Poitnlna plačana v gotovini

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/Il.

V Ljubljani dne 27. junija 1945

Številka 12.

VSEBINA:
113. Odredba o izplačilu preživnine upokojencem za julij 1945.
114. Odredba o začasni ureditvi izplačevanja invalidnin, priznanih do 6. aprila 1941.
115. Odredba o sprejemanju gotovine v bonih pri državnih in
privatnih denarnih zavodih.

116. Odredba o razrešitvi vladnega komisarja, upravnega in
nadzornega odbora- in njiju članov pri Mestni hranilnici
ljubljanski v Ljubljani.
117. Odredba o prepovedi ribolova.
, 118. Razglas o dovolitvi točenja alkoholnih pijač.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi

114.

Narodne vlade Slovenije
113.
Odredba
Narodne vlade Slovenije o izplačilu preživnine upokojencem za julij 1945

Odredba
Narodne vlade Slovenije o začasni ureditvi izplačevanja invalidnin, priznanih do 6. aprila 1941
Dokler ee izplačevanje invalidskih prejemkov voj.
nim invalidom, njihovim družinam in drugim vojnim,
žrtvam dokončno ne uredi,
se odreja:
Vojni invalidi, njihove družine in druge vojne žrtve
bodo prejemali do nadaljnjega kot začasno .preživnino
toliko dinarjev DFJ, kolikor so kot poslednji mesečni
obrok invalidnine pred osvoboditvijo prejeli italijanskih
lir oz. madžarskih pengov.
Vojni invalidi, ki so prejemali svoje invalidske prejemke v nemških markah, bodo prav tako «prejeli začasno preživnino v. dinarjih DFJ, in sicer v trikratni
višini zneska, ki so ga iz tega naslova poslednjič pred
osvoboditvijo prejeli v nemških markah.
Ta odredba velja samo za vojne invalide, ki so si
pridobili pravico do invalidskih prejemkov po predpi.
sih, ki so veljali pred 6. aprilom 1941.
Morebiti še potrebna navodila za pravilno izvršitev
te odredbe izda minister za finance.
Ljubljana dne 23. junija 1945.
St. 379-1—1945.
Predsednik:
Minister za finance:
Narodne vlade Slovenije:
Dr. Aleš Bebler 1. r.
Boris Kidrič L r.

Da se začasno za mesec julij 1945 uredi izplačilo
preživnine državnim in samoupravnim osebnim in rodbinskim upokojencem ter osebam, ki prejemajo milostne
oskrbnine, življenjske rente, podpore, priznanja in pomoči iz državnih in samoupravnih blagajn,
se odre ja :
1. Omenjeni javni upokojenci in, prejemniki označenih prejemkov, živeči na ozemlju, kjer je v obteku italijanska lira, prejmejo za mesec julij 1945 preživnino
v dinarjih DFJ, in sicer isto vsoto kot so jo prejeli za
mesec maj 1945 v lirah.
"
2. Zgoraj omenjenim osebam, bivajočim na ozemlju, kjer so doslej prejemale pokojninske prejemke v
nemških markah, se prav tako izplačajo preživnine v
dinarjih DFJ, in sicer v višini trikratne vsote, ki so jo
prejele v RM kot poslednji mesečni obrok pokojnine.
3. Omenjene osebe, živeče na ozemlju, kjer so prejemale pokojninske prejemke v madžarskih pengih, prejmejo za julij 1945 preživnino, in sicer toliko dinarjev
DFJ, kolikor so kot poslednji obrok pokojnine prejele
pengov.
4. Preživnina, določena po predpisih 1. do 3. oùstavka, mora znašati vsaj 500 Din, ne sme pa presegati
Uredbe, odredbe (naredbe)
zneska 2(K)0.- Din.
in^drugi razglasi
5. Ce katere izmed omenjenih oseb za maj 1945
zaradi zaprek, ki jih je povzročilo vojno stanje, niso
ministrstev Narodne vlade Slovenije
prejele svojih pokojninskih prejemkov, se vzame kot
podlaga za izračunanje preživnine zadnji redni obrok
115.
mesečnih pokojninskih prejemkov, ki so ga prejele pred
osvoboditvijo.
Odredba
6. Morebiti še potrebna podrobna navodila za praGlede na člen 5. zakona o odvzemu iz obleka in
vilno izvršitev te odredbe izda minister za finance.
zamenjavi
okupacijskih novčanic z dne 5. aprila. 1945,
Ljubljana dne 22. junija 1945.
^
Ur. L DFJ št. 20, '
^
St.380—I—1945.
odrejam,
Predsednik:
.Minister za finance:
Narodne vlade Slovenije: da državni in privatni denarni zavodi od 25. junija 1945
dalje ne smejo sprejemati gotovine •. bonih Denarnega
Dr. Aleš Bebler L r,
Boris Kidrič L r,

Stran 62.

Štev. 12,

zavoda Slovenije in v okupacijskih novčanicah (italijanska lira, Rupnikov bon, nemška marka, pengö) na kakršni koli osnovi (žiro-računi, tekoči računi, hranilne
vloge in pod.), iz katere bi nastala terjatev proti denarnim zavodom.
Ljubljana dne 24. junija 1945.
St. 142/K/45.
Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler 1. r.

ribnikih. Enako eta prepovedana prodajanje in kupovanje rib razen onih, ki so dokazano bile ulovljene v
zasebnih ribnikih ali ki so bile uvožene. Vse to velja
tudi za rake.

116.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v >Urad.
nem listu«.

Odredba
o razrešitvi vladnega komisarja, upravnega in nadzornega odbora in njiju članov pri Mestni hranilnici
ljubljanski v Ljubljani
Vladni komisar, upravni in nadzorni odbor Mestne
hranilnice ljubljanske v Ljubljani ter njiju člani in nadomestni člani se z današnjim dnem razrešujejo.
Njih opravila se prenesejo na delegata ministrstva
sa finance pri Mestni hranilnici ljubljanski v" Ljubljani.
Navedena odbora, vladni komisar, ravnateljstvo in
nameščenci se pa ne razrešujejo ne odškodninske in ne
kazenske odgovornosti za posle, ki so jih opravljali v
času okupacije.
• Ljubljana dne 23. junija 1945.
Št. 69-V-1945.
Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler L r.

Člen II.
Kršitelji te odredbe bodo strogo Kaznovani po veIjajočih predpisih.
Člen III.

Ljubljana dne 14. junija 1945.
St. 511/5.
Minister za knjetijstvo:.
•
pomočnik
inž. Levstik s. r5

Odredbe in razglasi
komande mesta Ljubljane
118.
Razglas

117,

Odredba
ministrstva za kmetijstvo o prepovedi ribolova
Da se pospeši obnova v vojni občutno prizadetega
ribarstva, ki je važna panoga v narodnem gospodarstvu
Slovenije,
se odreja:
Člen I.
Do nadaljnje odredbe je na celotnem ozemlju Slovenije vsak ribolov prepovedan — izvzemši v zasebnih

Razveljavlja se določba pod točko 6r odredbe št. 1'
tuk. komande z dne 10. V. 1945 glede prepovedi točenja
alkoholnih pijač s tem, da je odslej točenje alkoholnih
pijač v javnih lokalih zopet dovoljeno. Prepovedano pa
je vsako pijančevanje, za kar odgovarjajo lastniki
lokalov.
Ljubljana 23. junija 1945.
|
St. 1316.
Komandant mesta Ljubljane:
podnolki Lokovšck Ivan-Jan 1. r.
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Poštnina plačana v gotovini

NI LIST
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA • NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 30. junija 1945

Letnik I/II.

Številka 13.

VSEBINA:
119. Odlok o imenovanju nadaljnjih članov sodišča in tajnikov
senatov pri sodišču slovenske narodne časti.
120. Odredba o začasni ureditvi mezd in plač delavcev in

nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah.
121. Odredba o priznanju predujma na prejemke federalnim
uslužbencem za julij 1945.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

v Mariboru, Pegan Anton, mizar v Mariboru, Medvešek
Pavel, delavec v Guštanju, Ribič Janko, mlinar v Cèzanjevcih pri Ljutomeru, Seljak Vincenc, rudar v Zg. Dup.
leku, Muršek Ivan pri Sv. Rupertu v Slov. goricah,
Fidelj Franc, kmet pri Sv. Juriju ob Pesnici, Legat
Fridrih v Slovenski Bistrici, Pogorelec Franc v Marenbergu, Kuhar Štefan v Murski Soboti, Figič Koloman,
ing. v Murski Soboti, Laber Jožef, posestnik v Trebovcih,
Gašparič Matija, kmet v Buči gomili, Kardoš-Mariška,
delavka' v Murski Soboti, Rapoša Ludvik, dipl. jurist v
Dol. Lendavi, Bervar Helena, uradnica v Kamniku,
Gartner Anton, pošt. uradnik v Železnikih, Grom Ignacij,
mizarski mojster na Vrhniki, Avbelj Viktor, kmet v Dom.
Žalah, Roje Lado, učitelj v Litiji, Grašic Franc, učitelj v
Brezjah, Roblek Boris, knjigovodja v Tržiču, Svei Ivan,
potnik v Cerknici, Mihove Jože, učitelj v Logatcu, Trelc
Slavko, kajžar v Radovljici, Tekavc. Ludvik, kmet v Grosupljem, Lj^nJ^m.«!' delavka na Jesenicah, Gradišek
Ignacij, delavec v Litiji, Markovič Lojze, delavec na'
Jesenicah, Cadež Vilka, gospodinja v Zireh, Stroe Alojzij,
kajžar na Jesenicah, Mohor Jela, uradnica v Kranju,
Jane Tine, delavec v Radovljici, Cegnar Mirko, kinopod.
jetnik v Kranju, Toplak Stanko, tekstilec v Kranju, Eržen
Janko, delavec v Škofji Loki, Fister Jože, okrajni sodnik
v Radovljici, Kraševec Ciril, odvetnik v Logatcu, Zupančič Josip, delavec v Podhosti, Rupež Ana, posestnica v
Spodnjih Lakencih, Jereb Miroslav, sedlar v Sodražici,
Jakorač_Karijuia, posestnica v Kresincu, Smrke Josip,
gostilničar v Žužemberku, Rus Franc, posestnik v Muhi
vasi, Šefman Franc, trgovec v Radohovi vasi, Barbaric
Peter, nameščenec v Novem mestu, Škof Martin v Dragumlji vasi, Jordan Janez, delavec v Malencih, PodržaJ
Vid, posestnik v Zapotoku, Puntar Pepca. delavka v
Spodnjem logu, Stopar Lado, delavec v Ljubljani, BlažiS
Alojzij, delavec v Ljubljani, Gorkič Albina, gospodinja v
Ljubljani, Vòvk Andrej, čevljar v Ljubljani, Lampi5
Alojzij, krznar v Ljubljani, Dolinšek Tone, kovinar v
Ljubljani, Maček Franc, tesar v Ljubljani, KoxaJLMariia,
gospodinja v Ljubljani, Lipičar Leopold, invalid,v Ljub- .
Ijani,- Puklavec Jože, invalid v Ljubljani.
Za tajnike senatov: Kirn Karol, odvetnik v Ljubljani,
Gaberšek Zvonko, sod. pripr. v.Mariboru, dr. Berden
Ludvik, sod.' pripr. v Ljubljani, Javornik Bogomir, sod.
pripr. v Ljubljani, Gabrovšek Emil, sod. pripr. v Ljubljani, dr. Dečman Tone, odv.. pripr. v Ljubljani, Orel
Dušan,'odvetniški pripr.. v Ljubljani,,dr. Krevl Leon, not.
pripr. v Ljubljani, dr.jEpbal Darinka, not. pripr. v Ljubljani, Svetlin Helen^sodT pripr, v Ljubljani, Brence

e

119.

Odlok
o imenovanju nadaljnjih članov sodišča in tajnikov
senatov
V smislu 61. 7. zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast z dne 5. junija
1945, Uradni Ust št. 81/7 in čl. 2. odloka o imenovanju
predsednika, predsedstvenega tajnika, članov sodišča in
senatnih tajnikov pri sodišču slovenske narodne časti z
dne 13. junija 1945, Uradni list Št. 99/9, se imenujejo:
Za člane sodišča: Habermut Avgust, sodnik apel.
BOd\ v Ljubljani, dr. Sajovic Josip, odvetnik v Ljubljani,
Smalc Leopold, sodnik okraj. sod. v Ljubljani, dr. Tominëek Gojmir,,odv. v Višnji gori, lic Jože, odv. v Ljubljani,
, Muc Viljem, odv. v Ljubljani, Krajger Anton, notar v
Šoštanju, dr. Drnovšek Ljubomil, sod. pripravnik v LjubIjani, Senka Miloš, sodnik okraj. sod. v Mariboru, Strasser
iVinko, sodnik apel. sod. v Ljubljani, Burger Franc, sod.
pripr. v Ljubljani, dr. Lavrič Janko, odv., Ribnica, Prohinar
[Viktor, sodnik okrož. sod. v Murski Soboti, Černoš Mijo,
Bodnik okrož. sod. v Novem mestu, Turk Karol, sod.
ptare&ina v Sevnici, Božič Jakob, sodnik okrož. sod. v
.Celju, dr. Gros Davorin, odv. v Novem mestu, Lasič
'Andrej, odvetnik v Brežicah, Repovž Hubert, sodnik
okraj. sod. v Ljubljani, Beve Štefan, delavec in kočar v
Dobrni pri Zusmu, Godler Jože, trgovec v Dolenji vasi
[pri Krškem, Polh Marija, gospodinja v Velenju, Godnik
'•••••^ delavka v Celju, D.ečuian_Šta|ka, delavka v
IGaberju pri Celju, Fuka Helena; delavka v Celju,
/Som Ivan, jnudar v Trbovljah, Raček Matevž, rudar
V Žalcu, Šoštar •••••, zidaj v Celju, Doberšek
Ivan, kmet v Celju, Šmon Franc, župnik v Špitaiiču pri Konjicah, Zupane Albin, mehanik v Tehar|ih, Belšak Franc, kmet v Ptuju, Cucek Terezija,, gospodinja v Ptuju, Prevoršek Janez, kmet v Zetalah, Voda
Leopold, železničar v Novi vasi, Mere Florjan, zidar v
ÎPodlesniku, Korošec Marko, mlinar v Zg. Bregu pri Ptuju,
JValantan Marija, gospodinja v Mariboru, Obran Franc,
poeTein v Ormožu, Rižnar Alojzij v Gornji Radgoni, Kot-.
^k_FJora, kmetica v Prevaljah, Ornik Ivan v Prevaljah,
Kosi JVida, dijakinja v Slivnici pri Mariboru, Šiftar Jože,
kmet x^etanjoib. ßri Murski Soboti, Mileta Anton, dijak

Stran 64.

Štev. 13.

Otmar, not. pripr. v Ljubljani, Preirifalk Anton, novinar
v Ljubljani, Novak Jože, odv. pripr. na Jesenicah, Bele
Anton, sod. pripr. v Novem mestu, Hlebe Štefan, sod.
pristav v Novem mestu, Kobav Jože, odv. pripr. v. škofji
Loki, Ravnik Evgen, not. pripr. v Ljubljani.
V Ljubljani dne 29. junija 1945.
Za Predsedstvo
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej s. r.
Josip Vidmar s. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
121.
Odredba
ministrstva za finance o priznanju predujma .na prejemke federalnim uslužbencem za julij 1945

120.

Ker bo v teku meseca julija t. 1. izvedena začasna
razporeditev uslužbencev federalnih ministrstev, njihovih uradov in ustanov na območju federalne Slovenije
in jim bodo po določilih uredbe zvezni vlado z dne
20. aprila 1945 o ureditvi prejemkov civilnih državnih
uslužbencev ftd., Ur. L DFJ št. 228/24, s posebno uredbo
Narodu« vlade Slovenije
odmerjeni prejemki,
*

Odredba

se odreja:

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije

Narodne vlade Slovenije o začasni ureditvi mezd
Vsi uslužbenci federalnih ministrstev, njihovih ura-r
in plac delavcev in nameščencev v državnih gospo- dov in Ustanov na območju federalne Slovenije prejmejo
darskih • in zasebnih podjetjih, zasebnih] ustanovah na račun julijske preživnine na dan 1. julija 1945 p r edin organizacijah
u j e m po 1500 Din DFJ. Razlika med tem predujmom in
Ker se prične s 30. junijem 1945 na območju Slo- po navedeni uredbi pripadajočimi prejemki se izplača
v teku meseca julija t. L
venije zamenjava okupatorskih valut v dinarje DFJ,
Za določitev oseb, ki naj se Štejejo za federalne ciodrejamo,
vilne državne uslužbence oz. ostale javne uslužbence,
da se vse mezde in plače delavcem in nameščencem, ki se smiselno uporabijo določila 1. točke navodil za upodospevajo v plačilo od 30. junija 1945 dalje, izplačujejo v rabo navedene uredbe, ki jih je izdalo zvezno ministrdinarjih DFJ, in sicer po določilih zvezne uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev v državnih stvo za finance dne 5. maja 1945, V. št. 2665 (Ur. 1. DFJ
gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah z dne 11. maja 1945, št. 277/31).
in organizacijah z dne 20. aprila 1945 (Uradni list
V Ljubljani dne 25. junija 1945.
demokratične, federativne Jugoslavije, št. 227/24 z dne
St.
450—1—1945.
21. .aprila 1945).
Minister za finance:
Da se omogoči takojšnje izplačilo, se morajo izplačati
Dr.
Aleš Bebler s. r.
na račun dospelih mezd in plač do nadaljnje odredbe
predujmi v višini minimalnih postavk Čl. 2., 5., 8. in 11.
navedene uredbe, pri.čemer se morajo upoštevati tam
določene skupine in draginjski razredi.
Popravek
Dokler se rie določi dokončna plača .gospodinjskih
pomočnic v smislu čl. 16. navedene uredbe, jim pripada
V >uredbi o ureditvi mezd in plač delavcev in namenajnižja mesečna plača 300 Din DFJ z vso oskrbo.
ščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih,
zasebnih ustanovah in organizacijah<, objavljeni pod
Ljubljana dne 29. junija 1945.
št. 227 v posebni prilogi k 9. kosu >Uradnega Usta
Predsednik Narodne vlade'Slovenije: SNOS-a in Narodne vlade Slovenije« z dne 16. junija t. L,
. Boris Kidrič e. r.'
so mora prva vrsta člena 1. pravilno glasiti:
Minister za socialno politiko:
>Mezde so za moško in žensko delovno silo pri istem
poslu M z,..«.
Tomšič Vida s, r.

lt<i»]atai •••••-drt»« 8V08 ts NirmlM »laiia glmrtnlf* » Mnbtjant Or»do'ki Robert Poh»r » Ljobljftnl. — Tli» bi ulolb« ••••••* »M*rkor«
» MiiMJtn' Prrd"i»*-.'k: Otœar' •••1«• « Mutilimi - N»toCn!oa< mr««4no L. lt.—, Mttletno L «._. polletno L 70— rwlolftno C 1IÎ —»
Poumon« »Url»«: »rta • »tnal U LM.,» Tuki •••••)) * ««•».• po t. OM w«. • UwdaJIHo ta »ptâioUhOl ••••••, OttgorMotr« K.
. , XtUIo» lUt. U—M»

•.
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ADNI LIST
SLOVANSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 4. julija 1945

Letnik I/H.

Številka 14.

VSEBINA:
122. Odredba o poslovanju trgovinskih obratov v dòbi zamenjavo.
123. Odredba o razdeljevanju blaga, ki je pod zaporo.
124. Odredba o podaljšanju roka za izdajo Šoferskih izkaznic.

125. Odredba o izdajanju začasnih delovnih izkaznic.
126. Razglas o novih najemninah. '
127. Razglas o odtegnitvi pretiskanih znamk in uvedbi enotnih
jugoslovanskih poštnih znamk.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi

Ministrstvo za trgovino in oskrbo si pridržuje izdajanje nakaznic za blago, ki jo pod zaporo, in sicer za
vojaške ustanove, kolikor jih po predpisih oskrbujejo
civilne ustanove; dalje za potrebe ustanov zvezne vlade,
kakor tudi za potrebe osrednjih ustanov federalne Slovenije in končno za nabavo proizvajalnih sredstev in.
dustrije.
Ta odredba postane obvezna za okoliš mestnega odbora, za okrožje Ljubljana in za ostala okrožja Slovenije
e 1. julijem 1945.
Hkrati z nastopom obveznosti te odredbe za posamezna okrožja izgubi odredba z dne 23. maja 1945
veljavo tudi kolikor dopušča samo proti nakaznicam
nabavo tistega blaga, ki ni pod zaporo, pa je večje vrednosti ali gre za večje količine.
Ljubljana 23. junija 1945.
. Št. IV. 2236/1.
Minister za trgovino in oskrbo:
*Dr. Lado Vavpetič s. r.

ministrstev Narodne vlade Slovenije
122.
Odredba
ministrstva za trgovino in oskmo o poslovanju trgovinskih obratov v dobi zamenjave
Vsi trgovinski obrati morajo najkasneje-do 4. julija. 1945
zaključiti svoje poslovanje v dosedanji valuti in s tem v zvezi
izvršiti popis vsega blaga, ki ga imajo v zalogi.
Zaradi tega ostanejo trgovine z živili zaprte, dne 2, in
3. julija t. 1. Z rednim poslovanjem morajo pričeti 4.-julija,
od katerega dne prodajajo vse blago v novih dinarjih po
novem ceniku, Id bo pravočasno objavljen,
»
Vsi ostali trgovinski obrati prično z rednim poslovanjem
ko zamenjajo denar, Pričetek poslovanja objavijo trgovci sami
na.vidnem mestu svojega obrata.
Ljubljana dne 30. junija 1945,
Minister za trgovino in oskrbo:
y ' Dr. Lado Vavpetič s. r.
1231

Odredba
ministrstva za trgovino in oskrbo Narodne vlade Slo.venije o razdeljevanja blaga, ki je pod zaporo
V smislu svoje odredbe z doe 23. maja 1945 (Ur. list
it. 5) pooblašča ministrstvo za trgovino in oskrbo mestni
odbor okrožnega mesta Ljubljane in okrožne odbore v
Sloveniji, da opravljajo razdeljevanje vsega blaga, kf je
pod zaporo, v okviru njim dodeljenih količin.
Kolikor ne bo ministrstvo za trgovino in ©skrbo
pridržalo razdeljevanje okrožnim odborom samim, razdele dodeljeno blago okrožni odbori po okrajih; okrajni
odbori pa izdajajo nakaznice potrošnikom glede na potrebe posameznikov.
Vse s tem zvezane trgovske posle morajo opravljati
podružnice Nabavnega zavoda za Slovenijo (NAVODA)
oziroma njihove poslovalnice s pomočjo zadrug in, trgovcev detajlistov. ter prizadetih obrtnikov.

124.

Odredba
ministrstva za notranje zadeve o podaljšanja roka'
za izdajo začasnih šoferskih izkaznic
Člen 1.
Rok za izdajo začasnih šoferskih izkaznic, določen v čl. 3.
' odredbe o začasnih šoferskih izkaznicah, Ur. list št. 95/8
z dne 13. junija 1945, se podaljša do 20. julija 1945.
Člen 2.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave.
Minister za notranje zaaeve:
'
Polič Zoran s. r.

-4v~

125.

Odredba
ministrstva za socialno politiko
o izdajanja začasnih delovnih izkaznic
Da nadaljnje odredbe veljajo samo poslovne.kniižice,
izdane po predpisih uredbe zjiakonsko močjo o legiti-

Štev. 14

Stran 66.
macijah delavcev in nameščencev z dne 24. marca 1938,
M. s. št. 207 (torej stare jugoslovanske poslovne knjižice).

Vse dosedanje poslovne knjižice, delovni izkazi in
podobno, ki so bili izdani od italijanskih, nemških ali
madžarskih okupatorskih oblastev ali pa tudi od naših
oblaste v, razen poslovnih knjižic, izdanih v času bivše
Jugoslavije na podlagi uredbe, navedene pod t. 1., se razveljavljajo.
3.
Vsi delojemalci, delavci in nameščenci, ki so zavezani imeti poslovne knjižice na podlagi gornje uredbe,
a starih predvojnih'(jugoslovanskih) poslovnih knjižic
nimajo, ei morajo najkasneje do 15. julija 1945 priskrbeti
pri svojih pristojnih KN00 nove začasne delovne izkaznice.
•

4.

126.

Razglas .y
ministrstva za socialno politiko
o novih najemninah
Glede na zamenjavo denarja in določitev novih mezd in
plač ter novih cen življenjskih potrebščin bo v smislu čl. 3.
uredbe o stanovanjih in poslovnih prostorih ministrstvo za
socialno politiko s posebno uredbo prilagodilo najemnine
novim razmeram.
Zato veljajo stare najemnine, ki jih bodo najemniki plačali za čas od 1. julija 1945 dalje, kot zneski, plačani na
račun najemnin, ki bodo na novo določene. Razlike se bodo
poračunale po izidu omenjene uredbe.
Ministrstvo za socialno politiko

Občeveljavne odredbe in razglasi

--^"

Nove začasne delovne izkaznice priskrbi preko
KN00 delojemalcem Javna borza dela v Ljubljani brezplačno.
5.
Nadrobna navodila o postopku pri izdajanju začasnih
delovnih izkaznic predpiše Javna borza dela v Ljubljani.
, .
'
6.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu.
Ljubljana dne 30. junija 1945.
'
•1. št. 21/1—45—23.
.
ir;

raznih oblastev, zavodov in ustanov
127.

Razglas

Poštna direkcija v Ljubljani razglaša,^ da prenehajo s
1. julijem 1945 veljati na njenem območju pretiskane pokrajinske, nemške in madžarske poštne znamke. Z navedenim
dnem 30 za frankiranje poštnih pošiljk veljavne samo enotne
jugoslovanske poštne znamke in sicer po pristojbeniku, ki je
bil objavljen v Službenem listu demokratske federativne Jugoslavije z dne 15. maja 1945, št. 32.
V Ljubljani dne 29. junija 1945.
Ministrstvo za socialno politiko:
Dir. štev. 4073a/1945.
pomočnik ministra
Direkcija pošte, telegrafa in telefona
A
I Ljubljani
••••• Ï•Ç S. hs

^•«a»
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Poitnln» plačana v gotovini

URADNI L
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik 1/11.

Številka 15.

V Ljubljani dne 7. julija 1945

VSEBINA:
128. Odredba o nadaljevanju volitev v narodno osvobodilne
odbore.
129. Odredba o imenovanju okrožne volivne komisije zä ljubljansko okrožje.
130. Odredba o imenovanju okrožne volivne komisije za mesto
Ljubljano.
131. Odlok o razpisu volitev v narodne osvobodilne odbore.
132. Odlok Predsedstva SNOS-a o razpisu volitev v krajevne
narodno osvobodilne odbore in okrajne narodno osvobodilne skupščine.
133. Odio* o izpremembah in dopolnitvah odloka o razpisu
volitev- v narodno osvobodilne odbore in odloka o razpisu

Odloki SNOS-a
ter uredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
128.

Odredba
ministrstva za notranje zadeve o nadaljevanju volitev
v narodno osvobodilne odbore
Člen 1.
Na podstavi sklepa zbora odposlancev slovenskega
naroda z dne 3. X. 1943, odloka SNOS-a z dne 19. II. 1944,
odlokov Predsedstva SNOS-a z dne 1. III. 1944 in 30. VI.
1945 ter po pooblastilu Narodne vlade Slovenije razpisujem nadaljevanje volitev v krajevne, mestne in okrajne narodno osvobodilne odbore, kjer še niso bile opravljene.
Volitve bodo od 16. julija 1945 dalje.

volitev v krajevne narodno svobodilne odbore in okrajne
narodno osvobodilne skupščine.
134. Uredba o preskrbi prebivalstva z mlekom.
135. Uredba o prodaji kruha po teži.
136. Odredba o ceniku za živila in tobačne izdelke.
137. 'Odredba o cenah vsega blaga, ki je predmet trgovanja, kakor tudi o cenah vseh industrijskih, obrtnih in prevoznih
i

uslug.

138. Odredba o prijavljanju gradenj električnih naprav.
139. Navodilo za izvrševanje zakona o spremembah in dopolnitvah predpisov o državni trošarini.

129.

Odredba
ministrstva za notranje zadeve o imenovanju okrožne
voI:vne komisije za ljubljansko okrožje
Na podlagi čl. 1. ' pravilnika za poslovanje okrožnih,
okrajnih in krajevnih volivnih komisij za volitve krajevnih
narodno osvobodilnih odborov in odposlancev v okrajne narodno osvobodilne skupščine ter v zvezi z razpisom o nadaljevanju volitev z dne 30. VI. 1945 se imenujejo v okrožno
volivno komisijo za ljubljanskofokrozje tovariši:
Puntar Jože, delavec, Breg-Borovnica; žen France, profesor, Bohinjska Bistrica; Kcmžgar Ivan, gostilničar, Cerknica;
Pire Vinko, tovarnar, Lipnica pri Podnartu; Sever Jože, Grosuplje; Novak Ivan, čevljar, Kamnik; Blarcijan Slanko, privatni uradnik, Domžale.
Ljubljana dne 4. julija 1945.
Minister za notranje zadeve;
Zoran Polič s. r.

130.

Člen 2^

Odredba

Okrožne volivne komisije ee pooblaščajo, da izvedejo
volitve v svoji okrožjih, upoštevajoč določila pravilnika
za poslovanje okrožnih, okrajnihj in krajevnih volivnih
komisij, ki je bil objavljen v >Uradnem listu Slovenskega
narodno osvobodilnega sveta« z dne 25. marca 1944, št 1.*

ministrstva za notranje zadeve o imenovanju okrožne
volivne komisije za mesto Ljubljano

Člen 3.
Za posamezne kraje, okraje in mesta določi dan
.volitev pristojni okrožni narodno osvobodilni odbor.
Ljubljana dne 30. junija 1945
Minister za notranje zadeve:
Zoran Polič s. r.
* Ta Uradni list je bii ponatisnjen in dostavljen ••••
naročnikom An j© še na •••••••••. pri upravi 1,vt"

4

Na podlagi čl. 1. pravilnika za poslovanje okrožnih, okrajnih in krajevnih volivnih komisij za volitve krajevnih narodno
osvobodilnih odborov in odposlancev v okrajne narodno osvo»
bodilne skupščine ter v zvezi z razpisom o nadaljevanju volitev
z dne 30. VI. 1945 se imenujejo v okrožno volivno komisijo
za mesto Ljubljana tovariši (-ce):
, f
dr. Volavšck Josip, zdravnik, Ljubljana, Rutarjeva 5; pa-i
ter dr. Gvido Rant, frančiškan, Ljubljana, Marijin trg 42
ing. Bloudck L, podjetnik, Ljubljana, Tyrseya 17, Blaž Arnie,'
profesor Glasbene akademije, Ljubljana, Mariborska št. 29;
Siter Meta, študentka, Ljubljana, Ilirska 16; Vodnik Dora,
profesorica, Ljubljana, Poljanska 15/VIII; Zupet Gustav,
zobotehnik, «Ljubljana, Janševa 18; Gabrovsek Jože, železni-'čar, Ljubljana, Zibertova 2% Mehle Miha, ključavničar, Sp^ ;
v.

Stran 68.

Štev. 15.

Kašelj 3; dr. Letnar Iran, magistralni uradnik, Ljubljana,
Elajmerjeva •; Dečman Edvard, železost rugar, Moste, Ob železnici 1; Mojškerc Janez, magistratni delavec, Ljubljana, Gnidovčeva 13.
I
Ljubljana dne 3. julija 1945.
Minister za notranje zadeve:
Zoran Polič s. r.
181.

Odlok
o razpisu volitev v narodno osvobodilne odbore
Člen 1.
Slovenski narodno osvobodilni svet nalaga v zvezi s ••1•pom Zbora odposlancev slovenskega naroda z dne 3. oktobra 1943" točke 1/3 Predsedstvu SNOS, da razpiše volitve
v krajevne, okrajne in okrožne narodno osvobodilne
odbore.
Člen 2.
Krajevni narodni osvobodilni odbori, okrajne in okrožne
skupščine s svojimi izvršilnimi odbori kot okrajnimi in okrožnimi narodnimi osvobodilnimi odbori so samoupravne edinice,
grajene na osnovnih načelih slovenske in jugoslovanske narodne'oblasti o istočasnosti zakonodajue oziroma naredbodajne in izvršne oblasti. Delujejo na svojem področju v
okviru veljavnih zakonov in splošnih odlokov višjh samoupravnih organov, ki izhajajo iz nižjih samoupravnih
ediniî.
Člen 3.
Voliti in voljeni biti morejo vsi moški in ženski državljani, ki so dopolnili 18. }eto starosti, vključno vojaške osebe
ne glede na starost, a izvzemši umobolne in osebe, ki so jim
odvzete državljanske pravice.
• Člen 4.
Volitve odbornikov v krajevne narodno osvobodilne odbore se vrše naravnost in neposredno.
Volitve v okrajne skupščine se vrše na ta način, da
izvolijo volivci krajevnih odborov neposredno člane okrajne
skupščine.
/ Okrajne skupščine izberejo iz svoje 3rede izvršni odbor,
ki se imenuje okrajni narodni osvobodilni odbor.
Okrajne skupščine volijo iz svoje srede člane okrožne
skupščine, ta pa izbere iz svoje'srede izvršni odbor, ki se
imenuje okrožni narodni osvobodilni odbor.
Okrajni narodni osvobodilni odbori so za svoje delo odgovorni skupščinam in okrožnim narodnim osvobodilnim odborom. Okrožni narodnoosvobodilni odbori so ta svoje delo
odgovorni okrožnim skupščinam in Predsedstvu SNOS.
Člen 6.
Predsedstvo SNOS določi: število odbornikov, ki naj se
volijo' v krajevne narodne osvobodilne odbore; število članov
okrajnih in okrožnih narodnih osvobodilnih odborov^
volivni red in čas volitev.
Predsedstvo SNOS izvede volitve v vse narodne osvobodilne skupščine in odbore.
•
• ' Predsedstvo SNOS določi z odlokom pristojnost in način
dela krajevnih narodnih osvobodilnih odborov, okrajnih in
okrožnih skupščin ter njih odborov. Pri prvem zasedanju pa
mora predložiti ta odlok SNOS.

Člen 6.
Vsak neposredno" izvoljeni odbornik in član skupščine
mora poročati svojim volivcem o svojem delu in jim zanj
odgovarja ter je lahko vsak čas odpoklican, če to sklene večina volivcev po postopku, ki ga določi Predsedstvo SNOS.
Člen 7.
Ta odlok zadobi moč, ko ga sprejme Slovenski narodni
osvobodilni svet in postane obvezen z objavo.

Dne 19. februarja 1944.
Predsednik:
Josip Vidmar L r.

Sekretar:
Boriš Kidrič Lr.

Zapisnikarja:
Vladimir Krivic 1. r.
Janez Stanovnik 1. t.
132.

Odlok
Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega sveta
o razpisu volitev v krajevne narodno osvobodilne odbore in okrajne narodno osvobodilne skupščine
Člen 1. .
Predsedstvo SNOS (Izvršni odbor OF) razpisuje na
temelju »odloka o razpisu volitev v narodno osvobodilne od«
bore«, sprejetega dne 19. II. 1944 na 1. zasedanju 3NOS
volitve v krajevne narodno osvobodilne odbore kot osnovne
organe ljudske oblasti slovenskega naroda in v okrajne narodno
osvobodilne skupščine.
Člen 2.. '
Na osvobojenem slovenskem ozemlju se vršijo volitve od
vključno 25. marca do vključno 30. aprila 1944. Na ozemlju,
ki ga trenutno kontrolira sovražnik, se izvedejo volitve vzporedno z osvobajanjem.
Člen 3.
Volitve v krajevne narodno osvobodilne odbore in okrajne
narodno osvobodilne skupščine so istočasne.
Člen 4.
Na temelju člena 5. »odloka o razpisu volitev v narodno
osvobodilne odrore<, sprejetega dne 19. II. 1914 na I. zase.
v danju SNOS, izvede volitve Predsedstvo SNOS. V ta namen
postavlja Predsedstvo SNOS okrožre volivne komisije in jih
pooblašča, da imenujejo okrajne volivne komisije.
Člen 5.
Terenska področja krajevnih narodno osvobodilnih odborov, ki so hkrati volivna področja za volitve krajevnih narodno
osvobodilnih odborov ter odposlancev v okrajne narodno osvobodilne skupščine, predstavljajo osnovna ljudska naselja (vasi,
trgi, mesta itd.).
Člen 6.
V krajevni narodno osvobodilni odbor voli prebivalstvo
predsednika, tajnika in 5 do 9 članov krajevnega narodno
osvobodilnega odbora. Točno število članov krajevnega narodno
osvobodilnega odbora določijo za posamezna osnovna naselja
v sporazumu z volivci naselja okrajne volivne komisije.
V okrajno narodno .osvobodilno skupščino voli vsako
osnovno naselje, ki ima do 500 ali 500 prebivalcev, po enega
odposlanca. Za vsakih nadaljnjih 250 prebivalcev izbere po
..eaega več, četudi število 250 prebivalcev ni doseženo.

Stran 09.

ßtev. 15.
Člen 7.
Pri volitvah v krajevne narodno osvobodilne odbore
ima aktivno in pasivno ' volivno pravio sleherna moška in
ženska oseba, ki je dopolnila 18. leto siarosti, vključno vojaške
osebe ne glede na staroast, ki ji niso odvzete državljanske
pravice ali ni spoznana za umobolno in ki ima bodisi stalno
bivališče v dotičnem naselju ali biva tam iz katerih koli razlogov, ki jih je povzročila vojna, ali zaradi zaposlitve.
Aktivno volivno pravico pri volitvah v okrajne narodno
osvobdilne skupščine ima sleherna moška ali ženska oseba
od izpolnjenega 18. leta dalje, vključno vojaške osebe ne glede
na starost, ki jI niso odvzete državljanske pravice ali ni spoznana za umobolno in ki ima bodisi stalno bivališče v dotičnem
naselju ali biva tam ,iz katerih koli razlogov, ki jih je povzročila vojna, ali zaradi zaposlitve.
Pasivno volivno pravico pri volitvah v okrajne narodno
osvobodilne skupščine ima sleherna moška ali ženska oseba
od izpolnjenega 18. leta dalje, vključno vojaške osebe ne glede
na starost, ki ji niso odvzete državljanske pravice ali ni spoznana za umobolno.
Člen 8.
Krajevni narodno osvobodilni odbori (krajevni oziroma
terenski odbori OF) so dolžni takoj po razpisu volitev eestavitikrajevne spiske vseh volivnih upravičencev ne glede na to,
aH je volivni upravičenec doma ali v vojski ali sicer drugod
zaposlen. Spisek volivnih upravičencev mora biti izpostavljen
teden'dni pred pričetkom na vidnem javnem mestu, dostopen
vsemu prebivalstvu. Reklamacije sprejema in jih "vnaša v krajevni spisek volivnih upravičencev krajevna volivna komisija.
Člen 9.
Pravico postavljati volivne liste ali pa posamezne kandidate imajo vse organizacije, ki sodelujejo v osvobodilnem gibanju. Pravico postavljati posamezne kandidate ima vsak
volivni upravičenec.
Kdor predlaga posamezne kandidate, jih mora vezati na
eno izmed predloženih list, ki smejo imeti zaradi tega večje
število kandidatov, kakor pa je v dotičnem kraju predpisanih
odbornikov.
V ta namen morajo biti liste prijavljene volivni komisiji
in objavljene najkasneje tri dni pred volitvami. Predlogi glede
posameznih kandidatur morajo biti prijavljeni krajevni volivni
komisiji najkasneje en dan pred volitvami.
Člen 10.
Volitve vodijo krajevne volivne komisije ob prisotnosti
članov ali pooblaščencev okrajne volivne komisije. Volivne
upravičence legitimira volivna komisija in ugotovi njihovo prisotnost na volivnem spisku.
Volitve so tajne. Volivni upravičenci volijo samo toliko
kandidatov, kolikor je predpisanih odbornikov krajevnih narodno osvobodilnih odborov oziroma odposlancevvokrajno
narodno osvobodilno skupščino za dotično volivno področje.
Izvoljeni so, kandidati, ki so dobili največ glasov.

dilnemu odboru. Nadomestne volitve v krajevni narodno osvobodilni odbor razpiše in izvede okrajni narodno osvobodilni
odbor, nadomestne volitve v okrajno narodno osvobodilno
skupščino pa razpiše in izvede okrožni narodno osvobodilni
odbor.
Člen 12.
Okrožni narodno osvobodilni odbor je upravičen, da krajevne narodno osvobodilne odbore, ki kljub vsestranski pomoči
volivcev in drugih organov narodne oblasti namerno ali iz
malomarnosti ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, na predlog
okrajnih narodno osvobodilnih odborov razpusti. Razpust mora
biti zadostno utemeljen in na javnem zborovanju raztolmačen
volivnim upravičencem. Okrožni narodno osvobodilni odboi
mora v primeru razpusta najkasneje v stirinaistih dneh razpisati in izvesti nove volitve.
Člen 13.
Nepravilno izvedene volitve razveljavi na utemeljeno pritožbo Predsedstvo SNOS.
Člen 14.
Okrožni, okrajni (rajonski) in krajevni (terenski) odbori
OF so kot dosedanji organi slovenske narodne oblasti dolžni
pomagati pri izvajanju teh volitev.
Člen 15.
.
Ta odlok postane veljaven z objavo.
Dne 1. marca 1944.
Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

'

Sekretar:
Boris Kidrič I. r.

133.

tOdlok^~>>
o izprcmcmbali in "dólìólmtva1fT>aToka o razpisu volitev v narodno^ osvobodilne odbore, sprejetega dne
19. II. 1944 na I. zasedanju SNOS-a in odloka Predsedstva SNOS-a o razpisu volitev v krajevne narodno
osvobodilne odbore in okrajno narodno osvobodilne
skupščine z dne 1. III. 1944
Člen 1.
Člen 1. odloka SNOS-a o razpisu volitev v narodno osvobodilne odbore z dne 19. II. 1944 se izpreminja in se glasi:
Volitve v krajevne, okrajne in okrožne narodno osvobodilne odbore razpisuje in izvaja Narodna vlada Slovenije, ministrstvo za notranje zadeve.
Člen 2.
Členu 2. istega odloka se dostavlja kot drugi odstavek:
Krajevni narodno osvobodilni odbori po mestih se imenujejo mestni, narodno osvobodilni odbori. Večja mesta imajo
lahko značaj okraja ali celo okrožja. Katera bodo taka mesta,"
bo določila Narodna" vlada Slovenije, ministrstvo za notranje
zadeve.
.
Člen 3.

Člen 11.
Vsak izvoljeni član krajevnega narodno osvobodilnega
odbora in okrajne narodno osvobodilne skupščine mora poročati svojim volivcem-o svojem delu in je volivcem za svoje
Členu 3. istega odloka se na koncu dostavlja:
delo odgovoren. Volivci ga lahko vsak čas odpokličejo, čim to
Volivne pravice tudi nimajo narodni izdajalci, to so aktivsklene večina volivcev na javnem zborovanju, na katerem
mora biti prisotna tudi večina krajevnega narodno osvobodil- ni belogardisti, plavogardisti, domobranci, kulturbundovri, genega odbora. Krajevni narodno osvobodilni odbor overovi od- stapovci in tisti, ki so se pregrešili zoper slovensko narodne
"
. ,
poklic in ga javi okrajnemu ter okrožnemu narodno osvobo- , čast.

h

Stran 70.
Člen 4.
V členu 4. istega odloka se izpreminjata 3. in 4.. odstavek in se glasita:
Okrajne skupščine izberejo iz svoje srede izvršni
odbor, ki tvori obenem s skupščino okrajni narodno
osvobodilni odbor.
Volitve v okrožne skupščine "se vrše na ta način, da izberejo volivci volivnih območij neposredno člane okrožne skupščine, ta pa izbere iz svoje srede izvršni odbor, ki tvori
obenem s skupščino okrožni narodno osvobodilni odbor. Volivna območja določi Narodna vlada Slovenije, ministrstvo za
notranje zadeve. Volitve v okrožne skupščine se vršijo šele
potem, ko so izvoljeni vsi krajevni in okrajni narodno osvobodilni odbori — razen v okrožnih mestih.

Štev. 15.
134.

Uredba
ministrska ?• tr^vin » in oskrbo-o Drcskrji
prebivalstva z mlekom
Člen 1.
ßejci krav «o dolžni v teku vsakega mlekarskega
leta (t. j. od 1. marca do 1. marca) oddati sledečo količino mleka:
od ene krave
250 litrov mleka
ori dveirkrav
800 „
„
od treh krav
- 1400 „
„
in od vsake nadaljnje krave 800 litrov mleka več.
Družine, ki rede samo eno ali dve kravi, pa štejejo
več ko štiri člane, smejo oddati za vsakega nadaljnjega
člana družine po 50 litrov mleka letno manj od predpisane količine.
V času od 1. julija 1945 do 1. marca 1946 bodo oddali za 33% manjšo količino.

Člen 5.
Člen 6. odloka Predsedstva SNOS-a o razpisu volitev v
krajevne narodno osvobodilne odbore in okrajne narodno osvobodilne skupščine z dne 1. III. 1944 se izpreminja in se glasi:
V krajevni narodno osvobodilni odbor voli prebivalstvo
predsednika, tajnika in 5 do 9 članov, v mestih pa 9 do, 15
Člen 2.
članov. Natančno število članov krajevnega (mestnega)
narodno osvobodilnega odbora določijo za posamezne
V primerih, kjer je zaradi produkcijskih pogojev
kraje v sporazumu z volivci okrajne "volivne komisije. posebno otežkočeno izpolnjevanje v členu 1. navedene
, V okrajno narodno osvobodilno skupščino voli vsak kraj. obveznosti, bo na predlog okrajnega narodno osvobodil,
ki ima do 500 prebivalcev, po enega odposlanca, kraji s nega odbora Nabavljalnj zavod Slovenije oziroma tista
preko 500 do 150O prebivalcev dva, kraji s preko 1500 do ustanova, ki bo pooblaščena za zbiranje mleka, določila
3000 prebivalci tri in kraji s preko 3000 prebivalci na za redno oddajo mleka posebne nagrade.
vsakih nadaljnjih 1000 prebivalcev po ene'ga odposlanca
več, čeprav število 1000 ni doseženo.
Člen 3.
, Okrožna mesta .volijo na vsakih 2000 prebivalcev enega
Po oddaji predpisane količine mleka in po izpolnitvi
odposlanca v okrožno mestno skupščino.
določil prizadetih organov, izdanih v okviru te uredbe,
Člen 6.
razpolago z vso,proizvedeno količino mleka proizvajalec
Členu 7. istega odloka se dodajeta kot 4. in 5. odstavek: svobodno.
V posameznih krajih imajo volivno pravico po določilih
Člen 4.
tega člena vojaške osebe samo tistih enot, ki so tamkaj stalno
"Ministrstvo za trgovino in oskrbo bo za večje kolinaseljene, kakor komande mest, področij, stalnih vojaških dečine oddanega mleka, kakor je predpisana s to uredbo,
lavnic in podobno. "Vse ostale vojaške osebe jmajo volivno
dajalo, upoštevaje krajevne gospodarske razmere, popravico' vsaka v svojem kraju, kjer* je vpisana v volivnem
sameznikom ali pa krajevnim narodno osvobodilnim odimeniku.
borom prednostne nakaznice za nabavo racioniranih poVolivne pravice po določilih tega člena nimajo narodni iztrebščin, kakor so poljedelsko orodje, gradbeni material,
dajalci, to so aktivni belogardisti, plavogardisti, domobranci,
obleka,
obutev in podobno.
kulturbundovci, gestapovci in tisti, ki so se pregrešili zoper
slovensko narodno čast.
Člen 5.
" *
Člen 7.
Cena mleku, ki so' ga proizvajalci dolžni oddati na
Členu 10. istega odloka se dodaja kot 3. odstavek:
osnovi te uredbe, mora biti v soglasju s cenami ostalega
Člani volivnih komisij ne morejo kandidirati pri volitvah
za narodno osvobodilne odbore, in sicer: član okrožne volivne blaga. Določalo jo bo po predhodnem zaslišanju minikomisije ne more kandidirati v okrožju, član okrajne vo- strstva za kmetijstvo ministrstvo za trgovino in oskrbo,
ki sme odrediti za različne kraje različne cene in prelivne komisije ne more kandidirati v okraju, član krajev,
ne volivne komisije pa ne v kraju, v katerem vršijo îunk- nesti to svojo pravico tudi na okrožne narodno osvobodilne odbore.
cije članov volivnih komisij.
Po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in
' Člen 8.
gospodarske sabotaže je kazniv vsakdo, kdor bi prodajal
mleko po cenah, ki znatno presegajo splošne cene osnovČlen 13. istega odloka se izpreminja in se glasi:
Nepravilno izvedene volitve razveljavlja na utemeljeno nih življenjskih potrebščin in ki dokazujejo namen, izkopritožbo Narodna vlada Slovenije, ministrstvo "za notranje ristiti težke gospodarske 'razmere. .
zadeve.
&
Člen 6.
Člen 9.
Mleko je treba oddajati sveže, polno, kakor je naTa odlok stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem
molzeno, čisto, precejeno in ohlajeno.
listu«.
Ljubljana dne 30. junija 1945.
Člen 7.
St. 115.
Količino mleka, ki jo morajo na osnovi teh določil
Za predsedstvo SNOS-a:
Sekretar:
Predsednik:
oddajati proizvajalci dnevno, odrejajo krajevni narodno
France Lube] s. r,
Josip Vidmar s. r.
osvobodilni oiborl

Štev. 15

Stran 71.
Člen 8.

135.

Zbiranje kakor tudi razdeljevanje mleka bo v sporazumu s krajevnimi narodno osvobodilnim; odbori po
navodilih ministrstva za trgovino in oskrba organiziral
Nabavijalni zavod Slovenije oziroma tista ustanova, ki bo
za to posebej pooblaščena. Skrbeti mora, da se bo zbiranje opravljalo v vsakerr kraju.
Zbiralna območja, kakor tudj količino mleka za po-:
samezna konsumna središča bo odredilo ministrstvo za
trgovino in oskrbo, ki bo tudi določalo višino racioniranih obrokov mleka.

Uredba

Člen 9.
Nadzor v pogledu redne in pravilne oddaje predpisane količine mleka, kakor tudi glede razdeljevanja
mleka izvršujejo poleg krajevnih narodno osvobodilnih
odborov in zdravstvenih organov tudi organi, ki jih imenuje v sporazumu z ministrstvom za kmetijstvo minister
za trgovino in oskrbo.
Člen 10.
Za predelovanje mleka je potrebno posebno dovoljenje, ki ga bo na osnovi prejetih navodil izdajal
okrajni narodno osvobodilni odbor.
Člen 11.
Spremembe v stanju molzne živine morajo proizva-j al ci javiti krajevnim narodno osvobodilnim odborom v
teku treh dni.
Člen 12.
Vse kršitve te -uredbe so kaznive, če ni drugače
določeno v tej uredbi sami ali če ne gre za hujše dejanje, z denarno kaznijo do 10.000.— din, z zaplembo imovine do enakega zneska aH z zaporom do treh mesecev
ali s kaznijo prisilnega dela do treh'mesecev. V primeru'
povratka se sme izreči več zagroženih kazni skupaj. V
•vsakem primeru pa se sme izreči tudi kazen izgube
državljanskih pravic za dobo največ dveh let.
Sodbo izreče krajevno pristojno okrajno narodno
sodišče.
Člen 13.
Minister za trgovino in oskrbo sme izdati na osnovi
te îredbe po predhodnem zaslišanju ministra za kmetijstvo nadrobna navodila in izvajalne odredbe ter ukrepe.
Za izdajo takih odredb in ukrepov sme pooblastiti tudi
okrožne narodno osvobodilne odbore.
Člen 14.

%
Vsa dosedanja določila o preskrbi prebivalstva z
mlekom so razveljavljena, kolikor nasprotujejo predpisom te uredbe.
Člen 15.
Ta uredba postane obvezna z objavo v ^Uradnem
listu«.
Ljubljana dne 1. julija 1045.
Št. IV. 2908.
Minister za trgovino in oskrbo:
Dr. Lado Vavpctič s. r.

ministrstva za trgovino in oskrbo o prodaji kruha
po toži
Glede na člen 1. zakona o pobijanju nedopustno špe.
kulacije in gospodarske sabotaže z dne 23. aprila 1943,
Uradni list DFJ št. 241^/26, se na osnovj člena 6. zakona
o Narodni vladi Slovenije z dne 5. maja 1945, Uradni J:st
št. 27/5, določa:
Člen 1."
Prodaja kruha je dopustna samo po teži.
Člen 2.
Tehtanje se mora, izvzemšj v gostinskih obratih, izvršiti vpričo kupca oziroma potrošnika.
Člen 3.
Kršitve določb te uredbe se kaznujejo po členu 4.
zakona o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodar,
ske sabotaže.
Člen 4.
Ta uredba stopi v veljavo tretji dan po objavi v
»Uradnem listu«.
Ljubljana dne 4. julija 1945.
Št. IV/2907.
Minister za trgovino in oskrbo:
Dr. Lado Vavpetič s. r.
13G.

Odredba
ministrstva za trgovino in oskrbo o ceniku za živila
in tobačne izdelke
Ministrstvo za trgovino in oskrbo predpisuje za racionirana živila, cigarete, tobak in vžigalice naslednje cene za potrošnike:
Živila:
*
din
za
moka pšenična, bela ..... 5.50 1 kg moka pšenična, enotna
4.50 1 kg
moka ržena .
4.30 1 kg
moka soržična
4.50 1 kg
moka koruzna
3.80 1 kg
zdrob pšenični
5.50 1 kg
zdrob koruzni
4.20 1 kg:
jesprenj
4.50 lrkg
otrobi pšenični ........ 2.— 1 kg
otrobi o?ta"lih vrst
1.50 1 kg
kruh iz bele pšenične moke . . . 5.50 1 kg
kruh iz enotne pšenične moke,. . 4.50 1 kg
riž
'. . 12.- 1 kg t
fižol, uvožen
5.— 1 kg
grah
8.— 1 kg
krompir zgodnji
3.— 1 kg
sladkor kocke ........ 17.— 1 kg
sladkor kristal
15.50 4 kg
jajca
. . .
2.— 1 kom
mleko
' . 4.— 1 liter
mast *
35.-J 1 kg
maslo surovo
40.— 1 kg

N
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din
olje
24.—
meso telečje I. vrete
22.—
meso telečje II. vrste
20.—
meso goveje I. vrste
20.—
meso goveje II. vrste
18.—
meao goveje III. vrste (krave) . . 16.—
sol navadna
4—
sol namizna drobna .,
8.—
kvas
42.25

1
1
1
1
1
1
1
1
1

za
kg
kg
kg
kg.
kg
kg
kg
kg
kg

Cigarete:
Neretva
Morava
Zeta
Ibar
Drava .

13.—
, . . 12.—
10.—
9.—
7.—

Tobak rezani:
sav^k: ......~a pipo I. vrste
za pipo II. vrste .......
toba'* za žvečenje, klobase .. .> .

5.—
6.—
S,—
1,50

20
20
20
20
20

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

20
20
20
10

gr.
gr.
gr.
gr.

Cigare :
Portoriko
1.50 1 kom.
kr;.ik* doirnče
1,— 1 kom.
cigaretni papir po 90 lističev
. 4,— knjižico
vžigalice >Cerini< ...... 3.— 1 kom.
Zgornje cene veljajc la trgovca na drobno, franko prodajalna in je prepovedano zaračunavali kakršne koli pribitke.
Cenik stripi v veljavo takoj.
LJubljana 3. Julija 1945.
Minister za trgovino in oskrbo:
Dr. Lado Vavpctič s. r.
i

187.

Odredba
4

ministrstva za trgovino in oskrbo o cenah vsega
blnga. ki je predmet trgovanja, knkor tuđi o cenah
Vseh industrijskih, obrtnih in prevoznih storitev
Glede na uredbo o določanju cen v dinarjih DFJ z
dne 20. aprila 1945, Uradni list DFJ z dne 21. aprila
1945, St. 226/24 in pa glede na navodila zveznega ministrstva za trgovino in oskrbo glede določanja cen v trgovini na debelo in na drobno z dne 11. maja 1045, Št. 2902,
Uradni Ust DFJ, št. 305/34, se določa:
Člen 1.
Cene vsega blaga, kj je predmet trgovanja, kakor
tudi cene vs*eh industrijskih, obrtnih in prevoznih storitev
so pod nadzorstvom ministrstva za trgovino in oskrbo
Narodne vlade Slovenije
Člen 2,
V svezi z zamenjavo valute bodo cene za posamezno
blago, kakor tudi za industrijske, obrtne in prevozne
storitve posebej odrejene.
.
'
Dokler ali kolikor se to ne bi zgodilo, smejo biti
cene v d'narjih federalne Jugoslavije pri poljedelskih
proizvodih največ za 50%, cene ostalega blaga ter industrijskih, "obrtnih in prevoznih storitev pa največ za 80%
višje od cen v avgustu 1939.
7A tako izračunane cene ni potrebna posebna odobritev.

Člen 3.
Posebna odobritev ministrstva za trgovino in oskrbo
oziroma tistih organov, katere bo v ta namen ministrstvo
pooblastilo, je potrebna:
1. za vse blago, kakor tudi za vse obrtne, industrijske in prevozne storitve, glede katerih ni mogoče ugoloviti cen iz avgusta 1939;
2. v vseh primerih, kjer bi hotela industrijska,
obrtna in trgovska podjetja prodajati blago po višjih
cenah, kakor •• predvidene v členu 2. te odredbe.
Prošnji mora biti priložen natančen proračun stro.
škov z vsemi dokaznimi listinami (fakture, carinske deklaracije itd.).
Člen 4.
V nobenem primeru ne smejo biti cene take, da bi
bila prekoračena mera zakonito določenega trgovskega
zaslužka.
Člen 5.
—
Ministrstvo za trgovino in oskrbo ima pravico zahtevati zaradi ugotovitve pravilnosti novih cen, kakor tudi
zaradi preizkusa navedb v kalkulaciji vsa potrebna pojasnila in *e po svojih organih po potrebi prepričati o
tem z obickom v obratu in delavnici. Ti organi imajo
pravico tudi nadzirati, ali se podjetniki dejansko drže
dovoljenih ali predpisanih cen.
Člen 6.
Cene vseh predmetov, ka'kor tudi storitev morajo biti
vidno označene na blagu, v izložbah in v posebnih cenikih. in sicer tako, kakor ustreza običaju v posamezni
stroki. Trgovski obrati morajo označiti cene vseh razstavljenih predmetov tudi v izložbah.
Člen 7.
Za kršitelje predpisov o cenah veljajo kazni- po zakonu o pobijanju nedopustne Špekulacije In gospodarske
sabotaže z dne 28. aprila 194Ć, Uradni list DFJ, št. 241/26.
Člen 8.
Ta odredba stopi takoj v veljavo.
r Ljubljana dne 3. julija 1945.'
St. V/34-1.
Minister za trgovino in oskrbo:
Dr. I Ad o Varpetič s. r,
138.

Odredba
ministrstva za industrijo in rudarstvo o prijavljanju
gradenj električnih naprav
Za vse nove gradnje in bistvene preureditve naprav
za proizvodnjo, prenos, transformacijo in usmerjanje
cieiuuuiie energije • za vse iiuve cieiiiiuiitauije nuseiij

jo treba predhodno dobiti dovoljenje oddelka za elektrifikacijo pri ministrstvu za industrijo in rudarstvo v
Ljubljani.
Prošnje z vsemi.potrebnimi načrti in popisi se viagajo v treh izvodih preko okrožnih N00 (OF); en izvod
ostane pri okrožnem N00 (OF).
LJubljana dne 2. Julija 1945.
«
Minister za industrijo in rudarstvo:
Franc Leskovšek s. r.
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139.

Navodilo
ministrstva za îinance, oddelka za davke, za izvrševanje zakona o spremembah in dopolnitvah predpisov
o državni trošarini
Z ozirom na zakon Predsedstva AVNOJ-a o zamenjavi dosedanjega denarja v nove dinarje DFJ se izdaje
za izvrševanje zakona o spremembah in dopolnitvah
predpisov o državni trošarini z dne 2. maja 1945, Ur. 1.
DFJ z dne 4. maja 1945, št. 267/28, naslednje
navodilo:
\^ Na dan, ko' v ' smislu zakona o zamenjavi dosedanjega denarja postane novi dinar DFJ edino zakonito
plačilno sredstvo, se popišejo zaloge vseh trošarinskih
predmetov, ki jih obsega gori omenjeni zakon o spremembah in dopolnitvah predpisov o državni trošarini,
in sicer pri vseh prodajalcih na debelo in na drobno,
kakor tudi pri proizvajalcih, ki se bavijo s prodajo tro.
šarinskih predmetov. Vsi ti so zavezani prijaviti pristojnemu finančnemu odseku okrajnega N00 oz. okrajnega
odbora OF celokupno količino trošarinskih predmetov,
ki jih imajo v zalogi. Prijavo je napraviti v treh izvodih.
Po pregledu zaloge predpišejo finančni organi razliko
med državno trošarino, plačano po trošarinskih pred-

pisih v dosedanjih valutah in državno trošarino, predvideno v gori omenjenem irošarinskem zakonu v novih
dinarjih DFJ. Ako se pa v nekaterih predelih Slovenije
državna trošarina na trošarinske predmete ni pobirala,
j© predpisati celotno novo državno trošarino. Predpisana
državna trošarina se more plačati v roku 15 dni po popisu in se mora nakazati pristojni državni blagajni. En
izvod prijave vrne finančni organ prijavitelju kot dokaz,
da. je izpolnil svojo obveznost, drugi izvod prijave,
opremljen s podatki o plačilu, se predloži finančnemu
ministrstvu, oddelku za davke, v cenzuro, tretji izvod pa
obdrži finančni odsek radi nadziranja pravočasnega plačila predpisane trošarine.
Kdor zaloge ne prijavi ali je ne prijavi točno, zakrivi tihotapstvo in se v smislu člena 34. zakona o državni trošarini kaznuje poleg plačila redne državne trošarine še na plačilo petkratne prikrajšane državne tro-ff
šarine.
Količino trošarinskih predmetov, Jn so na dan popisa na potu, morajo prejemniki prijaviti takoj po
prejemu.
Ljubljana dne 26. junija 1945.
St. 66/1-111/2-1945.
Ministrstvo za finance
Načelnik oddelka za davke:
Sedlar Avgust i. r.

Izdajata- Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljanu Urednik: Robert Pohar v Ljubljani. — Tisk in zalqS»
Tiskarne >Merkur< v Ljubljani Predstavnik: Otmar Mihalek v Ljubljani. — Uredništvo in upravništvo: Ljubljana. OreearčiCeva ulica 23. Telefon, štev. 2Ó.-.52«.
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URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik l/Il.

V Ljubljani dne It. julija 1945

Številka 16.

VSEBINA:
140. Uredba o obveznem posredovanju dela po Javni borzi dela.
141. Navodila za postopanje pri podeljevanju začasnih podpor.
142. Odredba o razrešitvi vladnega komisarja, upravnega in
nadzornega odbora in njiju članov pri Kreditnem zavodu
za trgovino in industrijo v Ljubljani.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
140.

Uredba
ministrstva za socialno politiko
O obveznem posredovanju dela po Javni borzi dela
Člen 1.

Ob neizterljivosti se 'ènarna kazen spremen; v zaporno kazen, računajoč na vsakih 100.— din denarne
kazni po 1 dan zapora.
Kazni izreka na predlog Javne borze dela oziroma
njenih organov okrajni (rajonski) N00, v čigar območju
je obrat oziroma podjetje delodajalca.
Denarne globe se uporabljajo za socialne namene
krajevnih N00, v katerih območju je obrat oziroma podjetje delodajalca.
Člen 3.
Ta uredba etpoi v veljavo z dnem objave v >Uradnem listuc.
Ljubljana dne 5. julija 1945.
Minister,za socialno politiko;Tomšie Vida s. r.

Posredovanje dela spada v izključno pristojnost
Javne borze dela v Ljubljani in njenih podrejenih organov. Vsako druge posredništvo dela je prepovedano.
Vsi, delojemalci morajo biti prijavljeni pri Javni
141.
borzj dela oziroma pri njenih podrejenih uradtfi.
Za nastop ali razrešitev službenega razmerja je poNavodila
trebna predhodna odobritev Javne borze dela oziroma
njenih organov. Javna borza dela sme odobritev odkloministrstva za socialno politiko za postopanje
niti, kolikor bi nastop ali razrešitev službenega razmerpri podeljevanja začasnih podpor
ja nasprotovala narodno gospodarskim interesom.
Na osnovi odlokov Nacionalnega komiteja osvoboIzjemno, kadar bi odlaganje imelo za posledico težko
osebno ali imovinsko Ikodo, eme delodajalec sprejeti de- ditve Jugoslavije z dne 19. XIL 1944, Uradni Ust DPJ
lovno moč tudi brez predhodne odobritve Javne borze z dne 9. II. 1945," kos 3, št. 38, Čl. 8. in št. 39, a. 7.
dela, ^endar pa mora vsak tak primer naknadno, in to o "podeljevanju podpor nepreskrbljenim rodbinam prednajkasneje v treh dneh, prijaviti in opravičiti. Prav tako pisujem v sporazumu z ministrom za finant» sledeča
se morajo prijaviti enostranske, predčasne razveze služ,navodila:
benega razmerja (izstop, odpu&t), in jih mora stranka,;
jçi razvezo zahtera, * treh dneh opravičiti..
Oen L
Člen 2.
Delodajalec, ki bi sprejel ali odpustil iz službe delovne moča v nasprotju z gornjimi določili, se kaznuje:
1. z odvzemom zaposlenih moči,
, 2. z ustavitvijo dodeljevanja zaprošenih delovnih
»oži za primeren čas ali .
B. % denarno kaznijo od 500.— do 5.000,— din.
Delojemalec, ki zapusti službo aH nastopi službo Y
nasprotju z gornjimi določili, se kaznuje z. denarno. kaznijo <4 §&->• da A9QQ^ $••

Denarna mesečna podpora se podeljuje:
1. nepreskrbljenim osebam, ki so postale riesposobne
v narodno osvobodilni borbi in zavoljo tega niso sposob.
ne, da v zadostni meri pridobivajo;
2. nepreskrbljenim rodbinam oseb pod 1., ako umro
od ran, poškodb, hiranja ali bolezni, zaradi katerih so
priznam kot vojni invalidi;
3. nepreskrbljenim rodbinam borcev jugoslovanske
armade, padlih pri jzvrševanju vojnih dolžnosti ali
umrlih od ran, poškodb, hiranja ali bolezni, dobljenifc
PJ5, izvrševanju ••••• dolžnosti;

Btev. 16.
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4. nepreskrbljenim rodbinam žrtev fašističnega te- I
Za nepreskrbljeno velja posebno tista družina, ki je
rorja (ubitih po okupatorju in njegovih pomagačih, inter- živela od zaslužka (mezde, plače, honorarja) osebe, na
diranih, konfiniranih, odpeljanih na prisilno delo in katero opira svojo pravico do podpore in če je ta
podobno);
zaslužek prenehal zaradi odhoda te osebe na vojaško
dolžnost
oziroma zaradi njene smrti, internacije, konfi.
5. nepreskrbljenim rodbinam borcev, ki so v vojaški
nacije,
ujetništva
in podobnega.
službi v jugoslovanski armadi;
6. nepreskrbljenim rodbinam vojnih ujetnikov.
Člen 7.
Denarna mesečna podpora se podeljuje:
1. v znesku do bin 2.400.— osebam, ki so postale
/ Za padlega velja tudi tisti borec, ki je umrl od dob- nesposobne v narodno osvobodilni borbi in zavoljo tega
ljenih ran, od bolezni, dobljene pri izvrševanju vojaške niso sposobne, da v zadostni meri pridobivajo;
dolžnosti ali od bolezni, za katero je bolehal že
2. v znesku do Din 2.000.— rodbinam padlih borcev
prej, toda jo je vojni napor vidno poslabšal in smrt jugoslovanske armade ter rodbinam žrtev fašističnega
pospešil.
'
„
j terorja;
Podporo dobe tudi družine tistih, ki so umrli v za3. v znesku do Din 1.600.— rodbinam oseb, ki so v
porih, internaciji, konfinaciji, ujetništvu, pri prisilnem vojaški službi v jugoslovanski armadi ter rodbinam vojdelu in podobno, na potu v domovino ali neposredno po ' nih ujetnikov, ki so ostale brez nujno potrebnih sredstev.
.vrnitvi domov.
Navedene podpore veljajo za kraje I. draginjsk<'ga
razreda; v krajih, za katere velja II. drag'njski razred,
Člen 3..
se znižajo za 15%, za ostale kraje pa se znižajo za 30°/o.
Dodatek za vsakega otroka do 18. leta starosti znaša
Za družinske člane, ki imajo pravico do denarne
ne
glede
na draginjski razred Din 175.—, vendar skupna
podpore po določilih gornjih odlokov, veljajo:
vsota priznane podpore ne sme presegati zneskov, nave1. žena (zakonska aH izvenzakonska),
denih pod točkami L, 2. in 3. tega Člena.
Za uvrstitev krajev v draginjske razrede velja do
2. otroci (zakonski, nezakonski in posvojeni) do 18.
nadaljnjega pravilnik ministrstva za socialno politiko DFJ
oziroma 23. leta, ako obiskujejo isolo,
z dno 22. maja 1945, Ur. L DFJ z dne 25. maja 1945,
3. starši,
.
,.
kos 3., št 31L
4. bratje in sestre do 18. leta starosti.
Člen 8.
•
Otroci, bratje in sestre imajo pravico do podpore
tudi preko navedene starosti, če so popolnoma nesposobMesečna podpora fece za^vse osebe, pri katerih so
,m za delo, dokler ta nesposobnost traja.
izpolnjeni že vsi pogoji, od prvega junija 1945 dalje; za
Vse osebe iz prvega odstavka tega člena imajo re- osebe pa, ki nastopijo vojaško dolžnost ali postanejodoma pravico do podpore samo, če jih je osoba, zaradi nesposobne pri izvrševanju te dolžnosti, z nastopom sluzkatere zahtevajo podporo, dejansko vzdrževala v pretež- be, z nastopom nesposobnosti oziroma s smrtjo.
ni meri.
Drfižinam tistih oseb, ki se vrnejo z vojaške dolžBratje in sestre vojnih ujetnikov nimajo pravice do nosti, internacije, konfinacije, prisilnega dela, ujetništva
ali podobno, preneha podpora s prvim dnem naslednjega
podpore.
meseca po vrnitvi.
j
Člen 4.
" ' Člen 9.
Äko zahtevajo podporo, žena, starši, otroci, bratje in
Podpore podeljujejo komisije, ki se ustanovijo pri
sestre, ki žive v ločenem gospodinjstvu, iz naslova ene okrožnih in okrajnih (rajonskih) N00.
in iste osebe, se jim dodeli samo ena podpora, ki jo
Komisijo sestavljajo predsednik in dva Člana; od teh"
razdeli pristojno pblastvo med vse upravičene osebe.'
treh mora biti vsaj eden član N00. .
Če ima družina več-oseb, zaradi katerih bi mogla
Člane komisije in njihove namestnike imenuje in
Imeti osnovo za podporo, pripada podpora iz naslova razrešuje pri okrožnih N00 okrožni *N00, pri okrajnih
oženjene osebe le ženi in otrokom, iz naslova neoženjene N00'okrajni N00.
osebe pa le ena podpora ßtarsem, bratom in sejèaçam.
Po možnosti naj bo en Član diplomiran pravnik".
Predsedniku in vsakemu članu komisije se imenuje
namestnik.
Člen 5.
(
Člen 10.
Družina v narodno osvobodilnem boju onesposobljene osebe ne more uživati podpore., dokler jo uživa onePotrebne prostore, pisarniški material in osebje da
•sposobljena oseba sama.
komisiji na razpolago okrajni (rajonski^ oz, okrožni N00«
Člen 2.

Člen 6.

i •

Pristojno oblastvo za podeljevanje podpor b~o v vsakem posameznem primeru presojalo, če so rodbine, ali
psebe^ki •&9 podporo. •••^••••••••••• .

Členil 4
Oseba, ki misli, da ji pripada denarna podpora,
vloži prijavo pri krajevnem (•••••••) N.QQ» x čigar
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Stev. lô.
Za nepismene, slabo pismene, težko obolele, maloletne in podobne primere napravijo prijavo njhovi najbližnji sorodniki ali oskrbniki; 5e ni teh, krajevni N00.
Člen 12.
:
Osebe, onesposobljene v narodno osvobodilnem boju,
predlože prijavo na obrazcu št. 1, rodbine padlih borcev,
rodbine žrtev fašističnega terorja in rodbine, katerih
hranilci so v ujetništvu, po obrazcu št. 2, a rodbine oseb,
,ki so na vojni dolžnosti v jugoslovanski armadi, po
obrazcu št. 3.
•

Člen 13.
V prijavi je predvsem navesti dejstva, na katera se
.prošnja opira. Priložiti je tudi vse potrebne dokaze. Ako
leb. dokazov ni,- mora krajevni N00 v spremnem dopisu
ik prijavi dodati uradno poročilo o teh dejstvih in navesti
<vse ostale podatke, ki bi mogli vplivati na rešitev prijave.
\
Ce prizadeta oseba o teh okolnostih ne navede
Jdokazov, ali jih krajevni N00 ne pošlje v uradnem
.poročilu, mora dokaze nabaviti po .uradni poti komisija
;eama.
i
.....•*
f.
Krajevni N00 pošlje prijavo kot nujno najkasneje
Jv 2 dneh, s potrebnimi podatki komisiji za izdajanje
•podpor pri okrajnem N00 s svojo obrazložitvijo in
predlogom.
Člen 14.
;
Ako zahteva podporo oseba, ki je bila onesposobljena
v narodno osvobodilni vojni, mora predložiti o svoji
onesposobljenosti zdravniško izpričevalo. Ce tega izpričevala nima, jo mora krajevni N00 najprej napotiti na
zdravniški pregled v najbližjo civilno ali vojaško bolnico
.oziroma k drž. zdravniku na -sedežu okrajnega N00. Ta
{.mora podati diagnozo in poročilo o tem, koliko je
zmanjšana delovna sposobnost prosilca.
? * Komisija lahko odredi ponoven pregled poškodovanca
po zdravniških izvedencih.
Člen 15.
Komisija rešuje prošnje za podeljevanje podpor in
pritožbe na sejah trojice. Ce je treba, izvrši prej poizvedbe
in zasliši udeležence.
Komisija mora rešiti prijavo kot nujno, a najkasneje
• petih dneh.
Sklepa se z večino glasov.
Člen 16.
Komisija mora svojo odločbo obrazložiti. Odločbo
podpišeta predsednik in en član komisije. En izvod
odločbe pošlje komisija preko krajevnega N00 -prosilcu
s poukom o pravnih sredstvih;
.• > • •Po nastopu pravnomočnosti odločbe pošlje komisija
en;izvod odločbe,ministrstvu za socialno politiko preko
okrožnega N00 in en izvod izplačilni blagajni z nalogom,
da izvršuje izplačilo.
Nalog za izplačevanje, izda predsednik komisije.
Jlen 17.
Zoper odločbo, e katero je bila prošnja za. podporo
zavrnjena; ima prizadeti pravico pritožbe na komisijo
pri okrožnem N00.
'
'.

Pritožbo je vložiti 'v 15 dneh po prejemu odločbe
preko krajevnega NQp na okrajni N00. Ta odpošlje
pritožbo preko ''omisije pri okrajnem N00 komisiji pri
okrožnem N00 v odločanje. Odločba komisije pri okrožnem N00 je dokončna.
Člen 18.
Uživalci podpor in krajevna ^00 so dolžni o vseh
spremembah, ki bi imele za posledico zmanjšanje ali
ukinitev podpore, poročati komisiji, ki je izdala odločbo
na prvi stopnji.
Ce oseba, ki prejema podporo, ne obveeti pristojnega
oblastva o nastalih spremembah, ki bi imele za posledico
izgubo ali zmanjšanje podpore, ali če se naknadno
ugotovi neresničnost izjav in podatkov, navedenih v
prijavi ali neupravičenosti do podpore, mora pristojna
komisija, ki je o podpori odločala na prvi stopnji, izdati
odločbo, da, se, podpora .ukinja in da je ta oseba dolžna
povrniti neupravičepo prejete zneske.
•
Oseba, ki prejme več kakor eno podporo, izgubi
pravico do nadaljnjega prejemanja podpore in je dolžna
povrniti že predete podpore. 0 tem ' izda prvostopna
komisija odločbo. Zoper odločbo o ukinitvi podpore in o
povračilu prejetih podpor je dopustno pravno sredstvo
po čl. 17.
Člen 19.
Za postopanje pri podeljevanju podpor se ne plačajo
nikaki kolki ali druge pristojbine.
Podpore so oproščene vseh davkov in izvzete od
izvršbe.
Člen 20.
Ministrstvo za finance predpiše,postopek za izplače.
vanje podpor in odredi izplačilne blagajne.
Te blagajne morajo predložiti mesečni obračun
izplačanih podpor, ločeno po prijavnih obrazcih, in sicer:
1. za osebe, onesposobljene v narodno osvobodilni
borbi.
2. rodbinam padlih borcev, rodbinam žrtev faiistič.
nega terorja in rodbinam, katerih hranilci so v ujetništvu,
3. rodbinam oseb, ki so na vojni dolžnosti v jugoslovanski armadi.
Člen 21.
Ta navodila stopijo-v veljavo z dnem objave •
Uradnem listu.
c

\

.'

•

-

:••'•

Ljubljana dne 4.' julija 1945.
Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler s. r,

Minister za socialno politiko:
Vida Tomšič s. r.
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Obrazec prijate za osebe,
onesposobljene v narodno osvobodilni vojni

V emislu dletu 14. navodila ta izvajanj* navedenega
odloka navajam:
Priimek; I* Ime prij*vtteU»

Okrajnemu (rajonskemu) narodno osvobodilnemu odboru
za
komisijo za izdajanje podpor

Datum In kraj rojstva
prijavitelj»
Kraj stalnega stanovanja prijavitelja

Prosim, da se mi podeli začasna mesečna podpora
po odloku o izdajanju začasne denarne podpore nepreskrbljenim rodbinam NOV in POJ itd.
Na osnovi člena 14. navodil za izvrševanje omenjenega odloka .podajam sledeče podatke:
Priimek. očetovo ime
la ime

Da li In koliko Ima
dobodkov, t kom tiri
v Min: skupnosti In
kaktnega Imovinskega
stanja Je ta skupnost
Priimek In Ime osebe,
na
katero temelji
prošnja la podporo
lo v kakšnem sorodstvu Je z njo

-.

Datum in kraj rojstva

V kateri enoti, kdaj In
kje Je padla oseba,
s katero utemeljuje
proSnJo

Naslov «talnega prebivanja
število otrok lipod 18
let. njihova Imena In
datum rojstva
AH Ima kakine dohodke in koliko. 8 kom
ivi v skupnem go
spodinjstvu In kaka
no Je nlibovo Imovinsko stanje

Število otrok .ipod lä
let, njihova imena in
datum rojstva

Kdaj, kje in • kakšnih
okolnostlb Je oseba,
s katero utemeljuje
prošnjo, postala žrtev laeistlčnega terorja (pobita. Internirana, konfinlrana. odvedena na prisilno
delo in podobno)

.

Za katere {lane rodbine se prosi podpora

Kje, kdaj. v kateri edlnici In kateri del telesa Je bil onesposobljen In koliko ta, nesposobnost vpliva sa
iivrSevanJe njegovega
poklica ali kakega
drugega dela

.'

Splošne prlpomoe

Datum in kraj
Splošne opombe

Podpis prijavitelja:

Datum in kraj
Podpis:

Obrem K. I.
Obrazce St. 2.
Obrazec prijave •• rodbine padlih borcev NOV
in POJ ter za rodbine žrtev fašističnega terorja

Obrazec prijave
za rodbine oseb v NOV in POJ.
Okrajnemu (rajonskemu) narodno osvobodilnemu odboru

Okrajnemu (rajonskemu) narodno osvobodilnemu odboru
za
komisijo za podelitev podpor

za
komisijo za podelitev podpor

Prosim, da se mi podeli začasna mesečna podpora v
smislu odloka* o dajanju začasne podpore nepreskrbljenim rodbinam borcev NOM in POJ itd.

- Prosim, da ee mi podeli začasna denarna podpora •
smislu odloka o dajanju začasne denarne podpore nepre.
skrblienim rodbinam borcey NOV. ia POJ itd.

Stran ?9.

Štev- 16.
V smislu člena 14. navodila za izvajanje navedenega
odloka navajam:
Priimek lo une prijavitelja

'

iz
Po prijavi
je komisija za podelitev denarnih podpor pri okrajnem
(rajonskem) narodno osvobodilnem odboru v
——

Datum in kraj rojstva
prijavitelja

odločila:

Kraj slalneea stanovanja prijavitelja
Število otrok Izpod IS
let, njihova Imena In
datum rojstva

iz
Rodbini
ki je bil ubit, interniran, konfiniran, odveden na prisilno
delo od
dne
~in to njegovemu očetu — materi — žerii — bratu —
sestri
_•.
iz
se
podeli začasna denarna podpora v mesečnem znesku po
(z besedami _.
)
kakor tudi doklade za otroke:
1.
roj.
2.
roj. —
roj. —
ó.
roj.
6.
roj. —
po
mesečno za vsakega otroka, tako da
se mu-ji izplačuje mesečno skupaj
<-,
(z besedami
~
).

*.

Da 11 In koPko Ima
dohodkov, s kom ilvi
v hiinl skupnosti In
•••••• imovinskega
stanja Je ta akupnoet
Od kdaj In v kiierl
enoti NOV in POJ !«•
oser- e katero utemeljuje proJnjo • za
podporo

Obraze« it. i.
Obrazec za rodbine nbitih, interniranih,
konliniranib, odvedenih na prisilno delo.

'i

•

•

Za katere Clane rodbine se prosi podpora

Denarna podpora teče od
SploSne pripombe

dalje.

Utemeljitev:

Datum in kraj
Podpis prijavitelja:

Obrazec St. 4.
Obrazec za družine oseb, ki so na
Tojaški dožnosti • NOV • POJ.
iz
Na prijavo
je komisija za podeljevanje denarne pomoči pri okrajnem
(rajonskem) narodno osvobodilnem odboru v
~

odločila:

Obraz ee it 6.
Obrazec za družine KOV in POJ.
Na prijavo
iz
je komisija za podeljevanje denarne pomoči pri okrajnem
(rajonskemu) narodno osvobodilnemu odbora v ————
odločila:

iz
Družini
ki se nahaja na vojaški dolžnosti v NOV in POJ od
__„ in sicer njegov-emu(i) očetu — materi
i— ženi — bratu — sestri
—
~
i2
ee dodeli začasna denarna pomoč
y mesečnem znesku
(z besedami
•
)
in dodatek za otroke:
roj.
1.
roj.
2.
roj.
3.
roj.
4.
roj.
5.
roj
6
)
po
(z besedami .
mesečno za vsakega otroka, tako da se mu-ji izplača
mesečno skupaj
(z besedami -i—
)..
Denarna pomoč teče od .
—••
— -.

Družini
13.
ki je padel v NOV in POJ dne
, in sicer
njegov-emu(i) očetu — materi — ženi — bratu — sestri
:
iz
„__—_,
se dodeli začasna denarna pomoč r mesečnem znesku
—-—r-— (z besedami ——~
,
_^
in dodatek za otroke:
1.
roj!
2.
roj.
3
roj. :
4.
roj.
5.
,— roj.
6.
roj.
po'(z besedami
-)
mesečno za vsakega otroka« tako da se mu - ji izplačamesečno skupaj
.
(z besedami
:
:
-X
Denarna pomoč teče od
.

Utemeljite*;

Utemeljitev:
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Štev. 10.

Obrazec za osebe, onesposobljene
T narodno osvobodilni vojni.

Obrazec št. 7.

iz
Na prijavo ~"
je komisija za podeljevanje denarne pomoči pri okrajnem
(rajonskem) narodno osvobodilnem odboru
odločila:
iz
ki je bil onesposobljen v narodno osvobodilni vojni, se
dodeljuje začasna denarna podpora v mesečnem znesku
(z besedami
:
)
in dodatek za otroke:
roj.
•.
roj.
2.
3.
roj.
— 4.
roj.
5.
roj.
_— 6.
roj.
po
(z besedami
'- ~
)
mesečno za vsakega otroka, tako da se mu - ji izplača
mesečno skupaj
(z-besedami
).
Denarna pomoč teče od
Utemeljitev :

142.

Odredba
ministrstva za finance o razrešitvi vladnega komisarja,
upravnega in nadzornega odbora in njiju članov pri
Kreditnem zavodu za trgovino in industrijo v Ljubljani
Vladni komisar, upravni in nadzorni odbor Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo v Ljubljani ter
njiju članj se z današnjim dnem razrešujejo.
Njih opravila se prenesejo na delegata ministrstva
za finance pri Kreditnem zavodu za trgovino in industrijo
v Ljubljani.
Navedena odbora, vladni komisar, ravnateljstvo in
nameščenci se pa ne razrešujejo ne odškodninske in ne
kazenske odgovornosti za posle, ki so jih opravljali
v času okupacije.
Ljubljana due 7. julija 1945.
Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler e. r.

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani; Urednik: Robert Pohar v Ljubljani. — Tisk in založba
Tiskarne >Merkur< y Ljubljani, Predstavnik: Otmar Mihalek v Ljubljani. — Uredništva in up.rayniätvo: Ljubljana, Gtegari
žičeva ulica •.. Telefon štev. 25-5£

Poftnina platam • foloTlal

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 14. julija 1945

Letnik 1/11.

Številka 17.

VSEBINA:
143.
144.
145.
146.

Odlok o "imenovanju nadaljnjih članov sodišča in tajnikov senata pri SodišCu slovenske narodne čaeti.
Odredba o pologu deklic in prijavi imovine delniških družb. *
Uredba o ustanovitvi Zavoda za proizvodnjo, nabavo in razdeljevanje sanitetnega blaga.
Navodilo k zakonu o spremembah in dopolnitvah predpisov o pristojbinah (taksah).

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

Uredbe, odredbe (naredbe)
in dragi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije

143.

Odlok

144,

0 imenovanju nadaljnjih Slanov .sodišča-in tajnikov
senator pri Sodišču slovenske narodne Časti

Odredba
ministrstva za finance

V smislu člena T. zakona o kaznovanju zločinov in
prestopkov zoper slovensko narodno cast z dne 5. junija
1945, Ur. 1. št. 81/7, in člena 2. odloka o imenovanju
predsednika, predsedstvenega tajnika, članov sodišča in
senatnih tajnikov pri Sodišču slovenske narodne časti z
• dne 13. junija 1945, Ur. L št. 99/9,
1 •
se imennjejo:
to Člane sodišča:
". ' •
S a g a d i n 2enka, kmetica iz Ptuja;
dr. Gobar Franc, sodniški, pripravnik v Murski
Soboti;
Carni Rudolf, kmet, Nemčevci, št. 28; .
.Bele Vlasta, odvetniška pripravnica, Celje; '
Hlebš Rudolf, trgovec v Kranju;
za tajnike senatov:
Tobia e Janže, odvetniški pripravnik iz Ptuja;
dr. Teger Emil, sodniški pripravnik okrožnega
, Sodišča v Ljubljani, Privoz 16. -,
V Ljubljani, dne 13. julija 1945.
Za Predsedstvo
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
Tajnik:
France Lubcj s. •.

Predsednik:
Jos'R Vidmar: s. r.

Na osnovi člena* 2. zakona o zaščiti narodne imovine
in njenem upravljanju in člena 3. zakona o postopanju
z imovino, katero so lastniki morali med okupacijo zapustiti, in z imovino, katero so jim odvzeli okupator
in njegovi pomagačj z dne 24. maja 1945. Ur. list DFJ.
t dne 29. maja 1945, št. 319 in 321/36,
/
se o dr eja: *
Člen 1.
Vse osebe in ustanove, ki so kot lastniki, detentorji
ali na podstavi zastavne pravice alj po založnem pravil
v posesti delnic delniških. družb, morajo predložiti te
delnice pri najbližjem poslujočem denarnem zavodu
najkasneje v 7 dneh do dnevi objave t© odredbe. Oseba
oz. ustanova, ki položi delnice, mora navesti ime in priimek lastnika delnic, njegovo narodnost, državljanstvo
in njegovo bivališče.
Člen 2.
Denarni zavodi, pri katerih se bodo delnice, deponirale v smislu te odredbe, ali pri katerih •• delnice
položene že od prej, morajo napraviti seznani teh delnic
v dvojniku in jih razvrstiti po, delniških družbah in po
pooblaščencih. Ce oseba,-ki je delnice položila, ni lastnik teh delnic, mora zavod označit^ .ime in priimek te
osebe oz. zavoda in za vsakega lastnika dati podatke,
ki so določeni v členu 1. Denarni zavod mora predložiti
en izvod tako sestavljenega seznama v 10 dnevih po
preteku roH iz člena 1., in sicer zavodi v Ljubljani neposredno Komisiji za, upravo narodne imovine v Ljub«
Ijani, ostali zavodi pa preko krajevnega N00 (finančni
odsek^-

Štev. 17.

Stran 82.
Člen 3.
Do nadaljnje odredbe ne sme nobena delniška
družba' spremeniti svojih delnic, glasečih se na ime, v
delnice na prinosnika.
Člen 4,Vse delniške družbe morajo v roku, določenem v
členu 1.J, dostaviti Komisiji za upravo narodne imovine
poročilo^o lastnih delnicah, t. ). o tistih delnicah, ki
predstavljajo del njihove glavnice in ki spadajo pod
udar Člena 1. in 2. odloka AVNOJ-a z dne 21. novembra
1944. To poročilo je sestaviti na podlagi spisov o skupščinah delničarjev,, po zapisnikih sej upravnega sveta
ali nadzornega odbora, kakor tudi sicer na podlagi družbenega arhiva in vseh drugih podatkov, znakov in spoznavanj. Družbe v Ljubljani predlože poročilo neposredno Komisiji za upravo narodne imovine, druge pa
preko krajevnega N00.
Člen 5.
Vsi denarni zavodi, kakor tudi ostale kreditne ustanove (zadruge) morajo v 10 dneh po preteku roka, določenega v Členu 1., poročati Komisiji za upravo narodne imovine v Ljubljani o imovini, ki je pri' njih iz
kakršnega koli naslova in katera preide v državno last
oziroma pade pod upravo Komisije za upravo narodne
imovine v smislu odloka ÀVNOJ-a z dne 21. novembra
1944. Poročilo mora "obsegati zlasti sledeče podatke:
kakšna je imovina (delnice", članske vloge, terjatve iz
tekočih računov, po vložnib knjižicah itd.), znesek njene
vrednosti ter ime in priimek lastnika. Ce je ta imovina
pri zavodu (ustanovi) v Ljubljani, predloži ta zavod
(ustanova) poročilo neposredno Komisiji, za upravo narodne imovine, sicer pa krajevnemu N00, ki ga nato
dostavi Komisiji za upravo narodne imovine v Ljubljani.
Člen 6.

145.
Uredba
o ustanovitvi Zavoda ia proizvodnjo, nabavo
in razdeljevanje sanitetnega blaga

*

Člen L.
Na podlagi odloka Doverjenislva* za narodno zdravje
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije z dne
20. februarja 1945, št. 636, Ur. 1. DFJ z dne 6. marca
1946, št. 10, se ustanavlja za območje federalne Slovenije pri ministrstvu za narodno zdravje Zavod za pro.
izvajanje, nabavljanje in razdeljevanje zdravil, sanitet
nega blaga, medicinskih instrumentov in medicinskih
aparatov.
•>
Člen 2.
Vse svoje potrebe krije Zavod izključno iz centralnega skladišča Glavne uprave za nabavljanje in razdeljevanje zdravil pri zveznem ministrstvu za narodno
zdravje. Z dovoljenjem zveznega ministrstva za narodno zdravje more Zavod nabaviti navedeni material tudi
neposredno v inozemstvu.
Člen 3.
Vse zasebne in javne lekarne, ••••• vse zdravstvene
ustanove vobče, krijejo svoje potrebe po farmacevtskem
blagu izključno pri tem Zavodu.
Člen 4.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v uradnem llstu<.
'
.
'"•..*.
V Ljubljani dne 3. julija 1945. .
£t. ••/45-XVI.
' •_,
Minister za narodno zdravje:
Dr. Marjan ••••• a.. r.

Vsa zavarovalna podjetja in ostale ustanove za zavarovanje morajo v 10 dneh po preteku roka, določenega v Členu l.:, obvestiti Komisijo*za upravo narodne1 imovine v Ljubljani o imovini, ki je pri njih in ki spada
pod udar odloka AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944.

Navodilo

Člen 7.

k zakonu o spremembah in dopolnitvah predpisov
o pristojbinah (taksah)

Opustitev prijave ali nepopolna prijava imovine se
• kaznuje po členu' 7. zakona o zaščiti narodne imovine
4n njenem upravljanju oziroma členu 11. zakona o poitopanju z imovino, katero so lastniki morali med okupacijo zapustiti.
^
. •1••8.'.'*:
• Ta odredba''stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem listu«.
' '
/
/
Ljubljaaa dne 10. julija 1945.
St. 56—V—1945.
Dr. Aleš Bebler s. r.
Minister za Üuance:

146.

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah predpisov
o pristojbinah z dne 2. maja 1945, št. 266 (Ur. list DFJ
št. 266/29), so bile s Členom 1. predpisane za sledeče tarifne Številke splošne pristojbinake tarife téle pristojbine:
Tar. št.
» »
»

»i

»

»

H

« -

»
>»

n
n

»

it

»
»

»»'»
»

M

•

»

.M

»
n

»
»

1

1-2 Opomba
3 in 4
5
;
6
6-1 Opomba
8, toč. 1, postavka prva
druga
?»
8> » 1»
8, M 2, pod a)
°> » • *, „ b)
o, ,, 2, „ e)
°> » 2, „ 8)
8> n 3, „ a)
8» » 3* n

4

•

Din
10.^-.
10.—
20.—
30.—
30.—
30.—
2.—
10.—
40.—
80.—
150.—
250.—
2.—
D.—
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Tar. št.
n
»>

»,
>»

i»

»t

•

»

»,
»
M

»
M

«

»
,»

M

»

•

,»
V

»,
»
»,

>»
»

W

5»

»
»,

n
n

»>

»

»
»>

r»

»

»

»

,»

•

,»

»,

n

«

n

»

»

w

M

»
»,

»»
»»

»»

M

•
J>

»

*»
»

»
n

8, toč. 3, pod c)
8» • 3» »» c)
8, », 8, „ d)
9, ,, a)
9, „ b)
9, „ «)
10, „ 1.
10, „ 2.
11, „ e), pod 1.
H, „ e), „ 2. .
H, „ e), „ 8.
12, „ e)
12-5 Opomba drugega odstavka
15
16
20-4 Opomba
24a, toč. 1.
24a, „ 2.
24a„ „ 3.
24a, „ 4.
24a, „ 5.
26, „ a)
86 Besedilo prvega odstavka opombe
ee spreminja in se glasi: >0pomba.
Pri poštnih hranilnicah in poštnočekovnih zavodih se /ne plačuje
pristojbina na čeke, na bone in priznanice, v bančnih poslih pa se piačuje pristojbina •• dinar.<
37
•
<
.
42, toč. a)
42, • b)
46
51
55, toč. a)
55, „ b)
55, „ c)
55, ,, *)
56
58
;59
69
79
80
82
84, postavka prva
84,
„•
druga
84, . „
tretja ,
84,
„ . četrta
97, toč. a)
97, „ b)
97, „ c)
98, postavka druga
99,• odstavek prvi
' 99a —-4 (opombe toč. 3) — Črtajo se
besede: >javne vaje in tekme viteških športnih in sokolskih društev«.
•100, toč. a)
100, • b)

Din
35.70.—
150.10.—
20.—
50.150.—
800 —
3.—

5.—
10.—
80.—
3,—
30.30.—
20.—
75.—
.150.—
300.—
450.—
150.—
150.—

Tar. št. 100, „
„ • 11U, „ 5)
5,
» 110-1 Opomba, odstavek prvi '
,»
,» 110-2 Opomba
n
n 129
'
n
n 130 131
« \»
,,
,» 210, odstavek prvi
«
» 214a, črka a)
b), toč. 1, postavka
,,
,, 214a,
214a,
b), „ t 1,
„
214a, „ b),1,
214a, » b),
1,214a, » b),
2,
214a, 5, b),.
2,
n
214a, ,» b),
2,
„
214a,
b),
2,
235, toč. a)
235, „ c)235, „ Č)
236
258, odstavek prvi
'»
258,
„
drugi
»>
258,
„
tretji
,,
258,
„
četrti
»>
284
,»
ìì

prva
druga
tretja
četrta
prva
druga
tretja
četrta

Dia
25.100.-»
6.—
20Ó.—
30.^
50,—
50.30.2000.200.500.1000.—
2500.'200.—
500.—
1000.—
2500.—
200.—
50.—
20.100.—
20.—
50.—
100.—
300.—
5,—

Po pojasnilu o plačilu taks po predpisih splošne
taksne tarife, izdanem od min. financ, oddelka za davke,,
30.— v Beogradu pod št. III. 1136 z dne 18. maja 1945, se
5.— plačujejo vse ostale takso, ki v zgoraj cit. členu 1. niso
20.— omenjene, v tistih zneskih, ki so veljali na dan 6. aprila
20.— 1941, in to'v dinarjih demokratske federativne Jugoslavije (DFJ). S tem seveda prestanejo z dnem, ko postane
#500 —
50.— novi dinar edino veljavno plačilno sredstvo, veljati vse
300.—t takse, ki jih je uvedel ali spremenil okupator. Predvsem
600.—* velja, to za takse po odredbi bivšega Vis. komisarja za
1000 — Ljubljansko pokrajino št. 16 z dne 8. febr. 1943 (SI.-list
5,— kos 12 iz 1. 1943). Ta odredba torej prestane veljati •
1500.— celoti z dnem, ko postane novi dinar edino . veljavno
1500.— plačilno sredstvo. Potemtakem je s tem ukinjena, tudi
60.— uporaba taksnega papirja (carta4 bollata) za .vloge, listine,
5.—
potrdila, spričevala itd. ter znaša taksa za pooblastila ,
5.—
zopet 30 din, taksa za pobotnice in zadolžnice H %, taksa
2040.— za dobavne pogodbe 2%, in teh pogodb tudi ni treba-več
80.— prijavljati davčni upravi, računska taksa po tp. 34 zopet
250.— 1, 2, 3 ozir. 5 din itd.
Kar se tiče taks, ki se plačujejo v kolkih, dajem sle.
1500.—
10- dece navodilo: .
50.—
Dokler ne bodo na razpolago kolkj nove emisije, se
200 —
bodo morale vse take kolkovine začasno pobirati v goto400 —
vini, in sicer takole:
30Vse narodne oblasti, ki "vršijo plačila državnih taks,
bodo napravile >Začasni dnevnik •plačila taks<, ki bo
imel tele rubrike: redno številko, datum, ime in naslov,
plačnilia takse, predmet, za katerega se taksa plača in
500.— številka tega predmeta, znesek plačane takse. Na pred»
100.- metu, za katerega je taksa plačana v gotovini, bo odre260,- jeni "•-adnik optrdil's podpisom in. pečatom prejem
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takse • hkrati označil datum plačila, redno številko >Začasnega dnevnika plačila taks<, po kater] tar. številki je
taksa plačana in koliko znaša.
Plačane takse po tem dnevniku se bodo predale
vsakih pet dni pristojnemu finančnemu odseku okr. N00
ozir. okr. odbora OF, ki bo na samem dnevniku prejem
takse potrdil z oznako >B«. dnevnika. Takse, ki se pojavijo pri finančnih odsekih, bodo ti knjižili individualno
v »B< dnevniku.
•• Listine v zasebnem prometu (priznanice, računi
In podobno) se bo plačevala taksa*v gotovini-po spisku
• dveh primerkih, od katerih bodo dotične osebe predale
eaega ££•<#••• •••••••••• odsâku •••••• s takso

v roku 5 dni. Finančni odsek bo skupno vsoto knjižil v
>B« dnevnik, na drugem izvodu spiska pa potrdil prejem.
Kar se tiče taks, ki se plačujejo z uporabo monopoliziranih obrazcev (menice, stanovanjske najemne pogodbe, najemninske pobotnice, živinski potni listi, železniški tovorni usti i- dr.), se bodo dosedanji obrazci, ki,
40 še v zalogi, pretiskali na ustrezne nove dinarske cene.
p
o izčrpanju starih zalog se bodo dali v tisk novi obrazci. \
V Ljubljani dne 27. junija 1945.
St. 53/3.III/2-1945.
Načelnik odd. ITI. ministrstva za finance:
Sedlar Avgust a. rs

C

y

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v,Ljubljani Ureiai'â: EoSerf Pofiar v Ljubljani. »-* Tisk" in založba
tiskarne Merkur d. d. v Ljubljani, .Predstavnik: Olmar Mihalek v Ljubljani. — Uredništvo jn ••••••••: Liubliaaa.
Gregor.
èiîeva ulica ^, ïeigloa ilex, gž-52,
"
~^~ •*--ïrar*\

>>• ,

Foltaie« pirim« • totorlaL

AD NI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA • NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 18.

V LJubljani dne 18. (lilija 1945

Letnik I/Il.

VSEBINA:
147. Odlok Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega
sveta o izplačevanju akontacij na račun proračuna za dobo
julij—december 1945.
148. Odredba o razrešitvi upravnih organov Zbornice za trgovino in industrijo (Pokrajinskega gospodarskega sveta)
v LJubljani.

149. Razglas o volitvah v okrožno mestno skupščino v Ljul>-.
ljani in v narodno osvobodilne odbore vseh 10 mestnih
četrti v Ljubljani.
150. Sklep o izbrisu iz imenika odvetnikov pri Odvetniški zbornici v Ljubljani.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

pokrajine z dne 2. maja 1942, Ši. 123, SI. Ii3t št. 213,
o ustanovitvi Pokrajinskega korporacijskega sveta, v katerega je po čl. 13. omenjene uredbe prešla Zbornica
za trgovino in industrijo v Ljubljani, in da se omogoči
nemoteno poslovanje ustanove,

147.

Odlok
Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega sveta
o izplačevanju akontacij na račun proračuna za dobo
julij—december 1945
Dokler ne bo sprejet in uveljavljen proračun za dobo
julij—december 1945, se minister za finance Narodne
vlade Slovenije pooblašča, da za stroške javne uprave
otvarja ministrstvom Narodne vlade kredite kot akontacijo na račun tega proračuna do skupnega zneska
115,000.000.— dinarjev.
Ljubljana dne 13. julija 1945.
Štev. 140.
Za Predsedstvo
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
Sekretar:
Predsednik:
France Lubcj s. r.
Josip Vidmar s. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
148.

Odredba
o razrešitvi upravnih organov Zbornice za trgovino
in industrijo (Pokrajinskega gospodarskega sveta)
v Ljubljani
e
Glede na to, da je bila e ČL 2. odloka Predsedstva
ÄVNOJ-a z dne 3. februarja 1945, Uradni list DFJ št. 51/4
razveljavljena naredba Visokega komisarja ljubljanske

odrejata
minister za industrijo in rudarstvo ter minister za trgovino in oskrbo, na osnovi § 36. uredbe o trgovinskih,
industrijskih in obrtnih zbornicah z dne 3. VIII. 1932,
SL list št. 581/09:
1. '
Upravni organi Zbornice za trgovino in industrijo
(Pokrajinskega gospodarskega sveta) v Ljubljani so z
današnjim dnem razrešeni službene dolžnosti, ne da bi
bili s tem razrešeni morebitne odškodninske in kazenske
odgovornosti za poslovanje v času okupacije.
Nameščenci zavoda so postavljeni na razpolago.
2.

Vse posle razrešenih upravnih organov prevzame
zacasqo do nadaljnje• odredbe odbor delegatov, ki ga
sestavljajo:
kot predsednik: Novak Franjo, veletrgovec,
kot člani: Golob Roman, trgovec,
Kamensek Franc, trgovec,
Lovšin Evgen, ravnatelj,
Puc Danilo, tapetnik,
t
^
ing. Turna Branko, industrialec,
Žlender Anton, trgovec^
vsi v Ljubljani.
Ljubljana dne 12. julija 1945.
II. št. 134/1 min. za trg. in oskrba,
Minister žiNndustrijo
in rudarstvo:
Frau Leskojšek s. r.

)

Minister za trgovino
in oskrbo:
Dr. Lado. Vavpctič s. j.

Štev. 18.

Stran 88.

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev, zavodov in ustanov
149.
St. 18.349/45.

Razglas
Mestni odbor OF okrožnega mesta Ljubljane In
okrožna volivna komisija za mesto Ljubljano sta sporazumno določila, da bodo
volitve
T okrožno mestno skupščino y Ljubljani
in
y narodno osvobodilne odbore
vs^h 10 mestnih Četrti
y nedeljo dne 29. julija 1945.
Mestni odbor OF
Okrožna volivna komisija
okrožnega mesta Ljubljane:
za mesto Ljubljano:
Predsednik:
Predsednik:
Dr. Lunaček Igor s. r.
Zupet Gustav s. r.
150.

Sklep
Zaradi protinarodnega in protidržavnega udejstvovanja v času okupacije in tudi še pozneje bodisi neposrednega bodisi posrednega sodelovanja z okupatorji — se
izbrišejo iz imenika odvetnikov pri Odvetniški zbornici
v Ljubljani z vsemi pravnimi posledicami spodaj navedeni odvetniki, ki so vsi pred prodirajočo Jugoslovansko
armado-osvoboditeljico pobegnili v inozemstvo oziroma so
že prej tam živeli in se po osvoboditvi niso vrnili v Slovenijo.

Ti odvetniki so:
1. dr. Česnik Ivo s sedežem v Ljubljani,
2. dr. Jelene Celestin s sedežem v Ljubljani,
3. Kernhäuser Drago s sedežem v Ljubljani,
4. dr. Krek Miha s sedežem v Ljubljani,
5. Stare Miloš s sedežem v Ljubljani,
6. dr. VoršiJS Alojzij s sedežem v Ljubljani,
7. dr. Yauhnili^Milos s sedežem v Ljubljani,
8. dr. Zajee Marijan e sedežem v Ljubljani,
9. Zore RudolI s sedežem v Ljubljani,
10. dr. Žitko Stanislav e sedežem v Ljubljani,
11. Marolt Marijan s sedežem na Vrhniki,
12. dr. Zupan Stanko s sedežem na Vrhniki,
13. dr. Megušar Anton s sedežem v Kranju,
14. dr. Šmajd Albin s sedežem v Radovljici,
15. Lenček Niko s sedežem v Škof ji Loki,
16. Weble Demetrij s sedežem v Novem mestu,
17. Bajdee Franc s sedežem v Murski Soboti,
18. dr. Oodnič Josip s sedežem v Šmarju pri Jelšah,
19. dr. Salberger Adolf e sedežem v Ljutomeru,
20. dr. Blanke Oton s sedežem v Mariboru,
21. dr. Brandstetter Franc s sedežem v Mariboru,
22. dr. Bucar Edvard s sedežem v Mariboru,
23. dr. Oozani Leon s sedežem v Mariboru,
24 dr. Kiéser Karol s sedežem v Mariboru,
25. dr. Mühleisen Lotar s sedežem v Mariboru,
26. dr. Schneditzlvan s sedežem v Ptuju,
27. dr. Fichtenau Sikst s sedežem v Ptuju,
28. Petrovič Ignac s sedežem v Marenbergu,
29. dr. Fleck Friderik s sedežem v Murski Soboti,
30. dr. Brumen Tone s sedežem v Murski Soboti,
31. dr. Pinter Nikolaj s sedežem v Murski Soboti,
32. dr. Valyi Aleksander s sedežem v Murski Soboti.
Ljubljana dne 13. julija 1945. ,
Delegat ministrstva za pravosodje
y Odvetniški zbornici v Ljubljani:
Dr. Janko Lavrič s. r.

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v LJubljani. Urednik: Robert Poh'ar v Ljubljani. — Tisk in založba
tiskarne Merkur d. d. v Ljubljani. Predstavnik: Otmar Mihalek v Ljubljani. — Uredaiâtvo in upravniâtvo: Ljubljana, Oregon&ce?a ulica 23, Teleloa ätev. 2§-•2,
""
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Poitou« plačaš« • gotovtai.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 19.

V Ljubljani dne 21. julija 1945

Letnik l/Il.

VSEBINA:
151. Odlok o imenovanju nadaljnjih Članov sodica in tajnikov
' senalov pri sodišču slovenske narodne casti.
152. Odlok o' postavitvi upravnika in članov upravnega odbora
Denarnega zavoda Slovenije.

153. Odredba o dovolitvi delovanja in ustanavljanja društev ia
organizacij.
154. Odredba o brezplačni dezinfekciji in dezinsekciji.
155. Popravek sklepa o izbrisu iz imenika odvetnikov pri Odvetniški zbornici v Ljubljani.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

Anton Rogelj,
za člane upravnega odbora Denarnega zavoda Slovenije:
dr. Vekoslav Polh,
*
'
Simon B e r 1 i c,
dr. Stane Pavlic;
ing. Stane Oswald.
Ljubljana dne 18. julija 1945.
St. 147. .
Za Predsedstvo
Slovenskega, narodno osvobodilnega sveta:
Sekretar:
.Predsednik:
France Lubcj s. r.
<'
Josip Vidmar g, r.

151.
.

*
Odlok
o imenovanju nadaljnjih Članov sodišča in tajnikov
senatov pri sodišču slovenske narodne časti
V smislu čl. 7. zakona o kaznovanju zločinov in
prestopkov zoper slovensko narodno čast z dne 5. junija
1945, Ur. 1. št. 81/7 in čl. 2. odloka o imenovanju predsednika, predsedslvenega tajnika itd. pri sodišču slovenske narodne časti z dne 13. junija 1945, Ur. 1. št. 99/9,
s e im c n u je jo
za člane sodišča:

e
za tajnika senata:

Jože B a r i č e v i č, sodnik okrožnega
sodišča v Ljubljani, Oražmova 11,
Ciril Rajh, dentist v. Ljutomeru,
član MOOF v Ljutomeru;

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
153. ,

Ferdo Ludvik, advokat iz Litije
JV Ljubljani dne 20. julija 1945.
Za Predsed'tvo
.'• .
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta
Tajnik:
•'
~Predsednik:
" '
Josip Vidmar s. r.
France Lubej s. r.
152.

Odlok
Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega sveta
o postavitvi upravnika in članov upravnega odbora
Denarnega zavoda Slovenije
Na osnovi čl. 35. in 36. zakona Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega sveta o Denarnem zavodu
Slovenije z dne 21. junija 1945, št. 85/Z.6 (Ur. 1. št.
110/11), se na predlog ministra za finance Narodne vlade
Slovenije
,,
,
postavi ja jo i ,
' za upravnika Denarnega zavoda .Slovenije in za
predsednika/upravnega odbora Denarnega zavoda-Slo, yenije:
\

Odredba

!
4%
ministrstva ^za notranje zadeve
o dovolitvi delovanja in ustanavljanja društev
•> •
in organizacij

*

Glede na določbo ČL 2. odloka Predšedništva Proti.
fašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije od
3. februarja Ï945
odrejam: .
Člen 1.
Vsa v Sloveniji že obstoječa društva m organizacije
morajo za obnovo ali nadaljevanje delovanja dobiti pred- \
hodno odobritev pristojnega organa narodne oblasti.
Brez take odobritve društva in organizacije ne smejo,
pričetj ali nadaljevati delovanja.
Člen 2.
•
.
'
Prijavo za odobritev delovanja je treba vložiti do
15. avgusta 1945 in se, ji mora priložiti 5 izvodov-pravil«
' '" '•
.
Clen3., \ '•• . _ s~• Odobritev izda okrožni N00, na čigar območju dru«
štvo deluje. Za, društva ia organizacije, ki delujejo na

Stev. lä

Stran 88.
Člen 2.

območju dveh ali već okrožij, izda odobritev ministrstvo
za notranje zadeve.
Okrožni N00 oziroma ministrstvo za notranje zadeve
izda na zahtevo potrdilo o vloženi prijavi

Brezplačno, dezinfekcijo In dezinsekcijo opravijo dezIafektorji pri okrožnih in okrajnih N00, ozüoroa kjer
teh že ni, deziniektorji pri odborih OF.

Člen 4.
Ako društvo odroma organizacija ne prejme povoljne
rešitve na svojo prijavo do 1. septembra 1945, mu poetavi pristojni organ narodne oblasti skrbnika, ki upravlja društveno imovino do končne rešitve.
"

Člen 3.
Ves material za dezinfekcijo in dezinsekcijo dobavlja
okrajnim in okrožnim N00 oziroma odborom OF Zavod
za proizvodnjo, nabavo in razdeljevanje sanitetnega
blaga ministrstva. za narodno zdravje.

:

.
Člen 6.
Imovino drultev in organizacij, kf jim Je pravnomočno odklonjena odobritev delovanja, prevzame Komisija za upravo narodne imovine do dokončne odločitve o
Vprašanju usode imovine.

Člen 4.

Člen 6.
Osebe, ki žele ustanoviti novo društvo ali organizacijo kakršne koli vrste, morajo izposloyati predhodno
odobritev pristojnega okrožnega N00 oziroma ministrstva
za notranje zadeve in priložiti prošnji 5 izvodov pravil.
Člen 7. .
Določbe te odredbe se ne. nanašajo na društva in
organizacije, ki delujejo v sklopu in • dovoljenjem Osvo•••••• fronte slovenskega naroda.

Okrožni in okrajni N00 se dolžni poročati četrtletno
Zavodu za proizvodnjo, nabavo in razdeljevanje sanitetnega blaga o potrošnji dobavljenega razkuževalnega materiala.
Člen 5.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu.
V Ljubljani dne 3. julija 1945.
-St. 1056/XY.
a
Minister za narodno zdravje: *
Dr. Marjan AMln s. r.

Člen 8.
Kršitve te odredbe kaznujejo okrožni N00, pristojni
po sedežu in območju delovanja društva ali organizacije
z denarno kaznijo od. 100 din do 10.000 din. V primeru
neizterljivosti se denarna kazen zamenja s kaznijo prisilnega: dela brez omejitve svobode, računajoč dan prisilnega dela za 60 din.
i
- Člen 9. . ß
i Ta odredba etopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu. •
.
. '
Ljubljana dne 12, julija 1945.
ÔL 1240/1. *
Minister za notranje zadeve:
/
Polič Zoran s. r.

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev, zavodov in ustanov

155.

;;''.'" 'Odredba
"•
ministrstva za narodno zdravje
o brezplačni dezinfekciji inv dezinsekciji
%
Clenl.
• .
'.
.
Iz občehigienskih razlogov, se, opravlja dèzinfek'cîja
po akutnih nalezljivih boleznih in' dezinsekcija zaradi
zasteničenja in ušivosti brezplačno.

- '

e

Popravek.
V seznamu odvetnikov, izbrisanih iz imenika odvetnikov pri Odvetniški zbornici v Ljubljani, Uradni list z
dne 18. julija 1945, Št 150/18, Je'črtati pod zap. štev. 32
pomotno navedenega odvetnika.dr. VaJyi-ja Aleksandra
s sedežem v Murski Soboti

"

Ljubljana dne 19. julija 1945.

'^

Delegat ministrstva za pravosodje
v Odvetniški zbornici v Ljubljani;'
Dr. Janko Lavrič e. r.

— »i

JS»

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Robert Pohar v LJubljani. — Tisk in tatoîb«
tiskarne Merkur d. d, v Ljubljani. Predstavnik: Otmar Mihalek v Liuhljani.'
- UradnUtvo ia upravoiitvo: Ljubljana, Gregor•. •
;
.
«Če»a ulica 23, Teletaa4itev. 26-Ü2,

PoJtnim platana v gotoriiil
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SLOVANSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik l/U.

Številka 20.

V Ljubljani dne 25. julija 1945

VSEBINA:
136. Uredba, s katero se spreminja uredba o stanovanjih in
poslovnih prostorih.
157. Uredba o ustanovitvi >Federalnega zavoda za socialno zavarovanje v Sloveniji«.
158. Uredba o poenotenju socialnega zavarovanja.
159. Odredba o razrešitvi upravnega in nadzornega odbora -in
njiju članov pri Zvezi slovenskih zadrug v Ljubljani.

160. Odredba o razrešitvi upravnega in nadzornega odbora ia
njiju članov pri Zadružni zvezi v Ljubljani.
161. Razglas o volivnih seznamih okrožnega mesta Ljubljane.
162. Razglas o številu članov narodno osvobodilnih odborov
posameznih mestnih četrti in o številu odposlancev v
okrožno mestno skupščino.
163. Obvezna prijava terjatev in ostale imovino kakor tudi
dolgov (obveznosti) v inozemstvu.

Uredbe, odredbe (naredbe) in drugi
razglasi
Narodne vlade Slovenije

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije

156.

157.

Uredba,

' Uredba

s katero se spreminja uredba o stanovanjih
in poslovnih prostorih

Člen 1.
V smislu čl. 2. zakona o izvrševanju zavarovanja •
območju demokratične federativne Jugoslavije z dne
2. maja •945, Ur. 1. DFJ št. 265/29, se za območje federalne
Slovenije osnuje federalni zavod za socialno zavarovanje.

Člen 1.
Besedilo uredbe ' Narodne vlade Slovenije o stanovanjih in poslovnih prostorih z dne 11. junija 1945, Ur. 1.
št 89/8 z dne 13. junija 1945, se spreminja tako, da stopi
ministrstvo za notranje zadeve na mesto ministrstva za
socialno politiko, kjer koli se to ministrstvo omenja,
razen v členu 3., ki ostane nespremenjen.
Člen 2.
Besedilo člena 15. zgoraj navedene uredbe o stanovanjih in poslovnih prostorih se posebej spreminja oziroma dopolnjuje, da se v celoti glasi takole:
>Vse posle, kolikor po tej uredbi spadajo v pristojnost ministrstva za notranje zadeve, opravlja to ministrstvo v sporazumu z ministrstvom za socialno politiko.
Podrobnejše predpise za izvedbo te uredbe, kolikor
po Členu 3. ni določeno drugače, izdaja ministrstvo za
notranje zadeve v sporazumu z ministrstvom za socialno
politiko.«
Člen 3.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu.
Ljubljana dne 20. julija 1945.
Za Narodno vlado Slovenije:
Predsednik:
Boris Kidrič s. r. •
Minister
Minirier
za socialno politiko:
za notranje zadeve:
yida Tomšičev* s. r.
Zoran Polič s. r.

.

Člen 2.
Federalni zavod za socialno zavarovanje se imenuje
»Federalni zavod za socialno zavarovanje v Sloveniji« s
sedežem v Ljubljani.
Člen 3.
Federalni zavod za socialno zavarovanje v Sloveniji
je javna ustanova, zasnovana na načelu samouprave in
pristojna za posle, naštete, v čl. 4. in 7..zgoraj cit. zakona.
Člen 4.
Minister za socialno politiko postavi zavodu za čaa,
dokler se ne izvrše volitve samoupravnih organov, začasno upravo in nadzorni odbor po določb; čl. 8., drugI
odstavek, zgoraj cit. zakona. Naloga začasne uprave je
zlasti, da izvrši organizacijo ïavoda.
Člen 5.
Ta uredba 6topi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu.
Ljubljana dne 1. julija 1945.
^

Minister zâ socialno politiko:
Vida Tomšič s. r.

Štev. 20.

Stran 90.
158.
0
Da se glede na izvršeno zamenjavo denarja izvede
poenotenje socialnega zavarovanja, predpisujem po zaslišanju pristojnih strokovnih organizacij' tole

uredbo:
Clen Ï.
Do izdaje enotnega zakona o socialnem zavarovanju
se na vsem območju federalne Slovenije od dne 1. julija
1945 dalje izvaja celotno bolniško zavarovanje po zakonu
o zavarovanju delavcev z dne 14. maja 1922 z vsemi dodatnimi zakonskimi predpisi, izdanimi do 6 aprila 1941,
ob pogojih člena 2. odloka Predsedstva AVNOJ-a z dne
3. februarja 1945, št. 132, Uradni list DFJ št. 51/4.
Clen 2.
Od dne 1. julija 1945 dalje spadajo pod določbe gori
navedenega zakona o zavarovanju delavcev tudi vse bolniškemu zavarovanju zavezane osebe rudarskega in topilniškega kakor tudi žele:;ni6arskega zavarovanja s to
izjemo, da ostanejo materialne določbe teh dveh skupin
zavarovanja, izdane do 6. aprila 1941, ob pogojih čl. 2.
odloka Predsedstva AVNOJ-a z dne 3. februarja 1945, št.
132, še dalje v veljavi.
Clen 3.
Vse denarne dajatve z odstotkom dinarja nad 50 p
se zackrožajo 1 din navzgor, medtem ko se odstotek dinarja do vključno 50 p ne upošteva,
Clen 4.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu in ima vzvratno moč od 1« julija 1945.
Ljubljana dne 5. julija 1945.

160.

Odredba
ministrstva za finance
0 razrešitvi upravnega in nadzornega odbora in njiju
Članov pri Zadružni zvezi v Ljubljani
Upravni in nadzorni odbor Zadružne zveze v
Ljubljani ter njiju člani se z današnjim dnem razrešujejo.
Njih opravila se prenesejo na delegata ministrstva za
finance pri Zadružni zvezi v Ljubljani.
Navedena odbora, ravnateljstvo in nameščenci se pa
ne razrešujejo he odškodninske in ne kazenske odgovor,
nosti za posle, ki so jih opravljali v času okupacije.
Ljubljana dne 21. julija 1945.
St. 168-V-1945.
Za ministra za Finance:
podpredsednik Narodne vlade
•>
Slovenije
Dr. Marijan Brecelj s. r.

Občeveljavne odredbe in Va merlasi
raznih ©blastev. zavodov in ustanov
161.
Razglas
o objavi volivnih seznamov okrožnega mesta
Ljubljane

Volivni seznami okrožnega mesta Ljubljane, po
katerih se bodo vršile v nedeljo 29. julija 1945 volitve
v okrožno mestno skupščino in v narodne osvobodilne
Minister za socialno politiko:
odbore
vseh 10 mestnih četrti, so razgrnjeni na vpogled
Tomšič Vida s.r.
prebivalstvu pri volivnih komisijah posameznih četrti,
in sicer:
za mestno Četrt Center v pisarni raj. odbora OF
159.
Center na Tyrsevi cesti;
za mestno četrt Tabor v. pisarni raj. odbora OE
Odredba
Poljane, Poljanska cesta 6;
za mestno četrt Rakovnik v pisarni kvart, odbora OE
ministrstva za finance
o razrešitvi upravnega in nadzornega odbora in njiju Galjevica, Dolenjska cesta (gostilna Marenče);
za mestno četrt Moste v pisarni raj. odbora OE
članov pri Zvezi slovenskih zadrug v Ljubljani
Moste, Krekova 2;
Upravni in nadzorni odbor Zaveze slovenskih
za mestno četrt Vič v pisarni raj. odbora OF Vi5
i a d r u g v Ljubljani ter njiju člani se z današnjim dnem v meščanski šoli;
razrešujejo.
za mestno četrt Bežigrad v pisarni raj. odbora Beži.
Njih opravila se prenesejo ha delegata ministrstva grad, Tyrseva 37a; '
za mestno četrt Šiška v pisarni OF Šiška, pivovarna
za finance pri Zvezi slovenskih zadrug v Ljubljani,
Union;
Navedena odbora, ravnateljstvo in nameščenci se pa
za mestno četrt Polje v pisarni raj. odbora OF Polje;
ne razrešujejo ne odškodninske in ne kazenske odgovor,
za mestno četrt Jezica v pisarni raj. odbora OF
nosti za posle, ki so jih opravljali v času okupacije.
Jezica;
Ljubljana dne 21. julija 1945. ; ' -'-"-*'za mestno četrt St. Vid y pisarni raj. odbora Št. Vid,
St. 168-V-1945.
,
' * -1
med običajnimi urami in pri kvartnih ozir. krajevnih
Za. ministra za finance:
odborih OF v.krajih, priključenih Ljubljani.
podpredsednik Narodne vlade
a
Reklamacije glede vpisa še nevpisanih volivnih upraSlovenije
vičencev oziroma glede izbrisa nepravilno vpisanih oseb,
Dr. Marijan Brecelj a. r.
kakor tudi glede drugih popravkov sprejemajo zgoraj
imenovane volivne komisije za posamezne mestne četrti
do vštetega getka dne 27. t, m. Reklamacije se vlagajo

.

'

'
,

Štev. 20.

Straa 01.

lahko tudi pri kvartnih ozir. krajevnih odborih OF, ki
jih morajo še Istega dne predložiti volivni komisiji za
svojo mestno četrt. Do reklamacije je" upravičen vsak
volivni .upravičenec tako za sebe kakor tudi za druge
osebe. 0 reklamacijah odločajo volivne komisije posameznih mestnih Četrti.
Osebe, ki niso vpisane v volivnem seznamu, ne mo.
rejo voliti.
Ljubljana 22. julija 1945.
Okrožna volivna komisija za mesto Ljubljano
Predsednik:
Zupet e. r.

162.

Razglas
o številu članov narodno osvobodilnih odborov posameznih mestnih četrti in o številu odposlancev v
okrožno mestno skupščino
V Ljubljani bo vsaka mestna četrt volila svoj narodno osvobodilni odbor, obstoječ iz predsednika, tajnika
in 7 članov.
Poleg tega se bodo volili odposlanci v okrožno mestno
skupščino, in sicer:
I. v mestni Četrti Center
9 odposlancev,
IL „ „
„ Tabor
10
»»
' "L „ „
„ Rakovnik 4
•
IV. „ „
„ Moste
5
>,
V • «k
M
Vič
6
n
t»
VI. n »
„ Bežigrad 5
»
VII..
„ Šiška
n
VIII.
„ ?o\5e
3
V
IX.
„ Jezica
2
n
X. „ „
„ St. Vid
2
J»
Ljubljana 25. julija 1945.
St. 18945/1945.
Okrožna volivna komisija za mesto Ljubljano
Predsednik:
Zupet s. r.

163.

Obvezna prijava
terjatev in ostale imovine kakor tudi dolgov (obveznosti) v inozemstva
V smislu odloka Narodnega komiteja osvoboditve
Jugoslavije z dne 12. januarja t. L, objavljenega v Uradnem listu št. 3 z dne 9. februarja t. L, poziva Narodna
banka vse fizične in pravne osebe, katerih stalno bivaližče oziroma sedež tvrdke je na ozemlju federalne
Slovenije, da najdalj do 14. avgusta 1945. leta -vlo*4o pri Narodni banki, splošnem oddelku devizne direk.
c
*Je, Beograd, pismene prijave terjatev in ostale imoi
vine, kakor tudi dolgov (obveznost^) s inozemstvu, po
naslednjih òbraaetoj

1. Terjatev v inozemstvu:
Obveščamo vas, da imamo

naslednje

terjatve

(država)
a) Znesek in valuta:

b) Ime in naslov
dolžnika:

c) Kdaj in kako
je nastala terjatev:

č) Vrsta terjatve in rok
dospelosti:

2. Premična, nepremična in ostala imovina v inozemstvu:
Obveščamo vas, da imamo naslednjo imovino
v
.
(država)
b) Kje in pri kom
* a) Vrednost:
se nahaja:
c) Vrsta imovine:

č) Kdaj in kako
je prišla v posest:

3. Dolgori (obvcznosli) v inozemstvu:
Obveščamo vas, da imamo sledeče dolgove (obveznosti)
(država)

a) Znesek in valuta:

b) Ime in naslov
upnika:

c) Vrsta dolga in rok
dospelosti:

č) Kdaj in kako
je dolg nastal:

•
V zvezi z gornjim dajemo naslednja navodila za.
izpolnjevanje prijav:
a) Ako ima ena in ista oseba dolgove in terjatye,
mora prijaviti posebej dolg in posebej terjatev. Ce ima
terjatve v več državah, mora za vsako državo vlo.
iiti posebno prijavo; prav tako za dolgove. Terjatve v
več valutah v isti državi se lahko prijavijo na eni prijavi,
toda treba, je najprej navesti vse terjatve v eni valuti,
nato sešteti, potem v drugi valuti itd. Ce je v eni državi
več dolžnikov in upnikov, je vnesti vse dolžnike v eno
prijavo, upnike pa v drugo. Zneski se morajo na koncu
sešteti.
b) Zneski se morajo označiti v valuti, v kateri se
terjatev ali dolg. danes stvarno vodi. Če età se prej vodila
v drugi valuti, je treba to navesti na koncu pisma ali
v pripombi.
c) V rubriki: >Kdaj in kako je terjatev (dolg) nastala«, je treba označiti datum, kdaj sta terjatev ali
dolg nastala, kakor tudi na kakšni podlagi sta naspala
(n. pr. za prodano blago, za kupljeno blago, plačilo vna-'
prej za-blago, voznina, carina, ref akcije, provizija, financ.
no posojilo, protivrednost kuponov, dividend, tantijem,
honorar itd.).
è) Ce bi se kateri podatek ne mogel navesti, naj'
ee na koncu pisma ali v pripombi pojasni, zakaj se -ne
more navesti. Ako ee kak podatek lahko navede samo
jgribužno, tedaj ••• ge. navede pač samo približno, a na
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koncu pisma ali pa v pripombi naj se pojasni, zakaj
je temu tako.
d) Prijave morajo podati vse osebe ne glede na to,
ali so jih že prej podale ali ne. Zato se smatrajo kot
neveljavne prijave, podane Narodni banki v zadnjem
času v obliki navadnih pisem, ker niso podane po opisanih obrazcih.
e) Terjatev proti Nemški ali kaki drugi državi na
račun vojne škode ni treba prijaviti.
f) Pri prijavi ostale imovine domačih oseb, ki je
v inozemstvu, po obrazcu 2, se morajo prijaviti poleg
premične in nepremične imovine tudi razne pravice, kot
n. pr : izsledovalne pravice, jamstva, hipoteke itd. Po tem
obrazcu se morajo prijaviti tudi vrednostni papirji z
naznačenjem njihovega nominalnega zneska, vrste in
količine.
g) Pri nàznaPènju vrednosti imovine se mora naznačiti vrednost pred 6. aprilom 1941.

Štev. 20.
h) Za inozemstvo se štejejo "vsi kraji zunaj meja
predvojne Jugoslavije.
i) Za inozemce se štejejo vse fizične in pravne
osebe, katerih stalno bivališče ali sedež tvrdke je v
inozemstvu, ne glede na državljanstvo fizičnih oseb in
na lastništvo podjetja. V istem smislu se štejejo za
domače osebe vse fizične in pravne osebe, katerih bivališče, sedež tvrdke in mesto uprave je v državi, ne glede
na državljanstvo fizičnih oseb in na lastništvo podjetja.
j) Prijave se vlagajo pri podružnici Narodne banke
v Ljubljani. Vlagatelji prijav iz Ljubljane morajo prijave
vložiti pri podružnici Narodne banke, ostale osebe pa
lahko pošljejo prijave v priporočenem pismu.
k) Vsaka*opustitev prijave ali navajanje napačnih
podatkov se kaznuje.
Narodna banka

4
Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije • Ljubljani Urednik: Robert Pohar v Ljubljani. — Tisk in založba
tiskarne Merkur d, d. ? Ljubljani. Predstavnik• Otmar Mihalek v Ljubljani. — Uredniàtvo is upravaižtvo: Ljubljana. QregorWejfl ulke 23, Telefon ite?. 25-52. '
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBppiLNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 28. julija 1945

Letnik 1/11.

Številka 21.

VSEBINA:
164. Uredba Narodne vlade Slovenije o ustanovitvi komisije za 1G5. Uredba o začasni ureditvi najemnin.
reševanje prijav vojnih invalidov in ostalih vojnih žrtev 1G6. Odredba o izplačevanju invalidnin, priznanih po uredbi o
vojnih invalidih • ostalih vojnih žrtvah z dne 1. decemv smislu uredbe z dne 1. XII. 1938, M. s. št. 1131 (SI. nov.
bra 1938.
z dne 2. XII. 1038, št. 055/277 s popravki in dodatkif 167. Odredba o ukinitvi Bolniške blagajne Trgovskega bolniizdanimi do 6^ IV. 1941 (staro-invalidska komisija).
škega in podpornega društva v Ljubljani.

Uredbe, odredbe (naredbe)
.in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
164.

Uredba
Narodne vlade Slovenije o ustanovitvi komisije za
reševanju prijav vojnih invalidov in ostalih vojnih
mev v smislu uredbe z dne 1. XII. 1938, M. s. št. 1131
(fel. nov z dne 2. XII. 1938, št. 655/277) s popravki
• dodatki, izdanimi do 6. IV. 1941 (staro-invalidska
komisija)
Člen 1.
O priznanju in izgubi pravic do državnega varstva "in
podpore vojnim žrtvam iz prejšnje svetovne vojne v
smislu § 5. uredbe o vojnih invalidih in ostalih vojnih
žrtvah z dne 1. XII. 1938, M. s. št. 1131 s popravki in
dodatki, izdanimi do 6. IV. 1941, odloča začasno na
prvMn poslednji stopnji posebna »staro-invalidska komisija* pri ministrstvu za socialno politiko. Ta komisija
]e izključno pristojna tudi za reševanje zahtevkov za
obnovo postopka v smislu §§ 81. L si. cit. uredbe.
Člen 2.
Staro-invalidska komisija sestoji & treh članov, od
katerih mora biti prvi, ki predseduje, diplomiran pravnik, drugi zdravnik, tretji pa upravičenec do invalidskih
Prejemkov po § 5. cit, uredbe.

Za nepismene, slabo pismene, težko obolele, umobolne, nedoletne in odsotne osebe in podobno napravijo
prijavo njihovi najbližnji sorodniki oz. skrbniki (varuhi),
če teh ni, pa krajevni (četrtni) N00.
Komisija lahko uvedeno postopanje nadaljuje in dokonča, ali pa postopa povsem iznova.
Člen 4.
V prijavi je treba predvsem navesti dejstva, na katera se prošnja opira in priložiti vsa posebna dokazila.
Krajevni (Četrtni) N00. doda prijavi poročilo o navedenih dejstvih, navede vse, kar bi utegnilo vplivati na
rešitev prijave ter zbere vsa dokazila, ki jih ni podal
prijavitelj sam. Nato pošlje prijavo s svojim poročilom
z vsemi dokazili in obrazloženim predlogom glede rešitve preko pristojnega okrajnega oz. okrožnega N00
staro-invalidski komisiji pri ministrstvu za socialno politiko.
Člen 5.
Namesto bivših komisij za pregledovanje invalidov
v smislu § 80. inv. uredbe (invalidske komisije na sedežu vojnih okrožij, višje invalidske komisije pri komandah divizijskih oblasti in komisij za ugotovitev umobolnosti) opravljajo zdravniške preglede radi ugotovitve
pridobitne nesposobnosti in določitve višine odstotka
nesposobnosti civilne in vojne bolnišnice oz. državni
zdravniki na sedežih okrajnih N00.
Člen 6.
Če vloži prijavitelj svojo prijavo Kot invalid in ji nI
priložil zdravniškega izvida in mnenja v 6mislu pred»
njega člena, ga mora krajevni N00 najprej napotiti na
zdravniški pregled v najbližjo civilno ali vojno bolnišnico oz. k državnemu zdravniku na sedežu okrajnega N00.
Komisija lahko odredi vnovičen pregled invalida po
drugih izvedencih-zdravnikih in tudi po zdravniku^ članu
komisije. Prav tako ima- invalid sam pravico, zahtevati
vnovičen pregled.
Člen 7.
Komisija posije dva izvoda odločbe, ki je takoj
pravnomočna, ministrstvu za socialno politiko, en izvod
Združenju vojnih invalidov, en izvod preko pristojnega

Člen 3.
Državljan demckratske federativne Jugoslavije, ki
misli, da mu gre po cit. .uredbi pravica do državnega
varstva in podpore, vloži pismeno prijavo pri krajevnem
•» ?r-tD5m) N00> v 5iSar obmo^Ju stalno biva. To tudi
tedaj, če so bili zahtevki že uveljavljeni, pa končna odocba ò njih še ni bila izdana oz. še* ni postala pravnomočna in izvršna. V takem primeru naj se prijavitelj
* ic"3e na prejšnjo svojo prijavo in morebiti že izdano
odločbo oz. tisti uradni spis ter navede, pri katerem
oblastvu je sedaj, verjetno. Komisija ••••&4 O> se ta
j •••••••• i» •••••••• •• •••••••••• krajevnemu
sßis pribavi, če se • •&••••^
* "*
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(četrtnemu) N00 in en izvod pristojni izplačilni blagajni
z nalogom za izplačevanje.
Nalog za izplačevanje izda predsednik komisije.
Člen 8.
Mesečni invalidski prejemki teko od prvega dne
tistega meseca, v katerem je bila poslana prijava oz. je
komisija uradoma povzela že prej započeto postopanje
Člen 9.
Uživalci državnega varstva ali podpore in krajevni
N00 so dolžni o vseh spremembah, ki bi imele za posledico izgubo ali zmanjšanje varstva ali podpore, poročati komisiji.
Ce oseba, ki uživa državno varstvo ali podporo* ne
obvesti pristojnega oblastva o nastalih spremembah, ki
bi imele za posledico izgubo ali zmanjšanje državnega
varstva ali podpore, ali če se naknadn.0 ugotovi neresničnost izjav ali podatkov, navedenh v prijavi ali neupra*
vičBnost do državnega varstva ali podpore, mora komisija
izdati odločbo, da se državno varstvo in podpora odvzameta in da je ta oseba dolžna povrniti neupravičeno
prejete zneske.
Člen 10.
Vsi spisi, priloge in postopanje v smislu te uredbe
60 pristojbin prosti.
Invalidski prejemki so oproščeni vseh -davkov in
javnih davščin.
Člen It
Ministrstvo za finance izda predpise za postopek pri,
izplačevanju invalidskih prejemkov in odredi izplačilne
blagajne.
Člen 12.
V ostalem, je smiselna uporabljati predpise cit.
uredbe s popravki, izdanimj do dne 6. aprila 1941, kolikor niso v nasprotju z odlokom AVNOJ-a z dne
• 8. februarja 1945. št 132 (Uradni list DFJ z dne 13. februarja 1945, št. 41/5).
Člen 13.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem listu«.
• Ljubljani dne 26. julija 1945.
Podpredsednik Narodne vlade
Slovenije:
Dr. Marijan Brecelj s. r.
\
Minister za socialno politiko:
Vida Tomšie s. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narorlne vlade Slovenije
165.
Uredba,
ministrstva za socialno politiko o začasni ureditvi
najemnin
Na osnovi Čl. 3. uredbe Narodne vlade, Slovenije o
stanovanjih ia poslovnih prostorih i dne IV, junija 1945,

Ur. L Št. 89/8 z dne 18. junija 1945, predpisuje ministrstvo
za socialno politiko tole uredbo:
Člen L
Zaradi zamenjave denarja in da se prepreči izkoriščanje zasebne lastnine ria stanovanjih in poslovnih prostorih v, nasprotju s koristmi naroda, •• v sedanjih, po
vojni povzročenih razmerah določajo najemnine v dinarjih DFJ začasno in z veljavnostjo od 1. julija 1945 dalje
na 60«^od zneskov, ki so se plačevali za stanovanjske
oz.'poslovne prostore na dan 1. septembra 1939.
Za stanovanja in poslovne prostore, ki so bili oddani
prvič v najem po 1. septembru 1939 in do vključno
6. aprila 1941, znaša najemnina v dinarjih DFJ 55»/» od
zneska, ki se je plačeval dne 6. aprila 1941.
*•"•"*
Za stanovanja oz. poslovne prostore, ki so bili prvikrat oddani v najem po 6. aprilu 1941, določi posebna
cenilna komisija, koliko bi znašala zanje najemnina na
dan 1. septembra 1939, če bi bili že oddani v najem.
Najemnina, ki jo imajo odslej plačevati najemniki za
taka stanovanja oz. poslovne prostore, znaša 60°/o od
zneska, ki ga ugotovi ta komisija.
To komisijo imenuje' krajevni N00 oz. mestni izvršni
N00 iz vrst. strokovnjakov, najemnikov, hišnih posestnikov m sindikatov. Ugotovitev te komisije priobči krajevni
N00 oz. mestni izvršni N00 prizadetim strankam z
obrazloženo odločbo.
Na enak način se postopa, kadar je treba določiti
najemnino za stanovanja, ki so se doslej uživala kot
naturalna stanovanja.
*
Člen 2.
Stroški za vodo, stopniščno razsvetljavo, odnašanje
smeti, čiščenje dimnikov, stroški za uporabo centralne
kurjave itd. se smejo zaračunati posebej samo, če so se
posebej računali 1. septembra 1939 oziroma v primeru
drugega odstavka čl. 1., dne 6. aprila 1941. Kjer ugotovi
najemnino v čl. 1. navedena komisija, določi tudi, kateri
stroški so obseženi 'v najemnini in kateri se smejo zaračunati posebej. '
Člen 3.
Ce je stanovanje (poslovni prostor) brez najemnikov©
krivde v zelo slabem stanju, tako dà bistveno ovira redno
rabo, se sme najemnina na predlog najemnika znižati,
vendar ne več ko za 30 °/o od najemnine, ki je določena
v čl. 1. te uredbe. Znižanje je dopustno samo, dpkler
traja stanje, ki je bistveno oviralo redno rabo stanovanja.
Osebam, ki' bivajo v zasilnih, za stanovanje nepri«
mernib prostorih, ali v stanovanjih, ki so od zdravstvenega oddelka (poročevalca) ugotovljena in prijavljena
kòt nehigienska v smislu drugega odstavka 51.12. uredbe
o stanovanjih in poslovnih prostorih, tako da bivanjp v
, njih resno ogroža zdravje stanovalcev, se sme najemnina,
določena v čl. 1., znižati po svobodni oceni.
Odločbo o znižanju izda po izvršenem ugotovitvenem
postopku krajevni N00 oz. mestni izvršni N00 na predlog najemnika.
Kadar krajevni N00 oz. mestni izvršni N00 pri
dodeljevanju stanovanj (poslovnih prostorov) opazi, da
je podan dejanski stan po prvem •• drueem odstavku ,
tega člena, mora hkrati z odločbo o dodelitvi stanovanja
(poslovnega prostora) tudi znižati najemnino po teh
določilih brez najemnikovega predloga.

V
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Člen 4,
Za reševanje sporov po tei uredbi med strankami so
pristojni krajevni N00 oz. mestni izvršni N00.
Člen 5.
Vsak dogovor, ki bi določal višjo najemnino kakor
je dopustna po tej uredbi, ali ki bi omejeval ali izkljuzeval pravice, priznane s to uredbo, je ničen."
Člen 6.
Najemodajalec, ki bi zahteval višjo najemnino kakor
jo določa ta uredba ali odločba pristojnega narodnega
oblastva, se kaznuje z globo do 5.000.— din ali s prisilnim delom do 3 mesecev.
Kazni izrekajo krajevni N00 oz. mestni izvršni N00.
Člen 7.
Proti vsem odločbam in kazenskim razsodbam po tpj
uredbi je dopustna pritožba v roku 8 dni na nadrejeni
N00 oziroma na ministrstvo za socialno politiko.
Vse pritožbe se vlagajo pri oblastvu, ki je izdalo
odločbo na prvi stopnji.
*
v
-,
Člen 8.
•
Vse globe po tej uredbi se stekajo v sklad za socialne namene krajevnih (mestnih) N00.

jencem, izplačevanju podpor in invalidskih prejemkov
v dinarjih DFJ, se v sporazumu z ministrom za finance
odreia:
Osebam, ki jim je bila invalidnina priznana po
uredbi o vojnih invalidih in ostalih vojnih žrtvah z dno
1. decembra 1938, se od 1. avgusta 1945 dalje izplačujejo
invalidski prejemki v dinarjih DFJ, in sicer v isti
višini, kakor so jih prejemali pred 6. aprilom 1941, toda
z omejitvijo, da ti prejemki ne smejo presegati zneska
2400 dinarjev DFJ.
Invalidski prejemki se izplačujejo tudi tistim upravičencem, katerim je bila invalidnina priznana po 6. aprilu 19-11, g pogojem, da se priznanje invalidnine opira na
postopek, uveden pred 6. aprilom 1941.
V Ljubljani dne 26. julija 1945.
Štev. V. 3184/45.

;j

Minister za socialno politiko:
Vida TomšiC s. r.
Za ministra za finance:
podpredsednik Narodne vlade Slovenije:
Dr. Marijan Brecelj s. r.

Člen 9.
Tolmačenja, navodila in odredbe po tej uredbi izdaje
minister za socialno politiko.
Člen 10.
Podnajemnine kot odškodnine za oddani prostor se
določajo s smiselno uporabo predpisov te uredbe, dokler
ne bo minister za socialno politiko izdal podrobnejših
predpisov o podnajemih in podnajemninah,
Člen 11.
Najemnino za mesec julij 1945 v višini, ki je določena s to uredbo, smejo najemniki, kolikor še ni poravnana, plačati največ v petih enakih, zaporednih mesečnih
obrokih, pričenši s 1. avgustom 1945.
Člen 12.
'•
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem listu Slovenskega narodno osvobodilnega eveta in
Narodne vlade Slovenije« z vzvratno močjo od 1. julija
1945. dalje.
Ljubljana dne 24. julija 1945.
Minister za socialno politiko:
•*
Vida Tomšie s. r.
16G. *

Odredba
ministrstva za socialno politiko o izplačevanju invalidnin, priznanih po uredbi -o vojnih invalidih in
ostalih vojnih žrtvah z dne 1. decembra 1938
Na podlagi odloka zveznega ministrstva za finance
It. 9499 z dne 4. maja 1945 o izplačevanju pomoči upoko-

167.

Odredba
ministrstva za socialno politiko
Glede na prvi odst. čl 4. in toč. 11. in 12. čl. 7. zakona o izvajanju socialnega zavarovanja na območju demokratične federativne Jugoslavije z dne 2. V. 1945 (Ur.
list DFJ št. 265/29 z dne 4. maja 1945) in glede na navodilo
zveznega ministrstva za socialno politiko za enotno uporabo citiranega zakona z dne 16. maja 1945 (Uradni list
DFJ št. 297/33 z dne 18. maja 1945), točka II., zadnji
odstavek ter na podlagi pooblastila iz točke IV., b) 2.
istega navodila in slednjič glede na odredbo zveznega
ministrstva za socialno politiko št. 1368 z dne 9. julija
1945,
odrejam;
S 1. julijem 1945 se ukinja Bolniška blagajna Trgovskega bolniškega in podpornega društva v Ljubljani ter
se vsi njeni posli in vsa njena imovina prenesejo na
Zavod za socialno zavarovanje v Ljubljani, ki bo po
navodilih ministrstva za socialno politiko ukrenil vse
potrebno za izvedbo likvidacije navedene bolniške blagajne.
Ljubljana dne 18. julija 1945.,
Minister za socialno politiko:
Vida Tomšič s. r.

Izdajata: Predsedstvo SNOS In Narodna vlada Slovenije v LJuMjanL urednik: Robert Pohar-v Ljubljani. — Tisk in založba
"Smanie Merkur d. d. v Ljubljani. Predstavnik? Otmar Mihalek v Ljubljani. — Uredništvo in upravništvo: Ljubljana. Uregorèiîsv.tt •••• 23. Telefon gtev. 25-52,,
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V LJubljani dne 1. avgusta 1945

Letnik 1/11.

VSEBINA:
168. Odredba o izplačevanju preživnine upokojencem.
169. Izid volitev v okrožnem mestu Ljubljani za okrožno mestno skupščino in, narodno osvobodilne
odbore vseh 10 mestnih četrti.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije

katerim je doslej izplačevala pokojnine direkcija državnih železnic v Ljubljani.
Za izvršitev te odredbe še potrebna navodila izda
minister za finance.
*"
Ljubljana dne 28. julija 1945.
St. 800-1-1945.

168.
Odredba
Narodne vlade Slovenije o izplačevanju preživnine
upokojencem
Dokler ne bo mogoče v celoti izvesti odloka Nacio- nalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije o reviziji pravice do pokojnine itd. in o začasni denarni pomoči prizadetih oseb z dne 19. decembra 1944, št. 31 (Uradni
list DFJ št. 2 z dne 6..marca 1945),
odrejamo:

«

Od 1. avgusta 1945 dalje se državnim in samoupravnim osebnim in rodbinskim upokojencem ter osebam, ki
prejemajo milostne oskrbnine, življenjske rente, podpore, priznanja in pomoči, izplačuje preživnina, in sicer
v višini 70% prejemkov, ki so jim pripadali po predpisih, veljavnih dne 1. aprila 1941.
Preživnina, ne sme z rodbinskimi dokladami vred
presegati zneska din 2400.— na mesec, (vendar mora
znašati vsaj din 500.— na mesec
Po istih načelih se odmerja preživnina tudi osebam,
ki so si pridobile pravico do pokojnine, če jim le-tâ še
ni bila priznana.
Do te preživnine nimajo pravice upokojenci, ki,imajo
od zaposlitve, od premoženja ali iz katerega koli drugega vira stalne dohodke,- večje od maksimalnega zneska preživnine, določene s to odredbo.
Ce bi upokojenec navzlic tej določbi prevzel nakazano mu preživnino, ki mu po prednjem he pripada,
izgubi za vselej pravico do pokojnine in nosi vso kazensko odgovornost.
Preživnine bo vsem upravičencem od 1. avgusta 1945
dalje izplačeval izključno oddelek za računovodstvo in
proračun ministrstva za finance, izvzJemli upokojence,

Za ministra za finance:
podpredsednik Narodne vlade
Slovenije:
Dr. Brccelj Marjan s. r.

Predsednik
Narodne vlade Slovenije:
Boris Kidrič s. r.

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblantev. zavodov m ustanov
169.

Izid volitev,
ki so pile dne 29. julija 1945
v okrožnem mestu Ljubljani za okrožno mestno skupščino in narodno osvobodilne odbore vseh 10 mestnih
četrti
I. mestna četrt Center
Narodno osvobodilni odbor
Predsednik: Zlender Anton, trgovec
'
Tajnik:
Lokar Sašo, gradbeni tehnikOdborniki: .Vedernjak Marija, profesorica
Pukel Franc, uradnik Sotelšek Ivan, uradnik
Pretnar Igor, študent
Kristan Lojze, kurjač
Ribičič Roži, učiteljica •
Golob Majla, novinarka

-

*

8014
8531
8837,
8676
7294
8452
8328
6898
6387

Odposlanci v okrožno mestno skupščino
Albrecht Fran, pisatelj
10454
dr. Modic Heli, advokat
6733
dr. Ravnihar-ZupančiČ Božena, zdrav., 8833
ing. Bloudek Stanko, podpreds.FOS1 ,* 7850'
Finžgar Fran, pisatelj ";,'"'.-.'
10970,
ing. Stupica Bojan, arhitekt ^ **
6598

;

Stev422.

Stran 96.
Miklavčič Jože, mizar
dr. Plemelj Josip, univ. profeoor,
dr. Pretnar Jože, tajnik zbor. T. I. O.

5412
5764
5868

Narodno osvobodilni odbor

c

Odposlane! v okrožno mestno skupščino
dr. LunaČek Pavel, zdravnik
Zupan Anton, tajnik MOOF
Puc Danilo, tapetnik Vrhove Alojzij, polkovnik
BlažiČ Lojze, delavec
Sitar Meta, študentka
Borštnar Jože, podpolkovnik
Turna Ostoj, podjetnik
Drobež Franc, delavee
D urja va Avgust, major

10017
13704
7465
4932
6386
6318
5344
5496
5741
11618
8831
8467
9755
8606
6995
9636
8094
8015
8085

III. mestna četrt Rakovnik
Narodno osvobodilni odbor
PređseđniK: Mostar Ignac! kolar
Tajnik:
Majcen Milka, priv. uradnica
Odborniki: Jakutin Savo, delavec
Lovše Minka. uradnica
ing. Hočevar Josip.' kemik
Kreutzer. Pavel, kapetan
Lipovšek Srečko, študent
- Škraba Rado. partizan
Racman Vinko, zidar
Odposlanci T okrožno mestno skupščino
dr. Skala Hugo, uradnik
ing. Marentic Vera
Osvald Ana, gospodinja
Polutnik Slava, uradnica
-

4489
4019

V. mestna četrt Vič

IL mestna Četrt Tabor (
Narodno osvobodilni odbor
Predsednit: Turna Ostoj, podjetnik
Tajnik;
Kump Štefanija, profesorica
Odborniki: Vrbinc Jože, miz. preddelavec
Rupnik Josipina, gospodinja
Jezovšek Leopold, uradnik
Lampič Lojze, krznar
Burič Rudolf, grafičar
Smoljanovič Stipe, gostilničar
dr. Petrovič Jakov, advokat

Trček Anton, tehn. puškar
Lulik Anton, mojster tov. Saturnua

3716
6012
3411
2721
342*
3392
2956
3927
2730

4739
4407
4607
4032

IV. mestna četrt Moste

Narodno osvobodilni odbor
Predsednik: Zdešar Franc >I*kra<. zidar
Tajnik:
PečaVer Albina, delavka
Odborniki: Kregar Avgust, kmetovalec
Perme Martin, fin. uradnik
x
Osenjak Francka, delavka
Kocjan Ivica. ZSM. telegratistka
Porovne Ivan. ing.
Stojkovič Josip, učitelj
dr. Osolnik Janko, zdravnik
Odposlanci v okroino mestno skupščino
-,
* Turna Brane, tovarnar
'.,,/.-. Stonar Viktor, delavec
" ~~
Kixiïan" Marička, delavka

6801
4143
3774
4310
3252
2510
2936
2820
4618
5832
5021
5035

Predsednik: Zdešar Henrik, učitelj
Tajnik:
Mlekuš Slavko, učitelj
Odborniki: Campa Adolf, delavec
Pogačar Stane, trg. pomočnik,,
Aleš Julka, gospodinja
Močnik Zlato,'grafik
Gruden Andrej, mlinar
Urbančič Marjan, študent
Sojer Slavko, brivec

3854
4936
4885
4386
3490
3318
3565
3410
3086

Odposlanci v okrožno mestno skupščino
Kraigher Sergej, absolvent medic.
Bajt Angela, gospodinja
Tome Franc,1 kmet
Jamnikar Drago, krznar
Belič Minka. učiteljica roč. del
Viänar Slavko, trg. poslovodja

6054
4487
5056
4192
4145
4445

VI. mestna Četrt Bežigrad
Narodno osvobodilni odbor '
Predsednik: Lenarčič Josip, obrtnik
Tajnik:
Merljak Alojz, tiskar
Odborniki: Boruta Ančka, uradnica
Kepec Franc, delavec
major Jančigaj Miro, trgovec
Sedej Marta, gospodinja
Koritnik Ousti, uradnica '
Menart Janez, delovodja
Rezelj Marija, gosp. pom.

4057
3907
5125
5144.
5560
4636
4226
4825
8503

Odposlanci Y okrožno mestno skupščino
Krese Leopold, kroj. pom.
dr. Stanovnik Ivan, advokat
Brolih Peter, uradnik
Gorjanc Joško, uradnik
* Koprive Nande, železničar ,
VII. mestna četrt Siäka

6109
6246
6146
6123
6130
N

Narodno osvobodilni odbor
Predsednik: Krajner Viktor, železničar •
Tajnik:
Prosen Štefka, trgov, pom.
Odborniki: Mencej Pavla, vdova po pas. moj.
Miklavčič Zvone, profesor
Arko Janez. miz. moj.
Roje Ivan., miz. pom.
Južina Franc, delavec piv. Union
Golob Mira, študentka kem.
/
Perko Ivan, posestnik, kmet
Odposlanci v okrožno mestnoNskupščino
Dekleva Marica, profesorica
' Zlatnar Mirko, podpolkov. parti«.
Bavdež Vera, absol. trg. šolo
Krpan Edvard, tehnik
' Fra? Alojzij, dplavec piv. Union
dr. Sorli Peter, prolesor

7746
7310
5326
5707
5716
5995
5753
3770
8787

6609
7025
6810
6634
6434
"6393

Stran 99.

Štev. 22.
VIII. mestna četrt Polje
Narodno osvobodilni odbor
Predsednik: Kačar Jože, delavec
Tajnik: ' Novak Hilda, uradnica
Odborniki: Kumše Franc, čevljar
Dovč Ivana, kmetica
Kogej Fani, učiteljica
Rojšek Ivan
Tomažič Edi
Maček "Anton
Cerne Franc
Odposlanci T okrožno mestno skupščino
Busar-Maček Tilka, delavka
Trtnik Alojzij, delavec
Gregorčič Rihard, zdravnik
Rode Franc, kmet

8537
3242
2175
2106
2511
1979
1540
1808
1836
2802
2886
3379
22G5

Odposlanci v okrožno mestno skupščino
Kumar Andrej
dr. Skerlj France

1532
1557

X. mestna četrt St. Vid
Narodno osvobodilni odbor
Predsednik: Peršin Franc, avtoličar
Tajnik:
Hojkar Marica, namešcenka
Odborniki: Goljar Leopold, kmet
' Kregar Stanko, delavec
Cirman Marinka, namešcenka
Pangos Viktor, mizar
Cera ut Janko, učitelj
Slosar Stef.an, vojak
Babnik Franc, kmet

2097
2294
2082
2538
1723
2425
2585
1939
2010

0

t.V

IX. mestna četrt Jezica
Narodno osvobodilni odbor
Predsednik: Cunder Boris c *
Tajnik:
Jerneje Lojze
Odborniki: Jakopič Lojze
Turk Franc
Jeromen Vinko
Cerin Ivan
Skrlj Vinko
Snoj Vinko
Selan Matija

Odposlanci v okrožno mestno skupščino

'

. 1717
1662
1015
1268
1133
860
920
966
905

Mrhar Stane, gradbenik
Zibelnik Pavle, delavec
Verbič Franc, mizar

2832
8129
2805

Okrožna volivna komisija za mesto Ljnbljano
dne 31. julija 1945.
St. 19413/45.
Predsednik:
Zupet Gustai ». r.

dw>,1stv0 SN0S ,D Naro
üfilarn e w
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^na vlada Slovenije v LJubljani urednik: Robert Pohar v LJubljani. - Tisk in založba
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URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA • NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 4. avgusta 1945

Letnik l/IL

Številka 23.

VSEBINA:
170. Odlok Predsedstva SNOS-a o izplačevanju akontacij na ra- 172. Odločba o cenah.
čun proračuna za mesec avgust 1945.
173. Razglas o volitvah odposlancev JA v okrožno mestno skup171. Odlok o razpustu fakultetnega sveta medicinske fakultete
» šcino • v Ljubljani.
v Ljubljani in imenovanju novega profesorskega zbora.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a
170.

Odlok .
Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega sveta
o izplačevanju akontacij na račun proračuna za*mesee
avgust 1945
Ker še ni sprejet in uveljavljen proračun Narodne
vlade Slovenije za dobo julij—december 1945, ee minister
za finance Narodne vlade Slovenije pooblašča, da v soglasju s Predsedstvom Narodne vlade Slovenije za stroške
javne uprave v mesecu avgustu 1945 otvarja ministrstvom
Narodne vlade Slovenije kredite do skupnega zneska
din 100,000.000.— kot akontacije na račun tega proračuna.
Ljubljana dne 1. avgusta 1945.)
Št. 203.
:
Za Predsedstvo
.Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
Sekretar:
Predsednik:
»rance Lubej s. r.
Josip Vidmar s. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
171.
Odlok
Na 'podlagi člena 1. zakona o vodstvu in nadzorstvu
nad medicinskimi in farmacevtskimi fakultetami in strokovnimi zdravstvenimi šolami, izdanega dne 21. junija
1•45 od Predsedstva Antifašističnega sveta narodne osvojive Jugoslavije, .Ur. list DFJ št. 400/44 z dne 26. juni
Ja 1945, se odreja:
•• •
Člen 1.

Člen 2.
Posli dekanata medicinske fakultete v Ljubljani s»
začasno izročajo dr. Janezu Milčinskemu, v: d. načelnika
oddelka za vzgojo zdravstvenega naraščaja pri ministrstvu za narodno zdravje.
Člen 3.
Imenujejo se na medicinski fakulteti v Ljubljani:
I. za redne profesorje:
za anatomijo in histologijo dr. Alija Košir,
za fiziologijo in fiziološko kemijo dr. Albin Seliškar,
za splošno patologijo in patološko anatomijo dr. Franc
Hribar,
za interno medicino dr. Igor Tavčar,
za kirurgijo dr. Božidar Lavric,
za pediatrijo dr. Bogdan Derž,
za nevrologijo in psihiatrijo dr. Ivan Marinčič,
za dermatologijo dr. Jernej Demšar,
za porodništvo in ginekologijo dr. Pavel Lunaček,
za okulistiko dr. Leopold Ješe,
za ortopedijo dr. Bogdan Brecelj,
za stomatologijo dr. Jože Rant;
za
za
za
za
za

II. za izredne profesorje:
biologijo in embriologijo dr. Hubert Pehani,
anatomijo dr. Valentina Kobe,
rentgenologijo in radium-terapijo dr. Josip Hebeln,
nalezljive bolezni dr. Sabina Praprotnik,
bakteriologijo dr. Milica ValentinŽie;

III. za docente:
za kemijo ing. Dušan Štucin,
za eksperimentalno patologijo dr. Andrej Zupančič*,
za zgodovino medicine dr. Ivan Pintar.
Vsi e tem odlokom imenovani redni in izredni pro.
fesorji ter docenti tvorijo fakultetni svet medicinske
fakultete v Ljubljani. Ta svet izvoli iz svoje srede dekana
in prodekana medicinske fakultete v Ljubljani.

Člen 4.
Dr. Janezu Milčinskemu se nalaga,» da takoj skliče
fakultetni svet medicinske fakultete v Ljubljani in po
izvolitvi novega dekana in prodekana izroči tema poste
medicinskega dekanata.
Člen 5.
11131 îakultetni sve
LimS^r^
* medicinske fakultete v
1 86 raz u a
* Nastavitvene dekrete za v členu 3. navedene redna
razJO *
P ^ ; dekan in prodekan te fakultete se
razrešujeta svojih funkcij.
. .
[ in izredne profesorje in dccefite izda minister za narodno

Štev. 23.

Stran 102.
zdravje Narodne vlade Slovenije, ki se hkrati pooblašča,
da izvrši morebitna nadaljnja imenovanja rednih in izrednih profesorjev in docentov medicinske fakultete v
Ljubljani.
°
Člen 6.
Ta odlok stopi v veljavo z objavo v >Uradnem listu«.

Člen 2.
Vse cene veljajo za 1 tono premoga franko vagon nakladalna postaja rudnika oz. franko nakladalno mesto na
rudniku, če rudnik ni zvezan z državnim železniškim
omrežjem.
V tem primeru sme dotični rudnik za prevoz od rud.
nika do najbližje nakladalne postaje državnih železnic
računati posebej stvarne prevozne stroške, kalerih vizino
določi sporazumno e podjetjem okrožni NO odbor.

Ljubljana dne 81. julija 1945.
Minister
*
Predsednik
za narodno zdravje:
Narodne vlade Slovenije:
j, .
Dr. Marjan Ahcm s. r.
Boris Kidrič a. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
172.

Odločba
o cenah premogu
Člen 1.
Cene premogu se določajo takole:
I. Crnl premog:
debeli premog nad 30 mm
940 din / tona*
drobni premog pod 30 mm
770 „
,,
prah
-'
250 „
„
Te cene veljajo za rudnike: Orle in Stranice pri Slovenskih Konjicah.
II. Rjavi premog — I. skupina;
680 din / tona
kosov ec
630 „
„
kockovec
540 „
„
orehovec
380 „
*
grahovec
zdrob
290 „
„
prah
210 „
*
Te cene veljajo za rudnike: Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Zabukovca, Liboje.
III. Rjavi premog — II. skupina:
kosovec
680 din / tona
kockovec
580 „
„
orehovec
470 „
„
grahove«,340 „
„
zdrob
250 „
„
prah
190. „
„
Te cene veljajo za rudnike Pečovnik in Rajhenburg.
Za Rajhenburg stano premog
od 0 do 30 mm
320 din / tona
IV. Lignit — JL skupina;
y
kosovec
430
t)
orehovec
340
t»
zdrob
100 „
„
Te,cene veljajo za rudnike Kočevje, Kanižarica, Kljucarovci, ljutomerski okraj.
J. Lignit — H. skupina;
Hgnit
. 470 din 7 tona
kosovec
390 „
orehovec
260 „
1»
zdrob
100 „
Te cene veljajo za rudnike Velenje, Globoko, Otočec,
T A

'

Člen 3.
V gornjih ••••• ni zaračunan skupni davek na poslovni promet, takse na račune in državne takse, samoupravne pristojbine ter stroški za tovorni list in za dostavo vagona, ki se posebej računajo.
Člen 4.
Cene, odrejene s to odločbo, veljajo od 1. junija 1945
dalje do preklica.
Člen 5.
Prekoračenje teh cen je kaznivo glede na člen 1.,
t. 2. zakona o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže 'p° čl. 4. tega( zakona (Uradni list DFJ
št. 241/26,z dne 23. aprila 1945).
Ljubljana dne 1. avgusta 1945.
Minister
za trgovino in oskrbo:
Dr. Lado Varpetič s. r.

Minister
za industrijo in rudarstvo:
Leskolek Franc s. r.

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev. zavodov in ustanov
173.

Razglas.
V nedeljo, dne 5. avgusta t. L bodo v edinicah JA!
volitve odposlancev v okrožno mestno skupščino v,
Ljubljani.
Volile bodo edinke:
I. slovenske divizije N0 s približno 4000 vojaki —»
4 odposlance, •V. armije e približno 2500—3000 vojaki —•
8 odposlance, komande pozadine IV. armije s približno
800 vojaki •— 1 odposlanca, komande področja s pri«
bližno 1000 vojaki — 1 odposlanca In OZNA Ljubljana —»
1 odposlanca.
/ S tem bo okrožna mestna ekupščina dobila nadaljnjo izpopolnitev z odposlanci edinic JA, ki prebivajo na
območju mesta Ljubljane.
Ljubljana dne 3. avgusta 1945.
St. 19.786/45.
Okrožna volivna komisija sa mesto Ljubljano
Za mestni odbor OF:
Za okrožno volivno komisijo:
sekretar
predsednik
Kraigher Sergej s. r.
Zupet s. r.

'«.•-. •-••••••»• 4WK hi Nai-•••• vlada Stovenlîe v LJubljani. Urednik: Robert Pnhar v Lfubl|anl. — Tisk in plombe

foftalM p!a£ua r gvtorin*.

ADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik 1/11.

Številka 24.

V Ljubljani dne 8. avgusta 1945

VSEBINA:
174. Uredba o ukinitvi meščanskih Sol.
175. Uredba o izpitnih rokih.
176. Uredba o priznanju in veljavnosti v času okupacije
opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval
in diplom.
177. Uredba o prepovedi šolanja, obiskovanja tečajev in
opravljanja izpitov.
178. Uredba o stalnih izpitnih komisijah za srednješolske in
učiteljske izpite.
179. Uredba o tečajih za pripravo na izpite.
180. Uredba o začasni odpravi završnih ter nižjih in višjih
tečajnih izpitov na meščanskih šolah in gimnazijah.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in druidi razglasi
Narodne vlade in
ministrstev Narodne vlade Slovenije
174.

Uredba
o ukinitvi meščanskih šol
Člen 1.
S šolskim letom 1946./46. se na ozemlju federalne
Slovenije ukinejo nieščanske šole. Nove meščanske šole
ee ne morejo ustanoviti.
Člen 2.
Učno osebje meščanskih šol se more dodeliti po
presoji in odločitvi ministrstva za prosveto v službo na
nižjih realnih gimnazijah.
Dodelitev je odvisna od pristanka prizadetega meščanskošolskega učitelja.
Člen 3.
Dijaki meščanskih šol prestopijo v dovršenemu meščanskošolskemu razredu številčno ustrezajoči višji realnogimnazijski razred, za prestop na klasično gimnazijo
pa je potreben dopolnilni izpit iz latinščine in grščine.
Člen 4.
Ta uredba stopi v veljavo z razglasitvijo v >Uradnem
listuc.
Ljubljana dne 30. julija 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

181. Uredba o učiteljskem diplomskem izpitu.
182. Pravilnik o sprejemnih izpitih za 1. razred srednjih šol.
183. Odredba o pripravljalnih tečajih za sprejemne izpite za
I. razred srednjih šol.
184. Odredba o začasnih cenah za govejo klavno živino in o
prodajnih cenah za meso in drobovino.
185. Odločba o cenah električne energije.'
186. Odredba o ustanovitvi Državnega podjetja zà promet s
odpadki, ravnateljstva v Ljubljani.
187. Poziv vsem turistično-gostinskim strokovnjakom.

*

175.

C-

Uredba
o izpitnih rokih
Člen 1.
Da se omogoči čim hitrejše opravljanje izpitov na
srednjih šolah, se ukinjajo vse dosedanje omejitve glede
rokov. Izpiti vsake vrste se morejo opravljati kadar koli.
Člen 2.
Ta uredba stopi v veljavo z razglasitvijo v >Uradnem
listuc
Ljubljana dne 30. julija 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.
176.

Uredba
o priznanja in veljavnosti v času okupacije opravljenih težajes in izpitov ter doseženih izpričeval in
diplom
'A. Oänovne šele.
Člen 1.

'

'Osnovnošolska izpričevala, pridobljena na ozemlju
federalne Slovenije v šolskih letih 1941./42. do "Ì914./45.
so veljavna s pogojem, da bodo nostrificirana.
Člen 2.
X. Brezpogojno so veljavna izpričevala, pridobljena v
času osvoboditve na osnovnih šolah na svojčas osvobojenem ozemlju. Za vse ostale osnovne šole pa velja tole:
2. Nostrifikacijo izpričeval tistih učencev, ki bodo'
v šolskem letu 1945./46. še obiskovali osnovno šolo, bodo
izvedli razredni učiteljic ti morajo poučevati učence i

Stran 104.
•/bsegu in na način, ki ustreza dotičnemu razredu, zgodovino Jugoslavije ? Dosebnim oziroui na narodno osvobodilno gibanje in borbo ter zemljopis Jugoslavije, na
šolah pa, na katerih učni jezik ni bil slovenski, poleg
tega slovenščino in vse tiste predmete, v katerih si učenci niso pridobili zadostnega znanja. Ko so ee razredni
učitelji prepričali o zadostnem znanju učencev, vpišejo
v izpričevala nostrifikacijsko klavzulo: »To izpričevalo se
nostrificira v smislu Člena 2., odst. 1. uredbe o priznanju
in veljavnosti v času okupacije opravljenih tečajev in
izpitov ter doseženih izpričeval in diplom z dne 30. julija
1945, Ur. list št. 176/24« ali izdajo nova izpričevala.
3. Učenci in učenke, ki v šolskem letu 1945./46.
vstopijo v srednje šole na ozemlju federalne Slovenije,
dosežejo nostrifikacijo svojih izpričeval z napravljenim
sprejemnim izpitom za srednje šole. V teh primerih zabeleži nostrifikacijo v zadnje izpričevalo ravnatelj oz.
delegat srednje šole, na kateri je učenec napravil sprejemni izpit.
4. Učenci, kivso končali >osnovno šolo med okupacijo
in ki v šolskem letu 1945./46. ne bodo obiskovali nobene
šole Več, morajo obiskovati tečaj, v katerem ee bodo
poučevali o predmetih, kakor so navedeni v 1. odst. tega
člena. Tečaji se vrše na osnovnih- šolah; dobo trajanja in
čas pouka odredi,za Vsak okraj okrajni izvršni odbor.
Končanemu tečaju sledi izpit; učencem, ki napravijo ta
izpit z zadovoljivim uspehom, vpiše ..vodja tečaja v zadnje
šolsko izpričevalo klavzulo: »To izpričevalo ee nostrU
ficira v smislu člena 2., odst. 3, uredbe o priznanju in
veljavnosti v času okupacije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom z dne 30. julija
1945, Ur. list št. J76/24« ali izda za sklepno leto novo
izpričevalo; učenci, ki tečaja ne dovršijo z uspehom, morajo tečaj ponoviti.
B. Srednje, učiteljske in meščanske šolo.
Clen\ 3. 1. Brezpogojno so veljavna vsa izpričevala, katere
koli srednje, učiteljske ali meščanske šole tistih dijakov,
a) ki so vsaj eno leto bili borci v NOV ali POJ a*i v
jugoslovanski armadi ali ki BO vsaj eno leto delovali
kot aktivisti OF na osvobojenem ali neosvobojenem ozemlju in svojega odnosa do narodno osvobodilnega gibanja
niso spremenili; ali
b) ki so vsaj čez en razred napravili izpit na redni
srednji ali meščanski šoli na osvobojenem ozemlju ali
na taki šoli vsaj v šolskem letu 1944./45. obiskovali kak
razred, in jih je osvoboditev zatekla na -starem osvobojenem ozemlju ali v vrstah jugoslovanske armade ali pri
katerem koli delu v narodno osvobodilnem gibanju.
2. Imetniki takih izpričeval predlože izpričevala (izvzemši tista redne srednje ali meščanske šole na osvobojenem ozemlju) z uradnimi potrdili, da so pogoji tega
člena izpolnjeni, ako'gre za izpričevalo učiteljišča, ravnatelju državnega učiteljišča v Ljubljani, sicer pa ravnatelju oz. delegatu zavoda, ki jè izpričevalo izdal; če pa
in zavod hi državen ali če je zunaj ozemlja federalne
Slovenije, ministrstvu' za prosveto zato, da se vpiše v
izpričevalo klavzula: ••• izpričevalo je veljavno v smislu
člena 3. uredbe o priznanju in veljavnosti v času okupacije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom z dne 30. julija 1945, Ur-, list št. 176/24.«
•Člen 4.S pogojem nostrifikacije so veljavna naslednja izpričevala, izdana na ozemlju federalno Slovenije od sred-
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njih, učiteljskih in meščanskih Šol, na katerih je bil
učni jezik slovenski:
a) izpričevala o dovršenem 1. do G. razredu srednjih
soi, vštevši izpričevala o opravljenem nižjein tečajnem
izpitu;
b) izpričevala» izdana od srednjih šol v šolskih letih
1941./42. in 1942./43. o dovršenem 7. in 8. razredu, vštevši izpričevala o opravljenem višjem tečajnem izpitu;
c) izpričevala o dovršenem 1. do 3. razredu učiteljišč;
č) izpričevala, izdana od učiteljišč v šolskih letih
1941./42. in 1942./43. o dovršenem 4. in 5. razredu, vštevši diplome o opravljenem učiteljskem diplomskem izpitu;
d) izpričevala meščanskih šol.
Cleh 5.
1. Kdor želi doseči noštrifikacijio svojega izpričevala,
ga mora predložiti ravnatelju oz. delegatu tistega za.
voda, ki je izpričevalo izdal.
2. O nostrifikaciji izpričeval odloča komisija, sestoječa iz treh članov, katere imenuje za vsak zavod posebej ministrstvo za prosveto, ki pa sme v komisijo imenovati člane učiteljskega ali profesorskega zbora tudi ka.
kega drugega zavoda.
3. Nostrifikacija izpričevala je odvisna od strokovne
vrednosti tistih, ki so izpričevalo izdali, od moralne
vrednosti imetnika izpričevala^ pri ëêmer sé mora pri
zrelejših dijakih posebno upoštevati njih zadržanje do
narodno osvobodilnega gibanja, in öd tega, ali so bili
pogoji za šolanje, kot jih je ustvaril okupator in njegovi,
domači pomagači, taki, da se more vendarle pričakovati,
da si je imetnik izpričevala pridobil zadostno znanje o
učni tvarini,.ki je predmet izpričevala.
,
4. Noslrifikacijia izpričevala se mora brezpogojno odkloniti,
a) če so tisti, ki so izpričevalo izdali, ocenjeval; ali
morali ocenjevati dijake ne po njih znanju, marveč po
njih ali njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov pripad.
nisti h laki fašistični organizaciji, ali
b) če so dijaki izpričevalo prejeli na tà način, da so
izrabili svojo ali svojih staršev ali zakonitih zastopnikov
pripadanost h kaki fašistični organizaciji, ali
c) čo so dija];' izpričevalo dobili po hitrih izpitih
ali skrajšanih tečajih.
•. Nostrifikacija izpričeval se mora nrezpogojnò odkloniti tu^i dijakom:
a) ki so služili v okupatorskih ali okupatorju hlap.
čujočih vojaških formacijah, ali
b) ki so bili voditelji ali propagandisti v okupator,
skih ali okupatorju hlapčujoČih organizacijah, ali
c) ki so bili pobudniki ali propagatoci za izključitev
ali siceršnje preganjanje sošolcev, ki so bili pristaši ali
simpâtizerji narodno osvobodilnega gibanja.
6. Komisija sme, če ji razmere.hišo zadostno znane,
zahtevati od prosilca za nostrifikacijo izpričevala predložitev ustreznih uradnih potrdil, iz katerih se da sklepati, da proti nostrifikaciji izpričevala ni pomislekov.
7. Ako jè komisija soglasnega mnenja, da se naj izpričevalo nostrificira, vpiše v izpričevalo klavzulo: »To
izpričevalo se nostrificira v smislu Člena o. uredbe o
priznanju in veljavnosti v Času okupacije opravljenih
tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom z dno
30. Julija 1945, Ur. list št. 176/24« ali pa izda novo izpričevalo. Ako je proti nostrifikaciji izpričeval le eden izmed
članov komisije, se zadeva predloži z navedbo dejanske-
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ga stanu in obrazloženega oddvojenega mnenja ministrstvu za prosveto v odločitev. Ako sta vsaj dva člana komisije proti nostrifikaciji izpričeval, je nostrifikacija
odklonjena.
8. Dijake, ki so navzlic določilom 4. odst. tega člena
dosegli nostrifikacijo svojih izpričeval, ker komisiji razmere niso bile znane, mora komisija, kakor hitro izve
za okolnosti, ki bi bile preprečile nostrifikacijo, pozvati,
da p-edlože izpričevala zarad; razveljavljenja nostrifikacijske klavzule na njih ali radi uničenja na novo izdanega izpričevala; če se temu pozivu ne odzovejo v
danem roku ali če jih sicer ni mogoče doseči, se razveljava nostrifikacijske klavzule ali preklic na novo izdanega izpričevala objavi v »Uradnem listu«. S preklicem
nostrifikacijske klavzule ali uničenjem ali preklicom na
novo izdanega izpričevala postanejo neveljavna vsa poznejša šolska izpričevala dijaka, kateremu se je nostrifikacijska klavzula preklicala oz. kateremu se je na novo
izdano izpričevalo uničilo ali razveljavilo.
Člen 6.
1. Vsa izpričevala, izdana' v času okupacije od srednjih, učiteljskih ali meščanskih šol na. ozemlju federalne
Slovenije, ki niso brezpogojno veljavna (člen S.) ali ki
šp veljavna^ le s pogojem nostrifikacije (člen 4.) in se
je njih nostrifikacija odklonila ali se sploh ni zaprosila,
so neveljavna; brezpogojno pa so neveljavna izpričevala
dijakov, ki niso navedeni v členu 3., izdana
a) od šol, na katerih učni jezik ni bil slovenski, ali
b) od šol, četudi s slovenskim učnim jezikom, v letih
1943./44. in 1944./45. za 7. in 8. razred srednje šole,
vštevši izpričevala o opravljenem višjem tečajnem izpitu
ter za 4. in 5. razred učiteljišča, vštevši izpričevala o
opravljenem učiteljskem diplomskem izpitu.
2. Ce je le eno izpričevalo dijaka neveljavno ali če
je nostrifikacija le enega izpričevala odklonjena, so vsa
izpričevala dotičnega dijaka o višjih razredih ali šolah,
ki temelje na neveljavnem ali ne nostrificiranem izpričevalu; neveljavna.
Člen 7.
Veljavnost izpričeval, ki so jih prejeli med okupacijo slovenski dijaki v neslovenskih pokrajinah zvezne
države Jugoslavije, je odvisna od zakonodaje oz. uredbodaje tiste federalne enote Jugoslavije, na katere ozemlju
je šola, ki je izpričevalo izdala. Ce tam takih zakonitih
ali uredbenih predpisov ni, odloči o veljavnosti izpričevala za območje federalne Slovenije ministrstvo, za
prosveto. Temu ministrstvu/se morajo predložiti vsa izpričevala iz tega člena, da vpiše ob danih pogojih v izpričevalo klavzulo o njega veljavnosti oz. nostrifikaciji
ali da sicer izreče neveljavnost ali pogojno veljavnost
(potrebnost nostrifikacije) izpričevala.
Člen 8.

•»

^ Izpričevala, izdana od srednjih, učiteljskih ali meščanskih šol zunaj ozemlja zvezne drŽave Jugoslavije, so
neveljavna.
Člen 9.
1. Dijaki' katerih izpričevala se ne nostrificiraju ali
so 3ploh neveljavna, opravljajo, kolikor po drugih uredbah od tega niso izključeni, za razrede, o katerih hočejo
lmeti
.^pričevala, izpite, pri čemer se morejo koristiti
z določbami uredb o stalnih i7pitnih komisijah za srednješolske . in učiteljske izpite in o tečajih (za pripravo
na izpite. (Ur. Ust, št.. 178/24 oz. 179/24).

2. Izpit se opravlja iz slovenščine e književnostjo
(tudi pismeno), jugoslovanske zgodovine s posebnim ozU
rom na zgodovino narodno osvobodilnega gibanja in bor.
be in iz zemljepisa Jugoslavije po učnem načrtu, predpisanem za izpite pred stalnimi izpitnimi komisijami.
3. Dijaki dobe o uspešno opravljenem izpitu izpričevalo in se oprava izpita zabeleži tudi na nenostrificiranem ali neveljavnem izpričevani.
4. Opravljeni izpit čez 4. oz. 8. razred srednje šole
nadomešča tudi nižji oz. višji tečajni izpit, kar se v izpričevalu označi z ustrezno klavzulo.
5. O potrebi opravljanja učiteljskih diplomskih izpitov izide posebna uredba.
C. Unitene in rieoke šole.
Člen 10.
1. Na ozemlju federalne Slovenije od začetka šolskega leta 1941./42. dalje opravljeni tečaji in izpiti katere
koli vrste ali v tem času dosežena, izpričevala in diplome
se ne priznajo.
2. Izjemoma se prizna veljavnost teh tečajev, izpitov,
izpričeval in diplom:
av) v členu 3., lit. a) navedenim dijakom, in
b) tistim dijakom, katerim prizna veljavnost posebne
za to postavljena komisija (člen 13.).
Člen 11.
0 veljavnosti v času okupacije na univerzah ali viso- ^
kih šolah v drugih federalnih enotah Jugoslavije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom odločajo oblasti, ki so po zakonu aH uredbah
dotične federalne enote, na katere ozemlju je učni
zavod, za to pristojne. Ce tam takih zakonov ali, uredb
ni, odloča o veljavnosti za območje federalne Slovenije
njegovo ministrstvo za prosveto oz. v zadevah medicinskih fakultet ministrstvo za narodno zdravje.
Člen 12.
Veljavnost tečajev in izpitov, opravljenih v času okupacije na univerzah in visokih šolah zunaj ozemlja
zvezne države Jugoslavije in o veljavnosti na teh učnih
zavodih doseženih izpričeval in diplom se obravnava po
določbah uredbe zveznega ministrstva z. dne 14. julija
1945, Ur. list DFJ št. 449/50.
Člen 13,
'
1. Na vsaki fakulteti univerze v Ljubljani in na
vsaki visoki Šoli se ustanovi posebna komisija, katere
naloga je, da reši vprašanja veljavnosti opravljenih te- *
čajev in izpitov ter nostrifikacijo doseženih izpričeval in
diplom (člen 10., odet.'2.).
J2. Clane komisije imenuje ministrstvo za prosveto
oz. na medicinski fakulteti ministrstvo za narodno zdrav-,,
je potem, ko je o potrebnem številu Članov in o osebah,
ki naj se imenujejo za člane komisije, zasljšalo profesorski zbor fakultete, pri Čemer pa ministrstvo ni vezano
na predloge fakultete in na to, da morajo člani komisije
biti prav profesorji, dotične fakultete.
3. Kdor hoče doseči odločbo o veljavnosti svojih
opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in
diplom, mora vložiti ustrezno prošnjo na komisijo fakultete in j; predložiti izpričevala oz diplomo ter potrdilo
po svojem bivališču krajevno pristojnega okrajnega
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(mestnega) odbora OF o tem, da ni za njega podana nobena okolnost, navedena v odst. 5. člena 5. te uredbe.
4. Komisija odloči o prošnji, upoštevaje določbe odst.
3., 4. in 5. člena S. te uredbe, ki veljajo tudi za univerze
in visoke šole.
.5. Z- ugoditev prošnji je potrebna soglasnost komisije; če je za njo le večina komisijskih članov, predloži
komisija zadevo z navedbo dejanskega stanu in obrazloženega oddvojenega mnenja ministrstvu za prosveto,
oz. ako gre za komisijo medicinske fakultete, ministrstvu
za narodno zdravje v odločitev. Ako je večina članov
komisijo za odklonitev prošnje, je prošnja odklonjena;
isto velja pri enakosti glasov komisijskih članov.
6. Na izpričevala, ki se priznajo za veljavna, vpise
komisija klavzulo o njih veljavnosti. Diplome, katerih
veljavnost se prizna, se zamenjajo z novimi. Priznanje
veljav kosti tečajev se vpise v indeks.
7. Zao1*-;- odstavek člena 5. in zadnji odstavek člena
6. veljata tudi za univerze in visoke šole.
Č. Skupno določbe.
Člen 14.
1. Proti odklonilnim odločbam 'komisij iz členov 5.
in 13. je dopustna pritožba na ministrstvo za prosveto
oz. v zadevah medicinske fakultete na ministrstvo za
narodno zdravje. Pritožbe vložijo dijaki, ki so dopolnili
osemnajsto leto starosti, sami, sicer pa njih zakoniti zastopniki v roku 15 dni po obvestitvi o rešitvi prošnje, in
sicer pri komisiji, ki je o prošnji sklepala. Proti rešitvi
ministrstva ni nadaljnje pritožbe.
2. Proti rešitvam, ki jih je izdalo že na prvi stopnji
ministrstvo, ni pritožbe.
Člen 15.
Vse prošnje, vloge in rešitve po tej uredbi so proste
.vseh taks.
,
Člen 16.
Kjer govori ta uredba o učencih in dijakih, je • tem
razumeti tudi učenke in dijakinje.
Đ. Zaključne določbe.
Člen 17.
Določbe te uredbe se ne uporabljajo na1 učence in
dijake neslovanskih narodnosti,'za katere bo izdana posebna uredba; dokler ta uredba ne jzide, odloča v nujnih
zadevah teh učencev in dijakov ministrstvo za prosveto,
oz. ako gre za zadeve medicinske fakultete, ministrsivo
za narodno zdravje.
Člen 18.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v uradnem listu«.
•
„•
"""
Ljubljana dne 30. julija 1945.
Podpredsednik Narodne vlade Slovenije:
Dr. Marijan Brecelj s. r.
Minister za narodno zdravje:
Dr. Marjan Ahčin s. r.

Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

177.

Uredba
o prepovedi šolanja, obiskovanja tečajev in oprav*
ljanja- izpitov
Člen 1.
Dijaki in dijakinje katere koli (tudi visoke) šole,
nad katerimi je bila izrečena kazen izgube državljanskih
pravic ali narodne časti, izgube pravico do šolanja, do
obiskovanja katerih koli tečajev in do opravljanja kakršnih koli izpitov za vso dobo .trajanja te kazni, na učiteljiščih pa za vedno.
Člen 2.
Dijaki in dijakinje, ki so
a) služili v okupatorskih ali okupatorju hlapčujočih
vojaških formacijah, ali
b) bili voditelji ali propagandisti v okupatorskih ali
okupatorju hlapčujočih organizacijah, ali
c) bili pobudniki ali propagatoci za izključitev ali
siceršnje preganjanje sošolcev, ki so bili pristaši ali simpatizerji narodno osvobodilnega gibanja, izgube nekvarno
eventaualni težji kazni za svoja dejanja pravico do šolanja, obiskovanja katerih koli tečajev in do opravljanja
kakršnih koli izpitov, in sicer:
a) na srednjih in meščanskih šolah za dobo do za- .
četka šolskega leta 194G./47.; na učiteljiščih pa za vedno;
b) na univemi in drugih visokih šolah za dobo najmanj do začetka šolskega leta 1946./47. in po teži krivde
tudi za daljšo dobo, največ pa za dobo do začetka šolskega leta 1948./49.
Ako bi bila doba kazni izgube državljanskih pravic
ali narodne časti (Člen 1.) krajša kakor v prejšnjem odstavku navedene dobe, veljajo predpisi prejšnjega odstavka.
Člen 3.
o ukrepih, ki jih predvideva člen 2., izreče:
gre za rednega dijaka srednje, učiteljske ali
šole, po javnem zaslišanju sošolcev ter prorazrednega zbora celotni profesorski zbor

Sklepe
a) ako
meščanske
fesorskega
zavoda;
b) ako gre za dijaka srednje, učiteljske ali meščanske šole, ki hoče napraviti izpit pred stalno izpitno komisijo oz. posečati tečaj, za pripravo na izpite, profesorski zbor stalne izpitne komisije oz. predavateljski zbor
tečaja;
c) ako gre za visokošolca, komisija iz člena 13.
uredbe o priznanju in veljavnosti v času okupacije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in
diplom.
Vsi sklepi, najsi bodo dijaku v prid ali v škodo, se
morajoipredložiti ministrstvu za prosveto, oz. ako gre
za komisijo medicinske fakultete, ministrstvu za narodno
zdravje v potrditev.
*'
Člen 4.
S pogojem, da so bili vsaj od 15. januarja 1945 dalje
vojaki NOV in POJ oz. jugoslovanske armade, ne spadajo
pod določbo člena 2., lit. a) uredbe tisti dijaki in dijakinje, ki so bili prisiljeno mobilizirani v nemško vojsko
ali ki so sicer služili v okupatorju hlapčujoči vojaški
organizaciji, a ra&ea tega niso ničesar drueeca zakrivili.
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Člen 5.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v uradnem listu«.
Ljubljana dne 30. julija 1945.
Podpredsednik Narodne vlade Slovenije:
Dr. Marijan Brecelj s. r.
Minister za narodno zdravje:
Minister za prosveto:
Dr. Marjan Ahčin s. r.
Dr. Ferdo Kozak s. r.
V?

178.
Uredba
o stalnih izpitnih komisijah ?a srednješolske in uïit teljiške izpite
Člen 1.
, Da se omogoči delat; izpite dijakom, ki so zaradi
, vojnih razmer izgubili eno ali več eolskih let, in radi
izvajanja člena 9. uredbe o priznanju in veljavnosti v
času okupacije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom se osnujejo posebne stalne izpitne komisije, in sicer:
a) za borce, aktiviste OF, žrtve fašističnega nasilja
in otroke teh oseb ter za vse tiste, ki eo bili iz političnih
razlogov odstranjeni iz šole: v Ljubljani na posebnem
za to organiziranem zavodu, v Mariboru in Celju na
I. državni realni gimnaziji in v Novem mestu na državni
realni gimnaziji;
b) za vse ostale dijake na vseh državnih gimnazijah
v Ljubljani, y Novém mestu, Kranju, Kočevju, Celju,
Mariboru in Ptuju, na državnem učiteljišču v Ljubljani
ter na meščanskih šolah v Ljubljani, Litiji, Logatcu, Kranju, Celju, Mariboru, Rakeku, Jesenicah in Št. Vidu nad
Ljubljano. '
Predsednik stalne izpitne komisije je ravnatelj ali
delegat zavoda; on izbere tajnika ter člane in izpraševalce iz učiteljskega zbora na zavodu.

.

Člen 2.
Pred komisijo se opravljajo izpiti za vse razrede
srednjih, učiteljskih in meščanskih šol.
V področje stalne izpitne komisije spada tudi:
a) sprejemanje prijav kandidatov za izpite;
b) odločanje o tem, kateri kandidati naj se pripuste
k izpitu, pri čemer 6e sporni primeri odstopajo v odločitev" ministrstvu za prosveto;
' c) določanje izpitnih terminov, obveščanje kandidata ó • njih, dajanje potrebnih navodil, pojasnil glede
snovi in priprave za izpite itd.; "
c) izdajanje izpričeval o opravljenih izpitih.
Člen 3.
Pravico do opravljanja izpitoy imajo;
a) vsi tisti učenci, ki so zaradi vojnih razmer izgu«U eno ali več šolskih let;
uredh* -^'. "^ k°Sejo napraviti izpit v smislu Člena 9.
i:.!?,- ° Priznanju in veljavnosti v času okupacije oprav.
diplpm.^'Y/iU ^Uqy ^r doseženib «pričeval in
^vîc?do'opravljanja izpitov nimajo tisti, katerim
«wLP« •1?,^» PO uredbi o Prepovedi šolanja, obisnovanja tečajev • opravljanja izpitov (Ur. list št. 177/24).

O pripustitvi kandidatov k izpitom odloča stalna izpitna komisija razen v primerih, kjer gre za prestop z
zavodov na teritoriju v predvojnem inozemstvu. Te primere predloži stalna izpitna komisija ministrstvu za prosveto v odločitev, prav tako tudi primere, ko gre za izpit
čez V. •• višji razred ob prestopu s srednje šole enega
tipa na drugega- Morebitne prošnje za izpile ob prestopu
s strokovnih šol ali z nedržavnih srednjih šol brez pravice javnosti oziroma z dvomljivo pravico javnosti je
treba odstopiti ministrstvu za prosveto. Učenci meščanskih Šol delajo namesto izpita čez meščanskošolski razred izpit za tisti srednješolski razred, ki številčno, ustreza
dotičnemu. meščanskošolskemu razredu; izpit morejo
opraviti pred izpitno komisijo na dosedanjih meščanskih
šolah, na katerih take komisije obstoje.
Kandidat ne sme biti mlajši od dovršenih 10 let
pri izpitu čez 1. razred, od dovršenih 11 let pri izpitu
čez 2, razred, od dovršenih. 12 let pr{ izpitu čez 3. razjed
itd. •• na UČHeljiščujsd dovršenih 14 let pri izpitq čez
1. razred, od dovršenih 13 let pri izpitu čez 2. razred itd.
Navzgor ni starostne meje.
Kandidat ne more e temi izpiti doseči višjega razreda, kakor bi ga dosegel, če bi bil v vojnem času redno
obiskoval šolo.
Člen 4.
Kandidati se prijavijo za izpite stalni izpitni komi;
siji v kraju, kjer nameravajo delati'izpit.
Prijave morajo vsebovati naslednje podatke:
ime in priimek kandidata;
rojstni dan, mesec, leto in kraj;
ime očeta;
ime matere;
domovinsko občino;
sedanje bivališče;
kdaj, kje in 6 kakšnim uspehom je dovršil zadnji
razred;
kateri je zadnji razred, ki ga je obiskoval (kdaj in
kje), a no dokončal in zakaj ne;
s čim je bil zaposlen od časa, ko je prenehal s šolanjem, vse do časa prijave;
ali je že opravljal kak erednješolski izpit v letu
1943•4. ali 1944./45.;
čez kateri razred želi delati izpit;
podpis kandidata;
podpis očeta, matere, varuha ali redmka (slednji
naj se kot tak podpiše).
Prijavi priloži izjavo, zakaj je prekinil študije, in"
zadnje šolsko spričevalo. Ce tega nima, morata njegov
podatek o dokončanem razredu in podatek, zakaj je pre.
kinil študije, overoviti dve verodostojni priči pod prijavo
z naslednjo klavzulo;
1, priča: (ime in priimek;
2. priča: (isti
poklic v mirni dobi;
podatki)'
sedanji poklic in zaposlitev
ter kraj zaposlitve)
pričata s svojim podpisom, da osebno poznata kandidata
in jamčita za resničnost njegovih podatkov, ki &e tičejo
dokončanja 4
razreda
._
(vrsta šol) .-:
ter vzroka, zakaj je prenehal s študijem.
Podpis prve priče:
• Podpis druge pričel

P

R0.

Ce ima kandidat kako spričevalo nedovršenega razreda4 overovita priči na isti način izjavo, zakaj je pre-
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kinil studije, a zadnji odstavek pred podpisom prič naj
se za besedilom >ki se tičejo« nadaljuje: >vzroka, zakaj
je prekinil študije«.
Delegat preveri resničnost kandidatove prijave po
informacijah, ki jih dobi od pristojne,dijakove šole.
Po bivališču kandidata pristojni krajevni (mestni,
rajonski) odbor OF naj napiše na kandidatovo prijavo:
a) svoje mnenje o zadržanju kandidata v narodno
osvobodilni borbi;
b) izjavo, da kandidatu ni bila odvzeta pravica do
opravljanja izpitov.
Nato odpremi pristojni odbor OF prijavo na naslov
stalne izpitne komisije.

Kandidat, ki pri popravnem izpitu ali pri ponavIjenem celotnem izpitu tudi le iz enega predmeta pokaže negativen uspeh, ne more delati nobenega izpita
prej ko po preteku enega leta.

Člen 5.
Kandidat more v istem tečajnem roku delati izpit
samo čez en razred, le kadar dela prvič izpit pred stalno
izpitno komisijo, sme delati izpit čez dva razreda. Med
izpiti za posamezne razrede morata preteči najmanj dva
meseca.

Člen 10.

Člen 6.
Ako se po že opravljenem izpitu ugotovi neresničnost kandidatovih podatkov in da je kandidat za to vedel
oz. se tega moral zavedati, ali če se ugotovi, da ni imel
pravice do opravljanja izpitov, se izpit in vsi pozneje
napravljeni izpiti razveljavijo, kandidat pa izgubi za eno
leto od dneva razveljavitve izpita pravico do opravljanja
izpitov in do rednega šolanja.
„ Člen 7.
Izpiti se opravljajo po posebnem načrtu, ki ga predpiše in razpošlje šolskim zavodom ministrstvo za prosveto.
Pismeni izpit se opravlja iz slovenskega jezika in
matematike ter traja v nižji srednji šoli po eno uro, v
višji po dve. V zapisnik o pismen,em izpitu se vpiše naslov naloge iz_slovenskega jezika in skupina danih nalog
iz matematike. Pismene izdelke oceni predmetni učitelj.
Ta se podpiše, enako še en član komisije, ki izjavi, da
soglaša. Ce ne soglaša, odloči o oceni izpitni odbor z
večino glasov.
Ustni izpit opravlja kandidat iz vsakega posameznega predmeta posebej pred izpitnim odborom, ki sestoji
iz treh članov stalne izpitne komisije; eden od teh je
predsednik, drugi izpraševalec, tretji pa stalni Član. Izpitne odbore sestavi predsednik stalne izpitne komisije
v sporazumu s člani komisije. Po poročilu izpitnega odbora vpiše tajnik uspeh izpita v zapisnik. ,
Ustni izpit iz vsakega posameznega predmeta traja
najmanj petnajst minut.
Člen 8.
Kandidat je izpit napravil, če ima pozitivno oceno
iz vseh predmetov.
Kandidat, ki dobi negativno oceno iz enega predmeta, more delati popravni izpit po preteku vsaj enega
meseca.
Kandidat, ki pokaže pri izpitu negativen uspeh iz
dveh ali več predmetov, ponavlja celotni izpit po preteku vsaj dveh mesecev.
«

Člen 9.
Proti sklepu stalne izpitne komisije, da ne pripusti
kandidata k izpitu, je dovoljena pritožba na ministrstvo
za prosveto z utemeljitvijo, ki se vlaga pri stalni izpitni
komsiji, katera doda pritožbi svoje mnenje.
Proti delu in sklepu izpitnega odbora pri izpitih je
dovoljena pritožba na stalno izpitno komisijo v roku
15 dni po končanem izpitu.

Obliko izpitnih izpričeval, ki jih po uspešno ali neuspešno prestanem izpitu izdaja stalna izpitna komisija,
predpiše ministrstvo za prosveto.
Izpričevala podpišejo: predsednik ali v njegovi odsotnosti namestnik, tajnik in vsi izpraševalci.
Člen 11.
Tajniške in pisarniške posle pri izpitni komisiji
opravlja tajnik, ki vodi tudi zapisnik o izpitih.
Arhiv komisije hrani zavod, na katerem ima komisija svoj sedež.
Komisija uporablja žig zavoda, na katerem ima svoj
sedež, napiše pa pod žig: Stalna izpitna komisija.
Zapisnik o izpitih izpitne komisije podpišejo:, predsednik aH v njegovi odsotnosti njegov namestnik, vsi
člani izpitnega odbora in tajnik.
Člen 12.
Vsaka stalna izpitna komisija je administrativno podrejena ravnateljstvu zavoda, na" katerem ima svój sedež.
To ravnateljstvo poroča do vsakega 15. v mesecu o delu
izpitne komisije v preteklem poslovnem mesecu ministrstvu za prosveto.
»

Člen 13.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v > Uradnem listu«.
Ljubljana dne 30. julija 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.
179.
Uredba
o tečajih za pripravo na izpite
.

Člen 1.

Da dijaki srednjih, učiteljskih in meščanskih šol,
ki so zaradi vojnih razmer iz katerega koli vzroka izgubili eno ali več šolskih let, nadomeste to škodo in da se
dijaki, ki opravljajo izpite v smislu člena 9. uredbe o
priznanju in veljavnosti v času okupacije opravljenih
tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom,
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laže p .avijo na izpite, se prirede tečaji za pripravo
na izpite.
t

Uredba

Člen 2.
Tečaji ee prirede na vseh' zavodih, na katerih poslujejo stalne' izpitne komisije za srednješolske in učiteljske izpite.
Ce se pokaže potreba, se ustanove tečaji tudi drugod.

o začasni odpravi završnih ter nižjih in višjih tečajnih izpitov na meščanskih šolah in gimnazijah

Člen 3.

Člen 1.
V šolskem letu 1944/45. ter pri izpitih, ki se bodo
opravljali med šolskim letom 1945./46. se odpravlja završni izpit na meščanskih šolah ter nižji in višji tečajni
izpit na gimnazijah.

V skladu s sklepom Predsedstva SNOS-a z dne 14. januarja 1945, št. 61/45 o začasni odpravi nižjega in višjega
tečajnega izpita se odreja:

Tečaje vodijo ravnatelji oz. delegati zavodov, na katerih poslujejo stalne izpitne komisije.
Ako je na zavodu več tečajev, izbere ravnatelj oziroma delegat svojega namestnika na drugem tečaju.
Predavatelje izbere za tečaj na posebnem zavodu v
Člen. 2.
Ljubljani delegat na njem iz profesorskih zbojov vseh
Na izpričevala, veljavna v smislu člena 3. ali nostriljubljanskih srednjih šol, za ostale tečaje pa ravnateljoz. delegat na zavodu iz učiteljskega zbora na zavodu. ficirana v smislu člena 5. uredbe o priznanju in veljavAko je v kraju več tečajev in več -vrst srednjih šol, dolo- nosti v času okupacije opravljenih tečajev in izpitov ter
čijo učne moči'za posamezne tečaje in šole dogovorno doseženih izpričeval in diplom, katerih imetniki niso napravili završnega ali tečajnega izpita, se napiše klavravnatelji oz. delegati vseh zavodov.
zula, in sicer:
a) na izpričevalo o dokončanem 4., razredu meščan'
Člen 4.
ske šole: »Izpričevalo nadomešča izpričevalo o uspešno
Kjer je na posameznem zavodu premalo dijakov za opravljenem završnem izpitu«;
posamezni razred ali za posamezne razrede, se smejo
b) na izpričevalo o dokončanem 4. razredu gimnapo^ dogovoru med ravnatelji oz. delegati zavodov združiti zije: »Izpričevalo nadomešča izpričevalo o uspešno opravtečaji posameznih zavodov v en skupni tečaj. V primeru ljenem nižjem tečajnem izpitu«;
nesoglasnosti med ravnatelji oz. delegati odloči ministrc) na izpričevalo o dokončanem 8. razredu gimnastvo za prosveto.
zije: »Izpričevalo nadomešča izpričevalo o uspešno oprav,
ljenem. višjem tečajnem izpitu«.
Člen 5.
Za vsako od teh klavzul se v oklepaju doda: >Po
Obisk tečajev je neobvezen in brezplačen.
uredbi ministrstva za prosveto z dne 30. julija 1945,
Ur. list št. 180/24.«
Člen 6.
Člen 3. .
Tečaj za posamezni razred traja 6 tednov; po sklepu
Klavzule, navedene v prejšnjem člena pod b) in e)
zbora predavateljev na tečaju ali po želji večine dijakov
vpišejo stalne izpitne komisije tudi v izpričevala, kj jih
se more tečaj podaljšati.
dobijo dijaki o prestanem izpitu čez 4. in 8. razred p©
členu 9. uredbe opriznanju in veljavnosti v času okupaČlen 7.
cije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval
Učni načrt tečajev za borce, aktiviste OF, žrtve faši- in diplom (člen 9., zadnji odstavek cit.. uredbe).
stičnega nasilja in otroke teh oseb ter za vse tiste, ki so
bili iz političnih razlogov odstranjeni iz šole, je isti, kaČlen 4.
kor učni načrt za ostale dijake, in ga predpiše ministrKlavzula v smislu člena 2. se vpiše tudi na vsa
stvo za -prosveto.
izpričevala, pridobljena za 4. razred meščanske šole ter
Člen 8.
4. in 8. razred gimnazije v šolskem letu 1940/41., s
čimer
se dijaki opraščajo završnih ter nižjh oz. višjih
Rok za vlaganje prijav k tečaju ter čas in kraj tečaja objavi ravnatelj oz. delegat v časopisih ki na oglasni tečajnih izpitov.
deski zavoda.
Člen 5.
Klavzule po členih 2. in 4. vpiše v izpričevalo ravČlen 9.
nateljstvo zavoda, ki je izpričevalo izdal.
Ta uredba stopi v veljavo z objavo v >Uradnem
listu«.
Člen 6.
'
Ljubljana dne 30. julija 1945.
Ta uredba stopi v veljavo z objavo v »Uradnem
listu«.
Minister za prosveto:
Dr. JSerd.0 Kozak s. r.

Ljubljana dne 30. julija 1945.
Minister za presveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.
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18t
Uredba ,
o učiteljskem diplomskem izpita
den L
Dijaki fa dijakinje uafteijiač,
(
•) ki *> v âotekih letih 1941./4S. in •2./43. dobili
izpričevalo óe* 6. razred učiteljišča in dosegli njegovo
DoMrifikaciJo (ÖL 4, lit i in «L 5. uredbe o priznanju
in ravnosti v času okupacije opravljenih tečajev in
izpito* ter doseženih izpričeval in diplom), a nimajo
diplofedkega izpita, ali
b) Jri napravijo v smislu Člena 9. uredbe o priznanju
in veljavnosti v čaeu okupacije opravljenih tečajev in
izpitov ter doseženih izpričeval in diplom izpit za 5. razred učiteljišča, delajo učiteljski diplomski izpit v decembra 1945.
Dijaki in dijakinje, ki bi v tem terminu dobili elabo
oceno iz enega predmeta, delajo popravni diplomski izpit
v februarju 1946, tisti, ki bi dobili slabo oceno iz več
predmetov, pa se smejo prijaviti k izpitu v rednem
junijskem roku 1946.
,

Člen 2.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem
listuc
Ljubljana dne 30, julija 1945.
Minister za prosveto:
Dr.* Ferdo Kozak 's. r.

182.
Pravilnik
• o sprejemnih izpitih za 1. razred srednjih šol
Člen 1.
Za vstop v 1. razred srednje sole ee zahteva sprejemni izpit. • • -

3. besedna analiza:
pri samostalniku: spol, sklon, število;
pri pridevniku: spol, sklon, število;
;?ri glagolu: oseba, število, čas;
pri ostalih: samo določitev besedne vrste;
4. stavčna analiza: osebek, povedek;
2. iz računstva:
a) pismeno:- štiri osnovne operacije s celimi števili
in njihova uporaba pri erostavni regeldetr.'ji (tristavki);
pri deljenju sme biti divizor samo dvoštevilčno število;
b) ustno: 1. čitanja in pisanje števil do milijona;
2. poštevanka, ki naj jo učenec dobro obvlada ir/z
lahkoto uporablja;
3. štiri osnovne operacije s celimi števili in njihova
uporaba pri enostavni regeldetriji (tristavki). Pr- deljenju sme biti divizor sr mo dvoštevilčno število;
4. nejvažnejše mere (dolžinske, prostorninske, plo"skovne in utežne) ;
3. iz zgodovine in zemljepisa:
a) zgodovina: Slovani (pojem, poreklo), Jugoslovani se
naselijo na sedanjem ozemlju, pokristjanjenje Slovencev,
Ciril in Metod, Celjski grofje, reformacija (Trubar in Dalmatin), kmečki upori, turški vpadi, Napoleonova Ilirija,
nastanek Jugoslavije 1918 in njen propad 1941, velika
osvobodilna'borba, Tito in nova Jugoslavija;
tj) zemljepis: upravna razdelitev nove Jugoslavije
(federalne, enote), najvažnejša gorovja, reke in mesta
v Jugoslaviji e posebnim ozirom na Slovenijo (s Primor.
sko in Koroško).
Člen 4.
Sprejemni izpit za 1. razred srednje šole smejo delati
učenci, ki v koledarskem letu prijave za izpit dovršijo
vsaj deseto leto starosti in so uspešno dokončali .najmanj 4. razred osnovne šole.
*
Člen 5.
Kolikor ta pravilnik ne določa drugače, veljajo določbe pravilnika za sprejemne izpite, veljavnega 1. aprila
1941.
Ljubljana dne 30. julija 1945.

Člen 2.
Sprejemni izpit se dela iz treh izpitnih predmetov,
in sicer:
1. slovenščine (pismeno in ustno),
2. računstva (pismeno in ustno),
8. zgodovine in zemljepisa.

Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

183.
Odredba

Člen 3. •
Snov za posamezne predmete je naslednja:
1. iz slovenščine:
t

a) pismeno:, narek pripovedne vsebine, ki naj ne
traja več kakor 15, minut; učenec mora poznati osnovna
pravila pravopisa in znati uporabljati ločila;
b) ustno: 1. branje krajšega pripovednega odlomka
v prozi; učenec naj s smiselnim poudarkom pokaže razumevanje;
2. obnova prebranega odlomka;

o pripravljalnih tečajih za sprejemne izpite
za 1. razred srednjih šol
"Da se olajša učencem opravljanje sprejemnih izpitov
za 1. razred srednjih šol, se osnujejo na osnovnih šolah
pripravljalni tečaji za sprejemne izpite za 1. razred srednjih Sol, kjer se' za to kandidati priglase. Tečaji trajajo
po potrebi daljši ali krajši Čas (4 do 6 tednov).
Pouk iz slovenščine in računstva bo vsak teden po 6,
iz zgodovine in zemljepisa pa po 3 ure. Pri slovenščini
in računstvu naj se učenci vežbajo v pismenih • izdelkih
ter naj pišejo šolske in dorhače naloge, vendar naj ne
f
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vimena
po din 6.—
bodo preobremenjeni, da ne izgube veselja do dela. Tra.
janje pripravljalnega tečaja in število ur, köt je s to
obrezine
„ „ 8.—
objavo nakazano, se priporoča, ni pa obvezno.
loj, industrijski, netopljen „ „ 4.—
Na tečaje se sprejemajo učenci, ki dovršijo v koleloj, Jedilni, netopljen
„ „ 8.—
darskem letu vpisa vsaj 10 let starosti in ki so z uspeloj, jedilni, topljen
„ „ 18.—
nom dokončali ali dokončujejo najmanj 4. razred osnovne
creva
n n 26.—
šole.
Cene za meso in drobovino veljajo za prodajalca na
Da bodo učenci lahko uspešno opravili sprejemni izdrobno
in je prepovedano k tem cenam zaračunavati ka.
pit za 1. razred srednjih šol, naj jih učitelji usposobijo
iz snovi, kot je s posebnim pravilnikom predpisana za kršne koli pribitke.
sprejemni izpit.
Kršitelji določb te odredbe bodo kaznovani po zakonu
o
pobijanju
nedopustne špekulacije in gospodarske sabo.
Ljubljana dne 30. julija 1945.
taže.
Minister za proaveto:
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem Ijstuc.
r
' Dr. Ferdo Kozak 9. •.
Ljubljana dne 25. julija 1945.
V. št. 161/1.
184. *
Minister za kmetijstvo: Minister za trgovino in oskrbo:
Odredba
Hribar Janez s. r.
Dr. Lado Vavpetič s. r.
ministrstva zà trgovino in oskrbo ò začasnih cenah
«t govejo
živino in 6 prodajnih cenah za meso
in drobovino
185.
Ministrstvo za trgovino in oskrbo predpisuje v sporazumu z ministrstvom za kmetijstvo naslednje začasne
Odločba
odkupne cene za govejo klavno živino ter prodajne cene
o
cenah
električne
energije
za meso in drobovino:
1. goveja klavna živina:
«•teleta I. vrste

„ •.
voli T
biki *•
junci II.
telicelll.
krave I.
II.
III.

po din 11.— za lkg (klavnostnad 65%)
60-65%)
» „ 10.pod 60%)
» 9.-

M
M

nad 47%)

.„ 9.8.—
7.—
8.—
7.—
6.—

42—47%).
pod 42%)
nad 43%)
39-43%)
pod 38%)

To so najvišje odkupne cene za živo težo pri kmetovalcu ali na sejmiščih; živina ne sme biti hranjena in
pojena 12 ur pred prodajo.
2. meso: teletina
I. vrste
po din 22.
•. *
n „ 20.
govedina I. „
n „ 20.
5»
II'
»
!> „ 18.
konjsko meso s kostmi
» 12.
J>
„
j, brez kosti
». „ 20.
•'i**1

3. drobovina:
jezik .
»
srce, jetra, ledvice
5>
vranica, smrčki, rajželjc
»
pljufea, "vampi
5»
"glava ž mesom
!>
noge
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„ 20.
» 16.

„ io.
„
„
*

8
8
*

Glede na to, da spada električna energija po odločbi
Gospodarskega sveta od 8. VI. 1945, št. 308, Ur. list DFJ
št. 362/40, v zveži z odločbo zveznega ministrstva za trgo.
vino in oskrbo od 15. VI. 1945, št. 4080,. Ur. list DFJ
št. 382/42 med predmete, za katere se bodo normirale
cehe in ker še niso odrejene enotne cene električne ener.
gije, se na temelju čl. 2. odredbe ministrstva za trgovino
in oskrbo o cenah o vs'eh industrijskih, obrtnih in prevoznih storitev od 3. VII. 1945, št. V 34/1, Ur. list štev.
137/15 določajo cene električne energije začasno takole:
:-

Člen 1.
Cena električne energije ne sme presegati:

v,

a)
1. za razsvetljavo
. din 4.50 za kWh
2. za vse toplotne namene v hišnem
gospodinjstvu po'posebnem števcu din 1.— za kWh
3. za pogon vobrtih in kmetijstvu . din 2.50 za kWh
b)
Pri tarifah z osnovno pristojbino za
gospodinjstvo, obrt in kmetijstvo
sme znašati tokovina največ . . . din 1.— za kWh
Osnovne pristojbine se smejo spremeniti iz prejšnje
valute v dinarje DFJ v istem razmerju kot ~}è spremenjena tokovina.
c)
Za veleodjemalce (preko 50.000 kWh letnega odièrna):
•
<
pri Ì5Ó0 obratnih urah na leto . din 1.60 za-kWh
j
gri -0Ò00 obratnih urah na leto , din 0.90 za kWh

Štev 24.

Stran 112.
Člen 2.
Vsa podjetja za preskrbo z električno energijo morajo do nadaljnje odredbe uporabljati dosedanji način
tarif in vršfti dosedanje zaračunavanje električne energije.
Člen 3. ,
Ta odredba stopi takoi v veljavo.
Ljubljana, dne 1. avgusta 1945.
V. št. 44,1.
Minister za trgovino
in oskrbo:
Dr. Vavpetič s. r.

Minister za industrijo
in rudarstvo:
Leskešek Franc s. r.

188.
Odredba
Na temelju člena 1. uredbe o ustanovitvi Državnega
podjetja za promet z odpadki, ki jo je izda) Gospodarski
svet dne 27. marca 1945 pod št. 37 (Ur. 1. DFJ z dne 30.
marca 1945, št. 178/17) se ustanavlja za območje federalne Slovenije Državno podjetje za promet ž odpadki, ravnateljstvo v Ljubljani
Na predlog upravnega odbora Državnega podjetja za
promet z odpadki št. 1526 z dne 27. julija 1945 in na
temelju čl. 6.' citirane uredbe postavljam za upravnika
Državnega podjetja za promet z odpadki, ravnateljstvo v
Ljubljani, tov. J e r a s a Ivana iz Ljubljane, Muzejska
ulica št. 5, za člana poslovnega odbora tega ravnateljstva

pa tov. inž. Laha Miroslava in Kralja Franca, oba
iz Ljubljane.
V Ljubljani dne 2 avgusta 1915.
' ^
II. št 272,1
"
M!nis!er /.a trgovino in oskrbo;
Dr. Lado Vavpetič s. r.

187.
Poziv
vsem turistično-gostinskim strokovnjakom
Ministrstvo ža trgovino in oskrbo poziva vse turistično-gostinske strokovnjake, da se zaradi evidence prijavijo ministrstvu za trgovino in oskrbo v Ljubljani. Javijo naj se strokovnjaki obeh spolov, ki imajo aH fakul.
tetno ali srednješolsko ali nižje^olsko izobrazbo, dalje
vsi strokovnjaki praktiki, kj imajo v#aj 10 let prakse v
turistični ali hotelirski stroki (n. pr receplivni turizem,
potovalne pisarne; služba v upravah zdravilišč, sanatorijev itd., služba pri turistiìnih ali gostinskih organizacijah, hotelsko-administrativna al; komercialna služba,
vodniška služba itd.) ne glede na to, ali so zaposleni ali
ne Svojeročno spisane pr jave naj obsegajo:
1. ime in priimek, 2. kraj in datum rojstva, 3.»narodnost
in državljanstvo, 4. bivališče z natančnim naslovom, 5. po.
dalke o splošni in strokovni izobrazbi z morebitno specializacijo, 6. podatke o vrsti, dobi trajanja in kraju
prakse oz. zaposlenosti, 7. znanje tujih jezikov, 8. sedanja
zaposlitev.
,
fé

Ljubljana dne 14. jul;ja •945;
II. št. 73/1.
Min'ster za trgovino in oskrbo.'
Dr. Lado Vavpetič s. r. • '

lzdaj«tj)' Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v LJubljani Urednik: Robert Pohar v Ljubljani. — Tisk in založba
tiskarne Merkur d. d. » Ljubljani Predstavnik: Otmar Mibalek v Ljubljani. — Uredništvo in upravnlstYO: Ljubljana. GregoiÉiìeya ulic* 23. Teleioa itevs 25-5Ä.

toltala* plaEaaa • gofovteL
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URADNI LIST

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA • NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/Il.

V LJubljani dne 11. avgusta 1045

Številka 25.

VSEBINA:
J88. Pravilnik o izplačevanju začasnih podpor žrtvam narodno
osvobodilno vojne in rodbinam oseb, ki BO na vojaški
dolžnosti ali v ujetništvu.
*
189. Uredba o prometu s klavno živino.
'
••>
190. Odredba o oddaji stare gume.
•-•-.

191.' Odredba' o razrešitvi upravnega ia nadzornega odbora
Glavne kmetijske blagovne zadruge i. z o. j. v Ljubljani.
192. Objava o taksni prostosti za vloge, poslane javnim tožilcem.
193. Izid volitev vojaških edinie v okrožno mestno skupščino
, T Ljubljani

' Uredbe, odredbe (naredbe) :
in drugi razglasi

1. za osebe, ki jim je priznana ; podpora po odloku
o podeljevanju začasne denarne podpore nepreskrbljenim rodbinam borcev Narodno osvobodilne vojske in
partizanskih odredov Jugoslavije ter padlih borcev Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugo-,
slavije, invalidom narodno osvobodilne vojne in.njihovim
rodbinam kakor tudi rodbinam žrtev fašističnega .terorja
z dne 19. decembra 1944 v zvezi z odločbo o/ukinitvi
predzadnjega in zadnjega odstavka člena 3. gornjega od«,
loka z dne 8. aprila 1945, št. 64,
,
2. po odloku z dne 19. decembra 1944 o podeljevanju
podpore rodbinam, katerih hranitelji so v ujetništvul
Vsaka skupina likvidacijskih listov ima svojo skupno
označbo, prva Ov, druga U; ta označba mora biti vpisana
na, vsakem; likvidacijskem listu. Likvidacijski listi : a
označbo Ov se vodijo ločeno po podskupinah a), b), e).
V podskupino a) spadajo osebe, onesposobljene v na.
narodno osvobodilni borbi,.
T podskupino b) rodbine padlih borcev in* rodbine
žrtev fašističnega terorja, .
-'
'.' _\ '-'; •-',
T podskupino c) pa rodbine oseb, ki so po vojni
dolžnosti v jugoslovanski armadi.V vsaki skupini oziroma podskupini tečejo zaporedne
številke likvidacijskih listov od 1. dalje.
' Likvidacijski listi morajo imeti predelke za naslednje podatke:
"
;
1. rodbinsko in rojstno ime,,
. '.
•
2. kraj in datum rojstva z navedbo okraja,
3. bivališče, . y
'" 4. s čigavim odlokom je bila podeljena začasna pod;
pora, datum in številka odločbe,'
'.".''_,
;
5. znesek mesečne začasne podpore m od. kdaj
pripada, _ * • N '. . ___'••' '•;'•••_
6. imena in rojstni podatki otrok, za katere je priznan dodatek.
•.*"i
"
Poleg rubrik za te podatke imajo likvidacijski listi'
še. stolpce za likvidacijo mesečnih zneskov in za knjiženje vraču.
•-• • •;
•"•''" ,'-;Clen;.4.'' .'"'''";.,' "'. V, '..
.• Ko prejme, ministrstvo-zâ- finance, oddelek za računovodstvo in proračun, nalog za izplačevanje začasne,
podpore e pravnomočno odločbo vred, vpiše vse potrebne
podatke v kontrolnik uživalcev in na likvidacijski list,
nakar, posesti pristojno komisijo za podeljevanje začasnih

ministrstev Narodne vlade Slovenije
188.
Na «fenovi člena 20. navodil ministrstva za socialno
politiko za postopanje pri podeljevanju začasnih podpor
a dne 4. julija 1945, Uradni list z dne 11. julija 1945,
et. 16/141, nro^njsujem taje
pravilnik
.
o izplačevanju začasnih podpor žrtvam narodno
osvobodilne 4vojne in rodbinam oseb, ki so na vojaški
• dolžnosti ali v ujetništvu
"

' ' Clén 1. • • •, ; Podpore, podeljene na osnovi'odlokov Nacionalnega'
komiteja osvoboditve Jugoslavije z dne 19. decembra 1944
(Uradni list DFJ z dne 9. februarja 1945, It. 38/3 in 39/3
M z dne 13. aprila 1945, št. 212/21) izplačuje uživalcem,
bivajočim na območju ^federalne Slovenije, ministrstvo
za finance, ..oddelek za računovodstvo in proračun, po
Poštni hranilnici, podružnici y Ljubljani, e čekovnimi
Nakaznicami svojega Čekovnega, računa.
. ,: •
':>...•-. > Člen 2. "-.;''.
'. -'. •.
Ministrstvo za finance, oddelek za računovodstvo in
Proračun vodi pri, svojem odseku :za pokojnine enoten
kontrolnik, uživalcev začasnih podpor v obliki kartoteke
• strogo abecednem redu po rodbinskih imenih uživalcev.
Kontrolnik je hkrati kazalo o razvrstitvi likvidacijskih
listov.
.
,
.
-.,: -•
Kontrolnik naj vsebuje tele podatke:
/• •
1. vidno označbo začetnice rodbinskega imena,
2. številko likvidacijskega lista, po katerem se podpora likvidira,
.
3. rodbinsko in rojstno ime.
•

• '* ;.• ," '• Clen'3.' •"-; ;''•-.-;- • Poleg kontrolnika uživalcev,začasnih, podpor,-vodi;
odsek za pokojnine za vse uživalce tudi. likvidacijske
«ste, in sicer s dveh skupinah;4
i
i

Stran 114.

Štev. 25,

podpor, pod katero označbo in zaporedno Številko je bila
odločba vpisana na likvidacijskem listu.. .
Na podlagi tega obvestila ministrstva za finance
vpiše komisija za podeljevanje podpor pri okrajnem N00
na osnutek predmetne odločbe, pod katero označbo in
Številko likvidacijskega lista je začasna podpora pred*
pisana pri oddelku za računovodstvo in proračun mini'
strstva za finance.
Člen 5.
Ce se uživalec začasne podpore pseseli v kraj v istem
okraju, mora spremembo bivališča javiti ministrstvu za
finance, oddelku za računovodstvo in proračun.
Svojo preselitev v drug okraj mora uživalec podpore
Javiti komisiji za podeljevanje podpor pri svojem okrajnem N00. Le-tâ obvesti o preselitvi izplačilno blagajno,
komisiji za podeljevanje podpor pri okrajnem N00, y
katerega območje spada novo uživalčevo. bivališče, pa
pošlje prepis odločbe o podelitvi podpore z obvestilom,
<da se je uživalec preselit
Ce ee uživalec namerava preseliti v območje druge
federalne edinice, mora predhodno vložiti pri pristojni
komisiji za podeljevanje podpor prošnjo za prenos izplačevanja k izplačilni blagajni za območje novega bivališča. Komisija pošlje uživalčevo prošnjo ministrstvu za
finance, oddelku za računovodstvo in proračun, s prepisom odločbe o podelitvi začasne podpore. Ministrstvo
za finance posreduje nato pri pristojnem ministrstvu'za
socialno politiko druge federalne edinice, da bi odredilo
izplačevanje začasne podpore osebi, ki se želi preseliti,
pri. pristojni lastni izplačilni blagajni. Ko dobi ministrstvo za finance tako privolitev, obvesti o tem,komisijo,
ki je predložila uživalčevo prošnjo za prenos.izplačevanja
začasne podpore, denarne podatke.s prepisom odločbe
9 podelitvi podpore pa pošlje novi {»plačilni blagajni.

mu priznava tudi zneske, prejete za izplačilo začasnih
podpor.
Člen 8.
, Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave v >Urad»
nem liatuc
V Ljubljani dne 81. Julija 19«.
Štev. 892/5-1-1945.
Minister za finance;
pomočnik
Repi« Viktor s. r.

.; .,- i .„
'
' Člen 6.
.
-, Zaradi mesečnega obračunavanja izplačanih začasnih
podpor z zveznim ministrstvom za finance v Beogradu
sestavlja odsek za pokojnine mesečne spiske uživalcev
Začasnih podpor v dveh primerkih.
Unikat s plačilnim nalogom; priloži Čeku za izplačilo
podpor, da: Poštna hranilnica na njem potrdi, da je ček
izvršila in odredila izplačilo čekovnih nakaznic pri poštnih uradih, duplikat pa hrani za lastno uporabo v denarnem arhivu.
Konec meseca zbere ministrstvo za finance, oddelek
za računovodstvo in proračun, v svojem odseku za glavno
knjigovodstvo vse listine o izplačanih začasnih podporah
v dveh skupinah, navedenih v členu-3. tega pravilnika
in sestavi obračun za zvezno ministrstvo za finance v.
Beogradu. Hkrati predloži poročilo o izplačanih podporah po posameznih skupinah {n podskupinah, navedenih
v členu 3. pravilnika, federalnemu .ministrstvu za socialno
politiko v Ljubljani za evidenco kreditov* in za poročilo
, zveznemu ministrstvu za socialno politiko DFJ .v.Beo-,
gradu. .'
,.'
' - ••' > --, ; ';>'"..

. • cien 7. "n ;•'

_r:[::.:,:: .'•;'..'

"•;."• V teku meseca knjiži odsek za glavno knjigovodstvo
izplačila in vračila začasnih podpor na posebnih pod računih po obeh skupinah iz Člena 3. tega pravilnika
oziroma, v skladu z odobrenimi krediti.,Ko predloži oV
račun zveznemu ministrstvu za finance v Beogradu, pre-^
nese mesečni saldo vsakega podračuna-v brème tekočega
fai\uia. zveznega,ministrstva za finance t Beogradu, ki J

189.

Uredba .
ministrstva za trgovino in preskrbo
o prometu s klavno živino.:
Člen 1.
Pravico odkupovanja klavne živine na območju Slo.
venije ima izključno Nabavljalni zavod Slovenije (NA/
VOD). Za te posle sme uporabljati trgovce z živino in
druge strokovno usposobljene moči; z njimi sklepa pri«
même pogodbe in jih pri delu stalno nadzoruje.
•4-

•

Člen 2. _,

. Okrajni narodno osvobodilni odbori morajo na pred«
log, Navoda ali njegove podružnice, pristojne za ta kraj,
organizirati sejme, in to po možnosti v dneh, ki so bili
doslej v teh krajih običajni. Poleg predmetov, proste prodaje morajo biti na teh sejmih, v prodaji tudi racionirani
predmeti, ki so potrebni tamkajšnjim prebivalcem za
gospodinjstvo In gospodarstvo, izvzemši obleko, obutev,
in živila.
Člen 3.
2ivIno odkupuje na sejmih posebna komisija; sestav,
ljajo jo veterinar, kmetijski referent, član odseka za trgol
vino in preskrbo okrajnega N00, nakupovaleç NAVOD-a
in zastopnik kmetov; tega imenuje okrajni N00 iz kraja,
kjer Je sejem,
, .
. -,
*' -' Člen;*.';' .-.•. .. '-Y'•/'•)'.'
Komisija oeeni živino, Jo stehta in Navod Jo plača,
na kraju samem po uradno določenih cenah. ''-•'
Člen 5.
Prodajalec, ki proda. Živino, prejme tudi nakaznice
za nakup racioniranega blaga za gospodinjstvo ali gospo,
darstvo do višine 30°/« izkupička za prodano živino. To
nakazilo izda član odseka za trgovino in preskrbo pristojnega N00. .

•'-.'

-

c en e

l

«.

Na sejmih se more sporazumno s kmetijskim ministrstvom ali kmetijskim odsekom'pri okrožnem N00 odkupiti tudi plemenska aH klavna živina zamenjati za pie.
measko. Oceno in zamenjavo, odobri prisotna komisija.
. ,:.':".
•*'•.',•'*, Cleh'7.^'/- .'-.;•..
-.''•>
Pristojni organi smejo, nakupljeno klavno živino, dati,'
v prodajo samo na način, ki je predpisan za vse racionirano blago, zlasti pa morajo mesarji izročeno Jim meso
vedno opravičiti okrajnim oziroma, mestnim N00 z od«
rezki ali »••••.•^••••

ßtev. 25.

Stran-115.

Člen 8.
Mesarjem se pri obračunavanju prizna pripadajoči
zaslužek in kalo 5°/«. .
Člen 9.
Vsak nakup ali prodaja klavne živine po osebah, ki
nimajo pooblastila Navod-a, je prepovedana kupčija, pa
_ neveljavna, .j.,,.)..
•
.7"•
" "'" ""—^^
Člen 10.
v Kršilci te uredbe se kaznujejo' po zakonu o pobija,
nju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z
dne 23. aprila 1945, Ur. L ĐFJ št. 241/26.
Člen 11.
Vsi "uradni organi, zlasti narodna milica, morajo nadzorovati promet z govejo živino in zahtevati Živinski potni
Ust. ugotavljati njegovo veljavnost in upravičenost po*
, ,,;',.'•' <

Člen 12. _ '•'?"_ _

>

"!'J

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.

ocenila vrednost izročene gume in -odredila podjetju,
da izroòitelju izplača protivrednost po, uradno določenih
cenah.
Člen 5.
Prosilci, ki se izkažejo z omenjenfmi potrdili o izročitvi stare gume, bodo pri dodeljevanja novih gumijastih
predmetov imeli.prednost
;
,

Člen a .. •
Ta odredba stopi y veljavo s dnem objave s >Urad>
nem listu«.
'
.;
.
.V Ljubljani dne 2. avgusta 1945,
St. •-•9/45, ; Minister za industrij«'
' •
.
in rudarstvo:
Frane Leskošek s. t.
19LY

Odredba

Ljubljana dne 2. avgusta 1945.
ministrstva za kmetijstvo o razrešitvi upravnega In
St. iy.-4051/l.
nadzornega odbora Glavne- kmetiiske blagovne za*-*•
Minister za trgovino jn preskrbo:
druge z. z o. j. y Ljubljani \
Dr. Lado Varpctiî s. r.
Upravni in nadzorni odbor Glavne kmetijske blagovne zadruge z. z o. j. v Ljubljani se razrešujeta z današnjim dnem. Vsa opravila obeh odborov se prenesejo
na poslovni odbor, ki ga tvorijo tov. Rožet Anton kot
190.
predsednik, tov. Breceljnik Ivan kot tajnik in Lukman
Roža kot član. Poslovni odbor posluje kot delegat mini*
Odredba
strstva za kmetijstvo.
ministrstva industrije in rudarstva
Vsi Člani upravnega in nadzornega odbora in vsi
•
,
. ° oddaji stare gumev
•(••*
nameščenci imenovane zadruge pa. se ne razrešujejo ne
"Zaradi občutnega pomanjkanja surovin v industriji odškodninske, ne kazenske odgovornosti za posle, ki so
jih opravljali v času okupacije.
-•/•'-''',
.odrejam; <
Ljubljana dne 28. julija 1945.
...-"'
".'-'_
;
Pomočnik ministra:
'
- •-'-''-'• .'•."• • -•"' Cle° *•
S6 aVne in
Ing.
Levstik Jožo a. r.
vRJ |^
""^"e ustanove ter zasebniki morajo
v » dneh od dneva;objave te odredbe oddati vse za vož-'
njo nerabne plašče in zračnice avtomobilov,. motornih
s kakor ludi vse
i«?» D.
«»tale nerabne gumijaste
waeike krajevnim osvobodilnim odborom.'

Občeveljavne odredbe, in razglasi

„ .'„,{- ."'"•". ' , .Clén 2.' , J.\\ '"' - '"
raznih oblastev, zavodov in ustanov ,•
8 0
,•|••
««.t ^ " •
'morajo izročitelji opremiti s svojim
natančnim naslovom, napisanem na lepenki, ki se pri-'
Teze na.posamezni koš aU na zavoj, če je v zavoju po.vezaniù več kosov. '
•'•".-••
' * ••
..-".' Objava...' -.' ', ."..'-•'•'•
' •/•''.•••'""•• •'.; " ',,; cien V> '"• • ''•*.""'- ..;••", •
,
•
;".
'
Ministrstvo
za
finance demokratske federativne-Ju» '
. Krajevni narodno osvobodilni odbori izroče ob pregoslavije
je
poslalo
na^" "stelju, potrdilo o, vrsti in teži ^prevzete stare slednje pojasnilo: pod , III. 'št. 2106-dne 30. julija
^
.4
•• nat0
dllni•" ••?^
Peljejo okrajnim narodno osvobo.
Vse, vloge, ki jih dostavljajo ljudski tožilci ali pri»
m na določen
mSr °u?.
o zbirno mesto, ki naj bo po vatne osebe javnim tožilcem, so proste y ceh. tak s V
motnosti v bližini-železniška postaje.
smislu veljajočih taksnih predpisov, "'-••'":
:
Ljubljana dne 6. avgusta 1945.
. ,
".':'""•' V.
-, - . •
Člen 4. .-;HE;" ••';.''•• .''-'--. ,'l.r."..
• • 2bìran u
•••vobođn °•* 1•ori vso zbr
i .'«-'premilo' okrajni narodno
Lr pisarne javnega^ tožilca Sloienije
vanskT» °7
ano gumo na naslov Jugosloposebna k°„rn,
«Cf,ßume' družba"«'
«•• «• Kra"J- Wer b0
• lja Ses,oJeča J
ene
Eva z« • •
'
^
Š» zastopnika'.mini^«auÄlnjo in rudarstvo.in zastopnika podjetja ,

Stran Ite.

Štev. 25.

193.

Izid volitev
vojaških edinic v okrožno mestno skupščino
VLjubljani
'*
Dne 8. in 5. t. m. so bili izvoljeni v okrožno mestno
skupščino v Ljubljani kot odposlanci I. slovenske divizije N0, IV. armije, komande pozadine IV. armije, ko»
mande ljubljanskega .vojnega okrožja in OZNE:
1. Cerln Miha, major,
2. Gačnik Humbert, kapetan,
It tokar Mirig, major,.

_

*

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Peko Bogdan, podpolkovnik,
Polak Bojan, podpolkovnik,
Sever Božo, major,
Skočilič Joža, podpolkovnik, '
Svetina VJadimir-Ivo, pomočnik m. .>li>
Sumonja Miloš, polkovnik,
Trbovič,Dušan, major.,

Ljubljana dne 8. avgusta 1945.
St. 19.786/45.
Okroina Tolivna komisija za mesto Ljubljane!
Predsednik
Zuoet s, fc

'

«M

Itdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. .Urednik: Robert Pohar v Ljubljani. — Tiek in laloîba
tiskarne Merkur d. d. v Ljubljani:.Predstavnik: Otmar Mihalek; v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina:
meseSno: din 24.—.četrtletno: din 70.—. polletno: din 135.— celoletno: din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2J50,
vsaka nadaljnja začeta pola din Z.—, — Uredništvo in upravniätyo; Ljubljana, Gregorčičeva uL 23. Tel, it. 25-52,

Foltaisa plačan* • gotorisL
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA • NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/Il.

Številka 26.

V Ljubljani dne 15. avgusta 1945

VSEBINA:
194. Uredba o opravljanju privatnih osnovnošolskih izpitov.
193. Odločba o cenah za mleko, mlečne izdelke in jajca.
198. Odločba o ceni poletnega krompirja.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
, ministrstev Narodne vlade Sloveniie
194.
. .
Uredba
ministrstva za prosveto o opravljanju privatnih
osnovnošolskih izpitov
Člen 1.
Privatne izpite za posamezne razrede osnovnih Sol
sme opraviti vsak državljan, ki mu zaradi vojnih razmer
ali iz drugih vzrokov ni bilo mogoče obiskovati rpdnega
šolskega pouka.
Člen 2.
Prijave za privatne izpite sprejema okrajni narodno
osvobodilni odbor, ki odredi tudi čas in kraj izpita.
Člen 3. Privatni izpiti se opravljajo na više organiziranih
osnovnih šolah, katere določi okrajni narodno osvobodilni odbor v začetku Šolskega leta.
_ Okrajni narodno osvobodilni odbor imenuje tudi
f
izpitno komisijo, ki jo sestavljajo trije kvalificirani učitelji. Komisija izbere izmed sebe predsednika in tajnika.
Sklep komisije je veljaven, Če glasuje zanj nadpolovična večina.
Člen 4.
Izpiti so pismeni in ustni.
^ Pismenj, izpit se opravlja iz slovenskega jezika in iz
računstva.
Opravljenemu pismenemu izpitu sledi ustni
lz
Pit iz vseh predmetov za tisti razred.
Kandidat mora pokazati zadovoljivo znanje zlasti
iz narodne skupine (slovenski jezik, zgodovina, zemljepis) in iz računstva. Izprašuje se snov, ki jo predpisuje
veljavni učni načrt.
'
Ustni
izpit
mora
trajati
za
vsakega
kandidata
najma
'ij pol ure.
pisJu °PravIjenem izp!tu sestavi komisija kratek zadam v - katerem s'e P°Ieg oeebnih podatkov o kanditerim- P-lS^ Še Uspeh izpila in razi"erje glasov, s kaf*,nnv«Ìe~ , uspeh dol°čen. Te zapisnike hrani vodstvo
snovne sole, kjer se je izpit op.ravljal,

197. Odločba o cenah živil, kruha in mila v trgovini na drobno.
198. Obveznost priobčevanja objav delniških družb z osnovno
glavnico nad 1,000.000 din v Uradnem listu DFJ.
Cleh 5.
Kandidatu se uspeh izpita takoj objavi, hkrati se
mu izda izpričevalo, kakor je običajno za tisti razred..
Izpričevalo se opromi s klavzulo: »Opravil privatni izpit
dne
< Izpričevalo, ki ima žig šole, kjer se je jzpit
opravljal, podpišejo vsi člani izpitne komisije.
Ce kandidat izpita ni napravil, se mu naznani, po
kolikem času sme izpit ponoviti.
Člen 6.
Izpitna komisjja pošlje poročilo o .^<••• opravljenem izpitu okrajnemu narodno osvobodilnemu od*
boru.
Člen 7.
Izpiti so brezplačni in se morejo opravljati vse leto.
Delo izpitne komisije se šteje med redno šolsko
delo.
Člen 8.
Ta uredba stopi takoj v veljavo.
Ljubljana dne 7. avgusta 1945.
St. K/131/1.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. ••
195.

Odločba
ministrstva za trgovino in preskrou o cenah
za mleko, mlečne izdelke in jajca
Glede na odlok zveznega ministrstva za trgovino in.
preskrbo, uprava za cene, ž dné 3. avgusta 1945, št. 5564,
o določanju cen zelenjavi, mleku in mlečnim proizvodom,
določa ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne
vlade Slovenije v sporazumu z ministrstvom, za-kmetijstvo najvišje prodajne cene za mleko, mlečne izdelke m
jajca začasno takole:
Priproiz- V prodaji
va jalcu : na drobno :
din :
polno^ mleko
posneto mleko
pinjenec
čajno maslo
kmečko maslo
kuhano maslo

3.50 5.— za 1 liter
1.50 2.20 „. 1 „ ,
1.50- 2.20 „ 1 „
56.— 64.- '„ lkg
44.— 50.- „ 1 „
.70.- 80.— „ 1 t, .

Sfev. 26.

Stran 118.
Priproiz- V prodaji
vajalcu: nadrobno:
din :

y

št 3-4, se na vlogo >Navod-a«, nabavljalnega zavoda Slovenije, določajo cene uvoženih živil, kruha in mila v
trgovini na drobno začasno takole:
eraentalski (bohinjski) sir s'40%
žita:
maščobe v suhi snovi •
45.— 54.— „ 1
pšenica
za lkg din 4.40
polnomastnî siri drugih vrst in
ječmen
4.10
n
» 1
topljeni polnomastni sir (48%)
45.— 54.-' „ 1
rž
4.10
»
1
»»
polmastni siri (24%)
28.— 34.— „ 1
oves
4.10
» 1
»»
ekuta iz polnega mleka
28.— 34.— „ 1
koruza
3.90
» 1
w
skuta iz posnetega mleka
14.— 18.— „ 1
proso
4.50
„ 1
kondenzirano ' mleko sladkano:
mlevski izdelki:
doze 385 gr
12.—
moke: pšenična 00 g
6.60
doze 450 gr
15.50
pšenična krušna
5.50
doze 860 gr
34.—
koruzna
5.10
kondenzirano mleko nesladkano:
»>
ržena
5.35
doze 450 gr
12.—
M
sojina
5.10
doze 540 gr
14.50
n
zdrob: sojin
6.—
mlečni prah:
lì
pšenični
7.60
iz posnntept mleka
16.50
1 ,,
koruzni
6.—
iz polnega mleka
34.—
1 *
kaša
7.30
jajca
31.1 „
ješprenj
6.85
Ikom.
jajca
1.75 . 2.50
Prodajna cena, ki jo smejo zahtevati zbiralci mleka poljski pridelki:
In jajc, znaša pri polnem mleku din 3.60 za 1 liter, pri
fižol
6.20
jajcih din 1.85 za 1 komad.
grah, neoluščen
630
Cene v,prodaji na drobno se razumejo franko prograh, oluščen
7.15
dajalna brez kakršnih koli pribitkov.
leča
7.15
Kršitelji te odločbe bodo kaznovani po zakonu o poriž, stare zaloge
12.—
bijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže.
k ruh :
Ta odločba stopi v veljavo takoj.
iz krušne pšenične moke
5.50
kava žgana (mleta)
Ljubljana dne 10. avgusta 1945.
104,kava surova
V. št 82/2.
88.milo 78%'
26.50
Minister za kmetijstvo: Minister za trgovino in preskrbo:
Gorenje
cene
veljajo
za
trgovca
na
drobno
franko
pomočnik:
pomočnik:
prodajalna
in
je
prepovedano
zaračunavati
kakršne
koli
Ing. Leystik Jože s. r.
Dr. Stane Pavlic s. r.
pribitke.
. Cene živil domaČega izvora ne smejo presegati zgo\
raj določenih cen.
196.
_ Kršitelji te odločbe bodo kaznovani po zakonu o poOdločba
bijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže.'
o ceni poletnega krompirja
Ta odločba stopi v veljavo takoj. '
Ministrstvo za trgovino in preskrbo določa v spoLjubljana dne 10. avgusta 1945
razumu z ministrstvom za kmetijstvo, da sme znašati
V. št 268/1.
eena za poletni krompir:
Minister za trgovino in preskrbo,,
pri pridelovalcu največ
din 3.10 za 1 kg,
pomočnik:
za potrošnika največ
„ L— „ 1 „
Dr. Pavlic Stane s. r.
Ta odločba stopi v veljavo takoj.
Ljubljana dne 10. avgusta 1945.
V. št. 252/1.
Minister za kmetijstvo: , Minister za trgovino in preskrbo:
pomočnik:
pomočnik:
Ing. Levstik Jože e. r.
Dr. Stane Pavlic s. r.
197.
Odločba,
ministrstva za trgovino in preskrbo o cenah živil,
kruha' in mila v trgovini na drobno
Glede na navodila za določanje cen y trgoviriî na
debelo in na drobno od 11. maja 1945, Ur. list DFJ

198.

Objava
Po razpisu zveznega ministrstva za trgovino in pre*
skrbo z dne 23. VII. 1945, IV. št. 8374, morajo delniške
družhe, ki imajo osnovno glavnico nad 1,000.000 din,
priobčevati obvezne objave razen v uradnem listu federalne države, na območju katere imajo svoj sedež, tudi
v Uradnem listu DFJ.
Ljubljana dne 7. avgusta 1945.. •
U. št. 269/1.
Iz ministrstva za trgovino in preskrbo

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada, Slovenije v Ljubljani. Urednik: Robert Pohar v Ljubljani. — Tisk in založba
tiskarne Merkur d. d. v Ljubljani. Predstavnik:.Otmar Mihalek v Ljubljani. — Izhaja veako sredo in soboto. Naročnina:
mesečno: din 24—, četrtletno: dm 70— polletno; din 135.— celoletno: din 260—. Posamezna številka: prva pola din 2.50,
vsaka nadaljnja začeta pola dnu2.—. — Uredništvo in upravautyo: Ljubljana. Gregorčičeva ul 23. TeL ät 25-52,
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik l/Il.

Številka 27.

V Ljubljani, dne 18. avgusta 1945

VSEBINA:
1Ö9. Odredba o obveznem prijavljanju in zapori zdravilnih
zelišč.
200. Odločba o cenah ščetin.

201. Odredba o razrešitvi vladnega komisarja, upravnega sveta
in revizorjev pri Stavbni družbi d. d. v Ljubljani.
202. Razglas o spremembi članstva v okrožni mestni skupščini
Ljubljane.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi

200.

ministrstev Narodne vlade Slovenije
199.
Odredba
ministrstva za narodao zdravje o obveznem prijavljanju in zapori zdravilnih zelišč
Da se ugotovi in pravilno porazdele žalove zdravilnih zelišč, drog, eteričnih olj in smrekove smole, '
odrejam:
Člen 1.
Vse .zadruge, veletrgovci, trgovci, hranitelji in vsi
drugi, ki imajo v zalogi zdravilna zelišča, droge, eterična olja ali smrekove smole v prvotni ali predelani
.obliki, so dolžni takoj, najkasneje pa v 10 dneh javiti
s
yojo zalogo z vsemi podatki Zavodu za proizvodnjo,
nabavo in razdelitev sanitetnega blaga pri ministrstvu
za narodno zdravje v Ljubljani neposredno ali posredno
preko N00.
'
Člen 2.
Vse v čl. i. navedeno blago se postavlja pod zaporo
In se sme odsvojiti le z nakaznico Zavoda za proizvodnjo, nabavo in razdeljevanje sanitetnega blaga pri ministrstvu za narodno zdravje.
Člen 3.
KrSiteljem te odredbe se zapleni predmetno blago.
Člen 4.
i
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem
Ilstuc.
Ljubljana dne 1. avgusta 1945.
Minister za narodno zdravje:
Dr. Marjan Ahčin s. r.

Odločba
o cenah ščetin
Ministrstvo za trgovino in preskrbo določa v sporazumu z ministrstvom za industrijo in rudarstvo začasne
cene za konjsko žimo. in ščetine takole:
konjska žima, neoprana
din 30.— za 1 kg

„
„ , oprana
„
„ , griva
goveja žima, neoprana
»
„ , oprana brez repne kože
strojarske ščetine, mešane
»
,, , poravnane za ščetke

„
„
„
„
„
„

40.—
22.—
25.—
60.—
15.—
30.—

„
„
„
„
„
„

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev;
Ljubljana dne 8. avgusta 1945.
V. Št. 193/1.
Minister za trgovino
Minister za industrijo
in preskrbo:
in rudarstvo:
Dr. Vavpetič Lado s. r.
LeskoSek Franc s. r.

201.
Odredba
ministrstva za gradnje o razrešitvi vladnega komisarja,
upravnega sveta in revizorjev pri Stavbni družbi d. d.
v Ljubljani
Vladni komisar, upravni svet in revizorji Stavbne
družbe d. d. v Ljubljani so z današnjim dnem 'razrešeni.
Hkrati se njih opravila prenesejo na delegata ministrstva za gradnje pri Stavbni družbi d. d. v Ljubljani.
Upravni svet, revizorji, vladn; komisar, ravnateljstvo in nameščenci se pa ne razrešujejo, niti odškodninske niti kazenske odgovornosti za posle, ki so jih
opravljali med okupacijo.' •
Ljubljana dne 3. avgusta 1945.
Minister za gradnje:
Dr.Miha Kambič s. r.

Štev. 27.

Stran 120.

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih cMastev, zavodov in ustanov
202.

ščine, ker je bil dne 10. t. m. postavljen za javnega
tožilca okrožnega mesta Ljubljane.
Zato vstopi kot 10. odposlanka taborske četrtj v
okrožno mestno skupščinp Skulj Hela, učiteljica, ki je
dobila pri volitvah dne 29. julija 1945 6944 glasov.
Okrožna volivna komisija za mesto Ljubljano

Razglas

Ljubljana dne 13. avgusta 1945.
St. 20499/46.

Zupan Anton, tajnik M00F, ki Je bil dne 29. julija
1946 irvoljen v okrožno mestno skupščino kot odposla.
nec •. mestûfe četrti •••••, je prenehal bjU član skup-

Predsednik:
Z upet Gustav s. r.

na»

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani, urednik: Robert Pohar v Ljubljani. — Tiek in zaloZba
tiskarne Merkur d. d. v Ljubljani. Predstavnik: Otmar Mihalek v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina:
•••••••: din 24.—. četrtletno: din 70.—. polletno: din 135.— celoletno: din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50,
••••• nadaljnja „začeta pola. din %•-, *-> üreduiltvo in upraynjltvo; Ljubljana, gregorgijevA. ••. 2•, Tel, It, 25-52,
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 28.

V Ljubljani dee 22. avgusta 1945

Letnik I/U.

VSEBINA:
28a. Odlok o imenovanj« psedsedoòka • eodari&ov vibovnega
sodišča v Ljubljani'.
•„
204. Uredita o ustanovitvi Državne zatosSbe Siovenije.

205. Odredba o popisu motornih vo^tl in priklopnikov.
206. Odločba o cenah gradbenega in tehničnega lesa.
207. .Odločba o cenah za drva, generatorski les in lesno oglje.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
- Narodne vlade Slovenije

'203/
204.

Odlok
V smislu člena 4. odloka o začasni ureditvi narodnih sodišč dn o narodnih sodnikih ter na podlagi pooblastila, danega na zboru odposlancev slovenskega naroda
dne 3. oktobra 1943 V Kočevju,
se imenujejo
za predsednika vrhovnega sodišča v Ljubljani:
2 i gon Alojzij, sodnik okrož. sodišča v Ljubljani;
za sodnike vrhovnega sodišča:
- dr. G a b e r Milko, sodnik kasač, sodišča v Ljubljani,
dr. Petelin Bogdan, sodnik kasač, sodišča v
Ljubljani,
dr. Mastnak Lavoslav, sodnik kasač, sodišča v
Ljubljani,
' •
dr. R upnik Vladimir, sodnik apelac. sodišča v
Ljubljani, *
•
j
i dr. Stojkovič Gašper, sodnik apelac. sodišča v
Ljubljani,
Habermuth Avgust, sodnik apelac. sodišča v
Ljubljani,
dr. Gruden Ludvik, tajnik kasač, sodišča v Ljubljani,
Cerne Jbsdp, starešina okrajnega sodišča y Črnomlju,
dr. Vasic Ivan, odvetnik v Novem mestu,
dr1. Gros Davorin, odvetnik v Novem mestu.
Ljubljana dne 20. avgusta J945.
Za Predsedstvo
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta
Tajnik:
Lubcj Franc S. r.

i

\

Predsednik:
Vidmar s. r.

Uredba
Narodne vlade Slovenije o ustanovitvi Državne založbe Slovenije
c
Člen 1.
Za območje federalne Slovenije se ustanavlja Državna založba Slovenije s sedežem -v Ljubljani. -

Člen 2.
Področje Državne založbe Slovenije je:
a) zalaganje državnih tiskovin, šolskih' knjig in učil;
b) izdajanje dokumentarnega gradiva, knjig, časopisov, brošur in drugih publikaeij znanstvene, politične,
kulturne in umetniške vsebine.
*
Člen 3.
Osnovna glavnica Državne založbe Slovenije, ki jo
položi Narodna vlada Slovenije, znaša 1,000.000 dinarjev.
0 povečanju osnovne glavnice in o otvoritvi potrebnih
kreditov odloča minister za prosveto v sporazumu s predsedstvom Narodne vlade Slovenije.
Člen 4.
Založba je oproščena plačevanja vseh državnih davščin. Zanjo ne veljajo odredbe o državnem računovodstvu.
Člen 5.
S Čistim dobičkom Državne založbe Slovenije razpolaga minister za prosveto v sporazumu s predsedstvom
Narodne vlade Slovenije.
Člen 6.
Državno založbo Slovenije upravlja ravnatelj, ki je
podrejen»ministru za prosveto. Ravnatelj zastopa Državno založbo, Slovenije na zunaj in podpisuje za njo
obvezne listine.
. Dela, ki jih *bo Državna založba Slovenije izdala,
izbira redakcijski odbor.
,
Ravnatelja Državne založbe Slovenije in člane njenega redakcijskega odbora imenuje in. odstavlja minister

Štev. 28.

Stran 122.
prosvete v sporazumu s predsedstvom Narodne vlade
Slovenije; ravnatelj Državne založbe Slovenije je po
svojem položaju clan redakcijskega odbora.
Člen 7.
Državna založba Slovenije mora objavljati mesečni
katalog vseh novih izdaj, tiskanih na ozemlju federalne
edinice Slovenije. Zato so vsi založniki knjižnih in drugih publikacij dolžni, pred prodajo javiti Državni založbi Slovenije vse potrebne podatke o avtorju, naslovu
in značaju izdanega dela, da jih ta objavi v svojem mesečnem katalogu.
Člen 8.
Nadzorstvo nad Državno založbo Slovenije opravlja
minister za prosveto, ki v sporazumu s predsedstvom
Narodne vlade Slovenije odloča tudi.o njeni ukinitvi.
Člen 9.
Minister za pro3vetô predpiše podrobnejše odredbe
o organizaciji • poslovanju Državne založbe Slovenije
kakor tudi o sestavi redakcijskega odbora.
Člen 10.
Ta uredba velja od dne objave v >Uradnem Itetuc
Ljubljana dne 31. julija 1945.
Predsednik Narodne vlade
Minister za prosveto:
Slovenije:
•>•, Ferdo Kozak a. r. *
Boris,Kidrič s, r.

JJredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi *
ministrstev Narodne vlade Slovenije

nepremičnine, na kateri sta motorno vozilo ali priklopnik
oz. sta bila tedaj, ko sta bua mobilizirana, odpeljana ali
odstranjena.
Člen 4.
Ce je uporabnik motornega vozila ali priklopnika
hkrati tudi lastnik, mora izpolniti prijavne tiskovine kot
lastnik in uporabnik.
Člen 5.
. Prijavne tiskovine za lastnika motornih vozil in pri.
klopnikov ter za lastnika (ali upravitelja) nepremičnin,
na katerih sta motorno vozilo aH priklopnik bila oz. sta
še, kakor tudi za dejanske uporabnike, dobe prizadeti
pri okrožnih in okrajnih izvršnih N0 odborih,, za okrožje
Ljubljana—mesto pa pri cestnoprometaem oddelku ministrstva za lokalni promet, Ljubljana, Aleksandrova c. 3
Člen 6.
' Prizadeti morajo izpolnjene prijave oddati pri izvršnih N0 odborih oz. pri ce3tnoprometnem oddelku ministrstva za lokalni promet v neodložljivem roku dvaj.
setih dni, računajoč od dneva objave te odredbe. •
Člen 7.
Kdor ne prijavi motornega vozila ali priklopnika v
odrejenem roku, ee mu neprijavljeno vozilo zapleni v
prid države oz. se uporabniku odvzame vozna dovolilnica.
Člen 8.
Ta odredba velja od dne objave y >Uradnem listu<.
Ljubljana .dne 14. avgusta 1945. .
St. 791. ' *
Minister za lokalni promet;
•••• Snoj p. r.

205.
206.

Odredba
ministrstva za lokalni promet o popisu motornih vozil
Odločba
in priklopnikov
o cenah gradbenega in tehničnega lesa
.&
Na podlagi Člena 6. zakona o Narodni' vladi SloveMinistrstvo za trgovino in preskrbo določa v sponije z dne 5. maja 1945, Uradni list št. 27/5 z dne 2. junija 1945 in ker se bodo v kratkem zamenjale evidenčne razumu z ministrstvom za gozdarstvo eene gradbenega
tablice na vseh motornih vozilih v federalni Sloveniji in in tehničnega lesa začasno takole:
je potrebno pripraviti ureditev pravnih in odškodninskih
Člen Ï.
odnosov glede vseh mobiliziranih in odpeUanih motor;•' L Hlodi sa sago, zdravi, rami, brez lubja:
nih vozil,
' ' '
odrejam:
' a)J Smreka in jelka, dolž. 4 m, najmanjši
din
premer 20 cm
,••». 600.— m*
Člen 1.
•
. '
Popisati se morajo vsa motorna vozila in priklop- b) bor, dolž. 4 m, najmanjši premer 20 cm 700.—. „(
niki, ki so stalno na ozemlju federalne Slovenije, in tudi o)! macesen, dolž. 4 m, najmanju premer
"
.4
tista vozila, ki so bila med vojno odstranjena z nave' 20em
«..-... 1.000.-„j
denega ozemlja.
2) bukev, dolž. 2.50 m do 4 m, najmanjši
Člen 2.
premer 28 cm
....
700.— „,
Motorno vozilo ali priklopnik mora prijaviti vsak d) hrast, merkantilni in ostali plemeniti
lastnik, ne glede na to, ali ima vozilo ali priklopnik v
trdi les .... j
- L200.— „
svoji posesti ali pa sta bila mobilizirana, odpeljana ali
Hlodi za žago pod; 4 m dolž. 20% popuäta.
odstranjena ter sta prešla iz njegove posesti v tretje
Za hlode za žago, dolž. od 4 m navzgor, veljajo naroke, kakor tudi vsakdo, ki motorno vozilo aH priklopnik
slednji pribitki:
dejansko uporablja, ne da.bi bil tudi lastnik.
od , 4m do 7.90m . „ , , „ 10%
Člen 3.
od 8m do 9.90m ..... 20%
od 10m do 12m
40%
Ce lastnika ni, ,ker je odsoten, priprt, na begu itd.,
nad 12 m za'yeak tek. meter, , 10 %4 *
pjeide dolžnost £rijave,. na lastnika •• upravitelja tiste
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II. Rezan les:
a) ^Smreka in jelka, dolž. 4 m, šir. 10
dm
do 40 cm, debelina od 18 mm do
60 mm, kakor pade od žage . . . 1.400 do 1.600 m3
Za škurete pribitek 15%.
I. razred, čisto, pribitek 25%
•. razred, čisto, pribitek 10%
•. razred, čisto, odbitek 8°/«
\
IV. razred, čisto, odbitek 20%
Na živ rob rezani trami, morali, polmorali in letve v poljubnem prerezu, pribitek 10 Ve
Za dolžino nad 4 m do 6 m
pribitek
3%
Za .dolžino od 6 m navzgor,
za vsak nadaljnji meter din 40.— več.
b) Bukev,
kakor pade od žage, neparjena,
nèobrobljena ....... 1.500 do 1.700 ms
I.^ in II.. razred," čisto,
* pribitek ... . . . . 20 %
III. razred, čisto, odbitek 10%
parjena, nèobrobljena . . •. . 2.000 do 2.200 m»
obrobljena, pribitek ... 30%
c) Hrast — merkantilni — h» ostali
plemeniti trdi les,
kakor pade od žage, neobrobljen 2.500 do 3.500 m»
obrobljen, pribitek. . . . 30%
•. Jamski le»:
din,
a) Smreka, jelka in bor, premer 10 cm do 20 cm 400.— m3
b) toast . , .
450,— „

—
—
—
—

16 cm
15 cm
14 cm
14 cm

....

ICO.—
140.80.50.—

1 komad
1
„
1
„ „
1
„

VIIL Taaiaski les:
0-70

Hrast in kostanj

l •

•

IX. Lubje ia eresio:,
Smreka

1-50 lkg

Člen 2.
Vse cene veljajo franko vagon nakladalna postaja.
V cenah niso zaračunani skupni davek na poslovni
promet, takse na račune in državne takse ter samoupravne pristojbine.
Člen 3. Cene v prodaji na debelo in na drobno se določijo
po navodilih za določanje cen v 'trgovini na debelo in na
drobno (Uradni list DFJ št. 305/34 z dne 22. maja 1945).
Člen 4.
Dosedanji običaji in borane uzaneo veljajo, Če ••
nasprotujejo določbam te odločbe.
Člen 5.
Cene, določene s to odločbo, veljajo od 1. julija 1945
dalje,' kolikor niso računi dokončno urejeni.
Člen 6.
Prekoračenje cen Je kaznivo po' določbah zakona o
pobijanju nedopustne Špekulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list DFJ/žt. 241/26 z dne 23. aprila 1945).
Ljubljana.dne 16. avgusta 1945.
V. št. 282/1.

IV. Celuloanï les:
Smreka • jelka, dolž; od 1 m naprej,
premer 8 cm do 20 cm, obeljen ali odrezan 450.— m3
1 pr. meter se obračunava na osnovi 0.72 m«.
V. Trami:
Smreka in jelka, merkantilno, tesani . . 800.— m*
Pri izberi dimenzij, pribitek ... 25%
VI. Telegralski drogi:
a) Smreka in jelka:
dolžina 5m do 7m , 4 .«,«,. ,
dolžina 7 m do 9 m-. ........
dolžina od 9 m navzgor » . ". » , , j
*>).. bor:
., }K,,. "
dolžina 5m do 7m ..,..,,,.
dolžina 7m do 9m . . W
«loizina od 9 m navzgor ...,..-.

c) bor:
2.G0mX16X26
2.50mX15X25
2.30 mX14X22
1.60mX14X20

Minister za trgovino
in preskrbo;
Dr. Lado Vavpetič s. r.

Minister,za gozdarstvo:
Fajfac Töne &, &

207.
500.—m8
•••.-•»
600.— m3
600.—m3
65Ö.-m3
710.— m3

Odločba
o cenah za drva, generatorski les in lesno oglje
Ministrstvo za trgovino ^in preskrbo določa v sporazumu z ministrstvom za gozdarstvo cene drv, geaeratorskega lesa • lesnega oglja začasno iakole:
Cleo 1.
I. Drva:

v

. „
»
VII. Železniški pragi:
> Hrast:
. •
din '
2.60mX16X26~16cm ,„. , . 240.- 1 komad
. 2.30mX15X25 - 15cm. . •. . . 220.- 1
„

a

trda ^polena — cepanice . . din 230—300 za pr. meter
mehka polena — cepanice . „ 170—200 „ „ .,
trde okroglice
Ì „„ .luv.
180—220
-ut.yj „
„
mehke okroglice — cepanice "„ 110-150 „ „ »
žagarsk/.. odpadki- (žamanje),
trdi; . >t . t. /. . -. . „ 110-180 „ „

žagarski odpadki (žamanje),
sS^^r-lScm
22 14

155.-1

•• - •« • • ' • w:-i -

,

•-mehki,. . '..r._v- . „ 100-150/„•/„'•;„:-"•
Kot trda drva veljajo: gaber, bukev, hrast, Jesen,!
Javor, brest, breza In, akacija '
* . - : -. • - 7 > • >
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Kot mehka drva veljajo: smreka, jelka, bor, macesen,
iella, lipa, topol, vrba, trepetljika in kostanj. •
. ' il. Generatorski les, izdelan din 700 za pr. meter
III. Lesno oglje .... din 2.50 do 3.— za 1 kg
Člen 2. .
Gorenje cene veljajo franko vagon nakladalna postaja.
'
V cene niso zaračunani davek na poslovni promet,
takse na račune, državne takse in samoupravne pristojbine.
Cene so določene-z razponom radi sorazmerja kakovosti in oddaljenosti od potrošnega središča.

trda polena — cepanice .... din 952.— za 1000 kg
mehka polena — cepanice ... „ 788.— za 1000 kg
trde okroglice
„ 761.— za 1000 kg
mehke okroglice — cepanice . . „ 638.— za 1000 kg
Te cene veljajo za trikrat žagana drva franko skia,
dišče trgovca na drobno in je prepovedano zaračunavati
kakršne koli pribitke.
Dostavo drv. na dom potrošnika sme zaračunati trgovec po posebej odobreni tarifi.,
Člen 5.
Vse cene veljajo od 1. julija 1946 dalje, kolikor mso
računi že dokončno poravnani
Člen 6.

Člen 3.
Najvišje cene v prodaji na debelo in na drobno določijo okrožni odbori po navodilih za določanje cen v trgovini na debelo in na drobno (Uradni list DFJ št. 305/34
z dne 22. maja 1Ô45) z odobritvijo ministrstva za trgovino
in preskrbo.
Člen 4.
Za okrožno mesto Ljubljano se določijo cene za drva
• prodaji na drobno takole:

Prekoračenje cen je kaznivo po določbah zakona o
pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list DFJ št. 241/26 z dne 23. aprila 1945).
Ljubljana dne 16. avgusta 1945.
V. št. 129/1.
Minister za trgovino
in preskrbo:

»
Minister za gozdarstvo:

Dr. Lado Vavgetič a. r.

Fajîar •••• g. r,

Tisk in založba
Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik:'Robert
Pohar, v Ljubljani,
tiskarne Merkur d d. v Ljubljani. Predstavnik: Otmar Vlihaleb v Ljubljani. — Izhaja
'-u"! vsako
-•-» — sredo
-—J- ,in
'- soboto. Naročnina:
ečno:" dm 24 —. če.trtletno: din 70 — polletno: din 135 — celoletno: din 2G0 -. Posamezna številka: prva, pola din 2.50,
viai.a nadaljnja začeta .poia'din 2.—. — uredajitvo in upravništvo; Ljubljana, Gregorčičeva ul 23. Tel," St; 25.52.

Poituln« plaftuia • tutorial

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik 1/•.

Številka 29.

V Ljubljani dne 25. avgusta 1945

VSEBINA:
208. Zakon o podeljevanju amnestije in pomilostitve za dejanja, kazniva po zakonih federalne Slovenije.
209. Ukaz o pomilostitvi oseb, obsojenih po zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno
Cast.
210. Zakon o ukinitvi/sodišča slovenske narodne časti.
211. Odločba o cenah premoga v prodaji na debelo in drobno.

212. Odločba o nakupnih cenah sadja, sadjevca in žganja.
213. Odločba o cenah mineralne vode.
"
214. Odločba o likvidaciji podjetja Energieversorgung SüdSteiermark«,
215. Razglas o obsegu in upravni razdelitvi glavnega mesta
Ljubljane.

Zakoni in drugi razglasi ŠNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

aH amnestijo predsedstvo Narodne vlade Slovenije ali
javni tožilec Slovenije. Pribava mnenja (člen 3. in 4.)
tu ili potrebna.
Člen 6.
Ukaz o splošni amnestiji ali pomilostitvi se "objavi
v Uradnem listu Slovenskega narodno osvobodilnega
sveta in Narodne vlade Slovenije.

208.
Upoštevajoč člen 1. zakona o dajanju amnestije in
pomilostitve od 5. avgusta 1945, Ur. list DFJ 422/47,
izdaja predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega
sveta na podlagi točk 2. in 3. odloka AVNOJ-a od 29. novembra 1943, Ur. list DFJ 4/1 o zgraditvj ' Jugoslavije na
federativnem načelu
zakon
.o podeljevanju amnestije in pomilostitve za dejanja,
kazniva po zakonih federalne Slovenije
Člen 1."
Za kazniva dejanja, ki se sodijo po zakonih federalne Slovenije, izvaja pravico amnestije in pomilostitve predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega
sveta, kolikor ni ta amnestija že vsebovana v zakonih
oz. odlokih začasne narodne skupščine oz. njenega predsedstva.
4'.
,,,.,, CU» 2.
Posfi/peE za amnestijo in pomilostitev se more začeti na prošnjo ali po uradni dolžnosti.
Člena
"Za pomilostitev aß za amnestijo sme zaprositi obsojenec ali kdor koli zanj. Prošnja se vloži pri sodišču, ki
je sodilo na prvi stopnji. Ce se vloži prošnja pri drugem
ura
^Uj jo mora slednji poslati sodišču. V primeru, da
°^ Prošnjo obsojenec pri starešini zapora, zavoda ali
taborišča za prisilno delo, priklopi starešina prošnji svoje
••••••• o obsojenčevem obnašanju in. zdravju.
Člen '4.
Sodišče prve stopnje pošlje brez odlašanja prošnjo
s svojim mnenjem ministru za pravosodje. Slednji posale prošnjo v odločitev predsedstvu Slovenskega narodno
osvobodilnega sveta.
"
Člen 5.
. >
Po uradni dolžnosti smeta predlagati - predsedstvu
slovenskega '•••••••. osvobodilnega iieta '^müosütev

C

Člen 7.
Ta zakon stopi v veljavo z objavo v >Uradnem listuc
Ljubljana dne 24. avgusta 1945.
Za predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
Tajnik:
Predsednik:
France Lube j s. r.
Josip Vidmar s. r.

209.
Na podlagi člena 1. zakona o podeljevanju amnestije' in
pomilostitve za dejanja, kazniva po zakonih federalne Slovenije ter na predlog predsedstva Narodne vlade Slovenije
izdaja predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega sveta
naslednji
. ,. » •
ukaz
o pomilostitvi oseb, obsojenih po zak»nu o kaznovanju
zločinov in nrestopkov zoper slovensko narodno čast
Člen 1.
v.
Vsem tistim, Ki so bili do dneva tega ukaza pravnomočno
obsojeni za zločine ali prestopke po zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast od 5. junija
1945, Ur. list št. 81/7, se odpusti kazen lahkega ali težkega
prisilnega dela v celoti.
Člen 2.
Vsem tistim, ki so bili obsojeni na Razen izguDe narodne
časti, se pravne posledice te kazni omeje na izgubo političnih
državljanskih pravic,
. ,
' ~" ~
<•
Člen 3. "*
-# *'
Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 24. avgusta 1955. r
Za predsedstvo Slovenskega narodno, osvobodilnega sveta: >
. Tajnik:
..
Predsednik:
:
France. Lubej s. r»
* .
Josip. Vidmar g. r.
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210.
Zakon
o ukinitvi sodišča slovenske narodne častf
Člen 1
Ukinja se posebno sodišče za zločine in prestopKe
zoper slovensko narodno čast (sodišče slovenske narodne časti).
Člen 2
Knjige, vpisniki in drugi spisi sodne uprave sodišča slovens.ke narodne časti se izroče vrhovnemu sodiiču
federalne Slqvenije na čuvanje.
Člen 3.
Člani senatov in drugi uslužbenci sodišča slovenske
narodne časti se razrešujejo dolžnosti.
i

Člen

Ta zakon velja od dneva objave v >tJradaem listuc
Ljubljana dne 24. avgusta 1945.
Za predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
Tajnik:
Predsednik:
France Lubej g. T.
Juaip Vidmar s. r.

Člen 2.
cene v prodap na debelo veljajo franko razkladalna
postaja, v trgovini na drobno pa franko skladišče trgovca
za 1 tono, vključno vse dajatve, zaslužek, prevozne in
manipulativne stroške, razen tovoraine od nakladalne
do razkladalne postaje, kar se sme posebej zaračunati.
Posebej se zaračunava tudi pogodbena taksa pri
dobavah državnim in javnim ustanovam ter kolkovina
računov.
Dostavo kuriva na dom potrošnika sme trgovec zaračunati po odobreni tarifi.
Člen 3.
'
FroKoracenJe teh cen je kaznivo po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaž«
(Uradni Ust DFJ št. 241/26 z dne 23. aprila 1945).
Člen 4.
cene, odrejene s to odločbo, veljajo od 1. junija 1945
dalje do preklica.
Ljubljana dne 17. avgusta 1945.
V. št. 26/1.
Minister za trgovino in preskrbo;
Dr. Vavpetič Lado s. r.
212.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drujri razglasi
miiistrjste? Narodne vlade Slovenije
211.
Odločba
Na temelju proizvodnih cen premoga, objavljenih v
uradnem listu z dne 4. avgusta 1945, št. 172/23, določa
ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlade Slovenije cene premoga v- prodaji na. debelo in drobno
takole;
Člen 1.
I. Za premog iz rudnika Velenje:
•• debelo: na drobno:
din
din
orehovec
*
.290.—
436.-^
kosovec
433.—
60S.—
lignit
621.—
709.—
' II. Za premog ix rudnikov Pečovni* m Rajhenburg:
na debelo: na drobno:
din
din
grahovec
432.-*
•0.—
orehovec
575.—
Ö78.—
kockoveo
697.—
822 —
•kosovec : '
807;—
952.—
•. Za premoz iz rudnikov Trbovlje, Zagorje, Hrastnik
in Zabukovca:
na debelo: na drobno;
• din
din
593.—
'399.—
grahovet
801.—
598.—
orehovec
698.—
919.—
kockovee
753.—.
984—
kosovec

Odločba
o nakupnih cenah sadja, sadjevca in žganja
Ministrstvo za trgovino in preskrbo določa v sporazumu
z ministrstvom za kmetijstvo odkupne cene za sadje, sadjevec
in žganje takole:
•
. v--«.--~ ' .
1. eešplje in slive:
•-——
( ,
I. vrsta — izbrane '
din 6.— za lkg
II. „ "
'
„ 5.— za 1 kg
IIL „
industrijske
„ 3.50 za 1 kg
2. namizno gr«dje:
I. vrsta — izbrano
„ 14.— za 1 kg
II. „
„ 8-10 za 1 kg
orehi:
12.— za 1 kg
I. vrsta - tankolupinasti
8.— za lkg
koščaki
•. „
sadjevec:
od din 6.— do 8.— za 1 liter
žganje:
din 55.— za 1 liter
slivovka
,, 45.— za 1 liter
sadno
Zgornje cene veljajo Eoi najvišje odkupne cene za dobro
in zdravo blago kvalitete, kot je običajna v trgovini
Okrožni odbori smejo po krajevnih razmerah določiti za
vse okrožje ali za posamezne okraje v svojem okrožju nižja
cene kot so določene s to odločbo.
Ljubljana dne 21 avgusta 1945.
V. št. 338/1.
Minister za trgovino in preskrb*;
Minister za kmetijstvo:
pomočnik
'.
pomočnik
dr. Pavlic Sto»« s. r.
i ing. Levstik Jože s. r.
218.
Odločba
o cenah mineralne vode
Ministrstvo za trgovino in preskrbo določa cene mlneralne vode iz vrelcev pod Aipravo za proizvodnjo, nabavo in razdelitev sanitetnega blaga začasno takole;
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1. za upravo:
steklenica 6dcl
din 2.35
„
io „
» 3.60
„
14 „
» 4.40
Iranko najbližja razkladalna postaja trgovca na debelo,
vključno vse trošarine, prometni davek, stroške prevoza
polnih in praznih steklenic'po železnici;
2. v prodaji na debelo:
steklenica 5 del
din 2.90
10 „
„ 4.50
„
14 „
„ 5.50
îranlio skladišče trgovca na debelo, vključno stroške dovoza polnih steklenic s kolodvora do skladišča in vrnitve
praznih steklenic na kolodvor, kalo ia zaslužek;
• 3. v prodaji na drobno:
steklenica 5 del
din 3.50

.

» _ 1° »

»

6

-~

— 14
'•
7 —•
kozarec
2 „
«v
/
„ 1.50
K tem cenam je prepovedano zaračunavati kakršne
koli pribitke. ....
'.'*'.' •'•' •'
*
Prekoračenje cen je kaznivo po.zakonu o pobijanju
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže' (Uradni
list DFJ št. 241/28 z dne 23. aprila 1945).
Ljubljana dne 22. avgusta 1945.
V. it. 346/1.
Minister za trgovino in preskrbo:
pomočnik
dr. Pavlic Stone s. r.

I. inkorporiralo
Ljubljani bivše občine Št. Vid, Jezica in Polje, nadalje
Fužine, Zg. in Sp. Hrušico, bivšo občino Rudnik, Lipe
in Bokalce,
II. vnovič priključilo
Havptmanice in Crno vas ter
III. odobrilo razdelitev Ljubljane
na 10 mestnih četrti.
Inkorporacija, ponovna priključitev in razdelitev na
četrti se je izvršila tako, kakor je to razvidno iz odobrenega načrta v merilu 1:25.000 in tozadevnega odobrenega komentarja, ki ata priložena odločbi.
Odobreni komentar k načrtu se glasi:
Glavno mesto Ljubljana
je razdeljeno na 10 mestnih četrti.
I. mestna četrt Center
leži znotraj črte: Oražnova ul. — Langusova ul. — Kopališka ul. — Zelena pot, do Ceste v Mestni log — Švabićeva
ul. — Ljubljanica — Rožna ul. — Ulica na Grad s hišami
na obeh straneh — Sodarska steza s hišami na obeh
straneh — Grajska planota — Študentovska ul. — Vodnikov trg — Kopitarjeva ul. '•—' Ljubljanica — Marijin trg
— Miklošičeva c. — Dalmatinova ul. — Gosposvetska c
— začetek Celovške c. s hišno št. 1—3 — Lipov drevored
ob Velesejmu — Šišenski vrh — Tivolski vrh — Svetčeva ul. — Kocenova ul. — Oražnova ul. (nil. številke 3,
4 in 5 pod Turnom spadajo v to četrt).

IL mestna četrt Tabor
leži
znotraj
črte:
Grajska planota — Študentovska ul. —
Odločba
Vodnikov trg — Kopitarjeva ul. — Ljubljanica — Marijin
Ministrstvo za industrijo in rudarstvo odloča:
trg — Miklošičeva c. — Dalmatinova ul. — Gosposvetska .
Po nemškem okupatorju ustanovljeno in organizirano c. — južna železnica (glavni kolodvor je z vsemi poslopji
podjetje Energieversorgung Südsteiermark« preide z vso v tej četrti) — dolenjska železnica do katastrske meje \
.svojo imovino takoj v likvidacijo.
Vodmat — Poljansko predm. — Črta na vzhod med gradom
Likvidacijo izvede komisija, ki jo sestavljajo:
Codelli in tovarno Bergman do' Gruberjevega kanala)
dr. Stanko Štor, kot predsednik.
vključeno je vse naselje na desni strani Gruberjevega
Evgen Lovšin^ ,
kanala pri štepanjskem mostu, t. j. do Hradeckega cing. Ivan Pust,
j št. 47 in 84) — vrh Golovca — Hradeckega cesta z vsemi
dr. Stefan Soba,
J hiš. številkami razen št. 2, 4, 6,, 8, 14 in 16, ki spadajo
ing. Franc Štrajnar,
v III. Četrt — brv čez Gruberjev kanal — Ulica za
Petrin Alberti kot člani komisije.
Gradom s hiš. št. 3 — Grajska planota.
. Ljubljana dne 10. avgusta 1945,
4
III. mestna četrt Rakovnik
, St. 1-1747/45.
leži znotraj črte: Grajska planota — Ulica za Gradom
Minister "
ža industrijo in rudarstvo: s hiš. številkami 1, 2, 4 in 6 — brv preko Gruberjevega
kanala — Pot na Orlje s hiš. štev. 1, 3, 5, 6, 6a, 12 in 14 —
pomočnik
vrh
Golovca — greben Golovca — Molnik — Dolenjska
ing. Stane Oswald s, r.
cesta — Babna gorica — Išca — Ižanska c. — pomerijalna
meja bivše mestne občine — Lipe — Ljubljanica —
za kolonijo Sibirijo — do Malega grabna (hiš. št. 34 Cesta
Občeveljavne odredbe in razglasi
dveh cesarjev spada še v to četrt) — Zelena pot —.
raznih oblasiev, zavodov in «stanov
Cesta v Mestni log — Švabičeva ul. — Ljubljanica —.
Rožna ul. — za Ulico na Grad — za Sodarsko stezo —
(Ulica na Grad in Sodarska, steza spadata s hišami na
215.
obeh
straneh v I. mestno četrt Center) — Grajska plaŠt. 21••45. •
nota. (V četrt Rakovnik spada vsa bivša občina Rudnik
Razglas
z vasmi: Babna gorica, Daljna vas, Orlje, Rudnik, Sela,
o obsegu in upravni razdelitvi
Srednja vas.)
glavnega mesta Ljubljane
IV. mestna četrt Moste
* Predsedstvo Narodne vlade Slovenije, oddelek za leži znotraj črte: šmartinski most (viadukt) — proti
izgradnjo narodne oblasti ie z odločbo z dne 20. avgusta severu ravna črta do Linhartove c. (Šmartinska c. hišne
1945, št 191/1, .
št: 19, 21,. 21a, 21b spadajo y. to četrt) — Dečkoma ul.

214.
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(hiš. št. 23 ne spada v to četrt) do stare mestne meje —
stara mestna meja preko Novih Jarš in aerodroma do
južne železnice — Zaloška c. — Fužine (spadajo v to
četrt) — Zg. in Sp. Hrušica (spadata v to četrt) — Crni
hrib — greben in vrh Golovca — na Gruberjev kanal
med Stepanjo vasjo in naseljem ob Štepanjskem mostu —
na dolenjsko železnico med tovarno Bergman in gradom
Codelli — dolenjska železnica — Šmartinski most.
•
V. mestna četrt Vič
leži znotraj črte: Oražnova ul. — Langusova ul. — Kopališka ul. — Zelena pot do/Malega grabna — Mali graben
do kolonije v Sibiriji proti jugu do Ljubljanice — Ljubljanica — do pomerijalne meje — po mestni meji do
Dolgega mostu — mestna meja mimo Vrhovcev (zemljišče Združenih opekarn na Viču spada v celoti v to
četrt, Vrhovci pa ostanejo zunaj mesta)'— Bokalci —
Podutik Grič — čez Brdo (Brdo leži vse v tej četrti) do
Glinšcice — po Glinščici do poti, ki veže Večno pot z
' Brdom — Večna pot — po grebenu na Rožnik — Drenikov vrh (Rožnik in Drenikov vrh spadata v to četrt) —
Šišenski vrh — Tivolski vrh — Večna pot — Svetčeva ul.
— Kocenova — Oražnova.

tanska ul. spadajo v to četrt) — Celovška c. — Stara
bločna meja (Knobleharjeva, Kuraltova, Bitenceva, Levicnikova ul., Lakotnice, Na dolih spadajo v to četrt) —
stara mestna meja med Zg. Šiško in Dravljami do Podrožnika — greben in vrh Šišenskega hriba — Lipov
drevored — južna železnica.
VIII. mestna četrt Polje
Vbsega vso bivšo občino Polje z vasmi: Obrije, Slape,
Šmartno ob Savi, Hrastje, Sneberje, Zg. in Sp. Zadobrovo,
Studenec, Polje, Vevče, Zg. in Sp. Kašelj, Zalog, Podgrad
in papirnice v Vevčah onkraj Ljubljanice (desni breg).
IX. mestna četrt Jezica
obsega bivšo občino Jezico tostran Save z. vasmi: Kleče,
Savije, Jezica, Mala vas, Stožice, Tomačevo, Jarše.
X. mestna četrt Št. Vid
obsega vso bivšo občino S?. Vid z vasmi: Brod, Dolnice,
Dvor, Glinica, Gunclje, Kamna gorica, Medno, Pržanj,
Podgora, Podutik, Poljane, Stanežiče, Št. Vid, Tosto čela
Trata, Vižmarje ter Dravlje.

t

VI. mestna četrt Bežigrad
leži znotraj črte: Vilharjeva ul. (s hišami na obeh straneh) — Smartinska c (viadukt) —»proti severu ravna
črta do Linhartove c. — Dečkova ul. (Linhartova c. št. 35
rižarna in hiš. št. 41 spadata v to četrt) do mestne meje
— po mestni meji do poti proti Tomačevem — Mariborska ul. — Kocbekova (vključena vsa) — Tyrseva c —
Jasna poljana (vsa zunaj) — po katastrski meji do
kamniške proge — kamniška železnica — gorenjska
železnica (železniška poslopja so izvzeta, spadajo v
šišensko četrt) — južna železnica — Tyrseva c. — Vilharjeva ul.
VII. mestna četrt Šiška
leži znotraj črte: južna železnica do konca Gosposvetske
e. — gorenjska železnica (železniška poslopja onstran
železmce na gorenjskem kolodvoru so vključena) —
kamniška železnica — mestna meja — gorenjska železnica (Drabosnjakova, Andreaševa, Gutsmanova. Koro-

Površina glavnega mesta Ljubljane
Mestna četrt
m2
'
I. Center
' 240 62 50 :=
II. Tabor
296 87 50 •III. Rakovnik
3497 50 00
=
IV. Moste
1147 50 00
=
V. Vič
1760 00 00* •=
319 37 50
VI. Bežigrad
=
761 54 23 •=
VII. Šiška
2742 50 00 •=
VIII. Polje
*
1203 62 50 i=
IX. Jezica
3040 00 00 '-•
X. Št. Vid
Skupaj

15014 64 23

km8
2.41
2.97
34.97
11.47
17.60
3.19
7.62
27.43
12.09
.30.40

- 150.15

Mestni narodno osvobodilni odbor
glavno mesto Ljublji••
dne 20. avgusta 1945.
Predsednik:
Albreht IJritì g. r.

"".

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani.' Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna
Merkur, njen predstavnik Mihalek Otmar — vsi v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—,
četrtletno: din 70.—. polletno: din 135.—, celoletno: din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsak* nadaljnja
začeta pola din 2.—. — Uredništvo in •••••••••; Ljubljana, GcegorfiL^eya uLg^ TeL^ ft. 25.-52,

**--».

H
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URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/Il.

Številka 30.

V Ljubljani dne 29. avgusta 1945

«*•=-•

VSEBINA:
219. Odločba o cenah pivu v prodaji na debelo in drobno.
21G. Odredba o izplačevanju preživnine upokojencem.
217. Odredba o razpustu Zveze delodajalcev za ljubljansko po- 220. Odločba o odkupnih' cenah sena.
krajino.
221. Odločba o odkupnih cenah za klavne konje.
218. Dopolnilna odredba, ò potnih dovolilnicah.
6. Za-izvršitev te odredbe še potrebna navodila izda
minister za finance.
' Ljubljana dne 25. avgusta 1945.
St. 1114-1-1945.
Za ministra za finance:
podpredsednik Narodne vlade
Predsednik
Slovenije:
. Narodne vlade Slovenije:
dr. •••••• 3Iariian s. r.
Boris KidrU s. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
216.
Odredba
,
Narodne vlade Slovenije o izplačevanju preživnine
\
upokojencem
Dokler ne bo mogoče v celoti izvesti odloka Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije o reviziji pravice do pokojnine itd. in ò začasni denarni pomoči prizadetim osebam z dne 19. decembra 1944, št. 31 (Uradni
list DPJ.št. 2* z dne 6. februarja 1945),
odrejamo:
1. Od 1. septembra 1945 dalje se državnim in samoupravnim osebnim in rodbinskim upokojencem ter osebam, ki prejemajo milostne oskrbnine, življenjske rente,
podpore, priznanja in pomoči, poviša preživnina od dosedanjih 70% na 100%, tako da prejmejo upravičenci toliko dinarjev DFJ, kolikor so prejeli dinarjev za mesec
april 1941 po tedaj veljavnih predpisih.
2. Preživnina ne sme z rodbinskimi dokladamj vred
presegati zneska din 2400.— na mesec, vendar mora
znašati vsaj din 1000.— na mesec.
8. Po istih načelih se odmerja preživnina' tudi osebam, kj so si pred 1. aprilom 1941 ali kasneje pridobile
pravico do pokojnine, ki jim pa še ni bila priznana in
odmerjena. Višina preživnine se jim začasno določi na
temelju predpisov, ki eo veljali na dan 6. aprila 1941 za
odmero pokojnine.
4. Do te preživnine nimajo pravice upokojenci, ki
imajo od zaposlitve, od premoženja ali iz katerega koli
drugega vira stalne dohodke nad din 2400.— na mesec.
5., Ce bi upokojenec navzlic tej določbi prevzel nakazano mu «preživnino, ki mu po prednjem ne pripada,
izgubi za vselej pravico do pokojnine, in nosi vso kazensko oùcovornost.
'

217.

Odredba
Narodna vlada Slovenije
odreja:
'

Zvqza delodajalcev za .Ljubljansko pokrajino, usta*
novljena z odredbo z dne 25. I. 1942, Službeni list z <dne
11. II. 1942, se razpušča in preide v likvidacijo..
Za likvidatorja je postavljen Brane Tuma, industri.
alec v Ljubljani.
Odredba stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem
listu<.
Ljubljana dne 21." avgusta 1945.
Zap. št:' I-1687/45-dr. P.. .J v
Minister za industrijo
in rudarstvo:
Franc Leskošek s. r.

Predsednik'
Narodne vlade Slovenije:
Boris Kidrič s. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade ^Slovenije
218.

Odredba
Na podstavi čl. 2. odloka Predsedstva SNOS-a o
spremembah ia dopolnitvah odloka o nadzorstvu gibanja
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civilnega prebivalstva in o uvedbi potnih dovolilnic z
dne 23. junija 1945
odrejam;
Člen 1.
Potne dovolilnice za potovanja iz okraja v okraj se
v celoti ukinejo.
Potne dovolilnice za potovanja po vsem ozemlju
okrožij Celje, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in glavno
mesto Ljubljana so ukinjene za vse odrasle osebe, ki
imajo začasno osebno izkaznico s sliko ali brez nje.
Člen 2.
- . '
Kdor nima začasne osebne izkaznice, mora imeti
potno dovolilnico, ki jo za potovanje iz okrožja v okrožje
izda okrajni N00, odsek za notranje zadeve, za potovanje po vsem ozemlju okrožij, navedenih v čL L, pa okrožni N00, odsek za notranje zadeve.
Člen 3.
Potne dovolilnice za potovanja izven v cl 1. navedenih okrožij in v druge federalne ediaice izdaja ministrstvo za notranje zadeve. >
Člen 4.
Prošnjo za potno dovolilnico je treba vložiti na predpisanem obrazcu pri krajevnem oziroma mestnem N00,
kjer prosilec stalno prebiva.
Člen 6.
Ta odredba velja od dneva objave,
Ljubljana dne 19. avgusta 1945.
Minister za notranje zadeve:
.Polič Zoran s. •„ .
219.
Odločba
o cenah pivu v prodaji na debelo in drobno
Ministrstvo za trgovino in preskrbo določa sporazumno z ministrstvom za industrijo in rudarstvo najvišje
eene pivu začasno takole:
Pri proiz- V prodaji
vajalcu na drobno
din
din
!
11.50
Pivo v sodih, 1 liter . . . . 10.50 •
7.Pivo v steklenicah, 1 stekl. •• 1 6.45
V gornjih cenah ni vračunana mestna trošarina. Cene pri proizvajalcu veljajo franko pivovarna.
Za okrožno mesto Ljubljana se določa cena v prodaji
na drobno vključno mestno trošarino takole:
din
Pivo v sodih: 1 liter
13.50
vrček J4 litra 7.—
čaša 3 del
4.—
Pivo v stekL: 1 steklenica
8.—

Prekoračenje gornjih cen je kaznivo po zakonu o
pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sa^
botaže.
Ta odločba stopi takoj v veljavo.
Ljubljana dne 24. avgusta 1945,
•. št. 240/11
Minister za trgovina
in preskrbo:
pomočnik
dr. Pavlic Stane s. r.

Münster za industrijo
in rudarstvo:
'- .
pomočnik
ing. Oswald Stane g. •
220,

Odločba
o odkupnih cenah sena
Ministrstvo za trgovino in preskrbo določa v spora*
zumu z ministrstvom za kmetijstvo najvišje odkupne cene, za seno začasno takole:
za 100 kg
din
Detèljno seno , ,' • 210.-4
Sladko seno , « « ,, 170.—t
Kislo seno . , , , „ 130.—
Prekoračenje gornjih cen je kaznivo po zakonu o
pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže.
Okrožni narodno osvobodilni odbori imajo pravico
določiti glede na krajevne razmere za svoje okrožjo ali
tudi za posamezne kraje v svojem okrožju nižje odkupna
cene kot so določene g to odločbo.
Ta odločba velja od/dneva objave,
Ljubljana dne 24. avgusta 1945.
•. št.' 248/3.
Minister za trgovino
in preskrbo:
pomočnik , ~
dr. Pavlic Stane s. r.,

Minister za kmetijstvo;
pomočnik
ing. Levstfk Jože s. r<

22L
Odločba
o odkupnih cenah za klavne konje
Ministrstvo za trgovino in.preskrbo določa odkupne
cene za klavne konje začasno takole:
i
I. razred din 5.— za 1 kg
II. razred din 4.— za 1 kg
lil. razred din 8.— za 1 kg
- Cene veljajo za živo težo pri prodajalcu.
•

Ljubljana dne 22. avgusta 1945.
IV. Št. 4603/1.
Minister za trgovino in preskrbo;
pomočnik
dr. Pavlic Stane s. r.

Izdajata: Predsedstvo SN0S in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba; tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno:
dia 13o,—. celoletno: dia 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—, — Uredništva
m uwavniätTO: Ljubljana, Gregorčičeva ul 23. Tel. št. 25-52.
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 1. septembra 1945

Letnik I/Il.

Številka 31.

VSEBINA:
222.
223.
224.
225.
226.

Uredba o prevažanju in prenašanju blaga.
Odločba o cenah usnja.
Odločba o prosti prodaji in cenah cementa in živega apna.
Odločba o ceni enotnega pralnega mila.
Uredba o spremembi uredbe o stalnih izpitnih komisijah
za srednješolske in učiteljiške izpite;

227. Odredba o prepovedi preurejanja tehničnih naprav, njih"
odprodaje ali zamenjave brez predhodnega dovoljenja mL
nistrstva za industrijo in rudarstvo.
228. Odredba o razpustu Zveze industrijcev in obrtnikov za
ljubljansko pokrajino.
229. Objava o pooblaščencih Denarnega zavoda Slovenije.

Opozorilo vsem naročnikom?
Ker so prenehale tehnične ovire, ki so doslej onemogočale sočasno izdajanje .srbskega »Službenega lista demokratske federativne Jugoslavije« in slovenskega »Uradnega lista demokratske federativne Jugoslavije« v Beogradu kakor tudi njih redno razpošiljanje, »Uradni list SNOS-a in Narodne
vlade Slovenije« od 1. oktobra t. 1. dalje ne bo več prinašal prevodov oziroma ponatisov,
iz beograjskega »Službenega« oziroma »Uradnega lista«.
i
1
Na to okolnost že sedaj opozarjamo vse naročnike, da se morejo do 1. oktobra t. 1. še pravočasno
priglasiti kot naročniki na beograjsko slovensko izdajo »Uradnega lista demokratske federativne, Jugoslavije«. — List se naroča pri upravništvu »Uradnega lista demokratske federativne Jugoslavije«
y Beogradu, Državna štamparija (ček. rač.-št. 62324) in stane za IV. četrtletje 1945 'din 175.—.
{
I
Hkrati opozarjamo naročnike »Uradnega lista SNOS-a in Narodne vlade Slovenije«, da se mora
naročnina za list (mesečno din 24.—, četrtletno din 70.—, polletno din 135.—, celoletno din 260.—)
plačevati vnaprej. — Upravništvo lista bo z dnem 1. oktobra t. 1. ustavilo nadaljnje dopošiljanje
lista vsem tistim naročnikom, ki do tega dne svojih obveznosti ne bi poravnali. — Ob tej priliki opozarjamo vnovič vse naročnike, da moremo reklamacije upoštevati brez plačila samo, če jih prejmemo
K roku 10 dni po izdaji lista, kasnejše pa le proti plačilu.
UREDNIŠTVO IN UPRAVNIŠTVO
„Uradnega lista SNOS-a
In Narodne vlade Slovenije"

Uredbe, odredbe (naredbe)
'
in drugi razglasi •»*
ministrstev Narodne vlade Slovenije
222.

•

Uredba
o prevažanju in prenašanju blaga
Zaradi pobijanja špekulativnega izvažanja blaga iz
federalne Slovenije predpisuje minister za trgovino in
preskrbo Narodne vlade Slovenije na osnovi točke 2.
člena 1. uredbe o ureditvi notranjega prometa z blagom
z dne 8. junija Ï945, št. 306, Uradni list DFJ št. 361/40
naslednjo
ur e d bo :
Člen 1. *
Vsako prevažanje in prenašanje katerega koli blaga
iz federalne Slovenije je dopuščeno samo s spremnico.

, Spremnice za blago do fakturne vrednosti v znesku
5.000 dinarjev izdajejo okrajni narodno osvobodilni odbori, za blago do zneska 50.000 dinarjev okrožni narodno
osvobodilni odbori in mestni narodno osvobodilni odboi;
v Ljubljani, nad tem zneskom pa ministrstvo za. trgovin«»
in preskrbo v Ljubljani.
I
Spremnico je treba izdati v treh izvodih", vpisati nat
njej dopustno .količino in vrsto blaga za izvoz, vse osebne
podatke prevzemnika,-jo datirati in podpisati.
Člen 2.
Kadar gre za nakup blaga, namenjenega za izvoz iz
Slovenije, se mora kupec izkazati dobavitelju s spremnico. Prodajalec je dolžan imeti v svojih poslovnih pro*
štorih na vidnem mestu opozorilo v tem smislu
Člen 3.
Dobavitelji so dolžni na vseh' treh izvodih spremnice potrditi točno količino, xrsto in ceno dobavljenega
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blaga, to potrdilo datirati io podpisati En izvod spremnice izročijo prevzemniku, drugega zadržijo zase, tretjega pa dostavijo ob tednu oblastvom, navedenim v
prvem členu.
Oblastveni organi eo dolžni podatke o izvoženem
blagu sporočiti okrožnemu odboru, v čigar okolišu je
prevzemnik blaga.
• Člen 4.
Prepovedano je prevzemati v prevažanje in prenašanje blago, ki je brez spremnice, a je namenjeno izvozu
iz federalne Slovenije.
Člen 5.
Izjeme po prvem členu te uredbe so dovoljene samo
ta prevoz ali prenos blaga, ki je v majhnih količinah
namenjeno za lastno uporabo ali za uporabo v lastnem
gospodinjstvu in gospodarstvu.
Določbe te Uredbe tudi ne zadevajo že rabljenega
blaga, ki ni namenjeno trgovanju.
Člen 6.
Organi Narodne zaščite in finančne straže morajo
nadzirati prevoz in prenos blaga iz federalne Slovenije
in od vsakega prevoznika ali prenääalca zahtevati, da se
izkaže s predpisano spremnico. Podrobnosti te »luibe
bodo predpisane s pravilnikom.
Člen 7.
Kršitelji predpisov te uredbe se kaznujejo po zakonu
o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodareke sabotaže z dne 23. aprila 1945, Uradni list DFJ Št. 241/26.
Člen 8.
S to uredbo se ne izpreminjajo predpisi, ki urejajo
nabavo blaga.
Člen 9. "'<
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lietuc
Ljubljana dne 30. avgusta 1945.
IV. it. 4772/1.
Minister za trgovino in preskrbo:
Dr. Lado •••••• s. z,

223.

celine in repine'
jermenski kruponi
likanec
,»
vratovi
„ okrajci
kravine - galun
„
- rjave - mastne
„
- črne - mastne
mastni vratovi
„
okrajci
boks goveji in telečji
teletina za podlogo
ovčina za podlogo
konjine za podlogo
„
črne . krom
sevret
kcnjine za galanterijo
okrajci za podlogo
„ '
vratovi za podlogo
cepljenec - čreslov za podlogo
konjina mastna

kg din 30.»
„ 134.98.76.69.155.132.120.102.» 91.0
82.» 25.)> 14.20.5>
26.17.23.20.'22.14.30.kg
90.-

Člen 2
„Za boks in sevret v barvi se računa din V.— pri
kvadratu več. Oornje cene veljajo za prvo vrsto, pa drugo vrsto je odbiti 5%, za tretjo pa 10% od Cene za
prvo vrsto.
Člen 3.
'' Cene veljajo franko tovarna, brez skupnega davka ia
ostalih pristojbin.
Člen 4,
Ta odločba stopj v veljavo z dnem objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 28. avgusta 1945.
V. št. •••.
Minister za trgovino
Minister za Industrija
in preskrbo:
in rudarstvo:
Dr.yavpetiè;Lados.r.
Leskošek France, s. r*

224
Odločba
o prosti prodaji in cenah cementa in Živega apna

Ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlade
Slovenije določa v sporazumu a' ministrstvom za. indu<
•strijo in rudarstvo naslednje:
tìlede na odločbo ministrstva za trgovino in preskr«
Ministrstvo z? trgovino in preskrbo Narodne vlade bo DFJ z dne 9. junija 1945, s katero se določajo predSlovenije določa v sporazumu z ministrstvom za indu- meti, ki spadajo pod načrtno razdeljevanje in glode na
posebno odločbo istega ministrstva z dne 21. julija 1945
strijo in rudarstvo cene usnja začasno takole:
se dajeta cement in živo apno v prosto prodajo.
Člen 1,
Hkrati se določajo za cement in za Živo apno Trboveljske
premogokopne družbe naslednje cene:
din
86.-1
1kg
Podplatne polovice
,
1.
za
cement v papirnatih vrečah za vagonske dobave
110.-.
podplati (kruponi)
»>
i »
din 965.— za tono,
vratovi
l »
» 80.—
„
special 2 Jž mm
i »
» 96.franko vagon postaja Trbovlje;
88,—
/ „
„
3#mm
5>
i a
2. živo apno, vagonske dobave
okrajci
» 52.—
*
M
din 660.— za tonO)
„
special
1 1»
» 57.50
franko
yagon
postaja
Zagorje,
86.-i
notranjki
»
1 »

,

» Odločba
ö cenah' usnja
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V gornjih cen&h ni zaračunan skupni davek na poslovni promet, državna trošarina na cement, takse na
račune in državne takse ter stroški za tovorni list.
Cene odrejene s to odločbo, veljajo od 1. junija 1945
dalje do preklica.
Ljubljana dne 25. avgusta 1945.
V. št. 284/2.
Minister za trgovino
in preskrbo:
Minister za industrijo
pomočnik
in rudarstvo:
dr. Pavlic Stane s. r.
Leskošek Franc s. r.
225.
Odločba
o ceni enotnega pralnega mila
Ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlade
Slovenije določa v sporazumu z ministrstvom za industrijo in rudarstvo ceno za 40% enotno pralno milo za
vse proizvajalce začasno
na din 11.— za 1 kg.
Cena velja franko tovarna, vključno vse javne dajatve
razen trošarin.
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o pobijanju
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže.
Ljubljana dne 27. avgusta 1945.
V. št. 174/1.
Minister za trgovino
Minister za industrijo
in preskrbo:
in rudarstvo:
pomočnik:
Leskošek Frane s. r.
dr. Pavlic Stane s. r.
226.

Uredba
o spremembi uredbe o stalnih izpitnih komisijah za
srednješolske in uclteljiške izpite z dne 30. julija
1945, Ur. list št. 178/24
Člen 1.
-I»
V členu Ï. uredbe o stalnih" izpitnih' komisijah za
srednješolske in učiteljiške izpite se besedilo prvega odstavka v peti in šesti vrsti spreminja tako, da se glasi:
>... ee osnujejo -na vseh srednjih šolah in učiteljiščih, ki poslujejo, stalne izpitne komisije, in sicer:<.
Člen 2.
ffa uredba velja od dneva objave x >Uradnem listu<.
Ljubljana dne 29. avgusta 1945.
Minister za. prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

227.

Odredba
Ugotovljeno je, da nekatera industrijska podjetja na
lastno pest preurejajo svoje tehnične naprave in odprodajajo ali zamenjujejo brez predhodnega pristojnega dovoljenja svojo tehnično opremo

Radi tega podpisano ministrstvo odreja:
1. Vsaka novogradnja ali preuredba industrijskih
naprav •• sme izvršiti le s predhodno odobritvijo mini.
strstva za industrijo in rudarstvo, ne glede na predpise,
ki obvezujejo v takih primerih k prijavi drugim ministrstvom. Točne nadrobne načrte in opise teh naprav
morajo podjetja predložiti podpisanemu ministrstvu, oddelek za nadzorstvo industrijskih naprav v odobritev.
2. Vsaka odprodaja, zamenjava ali kakršno koli raz
polaganje s tehnično opremo, se sme izvršitj le po odo
britvi ministrstva za industrijo in rudarstvo. To velja izrecno tudi za vse lastnike parnih kotlov, ne glede na to,
ali gre za industrijsko podjetje ali ne.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem listuc.
Ljubljana dne 21. avgusta 1945.
Zap. št. 1-1883/45.
Minister za industrijo in rudarstvo:
Leskošek Franc s. r.
228.

Odredba
Ministrstvo za industrijo in rudarstvo
odreja:
Zveza industrijcev v Ljubljani, osnovana na podstavi
zakona o obrtih, pretvorjena v Zvezo industrijcev in obrtnikov za ljubljansko pokrajino v Ljubljani z odredbo
okupacijskega visokega komisariata v Ljubljani, ee
razpu.šča in prehaja v likvidacijo.
Za likvidatorja je imenovan Brane Turna, indu«
strialec v Ljubljani.
Odredba stopi v veljavo z dnem objave v uradnem listuc
Ljubljana dne 21. avgusta 1945.
Zap. št I-168S/45-dr. P.
Minister
za industrijo in rudarstvo:
Franc Leskošek •. r.

Občevel javne, odredbe in razglasi
raznih oblastev, zavodov in ustanov
229.
599

Objava.
Na podstavi čl. 49. zakona o Denarnem zavodu Slovenije z dne 21. junija 19*15 in po sklepu seje upravnega
odbora Denarnega zavoda Slovenije z dne 10. in 24. av«
gusta 1945 so pooblaščeni- podpisovati za:
Denarni zavod Slovenije — osrednja uprava:
Rogelj Anton, upravnik in predsednik upravneg»
odbora,
_,
dr. P o v h Vekoslav, pomočnik upravnika,
Ogrin Anton, tajnik,
Biber Joško. inspektor podružnic;
/

Irao 134.
Denarni zavod Slovenije, podružnica Ljubljana:
B • e g a r Franc, upravnik,
Rabic Viktor, namestnik,
Florjan ciò Igo, šef likvidature;
Denarni zavod Slovenije, podružnica Maribor:
Meglic Mirko, upravnik,
Bratož Josip, namestnik,
Kova? Franta, uradnik,
H r o v a t RudolI, uradnik;
Denarni zavod Slovenije, podružnica Celje:
Martelanc Alojzij, upravnik,
G r i 1 e c Konrad, namestnik,
Stajnpihler Jože, uradnik;
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Denarni zavod Slovenije, podružnica Kranj:
Kramar Lojze, upravnik,
P i s k e r n i k Anton, namestnik,
S v igel j Stane, uradnik;
Denarni zavod Slovenije, podružnica Murska Sobota:
Sušteršič Milan, upravnik,
Šiftar Stefan, namestnik,
Banič Karolina, uradnica;
Denarni zavod Slovenije, podružnica NOTO mesto;
Avbelj Pavle, upravnik,
La v ria Jože, namestnik.
Predsednik upravnega odbora
Denarnega zavoda Slovenije:
Rogelj Anton s. r.

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohav Robert; tisk in založba: tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—. polletno:
din 135.—, celoletno: din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. — Uredniitvp
*
• uoravništvo: Liubliana. Greeorčičeva uL 23. Tel. St. 25-52.
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URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA • NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 5. septembra 1945

Letnik I/Il.

Številka 32.

VSEBINA:
230. Odtok o ••&•••• izvrževanju lova.

Opozorilo vsem naročnikom?
Ker so prenehale tehnične ovire, "ki so doslej onemogočale sočasno .izdajanje srbskega »Službe^
nega lista demokratske tedêrativne Jugoslavije« in slovenskega »Uradnega lista demokratske federa'
tivne Jugoslavije« v Beogradu kakor tudi njih redno razpošiljanje, •»Uradni list SNOS-a in Narodne
vlade Slovenije« od 1. oktobra t. 1. dalje ne bo več piinašai prevodov oziroma ponatisov.
iz beograjskega »Službenega« oziroma »Uradnega lista«.
1
Na to okolnost že^sedaj opozarjamo vse naročnike, da se morejo do 1. oktobra t. 1. še pravočasno
priglasiti kot naročniki na beograjsko slovensko izdajo »Uradnega lista demokratske federativne Jugoslavije«. — List se naroča.pri upravništvu »Uradnega lista demokratske iederativne Jugoslavije^
y Beogradu, Državna štamparija (ček. rač. št. 62324) in stane za IV. četrtletje 1945 din 175.—.
'« •>
Hkrati opozarjamo naročnike »Uradnega lista SNOS-a in Narodne vlade Slovenije«, da se mora
naročnina za list (mesečno din 24.—, četrtletno din 70.—, polletno din 135.—, celoletno din 260.—\
plačevati vnaprej. — Upravništvo lista bo z dnem 1. oktobra t. 1. ustavilo nadaljnje dopošiljanje
lista vsem tistim naročnikom, ki do tega dne svojih obveznosti ne bi poravnali. — Ob tej priliki opo->
zarjamo vnovič vse naročnike, da moremo reklamacije upoštevati brez plačila samo, če jih prejmemo.
K toku 10 dni po izdaji lista, kasnejše pa le proti plačilu.
.'
UREDNIŠTVO IN UPRAVNIŠTVO
„Uradnega Usta SNOS-a
in Narodne vlade Slovenije"'

Zakoni in drugri razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a
230.

Odlok
o zaïasoem izvrševanju loia
Člen 1.
Do nove' dokončne ureditve lova smejo izvrševati
lov izključno le osebe, ki dobe lovsko dovolilnico, in
sicer v okviru te dovolilnice.
:
Člen 2.
Lovske dovolilnice izdajajo praviloma za 4obo enega
leta, najdalj pa- do konca marca vsakega leta, okrajni
izvrsni narodno osvobodilni odbori, in sicer:
a) za lov na jelenjad, srnjad, gamze, divje peteline,
ruševce in fazane po prej določenem odstrelnem načrtu
le za posamezna bivša občinska lovišča in za vsako vrsto
te divjadi, praviloma največ za dva kosa vsake yrsteji

b) za lov na ostale vrste divjadi za ves okraj «v neomejenem številu.
Odstrelni načrt, v okviru katerega se izdajajo lovske
dovolilnice, napravi okrajni izvršni narodno osvobodilni
odbor za ves svoj okraj; odbor sme, ako dela divjad,
našteta pod a), čezmerno škodo, določiti in dovoliti primerno večji odstrel.
Odstrelni načrti se predlože ministrstvu za gozdarstvo; to sme odstreln© načrte spremeniti in tudi omejiti
v posameznih okrajih odstrel divjadi pod b).
Kozorog in ostale v členu 2. naredbe o izpremembl
lovopusta in o zaščiti redke divjačine z dne 15. marca
1935, Služb, list št. 1G2/22, navedepe živali ostanejo trajno
zaščitene.
Člen .3
'"
S psi loviti dlakasto divjad iz člena 2. a) in jo streljati s šibrami ni dovoljeno.
Člen 4. ^
Kdor želi lovsko dovolilnico, vloži pri krajevnem
narodno osvobodilnem odboru svojega stalnega bivališča
pismeno prošnjo, naslovljeno na okrajni izvršni narodno
osvobodilni odbor, v čigar območju želi loviti. V nji
navede svoje osebne podatke, ali je bil že prej lovski
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upravičenec, ali zna ravnati z orožjem, ali so" mu znani
lovski predpisi in ali pozna načela izvrševanja lova,
katero vräto divjadi želi loviti, v katerem lovišču in
koliko želi odstreliti. Navesti mora tudi številko in datum
veljavnega dovoljenja za posest in nošenje orožja.
Krajevni narodno osvobodilni odbor poda v sprem,
nem dopisu na okrajni izvršni narodno osvobodilni odbor
obrazložen predlog za ugoditev ali zavrnitev prošnje,
upoštevajoč § Ž8. zak. o lovu s to spremembo, da za
osebe, ki »o dovršile osemnajst let, ali ki »o »e kot borci
udeležili narodno osvobodilne borbe, omejitve iz točke 1.
§ 28. zakona o lovu ne veljajo. Krajevni narodno osvobodilni odbor se mora tudi ö tem izjaviti, ali je moči
zanesljivo pričakovati, da prosilec ne bo zlorabil lovskedovolilnice.
Člen 5.
Lovske dovolilnice se izdajo na posebnem obrazcu,
za katerega se zaračuna primerna odškodnina.
Ob izdaji lovske dovolilnice plača prosilec v gotovini:
a), za lov na fazane
din 100.—
za lov na srnjad
„ 400.—
za lov na gamze, divje peteline in
ruševce
» « . « „ 600.—
za lov na jelenjad
. „ 1000.—
b) za lov na vso ostalo divjad iz
Člena 2.b)
'. . „ 100.—
Gozdarski uslužbenci imajo Jkot nadzorniki lova pravico do brezplačnih lovâkih dovolilnic.
Za lov z enim psom je treba posebej plačati pristojbino din 50.—, z več pai din 100.—. (
V gotovini vplačani zneski se uporabijo za poravnavo
Škode po divjadi, škodo po lovu pa je dolžan povrniti
lovski upravičenec.
Okrajni Izvršni narodno osvobodilni odbor objavi
dovoljeni odetrel z navedbo lovskih upravičencev iz
člena 2. a) r*<\ krajevno običajni način.
Člen 6.
Okrajni izvršni narodno osvobodilni odbor sme iz
utemeljenih gu^ogov. £rp3njo za dovolilnico zavrniti ali

že izdano dovolilnico odvzeti, če po izdaji nastopi kak
razlog iz člena 4., če zve o tem razlogu pozneje, Če ugotovi neko zlorabo ali če stori upravičenec kako kaznivo
dejanje po —komi o lovu.
Zopor odločbo, da so lovska dovolilnica ne izda ali
da se izdana odvzame, je dopustna pritožba na okrožni
Izvršni narodno osvobodilni odbor, ki se mora vložiti pri
okrajnem izvršnem narodno osvobodilnem odboru v roku
16 dni po obvestitvi o odločbi.
Člen ?.
Lovski upravičenec mora ob koncu lovske sezone
javiti okrajnemu izvršnemu narodno osvobodilnemu odboru število in vrsto vse uplenjene divjadi. Prav tako
mora tudi. sporočiti važne pojave v lovišču, tako zlasti
glede številčnega stanja In bolezni divjadi.
Člen 8.
Pravimo izvrševanje lova v loviščih nadzirajo krajevni narodno osvobodilni odbori; ti skrbe tudi za varstvo lova. Lovski upravičenec mora pri tem eodelovati
in oblastva podpirati.
Člen 9.
Kršitelji tega odloka se kaznujejo upoštevaje tudi
2. odst. § 91. zak. o lovu po smiselno uporabljivih kazenskih odredbah zakona o lovu, toda namesto zagrožene
kazni zapora je izrekati kazen prisilnega dela brez
odvzema evobode. Za izrekanje kazni so pristojni okrajni
izvršni narodno osvobodilni odbori; za pritožbo zoper,
tak izrek veljajo predpisi 2. odst. člena 6. tega odloka.
Člen 10.
Ta odločba velja od dneva objave V >Uradnem listu«,
Ljubljana dne 3. septembra 1945,
Za Predsedstvo
Slovenskega »»rodno osvobodilnega sveta:
Tajnik:
Predsednik:
Erancei Lubej g. &
•• Bâgar• &

ir"

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk • založba; tiskarna
Merkur — oba v LJubljani — Izhaja viako eredo In soboto. Naročnina: mese&io: din 24.—, četrtletno: din 70.— polletno:
din 135.— celoletno: din 260,-. Posamezna Številka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja začeta pola din 2,—, ~ Uredništvo
'
.Äupraxamvo; Lj4bljaaa, Ore^orSJeva ui 23. TeL št, 2Ó-&2,

Pettata« plaEona • gotorlmL

t

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik i/11.

V Ljubljani dne & septembra 1945

Številka 33.

VSEBINA:
231. Zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije.
232. Uredba o ustanovitvi zbiralnih centrov za kulturno-zgodovinske predmete.
233. Uredba o gimnazijah v šolskem letu 1945./4G.
234. Uredba o učiteljišoih v šolskem letu 1945./46.

235. Uredba glede vstopa absolventov srednjih tehničnih šol na
tehnično fakulteto univerze v Ljubljani.
230. Odločba o razrešitvi vladnega komisarja, upravnega in nadzornega sveta pri Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani.
237. Imenovanje Federalne volivne komisije za Slovenijo.
238. Imenovanje okrožnih volivnih komisij.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

št. 47 in 84) — vrh Golovca — Hradeckega cesta z vsemi
hišnimi številkami — brv čez Gruberjev kanal — Ulica
za Gradom s hišno št, 3 — Grajska .planota;

231.

Zakon
o upravni razdelitvi federalne Slovenije
Člen 1'.
Ozemlje federalne Slovenije je razdeljeno na 5 okrožij, in sicer:
1. okrožno mesto Ljubljana;
2. celjsko okrožje;
3. ljubljansko okrožje;
4. mariborsko okrožje;
5. novomeško okrožje.
Clôn 2.
Okrožno mesto Ljubljana je razdeljeno na 10 mestnih četrti, in sicer:
1. mestna*četrt Center, ki leži znotraj črte: Oražnava
ulica — Langusova ulica — Kopališka ulica — Zelena
pot do Ceste v Mestni log —. Švabičeva ulica — Ljubljanica — Rožna ulica — Ulica na grad e hišami na obeh
straneh — Sodarska steza s hišami na obeh straneh -rGrajska planota — Studentovska ulica — Vodnikov trg
— Kopitarjeva ulica — Ljubljanica — Marijin trg —
Miklošičeva cesta — Dalmatinova ulica — Gosposvetska
cesta — začetek Celovške ceste s hiš. št. 1—3 — Lipov
drevored ob Velesejmu — Šišenski vrh — Tivolski vrh
— Svetčeva ulica — Kocenova ulica — Oražnova ulica —
(hiš. št. 3, 4 in 5 Pod Turnom spadajo v to četrt);
2. mestna četrt Tabor, ki leži znotraj črte: Grajska
planota — Studentovska ulica — Vodnikov trg — Kopitarjeva ulica — Ljubljanica — Marijin trg — Miklošičeva
cesta — Dalmatinova ulipa — Gosposvetska cesta — južna
železnica (glavni kolodvor je z vsemi poslopji v tej četrfcti) — Dolenjska železnica do katastrske meje Vodmat
; <— Poljansko predmestje — črta na vzhod med gradom
Codelli in tovarno Bergman do Gruberjevega kanala
(vključeno je. vse naselje na desni strani Gruberjevega
kanala jgri Stenanjskem mostu, tj,à) •••••••••• ceste

3. mestna četrt Rakovnik, ki leži znotraj črte: Graj.
ska planota — Ulica za Gradom s hiš. št. 1, 2, 4 in 6 —
brv preko Gruberjevega kanala — Pot na Orlje s hiš.
št. 1, 3, 5, 6, 6 a, 12 in 14 — vrh Golovca — greben Golovca. — Molnik — Dolenjska cesta — Babna gorica —
Išca ,— Ižanska cesta — pomerijalna meja bivše mestne
občine — Lipte — Ljubljanica — za kolonijo Sibirija —
do Malega, grabna (hiš. št. 34 Cesta dveh cesarjev spada
še v to četrt) — Zelena pot — Cesta v Mestni log —
Švabičeva ulica — Ljubljanica — Rožna ulica — za Ulico
na Grad — za Sodarsko stezo — (Ulica na Grad in Sodarska steza spadata s hišami na obeh straneh v I. mestno četrt Center) — Grajska planota. (V četrt Rakovnik:
spada vsa bivša občina Rudnik z vasmi: Babna gorica,
Daljna vas, Orlje, Rudnik, Sela, Srednja vas.);
4. mestna četrt Moste, ki leži znotraj črte: Šmartinski most (viadukt) — proti severu ravna črta do Linhartove ceste (Smartinska cesta hiš. št. 19, 21, 21 a, 21 b
spadajo v to četrt) — Dečkova ulica (hiš. št. 23 ne spada
v to četrt) do stare mestne meje — stara mestna meja
preko Novih Jarš in aerodroma do južne železnice —•
Zaloška cesta — Fužine (spadajo v to četrt) — Zg. in
Sp. Hrušica (spadata v to četrt) — Črni hrib — greben
in vrh Golovca — na Gruberjev kanal med Štepanjo
vasjo in naseljem ob Štepanjskem mostu — na Dolenjsko
železnico med tovarno Bergman in gradom Codelli .—i
Dolenjska železnica — Smartinski most;
5. mestna četrt Vič, ki leži znotraj črte: Ora/nova •
ulica — Langusova ulica — Kopališka ulica —, Zelena
pot do Malega grabna — Mali graben do kolonije v Sibiriji proti jugu do Cornovca — Cornovec do pomerijalne
meje — po mestni meji do Dolgega mostu — mestna
meja mimo Vrhovcev (zemljišče Združenih opekarn na
Viču spada v celoti v to četrt, medtem ko ostanejo
Vrhovci zunaj mesta) — Bokalci — Podutik Grič — čez
Brdo (Brdo leži vse v tej četrti) do Glinščice — po Gliaščici do poti, ki veže Večno pot z Brdom — Večna pot —
po greb'enu na Rožnik — Drenikov vrh (Rožnik in Dre- .
nikov vrli spadata v to četrt) — Šišenski vrh — Tivolski
vrh — Večna pot ~-r Svejčeva ujiça. _-^_ Kocenova -^
Oiažnovaj
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6. mestna četrt Bežigrad, ki leži znotraj črte: Vilharjeva ulica (s hišami na obeh straneh) — Šmartinska c.
(viadukt) — proti severu ravna črta do Linhartove ceste
— Dečkova ulica (Linhartova cesta St. 35 rižarna in
hiš. št. 41 spadata v to četrt) do mestne meje — po
mestni meji do poti proti Tomačevem — Mariborska ul.
i— Kocbekova (vključena vsa) — Tyrseva cesta — Jasna
poljana (vsa zunaj) — po katastrski meji do kamniško
proge — kamniška železnica — gorenjska železnica (žel.
poslopja so izvzeta, spadajo v šišensko četrt) — južna
železnica — Tyrseva cesta — Vilharjeva ulica;
7. mestna četrt Šiška, ki leži znotraj črte: južna železnica od konca Gosposvetske ce3te — gorenjska železnica (železniška poslopja onstran železnice na Gorenjskem kolodvoru so vključena) — kamniška železnica —
mestna' meja — gorenjska železnica (Drabošnjakova,
iAndreaševa,' Gutsmanova, Korotanska ulica spadajo v to
Eetrt) — Celovška cesta — stara blodna meja (Knobleharjeva, Kuraltova, Bitenčeva, Levičnikova ulica, Lakotnice,
Na dolih spadajo v to četrt) — stara mestna meja med
Zg. Šiško in Dravljami do Podrožnika — greben in vrh
Šišenskega hriba — Lipov drevored -7- južna železnica;
8. mestna četrt Polje, ki obsega vso bivšo občino
Polje z vasmi: Obrije, Slape, Šmartno ob Savi, Hrastje,
Sneberje, Zg. in Sp. Zadobrova, Studenec, Polje, Vevča,
Zg. in Sp.»Kašelj, Zalog, Podgrad in papirnice v .Vevčah
>
onkraj Ljubljanice (desni breg);
9. mestna četrt Jezica, ki obsega bivšo občino Jezica
tostran Save z vasmi: Kleče, Savije, Jezica, Mala vas,
Stolice, Tomačevo, Jarše;
10. mestna četrt Š4.V»d, ki obsega vso bivšo občino'
St. Vid z vasmi: Brod, Domice, Dvor, Glinica, Gunclje,
Kamna gorica, Medno, Peržanj, Podgora, Podutik, Poljane, Staneiiče, SL Vid, ToSko ••• Trata, Vižmarje ter
P.ravlje.
Člen 3.
,-Celjsko okrožje • razdeljeno na 7 okrajev, in sicer:
'1. Celje mesto, ki obsega mesto Celje in naselja:
Babno, Breg, Cret, Dobrava, Gaberje, Hudinja (Spodnja
• Zgornja), Košnica, Lava, Lisce, Lopata, Ložnica, Lokrovec, Medlogi Miklavžev vrh, Nova vas, Ostrožao, PeBovnik, Polule, Sv. Jožef, Zagrad, Zavodna;
1
2. Cclje-okolica, ki obsega naslednje kraje: Ärja vas,
Blagovna, Braslovče, Brode, Debro, Dobje pri Planini,
Dobrna, Dramlje, Frankolovo, Galicija, Gomilsko, Gornja
Rečica, Gotovlje, Grajska vas, Drešinja vas, Griže Grobelào, Grušovlje, Henina, Jelce, Jeromin, Jurklošter,
Kalobje, Kapla vas, Kasaze, Kuretno, Laško, Latkova
•••, Letuš, Leveč, Liboje, Ljubečna, Ločica, Lokavec,
Loke, Ložnica, Mala Breza, Marija Gradec, Marija Reka,
Marof, Negojnica, Nova cerkev, Ojstro, Parižlje, Pernovo,
Petrovce, Pirešica, Podlog, Polzela, Planina, Ponikva,
Prekopa, Pristava, Rifengozd, RUnik, Slivnica, Sbeka,
Spodnja Rečica, Svetina, Sv. Jurij ob Tabora, Sv. Jurij
pri Celju, Sv. Lenart, Sv. Lovrenc pri Preboldu, Sv. Lovrenc pri Prožinu, Sv. Miklavž, Sv. Pavel, Sv. Peter v
Savinjski dolini, Sv. Peter, Sv. Primož, Sv. Rupert, Sv. Vid
pri Planini, Škof ja vas, Šmartno v Rožni dolini, Store,.
Teharje, Tremerje, Trnava, Trnovlje, Trobendol, Velike
Grahovše, Visoče, Višnja vas, Voglajna, Vojnik, Vransko, Vrbje, Vrbno, Zabukovca, Zadobrova, Zagoj, ZalogRuše, Žalec, 2eger;
3. Gornji grad, ki obsegaraslednje Kraje: Bočna, Brdo,

Gornji gr^J^ja^^JlMUâuJiia^&ya •••.

okolica, Luče, Mozirje, Nazarje/'Nova Štifta, Otok, Pobrežje, Radmirje, Raduna, Rečica ob Savinji, Solčava,
Šmartno ob Dreti, Šmihel, St. Jošt;
4. Slovenske Konjice, ki obsegajo naslednje kraje: Bezina, Brezje, Crešnjice, Kebelj, Konjiška vas, Loče, Loška
gora, Ljubnica, Oplotnica, Paka, Preloge, Prihova, Skomarje, Slovenske Konjice, Stranice, Sv. Jernej, Sv. Kunigunda, Skalce, Spitalič, Tepanje, Ugovee, Vitanje, Zbelovo, Zreče, Zeče, Ziče;
5. Šmarje pri Jelšah, ki obsega naslednje kraje: Babna
gora, Babna reka, Belo, Brestovec, Buče, Cerovec, Dolga
gora, Drensko rebro, Dvor, Gaberje, Hotunje, Ješovec,
Kostrivnica, Kozje, Lemberg, Lisično, Loka pri Zusmu,
Mestinje, Olimje, Pilštajn, Plat, Podčetrtek, Polje, Prevorje, Pristava, Ratanska vas, Rodna, Rogaška Slatina,
Rogatec, Sečovo, Senovica, Sela, Sladka gora, Sodna vas,
Stranje, Sv. Ema, Sv. Florjan, Sv. Katarina, Sv. Peter na
Medvedjem selu, Sv. Rok ob Sotli, Sv. Štefan, Sv. Tomaž,
Šmarje pri Jelšah, St. Vid pri Grobelncm, Tinsko, Verace, Virštajn, Vrh, Zagorje, Zeče, Zibika, Zusem;
6. Šoštanj, ki obsega naslednje kraje: Bele vode, Cir.
kovce, Dolič, Dovže, Družmirje, Gaberke, Golavabukn,
Gorenje, Legen, Lokavica, Mislinja, Paka, Pameče, Pesjo,
Plešivec, Podgorje, Ravne, Razbor, Sele, Slovenj Gradec,
Stari trg pri Slov. Gradcu, Straže, Sv. Andraž pri Velenju, Sv. Lenart, Šalek, Skale, Šmartno, Šmartno ob
Paki, šmiklavž, Šoštanj, Sv. Florjan pri Šoštanju, Sv. Florjan v Doliču, Št. Janž, Št. Jani pri Dravogradu, Št. Ilj,
Št. Ilj pri Velenju, Sv. Vid, Topolščica, Troblje, •••••
vas, Velenje, Zavodnje;
7. Trbovlje, ki obsegajo naslednje kraje: Bevško, Breg,
Ceče, Cemšenik, Dobovec, Dol pri Hrastniku, Dole pri
Litiji, Gabersko, Hrastnik, Izlake, Kisovec-Loke, Klek,
Kolovrat, Kotredež, Krnice-Kovk, Loka, Marno, Mlinše,
Polšnik, Prapretno, Radeče, Razbor, Rimske Toplice,"
Sv. Jedert, Sv. Jurij pod Kumom, Sv. Urh, St. GotarcL,
Št. Lambert, Trbovlje, Turje, Zagorje, Zidani most.
'

Člen 4.

Ljubljansko okrožje je razdeljeno na. 7 okrajevj.
in Bicer:
f.
1. Grosuplje, ki obsega .naslednje kraje: Ambrus,
Bruhanja vas, Dob, Dvorska vas, Gatina, Gabrovčec, Grosuplje, Hočevje, Ivančna gorica, Karlovica, Kompolje,
Lobček, Muljava, Opalkovo, Podtiskavec, Polica, Ponikve,,
Ponova vas, Peščenjek, Petrušnja vas, Predstruge, Račna,j
Radohova vas, Rašica, Retje, Rob, Rupe, Sela-Cikava*
Spodnja Slivnica, Stari trg pri Višnji gori, Stična, Struge,,
Sv. Gregor, Skocjan, Šmarje, St. Jurij, St. Pavel, St..Vid>
pri Stični, Temenica, Türjak, Velike Pece, Višnja gora,.
Višnje, Videm-Dobrepolje, Videm-Krka, Velike Lašče^j
Veliki Osolnik, Uzmani, Zagorlca, Zagradec, Zdenska vas*]
Zg. Slivnica, Žalna;
.
*
;j
4
2. Jesenice, ki obsegajo naslednjo kraje: Begunje,
Bled, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Brezje, CeŠnjica, Dobrava, Dovje-Mojstrana, Fužina, Gozd, GrabČe,
Hraše, Hrušica, Jesenice, Kamna gorica, Koprivnik,
Kranjska gora, Krnica, Kropa, Lancovo, Lesce, Ljubno,
Mošnje, Nemški Rovt, Nomenj, Podkoren, Polje, Podnart,
Radovljica, Rateče, Ribno, Smokuč, Spodnje Gorje, Sred*
nja Dobrava, Srednja vas, Sv. Križ, Zabreznica, Zapuzo,
v
Zasip, Zgornje Gorje, Žirovnica;
-j
3.'Kamnik, ki obsega naslednje kraje: Blagovica,
Bj^ovic^jpjšnjio^jCjcna, pj^Djomžale, Dragomelj, Du*
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plica, Godič, Homec, Ihan, Jarše, Jastroblje, Kamnik,
Komenda, Krajce, Krašnja, Križ, Krtina, Loke, Lukovica,
Mengeš, Mlaka, Moravče, Moste, Motnik, Nevlje, Palovče,
Pece, Podgorje, Preserje, Prevoje, Radomlje, Rafolče,
Repnje, Rova, Soteska, Srednja vas, Stranje, Sinkov- tura,
Smarca, Šmartno, Sent Ožbalt, .Trzin, Tuhinj, Tunjice,
Vir, Vodice, Volčji potok,. Vrhpolje, Zalog, Županje njive;
4. Kranj, ki obsega naslednje kraje: Bistrica, Bitnje,
' Britof, Brniki, Cerklje, Duplje, Gorice, Grad, Jezersko,
Klanec, Kokra, Kokrica, Kovor, Kranj, Križe, Lese, Lqm,
Mavčiče, Naklo, Orehek, Podblica, Podbrezje, Pcžonik,
Preddvor, Predoslje, Primskovo, Sebenje, Senično, Smlednik, Stražišče, Struževo, Sveta Ana, Sveta Neža, Sencu .
Senturška gora, Trboje, Trstenik, Tržič, Velesovo, Visoko.,
Voglje, Voklo, Zapoge, Zgornja Bela, Zgornja Besnica,
Zgornje Bitnje;
5. Ljübljana-okolica, ki obsega naslednje kraje: Beričevo, Bevke, Bizovik, Blatna Brezovica, Borovnica,
Breg, Brest, Brezovica, Bulajnova, Črni potok, Crni vrh,
Dobrova, Dobrunje, Dol pri Ljubljani, Dol prd Borovnici,
Dolsko, Dražica, Drenov grič, Dvor, Gameljne, Golo,
Horjul; Hotič, Hruševo-Gaberje, Ig, Iška loka,. Iška vas,
Janče, Kamnik, Kozarje-Podsmreka, Kresnice, Ligojna,
Litija, Log, Notranje gorice, Pijava gorica, Pirniče, Podgorica, Podlipa, Podlipoglav, Podpeč, Polhov Gradec, Prapreče, Preserje, Prežganje*, Rakitna, Sava, Sostro, Stara
Vrhnika, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Šmartno-Skaručna,
Stanga, Tacen, Tirna, Vače, Velika Kostrevnica, Verd,
Vnanje gorice, Vrhnika, Vrhovci, Vrzdenec, Zadvor, Za" klanec, Zaplana, Zasavje-Ribče, Zgornja Jablanica, 2elimlje;
6. Rakek, kd obsega naslednje kraje: Babno polje,
Begunje, Bezuljak, Cajnarje, Cerknica, Dolenje Jezero,
Dolenja vas, Dolenji Logatec, Gorenji Logatec, "Gorenje
Otave, Grahovo, Gorenja vas, Hotedršica, Kozarišče,s
Laze, Lož, Nova vas, Planina, Podcerkev, Podgora, Pudob,"
Rakek, Ravnik, Rovte, Rovtarske Ziberše, SelŠček, Stari
trg, Studenec, Sv. Trije kralji, Sveta Trojica, Sveti Vid,
Unec, Velike Bloke, Vrhnika, Žerovnica;
7. Skoïja Loka, ki obsega naslednje kraje: BTCDOV-'
niča, Bukovščica, Bukovica, Češnjica, Dobračeva, Dolenja
vas, Dražgoše, Gorenja vas, Hotavlje, Hotovlje, Javorje,
Ledinica, Le&kovica, Log, Lucine, Malenski vrh, Martinj
vrh, Medvode, Nova vas, Peven, Podlonk, Poljane, PuštaT,
Roteče, Selca, Sora, Sorica, Sovodenj, Stara Loka, Stara
vas, Sveti Lenart, Skoïja Loka, Trata-kolodvor, Trebija,
Vaše, Volča, Zalilog, Zgornja Davča, Zminec, Zabnica,
Železniki, Zetina, Ziri, Žlebe.
Člen 5.
Mariborsko okrožje je razdeljeno na 9 okrajev, m aieen
1. Dolnja Lendava, M obsega naslednje kraje: Bo*gojina^ Brezovica, Centiba, Crenšovci, Dubrovnik, Dolina,
Dolnja Bistrica, Dolnja Lendava, Dolnji Lakuš, Fince,
Filovci, Gaberje, Gomilica, Gornji Lakuš, Genterovci,
Gornja Bistrica, Hotiza, Kapca, Kot, Kobilje, Lipa, Melinci, Motvarjevci, Mala Polana, Nedelica, Odranci, Petešovci, Radmošanci, Renkovci, Srednja Bistrica, Strehovri,
Trnje, Turnišče, Velika Polana, ••;
2. Ljutomer, ki obsega naslednje kraje: Bolehnečici,
Branoslavci, Bučečovci, Bunčani, Cezanjevci, Cven, Godemard, Grezovščak, Grlava, Ivanjkovci, Kog, Ključarovci pri Ljutomeru, Ključarovci pri Ormožu, Križevci,
Kuršinci, Lahonci, 'Ljutomer, Logarovci, Lokavci. Mala
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Savski vrh, Sejanci, Selisci, Slamnjak, Stara cesta, Stara
Nova vas, Stročja vas, Sv. Miklavž pri Ormožu, Sv. Tomaž
pri Ormožu, Trnovci, Veličane, Veržej, Vučja vas, Zerovinci;
B. Ilaribor-mesto sestoji iz nekdanjega ozemlja mesta
Maribor s kataslralnimi občinami: Grajski marof, Grajska vrata, Koroška vrata, Maribor-mesto in Sv. Magdalena in iz katastralnih občin Pobrežje, Tezno in Studenci;
4. Maribor-desni breg, ki obsega naslednje kraje:
Bezena, Bistrica, Bohova, Branšvajg, Brezje, Cigonca,
Crešnjevec, Dežno-Varoš, Dobrovce, Dogoše, Fram,- Gorica, Hotinja vas, Janžev vrh-Orlica, •••••••-••••-•,
Kumen, Laporje, Lehen, Limbuš, Lobnica, Loka-Gradi& <t,
Makole, Morje, Nova vas, Orehova vas, Pekel, Pekre,
Podova, Poljéane, Planica-Kopivnik, Podvelka, Prägersko, Prepolje, Puščava, Pečke, Rače, Razvanje, RekaPohorje, Ribnica na Pohorju, Rogoza, Ruše, Spodnja Polskava, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnje Rad.
vanje, Skoke, Slivnica, Slovenska Bistrica, Smolnik, Spodnje Hoče, Struge, Stanovsko, Studeniće, Stranske Makole,
Stari Log, Sveta Ana, Sveti Lovrenc na Pohorju, Sveta
Marjeta na Dravskem polju, Sveti Miklavž, Šentovec,
Šmartno na Pohorju, Strnišče, Tinje, Vojtina, Vrhlova,
Vrhole, Vuhred, Zgornja Bistrica, Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Zgornje Hoče, Zgornje Radvanje, Zrkovoi,
Zabljek;
-, Maribor-levi breg, ki obsega naslednje kraje: Bre- '
sternica, Brezno, Bukovje, Cirknica, Ceršak, Cermljenšak, Gačnik, Gasteraj, Gočeva, Jablance, Jarenina, Kamnica, Kapla, Korena, Košaki, Kozjak, Maina, Marenberg,
Osek, Partinje, Pesnica, Ploderščica, Porčič, Remšnik,
Rogoznica, Selce, Selnica ob Dravi, Selnica ob Muri,
Senarska, Sladki vrh, Slemen, ' Spodnja Kungota, SpoòU
nja Voličina, Spodnja Vižinga, Spodnji Duplek, Spodnji Jakobski dol, Spodnji Zerjavcij Stara gora, Sve.
čina, Sv. Duh, Sv. Jurij ob Pesnici, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Sv. Križ, Sv. Lenart v Slovenskih goricah, Sv. Martin pri Vurbergu, Sv. Marjeta ob Pesnici, Sv.
Ožbalt, Sv. Peter, Sv. Trojica v Slov. goricah, Šetarjeva;
Sent Ilj, Vas Radelca, Verjane, Zamarkova, Zgornja"
Kungota, Zgornja Voličina, Zgornji Duplek, Zgornji Jakobski dol, Zgornji Zerjavci, Zinica, Zikarci;
6. Murska Sobota, ki obsega téle kraje: Adrijand,
Andrejci, Bakovci, Beltinci, Beznovci, Bodonci, Bokrači,
Boreča, Borejci, Bratonci, Brezovci, Budincd, CankovafČe»
pinci, Črnelavci, Dankovci, Dokležovje, Dolič, Dolina,.
Dol. Slaveči, Domajinci, Domanjšovci, Fokovci, Fikšinoi, Gančani, Gederovci, Gorica, Gornja Lendava, Gornji
Crnci, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Gradišče, Gerlinci, Hodoš, Ivanjci, Ivanovci, Ižakovci, Korovci, Kovačevci, Krajina, Kranrarovci, Krašci, Križevci, Krog, Krplivw
nik, Kruplivnik, Kupšinci, Kuštanovci, Kuzma, Lemerje,
Lipovci, Lukova, Mačkove:, Veliki Dolenjci, Markiševci,
Markovci, Martinje, Martjanci, Matjaševci, Mlajtinci,
Moravci, Moščanci, Motovilci, Murska Sobota, Murski
Crnci, Murski Petrovci, Nemčavci', Neradnovci, Noršinci,
Osinje, Otovci, Pečarovci, Peskovci, Pertoča, Petanjci,
Polana, Poznanovci, Predanovci," Prosečka vas, Prosenjakovci, Puconci, Pužavci, Radovci, Rakičan, Rankovci,
Ratkovci, Rogaševci, Rokoča, Satahovci, Sebeborci, Selo,
Skakovci, Sodišinci, Sotinà, Stanjevci, Štrukovci, Salamene!, Šalovci, Solinci, Tešanovri, Tišina Topo«
lovci, Trtkova, Tropovci, Vadarci, Vanča ve3, Vaneča,
Večeslavci, Vescica, Vidopci, .VuČja comica, ZonkoveL,
n
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7. Prevalje, ki obsegajo naslednje kraje: Črna, Črneče, Dobja vas. Dobrije, Dravograd, Gertina, Guštanj, Javorje, Koprivna, Kotlje, Lese, Libeliee, Lokovica, Mežica,
Muta, Ojstrica, Otiški vrh, Pernice, Prevalje, Sv. Anton,
Sv. Boštjan, Sv. Danijel pri Prevaljah, Sv. Primož nad
Muto, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Vid pri Muti, Tolsti vrh,
Trbonje, Vuzenica, Vič, Žerjav;
8. Ptuj, ki obsega naslednje kraje: Apače, Bišečki
vrh, Biš, Borovci, Brezovci, Budina, Bukovci, Cirkovci,
Cirkulane, Cvetkovci, čermcžiše, Dobrina, Dolena, Dornava, Dragovič, Draženci, Drobetinci, Formin, Gajevci,
Gorca-Dežno, Gorenjski vrh, Gradua, Grajena, Grdina,
Gruškovec, Gruškovje, Hajdina, Hum, Hvaletinci, Jablane, Janežovcf, Jurovci, Juršinci, Kicar, Kcčice, Kozminci, Krčevina pri Ptuju, Lancova vas, Leskovec, Levanjci,
f/očki vrh, Loperšice, Majski vrh, Majšperk, Mala vas,
Markovci, Mestni vrh, Mezgovci, Mihovoi, Moškanjci, Maretinci, Nadole, Naraplje, Nova vas pri Ptuju, Nova vas
pri Sv. Marku, Ormož, Paeinje, Paradiž, Pavlovci, Plctarje, Pobrežje, Podgorci, Podlehnik, Podvinci, Polenšak, Pristava, Prvenci, Ptuj, Ptujska gora, Rotman, Sakcšak, Sela, Sestreže, Skorišnjak, Slapšina, Slatina, Slovenja vas, Sobetinci, Spuhlja, Središče, Stanošina, Starošinci, Stojnci, Stoperce, Stranja-Rodnji vrh, Stražgonci,
Sv. Marjeta niže Ptuja, Sv. Lovrenc na Dravskem polju.
Sv. Urban pri Ptuju, Sv. Vid pri Ptuju, Št. Janž na
Dravskem polju, Sikole, Tibolci, Trnovska vas, Trnovski
vrh, Tržec-Jurovci, Turški vrh, Vareja, Velika Nedelja,
Velika Varnica, Veliki Okič, Velovlak, Vinterovci, Vurberg, Zabovci, Zagojiči, Zagorci, Zamušani, Zavrč,
Zlatoličje, Zabjak, Zetale-Stopiče;
9. Radgona, kj obsega naslednje kraje: Apače, Andrenci, Boračeva, Brengova, Cogetinci, Cerkvenjak, Čagona, Črešnjevci, Dražen vrh, Drvanja, Galušak, Gornja Radgona,, Grabonoš, Hrastje-Mota, Ivanjoi, Ivanjševcir Ihova, Janžev vrh, Kapela, Kraljevci, Lomanoši, Lokavec, Mele, Murščak, Negova, Nasova-Janhova, Orehovci, Očeslavci, Okoslavci, Police, Radenci, Rihtarovci,
Radvenci, Rožički vrh, Ročica, Rožengrund, Stavešinci,
Stara gora, Sovjak, Stogovci, Sveti Benedikt v Slov. goricah, Sv. Ana v Slov. goricah, Sv. Trije kralji, ščavnica,
Trate, Trolkova, Velka, Videm, Zbigovci, Zgornja Ščavnica, Žice, Zupetinci.

grad, Preloka, Pribinci, Prilozje, Primostek, Purga, Radenci, Radovica, Radoviči, Ravnace, Rodine, Rosalnice,
Rožnj dol, Sadinja vas, Sela pri Dragatimi, Sela pri Jugorju, Sela pri Sv. Duhu, Semič, Sinji vrh, Slamna vas
Sodevci, Stara lipa, Stari trg, Stranska vas, Stražnji vrh,
Suhor, Svibnik, Skemljevec, Špeharji, štrekljevec, Tan.
ča gora, Tribuče, Trnovec, Trnovec pri Metliki, Tušev
dol, Učakovci, Vapča vas, Velika Lahinja, Velika Sela,
Veliki Nerajec, Vidine, Vidošiči, Vimol, Vinji vrh, Voj.
na vas, Vranoviči, Vinica, Vrtače, Vukovci, Zagozdac,
Zapudje, Zastava, Zemelj, Zilje, Želebej, Železniki, Zu.
mei;

3. Krško, ki obsega naslednje kraje: Artiče, Bizeljsko, Bianca, Brege, Brezovo, Boštanj, Brežice, Brežiceokolica, Bučerca, Bučka, Cerklje, Čatež, Češnjica, Dedna
vas, Dobe, Dobova, Dolnja Pirešica, Dolsko, Globočica,
Globoko, Gora Sv. Lovrenca, Gornji Leskovec, Impolje,
Kapele, Kostanje, Kozje, Križ, Krška vas, Krško, Kumpolje, Ledina, Leskovec pri Krškem, Lipoglav, Log, lončarjev dol, Malo Mraševo, Mokrice, Orehovec, Orehovo,
Orešje, Ošlerc, Pecelj, Pečice, Pišece, Podgorje, Podsre.
da, Poklek, Poklek pri Kozjem, Prekopa, Presladol,
Prušna vas, Rajhenburg, Raka, Raztez, Senovo, Senuše,
Sevnica, Skopice, Slinovce, Smednik, Sromlje, Slara vas,
Stara vas pri Vidmu, Stolovnik, Stari grad, Studenec,
Sv. Duh, Sv. Križ, Sv. Peler pod Svetimi gorami, Sv.
Primož, Sutna, Velika Dolina, Veliki Kamen, Veliki
Podlog, Veteraik, Vranje, Zabukôvje, Zavrateç, Zdole,
Zabjek;

Člen 6.
«Novomeško okrožje je razdeljeno >na 5 okrajev, in
sicer:
1. Črnomelj, ki obsega naslednje kraje: Adlešiči,
Bedenj, Belčji vrh, Bereča vas, Bojanei, Bojanja vas, Boldraž, Božakovo, Brezova reber, Brdarci, Bušinja vas,
Butoraj, Cerkvišce, Cerovec, Čeplje, Črešnjevec, Črnomelj, čudno selo, Curile, Damelj, Deainec, Deskova vas,
Dobliče, Doblička gora, Dobravica, Dol, Dolenci, Dolenji
Podklanec, Dolnja Lokvica, Dolnji Suhor pq Mejtliki,
Dra^aluš, Dragomlja vas, Dragovanja vas, DraSiči, Drenovec, Dule, Fučkovci, Gaber, Golek pri Vinici, Gorenjci, Gor. Laze, Gorenji *Podklanec, Gornja Lokvica, Gornji Suhor pri Metliki, Grabrovec, G^dac, Gradnfk, Griblje, Grm, Hrajt pri Vinici, Jelševnik, Jerneja vas, Jugorje, Kal, Kočevje,^ Knežina, Kot pri Semiču, Krasinec, Krašnji vrh, Krivoglavice, Križevska
vas, Krvavčji vrh, Loka, Lokve, Mala Lahinja, Maline,
Mali Nerajec, Malo Lešče, Marindol, Metlika, Milici, Nestoplja vas, Obrh, Omota, Osojnik, Otok, Otovec, Perudina. Petrova vas, P.odreber. Eodzemßjj, Rotojki^ Pred-

4. Novo mesto, ki obsega naslednje kraje: Bela cerkev, Biška vas, Brod, Bršljin, Češča vas, Črmošnjice pri
Stopičah,- Črmošnjice, Dobrava, Dobindol, Dolnji Ajdovec, Dolnje Dole, Dolnje Kamenje, Dol. Križ, Dol, Maharovec, Dol. Mokro polje, Dol. Podboršt, Dol. Prekopa,
Dol. Stara vas, Dol. Straža, Dol. Suhadol. Dol. Sušice.
Dolž, Drča, Drganja eela, Družinska vas, Dvor, Gaberje,
Gor. Kamence, Gor. Sušice, Gor. Vrhpolje, Gotna vas,
Grič, Grmovlje, Harinjâ vas, Hmeleič, Jablan, Koroška
vas, Krsinjvrh, Laze, Ločna, Meniška vas, Mirna pec,e
Muhaber, Novo mesto, Obrh, Občice, Orehoviea, Petane,
Podgrad, Podhosta, Podturn, Poljane pri Toplicah, Poljane, Polje gornje, Potok, Prečna, Ratje, Regerča vas,
Roje, Sadinja vas, Sela-Hinje, Sela-Ratež, Sela pri Toplicah, Selišče, Smolenja, vas, Soteska, Sr. Globodol, Sr.
Grčevje, Stara Bučka, Stara vas, Stopiče, Stranska vas,
Škocjari, Šmarje, Šmarjeta, Smihel pri Novem mestu,
Smihel pr[ Žužemberku, št. Jernej, Št. Peter, Tomažja
vas, Toplice na Dolenjskem, Toplice pri šmarjeti, Uršna
seîa, Vavta vas, Vel. Brusnice, Vel. Kal, Vel. Lipje, Vel.
Lipovec, Vel. Slatnik, Verdun, Vinica, Zagrad, Zalog,
Zameško,' Zdinia yas, Žabja ••§, Žužemberk^

2. Kočevje, ki obsega naslednje kraje: Ajbelj, Banja
loka, Bosljiva loka, Breg, Bukovica, Črni potok, Dolenja
vas, Dolenji Lazi, Dolga vas, Dolnja Briga, Draga, Dren,
Fara, Gora, Gorica vas, Gornja Briga, Gotenica, Grivac,
Hrib, JakSiči, Jesenov vrt, Jurjevica, Kočevje, Kočevska
reka, Kolpska dolina, Koprivnik, Kostel, Kuželj, Lazeč,
Morava, Mozelj, Mlaka pri Kočevski reki, Muha vas,
Nemška loka, Nemška vas, .Nova sela, Novi lazi, Osilnica,
Pod')lanina, Podpreska, Podstene, Pirče, Potok, Rakitnica, Ribnica, Selo, Slavski laz, Smuka, Sodražica, Spodnji
log, Srednja vas, SLara cerkev, Sušlje, Šalka vas, Segova
vas, Škrilj, Trava, Travnik, Vas, Vecenbah, Velike poljane, Vince, Vrh, Zamostec, Zigmarice;
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Kolikor so te posle opravljali Komisija za ugotovitev
5. Trebnje, ki obsega naslednje kraje: Bistrica, Cirnik, Čatež, Cešnjice, Dobrniče, Dolenja Nemška vas, škode na kulturno-zgodovinskih predmetih Slovenije in
Gornji Lakenc, Hrastvica, Knežja vas, Korita, Krmelj, |, ostali organi, jih predajo Federalnemu zbiralnemu centru
Lukòvk, Malkovec, Male dole, Mirna, Mirna vas, Mokro- in okrožnim zbiralnim centrom.
nog, Moravče, Obla gorica, Otavnik, Primskovo, Račje
Člen 3.
6elo, Sela, Sela-Šumberk, Sevnica, Skrovnik, Svetinje,
Sv. Križ, Sv. Križ pri Mokronogu, Sv.» Štefan, Straža,
Federalni zbiralni center vodi predsednik, ki ga
Št. Janž, Št. Lovrenc, Št. Rupert, Tlaka, Trebelno, Treb- imenuje minister za prosveto.
nje, Tržišče, Velika Loka, Veliki Gaber, Vrh, ZabukovNjemu pomagajo referenti za umetnost, znanost in
je, Zagorica.
*
"glasbo iz oddelka za kulturo pri ministrstvu za prosveto
Člen 7.
in vodja zavoda za varstvo spomenikov.
Vsi ti tvorijo vodstvo Federalnega zbiralnega centra.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v »Uradnem
Kot posvetovalni organ je vodstvu v, pomoč posvetolistu«.
valni odbor, ki ga sestavljajo: načelnik za ljudsko pro'
Ljubljana dne 6. septembra 1945.
sveto v ministrstvu za prosveto, ravnatelj Državne za.
Za Predsedstvo
ložbe Slovenije,' predsednik Komisije za ugotovitev škode
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
na kulturno-zgodovinskih predmetih Slovenije, ravnatelji Narodnega muzeja, Narodne galerije in UniverziTajnik:
Predsednik:
France Lubej s. r.
Josip Vidmar s. r. tetne biblioteke, direktor Znanstvenega instituta in ravnatelj Centralnega arhiva, kakor hitro bo ta ustanovljen,
in po potrebi nadaljnji člani, ki jih na predlog posvetovalnega odbora pritegne vodstvo Federalnega zbiralnega
•Uredbe, odredbe (naredbe)
centra.
in drugi razglasi
Člen 4.
ministrstev Narodne vlade Slovenije
Osebje Federalnega zbiralnega centra in vodje okrožnih zbiralnih centrov imenuje minister za prosveto na
predlog predsednika Federalnega zbiralnega centra.
282.
Pomožno osebje za okrožne zbiralne centre imenuje
Uredba
na predlog vodje okrožnega zbiralnega centra prosvetni
oddelek okrožja v sporazumu s predsednikom Federalministrstva za prosveto '
nega zbiralnega centra.
o ustanovitvi zbiralnih centrov za kulturnoPomožno osebje za okrožne zbiralne centre imenuje
zgodovinske predmete
na predlog vodje okrožnega zbiralnega centra 'prosvetni
oddelek okrožja v sporazumu s predsednikom FederalČlen 1.
nega zbiralnega centra.
Na osnovi zakona o zbiranju, čuvanju in razdelitvi
Osebje mora biti izbrano iz vrst strokovnjakov, ali
knjig in drugih kulturno-zgodovinskih predmetov z dne če teh ni, drugih prosvetnih delavcev.
24. maja 1945, na osnovi pravilnika o prenosu poslov
državne uprave narodnega imetja iz pristojnosti miniČlen 5.
strstva za industrijo in rudarstvo v pristojnost miniZ vsemi kulturno-zgodovinskimi predmeti v območju
strstva za prosveto DFJ z dne 25. julija 1945 ter na
osnovi navodil za ustanovitev in poslovanje zbiralnih Slovenije, ki so postali državna last po odloku AVNOJ-a
centrov z dne 31. julija 1945 se ustanovi Federalni z dne 21. novembra 1944, razpolaga v skladu z zako-*
zbiralni center za kulturno-zgodovinske predmete pri nom, pravilnikom in navodili, navedenimi v čl. 1., izministrstvu za prosveto v Ljubljani za vse območje ključno Federalni zbiralni center s svojimi okrožnimi
centri. Kdor koli bi samovoljno razpolagal e kulturnoSlovenije.
V Mariboru, Celju in Novem mestu se pri tamkajšnjih zgodovinskimi predmeti, jih jemal, raznašal ali uničeval,
okrožjih ustanovijo okrožni zbiralni • centri za kulturno- bo kaznovan po predpisih, v katerih so določene kazni
za uničevanje državne lastnine.
zgodovinske predmete.
Federalni zbiralni center opravlja hkrati dolžnosti
Člen 6.
okrožnih zbiralnih centrov za ljubljansko okrožje in
Ta uredba velja od dneva ob;ave v >Uradnem listu«.
okrožno mesto Ljubljano.
Ljubljana 25. avgusta 1945.
Člen 2.
Minister za prosveto:
Federalni zbiralni center ima naslednje referate:
Dr. Fcrdo Kozak s. r.
1. umetniško-muzejski referat;
2. knjižni referat;
233.
3. arhivski referat;
4. muzikalni referat, in
:
j
Uredba
5. splošni referat (splošno pisarno).
ministrstva za prosvfcto
Okrožni zbiralni" centri so organizirani na enak
o gimnazijah v šolskem letu 1945./46,
način, vendar s to razliko, da se glede na manjši obseg
Člen 1. .
poslov združi več posameznih referatov. Hkrati imajo
Na ozemlju federalne Slovenije se v šolskem letu
okrožni zbiralni centri po potrebi 6V.oje pooblaščence
1945./46J
'
pri posameznih okrajih.
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1. ohranijo naslednje gimnazije:
e

v okrožju Novo mesto:
Črnomelj, mešana gimnazija, r. I.—VI.;
Metlika, mešana nepopolna nižja gimnazija, r. L—II.;
v ljubljanskem okrožju:
Stari trg pri Ložu, mešana nepopolna nižja gimnazija, r. L—II.;
2. obnove naslednje gimnazije:
v okrožnem mestu Ljubljani:
klasična gimnazija, Gajeva ulica, r. L—VIII. — S
to gimnazijo se združijo, klasične vzporednice
I. ženske realne gimnazije;
I. moška gimnazija, Vegova ulica, r. I.—VIII.;
II. moška gimnazija, dosedaj na Rakovniku, se prenese v poslopje I. moške meščanske šole (Prulej
in se s to šolo združi, r. I.—VIIL;
III. moška gimnazija, Bežigrad, r. L—VIIL;
IV. moška gimnazija, v poslopju III. moške gimnazije, r. L—VIIL;
I. ženska gimnazija, v lastnem poslopju na Poljanah,
r. L—VIIL;
II. ženska gimnazija, v novem gimnazijskem poslopju
uršulinskega samostana, r. L—VIIL;
v okrožju Novo mesto:
Novo mesto, mešana gimnazija, r. L— V., s pravico
do postopnega odpiranja višjih razredov;
Kočevje, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
v ljubljanskem okrožju:
Kranj, mešana gimnazija, r. L—VIIL;
v okrožju Celje:
Celje, I. mešana gimnazija, r. I.—VIIL;
Celje, II. mešana gimnazija, r. L—VIIL;
v okrožju Maribor:
Maribor, mešana gimnazija, r. L—VIIL;
Maribor, klasična gimnazija, z vzporednicami enotne
gimnazije, r. L—VIIL;
Ptuj, mešana gimnazija, r. I.—VIIL;
Murska Sobota, mešana gimnazija, r. L—VIIL;
3. ustanove naslednje gimnazije:
v okrožnem mestu Ljubljani:
IIL ženska gimnazija, v novem poslopju uršulinskega
samostana, r. L—VIIL; IV. ženska gimnazija, v poslopju dosedanje II. moške
meščanske šole (za Bežigradom), r. L—VIII. —
V te dve novi ženski gimnaziji se vpišejo dijakinje dosedanjih zasebnih gimnazij in meščanskih šol, dijakinje sedanje I. dekliške in II. dekliške meščansko šole ter pritegnejo dijakinje
z drugih ženskih gimnazij, kolikor so novima
gimnazijama najbližje. — Dijaki IV. moške meščanske šole se porazdele po kraju bivanja naj.
bližjim gimnazijam.*
Ljubljana-Vič, mešana gimnazija, r. L—VIIL;
Ljubijana-Moste. mešana nižja gimnazija, v posloptu
dosedanje ill. mešane meščanske šole, r. L—IV.;
Ljubljana-Zgornja Šiška, mešana nižja gimnazija, v
poslopju dosedanje IL mešane meščanske šole,
r. L-IV.;
Št. Vid nad Ljubljano, mešana nižja gimnazija, v
, posloniu dosedanja meščanskejsole, r. L—IY-i

v okrožju Novo mesto:
Brežice, mešana gimnazija, r. L—V., s pravico do
postopnega odpiranja višjih razredov;
Ribnica, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.; v
v ljubljanskem okrožju:
Jesenice, mešana gimnaziji, r. L—V., s pravico do
postopnega odpiranja višjih razredov;
Kamnik, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Domžale, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Skofja Loka, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Ziri, mešana nižja nepopolna gimnazija, r. L;
Bohinjska Bistrica, mešana nižja nepopolna gimnazija, r.( L;
Radovljica, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Tržič, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Logatec, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Litija, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Stična, mešana nižja nepopolna gimnazija, r. L;
v okrožju Celje:
Celje, moška nižja gimnazija, r. L—IV.;
Celje, ženska-nižja gimnazija, r. L—IV.;
Rogaška Slatina, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Krško, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Radeče, mešana nepopolna nižja gimnazija, r. L;
Trbovlje, mešana gimnazija, r. I.—V., s pravico do
postopnega odpiranja višjih razredov;
Zagorje, mešana nepopolna nižja gimnazija, r. IIL
do IV.;
Žalec, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Šoštanj, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Mozirje, mešana nepopolna nižja gimnazija, r. L—IV.;
Konjice, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Vojnik, mešana nepopolna nižja gimnazija, r. L—IIL;
Slovenj Gradec, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
v okrožju Maribor:
Maribor, I. moška nižja gimnazija, r. L—IV.;
Maribor, II. moška nižja gimnazija, r. L—IV.;
Maribor, I. ženska nižja gimnazija, r. L—IV.;
Maribor, II. ženska nižja gimnazija, r. L—IV.;
Sv. Lenart v Slov. goricah, mešana nižja gimnazija,
r. L-IV.;
Ormož, mešana nižja fimnazija, r. L—IV.;
«•
Ljutomer, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Gornja Radgona, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Dolnja Lendava, mešana nižja gimnazija, r. L—-IV.;
Slovenska Bistrica, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
Ruše, mešana nepopolna nižja gimnazija, r. L—IIL;
Prevalje, mešana nižja gimnazija, r. L—IV.;
4. ukinejo in združijo z •drugimi gimnazijami:
vse dosedanje zasebne gimnazije;
vse dosedanje državne in zasebne meščanske šota
Qen 2.
Šolsko leto traja od 1. septembra 1945 do 31. avgusta
1946.
Člen 3.
Nä vseh gimnazijah se opravijo v dneh od 15. do
20. septembra t. L sprejemni izpiti po pravilniku o spre.
jemnih izpitih za I, razred srednjih.šoL Ur. list št. 182/24.
Člen 4.

=•-

Na vseh gimnazijah se izvrši vpis v dnefi od 21. đo
25. septembra t. "L Na prijavah naj dijaki vpišeio tudi,
kateri živi Juji jezik bodo izb.rali 7• ItUiMLx'-viSiui raz-
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stev. sa
redih (all angleščino ali francoščino ali nemščino) in
ali bodo obiskovali verouk.
Člen 5.
Dijak se mora vpisati na gimnaziji, ki je njegovemu
stalnemu, bivališču najbližja. Ob vpisu ni potrebno predložiti potrdilo starega zavoda o prestopu. O dijaku se
nova ravnateljstva informirajo po pričetku rednega šolskega dela.
Člen 6.
Vodstva šol pošljejo takoj po izvršenem vpisu ministrstvu za prosveto:
1. statistični pregled vpisanih dijakov (število dijakov-dijakinj za posamezni razred, število dijakov-dijakinj
za posamezni tuji fivi jezik v posameznih razredih, število dijakov-dijakinj za verouk v posameznih razredih);
2. predlogo za ustanovitev oddelkov;
3. siceršnje predloge ' za takojšnje, čim uspešnejše
normaliziranje pouka na evoji Soli
i

b) mešano učiteljišče v Mariboru, r. L, s pravico io
postopnega odpiranja višjih razredov.
^
Ukinejo se vsa zasebna učiteljišča. Učenke teh ••
smejo vpisati v ustrezajoče razrede državnih učiteljišč.
Člen 2.
Za sprejem na učiteljišča delajo učenci sprejemni
izpit po pravilniku o tem izpitu.
Člen 3.
Za učiteljišča veljajo smiselno določbe členov 2., 4.,
5., G., 7., 8., 10. in 11. uredbe o gimnazijah v šolskem
letu 1045./46. z dne 3. septembra 1945.
Člen 4.

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listuc
Ljubljana dne 3. septembra 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

v

Clçn 7.
Ob vpisu se mora izvesti popis (po razredih in
spolu):
1. dijakov, ki "bodo stanovali ali se hranili doma;
4
2. dijakov, ki bodo hodili ali se vozili iz oddaljenejših krajev in zato potrebujejo dslne oskrbe [a) dnevno
zavetišče, b) delno hrano];
3. dijakov, ki potrebujejo popolne oskrbe z navedbo,koliko bi mogli sami prispevati k vzdrževanju.
Ravnateljstva pošljejo dobljene podatke hkrati s podatki, zahtevanimi v Čl. 6., ministrstvu za prosveto.

o

235.

Uredba
ministrstva za prosveto
glede vstopa absolventov srednjih tehničnih šol
na tehnično fakulteto univerze v Ljubljani
Člen L

Absolventi srednjih tehničnih sol, ki hočejo v šol-skem letu 1945./46. prestopiti iz srednje tehnične šole
na tehnično fakulteto univerze V Ljubljani, morajo opra,
Člen 8.
viti sprejemni izpit. Izpit je pismen in usten. Pismeni
Učni načrt in program predpiše ministrstvo za pro- del izpita obsega nalogo ali iz domačega slovstva ali
iz kulturne zgodovine ali iz zgodovin© narodno osvobosveto.
<
dilnega gibanja in borbe po izberi kandidata; pri ustnem
Člen 9.
delu izpita, ki ima obliko razgovora, pa naj pokaže kanPo uspehih vpisa izvede ministrstvo za prosveto po- didat za študij na fakulteti potrebno razumevanje za
trebne spremembe Y razvrstitvi gimnazij po členu 1. te matematiko, fiziko in opisno geometrijo, za arhitektni
uredbe.
oddelek pa še za arhitekturo.
Člen 10.
Člen 2.
Bedno eolsko leto se začne dne 15. oktobra t. L 1
Za izdelavo, pismene naloge je določena ena ura,
posamezni ustni izpiti pa trajajo do 20 minut,
Člen 11.
.
£Ta uredba velja od dneva objave v aUradnem listu*.

Člen 3.

• Ljubljana dne 3. septembra 1045.
Minister za prosveto:
Dr. Eerdo Kozak s. r.

Izpitno komisijo sestavljajo učne osebe tehnične fakultete, ki jih fakulteta izbere sama, in delegat ministrstva za prosveto, ki je predsednik iomisije in hkrati
eksaminator za slovenski jezik.
Člen 4 .

234
Uredba
ministrstva za prosveto o učiteljiščih
iE šolskem letu 1946./46.
",';' *<r

Člen t ; "'

Na ozemlju federalne Slovenije se v Šolskem letu
•5./46. obnovita:
al mešano i•A x IâubUani, r, IrrJ.-i

Za sprejemni izpit se ne plačajo nikake pristojbine.
Člen 5.
Ta odredba velja'od dneva objave v, >Uradnem listu«,
in sicer za šolsko leto 1945./46.
Ljubljana dne "L septembra 1945.
Ministerial prosveto;
"'
Px. Fjerdo Kozak p. &

Štev. 33.
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Za Ljubljano-mesto:

236.

Odločba
ministrstva za finance
o razrešitvi vladnega komisarja, upravnega in nadzornega sveta pri Ljubljanski kreditni banki
v Ljubljani
Vladni komisar, člani upravnega in nadzornega
sveta pri Ljubljan.-.ki kreditni banki v Ljubljani se razrešujejo z današtijni dnem.
Njih opravila se prenesejo na delegata ministrstva
za finance pri Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani.
Vsi navedeni, ravnateljstvo in vsi nameščenci zavoda
se pa ne razrešujejo ne odškodninske in ne kazenske
odgovornosti za posle, ki so jih opravljali v času okupacije. $
\
Ljubljana dne 3. septembra 1945.
St. 466-V-1945.
Za ministra finance:
pomočnik
Repič Viktor s. r.

Ubčeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev.,7*vodov in ustanov
237.

Imenovanje
Federalne volivnc komisije za Slovenijo
Zvezna volivna komisija je na svoji seji dne 3. septembra 1945 postavila naslednjo Federalno volivno komisijo za Slovenijo:
predsednik komisije: Z i gon Alojzij, predsednik
vrhovnega sodišča Slovenije,
tajnik: dr. Mak Ivan, pom. javnega tožilca Slovenije,
člani: Tomšič Mira, profesor, Kozak Juš, pisatelj, dr. S t a n o v n i k Ivan, odvetnik, S u š t e r š i č Tone,
delavec, dr. L a v r i č Božidar, zdravnik, univerzitetni
profesor,
nam. predsednika: dr. Vasic Ivan, sodnik vrhovnega sodišča Slovenije,
nani, tajnika: Maček Leopold, tesarski mojster,
nam. članov: Cerne Josip, sodnik vrhovnega sodišča Slovenije, J a k a c Božidar, akademski slikar, F u r lan Franc, kmet, dr. Sorli Peter, duhovnik, Z ih eri
•••, gospodinja.
Beograd dne 3. septembra 1945.
Zvezna volivna komisija
238.

Imenovanje
okrožnih volivnih komisij

predsednik: Muc Viljem, sodnik okrožnega sodišča
v Ljubljani,
tajnik: S k u 1 j Hela, učiteljica,
člarti: Krese Leopold, krojaški pomočnik, G o r e o
Jo3ip, trgovec, T r t n i k Alojz, delavec,
nam. predsednika: M o d i c Heli, odvetnik,
nam. tajnika: Z u p e t Gustav, zobotehnik,
nam. članov: Kamenšek Franc, trgovec, dr.
Slodnjak Anton, profasor, Rudolf Rudolf, uradnik;
, za Ljubljano-okrožje;
predsednik: Kraigher Anton, sodnik okrožnega
sodišča v Ljubljani,
tajnik: Bohinc Andrej, kmet,
člani: Zen France, profesor, Bester Mara, dija.
kinja, Skok Mihaela, delavka,
' nam. predsednika: Petelin Andrej, kmetovalec,
nam. tajnika: Vode Nande, trgovec in gostilničar,
nam. članov: Grad Ivan, trgovec in gostilničar,
K u r a 11 Franc, kmet, M a s t e r 1 Dinko, obrtnik;
za okrožje Celje:
predsednik: Bele Marijan, sodnik okrožnega sodi.
šča v Celju,
tajnik: Zerjal Drago, privatni uradnik,
*
člani: V o v k Karel, mizar, L e š e k Simon, delavec,
V i d e • n i k Vilko, duhovnik,
nam. predsednika: dr. Kukove c Vekoslav, od.
vetnik,
nam. tajnika: P u r n a t Angela, trg. pomočnica,
nam. članov: F u k a Angela, delavka, S e d e j Avgust, sodni uradnik, Cimerman Vida, uradnica;
za okrožje Maribor:
predsednik: dr. J uha rt Franc, sodnik okrožnega
sodišča v Mariboru,
• tajnik: P e t e r n e 1 j Anton, kmečki delavec,
člani: Pungerčar Franc, abs. trg. šole, Kuhar
Vida, študentka, C i z m e k Vilko, ,tehnik,
nam. predsednika: Badovinac Danica, šivilja,'
nam. tajnika: Muha Gašper, gradbeni inženir,
nam. članov: L i n c n e r Anton, trgovec, K a c Lojze,
kolar, Jelen Dolfe, novinar;
za okrožje Novo mesto:
predsednik: Sartori Boris, predsednik okrožnega
sodišča v Novem mestu,
tajnik: Zugelj Martin, čevljarski pomočnik,
člani: Modic Stanislav, sodnik, Novo mesto, Al
Franc, kmet, Jazbinšek Avgust, železničar,
nam. predsednika: Andolšek Anton, delavec,
nam. tajnika: L es ja k Janez, kmečki sin,
nam. članov: I v e c Anica, šivilja, Š m a 1 c Tone,
trgovec,' Z a m 1 j e n Jože, učitelj.
\
Ljubljana dne 5. septembra 1945..
Federalna volivna komisija za Slovenijo

Federalna volivna komisija za Slovenijo je dne
5. septembra 1915 na svoji seji imenovala naslednje
okrožne volivne komisije:
Izdajata: Predsedstvo SNOS In Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, Četrtletno: din 70.—. polletno:
din 135.—. celoletno: dia 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja začeta poia din 2,—, — Uredništvo
m upravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva -uL 23, Tel, št. 25.-52,
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RADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA • NARODNE VLADE SLOVENIJE
Y Ljubljani dne 12. septembra 1945

Letnik I/U.

Številka 34.

VSEBINA:
,239. Uredba o priznanju in veljavnosti v času okupacije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom
na glasbenih akademijah in srednjih glasbenih šolah s
posebnim ozirom na glasbeno akademijo e srednjo glasbeno solo v Ljubljani.
240. Pravilnik za opravljanje praktičnega učiteljskega izpita.
241. Uredba o sprejemu absolventov srednjih šol v trimesečni
tečaj za učitelje-pripravnike.
242. Pravilnik o izpitih na trimesečnih tečajih za pomožne
učitelje-pripravnike.
•
243. Uredba o spregledu izobrazbe na lužjih srednjih Šolah
za pomožne učitelje-pripravnike.
244. Uredba o izpitnih rokih na strokovnih Šolah v resoru
ministrstva za industrijo in. rudarstvo.
245. Uredba o priznanju in veljavnosti izpričeval in diplom,
doseženih v času okupacije na strokovnih šolah in tečajih
iz področja ministrstva za industrijo- in rudarstvo.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne Tlade Slovenije
239.
Uredba
o priznanju in veljavnosti v času okupacije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom na glasbenih akademijah in srednjih glasbenih
šolah s posebnim ozirom na glasbeno akademijo s
srednjo glasbeno šolo.v Ljubljani
A. Srednja glasbena šola pri glasbeni akademiji
v Ljubljani
Člen 1.
Brezpogojno so veljavna vsa izpričevala šolskih let
1941/42 do 1944/45 tistih dijakov, ki so vsaj eno leto
bili borci v NOV ali POJ ali v Jugoslovanski armadi ali
ki so vsaj eno leto delovali kot aktivisti OF. na osvobojenem ali neosvobojenem ozemlju in svojega odnosa do
narodno osvobodilnega gibanja niso. spremenili
Imetniki takih izpričeval predlože izpričevala z uradnimi potrdili, da so pogoji toga člena izpolnjeni, ravnatelju srednje glasbene šole pri glasbeni akademiji, da
se vpiše v izpričevalo klavzula: >To izpričevalo je veljavno v smislu člena 1. uredbe o priznanju in veljavnosti
v času okupacije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom z dne 4. septembra 1945,
Uradni list št. 239/34.<.
Člen 2.
Ostala izpričevala vseh letnikov srednje glasbene
Scie pri glasbeni akademiji v Ljubljani, pridobljena •

246. Uredba o prepovedi Šolanja, obiskovanja tečajev in opravljanja izpitov na strokovnih šolah iz področja ministrstva
za industrijo in rudarstva
247. Uredba o stalnih izpitnih komisijah za izpite na strokovnih šolah iz resora ministrstva za industrijo in rudarstvo.
248. Uredba o začasni odpravi završnih izpitov na strokovnih
šolah iz resora ministrstva za industrijo in rudarstvo.
249. Uredba o zgoščenem pouku na državni tehniški srednji
Soli v Ljubljani.
250. Odločba o cenah premogu.
251. Odlok Federalne volivne komisije Slovenije o porazdelitvi
poslanskih mandatov na posamezna okrožja oziroma okraje
Slovenije.
252. Postavitev okrajnih volivnih komisij za volivne okraja
glavnega mesta Ljubljane.
— Popravek.
šolskih letih 1941/42 do 1944/45, so veljavna le s pogojem
nostrifikacije.
Člen 3.
1. Kdor želi doseči nostrifikacijo svojega izpričevala,
ga mora predložiti ravnatelju erednje glasbene šole.
2. O nostrifikaciji izpričeval odloča komisija, katero
imenuje na glasbeni akademiji ministrstvo za prosveto
(člen 11., odst. 2.) in ki posluje tudi za srednjo glasbeno
šolo.
3. Nostrifikacija izpričeval je odvisna od strokovne
vrednosti tistih, ki so izpričevalo izdali, od moralne
vrednosti imetnika izpričevala, pri čemer se mora pri
zrelejših dijakih posebno upoštevati njih zadržanje do
narodno osvobodilnega gibanja, in od tega, alj so bili
pogoji za šolanje, ki jih je ustvaril okupator in njegovi
domači pomagači, taki, da se more vendarle pričakovali,
da ei je imetnik izpričevala pridobil zadostno znanje o
učni tvarini, ki je predmet izpričevala.
4. Nostrifikacija izpričevala, se mora brezpogojno odkloniti:
a) če so tisti, ki so izpričevalo izdali, ocenjevali ali
morali ocenjevati dijake ne po njih znanju, marveč pos
njih ali njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov pripadnosti h kaki fašistični organizaciji, ali
b) če so dijaki izpričevalo prejeli na ta način, da eo
izrabili svojo aH svojih staršev ali zakonitih zastopnikov
pripadnost h kaki fašistični organizaciji, ali
,'
c) če so dijaki izpričevalo dobili po hitrih izpitih ali
skrajšanih tečajih.
5. Nostrifikacija izpričeval se mora brezpogojno odkloniti tudLdijakom: -"'
a) ki so služili v okupatorskih ali okupatorju hlapčujocih vojaških formacijah, ali
b) ki so bili voditelji ali propagandisti v okupatorskih ali okupatorju hlapčujocik organizacijah,/ali
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c) ki so bili pobudniki ali propagatoci za izključitev bah od tega niso izključeni, za letnike, o katerih hočejo
ali siceršnje preganjanje sošolcev, ki eo bili pristaši ali imeti izpričevala, izpite, pri čemer se morejo koristiti z ,
simpatizerji narodno osvobodilnega gibanja.
določbami uredbe o stalni izpitni komisiji za glasbeno
6. Komisija sme, če ji razmere niso zadostno znane, akademijo s srednjo glasbeno šolo v Ljubljani.
zahtevati od prosilca za rostrifikacijo izpričevala pred2. Dijaki dobe po ••••••• opravljenem izpitu izložitev ustreznih uradnih potrdil,4 iz katerih se da skle- pričevalo in se oprava izpita zabeleži tudi na neuostrifi.
pati, da proti nostrifikaciji izpričevala ni-pomislekov.
ciranem ali, neveljavnem izpričevalu.
7. Ako je komisija soglasnega mnenja, da se naj
3. OpravljenKizpit čez tvarino poslednjega letnika
izpričevalo nostrificira, vpiše v izpričevalo klavzulo: >To srednje glasbene sole nadomešča tudi diplomo, kar SQ
izpričevalo se nostrificira v smislu člena 3. uredbe o pri- v izpričevalih označi z ustrezno klavzulo.
znanju in veljavnosti v Času okupacije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in diplom z dne
B. Glasbena akademija
4. septembra 1945, Uradni list št. 239/34«, ali pa izda
novo izpričevalo. Ako je proti nostrifikaciji izpričeval le
Člen 8.
eden izmed članov komisije, se zadeva predloži z na1. Ud začetka šolskega leta 1941/42 dalje opravljeni
vedbo dejanskega stanu in obrazloženega oddvojenega
mnenja ministrstvu za prosveto v odločitev. Ako je vsaj tečaji in izpiti katere koli vrste ali v tem času dosežena
polovica- članov komisije proti nostrifikaciji izpričevala, izpričevala in diplome se ne priznajo.
2. Izjemoma so prizna veljavnost teh tečajev, izpitov,
je nostrifikacija odklonjena.
8. Dijake, ki so navzlic določbam 4. in 5. odet. tega izpričeval in diplom:
člena^ dosegli nostrifikacijo svojih izpričeval, ker komia) tistim dijakom, ki izpolnjujejo pogoje člena ï.t
siji razmere niso bile znane, mora -komisija, kakor hitro odat. prvi,
izve za okolnosti, ki bi bile preprečile nostrifikacijo,
b) tistim dijakom, katerim prizna veljavnost tečajev,
pozvati, da predlože izpričevala radi razv,eljavljenja no- izpitov, izpričeval in diplom posebna za to postavljena
strifikacijske klavzule ali radi uničenja na novo izdanega komisija (člen 11.).
izpričevala; če se temu pozivu ne odzovejo v danem
Člen 9.
roku, ali če jih sicer ni mogoče doseči, se razveljavitev
0
veljavnosti
v
času
okupacije v drugih federalnih
nostrifikacijske klavzule ali preklic na novo izdanega izedinicah
Jugoslavije
opravljenih
tečajev in izpitov ter do.
pričevala objavi v Uradnem listu. S preklicom nostrifikacijske klavzule ali uničenjem ali preklicom na novo seženih izpričeval in diplom odločajo oblasti, ki so po
izdanega izpričevala postanejo neveljavna vsa poznejša zakonu ali uredbah tiste federalne edinice, na katere
šolska izpričevala dijaka, kateremu se je nostrifikacijska ozemlju je učnj zavod, za to pristojne. Ce tam talcih zaklavzula preklicala, oz. kateremu se je na novo izdano | konov ali uredb ni, odloča o veljavnosti za območje federalne Slovenije njegovo ministrstvo za prosveto.
izpričevalo uničilo ali razveljavtfo.
Člen 4.

Člen 10.

1. Vsa izpričevala, izdana v času okupacije, ki so
veljavna le s pogojem nostrifikacije (člen 2.), a se je
njih nostrifikacija odklonila ali se- sploh ni zaprosila, so
neveljavna.
2. Ce je le eno izpričevalo dijaka neveljavno, so vsa
izpričevala tistega dijaka o,višjih razredih ali šolah, ki
temelje na neveljavnem izpričevali!, neveljavna.

Veljavnost izpričeval, ki so jih prejeli med okupacijo slovenski dijaki v neslovenskih pokrajinah zvezne
države Jugoslavije, je odvisna od zakonodaje oz. uredbodaje tiste federalne edinice Jugoslavije, na katere ozemlju je šola.ki je izpričevalo izdala. Ce tam takih "zakonskih ali uredbenih predpisov ni, odloči o veljavnosti izpričevala za območje federalne Slovenije ministrstvo za prosveto! Temu ministrstvu se morajo predložiti vsa izpričevala iz tega člena, da vpiše ob danih pogojih v izpričevalo klavzulo o njegovi veljavnosti oz„ nostrifikaciji ali
da sicer izreče neveljavnost ali pogojno veljavnost (potrebnost nostrifikacije)- izpričevala.

Veljavnost tečajev in izpitov, opravljenih v času okupacije na glasbenih akademijah, glasbenih visokih šolah
ali glasbenih mojstrskih šolah zunaj ozemlja zvezne države Jugoslavije in veljavnost na teh učnih zavodih
doseženih izpričeval in diplom se obravnava po določbah
uredbe zveznega ministrstva z dne 14. julija 1945, Uradni
list DFJ št. 449/50, kolikor ne bo predpisana posebna
uredba.
Člen 11.
1. Na glasbeni akademiji v Ljubljani se ustanovi posebna komisija, katere naloga je, da reši vprašanja ve.
ljavnosti opravljenih tečajev in izpitov ter nostrifikacijo
doseženih izpričeval in diplom (člen 3. in člen 8., odst
drugi).
2. Clane komisije imenuje ministrstvo za prosveto
potem, ko je o potrebnem številu Članov in o osebah, ki
naj se imenujejo za člane komisije, zaslišalo profesorski
zbor glasbene akademije, pri čemer pa ministrstvo ni
vezano na predloge glasbene akademije in na to, da
morajo biti člani komisije prav člani profesorskega zbora
glasbene akademije.

Člen 6.
Izpričevala, izdana od srednjih glasbenih šol (konservatorijev) zunaj"ozemlja zvezne države Jugoslavije, so
neveljavna.
Člen 7.
1. Dijaki, katerih izpričevala se ne nostri f ici rajo ali
eo sploh neveljavna, opravljajo, kolikor po drugih ured- 1

3. Kdor hoče doseči .odločbo o veljavnosti evojih
opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih izpričeval in
diplom, mora vložiti ustrezno prošnjo na komisijo glasbene akademije in ji predložiti izpričevala oz. diplome
in potrdilo po svojem bivališču krajevno pristojnega
okrajnega (mestnega) odbora ÖF o tem, da ni za njega
podana' nobena okolnost, navedena v odst. 5. člena 3. te
uredbe.
i

Člen 5.
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4. Komisija odloči o prošnjah, upoštevaje določbe
odst. 3., 4. in 5. člena 3. te uredbe, ki veljajo tudi za
giasbeno akademijo.
5. Za ugoditev prošnji je potrebna soglasnost komisije; če je zanjo le večina komisijskih članov, predloži
komisija zadevo z navedbo dejanskega stanu in obrazloženega oddvojenega mnenja ministrstvu za prosveto v
odločitev. Ako je večina članov komisije za odklonitev
prošnje, je prošnja odklonjena; isto velja pri enakosti
glasov komisijskih članov.
6. Na izpričevala, ki se priznajo za veljavna, vpiše
komisija klavzulo o njih veljavnosti. Diplome, katerih
veljavnost se prizna,.se zamenjajo z novimi. Priznanje
veljavnosti tečajev se vpiše v indeks.
7. Zadnji odstavek člena 3. in zadnji odstavek člena
4. veljata tudi za glasbeno akademijo.
8. Dijakom glasbene akademije s srednjo glasbeno
šolo v Ljubljani, ki jim komisija nostrificira vsa dosežena izpričevala in diplome ter povoljno reši vprašanje
veljavnosti opravljenih tečajev in izpitov šolskih let
1941. do 1944., prizna tudi vse interne pravilno opravljene izpite v Šolskem letu 1944/45.
C. Skupne določbe
Člen 12.
Proti odklonilnim odločbam komisije iz členov 3. in
11. je dopustna pritožba na ministrstvo za prosveto. Pritožbo vložijo dijaki, ki so dopolnili 18. leto starosti, sami,
sicer pa njih zakoniti zastopniki v roku 15 dni po obvestitvi o rešitvi prošnje, in sicer pri komisiji, ki je o
prošnji sklepala. .Proti rešitvi ministrstva ni nadaljnje
pritožbe.
Člen 13.

b) Dopusti in bolovanja, daljša od dveh (2) mese,
cev, kakor tudi velike šolske počitnice se ne štejejo v teh
dvajset mesecev delovanja v razredu.
c) Učitelj, ki ima skupaj tri (3) nezadostne letne
ocene ali dve (2) zaporedni nezadostni oceni, ne sme
opravljati praktičnega učiteljskega izpita in se odpusti
iz službe.
č) Bolovanje in dopusti, daljši od 6 mesecev, in čas,
prebit v kadru, se ne štejejo v čas petih (5) let, v katerih mora učitelj opraviti praktični učiteljski izpit.
Člen 2.
Praktični ^učiteljski izpiti se opravljajo v času od
1. oktobra do 15. junija.
Za pregled praktičnega učiteljevega dela in za ugotovitev njegove teoretske izobrazbe imenuje ministrstvo
za prosveto posebne izpitne odbore.
Predsednika izpitnega odbora imenuje ministrstvo
za prosveto.
Člani izpitnega odbora so se v vsakem okraju:
a) okrajni šolski nadzornik,
b) učitelj, ki ga imenuje v izpitni odbor ministrstvo
za prosveto.
Po potrebi postavi ministrstvo za prosveto tudi pri
posameznih okrožjih predsednike izpitnih odborov.
Člen 3.

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za dijake neslovenskih narodnosti, za katere bo izdana posebna
uredba; dokler ta uredba ne izide, odloča o nujnih zadevah teh dijakov ministrstvo za prosveto.

Prijave za praktični učiteljski izpit je treba pošiljati
ministrstvu za prosveto.
Prijavj je priložiti:
a) diplomo o učiteljskem diplomskem izpitu,
b) državljansko izkaznico,
c) kratek življenjepis.
Prijava kakor tudi priloge morajo biti kolkovane.
Potrdilo o službeni dobi izda ministrstvo za prosveto.
Učiteljice v dobi nosečnosti ne sinejo delatj izpita.
V prijavi k izpitu morajo prosilke izjaviti, da niso noseče.
Predsednik izpitnega odbora pregleda prijave in
ugotovi, ali kandidat (tka) izpolnjuje pogoje za opravlja,
nje izpita.
Člen 4.
Praktični učiteljski izpit sestoji:
a) iz pismene domače naloge,
b) iz praktičnega dela v razredu,
c) iz ustnega izpita.

Člen 16.

Člen 5.

Vse prošnje, vloge in rešitve po tej uredbi so proste
vseh taks.
. v ,,,
Člen 14.
Kjer govori ta uredba o dijakih, je s tem razumeti
tudi dijakinje.
Č, Zaključne določbe
Člen 15.

Ta uredba velja od dne objave v »Uradnem listu«.
Ljubljana dne 4.' septembra 1945.
Minister za 'prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.
240.
Pravilnik
ministrstva za prosveto za opravljanje praktičnega
učiteljskega izpita
Člen 1.
a) Pravico do opravljanja praktičnega učiteljskega
izpita pridobi začasni učitelj po dvajsetih (20) mesecih
delovanja v razredu.

Naslov domače naloge da predsednik, ki lahko upošteva želje kandidata, ako si je enov za delo že sam
izbral. Naloga naj da kandidatu možnost, da sam v svo.
jem službenem kraju oziroma razredu zbere dušeslovne,
mladinoslovne, družboslovne ali gospodarske podatke ter
jih po predsednikovih navodilih obdela; ali pa naj po.
kaže" kandidat samostojno poznavanje aktualnih pedagoških problemov iz novejše pedagoške literature.
Cas za izdelavo domače naloge mora trajati V3aJ
tri (3) mesece; zato smejo kandidati prositi predsednika
za odobritev naslova naloge že 12 (dvanajst) dnj.pred
terminom, ko imajo pravico opravljati izpit.
Nalogo oceni predsednik.
Ako je naloga ocenjena kot nezadostna, jo vrne kandidatu, da jo popravi ali izdela na novo; v primeru, da je
naloga pozitivno ocenjena, določi predsednik dan in kraj
praktičnega dela izgita. ' .
•
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Člen 6.
Praktični del izpita opravi kandidat v svojem razredu.
Predsednik obvesti okrajnega nadzornika in učitelja,
ki je član izpitnega odbora, da se zberejo 1 uro pred
pričetkom izpita na šoli, kjer poučuje kandidat. Izpitni
odbor določi kandidatu snov, ki naj jo poučuje v razredu.
Za pripravo ima kandidat eno uro časa. Delo v razredu
traja vsaj dve uri; pn tem naj bi pokazal kandidat način
jezikovnega in računskega pouka, pouka iz realij ter po
Biožnosti tudi iz veščin.
Kandidatovo delo v razredu je treba vsestransko
oceniti: kako upošteva psihološke in podpsihološke ter
pedagoške momente, kakšne oblike pouka uporablja,
kakšna je njegova spretnost pri uporabi učnih pripomočkov, kakšno je njegovo stvarno znanje, kako obvlada
slovenski jezik ter kakšen je uspeh njegovega dela v
razredu.
Komisija pregleda učiteljeve razredne uradne knjige
ter domače in šolske naloge učencev, da ugotovi uspeh
njegovega pouka.
Člen 7.
Ustni del izpita se prične po dovršenem delu v razredu. Pri izpitu ima kandidat nalogo:
a) da utemelji svoj postopek v razredu in pri tem
pokaže praktično znanje in uporabljanje dušeslovnih,
mladinoslovnih in vzgojeslovnih metodičnih izsledkov;
b) da analizira svojo pismeno domačo nalogo in s
tem pokaže popolno razumevanje in poznavanje predmeta, ki ga je obdelal;
c) da na osnovi razrednih in upraviteljevih uradnih
knjig pokaže praktično poznavanje administracije.
Izpitni odbor izpraša kandidata tudi iz šolske zako.
nodaje. Izpit traja najmanj pol ure.

Člen 9.
Na osnovi štirih ocen, ki jih je dobil kandidat pri
izpitu, določi izpitni odbor skupno oceno, ki jo vpiše z
besedo in številko v izpitni zapisnik.
Ocene so iste kot za posamezne dele izpita. V zapisnik se končno vpiše, ali je kandidat napravil izpit in
s kakšnim uspehom.
Člen 10.
O celotnem izpitu napiše izpitni odbor zapisnik, ki
obsega:
a) priimek in ime kandidatovo, očetovo ime,
b) čas in kraj rojstva,
c) dovršene šole,
č) potek službovanja,
d) narodnost in državljanstvo,
e) naslov domače naloge,
f) kraj, datum in potek šolskega dela ter glavna
vprašanja pri ustnem izpitu,
g) oceno po členih 8. iv 9.,
h) številko in datum izdane diplome.
Zapisnik podpišejo vsi trije člani izpitnega odbora.
Zapisniki se hranijo v ministrstw za prosveto.

Člen 8.

Člen 13.

Pismeno domačo nalogo morajo pregledati in oceniti vsi trije člani izpitnega odbora; prav tako ocenijo
vsi trije člani komisije praktično delo v razredu ter
uspeh pri ustnem delu izpita.
Prvi predlaga oceno učitelj, ki je član izpitnega odbora, nato okrajni šolski nadzornik in končno predsednik
izpitnega odbora.
Sprejeta je ocena, za katero, glasujeta dva člana
odbora. Predlagatelj ocene, ki ni bila sprejeta, ima pravico, da vpiše svoje drugačno mnenje v izpitni zapisnik.
Ocene za vse dele izpita so:
Odlično (5), prav dobro (4), dobro (3), zadostno (2),
nezadostno (1). Vse ocene je treba vpisati v zapisnik
z besedami in številkami.
Izpitni odbor oceni:
a) pismeno nalogo,
b) šolsko delo,
c) uspeh pri ustnem izpitu, in sicer ločeno odgo, vore pod a) in b) člena 7. in posebej odgovore pod ,c)
člena 7.
Ako se pri ustnem izpitu ugotovi, da kandidat naloge ni sam sestavil, se mu naloga ne prizna ter dela
izpit še enkrat in plača potne stroške za člane izpitnega
odbora.
Potne* stroške določi računovodstvo ministrstva za
prosveto, ki odtegne znesek od prve kandidatov© me.
sečne plače.
\

Člen 11.
Na osnovi zapisnika izda ministrstvo za prosveto
diplomo o opravljenem praktičnem učiteljskem izpitu.
Diplomo podpišeta pomočnik ministra za prosveto
in predsednik izpitnega odbora.
Člen 12.
Kandidatu, ki izpita ni napravil, ee to vpiše na
hrbtni strani diplome o učiteljskem diplomskem izpitu.
Izpit sme zopet delati po šestih mesecih.

Ta pravilnik velja od dne objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 31. avgusta 194•).
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

241.

Uredba
ministrstva za prosveto o sprejemu absolventov srednjih gol v trimesečni tečaj za učitelje-pripravnike
Člen 1.
Učenci (ke), ki so dovršili osmi razred srednjih šol
in opravili višji tečajni izpit, se lahko prijavijo v tečaj
za učitelje-pripravnike.
Tečaj traja tvi mesece in se vrši na državnih
učiteljiščih.
Člen 2. •
Pouk na tečaju se vrši po načrtu in programu, ki ga
predpiše ministrstvo za prosveto.
Člen 3.
Po dovršenem tečaju delajo tečajniki (ce) učiteljski
diplomski izpit iz pedagoške skupine predmetov in iz
šolskega dela v terminu, ki je določen v uredbi o učiteljskem diplomskem izpitu.
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V učiteljsko diplomo se jim vpišejo tudi ocene, ki jih
innjo v diplomi o višjem tečajnem izpitu.
Diplome so veljavne tudi brez ocen iz glasbe, iz
ročnih del in iz risanja.
Člen 4.
Kandidati (tke), ki bodo napravili učiteljski diplomski izpit, dobijo kvalifikacijo za učitelje-pripravnike,
praktični učiteljski izpit pa delajo po predpisih zakona
o osnovnih šolah.
Člen 5.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 20. avgusta 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak e. r.
242.

Pravilnik
ministrstva za prosveto o' izpitih na trimesečnih tečajih za pomožne učitelje-pripravnike
Člen 1.
Po dovršenem trimesečnem tečaju za pomožne učitelje-pripravnike delajo tečajniki(ce) izpit pred izpitnim
odborom.
Člen 2.
Izpitni odbor sestoji iz predsednika, ki ga imenuje
ministrstvo za prosveto, vodje tečaja, ki je predsednikov
namestnik, in vseh predavateljev, ki so poučevali na
tečaju.
Ako ministrstvo ne imenuje predsednika, predseduje izpitnemu odboru vodja tečaja, ki imenuje za svojega namestnika enega izmed članov izpitnega odbora.
Člen 3.
.Izpit obsega:
a) pismeno nalogo iz pedagoške skupine predmetov,
b) ustni izpit iz pedagoške skupine predmetov, iz
slovenskega jezika in iz narodne zgodovine.
Člen 4.
Naslov za pismeno nalogo izbere izpitni odbor neposredno pred pričetkom izpita izmed petih tém, ki jih
predsedniku predložila izpraševatelja iz pedagoške skupine in iz slovenskega jezika.
Naloga naj da kandidatom možnost, da pokažejo
svoje znanje iz psihologije, pedagogike, obče in posebne
metodike.
Nalogo pišejo kandidati tri ure.
Nadzorstvo pri pisanju naloge vršita ves čas po dva
člana izpitnega odbora.
Člen 5.
Pregled in oceno pismenih izdelkov izvršijo predavatelj iz pedagoške skupine in iz slovenskega jezika ter
še en član izpitnega odbora, ki ga določi predsednik.
Oceniti je treba ločeno pedagoško in jezikovno' stran
naloge.
Ocene so: odlično (5), prav dobro (4), dobro (3),
zadostno (2), nezadostno (1).

Člen 6.
K ustnemu izpitu, ki ee prične naslednji dan, pridejo kandidati po vrstnem redu, ki ga določi in objavi
izpitni odbor.
Izpili eo dopoldne in popoldne.
Vsakemu kandidatu je treba dati pri izpitu iz vsakega predmeta vsaj tri vprašanja, ki naj po možnosti
obsegajo različne dele snovi, ki so se je učili kandidati
v tečaju.
Člen 7.
Po opravljenem izpitu za vsako skupino posebej določi izpitni odbor za vsakega kandidata ocene iz vseh
predmetov. Kot ocena iz šolskega dela se vzame povprečna ocena vseh ocen, ki jih je dobil kandidat pri
nastopih. Oceno iz petja predlaga učitelj za petje. Pri
pedagoški skupini in pri slovenskem jeziku je treba
upoštevati oceno iz pismenega dela izpita.
Kandidati, ki so dobili iz vseh predmetov vsaj za.
dostno oceno, dobe izpričevalo o opravljenem izpitu;
tisti pa, Ki so dobili nezadostno oceno iz enega ali več
predmetov, ne dobe izpričeval, temveč samo potrdilo,
da eo obiskovali tečaj.
Člen 8.
Izpričevala podpišeta predsednik izpitnega odbora
in vodja tečaja oziroma njegov namestnik.
Člen 9.
0 vsem poteku izpita je treba pisati zapisnik, ki ga
po končanih izpitih pošlje vodja tečaja ministrstvu za
prosveto
Člen 10. '
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem
listu«.
Ljubljana dne 20. avgusta 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.
243.

Uredba
ministra za prosveto o spregledu izobrazbe na nižjih
srednjih šolah za pomožne učitelje-pripravnike
Ministrstvo za prosveto izdaje na osnovi mnenja prosvetnega sveta za Slovenijo'tole uredbo:
Člen 1.
Kandidatom (tkam), ki-so dovršili trimesečni tečaj
za pomožne učitelje-pripravnike in opravili konec tečaja
izpit, se prizna ta tečaj z izpitom kot dovršena nižja
srednja šola oziroma meščanska šola z opravljenim nižjim iečajnim izpitom, oziroma završnim izpitom. Pra.
vico do spregleda imajo samo tisti kandidati (tke), ki
niso dovršili nižje srednje šole, oziroma meščanske šole,
pa so se posebno izkazali v osvobodilni borbi kot partizani ali kot aktivisti na terenu ter se vestno pripravljali
za učiteljski poklic. Po tem spregledu smejo prositi za
državno službo kot pomožni učitelji-uradniški pripravniki X. skupine.
«.
Člen 2.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 20. avgusta 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r..
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244.

Uredba
o izpitnih rokih na strokovnih šolah v resoru
ministrstva za industrijo in rudarstvo
Člen 1.
Da se omogoči čim hitrejše opravljanje izpitov na
strokovnih šolah v resoru ministrstva za industrijo in
rudarstvo, se ukinjajo vse dosedanje omejitve glede rokov. Izpiti vsake vrste se morejo opravljati kadar koli.
Gen 2.
Ta uredba stopi v veljavo z razglasom v >Uradnem
listuc.
Ljubljana dne 7. septembra 1945.
Minister za industrijo in rudarstvo:
Franc Leskošek s. r.
2*5.

Uredba
o priznanju in veljavnosti izpričeval in diplom, doseženih v času okupacije na strokovnih šolah in tečajih iz področja ministrstva za industrijo in rudarstvo
Člen 1.
Na ozemlju federalne Slovenije od začetka šolskega
leta 1941./42. dalje dosežena izpričevala in diplome se
ne priznajo, z izjemo, navedeno v čl. 2. in 3. te uredbe.
Člen 2.
1. Brezpogojno se prizna veljavnost:
a) izpričeval, pridobljenih v času osvoboditve v strokovnih tečajih na svojčas osvobojenem ozemlju;
b) izpričeval in diplom katere koli strokovne šole
tistih dijakov, ki so vsaj 1 leto bili borci v NOV ali POJ
ali JA ali ki so vsaj 1 leto delovali kot aktivisti OF na
os\'obojenem ali na neosvobojenem ozemlju in svojega
odnosa do narodno osvobodilnega gibanja niso izpremenili.
2. Imetniki izpričeval po čl. 2., lit. b) predlože izpričevala z uradnimi potrdili, da so pogoji tega člena izpolnjeni, ravnatelju oziroma delegatu zavoda, ki je izpričevalo izdal, če pa ta zavod nI državen ali če je zunaj
ozemlja federalne Slovenije,, ministrstvu za industrijo in
rudarstvo, da se vpiše na izpričevalu klavzula: >To izpričevalo je veljavno v smislu čl. 2. uredbe o priznanju
in veljavnosti izpričeval in diplom, doseženih v času
okupacije na strokovnih šolah in tečajih iz področja
ministrstva za industrijo in rudaretvo z dne 7. septembra 1945, Ur. list št. 245/34.«
Člen 3.
1. Pogojno so veljavna izpričevala in diplome, izdana na ozemlju federalne Slovenije, ako njih veljavnost
prizna posebna za.to postavljena komisija.
2. Kdor želi doseči nostrifikacijo svojega izpričevala
ali diplome, ga mora predložiti, ravnatelju oz, delegatu
tistega zavoda, ki je izpričevalo izdal.
3. 0 nostrifikaciji izpričeval ali diplom odloča komisija, sestoječa iz*3 Članov, katere imenuje za vsak
zavod posebej ministrstvo za industrijo in rudarstvo.

4. Nostrifikacija izpričeval ali diplom je odvisna od
strokovne vrednosti tistih, ki so izpričevalo izdali, od
moralne vrednosti imetnika izpričevala, pri čemer se
mora pri zrelejših dijakih posebno upoštevati njih zadržanje do narodno osvobodilnega gibanja, in od tega,
ali so bili pogoj; za šolanje, kot jih je ustvaril okupator
in njegovi domači pomagači taki, da se more vendarle
pričakovati, da si je imetnik izpričevala pridobil za.dostno znanje v učni tvarini, ki je predmet izpričevala.
5. Nostrifikacija izpričeval ali diplom se mora brezpogojno odkloniti:
a) če so tisti, ki so izpričevalo ali diplomo izdali,
ocenjevali ali moralj ocenjevati dijake ne po njih znanju
marveč po njih ali njihovih staršev ali zakonitih zastop.
nikov pripadnosti kaki fašistični organizaciji, ali
b) če so dijaki izpričevalo ali diplomo prejeli na ta:
način, da so izrabili svojo ali svojih staršev ali zakonitih
zastopnikov pripadnost kaki fašistični organizaciji, ali
c) če so dijaki izpričevalo ali diplomo dobili po hitrih ali skrajšanih tečajih.
6. Nostrifikacija izpričeval ali diplom se mora brezpogojno odkloniti tudi dijakom:
ä) ki so služili v okupatorskih ali okupatorju hlapčujoČih vojaških formacijah, ali
b) ki so bili voditelji ali propagandisti v okupator-.
6kih ali okupatorju hlapčujočih organizacijah, ali
c) ki so bili pobudnikj aU propagatoci za izključitev
ali siceršnje preganjanje sošolcev, ki so bili pristaši ali
simpatizerji narodno osvobodilnega gibanja.
7. Komisija sme, če ji razmere niso zadostno znane,
zahtevati od prosilca za nostrifikacijo izpričevala ali diplome predložitev ustreznih uradnih potrdil, iz katerih
se da sklepati, da proti nostrifikaciji izpričevala ali diplome ni pomislekov.
8. Ako je komisija soglasnega mnenja, da se naj izpričevalo ali diploma nostrificira, vpiše na izpričevalo
ali diplomo klavzulo: >To izpričevalo (diploma) se nostrificira v smislu čl. 3. uredbe o priznanju in veljavnosti izpričeval in diplom, doseženih v času okupacije na
strokovnih šolah in tečajih iz področja ministrstva za
industrijo in rudarstvo z dne 7. septembra 1945, Ur. list
št. 245/34<, ali pa izda novo izpričevalo ali diplomo.
Ako je proti nostrifikaciji izpričevala ali diplome le eden
izmed članov komisije, se zadeva predlož' z navedbo
dejanskega stana in obrazloženega oddvojenega mnenja
ministrstvu za industrijo in rudarstvo v odločitev. Ako
sta vsaj dva Člana proti nostrifikaciji izpričevala in diplome, je nostrifikacija odklonjena.
9. Dijake, ki so navzlic določilom 5. in 6. odstavka
tega člena doseglj nostrifikacijo svojih izpričeval ali diplom, ker komisiji razmere niso bile znane, mora komisija, kakor hitro izve za okolnosti, ki bi bile preprečile nostrifikacijo, pozvati, da predlože izpričevala ali
diplome radi razveljavljenja nostrifikacijske klavzule na
njih ali radi uničenja na novo izdanega izpričevala ali
diplome. Če je temu pozivu ne odzovejo v danem roku,
ali če jih sicer ni mogoče doseči, se razveljavitev nostrifikacijske klavzule ali preklic na novo izdanega izpričevala ali diplome objavj v Uradnem listu. S preklicom
nostrifikacijske klavzule ali uničenjem ali preklicom na
novo izdanega izpričevala ali diplome postanejo neve-'
ljavna vsa poznejša šolska izpričevala dijaka, kateremu
se je nostrifikacijska klavzula preklicala, oz. kateremu
se je na novo izdano izpričevalo ali diploma uničila ali
razveljavila.
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Člen 4.
1. Vsa izpričevala ali diplome, izdane v času okupacije na ozemlju federalne Slovenije, ki niso brezpogojno veljavna (čl. 2.) ali ki so veljavna le s pogojem
nostrifikacije (čl. 3.) in se je njih nostrifikacija odklonjla ali se sploh ni zaprosila, so neveljavna; brezpogojno pa so neveljavna izpričevala dijakov, ki niso navedeni v čl. 2., lit. b), in izdana:
a) od šol, na katerih učni jezik ni bil slovenski, ali
b) od šol, četudi s slovenskim učnim jezikom, v šolskih letih 1943./44. in 1944./45. za III. in IV. letnik drž.
tehniških srednjih šol vštevši diplome o opravljenem
završnem izpitu.
2..Ce je le eno izpričevalo dijaka neveljavno ali če
je nostrifikacija le enega izpričevala odklonjena, so vsa
Izpričevala aH diplome dotičnega dijaka v višjih razredih ali šolah, ki temelje na neveljavnem ali na nenostrificiranem izpričevalu, neveljavne.
, Člen 5.
. , _
Veljavnost izpričeval, kj so jih prejeli med okupacijo
slovenski dijaki v neslovenskih prokrajànah zvezne države Jugoslavije, je odvisna od zakonodaje oz. uredbodaje tiste federalne edinice Jugoslavije, na katere ozemIju je šola, ki je izpričevalo izdala. Ce tam takih zakonitih ali uredbenih predpisov ni, odloči o veljavnosti izpričevala za območje federalne Slovenije ministrstvo za
industrijo in rudarstvo. Temu ministrstvu se morajo
predložiti vsa ,izpričevala ali diplome iz tega Člena, da
vpiše ob danih pogojih v izpričevalo ali diplomo klavzulo
o njeni veljavnosti oz. nostrifikaciji ali da sicer izreče
neveljavnost ali pogojno veljavnost (potrebnost nostrifikacije) izpričevala ali diplome.
Člen 6.
Izpričevala ali diplome, izdana od strokovnih Sol
zunaj ozemlja zvezne države Jugoslavije, so neveljavna.
Člen 7.
1. Dijaki, katerih izpričevala alj diplome se ne nostrificirajo ali so sploh neveljavne, opravljajo, kolikor
po drugih uredbah od tega niso izključeni, za razrede, o
katerih hočejo imeti izpričevala, izpite, pri Čemer se
morejo koristiti z določbami uredbe o stalnih izpitnih komisijah za strokovno-šolske izpite (Ur. list št. 247/34).
2. Izpit se opravlja iz slovenščine s književnostjo, iz
jugoslovanske zgodovine s posebnim ozirom na zgodovino narodno osvobodilnega- gibanja in borbe, iz zemlje-,
pisja Jugoslavije in iz strokovnih predmetov po učnem
načrtu, predpisanem za izpite pred stalnimi izpitnimi
komisijami.
3. Dijaki dobe po uspešno opravljenem izpitu izpričevalo in se oprava izpita zabeleži tudi na nenostrificiranem ali neveljavnem izpričevalu ali diplomi.
Člen 8.
1. Proti odklonilnim odločbam komisij iz ČL 3. te uredbe je dopustna pritožba na ministrstvo za industrijo in
rudarstvo. Pritožbe vložijo dijaki, ki so dovršili 18. leto
starosti, sami, sicer pa njih zakoniti zastopniki v roku
15 dni po obvestitvi o rešitvi prošnje, in sicer pri komisiji, ki je o prošnji sklepala. Proti rešitvi ministrstva za
industrijo in rudarstvo ni nadaljnje pritožbe.
2. Proti rešitvam, ki jih je izdalo že na prvi stopnji
ministrstvo, nj pritožbe.

Člen 9.
Vse prošnje, vloge in rešitve po tej uredbi so proste
vseh taks.
Člen 10.
Kjer govori ta uredba o dijakih, je s tem razumeti
tudi dijakinje.
Člen 11.
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za dijake neslovanskih narodnosti, za katere bo izdana posebna ured.
ba. Dokler ta uredba ne izide, odloča v nujnih zadevah
teh dijakov ministrstvo za industrijo in rudarstvo.
,
Člen 12.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu<.
Ljubljana dne 7. septembra 1945.
Minister za industrijo in rudarstvo:
Franc Leskošek s. r.

246.

Uredba
o prepovedi šolanja, obiskovanja tečajev in opravljanja izpitov na strokovnih šolah iz področja ministrstva
za industrijo in rudarstvo
Člen 1.
Dijaki in dijakinje, nad katerimi je bila izrečena
kazen izgube državljanskih' pravic, izgube pravico do šolanja, do obiskovanja katerih koli tečajev in do opravljanja kakršnih koli izpitov za vso dobo trajanja te kazni.
Člen 2.
Dijaki in dijakinje, ki so:
a) služili v okupatorskih ali okupatorju hlapčujočih
vojaških formacijah, ali
, b) bili voditelji ali propagandisti v okupatorskih ali
okupatorju hlapčujočih organizacijah, ali
c) bili pobudniki ali propagatorji za izključitev ali
siceršnje preganjanje sošolcev, ki so bili pristaši ali rim- '
patizerji narodno osvobodilnega gibanja, izgube nekvarno
eventualni hujši kazni za svoja dejanja pravico do šolanja, obiskovanja katerih koli tečajev in do opravljanja
kakršnih koli izpitov za dobo do zadetka šolskega leta
1946/47.
Ako bi bila doba kazni izgube državljanskih pravic
(ČL 1.), krajša kakor v prejšnjem odstavka navedena
doba, veljajo predpisi prejšnjega odstavka.
Člen 3.
Sklepe o ukrepih, ki jih določa 9L ?., tereSe:
a) ako gre za rednega dijaka, po Javnem zaslišanju
sošolcev ter profesorskega razrednega zbora celotni profesorski zbor zavoda;
b) ako gre za dijaka, ki hoče napraviti izpit pred
stalno izpitno komisijo, profesorski zbor stalne izpitne
komisije.
Vsi sklepi, najsi bodo dijaku v prid aH v Škodo, se
morajo predložiti ministrstvu za industrijo in rudarstvo.
Člen 4.
S pogojem, da «o bili vsaj od 15. januarja 1945 dalje
vojaki NOV ali POJ ali JA, ne spadajo pod določbo ČL 2L,
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lit. a) uredbe tisti dijaki in dijakinje, ki so bili prisiljeno mobilizirani v nemško vojsko ali ki so sicer služili v okupatorju hlapčujoči vojaški organizaciji, a razen
tega niso ničesar drugega zakrivili.
Člen 5.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 7. septembra 1945.
Minister za industrijo in rudarstvo:
Franc Leskošck s. r.

247.

Uredba
o stalnih izpitnih komisijah za izpite na strokovnih
šolah iz resora ministrstva za industrijo in rudarstvo
Člen 1.
Da se omogoči delati izpite dijakom, ki so zaradi
.vojnih razmer izgubili eno ali več šolskih let, in radi
izvajanja čl. 7. uredbe o veljavnosti v času okupacije na
strokovnih šolah doseženih izpričeval in diplom (Uradni
list št. 245/34), se osnujejo posebne stalne izpitne komisije, in sicer:
a) za borce, aktiviste OF, žrtve fašističnega nasilja
in otroke teh oseb in za vse liste, ki so bili s političnih
razlogov odstranjeni- iz šole na drž. tehniški srednji šoli
v Ljubljani, na drž. tekstilni šoli v Kranju in na rudarski šoli v Celju;
b) za vse ostale dijake na vseh strokovnih šolah.
Predsednik stalne izpitne komisije je ravnatelj ali
delegat zavoda; on izbere tajnika ter člane in izprasevalce.
Člen 2.
Pred komisijo se opravljajo izpiti za vse razrede
strokovnih šol.
,
V področje stalne izpitne komisije spada tudi
a) sprejemanje prijav kandidatov za izpite;
b) odločanje o tem, kateri kandidati naj se pripuste
k izpitu, pri čeme/ se sporni primeri odstopajo v odiočitev ministrstvu za industrijo in rudarstvo;
c) določanje izpitnih terminov, obveščanje kandidatov, o njih; dajanje potrebnih navodil, pojasnil glede snovi
in priprave za izpite;
č) izdajanje. izpričeval ali diplom po opravljenih
izpitih.
Člen 3.
Pravico do opravljanja izpitov imajo:
a) vsi- tisti učenci, ki so zaradi vojnih razmer izgubili eno ali več šolskih let;
b) tisti, ki hočejo napraviti izpit v smislu čl. 7.
uredbe ministrstva za industrijo in rudarstvo o veljavnosti v času okupacije na strokovnih šolah doseženih
izpričeval in diplom.
Pravice do opravljanja izpitov nimajo tisti, katerim
se ta pravica odvzame po uredbi ministrstva za industrijo
in rudarstvo o prepovedi šolanja, obiskovanja tečajev in
opravljanja izpitov (Uradni list št. 246/34).
0 pripustitvi kandidatov k izpitom odloča stalna izpitna komisija razen v primerih, kjer gre za prestop z
zavodov na teritoriju v predvojnem inozemstvu. Te pri- I

mere predloži stalna ' izpitna komisija ministrstvu za
industrijo in rudarstvo v odločitev, prav tako tudi primere, ko gre za izpit ob prestopu s strokovne šole enega
tipa na drugega. Morebitne prošnje za izpite ob prestopu
s strokovne šole brez pravice javnosti oziroma z dvomIjivo pravico javnosti je treba odstopiti ministrstvu za
industrijo in rudarstvo.
«
Pri izpitu čez prvi razred kandidat ne sme biti
mlajši od dovršenih 15 let. Navzgor ni starostne meje.
Kandidat ne more s temi izpiti doseči višjega razreda, kakor bi ga dosegel, če bi bil v vojnem času
redno obiskoval šolo.
Gen 4.
Kandidati se prijavijo za izpite stami izpitni komisiji v kraju, kjer nameravajo delati izpit.
Prijave morajo vsebovati naslednje podatke: l
ime in priimek kandidata;
rojstni dan, mesec, leto in kraj;
ime očeta;
ime matere;
domovinsko občino;
sedanje bivališče;
kdaj, kje in s kakšnim uspehom je dovršil zadnji
razred;
kateri je zadnji razred, ki ga je obiskoval (kdaj in
kje), a ne dokončal in zakaj ne;
s čim je bil zaposlen od časa, ko je prenehal s šolanjem, vse do-časa prijave;
ali je že opravljal kak izpit v letu 1943./44. ali
1944./45.;
čez kateri razred želi delati izpit;
podpis kandidata;
podpis očeta, matere, varuha ali rednika (ako je
kandidat mlajši od 18 let).
Prijavi priloži izjavo, zakaj je prekinil študije in
zadnje šolsko izpričevalo. Ce tega nima, morata njegov
podatek o dokončanem razredu in podatek, zakaj je prekinil študije, overiti dve, verodostojni priča pod prijavo
z naslednjo klavzulo:
1. priča: (ime in priimek; 2. priča: (isti podatki)
poklic v mirni dobi;
sedanji poklic in zaposlitev,
ter kraj zaposlitve)
pričata s svojim podpisom, da osebno poznata kandidata
in jamčita za resničnost njegovih podatkov, ki se tičejo
dokončanja
razreda (vrste šole)
ter vzroka, zakaj je prenehal s študijem.
Podpis prve priče:
Podpis druge priče:
;'
Ce ima kandidat kako izpričevalo nedovršenega razreda, overita priči na isti način izjavo, zakaj je prekinil
študije, a zadnji odstavek pred podpisom prič naj se za
besedilom >ki se tičejo«: nadaljuje: >vzroka, zakaj je prekinil študije
Delegat preveri resničnost kandidatove prijave po
informacijah, ki jih dobi od pristojne dijakove šole.
Po bivališču kandidata pristojni krajevni (mestni,
rajonski) odbor OF naj napiše na kandidatovo prijavo:
a) svoje mnenje o zadržanju kandidata v narodno
osvobodilni borbi;
b) izjavo, da kandidatu ni bila odvzeta pravica do
opravljanja izpitov.
Nato odpremi pristojni odbor OF prijavo na naslov
stalne, izpitne komisije.
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Člen
Kandidat more v istem tečajnem roku delati izpit
samo čez en razred, le kadar dela prvič izpit pred stalno
izpitno komisijo, sme delati izpit čez dva razreda. Med
izpiti za posamezne razrede morata preteči najmanj dva
meseca.
Člen 6.
Ako se že po opravljenem izpitu ugotovi neresničnost kandidatovih podatkov in da je kandidat za to vedel
oziroma se tega moral zavedati, ali če se ugotovi, da
ni imel pravice do opravljanja izpitov, se izpit in vsi
pozneje opravljeni izpiti razveljavijo, kandidat pa izgubi
za 1 leto od dneva razveljavitve izpita pravico do opravljanja izpitov in do rednega šolanja.
Člen 7.
Izpiti se opravljajo po posebnem načrtu, ki ga predpiše in razpošlje šolskim zavodom ministrstvo za industrijo in rudarstvo.
Pismeni izpit se opravlja iz slovenskega jezika, matematike in strokovnih predmetov. Pismene izdelke oceni
predmetni učitelj. Ta ee podpiše, enako se en član komisije z izjavo, da soglaša. Če ne soglaša, odloči o oceni
izpitni odbor z večino glasov.
Kandidat je oproščen ustnega izpita iz predmetov,
iz katerih je dobil pri pismenem izpitu pozitivno oceno.
Ustni izpit opravlja kandidat iz vsakega posameznega predmeta posebej pred izpitnim odborom, ki sestoji iz treh članov stalne izpitne komisije; eden od teh
je predsednik, drugi izpraševalec, tretji pa stalni član.
Izpitne odbore sestavi predsednik stalne izpitne komisije
v sporazumu s člani komisije. Po poročilu izpitnega odbora vpiše tajnik uspeh izpita v zapisnik.
Ustni izpit iz vsakega posameznega" predmeta traja
najmanj 15 minut.
Člen 8.
Kandidat je izpit napravil, če ima pozitivno oceno
te vseh predmetov.
Kandidat, ki dobi negativno oceno iz enega predmeta, more delati popravni izpit po preteku vsaj enega
meseca.
Kandidat, ki pokaže pri izpitu negativen uspeh iz
dveh ali več predmetov, ponavlja 'celotni izpit po preteku vsaj dveh mesecev.
Kandidat, ki pri popravnem izpitu ali pri ponavljanem celotnem izpitu tudi le iz enega predriieta pokaže negativen uspeh, ne more delati nobenega izpita
prej ko po preteku enega leta.

Izpričevala ali diplome podpišejo: predsednik ali v
njegovi odsotnosti namestnik, tajnik in vsi izpraševalci.
Člen 11.
Tajniške in pisarniške posle pri izpitni komisiji
opravlja tajnik, ki vodi tudi zapisnik o izpitih.
Arhiv komisije hrani zavod, na katerem ima komisija svoj sedež.
Komisija uporablja žig zavoda, na katerem ima svoj
sedež, napiše pa pod žig: Stalna izpitna komisija.
Zapisnik izpitne komisije, o izpitih podpišejo: predsednik ali v njegovi» odsotnosti njegov namestnik, vsi
člani izpitnega odbora in tajnik.
Člen 12.
Vsaka stalna izpitna komisija je administrativno
podrejena ravnateljstvu zavoda, na katerem ima svoj sedež. To ravnateljstvo poroča do vsakega 15. v mesecu o
delu izpitne komisije v preteklem poslovnem mesecu
ministrstvu za industrijo in rudarstvo.
Člen 13.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v »Urad.
nem listu«.
Ljubljana dne 7. septembra 1945.
. Minister za industrijo in rudarstvo:
Franc Leskošek s. r.

243.

Uredba
o začasni odpravi završnih izpitov na strokovnih šolah
iz resora ministrstva za industrijo in rudarstvo
V skladu s sklepom Predsedstva SNOS-a z dne 14 Januarja 1945 št. Gl/45 o začasni odpravi nižjega in višjega
tečajnega izpita se odreja:
Člen 1.
V šolskem letu 1944./45. ter pri izpitih, ki se bodo
opravljali med šolskim letom 1945./46., se odpravlja završni izpit na strokovnih šolah.
Člen 2.

Člen 9.
Proti sklepu stalne izpitne komisije, da ne pripusti
kandidata k izpitu, je dovoljena pritožba na ministrstvo
za industrijo in rudarstvo, ki se vlaga pri stalni izpitni
komisiji, katera doda pritožbi svoje mnenje.
^_
Proti delu in sklepu izpitnega odbora pri izpitih je
dovoljena pritožba na stalno izpitno komisijo v roku
15 dni po končanem izpitu.

Na izpričevalo, veljavno v smislu člena 2. aH nostrificirano v smislu člena 3. uredbe ministrstva za industrijo in rudarstvo o veljavnosti v času okupacije na
strokovnih šolah doseženih izpričeval in diplom, katerih
imetniki niso napravili završnega izpita, se napiše klav.
zula o dokončanem zadnjem razredu strokovne šole:
>Izpričevalo nadomešča izpričevalo o uspešno opravljenem završnem izpitu. (Po uredbi ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne 7. septembra 1945, Ur. list
št. 248/34.) <
Člen 3.

Člen 10.
Obliko izpitnih izpričeval ali diplom, ki jih po
uspešno ali neuspešno prestanem izpitu izdaja stalna izpitna komisija, predpiše ministrstvo za industrijo in
rudarstvo..

Klavzulo, navedeno v prejšnjem členu, vpišejo stalne
izpitne komisije tudi na izpričevala, ki jih dobijo dijaki
o prestanem izpitu zadnjega razreda strokovne šole po
členu 7. uredbe ministrstva za industrijo in rudarstvo o
veljavnosti v času okupacije na strokovnih šolah doseže,
nih izpričeval in diplom.

.
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Člen 4.
Klavzula v smislu Člena 2. se vpiše tudi na vsa izpričevala, pridobljena za zadnji razred strokovnih šol,
• čimer se dijaki opraščajo završnih izpitov.
Člen 5.
Klavzulo po členu 2. in 4. vpiše na izpričevala ravnateljstvo zavoda, ki je izpričevala izdalo.
Člen 6.
Ta uredba stopi v veljavo z objavo v >Uradnem
listu«.
•
'

Ljubljana dne 7. septembra 1945.
Minister za industrijo in rudarstvo:
Frane Leskošek s. r.

249.

Uredba
ministrstva za industrijo in rudarstvo o zgoščenem
pouku na drž. tehniški srednji šoli y Ljubljani

Člen 4.
Dijaki, ki hočejo posečati zgoščeni pouk v
letu 194S./46., morajo v koledarskem letu 1945.
16 let in tisti, ki hočejo v šolskem letu 1946./47.
zgoščeni pouk, v koledarskem letu 1946. 17 let.
ni starostne meje.
Člen 5.

šolskem
dovršiti
posečati
Navzgor

Za razvrstitev dijakov po njihovem znanju v posamezne letnike, se otvorita za šolsko leto 1945746. dva
preizkusna tečaja, in sicer:
a) za I. in II. letnik dvotedenski preizkusni tečaj in
•b) za III. in IV. letnik tritedenski preizkusni tečaj.
Dijak konča preizkusni tečaj z izpitom pred komi.
sijo, ki jo sestavlja učiteljski zbor, ki poučuje v tečaju.
Načeluje mu direktor šole.t Proti odločbi izpitne komisijo
ni pritožbe.
Člen 6.
Uspeh preizkušnje se vpiše v poseben zapisnik; r.a
izpričevalo, ki je tvorilo osnovo za pripustitev dijaka v
preizkusni tečaj, pa klavzula: >To izpričevalo je veljavno
za vpis dijaka v I. (II., III., IV.) letnik drž. tehniške
srednje šole v Ljubljani v šolskem letu 1945./46. (1946./47.)
z dvajsettedenskim zgoščenim poukom.<

Člen 1.
direktor.
Da se omogoči dijakom, ki so bili zaradi vojnih razmer kakor koli oškodovani, in imajo potrebno moralno J
Člen 7.
kvalifikacijo, v skrajšanem roku končati strokovni pouk,
1. Dijaki, ki se ne podvržejo preizkušnji v členu 5.
se otvori na drž. tehniški srednji šoli (na arhitektno- navedenih tečajev, ne morejo obiskovati letnikov z zgogradbenem, strojnem in elektrotehniškem oddelku) v ščenim dvajsettedenskim poukom.
eolskih letih •5./46. in 1946./47. namesto posameznih
2. Dijaki, ki preizkušnje za zgoščeni pouk ne konletnikov dvajseltedenski zgoščeni pouk.
čajo z uspehom, se napotijo v redni celoletni pouk ozi.
roma se smejo koristiti z uredbo o stalnih izpitnih komiČlen 2.
sijah za izpite na strokovnih šolah iz resora ministrstva
V šolskem letu 1945./46. bodo otvorjeni vsi štirje za industrijo in rudarstvo z dne 7. septembra 1945,
letniki z zgoščenim poukom. Pouk se prične s I. in III. Ur. list št. 247/34.
letnikom in se po zaključitvi teh nadaljuje v II. in
3. Dijaki, ki ne končajo z uspehom I. letnika z zgoIV. letniku. Zgoščeni pouk v vsakem letniku traja
ščenim
poukom, se napotijo že v šolskem letu 1945./46.
20 tednov ali 900 efektivni učnih ur.
v redni celoletni I. letnik.
V šolskem letu 1946./47. bosta btvorjena III. in
4. Dijaki, ki ne končajo z uspehom II. letnika z zgo.
IV. letnik z 20 tedenskim zgoščenim poukom za dijake,
ki so uspešno končali zgoščeni pouk v II. letniku v šol- ščenim poukom v šolskem letu 1945./46., se napotijo v
redni celoletni II. letnik v šolskem letu 1946./47.
skem letu 1945./46. Pouk se prične e III. letnikom.
5. Dijaki, ki ne končajo z uspehom III. ali IV. letZgoščeni pouk v III. in IV. letniku v šolskem letu
nika
z zgoščenim poukom v šolskem letu 1-945./46., po1946./47. lahko obiskujejo tudi vsi tisti dijaki, ki iz kanavljajo
v smislu člena 2., odst. 3., III. in IV. letnik z
kršnih koli zadržkov niso mogli v šolskem letu 194Ô./46.
zgoščenim
poukom v šolskem letu 1946./47. Ako tudi
posečati .ali uspešno dokončati pouka v III. in IV. letv tem letu ne končajo z uspehom IV; letnika, se napotijo
niku.
V šolskem letu 1947./48. v redni pouk.
Člen 3.
Pravico do skrajšanega pouka imajo vsi dijaki v
Člen 8.
•mislu člena 1. te uredbe katere koli jugoslovanske naOb zaključku vsakega letnika z zgoščenim poukom
rodnosti, in .sicer:
a) bivši dijaki drž. tehniške srednje šole v Ljub- prejme dijak letno izpričevalo, ki je opremljeno s klavljani in drž. tehniških srednjih šol v predaprilski Jugo- zulo: >To izpričevalo je izdano ha osnovi uredbe o zgoščenem pouku na, drž. tehniški srednji šoli v Ljubljani
slaviji,
b) dijaki, ki so obiskovali ali dokončali delovodske ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne 7. septemali mojstrske šole na drž. tehniški srednji Wi v Ljub- bra 1945, Ur. list št. 249/34.«
ljani,
Člen 9.
c) dijaki, ki so obiskovali ali dokončali pod a) ,in b)
navedeno anologno šolo z nemškim učnim jezikom,
Dijaki, ki z uspehom končajo zgoščeni pouk IV. letč) dijaki, ki so obiskovali ali dokončali pod a) in b) nika, so oproščeni od završnega izpita. Na izpričevalo
navedena analogno šolo z nemškim učnim jezikom,
o končanem IV. letniku se napiše klavzula: »Izpričevalo
d) dijaki, ki so imeli izpolnjene pogoje za vpis v nadomešča izpričevalo o uspešno opravljenem završnem
izpitu po uredbi o začasni odpravi završnih izpitov na
S. letnik.
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strokovnih šolah iz resora ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 7. septembra 1945, Ur. list št. 248/34«
Člen 10.
Ta uredba stopi v veljavo z objavo v. >Uradnem
iis.UK.
Ljubljana dne 7. septembra 1945.
Minister za industrijo in rudarstvo:
Franc Leskošek e. r.
250.

Odločba
o conah, premogu
Cene premogu se določajo takole:
L Crni premog:
1060 din / tona
kosovee
905 „Z „
koeke
oreh
830 „ Z »,
790 „ l; „
zdrob
300 „ 4, „
prah
Te cene veljajo za rudnike Orle, Stranice.
„
II. Rjavi premog — L skupina:
722 din / tona
kosovee
688 „ /. ,.
kockovec
557 „ / „
orehovec
' .
grahovec
501 „ / „
425 „ V „
zdrob
250
„/ „
prah
Te cene veljajo za rudnike Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Rajhenburg, Zabukovca, Liboje. Za Rajhenburg stane
premog od 0 .do 30 mm 394 din tona.
III. Rjavi premog — H. skupina:
kosovee
722 din / tona
kockovec
656 „ / „
orehovec
530 „ / »i
grahovec '
450 „ /, „
405
zdrob
250
prah
L
Te cene veljajo za rudnik Pečovnik.
IV. Ligniti — L skupina:
43
kosovee
° dia / tona
34
oreh
° » I »•
zdrob
130 „ / „
Te cene veljajo za rudnike Kočevje, Kanižarica, Kijučarovci, ljutomerski okraj, Velenje.
V. Ligniti — •. skupina:
kosovee
390 din / tona
oreh
260 „ /. „
zdrob
190 „In
Te cene veljajo za rudnike Globoko, Otoèec.
Člen 2.
Vse cene veljajo za 1 tono premoga Iranko vagon
nakladalna postaja rudnika, oz. franko nakladalno' meato
na rudniku, če rudnik ni zvezan z driavnim železniškim
omrežjem.
V tem primeru smo dotični rudnik za prevoz od
rudnika do najbližje nakladalne postaje državnih železnic
računati posebej stvarne prevozne-stroške, katerih višino
določi sporazumno s podjetjem okxoiiü N0 odbor.

Člen 3.
V prednjih cenah ni zaračunan skupni davek na poslovni promet, takse na račune in državne takse, samo.
upravne pristojbine ter stroški za tovorni list in za dostavo računa, ki so posebej računajo.
Cten 4.
Cene, odrejen© s ta odločbo, veljajo od L septembra
1945 dalje do preklica.
S tem so razveljavljene cene v odločbi z dne 4. av«
gusta 1945, Ur. L 172/23.
Člen 5.
Prekoračenje teh cen je kaznivo glede na čl 1, t 2.
zakona a pobijanju nedopustne spekulacije in gospodarske^ sabotaže po Členu, 4. tega zakona.
Ljubljana dne 4. septembra 1945.
Minister za industrijo in rudarstvo;
Leskogek Franc a. r.

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih ©blastev, zavodov in ustanov
251.
Po predpisu 8. odstavka člena 3. zakona o volitvah
narodnih poslancev za ustavotvorno skupščino objavlja
Federalna volivna komisija za Slovenijo naslednji

odlok
I. Po odst. 4. člena 3. zakona o volitvah narodnih
poslancev za ustavotvorno skupščino se od Zvezne volivne
komisije določeno število 29 poslancev, ki jih bo volila
federalna Slovçm^a'^T^Zve^o'^sSup^çino, razdeli po
5. odst. člena 3. cit. zakona, upoštevaje zadnji popis
prebivalstva iz leta Ì931. tako, da bo volilo:
1. okrožno mesto Ljubljana a 1Q7.0Q0 prebivalci 3
poslance;
2. celjsko okrožje z 230.889 prebivalci 6 poslancev;
3. ljubljansko okrožje % 242.33S prebivalci 6 poslancev;
4. mariborsko okrožje 9 370.712 prebivalci 9 poslancev;
5. novomeško okrožje s 194.545 prebivalci 5 poslancev.
Ozemlje vsakega teh volivnih okrožij se sklada z
ozemljem upravnega okrožja, kakor je to ozemlje določeno v zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije
z dne 6. septembra 1945 (Ur. list št. 231/33).
II. a) Volivno okrožje okrožno mesto Ljubljana, ki
ima voliti 3 poslance, se v smislu 6. odst. člena 3. zako-'
na o volitvah narodnih poslancev za ustavotvorno skupščino s spojitvijo mestnih četrti razdeli v naslednje 3
volivne okraje:
1. volivni okraj obsega mestne četrti Center, Rakovnik in VičJ
2. volivni okraj obsega mestne četrti Bežigrad, Šiška,
St. Vid in Jezica;
8. volivni okraj obsega mestne četrti Tabor. Moste
in PoJjet
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b) V celjskem volivnem okrožju se po predpisu
zadnjega stavka 6. o<lst. člena 3. zakona o volitvah narodnih poslancev za ustavotvorno skupščino spoji okraj
Celje-mesto z okrajem Celje-okolica, tako da ima to volivno okrožje naslednje volivne okraje:
1. volivni okraj Celje, sestoječ iz okrajev Celje-me8to in Celje-okolica, s sedežem okrajne komisije v Celju;
2. volivni okraj Gornji grad;
3. volivni okraj Slovenske Konjice;
4. volivni okra! Šmarje pri Jelšah;
5 volivni okraj Šoštanj;
6. volivni okraj .Trbovlje.
c) V ljubljanskem volivnem okrožju se po predpisu
6. odst. člena 3. zakona o volitvah narodnih poslancev za
ustavotvorno skupščino spojita okraja Kranj in Skofja
Loka v en volivni okraj, tako da ima to volh'uo okrožje
naslednje volivne okraje:
1. volivni okraj Grosuplje;
2. volivni okraj Jesenice;
3. volivni okraj Kamnik;
4. volivni okraj Kranj-škofja Loka, sestoječ iz okrajev Kranj in Skofja Loka, s sedežem okrajne volivne
konrsije v Kranju;
5. volivni okraj Ljubljana-okolica;
6. volivni okraj Rakek.
č) V mariborskem volivnem okrožju so naslednji volivni okraji:
1. volivni okraj Dravograd;
2. volivni okraj Lendava;
3. volivni okraj Ljutomer;
4. volivni okraj Maribor-desni breg;
5. volivni okraj Maribor-levi breg;
6. volivni okraj Maribor-mesto;
7. volivni okraj Murska Sobota;
8. volivni okraj Ptuj;
9. volivni okraj Radgona.
d) V novomeškem volivnem okrožju so naslednji
Tolivni okraji:
1. volivni okraj Črnomelj;
2. volivni okraj Kočevje;
3. volivni okraj Krško;
4. volivni okraj Novo mesto;
5. volivni okraj Trebnje.
Ozemlje vsakega volivnega okraja se sklada, kolikor to ni spredaj (pod lit. b) t. 1. irf lit. c) t. 4.) drugače
odrejeno, z ozemljem upravnega okraja, kakor je to
ozemlje določeno po zakonu o upravni razdelitvj federalne Slovenije z dne 6. septembra 1945 (Ur. list štev.
231/33).
Ljubljana dne 7. septembra 1945.
Za Federalno volivno komisijo Slovenije:
Tajnik:
Dr. Ivan Mak s. r.

Predsednik*.
Žigon Alojzij s. r.

252.

Postavitev okrajnih volivnih komisij
za volivne okraje glavnega mesta Ljubljane
V smislu čl. 3. odst. 6. zak. o volitvah narodnih poslancev tvori volivno okrožje glavnega mesta Ljubljane
tri volivne okraje:
I. volivni okraj obsega mestne četrti Center, Vič,
Rakovnik;
II. volivni okraj obsega mestne četrti Bežigrad, Jezica, Šiška, St. Vid;
IIL volivni okraj obsega mestne četrti Tabor, Moste,
Polje.
Na sporazumni predlog mestnih četrti N00, ki sestavljajo posamezne volivne okraje in izvršnega narodno
osvobodilnega odbora glavnega mesta Ljubljane se po.
stavijo v smislu ČL 11. v zvezi s čl. 3., odst. 6. zak. o volitvah narodnih poslancev naslednje volivne komisije:
za I. volivni okraj (Center, Vič, Rakovnik):
predsednik: Dolžan Branko, sodnik, Lipičeva 1,
tajnik: Campa Adolf, mizar, Vič,
član: Kreutzer Pavel, (knjigovodja, Rakovnik;
namestnik predsednika: Bergant Jelka, akademičarka, Center,
namestnik tajnika: Vreg Helena, gospodinja, Vič,
namestnik člana: Buh Karel, sluga, Rakovnik*,
za II. volivni okraj (Bežigrad, Jezica, Šiška, Št. Vid) :
predsednik: Sladic Franc, jurist, Bežigrad,
tajnik: Camernik Franc, učitelj, Jezica,
član: Verbič Franc, mizar, Št. Vid;
"namestnik predsednika: Kumar Emilija, kmetica,
Jezica,
namestnik tajnika: Gradišnik Milan, tehnik, Šiška,
namestnik člana: Bavcon Maks, uradnik, Bežigrad;
za III. volivni okraj (Tabor, Moste, Polje):
predsednik: Javoršek Karol, sodnik, Kettejeva 2,
tajnik: Polak Hinko, mesar, Tabor,
član: dr. Gregorčič Rihard, zdravnik, Polje;
namestnik predsednika: Kreačič Ivan; trgovec, Moste,
namestnik tajnika: Jezeršek Ludvik, uradnik, Moste,
namestnik člana: Trtnik Meri, gospodinja, Polje;
Ljubljana dne 8. septembra 1945.
Mestna volivna komisija za glavno mesto Ljubljano:
Tajnik:
Predsednik:
Skulj Hela
Muc Viljem
Popravek.
V zakonu o podeljevanju amnestije in pomilostitve
za dejanja, kazniva po zakonih federalne Slovenije, objavljenem v Uradnem listu z dne 25. avgusta 1945, štev.
208/29, se mora glasiti druga vrsta uvodnega besedila
zakona kakor sledi:
>pomilostitve od^.'julija 1945, Ur. list DFJ,
št. 422/47...<

Majata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk m zaloZba: tiskarna
Mprkur - oba v Ljubljani. - Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.-, Četrt etno: din 70.- polletno:
din 135 - celoletno: din 260.-. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola dinf 2.—. — Uredništvo
'
• upravaiàtvo: Ljubljana, Gregorčičeva uL 23. Tel ät. 25-52.
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/Il.

Številka 35.

V Ljubljani dne 15. septembra 1945

VSEBINA:
253. Uredba o povzemu sodnega poslovanja v Sloveniji.
254. Začasna uredba o univerzitetnih oblastvih in učnem osebju.
255. Uredba o zaščiti znanstvenih in kulturnih delavcev lederalne Slovenije.
256. Uredba o priznanju in veljavnosti v času okupacije opravljenih strokovnih izpitov državnih uslužbencev.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
253.

Uredba
o povzomu sodnega poslovanja v Sloveniji
Člen 1. \
Posle sodišč, ki niso bila ustanovljena na temelju
Odloka predsedništva SNOS-a o začasni ureditvi narodnih sodišč in o narodnih sodnikih z dne 3. IX. 1944,
Uradni list št. 26/4, prevzamejo sodišča, ustanovljena v
smislu določb zakona o ureditvi narodnih sodišč z dne
26. VIII. 1945, uradni list DFJ št. 622/67, brž ko začno
poslovati.
Člen 2.
Tekoče civilne stvari nadaljuje oziroma o njih iznova
odloči narodno sodišče prve stopnje, ki je zanje stvarno
in krajevno pristojno po določbah zakona o ureditvi narodnih sodišč. Pri tem sme uporabiti že v prejšnjem
postopanju zbrano gradivo. Ce je bilo postopanje v stvari
uvedeno uradoma, nadaljuje pristojno narodno sodišče
stvar uradoma, sicer pa na predlog stranke.
Stvari, ki tečejo pred sodiščem višje stopnje, se
vrnejo sodišču prveetopnje, ki postopa nato po določilih prvega odstavka tega člena. Prvostopno sodišče postopa po določilih prvega odstavka tega člena v tekočih
stvareh tudi tedaj, če je sodišče višje stopnje že izdalo
odločbo, in sicer ne glede na to, da lije taka odločba
strankam vročena ali ne.
Člen 3.
Narodno sodišče odstopi tekoče civilne stvari, za
katere ni pristojno, pristojnemu sodišču prve stopnje. Ce
se je sedež sodišča menjal ali če se območja narodnih
sodišč in bivših sodišč ne ujemajo, se odstopijo nerešene civilne stvari narodnemu sodišču, v čigar območju
leži kraj, ki je odločilen 4za določitev pristojnosti (toženčevo bivališče, lega stvari itd.), v dvomu pa tistemu
narodnemu sodišču, v čigar območju je sedež bivšega
sodišča.
Člen 4.
Kazenske stvari, ki so v smislu člena 3. uredbe o
tačasnj delni ustavitvi poslovanja sosUšč X.Sloveniji z

257. Pravilnik o bolničnih pristojbinah za zdravljenje v iavnih
bolnicah.
258. Odločba o cenah krompirja.
259. Imenovanje nadzorne komisije izvršnega odbora Osvobodilne fronte.
dne 15. V. 1945, Uradni list št. 31/5, v postopku pri vojaških sodiščih in v katerih do uveljavljenja te uredbe
še ni bila izrečena razsodba, se odstopijo v postopanje
pristojnim narodnim sodiščem.
, •
Druge tekoče kazenske stvari se nadaljujejo oziroma se o njih iznova odloči na predlog upravičenega tožilca, ki ga sodišče pozove, da se izjavi. V ostalem je
smiselno uporabljati določbe členov 2. in 3. te uredbe,
Člen 5.
Za tekoče stvari ne veljajo stvari, o katerih so sodišča izdala do 15. V. 1945 dokončno odločbo, zoper
katero nadaljnji pravni lek po prejšnjih predpisih ni bil
dovoljen. Ce taka odločba strankam še ni bila vročena,
se jim vroči z izrecnim opozorilom na določbo člena 3*
odloka AVNOJ-a od 3. II. 1945, št. 132 o veljavnosti
odločb, izdanih med okupacijo, Uradni.list DFJ št. 51/4,
oz. z morebitno dodatno odločbo v smislu drugem odstavka člena 6. navedenega odloka AVNOJ-a,
Člen 6.
. Nepravdne stvari, v katerih je teklo postopanje po
15. V. 1945 (člen 4. uredbe o začasni delni ustavitvi
poslovanja sodišč v Sloveniji), povzamejo in nadaljujejo
pristojna narodna sodišča uradoma v stanju, v katerem
so te stvari na dan, ko prično narodna sodišča poslovati.
Člen 7.
Z dnem, ki ga odredi minister za pravosodje s po*
sebno odločbo, prestane prekinitev rokov, ki je odrejena v členu 5. uredbe o začasni delni ustavitvi poslovanja sodišč v Sloveniji. Procesualni roki prično na
novo teči, tek materialnih rokov pa se nadaljuje.
. Člen 8. :
Določbe te uredbe veljajo samo, kolikor zvezni
pravni predpisi ne določajo kaj drugega.
Člen 9.
Minister za pravosodje skrbi za izvedbo te uredbe
in se pooblasti, da izdaja y spornih vprašanjih obvezne
razlage,
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Člen 10.

Ta uredba velja od dne objave v >Uradn.em listuc
V Ljubljani dne 14. septembra 1945.
Za Narodno vlado Slovenije:
Predsednik
Minister za pravosodje:
Narodne vlade Slovenije:
Dr. Jože Pokom s. r.
Boria Kidrič s. r.
254
Začasna uredba
Narodne vlade Slovenije o univerzitetnih oblastvih
in učnem osebiu
Člen 1.
Univerzitetna oblastva so: rektor, prorektor, univerzitetni svet in univerzitetni senat, dekani, prodekani in
fakultetni sveti. Minister za prosveto vrši vrhovno nadzorstvo nad delom univerzitetnih obia&ti
r

Člen 2.
Rektor upravlja univerzo in je njen predstavnik.
Vodi znanstveno, strokovno in vzgojno delo na univerzi
in skrbi za pravilne odnose in sodelovanje med univerzitetnimi oblastmi ter dijaškimi organizacijami. Prorektor ga nadomestuje.
Za rektorja in prorektorja ee voli redni profesor. Ce
ee izprazni rektorjevo ali prorektorjevo meeto predčasno, se mora najkasneje v petnajstih dneb. pristopiti k
izvolitvi novega rektorja in prorektorja.
Člen 3.
Univerzitetni svet sestavljajo- redni in, izredni profesorji ter univerzitetni docenti. Univerzitetni svet:
1. rešuje važna načelna vprašanja, ki se tičejo ufiiyerze,
2. voli rektorja in prorektorja.
člen 4.
Univerzitetni senat sestavljajo rektor, prorektor, dekan, prodekan in po dva senatorja vsake fakultete. Univerzitetni senat:
1. rešuje vsa tekoča strokovna in upravna vprašanja,
ki se tičejo univerze kot celote,
% oddaja mnenja na vprašanja, ki mu jih stavi minister za prosveto, rektor in dijaške organizacije,
3. predlaga ministru za prosveto profesorje in docente ter pomožno učno osebje, administrativno in tehnično osebje rektorata, fakultet in drugih univerzitetnih
ustanov,
4. predlaga ministru za prosveto odstranitev z univerze profesorjev in univerzitetnih docentov v primerih
strokovne, moralne ali družbene neustreznosti,
5. sestavlja načrt proračuna univerze na podlagi
predlogov fakultetnih svetov in rektorja,
6. upravlja ustanove, fonde in imovino univerze.
Člen 5.
uekan upravlja fakulteto in je njen predstavnik, zastopa fakultetno oblast, skrbi za strokovno delo na fakulteti in za dijaške organizacije. Prodekan ga nadomestuje.
Dekana in prodekana voli fakultetni svet. Ce se dekanovo ali prodekanovo mesto predčasno izprazni, se mora
najkasneje v £etnajstih dneh grlstopiti k izvolitvi novega

dekana ali prodekana. Za dekana ae voli redni profesor,
a za prodekana izredni profesor.
Člen 6.
Fakultetni svet sestavljajo redni in izredni profeforji, univerzitetni in privatni docenti ter honorarni predavatelju Pravico glasovanja imajo redni in izredni profesorji ter univerzitetni docenti. Asistenti posameznih
fakultet izvolijo iz svoje srede po enega zastopnika v fakultetni svet.
Fakultetni svet rešuje vsa vprašanja, • ee tičejo
fakultete. Univerzitetnemu senatu predlaga v potrditev
izvolitev ali odstranitev učnega osebja. V univerzitetni
senat voli dva senatorja iz vrst rednih in izrednih profesorjev.
Pri volitvi rednih profesorjev glasujejo samo redni
profesorji, izredne profesorje pa volijo redni in izredni
profesorji; volitev docentov ee udeležujejo tudi docenti»
Člen 7.
Redni in izredni profesorji, univerzitetni docenti in
lektorji se nastavljajo s konkurzom ali a pozivom. Za
profesorja in docenta univerze mora biti praviloma izbrana oseba, ki ima doktorsko diplomo in ustrezajočo
znanstveno izobrazbo kakor tudi pedagoško sposobnost
Za rednega in izrednega profesorja more biti pozvan
priznan strokovnjak ne gledo na formalne kvalifikacije.
Redni in izredni profesorji ee morejo zaradi strokovne, moralne ali družbene neustreznosti odstraniti z
univerze na predlog univerzitetnega senata po sklepu
fakultetnega sveta po predhodnem disciplinskem postopku.
Odloke o postavitvi in odstranitvi Učnega osebja izdaja minister za nrosveto v skladu e to uredbo.
Člen 8.
Izvolitev univerzitetnih funkcionarjev • se preko ministrstva za prosveto javi Narodni vladi Slovenije. Izvoljeni funkcionarji prevzamejo posle takoj po izvolitvi, če
Narodna vlada Slovenije v osmih dneh ne ugovarja.
Funkcionarji, izvoljeni po določilih te uredbe, ostanejo na
svojih mestih do objave zakona o univerzi.
Člen 9.
Nadrobnejše odredbe za uporabo te uredbe predpiše
minister za prosveto.
Člen 10.
Ta uredba velja od, dneva objave v >Uradnem listuc,
Ljubljana dne 30. avgusta 1945.
Predsednik Narodne vlade.
Minister za prosveto:
Slovenije:
Dr. Ferdo Kozak S. r.
Boris KidriÊ s. r.
255.
Uredba
o zaščiti znanstvenih in kulturnih delavcev federalne
Slovenije
Narodna vlada Slovenije, ki zeli z vsemi razpoložljivimi sredstvi omogočiti in čim bolj stopnjevati znanstveno in kulturno delovanje,
odreja;
Člen 1.
1. Predpisi, Katerih namen j«, zmanjšati današnjo
občutno stanovanjsko krizo, se ne smejo uporabiti na

POSEBNA PRILOGA
iter. 35. „Uradnega tista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 15. septembra 1945

Ponatis
iz osrednjega „uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 63 in 64.
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Na podlagi člena 1. uredbe o urejanju cen in na
predlog ministrstva za rudarstvo zvezne vlade št. 245/45
z dne 20. julija 1945 naj se cene, ki jih je določila za
metalurgični podjetji — železarni Vareš in Zenica —
uprava za cene št. 4341/45 z dne 23. julija 1945, uporabijo tudi za ostala metalurgična podjetja, ki so pod
• upravo ministrstva za rudarstvo avezne vlade, in to z
veljavnostjo do konca septembra 1945, ko morajo spodaj
navedena podjetja predložiti stvarne kalkulacije svojih
proizvodov, izdaje ministrstvo za trgovino in preskrbo
zvezne vlade, uprava za cene naslednji
i

••. .•i„.-A5^.M,

.

odlok

o določitvi cen za metalugicna podjetja, veljavnih do
j
konca septembra 1945
Podjetjem pod upravo ministrstva za rudarstvo zvezne vlade, in sicer:
1. Kranjski industrijski družbi — Jesenice; 2. Jeklarni Guštanj-Ravne; 3. Železarni v Storah; 4. Topilnici
Caprag; 5. Topilnici Bešlinac; 6. Sardid — Smederevo
se dovoljuje, da smejo do konca septembra 1945 prodajati svoje proizvode po niže odobrenih cenah:
A. I. Proizvodi iz plavžev, po 100 kg:
dinarjev
1. surovo belo železo (S. M.)
195.—
2. surovo sivo železo (livarsko), do 2%
227.50
silicija
230.50
od 2—3% silicija
234.—
nad •0/0 silicija
728,3. svinec, čistote 99.3°/o
II. Proizvodi iz Hvnic, po 100 kg;
995.1. trgovski liv
825.—
2. vodovodne eevi
Cene materialu pod A., I., od 1—3 ter pod II., od
1—2 veljajo za 100 kg franko proizvodnikovo skladišče,
brez skupnega davka in ostalih državnih davščin in brez
prispevka za bratovsko skladnico.
P^ri vodovodnem materialu in trgovskem livu je
treba dodati še doplačila, ki so bila v veljavi na dan
1. avgusta 1939, pomnožena z množiteljem 2,5.
B<

I. Proizvodi valjarnice, po 100 kg:
dinarjev
1. betonsko železo, rudniške tračnice, pa967.50
ličasto, fazonsko in obročno železo
2.nosilci in normalni profili
. 4 962.50
900 —
3. normalne tračnice *
4. železniški pribor za normalne tračnice,
kakršne so bile na dan 1. avgusta 1939
630.5. plošče

dinarjev
1662.50
6. pločevine po 0.30—0,33 mm
1562.50
0.34—0,36
7
1487.50
0.37—0,39
8.
1437.50
0.40-0,45
9.
1412.50
0.46-0,49
10.
1375.—
0.50—0,54
11.
1367.50
12.
0.55—0,59
1350 —
13.
0.60—0,74
1332.50
14.
0.75—0,99
1262.50
1.00—1,49
15.
1225.—
1.52—2,00
16.
1215.—
2.01-2,99
17.
1205.—
3.01—3,59
18.
1155.—
3.50-3,99
19.
1100.—
4.00—4,99
20.
1125.—
mm
5
in'
več
21.
II. Žični proizvodi, po 100 kg:
1010.—
1. svetla žica
1047.50
2. pisana, žica
1170.—
3. pocinkana žica
1352.50
4. pisana bodeča i žica
5. pocinkana bodeča žica
1477.50
6. žeblji
1^157.50
III. Jeklo, po 100 kg (ogljikovo)
K. C. 10 in 16
1650 —
K. C. 25
1875.K. C. 35
1775.—
K. C. 45
1912.50
J
K. C. 60
1950.—
K. Mn. 9
2325.-.
K. Mn. 11
1912.50
Jeklo, po 100 '"g .(zlitine):
CNi 15
3100.—
C Cr Ni 25
2962.50
C Cr Ni 35
4550.—
C, Cr Ni 15
3362.50
C Cr Ni 25
' 4387.50
C Cr Ni 35
5362.50
• C Cr Ni 45
6337.50
AC 11 in AC 13
2990.—
Cene Skupine B. I. od 2—5 veljajo franko proizvodnikovo skladišče. Cene pod B. I. 1 in pod 6—21 ter
B. II. od 1—6 se razumejo s plačanim prevozom do
kupčeve postaje. V cenah niso obsežena doplačila, ki
se posebej zaračunavajo, in sicer: 1. za paličasto, fasonsko železo malih profilov in obročno železo po doplačilih
iz leta 1934.; 2. za žico in žičnike (žeblje) po doplačilih
od 1. januarja 1938 (ponovljena išta izdaja z dne 1. junija 1941); 3. po doplačilih za rudniške tračnice z dne
1. junija 1929] 4. po dopla'čilih za železne in jekleno
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pločevine z dne 1. avgusta 1939; 5. po doplačilih jekla za
vlečenje in poliranje z dne 1. avgusta 1939.
Vsako doplačilo od 1.—5. je treba povečati z množi
teljem 2.5 krat, kakor je to napravljeno pri temeljnih
•cenah. V teh temeljnih cenah niso obsežene državne
pristojbine in davščine, kakor tudi ne prispevek za
bratovsko skladnico in' se morajo te pristojbine, davščine
in prispevek zaračunati na cene v višini, kakor bodo
predpisane na dan dobave.
Te cene so samo začasne in veljajo najdalj do
30. septembra 1945, tako za blago, ki je bilo v skladiščih na dan zamenjave denarja, kakor tudi za novo izdelano blago. Najpozneje do tega roka morajo podjetja
predložiti stvarne kalkulacije svojih proizvodniškik
stroškov.
Beograd dne 9. avgusta 1945.
St.- 6392/45.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
*
L. Sokolov s. r.

60i.

dopolnilni odlok
o določitvi cen derivatom nafte
Člen 1.
Državnemu petrolejskemu podjetju >Jugopetrok se
dovoljuje, da lahko do nadaljnje odredbe prodaja spodaj
navedena tekoča goriva in maziva po naslednjih cenah:
Od tega v dobro
sklada za izravnanje •••
bencin medicinalni
bencol
ricinus tehnični
vazelinsko olje
olje za hladilnice
paraiinsko medicinalno olje
olje za zavornice
olje za amortizerje
sredstvo proti zmrzovanju
mazut in surova nafta

Prednje cene veljajo franko železniška ali ladijska
postaja najbližja meslu kupca,-za 1 kg neto. Blago v iz:
virnem vkladu se razume bruto za neto. Kvalitativno :n
kvantitativno prevzemanje materiala se razume franko
skladišče »Jugopetrolac
Člen 2.
Ta odlok stopi v veljavnost z objavo v Uradnem
listu D F J.
Beograd dne 13. avgusta 1945.
Št. 6050.
Pomočnik
ministra trgovine in preskrba:
L. Sokolov s. r.
G02
Cenik za motorje
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo,
št. 37Ü6 z dne 10. avgusta 1945), -

603.

V zvezi s členom 1. uredbe o urejanju cen m na
predlog državnega petrolejskega podjetja »Jugopetrok
ter v soglasnosti z odsekom za tekoča goriva in maziva
ministrstva za trgovino in preskrbo in uprave za zunanjo trgovino izdaje zvezno ministrstvo za trgovino lu
preskrbo, uprava za cene naslednji

1.
2.
3.
. 4.
. 5.
' 6.
•' .7.
' 8.
9.
10.

\

35.— za lkg 10.—
—
25.75
—
40.—
35.— » * « 10,—
32.— » *• » 10.—
40.—
12.—
75.—
15.50.—
15.50.—
10.—
7.—. • •*• »
»

*•

»

»

•*

»

»

*•

»>

»

•*•

»

»

•*•

»

»

*•
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Izročitev
»priložnostnih znamk Rdečega*križa« v promet
Z odlokom št. 1529 z dne 26. maja 1045 je minister
za pošto, telegraf in telefon odobril natisk priložnostnih
znamk z doplačilom v korist Rdečega križa.
Znamki sta izdelani: prva s podobo ranjenca, v modri barvi in s prodajno ceno 1—4 dinarje; druga s podobo otroka, rdeče barve in s prodajno ceno 2—6 dinarjev.
Serija stane 13 dinarjev.
Temeljna vrednost 3 dinarjev gre v korist državne
blagajne, doplačilo 10 dinarjev pa v korist Rdečega
križa.
Znamke se izročijo v prodajo 15. septembra 1945 iu
bodo v prodaji pri poštah v državi do vključno 15. novembra 1945.
Za frankiranje poštnih pošiljk veljajo do vključno
15. decembra 1945.
Beograd dne 18. avgusta 1945.
St. 1539.
Iz ministrstva za pošto, telegraf iu telefon

Številka ©4 z dne 2S. avgusta t®<£5,
604.
Ukaz o zaključitvi •. zasedanja Začasne narodne
skupščine demokratske federativne Jugoslavije
(predsedništvo Začasne narodne skupščine demokratske federativne Jugoslavije) z dne 26. avgusta 1945).

605.
Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi resolucijo
z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije y Začasno
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narodno skupščino demokratske federativne Jugoslavije
izdaje Začasna narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije na predlog ministra za kmetijstvo zvezne vlade naslednji

zakon
o agrarni reformi in kolonizaciji
I. Splošne določbe
Člen 1.
Radi dodeljevanja zemlje kmetovalcem, ki zemlje nimajo ali je imajo premalo, se izvedeta na vsem ozemlju
demokratske federativne Jugoslavije agrarna reforma in
kolonizacija po načelu: Zemlja gre tistim, ki jo obdelujejo.
Člen 2.
Dodeljeno zemljišče preide v zasebno last tistega,
ki mu je dodeljeno, in se takoj vpiše v zemljiško knjigo.
, II. Razlastitev

"

l

. Člen 3.
Da se ustvari zemljiški sklad, potreben za dodelitev
po členu 1., kakor tudi radi ustanovitve ali dopolnitve
velikih državnih vzornih in poskusnih kmetijskih posestev se odvzamejo dosedanjim lastnikom in preidejo v
državne roke naslednja kmetijska posestva:
a) veleposestva, t. j. taka kmetijska in gozdna posestva, katerih skupna površina presega 45 hektarov ali 25
do 30 hektarov obdelovalne zemlje (njiv, travnikov, sadovnjakov in vinogradov), ako se izkoriščajo po zakupu
ali z najeto delovno silo;
b) zemljiška posestva, ki so last bank, podjetij, delniških družb in drugih zasebnopravnih oseb in drugih
pravnih oseb, ki jih določa zakon, razen tistih delov ieh
zemljišč, ki se lastnikom pustijo za industrijske, gradbene, znanstvene, kulturne in druge družbeno koristne
namene;
c) zemljiška posestva cerkva, samostanov, verskih
ustanov in vseh vrst zapuščinskih ustanov, posvetnih in
verskih;
č) presežek obdelovalne zemlje pri kmetijskih pose.
stvih, ki presegajo z zakonom določeni maksimum;
d) presežek takih zemljiških posestev nad 3 do 5
hektarov, katerih lastniki niso kmetovalci po svojem
glavnem poklicu in jih neobdelujejo sami s svojo družino, temveč po zakupu ali z najeto delovno silo;
e) zemljiška posestva, ki so v teku vojne iz katerega koli razloga ostala brez lastnika in brez pravnega
naslednika.
Člen 4.
1. Zemlja, ki se odvzame v celoti (člen 3. točke a,
b, c, in e), preide v državne roke z vsemi zgradbami in
napravami na njej in s celokupnim živim in mrtvim
kmetijskim inventarjem brez kakršne koli odškodnine
lastnikom.
2. Traktorji, stroji in velike kmetijske priprave s
teh posestev spadajo, če takšno zemljišče ni določeno za
veliko državno kmetijsko posestvo, v inventar državnih
kmetijskih strojnih postaj.
Člen Š.
1. Maksimum kmetijskega posestva, preostalega v lasti kmetovalca, ki ga obdeluje s svojo družino (člen 3,
točka č), se določi s federalnimi zakoni, toda ne sme

biti manjši od 20, niti večji od 35 hektarov plodne zemlje. V teh mejah se maksimum določi v vsakem posameznem primeru sorazmerno po številu družinskih jlanov (članov zadruge), po kakovosti zemljišča in po
vrsti kulture.
2. V goratih krajih smejo federalni zakoni zvišali
ta maksimum, ako je zemlja zelo slaba, ali kjer je večja
rodbinska zadruga.
Člen 6.
1. Ako se odvzame samo presežek zemljišča. nad
določeno maksimalno mejo (člen 3., točki č in d), se
lastniku izplača odškodnina za odvzeto zemlio v višini
enoletnega donosa na hektar.
2. Pri odvzemu presežka zemlje po členu 3., toč- ,
kah č) in d), mora biti v odvzetem presežku sorazmerni \
del njiv. Lastnik si sme pridržali sadovnjake in vinograde do določenega maksima. Zgradbe ter živi in
mrtvi inventar na teh zemljiščih ne sna^ijo pod to
razlastitev.
*~
Člen 7.
1. Ako je kdo, ki ni po poklicu kmetovalec, clan
družine, ki se- izključno bavi s kmetijstvom, se presežek nad 3 do 5 hektarov vrne oziroma dodeli po zakonu
in običajih o dedovanju članom družine, ki živijo na
kmetih in se bavijo s kmetijstvom, toda skupna površina zemlje te družine ne sme presegati maksima
kmetijskega posestva, določenega za tisti kraj. To velja"
tudi za primere dote.
2. Delavci, zdomarji in izselniki, ki so lastniki zemlje, se štejejo za kmetovalce, ki obdelujejo svojo zemljo.
Člen 8.
1. Od posestev posameznih božjih hramov, »„•..,•„..i.inov in verskih ustanov se odvzame samo presežek nad
10 hektarov njihove skupne površine njiv, vrtov. Vinogradov, sadovnjakov, ledine in gozdov.
2. Verskim ustanovam (cerkvam, samostanom, cer.
kvenim oblastvom) večjega pomena ali večje zgodovinske vrednosti se pusti od sedanje njihove posesti do
30 hektarov obdelovalne zemlje in do 30 hekla.'ov
gozda.
Člen 9.
Kmetovalske, delavske in obrtniške družfne, ki so
zaradi vojne ali kakih drugih okoliščin ostale brez zadostne delovne sile in so prisiljene dajati zemljo drugim v obdelovanje, se Štejejo za kmetovalce, kj sami
obdelujejo svojo zemljo.
III. Zemljiški sklad agrarne reforme in kolonizacije
Člen 10.

/
Razen obdelovalne zemlje, razlaščene po členu 3.,
spada v zemljiški ' sklad agrarne reforme in kolonizacije tudi:
a) obdelovalna zemlja, last Nemškega Rajha in pripadnikov nemške narodnosti, zaplenjena po odloku
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
z dne 21. novembra 1944;
b) obdelovalna zemlja narodnih sovražnikov in dnu
gih oseb, ki je bila zaplenjena na podlagi sodne razsodbe;
c) zemlja, ki jo država izloči iz svoje lastnine i&
dodelitev siromašnim kmetovalcem.
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Člen 11.
Od zemljišč, ki se razlaste po členu 3., in od zemljišč, zaplenjenih po točkah a) in b) člena 10., se ne
vnesejo v zemljiški sklad tista zemljišča, ki so namenjena državnim (zveznim, federalnim in krajevnim)
kmetijskim posestvom, socialnim in znanstvenim ustanovam, ter tereni za vojaške potrebe.
Člen 12.
Iz državnega zemljiškega sklada se bo dajala obdelovalna zemlja kmetovalcem, ki so brez zemlje, in takim,
ki je imajo premalo, v obdelovanje in vzdrževanje, in
sicer v kraju in bližnji okolici, ali za naselitev v kakem drugem kraju.
Člen 13.
Zemlja iz tega sklada se dodeli brez vseh dolgov
in bremen. Lastniku ostanejo dolgovi sorazmerno s tistim delom zemlje, ki ostane v njegovi lasti. Vprašanje
dolgov in bremen na odvzetih zemljiščih se uredi s posebnim zakonom.
Člen 14.
1. Cena zemlji, katero naselniki prejmejo iz tega
sklada, se izračuna tako, da se skupni znesek, katerega
da država kot odškodnino za odvzeta zemljišča po točkah č) in d) Člena 3., sorazmerno razdeli na celokupno
površino zemljišča tega sklada.
2. Kot plačilo za dobljeno zemljo plačajo naselniki
samo na tak' način izračunano ceno.
3. Pogoji za dolgoročno odplačevanje prejete zemlje
se določijo s posebno uredbo in morajo biti posebno
ugodni za tiste, ki so brez zemlje ali ki imajo le majhna
gospodarstva.
IV. Dodelite? zemlje
Člen 15.
Zemlja se dodeli tistim, ki imajo do nje pravico
predvsem v samem kraju, v kraju, kjer živijo, ali v njihovi "federalni enoti.
Člen 16.
1. Prednostno pravico pri dodelitvi zemlje imajo kmetovalci brez zemlje in taki, ki je imajo premalo, ki so
bili borci partizanskih odredov NOV in POJ in Jugoslovanske vojske, invalidi iz osvobodilne vojne ter tudi
invalidi iz prejšnjih vojn (1912—1918 in aprila 1941),
pa tudi družine in sirote padlih borcev iz osvobodilne
vojne ter žrtve in družine žrtev fašističnega terorja. Med
borci imajo prednost stari borci in prostovoljci.
2. Pravica do dodelitve zemlje gre tudi tistim borcem po prednjem odstavku, ki se prej niso bavili s kmetijstvom, ako se zavežejo, da se bodo na dodeljeni zemlji
naselili in jo obdelovali s svojo družino.
Člen 17.
Kdo bo imel prednost v smislu prednjega Člena, se
odredi z uredbo zvezne vlade na predlog ministra za
narodno brambo.
Člen 18.
Od zemljišč, zaplenjenih osebam nemške narodnosti
v Bački, Banatu, Baranji in Sremu. se izloči do 500.000
oralov za naseljevanje tistih borcev Jugoslovanske vojske, ki se prijavijo in zavežejo, da se bodo na tej zemlji
naselili in jo obdelovali s svojo družino.

Člen 19.
1. Velikost zemljišča, ki bo dodeljena po prednjem
členu, znaša od 8 do 12 oralov obdelovalne zemlje za
eno družino. Večje površine takega zemljišča, toda ne
za več kakor 30% večje od določenega maksima, se
izjemoma dodelijo narodnim junakom oziroma njihovim
družinam in oficirjem Jugoslovanske vojske, ki so po
poklicu kmetovalci, ter mnogočlanskim družinam.
2. Ako je zemlja v bližini večjih mest kot vrtnarska
ali intenzivno obdelovalna, znaša maksimum površine,
ki se sme dodeliti, 4 do 6 oralov.
Člen 20.
Za borce-invalide osvobodilne vojne, ki nimajo družine ali imajo majhne družine, nesposobne za obdelovanje zemlje, do katere ima tak invalid pravico, se ustanovijo posebne kolonije na posebno izbranih zemljiščih,
pripravnih za različne kulture, na katerih4 se bodo organizirale šole, domovi in obrtne delavnice, po potrebi
tudi z individualnimi stanovanjskimi poslopji in vrtovi.
, Člen 21.
Za nepreskrbljene sirote borcev Jugoslovanske vojske ter žrtev vojne in fašističnega terorja se ustanovijo
posebne otroške • kolonije s skupnim kmetijskim zemljiščem, z domovi, šolami in delavnicami.
Člen 22.
1. Na invalidskih in večjih kolonijah (člena 20.
in 21.) se za obdelovanje zemlje sme uporabljati najeta
delovna sila.
2. Natančnejše določbe o organizaciji teh kolonij se
predpišejo z uredbo zvezne vlade na predlog ministra
za narodno. brambo, sporazumno z zveznim ministrom
za socialno politiko.
Člen 23.
1. Skupine oseb, katerim je zemlja dodeljena, smejo
••••••••• dodeljeno jim zemljo združevati radi skupnega obdelovanja in o tem sklepati pogodbe za dobo
najmanj 10 let.
2. Ako kaka skupina oseb, ki imajo po tem zakonu
pravico do dodelitve zemlje, ne predloži posameznih
zahtev za dodelitev zemlje, temveč skupno zahtevo, naj
se jim kot že ustanovljeni kmetijski proizvodniški zadrugi dodeli kompleks zemljišča, ki je v sorazmerju
z njihovim številom in s številom Članov njihovih družin,
se takim dodeli zemlja kot njihova zadružna imovina.
Enotna pravila za taka zadružna posestva predpiše
zvezno ministrstvo za kmetijstvo.
,
Člen 24
Zemlja, dodeljena po tem zakona, se za dobo 20 let
ne more deliti, prodajati, dajati v zakup ali zastavljati,
ne v celoti ne deloma.
Ta prepoved se vpiše v zemljiške knjige takrat, ko
se zemljišče vpisuje na ime tistega, kateremu je dodeljeno.
Člen 25.
Ako se tisti, kateremu je zemlja dodeljena, ne naseli v določenem roku od dneva dostavitve odločbe o
dodelitvi, izgubi pravico do dodeljene zemlje.
Minister za kolonizacijo se pooblašča, da sme v izjemnih primerih iz posebno opravičenih razlogov ta rok
podaljšati.
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Člen 26.
1. Pod razlastitev brez odškodnine spadajo tudi
gozdna posestva, ki so last oseb ali ustanov ter pravnih
oseb, navedenih v točkah b), c) in e) člena 3. tega
zakona.
2. Proti odškodnini se razlasti presežek gozane posesti kmečkih posestev nad maksimom, kj se pusti lastnikom po federalnih zakonih.
3. V gozdnih predelih, kjer ni zemlje za obdelovanje, smejo osebe, ki po glavnem poklicu niso kmetovalci,
obdržati od gozdne posesti 5 do 10 hektarov.
- 4 S posebnim okvirnim zveznim zakonom se določi,
kako in komu se bo dodeljevala in pod kakšnim režimom bo taka zemlja, kjer so gozdovi, pašniki, močvirja
in podobno.
Člen 27.
Na posebej določenih zemljiščih' ee smejo iz državnega zemljiškega sklada dodeljevati določene parcele in
na parcele razdeljeni kompleksi obdelovalne zemlje za
vrtnarsko izkoriščanje skupinam nekmetovalcev, t. j. skupinam delavcev in nameščencev raznih podjetij, ustanov
in uradov.
S federalnimi zakoni in uredbami se predpišejo pogoji, po katerih se tako zemljišče daje v izkoriščanje,
toda ena družina ne sme dobiti več ko dva ara.
Člen 28.
S posebno uredbo Gospodarskega sveta se določi
način čuvanja in uporabe {dodeljevanja) skladov kmetijskega inventarja, živine, semen, živil in pohištva, dobljenih z zaplembo in z razlastitvijo po ,tem zakonu.
•. Izvajanje aerarne reforme in kolonizacije
Člen 29.
Agrarno reformo izvajajo federalna ministrstva za
kmetijstvo po federalnih zakonih in uredbah, izdanih na
temelju tega zakona. V pristojnost federalnih vlad spada
tudi notranja kolonizacija v mejah njihovega območja.
Člen 3d
Zvezni minister za kmetijstvo se pooblašča, da sme
v sporazumu z ministrom za kolonizacijo in e federalnimi ministri za kmetijstvo Moči iz državnega kmetuekega sklada:
a) zemljiške površine, potrebne po členu 11. tega
zakona za državna (zvezna, federalna in lokalna) kmetijska posestva, za socialne in znanstvene ustanove ter
terene za vojaške potrebe;
b) zemljiške površine iz zaplenjenih' posestev oseb
nemške narodnosti, pri čemer se dolo«, katere P»•e
bodo federalna ministrstva za kmetijstvo _ dodelila
agrarnim interesentom, katere pa bo zvezni minister za
kolonizacijo dodelil kolonistom, to pa v sporazumu e
federalnim ministrom za kmetijstvo, bodisi po svojih
bodisi po federalnih organih.
. Člen 31.
Enotno izvajanje agrarne Teforme se zagotovi s
splošnimi navodili, ki jih izda na podlagi tega zakona
zvezni minister za kmetijstvo z uredbami m naredbami,
katere pripravi Državna kmetijska komisija.
Radi izvajanja zakona o agrarni reformi in kolomzaciji se ustanov] Agrarni sv.et demokratske federativne

Jugoslavije, čigar člani so zvezni minister za kmetijstvo, minister za kolonizacijo in predsednik Državne
kmetijske komisije ter drugi, katere imenuje predsednik
zvezne vlade, ki prav tako imenuje tudi predsednika
Agrarnega sveta.
Agrarni svet posluje v soglasju z Gospodarskim
svetom jn se organizira s posebno uredbo.
Člen 32.
Vse vloge, prošnje in odločbe v zvezi 6 tem zakonom so proste taks, kolikor se nanašajo na dodelitev
zemlje.
Člen 33.
Pravice do dodeiitve zemlje nimajo tisti, ki po zakonu nimajo "olivne pravice.
VL Prehodne določbe
Člen 34 .
Vee odločbe in ukrepi okupatorjevi in domačih oblasiev v okupatorjevi službi, izdani v dobi okupacije i namenom, doseči spremembe v zemljiški posesti, ali *
namenom, spremeniti odnose med lastniki in zakupniki
v >«rist lastnikov, se štejejo za nične in neobstoječe.
Člen 35.
Vse samovoljne naselitve na zapuščena ali na državna ali sekvestrirana zemljišča, izvršene v teku vojne ali
po osvoboditvi, ne glede na to, ali so izvršene na podlagi
odločbe aH po odobritvi krajevnih organov oblasti, se
izrekajo za neveljavne.
Člen ad.
Na območju vsake federalne enote se morajo •
roku 2 let od dneva, ko stopi ta zakon v veljavo, rešiti
vsa vprašanja glede uzurpacije državnega zemljišča,
glede vseh zaposedb ledin in glede vseh nepriznanih delitev vaškega in drugega zemljišča, le da se zasedene
in razdeljene površine praviloma priznajo v last njihovim posestnikom in se vpišejo na njihovo ime v zemljiško knjigo. Pri tem pa je treba paziti, da ne bi ležala,
ta zemljišča eredi državnega ali vaškega zemljišča ali
bila na poti občilom ali bila prevelika ali zasedena na
način, ki ni v navadi v tistem kraju. Tista pravna oseba,
katere last je bila ta zemlja pred zaposedbo, more v roku
dveh let pri pristojnem narodnem sodišču zahtevati razveljavitev take zaposedbe.
S posebnimi federalnimi uredbami se določijo organi in postopek za resa van je vprašanj in sporov po
tem členu.
Člen 37.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
;Beograd dne 23. avgusta •5.
Predsedniško Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M< Pernničie e. r.
Dr. Ivan Ribar i. r606.
Na podlagi Člena 2. odloka i dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu
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vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi
resolucije z dne 10, avgusta 1945 o spremembi naziva
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
v Začasno narodno skupščino demokratske federativne
Jugoslavije izdaje Začasna narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije na predlog ministra za
notranje zadeve zvezne vlade naslednji
zakon
o državljanstva demokratske federativne Jugoslavije
I. POGLAVJE
Načelne določbe
Člen 1.
Jugoslovansko državljanstvo je enotno ter obsega
zvezno in federalno državljanstvo.
Vsak državljan kake federalne enote je hkrati
tudi zvezni državljan, "Vsak zvezni državljan pa je praviloma tudi državljan kake federalne enote.
Jugoslovanski državljan more imeti državljanstvo
eamo ene federalne enote.

državljan, v roku petih let po otrokovem rojstvu otroka
registrira pri jugoslovanskem zastopništvu kot jugoslovanskega državljana. Ako se otrok po zakonih države,
kjer je rojen, šteje za jugoslovanskega državljana, ni
njegova registracija obvezen pogoj za pridobitev jugoslovanskega državljanstva.
Ako se s sodno odločbo ugotovi očetovstvo jugoslovanskega državljana, se za nedoletnega otroka tuje državljanke uporabijo določbe tega člena.
Člen 5.
Ako sta oče in mati jugoslovanska državljana * z
različnim federalnim državljanstvom, se federalno državljanstvo otroka določi z njunim sporazumom. Ako takega
sporazuma ni, dobi otrok državljanstvo tiste federalne
enote, s katero sta bila oče in mati ob rojstvu otrokovem stvarno najbolj povezana. Ce živita oče in mati ločeno, dobi otrok federalno državljanstvo tistega izmed
staršev, s katerim živi v skupnosti.
2. Rojstvo na območju Jugoslavijo

II. POGLAVJE

Člen 6.
Otrok neznanih staršev, rojen ali najden na območju
Jugoslavije, se šteje za jugoslovanskega državljana, ako
se ne ugotovijo njegovi starši do izpolnjenega 14. leta.
Tak otrok pridobi tudi državljanstvo tiste federalne enote, v kateri je bil rojen ali najden.
Določbe prednjega odstavka veljajo tudi za otroka,
ki je rojen v Jugoslaviji, ako sta oče in mati brez državljanstva ali sta neznanega državljanstva.

Pridobitev in izguba jugoslovanskega državljanstva

3. Naturalizacija

Člen 2.
Jugoslovansko državljanstvo izključuje vsako sočasno državljanstvo kake druge države.
Glede vprašanja jugoslovanskega državljanstva so
odločilni domači pravni predpisi in mednarodne pogodba.

L DEL
Pridobitev državljanstva
Člen 3.
Jugoslovansko državljanstvo se pridobi:
1. s pokolenjem;
2. z rojstvom na območju Jugoslav „j;
3. z naturalizacijo;
4. po odredbah mednarodnih pogodb.
Zvezno in federalno državljanstvo se pridobita v
zgoraj navedenih primerih skupaj, razen v primeru iz
tretjega odstavka člena 11.
L Pokolenje
Člen 4.
Po pokolenju pridobijo jugoslovansko državljanstvo
otroci:
1. ako sta oče in mati jugoslovanska državljana;
2. ako je ali oče ali mati jugoslovanski državljan in
izhajajo otroci iz zakona, sklenjenega pred pristojnimi
jugoslovanskimi organi;
3. ako je ali oče ali mati jugoslovanski državljan
ter eden izmed njiju z otrokom stalno biva v Jugoslaviji
ali če se eden izmed staršev preden dovrši otrok 18 let
starosti, skupaj z otrókom stalno' naseli v Jugoslaviji ali
ako je tudi otrok sam v Jugoslaviji stalno naseljen ali
na vzgoji;
4. ako je ali oče ali mati jugoslovanski državljan
ter oba in otrok, ki je rojen v inozemstvu, živijo v inozemstvu, pa tisti izmed etaršev, ki je jugoslovanski

Člen 7.
Tuji državljani morejo na podlagi prošnje doseči
jugoslovansko državljanstvo po redni ali po izjemni
poti.
Člen 8.
Po redni poti more tuji državljan doseči jugoslovansko državljanstvo ob naslednjih pogojih:
1. da vloži prošnjo za naturalizacijo;
/
2. da je do vložitve prošnje dovršil 18 let in da je
sposoben za delo;
3. da je do vložitve prošnje nepretrgoma živel na
območju Jugoslavije najmanj pet let, in od tega pravi,
loma dve leti na območju tiste federalne enote, katere
državljanstvo želi doseči;
4. da ima dovoljenje za izstop iz svojega dotedanjega državljanstva, oziroma zagotovilo, da ga bo dobil,
ako bo sprejet v jugoslovansko državljanstvo;
5. da se po njegovem vedenju more sklepati, da bo
lojalen državljan Jugoslavije.
i
Šteje se, da je pogoj iz točke 4. izpolnjen, ako prosilec sploh nima državljanstva, ali ako ga po zakonih
svoje države izgubi z naturalizacijo v kaki drugi državi.
Ako tuja država sploh ne daje dovoljenja za izstop ali
če veže izstop na take pogoje, ki se dejansko ne morejo
izpolniti, zadostuje izrecna izjava prosilca, da se odpove iuje tujemu državljanstvu s pogojem, da, doseže jugoslovansko državljanstvo.
Člen 9.
Prosilcu, ki pripada po narodnosti kateremu izmed
jugoslovanskih narodov, se sme podeliti jugoslovansko
državljanstvo ne glede na pogoje točk 3. in 4. člena 8.

/
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Oseba, ki stopi v zakon z jugoslovanskim državljanom moškega ali ženskega spola, ni dolžna izpolnjevati
pogojev točk 2., 3. in 4. člena 8. Prav tako more ne
glede na navedene pogoje po posvojitvi (adopoiji) posvojitelj, ki je jugoslovanski državljan, zaprositi za naturalizacijo za posvojenega otroka pod 14 leti.
Člen 10.
O sprejemu v državljanstvo po redni poti (člena 8.
in 9.) odloča federalno ministrstvo za notranje zadeve
V soglasju z zveznim ministrstvom za notranje zadeve.
Člen 11.
Po izjemni poti si more pridobiti jugoslovansko
državljanstvo oseba, katere' naturalizacija je posebna
korist za državo, ako je izpolnila pogoje iz točk 1. in 2.
člena 8. tega zakona.
O naturalizaciji po izjemni poti odloča zvezno ministrstvo za notranje zadeve. .
S to naturalizacijo dobi tuji državljan tudi državljanstvo tiste federalne enote, v kateri prebiva; ako
pa nima takega stalnega bivališča, dobi državljanstvo
tiste federalne enote, v kateri se je rodil. Ako naturaliziranec nima stalnega bivališča in tudi ni rojen na
območju Jugoslavije, si pridobi zvezno državljanstvo
brez federalnega; federalno državljanstvo si more pridobiti pozneje po določbah členov 29. in 31. tega zakona.
Člen 12.
Oseba, ki se ji z naturalizacijo prizna državljanstvo,
priseže zvestobo in lojalnost Taka oseba pridobi jugoslovansko državljanstvo šele z dnem, ko priseže.
Odločba o naturalizaciji izgubi veljavo, ako oseba,
navedena v prednjem odstavku, ne priseže v roku treh
mesecev od dne, ko ji je bila sporočena odločba o naturalizaciji.
Clem 13.
Otroci pod 18 leti pridobijo z naturalizacijo državljanstvo svojih staršev, ako sta oba, oče in mati, pridobila jugoslovansko državljanstvo.
Če je z naturalizacijo samo eden izmed staršev pridobil jugoslovansko državljanstvo, se ta pridobitev državljanstva razteza tudi na otroke naturaliziranca, ako
to izrecno zahteva in živijo otroci z njim v skupnosti
v Jugoslaviji. Ako so otroci starejši od 14 let, je treba
tudi njihove privolitve.
II. DEL
Izguba državljanstva
Členil .
Jugoslovansko 'državljanstvo se izgubi:
1. z odsotnostjo;
2. z odvzemom;
3. z izstopom (odpustom);
4. z odpovedjo;
5. po določbah mednarodnih pogodb.
Z izgubo zveznega državljanstva se vselej izgubi
tudi federalno državljanstvo.
":•

slavije, v dobi 15 let po dovršenem 18. letu ni izpolnjevala nikakršne javne obveznosti do Jugoslavije, se razen tega v teku poslednjih let ni javila za razvidnost
pri zastopništvu Jugoslavije v inozemstvu in se tudj ni
pismeno prijavila zveznemu mioiistrstvu za 'notranje
zadeve.
4
Taka izguba državljanstva se razteza tudi na vse tiste otroke navedene osebe, ki so se rodili v inozemstvu
in tam stalno živijo, ako tudi oni niso izpolnjevali obveznosti do Jugoslavije ali se niso javili v razvidnost
oziroma prijavili v smislu prednjega odstavka.
O nastali izgubi državljanstva po tem členu odloča
zvezno ministrstvo za notranje zadeve. Odločba se sme
izpodbijati v roku dveh let po njeni objavi v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
2. Odvzem
Člen 16.
Jugoslovansko državljanstvo se sme odvzeti vsakemu narodnostnemu pripadniku tistih narodov, katerih
države so bile v vojni proti Jugoslaviji, in ki se je v
času te vojne ali v zvezi s tem pred vojno s svojimi
nelojalnimi postopki proti narodnim in .državnim koristim pregrešil zoper svoje dolžnosti jugoslovanskega
državljana.
Jugoslovansko državljanstvo se sme odvzeti tudi
vsakemu takemu naturaliziranomu državljanu, Ici je dosegel svojo naturalizacijo z lažnivimi navedbami ali je
vedoma zamolčal važne okoliščine ali je v ivku petih
let po naturalizaciji bil s sodno sodbo kaznovan .'.a radi
kakega nečastnega dejanja ali zaradi dejanja zoper narodne in državne', koristi.
Državljanstvo1 se sme odvzeti vsakemu takemu jii^oslovanskenlu državljanu, ki v inozemstvu s svojim delom škoduje ali je v času vojne škodoval narodnim in
državnim koristim Jugoslavije, in po sodni sodbi in v
primerih, ki so posebej določeni v zakonu, takemu, ki
odreče izvrševanje državljanskih dolžnosti
Člen 17.
O odvzemu po prvem in drugem odstavku člena 16.
odloča zvezno ministrstvo za notranje zadeve.
Člen 1.. •
Odvzem po prvem stavku prvega odstavka člena 16.
se razteza tudi na zakonskega druga in otroke take
osebe, ako ne dokažejo, da so bili brez zveze z nelojalnim bivšim državljanom in da je bilo njihovo osebno
vedenje neoporečno, ali pa če dokažejo, da pripadajo
po narodnosti kakemu narodu Jugoslavije.
Odvzem po drugem odstavku Člena 16. se razteza
tudi na otroke pod 18 leti, kj so si pridobili jugoslovansko državljanstvo z naturalizacijo staršev.

3. Izstop (odpust)
Člen 19.
Izstop iz državljanstva se sme dovoliti, ako prosilec
izpolnjuje téle pogoje:
1. ako je vložil prošnjo za odpust;
2. ako je ob vložitvi prošnje že dovršil 18 let;
3. ako je izpolnil obveznosti do države ter javne
1. Odsotnost
in
družbene
obveznosti, na katere je treba paziti v javno
c
korist;
Člen 16.
4. ako dokaže, da ie sprejet aH da bo sprejet v kako
S samo odsotnostjo izgubi jugoslovansko državljan- .
tuje
državljanstvo.
etvo taka oseba, ki prebiva stalno zunaj območja Jugo- j
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Pristojni organ more dovoliti izstop, •• se mu to
vidi potrebno, s pogojem, da predloži izstopajoči v določenem roku dokaz, da je sprejet v tuje državljanstvo.
Ako tega ne stori, izgubi dovoljenje za izstop svojo
veljavo.
Prav tako izgubi dovoljenje za izstop veljavo, ako
izstopajoči podaljša svoje bivanje v Jugoslaviji in v roku
enega leta ne pridobi tujega državljanstva.
Člen 20.
Ü izstopu odloča federalno ministrstvo za notranje
zadeve v soglasju z zveznim ministrstvom za notranje
zadeve.
Člen 21.
Nedoletni otroci izgubijo jugoslovansko državljanstvo
na zahtevo tistega izmed staršev, ki izstopa, ako sta
z odpustom oba starša izgubila jugoslovansko državljanstvo ali ga je izgubil samo eden izmed staršev, a ga
drugi že prej ni imel. Za otroka nad 14 leti je treba,
da otrok izrecno privoli v spremembo državljanstva.
Ako neđoletni otrok ne pridobi novega državljanstva, obdrži jugoslovansko državljanstvo, dokler se skupno z očetom ali z materjo za stalno ne izseli v inozemstvo.
4. Odpoved
Člen 22.
Jugoslovanski državljan po pokolenju (člen 4.) ima
do dovršenega 25. leta pravico izjaviti, da se odpoveduje
jugoslovanskemu državljanstvu, ako je rojen v inozemstvu in tam stalno biva, ter če dokaže, da je državljan
države, v kateri se je rodil ali v kateri stalno biva.
Jugoslovanski državljan, ki po narodnosti ne pripada nobenemu izmed narodov Jugoslavije in se je izselil iz Jugoslavije, ima pravico odpovedati se jugoslovanskemu državljanstvu, ako dokaže, da si je pridobil
tuje državljanstvo in da izpolnjuje pogoje po točkah 2.
in 3. člena 19. tega zakona.
Izjave v smislu prvega in drugega odstavka tega
Člena se morajo predložiti zastopništvom Jugoslavije v
inozemstvu ali zveznemu ministrstvu za notranje zadeve.
Glede nedoletnih otrok je treba tu skladno uporabljati določbe Člena 21. tega zakona.
III. DEL
Zopetna pridobitev državljanstva
Člen 23.
Kdor je izgubil jugoslovansko državljanstvo zato,
ker je kot nedoletni otrok sledil svojim staršem v smislu členov 21. ali 22. tega zakona, si pridobi iznova
državljanstvo, ako se stalno naseli v Jugoslaviji in predloži posebno izjavo v roku 7 let po dovršenem 18. letu.
Izjavo potrdi s svojo odločbo federalno ministrstvo za
notranje zadeve. Predlagatelj izjave pridobi državljanstvo s tistim dnem, ko je predložil izjavo. Za pridobitev
federalnega državljanstva je odločilno bivališče oziroma
zadnje stalno bivališče.
V vseh drugih primerih si pridobi bivši jugoslovanski državljan na novo jugoslovansko državljanstvo po
določbah' I. dela tega poglavja. Izjemoma je za naturalizacijo oseb, katerim je bilo odvzeto državljanstvo po
prvem in drugem odstavku/ člena 16., ' potrebna pritrditev zveznega ministrstva za -notranje zadeve.

IV. DEL
Skupne določbe
Člen 24.
Ako se spori o jugoslovanskem državljanstvu pojavijo kot glavno vprašanje, jih rešuje na prvi stopnji
zvezno ministrstvo za notranje zadeve; o pritožbi zoper
odločbo ministrstva pa odloči zvezno vrhovno sodišče.
Zoper odločbe na prvi stopnji imajo prizadeti pra.
vico pritožbe v roku 14 dni. Pritožba se vloži pri tistem
oblastvu, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.
Odločbe o zadevah po tem členu se obvezno dostavljajo tudi javnemu tožilcu.
Člen 25.
Za tiste, ki po narodnosti pripadajo kateremu izmed
narodov Jugoslavije in ki so se v Jugoslaviji rodili ter
navadno tu prebivajo, se domneva, da so jugoslovanski
državljani vse dotlej, dokler se ne dokaže, da imajo
kako tuje državljanstvo ali da so izgubili jugoslovansko
državljanstvo ali pa da so se sklicevali na kako tuje dr.
žavljanstvo.
Kdor se je že kdaj okoristil z domnevnim jugoslovanskim državljanstvom po prednjem odstavku, se ne
more več sklicevati na kako tuje državljanstvo.
Člen 26.
Z uredbo zveznega ministrstva za notranje zadeve
se predpiše način razvidovanja jugoslovanskega držav,
ljanstva (zveznega in federalnega), izdajanje državljanskih izkaznic in tudi besedilo prisege (člen 12.).
Člen 27.
Pridobitev državljanstva z naturalizacijo, kakor tudi
izguba državljanstva z odsotnostjo, odvzemom ali izstopom, se objavi v Uradnem listu demokratske federativne
Jugoslavije, v federalnih uradnih glasilih pa glede federalnega državljanstva. Te objave se smejo objavljati
skupno.
III. POGLAVJE
Spremembe v federalnem državljanstvu
Öen 28.
Federalno državljanstvo se lahko spremeni s spre^
jemom v kako drugo federalno državljanstvo.
Člen 29.
Vsak federalni državljan sme zaprositi * sprejema
v kako drugo federalno državljanstvo. Ako ni pogojev
po naslednjem členu, ee prošnja reši po svobodnem
preudarku.
Člen 30.
Prošnja za federalno državljanstvo se ne sme odkloniti:
1. ako je prosilec dovršil 18 let;
2. ako ni izgubil častnih državljanskih pravic in
proti njemu ni uveden postopek zaradi kakega dejanja,
ki ima za posledico izgubo častnih pravic;
3. ako je biwl do vložitve svoje prošnje nepretrgoma 3 leta na področju dotične federalne enote.
Pri posvojitvi otrok se skladno uporabljajo določbe
drugega odstavka člena 9. tega zakona.
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Člen 81.
Določbe za sprejemanje v federalno državljanstvo
se predpišejo s federalnim zakonom; pri tem je treba
na območju federalne enote zajamčiti federalnim
državljanom drugih federalnih enot enake pravice in
prednosti.
Ü sprejemu novega federalnega državljanstva^ je
treba obvestiti tisto federalno enoto, v kateri državljanstvo preneha.
Cten 32.
Ce starši pridobijo federalno državljanstvo po členih 29. in 30. tega zakona, jim v tem v smislu določb
člena 13. tega zakona sledijo indi njihovi otroci, mlajši
od 18 let.
Člen 33.
Nobena federalna enota ne sme črtati iz svojega
državljanstva nobenega državljana, dokler ta ne pridobi
državljanstva v kaki drugi federalni enoti.
Člen 34.
Ako nastane med dvema aH vec tederalnimj enotami
spor o federalnem' državljanstvu določene osebe" in
se m.ed seboj ne morejo sporazumeti, odloči o sporu
vrhovno sodišče Jugoslavije.
Jugoslovanskemu državljanu, čigar federalno državljanstvo se ne more ugotoviti, se razen v primeru tretjega odstavka člena 11. tega zakona odredi fe'deralno
državljanstvo tiste enote, v kateri je nepretrgoma in
prostovoljno prebival v poslednjih dveli letih; sicer pa
se mu odredi državljanstvo tiste enote, v kateri je bil
rojen v Jugoslaviji; ako ni bil rojen v Jugoslaviji, se
mu odredi državljanstvo tiste enote, v katerj je prebi,
val najdalj v zadnjih desetih letih; .ako pa bj se
niti na podlagi tega ne moglo ugotoviti državljanstvo.^
se mu odredi državljanstvo tiste enote, v kateri je
ob času, ko se mu odreja državljanstvo.
Vse to velja dotlej, dokler se ne ugotovi pravo federalno državljanstvo takega zveznega državljana..
IV. POGLAVJE
Prehodne in končne določbe
Člen 35.
Na dan, ko stopi ta zakon v veljavo, se štejejo za
jugoslovanske državljane vsi tisti, ki so bili tega dne
jugoslovanski državljani po veljajočih predpisih.
Izjemno od prednjega se pooblašča ministrski svet
demokratske federativne Jugoslavije, da sme predpisati
določbe o takih primerih pridobitve jugoslovanskega
državljanstva po zakonu z dne 28. oktobra 1928, ki je
bilo pridobljeno v času od G. aprila 1941 do dne ko
stopi ta zakon v veljavo. Ministrskj svet sme to pooblastilo prenesti na federalne vlade.
Člen 36.
••• se,Z mednarodnimi pogodbami drugače ne določi, pridobijo jugoslovansko državljanstvo po določbah
zakona vsi tisti, ki imajo domovinsko pravico oziroma
pristojnost v občinah na tistih območjih, ki pridejo v sestav demokratske federativne Jugoslavije po mednarodnem sporazumu, ter tisti, ki pripadajo po narodnosti
kateremu izmed narodov Jugoslavije ten prebivajo na
tem območju, ako se ne izselijo z jugoslovanskega držav-

nega območja ali ako na podlagi posebnih predpisov ne
optirajo za svoje prejšnje državljanstvo.
Člen 37.
Na dan, ko stopi ta zakon v veljavo, se štejejo jugoslovanski državljani za federalne državljane tiste federalne enote, v ki teri so ta dan imeli domovinstvo
(članstvo) oziroma pristojnost v kaki občini na območju
tiste federalne enote.
Jugoslovanskim državljanom, katerim se ne more
določiti federalno državljanstvo po prednjem odstavku,
se odredi državljanstvo po določbi člena 34. tega zakona
z veljavnostjo od dneva, ko ta zakon stopi v veljavo.
Člen 38.
Tisti, ki na dan, ko stopi ta zakon v veljavo, niso
jugoslovanski državljani, ki bi si pa želeli pridobiti ozi.
roma obdržati to državljanstvo po določbah tega zakona,
smejo v roku enega leta po "uveljavitvi tega zakona,
oziroma v enem letu po dopolnitvi svojega 18. leta zahtevati naturalizacijo po določbah člena 9\ tega zakona.
Prav tako smejo zahtevati naturalizacijo ne glede
na pogoje točk 2., 3. in 4. člena 8. tega zakona tisti tuji
državljani, ne glede na njihovo narodnost, ki so aktivno
sodelovali v narodno osvobodilni borbi narodov Jugoslavije. To velja tudi za otroke padlih ali umrlih takih
tujih državljanov.
Člen ••.
Tisti, ki so zaradi odsotnosti izgubili jugoslovansko
državljanstvo po § 28. zakona o državljanstvu z dne
21. oktobra 1928, imajo pravico si ga iznova pridobiti
s posebno izjavo v roku enega leta pp tistem dnevu,
ko stopi ta zakon v veljavo. Izjavo potrdi zvezno mini-,
strstvo notranjih zadev. V tem primeru se šteje, da je
predlagatelj izjave pridobil državljanstvo s tistim dnem.
ko je podal izjavo.
Člen 40.
Za uradne jugoslovanske organe po točki 2. člena 4.
tega zakona se štejejo za dobo, dokler se veljavno sklepa
cerkveni zakon, tudi organi verskih ••••^••.
Člen 41.
Roki za prijavo radi razvidnosti po čienu 15. ter rok
po točki 3. člena 30. tega zakona začnejo teči s tistim
dnem, ko stopi ta zakon v veljavo.
Člen 42.
Zvezni minister za notranje zadeve se pooblašča,
da v soglasju z ministrom za zunanje zadeve predpiše
z uredbo natančnejše določbe, ki so potrebne za izvrševanje tega zakona.
Člen 43.
Uporabljanje tega zakona se začne 14 dni po objavi zakona. S tem prenehajo v celoti veljati vsi pr°d.
pisi o državljanstvu, ki so bili izdani do 6. aprila 1941.
Člen '44.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v uradnem,
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 23. avgusta 1945.
'

Preilsedništvo Začasne narodne skupštine
• demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik: '
JL Peruiiičić s. r,.
•
Dr. Ivaa Ribar s. r.
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Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 194?,
» vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem preditavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu
/rhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi
•esolucije z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva
^.ntifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
r Začasno narodno skupščino demokratske federativne
lugoslavije in na predlog zveznega ministra za notranje
ladeve izdaje Začasna narodna skupščina demokratske
iederativne Jugoslavije naslednji
zakon
» odFzema državljanstva oîicirjem in podoïicirjem
jivše jugoslovanske vojske, ki se nočejo vrniti v donovino, ter pripadnikom vojaških formacij, ki so služili okupatorju in so pobegnili v inozemstvo
Člen 1.
1. Vsi po sovražniku ujeti ali internirani aktivni
ili rezervni oficirji in podoficirji bivše jugoslovanske
/ojske, ki so odklonili, da bi se z ostalimi osvobojenimi
ugoslovanskimi ujetniki in interniranci vrnili v domofino ter so prostovoljno ostali zunaj domovine, izgubijo
jugoslovansko državljanstvo z dnem, ko stopi ta zakon
r veljavo.
2. Vsi pripadniki in politični vodje raznih protiaarodnih vojaških formacij, ki so bile v okupatorjevi
»lužbi (tzv. jugoslovanske vojske v domovini, Četnikov,
astašev, srbske državne straže, domobrancev itd.), ki so
se skupno s sovražnikom umaknili z ozemlja Jugoslavije
in se z njim skupno do konca borili proti Jugoslovanski
armadi in našim zaveznikom, in ki sedaj bivajo v inozemstvu, kakor tudi ostali pripadniki teh formacij, ki so
državo zapustili že poprej, izgubijo jugoslovansko dr.
žavljanstvo.
Člen 2.
1. Jugoslovanskega državljanstva ne izgubijo tiste
v\Členu 1. navedene osebe, ki v roku dveh mesecev, od
dneva ko se uradno objavi, da je v pasu; v katerem te
osebe bivajo, repatriacija končana, dajo pred jugoslovanskimi diplomatskimi ali vojaškimi predstavniki oziroma pred njihovimi pooblaščenimi delegati izjavo, da
so pripravljeni vrniti se v domovino ter se dajo radi
povratka na razpolago našim oblastvom za repatriacijo.
2. Tisti, ki zaradi bolezni, ležanja v bolnici ali oddaljenosti ali ločenosti ne bi mogli izkoristiti določenega
roka za izjavo o povratku v državo, morejo to .storiti
tudi po tem roku in navesti dokaze za opraviebo zakasnitve svoje izjave.

Člen S.
rio»,. arpiuniatsKn m vojaška predstavništva v inozemstvu so dolžna v členu 1. navedenim osebam omo»
gočiti, da v določenem roku podajo svoje izjave o pri.
pravljenosti za povratek v državo. Njihova dolžnost je,
da tiste, ki podajo take izjave, spravijo v posebna zbira,
lišča, od koder se jim omogoči Sim hitrejši povratek.
Člen 4.
Izguba državljanstva po členu 1. in tudi povratek
v državo nista ovira, da bi se navedene osebe ne mogle
obtožiti za kake druge zločine zoper domovino, ako so
jih zagrešile.
Člen 5.
Zvezni minister za notranje zadeve izvršuje ta zakon
sporazumno z ministrom za narodno brambo.
Člen 6.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 23. avgusta 1945.
Predsedniitvo Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M« •••••• e. r.
Dr. Ivan Ribar s. r.
608.

2. odločba o določitvi cen tekstilnim izdelkom, ki
jih dobavlja UNRRA
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št 65S4
z dne 14. avgusta 1945).
609.
3. odločba o določitvi cen tekstilnim izdelkom, ki
jih dobavlja UNRRA
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 6053
in 6285 z dne 18. avgusta 1945).
'

610.
Tarifno obvestilo
(Glavna železniška uprava^ GU2, št. 10927/45 z dne.
23. avgusta 1945JI.

Stran 159.

Êtev. 35.
vidne znanstvene in kulturne delavce in zanje ne veljajo; znanstveni in kulturni delavci imajo prednost pri
oddaji in razporejanju stanovanj.
2. Vidnim znanstvenim in kulturnim delavcem se v
pogledu prehrane, kurjave in druge oskrbe nudi izredna
Domoč.
Člen 2.
Ministrstvu za prosveto se naroča, da določi tiste
znanstvene in kulturne delavce, za katere se imajo uporabiti določila prejšnjega Člena.
Člen 3.
Ministrstvo za prosveto je pooblaščeno, da podeljuje
iz svojih sredstev posebne nagrade za pomembna in
nadpovprečna znanstvena in kulturna dela.
Člen 4.
Ta uredba velja od dne objave v >Uradnem listu<.
Ljubljana dne 5. septembra 1945.
Predsednik
Narodne vlade Slovenije:
Boriš Kidrič s. r.
256.

Uredba
o priznariju m veljafnosti v času okupacije opravljenih strokovnih izpitov, državnih uslužbencev
Člen t.
. Na ozemlju federalne Slovenije od okupacije v letu
1941. dalje opravljeni strokovni izpiti drž. uslužbencev
so neveljavni.
Brezpogojna veljavnost izpitov se prizna tistim uslužbencem, ki so vsaj eno leto bili borci v NOV, POJ.ali JA, ,
ali ki so delovali vsaj eno leto kot aktivisti OF na osvo- j
bojenem ali neosvobojenem ozemlju in svojega odnosa
do narodno osvobodilnega gibanja niso spremenili.
S pogojem nostrifikacije so veljavna Izpričevala o izpitih tistih uslužbencev, katerim prizna veljavnost pose-#
bej za to postavljena komisija.

sorno komisijo in ji predložiti izpričevalo ter potrdilo po
svojem bivališču krajevno pristojnega okrajnega (mest«
nega) odbora OF o tem, da
a) ni bil v okupatorjevih ali.okupatorju sluzečih vojaških formacijah;
'
b) ni bil voditelj ali propagandist v okupatorjevih
ali njemu sluzečih organizacijah;
c) ni bil pobudnik ali propagator za preganjanje svojih stanovskih tovarišev, ki so bili pristaši ali simpatizerji narodno osvobodilnega gibanja.
Člen 5.
Komisija odloči o prošnji, upoštevajoč naslednja navodila:
1. Brezpogojno so neveljavni izpiti, če prosilec ne
izpolnjuje zahtev iz čl. 4., točk a), b) in c) te uredbe.
2. Veljavnost izpita je odvisna:
a) od strokovne vrednosti tistih, ki so tvorili izpitno
komisijo in so o opravljenem izpitu izdali izpričevalo in
,b) od moralne vrednosti imetnika(-ce) izpričevala o
opravljenem strokovnem izpitu, pri čemer se'mora upoštevati njegovo (njeno) zadržanje do narodno osvobodil,
nega gibanja.
3. Brezpogojno neveljavni so izpiti in se mora nostrifikacija izpričevala odkloniti:
a) če so tisti, ki so izpričevalo izdali, ocenjevali ali
morali ocenjevati kandidate (-inje) üe po njihovem zna.
nju, ampak po njih ali njihovih staršev pripadnosti h
kaki fašistični organizaciji;
b) če so uslužbenci(-nke) prejeli izpričevalo s tem,
da so izrabljali svojo pripadnost ali pripadnost svojih
staršev h kaki fašistični organizaciji;
c) če so uslužbenci
(-nke) dobili izpričevalo po hitrih"
•
izpitih.
Člen 6.
Za ugoditev prošnji je potrebna soglasnost komisije;
če je zanjo le večina članov, predloži komisija zadevo
z navedbo dejanskega stana in obrazloženega oddvojenega mnenja posebni komisiji pri predsedništvu Narodne
vlade Slovenije; ako je večina članov komisije za odklonitev prošnje, je prošnja odklonjena.
Proti odklonilnim odločbam komisij pri resornih mlnistrstvih je dopustna pritožba na komisijo pri predsedništvu Narodne vlade Slovenije v roku 15 dni po obve.
stitvi ó rešitvi prošnje.
Pritožba se vlaga pri komisiji, ki je odločbo izdala.

Člen 2.
^
Člen 7.
Komisija
pri
predsedništvu
Narodne vlade Slovenije^
0 veljavnosti v času okupacije v drugih federalnih
enotah Jugoslavije opravljenih strokovnih izpitov odlo- ki sestoji iz 3 Članov, dokončno ž večino glasov odloča
čajo po tam veljavnih zakonih ali uredbah pristojne o veljavnosti oz. neveljtvnosti opravljenih strokovnih'
oblasti tiste federalne enote, v kateri se je izpit napra- izpitov in izdanih izpričeval, Če je prvostopna komisij«
vil. Ce tam takih zakonov ali uredb hi, odločajo o ve- prošnjo zavrnila oz. ni bila soglasnega mnenja» kakšne
ljavnosti za območje federalne Slovenije komisije pri 'bodi odločba.
Predsednika in druga dva člana te komisije, katerih3
resornih ministrstvih.
eden vodi Zapisnik, imenuje predsednik Narodne vlade
••• 3.
Slovenije.
Cr
" Pri vsakem resornem ministrstvu se ustanovi poodločba te komisije je dokončna.
sebna komisija treh članov, katere naloga je, da rešuje
vprašanje veljavnosti opravljenih izpitov v evoji stroki.
Člen 8.
Komisijo imenuje pristojno ministrstvo in ji hkrati
Na izpričevala, ki se priznajo za veljavna, vpise KO»
doldči predsednika. En član komisije vodi zapisnik.
misija klavzulo o njih veljavnosti.
Člen 4.
Za dosego odločbe ö veljavnosti izpitov mora prizadeti uslužbenecC-nka), yloÜU ustrezno prošnjo na re-

Člen 9.
Uslužbence (-tike), ki so navzlic določbam člena 5..
t. 3., dosegli nostrifikacijo svojih izpričeval tu s tem ve»
l

Stran •.
ljavnost opravljenih strokovnih izpitov, ker komisiji razmere niso bile znane, mora komisija, brž ko izve za
okolnosti, ki bi bile preprečile nostrifikacijo, pozvati,
naj predlože izpričevala zaradi razveljavljen ja nostrifikacijske klavzule na njih. Če se temu pozivu v danem
roku ne odzovejo, ali če jih sicer ni mogoče doseči, se
razveljavitev nostrifikacijske klavzule objavi v >Uradnem listu«.
Člen 10.
Z odklonitvijo prošnje za nostrifikacijo izpričevala
ali z razveljavitvijo dosežene nostrifikacijske klavzule so
neveljavna tudi vsa napredovanja oz. postavitve, ki so
jih na podlagi teh v dobi okupacije opravljprvb izpitov
dosegle prizadete osebe.
Člen 11.
Vsa izpričevala o strokovnih izpitih, izdana v času
okupac.je na teritoriju Slovenije, ki niso brezpogojno veljavna (člen 1., odst. 2.), ali ki so veljavna s pogojem
nostrifikacije (člen 1., odst. 3.), pa se je njih nostrifikacija odklonila ali se sploh ni zaprosila, so neveljavna.
Člen 12.
Eventualno potrebne razlage te uredbe izda predsedništvo Narodne vlade Slovenije.
Člen 13.
Ta uredba veija od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 12. septembra 1945.
Predsednik Narodne vlade
Minister za pravosodje:
Slovenije:
Dr. Jože Pokora s. r.
Boris Kidrič s. r.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
257.
Pravilnik
ministrstva za narodno zdravje o bolničmli pristojbinah za zdravljenje v javnih bolnicah
Člen tr
Dnevna oskrbnina v javnih bolnicah za III. oskrbni
razred je din 32.— in je za vse osebe, ustanove in oblaetva ter za vse vrste bolezni enaka.
Pristojbina za II. razred je din 75.—. ^.
Člen 2.
Zdravljenje nalezljivih bolezni, vštevši spolne bolezni, je v vseh javnih bolnicah in ambulantah brezplačno. Tuberkuloza je izvzeta; njeno zdravljenje bo urejeno s posebnim pravilnikom.
Člen 3.
Ambulantni pregledi so brezplačni. Pravico do njih
imajo državni uslužbenci, upokojenci ter njih nepreskrbljeni svojci in socialno zaščiteni, dokler ne bodo socialno
zavarovani.
Člen 4.
Za bolnice, kjer se je oskrbnina zaračunavala na
podlagi davčne osnove, se določa kot dnevna oskrbnina
à.

Štev. 33.
za čas od 1. julija 1945 do uveljavitve t^ïa pravilnika
znesek din 32.— za III. oskrbni razred n din 75. — za
II. oskrbni razred.
Člen 5.
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem
listu«.
Ljubljana dne 31. avgusta 1945.
SL 2628/11.
Minister za narodno zdravje;
Dr. Marjan Ahčin s. r.

258.

Odločba
o cenah krompirja
Ministrstvo za trgovino in preskrbo določa najvišje
cene za krompir:
Člen 1.
Pri proaucentu:
za 1 kg
a) za belomesnate vrste (oneidovec, rožnik, kresnik itd.)
din 2.20
b) za rumeno - mesnate vrste (voitman,
2.—.
akerzegen in ostale škrobne vrste)
' • .

Člen 2.
,a za potrošnika znaša

3.-

Člen 3.
la odločba stopi v veljavo takoj.
Ljubljana dne 7. septembra 1945.
V. št. 252/1.
Minister za trgovino in preskrbo:
Dr. Vavpetie Lado s. r. .

Kazne uradne objave
259.
Imenovanje nadzorne komisije
V smislu člena XV. osnovnih organizacijskih načel
Osvobodilne fronte, sprejetih na I. kongresu OF v Ljubljani dne 16. julija 1945, spreminja izvršni odbor OF
glede na preobremenjenost nekaterih dosedanjih članov
nadzorno komisijo tako, da so njeni člani tile tovariši
in tovarišice:
sekretar: Turnher Edo,
člani:
Lampret Jože,
Kos Poldka,
Šušteršič Tine,
Kozak Juš,
Popit Franc,
Novak Ivan.
Ljubljana dne 12. septembra 1945.
Za izvršni odbor OF:
Sekretar:
Predsednik:
Boris Kidrič s. r.
Vidmar Josip s. r.

izdajata: Predsedstvo SNOS • Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pobar Robert; tisk in založba: tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: dm 70.—.polletno:
din 135.— celoletao; ••• 260,—, Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2,—, ~ Uredništvo
*
' m upravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva uJ, 23, Tel, ät, 25.-52,

f «itola« plaCuM • |»<#••

AD NI LI
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V LJubljani dne 19. septembra 1945

Letnik L/11.

Številka 36.

<
VSEBINA:
26o! Začasna uredba o Akademiji znanosti in umetnosti v Ljub- I 261. Od^dba^*•|^
j. j
I 262. Tačaena Tîïï&novanja
imenovaiita v• pravosodni slus
službi.
ljani.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi

Člen 5.

Narodne vlade Slovenije

Izdatki za Akademijo se krijejo iz letnih* dotacij,
za ta nameri določenih in vključenih v proračun Narodne vlade Slovenije. Ostala gmotna sredstva ji pritekajo
iz lastne imovine, iz prodaje njenih publikacij, iz prostovoljnih zasebnih in javnih podpor, zapuščin in daril.

260.

Začasna uredba
o Akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani

Člen 6.

T. Naloga, sredstva in uredite? Akademije
Člen 1.

•

«

Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani je
najvišji znanstveni in umetniški zavod Slovenije. V nji
do državne uprave je avtonomno telo fn je pod varstvom
niki in umetniki. Kot javni zavod ima Akademija značaj
pravne osebe po javnem in zasebnem pravu. V razmerju
do državne uprave je avtonomno telo in je pod varstvom
države; podrejena je neposredno Narodni vladi Sloveni»
je, kateri vsako leto polaga račun o svoji delavnosti.
Člen 2.
Akademiji je naloga, da goji znanost in podpira
razvoj umetnosti, da povzroča in podpira raziskavanja na
tem torišču, objavlja znanstvena dela ter pomaga skrbeti
za znanstveni naraščaj.
Člen 3.
• ' ^

Akademija znanosti in umetnosti ima za sedaj štiri
razrede: '
1. razred za zgodovinske in zemljepisne vede, za
filozofijo in filologijo,
2. razred za narodno gospodarstvo in pravne vede,
3: razred za matematične, crirodoslovne, medicinske
in tehnične vede in
4. umetniški razred.
Člen 7.
Posamezni razredi se morejo deliti na oddelke in
odbore, ki imajo naziv po svoji glavni stroki. Na delo
v oddelkih in odborih sme povabiti Akademija tudi nečlane in jim sme s pritrditvijo prezidija za njih delo
dajati nagrade.
II. Člani Akademije

Člen 8.
Pri raziskavanju kulture, literarne in politične zgo(0 Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani ima,
dovine, zgodovine umetnosti in prava, pri proučevanju
redne,
dopisne in častne člane. Rednih članov sme biti«jezikoslovja, prava, etnografije, prirodoslovnih, medicinskupaj
za
sedaj 30, dopisnih pa skupaj 60; število častnih
skin in tehničnih ved upošteva Akademija predvsem
članov
ni
omejeno.
ozemlje Slovenije in Jugoslavije.
O Redni člani morejo biti samo osebe, ki žive stalno
Za pravilno upravljanje, obravnavanje in usmerjanje
'na
sedežu
Akademije, izjemoma pa tudi osebe zunaj
znanstvenih ali umetniških prizadevanj sklicuje Akadesedeža
Akademije,
če morejo opravljati dolžnosti rednih
mija seje, kongrese in posvete, pripravlja in vodi ekspečlanov
v
Akademiji.
Ce se odseli redni član s sedeža
dicije, ustanavlja in upravlja v okviru razpoložljivih
sredstev raziskovalne znanstvene institute s primernim Akademije in ne more več opravljati svoje dolžnosti v
številom znanstvenih sodelavcev (aspirantov, kandida- Akademiji, ostane še nadalje redni član, ne more pa
tov za akademijski doktorat itd.), vzdržuje zveze z do- imeti v Akademiji funkcije (člena 13. in 19.),
mačimi in inozemskimi akademijami, znanstvenimi ali
Člen 9.
umetniškimi zavodi in društvi.
' (OvClan Akademije more postati samo, kdor si je
Člen 4.
pridobil izrednih zaslug za znanost in ume'tnost in je
•V svojih publikacijah objavlja Akademija dela svo- neoporečen.
(8) Redne in dopisne člane voli na pismeni predlog
jih članov, pa tudi dela nečlanov (člen 20.), če izkazujejo
pristojnega razreda glavna skupščina Akademije, in sicer
visoko znanstveno kvalifikacijo.

Stran 162.

Štev. 36.

na podstavi stroge ocene kandidatovih znanstvenih ali
umetniških del, ki morajo izpričati znanstveno ali umetniško3 samostalnost in vestnost.
( ) Častne člane imenuje glavna skupščina Akademije, in sicer take domače ali inozemske osebe, ki imajo
posebnih zaslug za znanost in umetnost alj za Akademijo. Častni člani imajo enake pravice kot redni člani,
nimajo pa pravico do gmotnih sredstev Akademije po
odst. 1. čl. 11.
(*) članstvo Akademije preneha s smrtjo, odpovedjo, ki'se poda pismeno prezidentu ali z izključitvijo, ki
jo moraio skleniti */« članov, navzočnih na glavni skupÉôini.
Člen 10.
Člani so dolžni izvrševati naloge, katere jim poveri
'Akademija po čl 2. in 3.
_. . ,
Člen 11.
t1) Vsi člani, razen častnih (odst. 3. člena 9.), smejo
prejematj pomoč za znanstvena raziskavanja. Vsi člani
imajo pravico tiskati svoja znanstvena dela v izdajah
Akademije. Û pomoči in tiskanju znanstvenih del ter o
honorarjih avtorjev odloča prezidij.
(2) Redni člani imajo posvetovalno In glasovalno
pravico, ko se volijo redni, dopisni in častni člani ter
poslovalci Akademije (člena 13. in 19.), in sicer v svojem
razredu in na glavni skupščini.
(*) Samo redni člani morejo biti poslovalci Akademije.
Člen 12.

Člen 16
(') Prezidij je izvrševalni organ glavne skupščine in
upravni organ Akademije; vsak izdatek iz blagajne Aka.
demije mora imeti pritrditev ali odobritev prezidija.
(*) Prezidij predlaga ministru za prosveto nastavitve
pisarniškega in pomožnega osebja po določilih zakona o
civilnih
uradnikih in v okviru svojega proračuna.
(3) Upravljanje imovine Akademije nadzira poseben
nadzorni odbor treh rednih Članov in enega namestnika,
ki jih izbere glavna skupščina.
(*) Akademija daje po prezidiju na vprašanja državnih oblastev po ministru za prosveto odgovore ta
obvestila, kolikor spadajo s področje akademijskega;
dela.
*
Člen 17.
Prezidij je sklepčen, če je navzočna navadna večina
članov prezidija. Prezident ima glasovalno pravico in po
potrebi pravico dirimiranja. Redni Člani, ki so povabljeni na seje samo zaradi nasvetov, nimajo glasovalne
pravice.
Člen 15.
Seje razredov sklicujejo in vodijo načelniki razredov.
Na te seje se povabijo redni in dopisni člani pristojnega
razreda, ki bivajo na sedežu Akademije in se jim priobči program seje. Glasovalno pravico pa imajo samo
redni člani pristojnega razreda. Seja je sklepčna, če je
navzočna navadna večina članov razreda. Načelnik razreda ima glasovalno pravico in, po potrebi, pravico
dirimiranja.

Redni in častni člani prejemajo vse publikacije Akademije, dopisni pa samo publikacije svojega razreda.
'

III. Red v Akademift

Člen 13.
Akademiji načeluje prezident, ki ga izvolijo redni
Sani Akademije na glavni skupščini. Prezident, generalni sekretar in načelniki razredov so prezidij Akademije.
Člen 14.
Prezident predstavlja Akademijo na zunaj, sklicuje
In vodi seje- prezidija in glavne skupščine, podpisuje
gkupno z generalnim sekretarjem diplome, dopise in vse
obvezne izjave in listine. Prezident prejema iz proračuna
Akademije letno nagrado, ki jo določi glavna skupščina.
' Člen 15.
X1) Generalni sekretar piše zapisnik o sejah prezidija in glavne skupščine Akademije, podpisuje skupno
s prezidentom diplome, dopise, vse obvezne izjave in
listine, skrbj za korespondenco in za natisk publikacij,
sestavlja s prezidentom program za seje prezidija in za
glavno skupščino Akademije. V ta namen pripravlja tudi
predloge
in poročila.
(2) Če je prezident zadržan, ga nadomestuje generalni sekretar. Če je generalni sekretar zadržan, ga nadomestuje po letih najstarejši razredni načelnik.
(3) Generalni sekretar prejema iz proračuna Akademije letno nagrado, ki jo določi glavna skupščina Akademije.
, (*) Generalni sekretar načeluje nišami Akademije.

Člen 19.
Razredi volijo svoje načelnike in njih namestnike
izmed članov svojega razreda, in sicer z veČino navzočnih
Članov. Volitev, načelnika vodi najstarejši član razreda.
Člen 20.
V publikacijah Akademije se
beno delo, dokler ni odobreno v
reda in ga glede na razpoložljiva
prezidij za natisk. O sprejemanju
pristojni razred na predlog in po
izmed svojih rednih članov.

ne eme objaviti noseji pristojnega razpsredstva ne sprejme
del nečlanov odloča
pismeni oceni enega

"4.

Člen 21..
O Zborovanja Akademije so fale:
1. slovesno zborovanje, ki je javno in je vsako leto
v mesecu maju;
\
2. glavna skupščina, ki jo sklicuje prezident po potrebi ali pa če to zahteva vsaj ' tretjina rednih članov;
na leto mora hiti vsaj ena glavna skupščina.
(2) Glavno skupščino skliče prezident s pismenim
vabilom, ki se pošlje vsem rednim članom. Hkrati z
vabilom se priobči tudi program glavne skupščine.Glavna skupščina se posvetuje in odloča o splošnih predlogih, ki se tičejo celokupne Akademije, kakršni so:;
razdelitev skupnih gmotnih sredstev na' razrede,, proračun in polaganje skupnega računa po poročilu nadzornega odbora (čl. 16.), delo Akademije, razdelitev razredov na oddelke, sporna vprašanja med posameznimi
razredi in člani, poslovni in ostali predpisi o notranji
oreditvi Akademiie (Člen 25J,

atev. 86.

-

(•) Glavna skupščina (na predlog pristojnega razreda) voli redne, dopisne in častne člane, Izmed rednih
članov pa izbere prezidenta in generalnega sekretarja,
nadzorni odbor treh rednih članov in enega namestnika. Glavna skupščina je sklepčna, če je navzocna
vsaj polovica vseh rednih članov Akademije. Za izvolitev rednih članov in dopisnih Članov in za predlog o
spremembi uredbe je potrebna dvetretjinska večina nayzocnih rednih članov.
Člen 22]
Na slovesnem zborovanju Akademije se poda poročilo o letnem delu celokupne Akademije, o spremembah
v prezidiju in med člani in se vpeljujejo novi Sani, ta
se jim izroči diploma Akademije. Slovesno zborovanje
se konča s slavnostnim predavanjem.

Stran 163.

Vožnja oseb na strehi ali °A stopnicah vozila ni
dovoljena.
Člen 2.

Prevažanje skupin oseb s tovornimi vozili načeloma
ni dovoljeno. Le izjemoma sme okrajni N00 dovoliti za
posebne prilike uporabo tovornega avtomobila za prevoz določenega števila oseb. Za tak primer mora imeti
tovorni avtomobil stranske stene in klopi, obremeniti so
pa sme do 60% nosilnosti. Največja brzina takega avtomobila ne sme presegati 40 km na uro.
Dovolilo N0 odbora mora imeti šofer pri sebi.
Člen 3.
Avtobusi smejo postajati le na postajališčih, določe.
nih in odobrenih po voznem redu in le na teh je potnikom dovoljen vstop in izstop.

Člen 23.
Člen 4.
Sedanji redni in dopisni člani Akademije obdrže
Kršitve te odredbe se kaznujejo kakor kršitve uredsvoje članstvo. Po določilih te uredbe izvoljeni funkclo- be o cestnem prometu od 16. junija 1945 (Ur. list št. 10)
narji Akademije ostanejo na svojih mestih do objave in odgovarjajo tako potnik kakor »z>rf»aaâxiik in šofer.
EAknrtfl o AtademiiL
Člen 5.
Člen 24
poslovnik, pravila o razsodišču za sporna vprašanja
Odredba velja od dneva objave.
med posameznimi razredi in člani in red za posamezneLjubljana dne 21. avgusta 1945.
razrede, oddelke, zavode in odbore, red za graduiranje
znanstvenih sodelavcev (aspirantov in kandidatov za
Minister za notranje zadeve;
akademijski doktorat itd.) in druge predpise o notranji
Zoran Polič g. r. >
ureditvi izda Akademija sama v smislu te uredbe.
Člen 25.
Ce bi Slovenska akademija znanosti in umetnosti v
Ljubljani prenehala obstajati, se odloči z zakonom o
fijeni imovini.
Člen 26.
Ta uredba velja in dobi obvezno moč z ^em objave
* uradnem listu-Slovenskega narodnega osvobodilnega
sveta hi Narodne vlade Slovenije<.
*•

Ljubljana dne 6. septembra 1945.
Predsednik 0
Narodne vlade Slovenije:
Boris Kidrič s. r.

Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
261.

Odredba

^

ministra za notranje zadeve o prevažanju oseb
z avtobusi
Zaradi varnosti prometa pri prevažanju potnikov z
'avtobusi
1
,
jdrejam'
Člen 1.
V avtobusih se sme voziti le tisto število oseb ki je
"vidno označeno spredaj v vozilu, in ki ga je odobrilo
oblastvo pri pregledu vozila,
t*r

Bazne uradne objave
26&
' Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 28. avgusta
1945, št. 1001/45-3, so začasno sprejeti v pravosodno službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati dodeljeni, in sicer:
I. okrožnemu sodišču v Ljubljani:
Mikuletič Bernard, uradnik biv. apelacijskega sodišča y Ljubljani,
Felicijan Olga, Kustrin Franc, Ogorelec Vinko, We^
ber Marija, uradniki biv. okrožnega sodišča v Ljubljani,
Guzelj Marija, uradnica biv. okrajnega sodišča y
Gornjem gradu,
Skrem Josip, uradnik biv. okrajnega sodišča v Ljubljani,
„
Kronabethvogel Zinka, uradnica biv. okrajnega sodišča v Mariboru,
Babšek Ana, uradnica biv. okrajnega sodišča v Ribnici,
Kušar Miroslav, uradnik biv. okrajnega sodišča v
Žužemberku,
/
Hojker Frančiška, Javornik Anton, Jerelë Franc,
Mešič Franc, Nesman Franc, jsvaničniki biv. apelacijskega sodišča v Ljubljani,
Galien Ignacij, zvaničnik biv. okrožnega sodišča v
Ljubljani, .
'
Bregar Jože, zvaničnik biv, okrajnega sodišča v Radečah,

Stran 1G4.
Hribar Avgust, služitelj biv. okrajnega sodišča v
Cerknici,
Zaje Tvan. shi-'itelj biv. okrajnega sodišča v Ljubljani;
II. okrajnemu narodnemu sodišču v Ljubljani:
Lumpert Josipina, uradnica biv. apelacijskega sodišča v Ljubljani,
Faganel Adela, Krhne Julka, Miklič Josip, Zore Lavra, uradniki biv. okrožnega sodišča v Ljubljani,
MiŠič Fran, urad. pripravnik biv. okrožnega sodišča
v Ljubljani,
Budnar Ivan, Furlan Niko, Grabnar Drago, Istenič
Albin, Jerše Alojzija, Lavrič Ciril, Maček Veta, Matičič
Anton, Mesec Jože, Novak Mara, Poiane Franc, Potokar
Slavko, špjint Janez, VodiSek Ivan, uradniki biv. okrajnega sodišča v Ljubljani,
Drnovšek Terezija, Pečnik Alojzija, urad. pripravnici biv. okrajnega sodišča v Ljubljani,
Kralj Alojzij, Pečnik Beno, uradnika biv. okrajnega
sodišča v Litiji,
Mir Leopoldina, uradnica biv. okrajnega sodišča v
Ptuju,
(
Rebec Miroslav, uradnik biv. okrajnega sodišča na
Vranskem,
Cvelbar Gregor, Fabjančič Marijan, Kovač Marija,
Lampe Andrej, Lednik Zora, Mlinar Ivan. Vozel Anton,
zvaničniki biv. okrajnega sodišča v Ljubljani,
. Kastelic Stanislava, zvaničnica biv. okrajnega sodišča na Vrhniki,
Medved Franc, služitelj biv. apelacijskega sodišča v
Ljubljani,
Logar Karel, služitelj biv. okrožnega sodišča v Ljub.
ljani,
;
Kumše Anton, Ostanek Franc, Poljšak Viktor, služitelji biv. okrajnega sodišča v Ljubljani,
Zalokar Albin, služitelj biv. okrajnega sodišča v
Vel. Laščah.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. septembra
1945, št. 1269/45, so začasno sprejeti v pravosodno služI»
naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati dodeljeni
okrajnemu narodnemu sodišču na Rakeku,
in sicer: '
«
Jeranče Slavko, Šuštar Ivan, uradnika biv. okrajnega
sodišča v Logatcu,
Gruden Rafael, uradnik biv. okrajnega sodišča na
Vrhniki,

Štev. SC.
Šemrov Hema, uradniška pripravnica biv. okrajnega
sodišča v Ljubljani,
Stante Marija, zvaničnica biv. okrajnega sodišča y
Ložu,
Kozjan Anton, služitelj biv. okrajnega sodišča v Sev.
niči,
Gerjol Ciril, služitelj biv. okrajnega sodišča na Vrh,
niki.
Z' odločbo ministra za pravosodje z dne 8. septembra
1945, štev. 1268/45, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni
okrajnemu narodnemu sodišču v Škofji Loki,
in sicer:
Stukelj Jakob, Košir Erna, uradnika biv. okrajnsga
sodišča v Škofji Loki,
Grčar Martina, uradnica biv. okrajnega sodišča v
Tržiču,
Osolnik Anton, zvaničnik biv. okrajnega sodišča v
Škofji Loki,
Nečimer Hinko, zvaničnik biv. okrajnega sodišča, v
Laškem,
»
Grošelj Leopold, služitelj biv. okrajnega sodišča v
Škofji Loki.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. septembra
1945, štev. 1267/45, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni
okrajnemu narodnemu sodišču v Trbovljah,
in sicer:
Langer Franc, uradnik biv. okrajnega sodišča v Radečah,
Špunt Martin, uradnik biv. okrajnega sodišča v
Ljubljani,
Cuk Franc, uradnik biv. okrajnega sodišča v Radečah,
Leban Ana, zvaničnica biv. okrajnega sodišča v
Litijj,
. Groznik Vera, dnevničarka-zvaničnica biv. okrajne,
ga sodišča v Višnji gori,
Planko Martin, dnevničar - služitelj biv. okrajnega
sodišča v Radečah,
Juvan Martin, služitelj biv. okrajnega sodišča y
Litiji,
Golob Leopold, služitelj biv. okrajnega sodišča y
Laškem.

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba; tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani.. — Izhaja vsako sredo in soboto Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno:
din 135.—. celoletno: din ÜS0,—, Posamezna številka: pr^ pola din 2.50. vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. — Uredništvo
m upravniätvo: Ljubljana, Gregorčičeva uL 23. Tel. ât. 25-52.
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URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 37,

V Ljubljani dne 22. septembra 1945

Letnik 1/11.

VSEBINA:
263. Odlok o ustanovitvi in področju Odbora za prošnje in pritožbo pri predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega
sveta.
264. Odlok o imenovanju članov Odbora za prošnje in pritožbe.
265. Odlok o imenovanju podpredsednika vrhovnega sodišča
federalne Slovenije.
266. Uredba o postavitvi in poslovanju izpostav Statističnega
urada Slovenije.
narodnih in likvidaciji dosedanjih
267. Uredba o ustanovitvi
sodišč v Sloveniji. s
268. Uredba o ustanovitvi in ustroju Zavoda za zaščito in znan.
stveno proučavanje kulturnih spomenikov in prirodnih
znamenitosti Slovenije.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a
263.

Odlok
o ustanovitvi in področju Odbora za prošnje in pritožbe pri predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
Člen 1.
Pri predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega
sveta posluje Odbor za prošnje in pritožbe; vanj imenuje
predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta pet
članov, in ti izvolijo izmed sebe predsednika, podpredsednika in tajnika.
Člen 2.
Prošnje ali pritožbe je možno vlagati pri Odboru za
prošnje in pritožbe takrat, kadar je redna instančna pot
izčrpana ali kadar se zadeva zaradi pomanjkanja tozadevnih predpisov ne more rešiti pred drugimi organi
narodne oblasti.
Člen 3.
Prošnje in pritožbe morajo biti pismene in ee vlagajo po predhodni overitvi podpisa vlagateljev.
Podpis sme overiti kateri kolj organ narodne oblasti. Za potrditev podpisa se ne placa nobena taksa.
Prošnje in pritožbe se naslavljajo na Odbor pri
predsedstvu SloVenskega narodnoosvobodilnega sveta;
sprejema jih za odbor pisarna predsedstva Slovenskega
narodnoosvobodilnega sveta.
Člen 4.
Odbor sklepa o prošnjah in pritožbah na sejah, ki
jih po potrebi skličeta predsednik in tajnik odbora.
Da je sklepanje veljavno, morajo biti navzočm vsaj
štirje člani odbora. Odbor odloča z navadno sečino gla-

269. Uredba o ustanovitvi okrožnih' študijskih knjižnic.
270. Uredba o ljudskih knjižnicah.
271. Uredba o zasebnih tečajih učnega ali splošno izobraževalnega značaja.
272. Uredba o disciplinski odgovornosti pripadnikov narodne
milice.
273. Odredba o ureditvi nakupa sena in slame za vojaške po.
trebe.
274. Obveznost delniških družb, družb z o. z. itd., da o svojih'
skupščinah obveščajo javnega tožilca za Slovenijo.
275. Začasna imenovanja v pravosodni službi.
— Popravek.
sov; pri enakosti števila glasov prošnja oziroma pritožba propade.
Člen 5.
Odbor pretresa in rešuje prošnje in pritožbe sam ali
pa jih odstopi pristojnemu oblaetvu, če' misli, da more
zadevo rešiti drugo oblastvo v svoji pristojnosti.
Odbor, sporoča predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta zaradi potrditve jn objave vse sklepe. Sklep izvrši pristojno oblastvo po nalogu predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta.
Člen 6.
Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta objavlja v Uradnem listu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije mesečno vse
sklepe Odbora za prošnje Jn pritožbe.
Člen 7.
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listuc.
Ljubljana dne 18. septembra 1945.
St. 40.
Za predsedstvo
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:
Tajnik:
Predsednik:
France Lubej s. r.
Josip Vidmar s. r.

264.

Odlok
o imenovanju članov Odbora za prošnje in pritožbe
Na podlagi člena 1. odloka ó ustanovitvi in področju
Odbora za prošnje in pritožbe pri predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta z dne 13. septembra
1045 odloča predsedstvo^Slovenskega narodnoosvobodil.
nega sveta:

Stran 166.

Štev. 37.
Člen 1.

Za člane Odbora za prošnje in pritožbe pri predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta so imenovani:
Franc F inž gar,
Jože J e r a s,
Leopold Maček,
Mira Tomšič,
Marija Z i h e r 1.
Člen 2.
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu<.
Ljubljana dne 18. septembra 1945.
Št. 41.
Za predsedstvo
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:
Tajnik:
France Lubej s. r.

Predsednik:
Josip Vidmar s. r.
265.

Odlok
e imenovanju podpredsednika vrhovnega sodišča
federalne Slovenije
V smislu čl. 38. in 39. zveznega zakona o ureditvi
narodnih sodišč z dne 26. avgusta 1945 (Ur. list DFJ št.
622/67 z dne 4. septembra 1945) in na podlagi pooblastila, danega na zboru odposlancev slovenskega naroda
dne 3. oktobra 1943 v Kočevju,
se imenuje
za podpredsednika vrhovnega sodišča federalne Slovenije
dr. Milko Gaber, sodnik vrhovnega sodišča federalne Slovenije.
Ljubljana dne 18. septembra 1945.
Ôt. 42.
Za predsedstvo
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:
Tajnik:
Predsednik:
France Lubej s. r.
Josip Vidmar s, r.

JJredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
266.

Uredba
o postavitvi in poslovanju izpostav Statističnega urada
Slovenije
Na osnovi pooblastila, iz § 4. odloka predsedništva
SNOS-a o ustanovitvi in organizaciji Statističnega urada
Slovenije z dne 16. junija 1945, Ur. list ŠX 104/10, se
odreja:
Člen 1.
Pri okrožnih in okrajnih narodnih odborih se ustanovijo izpostave Statističnega urada Slovenije, ki jim
načelujejo statistični referenti. Te izpostave so neposredno podrejene Statističnemu uradu Slovenije.'

Člen 2.
Statistične referente in njihove pomočnike postavlja
in vodi v staležu svojega osebja Statistični urad pri pred.
sedništvu Narodne vlade Slovenije.
Člen 3.
Statistične izpostave" izvajajo vse statistične popise
na svojem območju po navodilu 6tatističnega urada Slo.
venije.
Člen 4.
Resorni okrožni in okrajni referenti morajo dajati
statističnim, referentom vso strokovno pomoč pri njihovem delu. Narodni odbori dajejo statističnim referentom
na razpolago pomožno pisarniško osebje in opremljene
pisarniške prostore ter jih pri delu vsestransko pod«
pirajo.
Člen 5.
Statistični urad Slovenije predpiše s posebnim pra.
vilnikom nadrobno organizacijo in poslovanje okrožnih
in okrajnih statističnih izpostav.
Člen 6.
• Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu<<
Ljubljana dne 18. septembra 1945.
Predsednik
Narodne vlade Slovenije;
Boris Kidrič s. r.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
267.
Na podlagi členov 22., 30. in 59. zakona o ureditvi
narodnih sodišč z dne 26. avgusta 1945, Uradni list DFJ
št. 622/67, izdaje ministrstvo za pravosodje Narodne vlade
Slovenije

uredbo
o ustanovitvi narodnih in likvidaciji dosedanjih sodišS
y Sloveniji
Člen 1.
•. federalni Sloveniji izvajajo pravosodstvo tale na-,
rodna sodišča:
vrhovno sodišče federalne glovenije g sedežem S
Ljubljani;
okrožna sodišča y Celju, Ljubljani, Mari*
boru in Novem mestu;
okrajna sodišča:
a) v območju okrožnega sodišča C e 1 j e :
okrajno sodišče v Celju, Gornjem gradu, Slov.
Konjicah, Šmarju pri Jelšah, Šoštanju in Tr.
bovljah;
b) v območju okrožnega sodišča v Ljubljani:
okrajno sodišče v Grosupljem, na Jesenicah,, v
Kamniku, Kranju, Ljubljani, na Rakeku in v
Škof ji Loki;
c) v območju okrožnega sodišča v Mariboru:
okrajno sodišče v Dol. Lendavi, Ljutomeru, Mariboru, Murski Soboti. Prevaljah, Ptuju in Rad.
goni}

URADNI LIST
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Priloga k 37. kosu z dne 22. septembra 1945.

Letnik I/II.

Številka 23.

ave
Narodna vlada Slovenije
779

Razglas
Na osnovi 61. 208. trgovinskega zakona v zvezi z odlokom ministrstva za
trgovino in preskrbo DFJ z dne 12. maja 1945, št. 7676, Ur. list DFJ št. 301/33
sem tov. Kreutzerju Pavlu in dr. Schauerju Rudolfu, oblastveno odrejenima
pooblaščencema in zastopnikoma federalne Slovenije dovolil ustanoviti delniško družbo >Gosad«, podjetje z
gozdnimi sadeži, semeni in deželnimi
pridelki, d. d. v Ljubljani,, ter sem
odobril pravila nove družbe.
Osnovna glavnica je vplačana in znaša din 1,000.000.—. Porazdeljena je na
1000 delnic po din 1000.-. Delnice se
glase na ime.
Dražba je osnovana za nedoločen čas
in ima namen, vršiti vse posle, ki so v
zvezi z nakupom, prodajo m predelavo
gozdnih sadežev, semen, deželnih pridelkov ter suhega sadja za prehrano m
y industrijske namene.
Ljubljana due 13. avgusta 1945.
II. št. 358/1.
Minister za trgovino in preskrbo:
Dr. Lado Vavpeuč s. r.
778

Razglas
Na osnovi čl. 208. trgovinskega zakona v zvezi z odlokom ministrstva za
trgovino in preskrbo DFJ z dne 12. ma.
la 1945, št. 7676, Ur. list DFJ st. 301/33
sem tov. Kreutzerju Pavlu in dr. Schaueriu Rudolfu, oblastveno odrejenima
pooblaščencema in zastopnikoma fedemine Slovenijo dovolil ustanovili dolniško družbo »Sadje«, podjetje s sadjem in zelenjavo ter njihovimi izdelki,
d. d. v Ljubljani, ter sem odobril pravila nove družbe.
Osnovna glavnica je vplačana in znaša din 1,000.000.—. Porazdeljena je na
1000 delnic po din 1000.—. Delnice se
glase na ime.
Družba je osnovana za nedoločen čas
in ima namen, vršiti vse posle, ki so v
zvezi z nakupom, prodajo in predelavo
sadja in zelenjave ter njunih izdelkov.
Ljubljana dne 13. avgusta 1945. II. št. 357/1.
Minister za trgovino in preskrbo;
Dr. Lado Vavpctič s. r

Sodna oblastva
Og 12/45-7.

769

Amortizacija
Na prošnjo Gerbca Anteja v Ljubljani, Marmotova ul; 47/11, se uvaja postopek za amortizacijo vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil,
ter se njih imetnik pozivlje, dai uveljavi
v šestih mesecih po objavi v Uradnem
listu svoje pravice, sicer bi se po preteku tega roka izreklo, da so vrednostni
papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilne knjižice:
1. Mestne hranilnice ljubljanske v
Ljubljani št. 335 (učenec) noe Gerbec
Vida s saldom din 15.30 in št. 802 (učenec) noe Gerbec Vida s saldom din
7.20;
,
t
2. Ljubljanske kreditne banke v
Ljubljani št, 20677, glaseče se na ime
Ante Gerbec s saldom Lit 2.070.—.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. septembra 1945.

Trgovinski register
Spremembe in dodatki:
107.
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 15. septembra 1945.
<
Besedilo: »Arbor« lesna trgovska in
industrijska družba • o. z.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za trgovino in
preskrbo z dne 30. maja 194o, zap. št.
10/38, se vpiše delegat Gruden Vladislav iz Ljubljane, Kržičeva Št. 6.
Izbrišejo se poslovodje: Reschitz Anton, Grassi Peter in dr. Mam Rudolf.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v LjulHjawi
dne 14. septembra 19451
Rg C V 239/4
108.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. septembra 1945.
Besedilo: »Ateba« kemični proizvodi,
družba z o. z.
Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani z dne
7. junija 1945. zap. št. 459/1. se vpiše
delegat ing. Morel Adolf iz Ljubljane.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
y Ljubljani
dne 14. septembra 1945.
Rg C V 343/4
*

109.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. septembra 1945.
Besedilo: Dr.Th. & G.Böhme d. d.
Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani z dne
2.4 junija 1945, zap. št. 340/T, se vpiše
delegat ing. Morel Adolf iz Ljubljane.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 14. septembra 1945.
Rg B III 162/2
110.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. septembra 1945.
Besedilo: Gradbeno podjetje Šver &
Kosi, družba z o. z.
S sklepom občnega zbora z dne 1. IX.
19^"' se je spremenila družbena pogodba
v odstavku Osmič, ki se sedaj glasi:
>Načelstvo družbe obstoji iz tnega
ali več poslovodij, ki jih izvoli občni
zbor družbenikov z navadno veČino, pri
katerem občnem zboru pa mora biti zastopana najmanj polovica osvnovne glavnice.
Družbo zastopa vsak poslovodja samostojno.
!
Podpis tvrdke se vrši na ta način, da
pristavi poslovodja svoj podpis pod
družbeno tvrdko, ki je od kogar koli
napisana, natiskana ali s pečatom odtisnjena.
Ako se nostavi Prokurist, podpisuje
ta tvrdko samostojno e pristavkom: pp.
(per procura).«
Izbriše se poslovodja Šver Martin.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
y Ljubljani
dne 14. septembra 1945.
Rg C V 260/3
»
»Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. .cppfemh'ra 1945.
Besedilo: Ljudska tiskarna in Icnjfgarna družba z o. z.
Na osnovi dekreta ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani z dne
19. junija 1945, zap. št. 659/T, 6e vpiše
delegat tov. Plevel Franc-Joki iz Ljubljane.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 14. septembra-1945.
Rg C V 226/11
*
112.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. septembra 1945.
i Besedilo: Narodna banka Jugoslavije,
I podružnica Ljubljana,

Štev. 23.

Stran 52.
Na podlagi odlokov Narodne banke
Jugoslavije v Beogradu z dne 21. julija
iu 21. avgusta 1945, št. 15223 in 19591,
se vpiše:
1. Košenina Janko kot vršilec dolžnosli upravnika podružnice;
2. Smerduju Maksu, vršilcu dolžnosti
pomočnika upravnika podružnice, in
Manfredi Branku, uradniku podružnice,
podeljena pravica kolektivnega podpisovanja tvrdkine podružnice.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 14. septembra 1945.
Rg B III 34/17
*
113.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 17. septembra 1945.
Besedilo: >Sad«, družba z o. z.
Izbrišejo se poslovodje Stele Ljubomir, Piehck Ivan ml. in Kompare Milan.
Poocituje se, da je namestnik predsednika poslovodij dosedanji poslovodja
Cerar Emil.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 15. septembra 1945.
Rg C V 350/3
114.
Dan vpisa: 17. septembra 1945.
Sedež: Domžale.
Besedilo: Škrob - Dekstrin, združene
tvornice družba z o. z.
Na podlagi odloka Narodne vlade za
Slovenijo, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 24. junija 1945, št. 744,
se vpiše delegat Goljar Srečko iz Ljubljane.
Izbrišeta se poslovodji Medic Franjo
in Golik Viljem.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 11. septembra 1945.
Rg C V 201/3
*
115.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 14. septembra 1945.
Besedilo: Jugoslovanske tvornice gume, družba z o. z.
Na podlagi dekreta Narodne via
Slovenije, ministrstva za industrijo
rudarstvo, se
1. vpiše dr. Sajovic Stanko v Kranju
kot delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo, ki bo podpisoval tvrdko tako,
da bo ped tiskano, pisano ali s štampiljko odtisnjeno besedilo tvrdke postavil svoj podpis;
2. izbrišeta se poslovodji ing. Brey
Viljem, sedaj neznanega bivališča in
Grappe Viljem v Hanhovru ter prokuristi ing. Papež Oton v Kranju, Strobel
Hans, sedaj neznanega bivališča, Geiger
Baldomir v Kranju in Ritscher Horst,
6cdaj neznanega bivališča.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 12. septembra 1945.
Rg C I 114/41

116.
Sedež: Celje.
Dan vpisa, 16. septembra 1945.
Besedilo: Tovarna kemičnih izdelkov
y Hrastniku d. d.
Na podlagi dekreta ministrstva za
industrijo in rudarstvo Narodne vlade
Slovenije z dne 14. VI. 1945, zap. štev.
555/1, se vpiše delegat Mirko Grešak
iz Celja.
Izbrišejo se člani upravnega sveta:
August Westen, Adolf Westen, ing.
Maks Adolf Westen, Josip Pfeiffer in
prok. Adalbert Prohaska, Ivan Petrič
in Emanuel Zelinka.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem sodišču v Celju
dne 16. septembra 1945.
D — R 77/45-2.
*
117.
Sedež: Laško.
Dan vpisa: 18. septembra 1945.
Besedilo: GostUničarska pivovarna
d. d. Laško.
Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudarstvo Narodne vlade
Slovenije z dne 25. 5. 1945, št. 172/45,
se vpiše kot delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo Franjo Vilhar,
Laško.
Izbrišejo se članj upravnega odbora:
Majcen Ciril, dr. Roš Fran, inž. Uhlir
Hugo, Lakner Alfonz, Cerne Mihael,
Počivavšek Gvidon, Kovač Karol, Kandušer Franc, Zupan Julij in upravnik
Valter Lavrenčič.
Firma se podpisuje odslej tako, da
podpiše delegat Franjo Vilhar svoje
ime pod žigom tvrdkinega imena: Gostilničarska pivovarna d. d., Laško, s
pristavkom: delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem sodišču v Celju
dne 15. septembra 1945.
B II 68/33

Razna oblastva
780

Razglas

Zakon o postopku z imetjem, ki so
ga morali lastniki med okupacijo zapustiti in z imetjem, ki so jim ga odvzeli
okupator in njegovi pomagači, določa v
ČL 3., da mora vsakdo, ki je dobil v
posest imetje fizičnih in pravnih oseb,
ki so ga morali lastniki oziroma uživalci zapustiti med okupacijo, kakor tudi
imetje, ki je bilo iz plemenskih, verskih, narodnih aH političnih razlogov
proti njihovi volji z odškodnino ali brez
nje po okupatorju in njegovih pomagačih
kakor koli odvzeto, najsi je zapuščeno
ali je pod pritiskom okupatorskih oblastev prešlo v last drugih oseb, prijaviti
in predati državni upravi narodnega
imetja ne glede na to, ali je imetje
kupil, si ga brez pravice prilastil, ga.
prejel v hrambo, ali pa ga kakor koli
drugače dobil v roke.
Spričo te določbe navedenega zakona
pozivamo vse državljane in državljanke,
ki imajo tako imetje v hrambi, v uporabi aH upravi, da to imetje nemudoma
prijavijo in izroče pristojni okrožni
upravi narodnega imetja.
Opozarjamo vse tiste, pri katerih bi
se našlo kako imetje zgoraj opisanega
značaja, pa po tem razglasu ne bi bilo
prijavljeno, da bo dotičnik izročen javnemu tožilcu radi uvedbe kazenskega
postopanja. Kršitelja čaka kazen po
čl. 11. v denarju do četrtine vrednosti
neprijavljenega tujega imetja; ki ga ima, ,
ali pa prisilno delo do 1 leta. V primeru zavestnega prikrivanja tuje lastnine iz koristoljubja, kakor tudi v primeru moralne brezobzirnosti pri pridobitvi tujega imetja bo kršitelj kaznovan
poleg denarne kazni še s prisilnim delom do 3 let.
„
Ljubljana 12. septembra 1945.
"
118.
*
Komisija Za upravo narodne imovine
Sedež: Polzela.
pri predsedništvu Narodno vlade
Dan vpisa: 18. septembra 1945.
Slovenijo
Besedilo: Strumpfwarenfabrik Rei.
Predsednik:
;
ser & Co. in Heilenstein, sedež HeilenDr.
Lcmež
Milan
s.
r.
]1
stein b. Cilli.
*
-•
Sedež odslej: Polzela.
781
Besedilo odslej: Tovarna nogavic
>PolzeIa<.
Razglas
Na podlagi odloka ministrstva za inKomisija za upravo narodnega imetja
dustrijo in rudarstvo Narodne vlade
Slovenije z dne 23. 7. 1945. zap. št. 875, pri predsednišlvu Narodne vlade Slovese vpiše delegat Sirec Dragotin, trgovec nije in vsi njeni organi so odgovorni
za varstvo in zaščito narodnega imetja,
Polzela.
Izbrišejo se prokurisii: inž. Josef To- ki je prešlo na podlagi zaplembe v
pitseh, inž. Albert Reiser in Alois državno last, ali pa, ki je pod začasno
državno upravo.
Bsirske.
Neurejene razmere po dolgoletni okuFirma se podpisuje odslej tako, da
podpiše delegat Sirec Dragotin svoje paciji in vojne operacije na našem
ime pod žigom ali izpisanim besedilom ozemlju pred našo osvoboditvijo so po-,
tvrdkinega imena: Tovarna nogavic vzročile razne samovoljne po>Polzela< na Polzeli s pristavkom: de- sege v naše narodno imetje.
legat ministrstva za industrijo in ruS posebnim razglasom smo že pozvali
darstvo.
vse državljane in državljanke k prijavi
Delegat ministrstva za pravosodje
narodnega imetja. V zvezi s tem razglapri okrož. kot trg. nar. sodišču v Celju som in da ne bo nikjer kakršne koli nedne 13. septembra 1945.
jasnosti, opozarjamo vsakogar, ki je na
C II 16-28
kakršen koli način samovoljno
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prišel v posest, uporabo,ali upravo narodnega imetja brez odobritve Komisije za upravo narodnega imetja ali njenih organov, da je dolžan brezpogojno
takoj prijaviti to imetje pristojni okrožni upravi narodnega imetja.
^
t
' Ce se bo pri komur koli našel •••
predmet ali kaka nepremičnina, ki
spada v sklad narodnega imetja, pa se
prizadeti ne bo mogel izkazati, da je
dobil to imetje iz rok Komisije aH njenih organov, bo prizadeti brezpogojno
izročen javnemu tožilcu radi uvedoe
kazenskega postopanja.
Opozarjamo, da je za opustitev prijave narodnega imetja po čl. 2. zakona
o zaščiti narodnega imetja in njegovi
upravi z dne 24. maja t. 1. določena denarna kazen v višini do polovice vrednosti najdenega predmeta, ali pa kazen
prisilnega dela do treh let, ali pa obe
kazni b- ti.
Spričo tega pozivamo vse tiste, ki so
prišli s.-r.„voljno v posest ali upravo
premičnega ali nepremičnega narodnega imetja, kakor tudi vsa javna, civilna
in vojaška oblast va in ustanove, ki se
«e morejo izkazati s potrebno odobritvijo organov državne uprave narodnega imetja, da to takoj prijavijo pristojnim okrožnim upravam narodnega
imetja, da se izognejo posledicam cl. 2.
zakona o zaščiti narodnega irr.tja in
njegovi upravi z dne 24. maja t. 1.
Hkrati opozarjamo vsa oblastva, da se
po določilih a. 14., točka 2., istega zakona dolžna prijaviti vse primere neodobrene posesti in uporabe pristojnemu okrajnemu sodišču in da sama odgovarjajo za opustitev te •jave.
Ljubljana dne 12. septembra 1945.
Komisija za upravo narodne imovine
pri predsedništvu Narodne "vlade
Slovenije
Predsednik:
Dr. Lcmcž Milan s. r.

782

Poziv
' Pozivajo se vse delniške družbe, da
v roku 20 dni po objavi tega poziva pripravijo in pošljejo naslednje podatke:
1. višino akcijskega kapitala podjetja
(skupno število delnic in njihovo
nominalno vrednost);
2. seznam delničarjev;
a) Nemcev — državljanov nemškega Rajha,
b) Nemcev — jugoslovanskih dr.
žavljanov,
c) oseb nemške narodnosti z označbo državljanstva ter navedbo
števila delnic, katere posedujejo;
3. seznam delničarjev, obsojenih na
zaplembo imetja in delničarjev, ki
so v sodni preiskavi. Pozneje obsojene delničarje je treba prijaviti
najhitreje Komisiji za upravo narodne imovine;

4. seznam odsotnih delničarjev oziroma delničarjev, katerih bivališče je
neznano — z navedbo, od kdaj so
te osebe odsotne in od kdaj je njih
bivališče neznano.
Naznačiti je mesto, kjer so delnice
sedaj deponirane. V primeru, da je podjetju znano, da deponent ni dejanski
lastnik, temveč je deponiral delnice mesto pravega lastnika, je treba javiti ime
pravega lastnika. Seznam naj bo urejen
po abecednem redu delničarjev.
Delniške družbe so dolžne v odrejenem roku te podatke dostaviti Komisiji
za upravo narodne imovine pri predsedništvu NVS v Ljubljani.
Opustitev prijave ali oddaja nepopol.
ne ali netočne prijave teh podatkov ima
za posledico kazensko odgovornost.
Komisija za upravo narodne imovine
pri predsedništvu Narodne vlade
Slovenije v Ljubljani
777—2-1

Razglas
Tvrdka Dolničar & Richter v Ljubljani je zaprosila za obrtno policijsko
odobritev tovarne za izdelavo mila,
pralnih praškov, sveč in mazil za čevlje, ki jo namerava zgraditi na zemljišču parcel št. 737/1, 737/2, 726, 711/2 in
712 k. o. Vič. Projekt določa tudi še
gradnjo kanala za odpadne vode z izlivom v potok Mali graben.
Da se ugotovi dejansko in pravno
stanje v pogledu zaščite občih javnih
koristi in koristi ter pravic sosedov
mejašev, katere bi utegnile biti prizadete po gradnji predmetne naprave, *
razpisuje
MNOO, obrtno-industrijski oddelek, na
osnovi §§ 107., 108. in 109. obrtnega zakona in §§ 2., 23. in 54. zakona o rabi,
napeljevanju in odvajanju voda javno
komisijsko razpravo za, dan 6. oktobra
1945 na kraju, kjer se bo tovarna gradila, t. j. na parceli št 737• i. si. k. o.
Vič.
Sestanek komisije je pri hiši št. 45
Ljubljana.Vič na zapadnem koncu Ceste dveh cesarjev ob 8. uri zjutraj.
Interesenti in mejaši se s tem obveščajo, da so jim tozadevnj načrti in
opisi na vpogled do dneva razprave v
obrtno-industrijskem oddelku MNOO,
Beethovnova ul. št. 7/II, soba št; 30, in
sicer vsak dan ob uradnih urah od 8.
13. ure.
Interesenti in mejaši imajo pravico
podati glede nameravane naprave
eventualne svoje ugovore bodisi pismeno ali pa ustno na zapisnik do dneva
razprave v obrtnem oddelku MNOO ali
pa na samem razpravnem naroku. Ce se
ugovori ne bi pravočasno podali, se bo
naprava oblastveno odobrila, kolikor ne
bo ovir iz- javnih ozirov.
Ljubljana dne 20. septembra 1045.
Mestni narodnoosvobodilni odbor,
predsednik:
Albreht Fran s. r.

Razno
785
Vabilo
na
ustaaovno skupščino
»VINO«, podjetje z vinom in alkoholnimi pijačami d. d. v Ljubljani,
ki bo
dne 2. oktobra 1945 ob 15. uri v prostorih Zbornice TOI v Ljubljani, Beethovnova ul. št. 10, s temle
»
dnevnim redom:
1. Začetek in konstituiranje skupščine;
2. sklepanje o ustanovitvi delniške
družbe in končnoveljavna ugotovitev
družbene* pogodbe;
3. volitev enajstih članov upravnega
odbora;
4. volitev petih članov nadzornega
oJbora in petih namestnikov.
V Ljubljani dne 21. septembra 1945.
Kreutzer Pavel, Schauer Dòlio,
oblastveno postavljena pooblaščenca
*

785

Vabilo
na
ustanovno skupščino
»PAPIRPRQMET<?, podjetje za pspir in
grafične potrebščine, d. d. v Ljubljani,
ki bo
dne 2. oktobra 1945 ob IG. uri v prostorih Zbornice TOI v Ljubljani, Beethovnova ul. št. 10, s temle
dnevnim redom:
•*. Začetek in konstituiranje skupseine;
2.^ sklepanje o ustanovitvi delniške^
družbe in končnoveljavna ugotovitev
družbene pogodbe;
3. volitev sedmih članov upravnega
odbora;
4. volitev petih članov nadzornega
odbora in petih namestnikov.
V Ljubljani dne 21. septembra 1945.
Kreutzer Pavèl, Schauer Dolîe,
oblastveno postavljena pooblaščenca
* ,
763 •

Poziv upnikom

Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri tvrdkah Kolenc Rudolf v
Rečici ob Savinji in Kolenc Franc na
Ljubnem, tovarni usnja, poziva v*e upnike in dolžnike gornjih tvrdk. da prijavijo in dokažejo svoje terjatve oziroma dolgove protj njim v toku štirinajstih dni po objavi tega poziva v Uradnem listu.
Neprijavljene pravice se bodo po gornjem roku štele za ugasle.
, Min. delegat pri tv.
Rudolf Kolenc
tovarna usnja
f Rečica v Sav. dol.
Sever Danilo s. r.

jV
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Izgubljene listine
Izgubil sem začasno službeno izkaznico št. 123526, izdano 12. junija 1945
od direkcije drž. železnic v Ljubljani
na ime Blenkuš Anton z Jesenic. Proglašam jo za neveljavno.
776
Blenkuš Anton
Izgubil sem železniško režijsko legitimacijo, izdano od direkcije drž. železnic v Ljubljani na ime Ceglar Janko iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
756
Ceglar Janko
Izgubila sem izpričevalo V. razreda
II. ženske realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1943/44. na ime Cimerman Herma
iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
747
Cimerman Hcrma
Izgubila sem nakaznico za kurivo serija B št. 4O0O, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Cimperman Ivana iz Ljubljane* Pro, glasam jo za neveljavno.
760
Cimpcrman Ivana
Izgubil sem izpričevalo I.b razreda
II. moške realne gimnazije v Ljubljani
(Rakovnik) za L 19-11/42. na ime Friškovec Franc ia Ljubljane .Proglašam ga
za neveljavno.
751
Friško ve c Franc
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Genussp^ida iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
749
Gcnussi Vida
Izsrubila sem začasno osebno izkaznico
št. 502, izdano od mestnega odbora OF
v Radovljici na ime Globočnik Marija iz
Radovljice. Proglašam jo za neveljavno.
758
Globočnik Marija
Uničeno mi je bilo maturitetno izpričevalo, izdano 1. 1941 od IV, drž. realne
gimnazije v Ljubljani na ime Gruntar
Bojan iz Šmarij, obč. Rihenberg. Progla-l
šam ga za neveljavno.
790
Gruntar Bojan
Izgubila sem izpričevalo I. razreda
I. dekliške meščanske šole v Ljubljani
(Sv. Jnk^b) na ime Ivančič Margareta
Ì7 Ljubljane. Proglašam ga za neveItevno.
757
.
Ivančič Margareta
Izsrubila sem izpričevalo II. razreda
I. dekl. meščanske šole v Ljubljani
(Sv. Jakob) za leto 1943/44. na ime
Javornik Marija iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
787
Javornik Marija

Ljubljani na ime Jenna Jernej iz Zg.
Zadobrove 81, obč. Polje. Proglašam jo
za neveljavno.
752
Jerina Jernej
Uničeno mi je bilo maturitetno izpričevalo, izdano 28. junija 1941 od drž.
klasične gimnazije v Ljubljani na ime
Jurgec Jože iz St. Uja v Slov. goricah.
Proglašam ga za neveljavno.
783
Jurgec Jože
Izgubil sem novo osebno izkaznico
št. 028369, izdano 10. junija 1945 od
komande narodne milice v Ljubljani na
ime dr. Kukman Vladimir iz Ljubljane.
Proglašam jo za neveljavno.
788
Dr. Kukman Vladimir
Podpisani Lipovšek Karlov Marijan,
glasbenik v Ljubljani, Gosposka 10/11.,
izjavljam, da mi je prešla moja osebna
izkaznica št. 040631. Proglašam jo za
neveljavno.
761
Lipovšek Marijan
Izgubila sem izpričevalo II. razreda
II. ženske realne gimnazije v Ljubljani
na ime Lovšin Marija iz Rače pri Kragujevacu. Proglašam ga za neveljavno772
Lovšin Marija
Izgubil eem nakaznico za kurivo
št. 13395, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime Mäher Gašper iz Ljubljane. Proglašam jo
za neveljavno.
773
Maher Gašper
Izgubil sem >objavo<, izdano od štaba za repatriacijo vojnih ujetnikov in
internirancev v Celju št. 2135, izdano
14. septembra 1945 na ime Markovič
Martin iz Ljubljane. Proglašam jo za
neveljavno.
775
Markovič Martin
Izgubil sem izpričevalo I.a razreda
II. moške realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1943/44. na ime Merzelj Franc z
Iga pri Ljubljani. Proglašam ga za neveljavno.
774
Merzelj Franc

Izgubil sem,. izpjfeyaîo
II. moške realne^iMSP^
(Rakovnik) iz l;Ul2h0£P?
ljanovič Zvonimir u V;.
glašam ga za nevr:.'»^
764
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Izgubila sem novo osebno
-:nico,
izdano od komande narodne milice
v Ljubljani na ime Schoss Je ka iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
771
Schoss Jelka
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Svetlin Marija iz Ljub.
Ijanc. Proglašam jo za neveljavno.
748
Svetlin Marija
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Šlajs Ruža
iz Ljubljane. Proglašam jo za neve«
ljavno.
753
Slajs Ruïa
Izgubil sem začasno osebno izkaznico,
izdano od KNOO Grosuplje, orožni ust
za nošenje lovske puške in objavo o izpustitvi iz taborišča Dachau. Proglašam vee listine za neveljavne.
767
Strubelj Ciril, Grosuplje št. 3
Izgubila sem začasno osebno izkaznico, glasečo se na ime Strubelj Jožefa,
Grosuplje 3, izdano od KNOO Grosuplje. Proglašam jo za neveljavno.
767
Strubelj Jožcla, Grosuplje št. 3
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Tobias Vinko iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
770
"
Tobias Vinko

Izgubila sem izpričevalo VI. razreda
uršulinske realne gimnazije v Ljubljani na ime Munda Ivka. iz Ljubljane.
Proglašam ga za neveljavno.
763
Munda Ivka

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani, prometno knjižico za kolo
(evid. št. tablice 3483) in objavo štaba
za repatriacijo (Lager Zwodau-Fallœnau), vse na ime Urbânec Nuša, stud.
chem. iz Ljubljane. Proglašam vse listine za neveljavne.
746
Urbancc Nuša

Izgubil sem novo osebno izkaznico in
prometno knjižico za tricikel, izdani od
komande narodne milice v Ljubljani, na
ime Okorn Vinko iz Ljubljane.
Proglašam jih za'neveljavne. ,J
784
Okorn Vinko

Izgubila sem začasno osebno izkaz-'
nico, izdano od krajevnega N00 v Rog.
Slatini na ime Verdel Alojzija iz Tržišča pri Rog. Slatini. Proglašam j0 za '
neveljavno.
759
Verdel Alojzija
m

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Orehek Marija iz Vevč
44, obč. D. M. v Polju. Proglašam jo
za neveljavno.
789
,
Orehek Marija

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Zerovnik Marinka iz
Izgubil sem novo osebno izkaznico, izLjubljane. Proglašam jo za neveljavno.
dano od komande narodne milice v
7(
>2
Zerovnik Marinka
urednik: Pohar Robert; tisk • založba: tiskarna Merkur — oba v Ljubljani.
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d) v območju okrožnega sodišča vNovemmestu:
okrajno sodišče v Črnomlju, Kočevju, Krškem,
Novem mestu in Trebnjem.
Člen 2.
upravna razdelitev ozemlja federalne Slovenije na
okrožja in okraje po zakonu o upravni razdelitvi jederalne Slovenije z dne 6. septembra 1945, Uradni list
št 231 '"3, • elja tudi za sodna okrožja in okraje.

• .-•
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r

Člen 3.
.„ okrožno sodišče posluje za svoje okrožje,
nidiàce v Ljubljani pa za okrožno mesto Ljub'ubljansko okrožje.

'.it

Člen 4.
•.. i.v, okrajno1 sodišče posluje za svoj okraj.
Okrajno sodišče v Celju posluje za ckraj Celje.
mesto in okraj Celje-okolica, okrajno sodišče v Ljubljani
• za okrožno mesto Ljubljana in okraj Ljubljana-okolica,
okrajno sodišče v Mariboru pa za okraje Maribor-mesto,
Maribor-desni breg, Maribor-levj. breg.
Člen 5.
Arhiv in vse spise dosedanjih sodišč prevzamejo
ustrezna narodna sodišča. Če se okoliš dosedanjega sodišča ne ujema z okolišem narodnega sodišča, prevzame
arhiv in spise tisto narodno sodišče, v čigar okolišu je
kraj, ki je bil sedež dosedanjega sodišča.
Arhiv in spise bivšega apelarijskega sodišča v
Ljubljani v stvareh "sodne uprave prevzame ministrstvo
Za pravosodje, ostale spise in arhiv pa vrhovno sodišče.
Sodišča, ki prevzamejo spise, postopajo glede tekočih
stvari po uredbi o povzemu sodnega poslovanja v Sloveniji z dne 14. septembra 1945, Uradni list št. 253/35.
Člen 6.
Vsako okrajno sodišče prevzame od dosedanjih okraj,
nih sodišč zemljiške knjige in mape za katastralne občine svojega okoliša.
Zbirko listin hrani do nadaljnjega okrajno sodišče,
v čigar okolišu je kraj, ki je bil sedež dosedanjega
okrajnega sodišča.
Člen 7.
Posebni predpisi bodo izdani, če bodo kje potrebe
prebivalstva ali razcepitev posameznih katastralnih občin
zahtevale posebno ureditev, ali za podobne izjemne
primere.
Člen 8.
Računske posle, centralno knjižnico in ekonomat biv.
Sega apelacijskega sodišča prevzame ministrstvo za
pravosodje.
Člen 9.
Vsa v členu 1. našteta narodna sodišča začno takoj
poslovati.
Člen 10.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradn'em listuc.
V Ljubljani dne 21. septembra 1945.
Minister za pravosodje:
<Dr. Jože Pokora s. r.

268.

Uredba
ministrstva za presveto o ustanovitvi in ustroju ^Zavoda za zaščito in znanstveno proučavanje kulturnih
spoiaenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije«
Člen 1.
Na podlagi členov 2. in 19- zakona o zaščiti kulturnih
spomenikov in prirodnih znamenitosti DFJ z dne 23. ju.
lija 1945 se ustanavlja za območje federalne Slovenije
>Zavod za zaščito m znanstveno proučavanje kulturnih
spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije< s sedežem v Ljubljani.
Člen 2.
Zavod deluje po predpisih zakona o zaščiti kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti DFJ in te
uredbe pod nadzorstvom ministra za prosveto.
'ì člen 3.
• Naloga zavoda je, da raziskuje, znanstveno proučuje,
registrira in spomeniškc^upravno nadzira vse nepremične in premične kulturno-zgodovinske, umetnostne in
etnološke spomenike ter prirodne znamenitosti- zoolo.
škega, botaničnega, geološko-paleontološkega, minèralnopetrografskega in zemljepisnega značaja na ozemlju federalne Slovenije, bodisi da so na mestu postanka, porabe ali najdišča, bodisi da so v muzejih, galerijah in
zbirkah,
• da stavj Vrhovnemu institutu za zaščito in znanstveno proučavanje kulturnih spomenikov in prirodnih
znamenitosti v Beogradu predloge za priznanje lastnosti
spomenika ali Iaslnostj prirodne znamenitosti za spomeniško pomembne nepremičnine ali premičnine,
da nadzira nepremičnine in premičnine, kulturnozgodovinske, etnografske in umetnostne spomenike, postavljene pod državno zaščito, da bi jih nestrokovnjaško
ne razkopavali, premeščali, predelovali, restavrirali, dozidavali ter da bi jih brez njegove odobritve ne rušili,
da skrbi za to, da •; nepremičnih in premičnih prirodnih spomenikov in znamenitosti zoološkega, botaničnega, geološko-paleontološkega, mineralno-petrografskega in zemljepisnega značaja, za katere je proglašena
državna zaščita, nestrokovnjaško ne urejali, odkopavali
in zbirali ter da bi jih brez njegovega dovoljenja ne
ubijali, trgali, lomili ali kakor koli uničevali,
da izdaja dovoljenja za gradnje ali kakršne koli spre.
membe oblik terena v mejah, določenih za zaščito pri.
znanega spomenika ter da v primerih prekršitve določbe
Člena 5. zakona o zaščiti kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti DFJ odreja na stroške lastnika ru«
šenje tam zgrajenih objektov, da se teren povrne *
prejšnje stanje, .
*
da izdaja dovoljenja o odsvojitvi, zastavitvi ali izvozu v inozemstvo zaščitenih premičnih spomenikov,
da daje navodila, kako vzdrževati, popravljati, restaurirati in dozidavati vse vrste z zakonom o zaščiti
k- ..mih spomenikov in prirodnih znamenitosti DFJ
zaščitenih spomenikov, da nadzira izvrševanje teh navodil in kako morajo lastniki ter druge fizične ali pravne
osebe, kj povzroče škodo na kakem- zaščitenem spome- "
niku, spraviti spomenik v prejšnje stanje ali povrniti
škc \
. ..
da po. svoji uvidevnosti izvaja na drzayne stroške
vsa dHa. ki ' r>- 'rebna za popravila in vzdrževanje za.
Ščiteneea spomenika,
'- \ i
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da izdaja dovoljenja za znanstvena izkopavanja in
preiskavanja ter da jih nadzoruje,
da izdaja dovoljenja za strokovno fotografsko ali
filmsko snemanje znotraj zaščitenih spomenikov ter za
merjenje in risanje zaščitenih premičnih ali nepremičnih spomenikov,
da predlaga pristojnim oblastvom višino davčne
olajšave za lastnika zaščitenih nepremičnih spomenikov
v smislu člena 14. zakona o zaščiti kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti DFJ,
da upravlja vse nepremične aH premične spornenike, odvzete ali razlaščene v državno korist po predpisih zakona o zaščiti kulturnih spomenikov ali prirodnih znamenitosti DFJ,
da stavi okrožnim narodnim sodiščem predloge za
razlastitev ali odškodnino lastnikom spomenikov v smislu členov 7., 8., 9. in 16. zakona o zaščiti kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti DFJ,
da nadzira, alj narodni odbori izvajajo določila člena 17. zakona o zaščiti kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti DFJ, da namreč zavod obveščajo o
predmetih znanstvenega alj kulturno-umetnostnega značaja ter prirodnih redkosti, ki so ali ki so bili najdeni na
njihovem območju,
da vodi register spomenikov, postavljenih pod državno zaščito, ki so na ozemlju federalne Slovenije.
Člen 4.
Zavodu za zaščito kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije načeluje ravnatelj urada; postavi ga minister za prosveto iz vrst akademsko z doktoratom graduiranih strokovnjakov iz umetnostne zgodovine ali prazgodovine in arheologije, ki so se že uveljavili v spomeniško-konservartorskem poklicu. Ravnatelj
opravlja hkrati referat svoje stroke.
Člen 5.
Ravnatelju so dodeljeni pomočnik, eden ali več
kustosov ali asistentov, častni strokovni referenti, intendant, pisarniško osebje in tehnični pomočniki.
Pomočnik ravnatelja se izbira iz vrst akademsko
graduiranih tehnikov-arhitektov, umetnostnih zgodovinarjev, prazgodovinarjev ali arheologov po službeni starosti strokovnega osebja na zavodu. Tehnik-arhitekt
opravlja posle tehnične konservacije in varstvenega urbanizma.
Kustosi ali asistenti se izbirajo iz vrst akademsko
graduiranih tehnikov-arhitektov, umetnostnih zgodovinarjev, prazgodovinarjev ali arheologov. Kustosi in asistenti opravljajo referate svojih strok; častno zavodu dodeljeni referenti za spomeniške stroke, ki niso zastopane v uradu s stalnimi strokovnimi močmi, ee imenujejo
na ra"nateljev predlog iz vrst direktorjev ali kustosov
narodnega (kulturno - zgodovinskega), etnografskega in
naravoslovnega muzeja v Ljubljani. Intendant je šef pisarne in se izbere iz vrst pravnikov upravnih strok, rešuje tudi pravna vprašanja spomeniškega varstva. Za pisarn;ško osebje veljajo načela, po katerih se izbirajo
pisarn:šlce moči Tehnični pomočniki zavoda se izbirajo
• predvsem iz vrst risarjev, fotografov in laborantov po
akademirni ozir. polni strokovni kvalifikaciji.
CleL 6.
i
V*e stopnje narodne oblasti morajo v svojem področju podpirati prizadevanja zavoda. Okrožni, narodni
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odbori ga morajo vrh tega v smislu člena 17. zakona o
zaščiti kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti
DFJ tudi v najkrajšem roku obveščati o vsakem predmetu znanstvenega ali kulturno-umetnostnega značaja
ali prirodne redkosti, ki je ali ki se najde na njihovem
območju.
Da se prepreči nepopravljiva škoda na urbanističnih
in krajevnih lepotah dn zanimivostih, so gradbene oblasti
glede na določila členov 4. in 5. zakona o zaščiti kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti DFJ dolžne
pritegniti k reševanju urbanističnih vprašanj in načrtov
zavod ali od njega pooblaščenega strokovnjaka-zaupnika.
Člen 7.
Po predlogu zakona bo zaradi zanesljivejšega nadzorstva nad zaščitenimi spomeniki minister za prosveto
imenoval za vsak okraj vsaj po enega zaupnika iz vrst
domačih strokovnjakov ali ljubiteljev umetnosti, zgodovine ali narodopisja.
Člen 8.
Funkcija zaupnikov je častna. S to službo združene
dejanske izdatke jim povrne zavod iz svojih sredstev.
Člen 9.
Dolžnost zaupnikov je opazovati spomenike svojih
okrajev, opozarjati krajevne oblasti ali zavod na nevarnosti, ki grozijo spomenikom in na nova odkritja,,
poleg tega pa opravljajo posebne, od zavoda zaupane
jim naloge.
Člen 10.
Uradnikom zavoda in drugim nameščencem spome,
niške uprave je prepovedano imeti privatne zbirko z
zbirateliskih področij, ki so predmet zaščite po zakonu
o zaščiti spomenikov z dne 23. julija 1945, zbirati take
predmete za zasebnike ali posredovati nakupe. .
Člen 11.
Natančnejše odredbe o ustroju in poslovanju zavoda
bo po potrebi predpisal minister za prosveto s sodelovanjem zavoda s posebnim pravilnikom ali navodili.
Člen 12.
Novo ustanovljeni Zavod za zaščito in znanstveno
proučavanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije prevzame pisarno, knjižnico, arhiv in
študijsko zbirko spomeniškega (konservatorskega) urada
v Ljubljani, čigar delo preneha, osebje pa dobi ustrezajoče funkcije v novem zavodu.
Člen 13.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne ?7 avgusta 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.
269.

Uredba
ministrstva za prosveto o ustanovitvi okrožnih
študijskih knjižnic
Člen 1.
Na sedežih okrožij se ustanove okrožne študijske
ice. Namen teh knjižnic jei
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1. nuditi oblastvom in ustanovam okrožja priročno
strokovno knjižnico, društvom pa pripomočke za kultur,
no delo;
2. dajati znanja željnim sredstva za izobraževanje in
znanstveno delovanje;
3. zbirati slovstveno, zgodovinsko in narodopisno
tiskano in rokopisno gradivo, ki se tiče okrožja.
Člen 2.
Knjižnice se izpopolnjujejo s tem, da se jim obvezno
in brezplačno pošilja po en izvod vseh tiskanih del in
grafičnih izdelkov, ki izidejo v Sloveniji, ter z nabavo
knjig, izdanih v drugih federalnih enotah in v inozemstvu.
Člen 3.
Okrožne študijske knjižnice morajo voditi o svoji
knjižni imovini kartoteko, ki se upravlja po enotnih
knjižničarskih načelih.
Za upravljanje in poslovanje študijskih knjižnic
predpiše ministrstvo za prosveto pravilnik.
Člen 4.
Vsaka okrožna študijska knjižnica bo ustanovljena
s posebno odredbo tega ministrstva.
Člen 6.
Začasno, do zakonite ureditve državnoga arhiva Slovenije, prevzemajo okrožne študijske knjižnice vse arhivalije krajevnega značaja (zemljiške knjige, spise sodišč
in civilne uprave zgodovinske vrednosti, ki niso pri
sodiščih in civilni upravi več v rabi). Arhivalije se
posebej inventarizirajo in se o njih vodi razvid.
Člen 6.
Potrebe okrožnih in študijskih knjižnic se ob podpori
ministrstva za prosveto krijejo iz proračuna okrožij, ki
morajo tudi skrbeti za potrebna materialna sredstva in
upravno osebje. Strokovno knjižničarsko osebje pa na.
stavlja ministrstvo za prosveto, ki mu je to osebje tudi
neposredno odgovorno.
Člen 7.
Ta uredba velja od dneva objave.
Ljubljana dne 10. septembra 1945.
St. 3632/2.
Minister, za prosveto:
Dr. Fcrdo Kozak e. r.
270.

, Uredba
ministrstva za prosveto o ljudskih knjižnicah
Člen 1.

Ljudske knjižnice omogočajo najširšim plastem naroda vsestransko spoznavanje življenja in kulture naših
in drugih narodov, splošno in strokovno izobrazbo ter
razvedrilo.
Da se ta naloga kar najbolje izpopolni, se za območje
vsakega krajevnega N00 — če take knjižnice tam še ni
— ustanovi ljudska knjižnica, ki naj ima po možnosti
tudi čitalnico.
Cler. 2.
Praviloma Je taka knjižn'ra na sedežu vsakega krajevnega N00. Po krajevnih razmerah se sme ustanoviti

po ena knjižnica in čitalnica za več krajev, • »ečjih mestih pa po več knjižnic (na pr. po posameznih četrtih).
Potrebe ljudskih knjižnic se krijejo iz proračuna krajev oz. mest, ki morajo tudi skrbeti za potrebna materialna sredstva in upravno osebje, kolikor ne gre za knjižnic© društev, sindikalnih ali drugih dovoljenih organizacij.
Knjižnica se imenuje po kraju, kjer deluje, na pr.
Ljudska knjižnica v Loškem potoku, Ljudska knjižnica
Rakovnik v Ljubljani in pod.
Cien 3.
Za območje okrožja imenujejo prosvetni odseki
okrožnih (mestnih) N00 okrožne knjižnične odbore, ki
jih sestavljajo: prosvetni referent, vodja okrožne študijske knjižnice, vodje mestnih knjižnic in dva člana izmed
bralcev. Ti odbori nadzorujejo in usmerjajo delo ljudskih
knjižnic, potrjujejo knjižničarje in izvedejo potrebno reorganizacijo (združitev ali razdružitev) obstoječih knjižnic.
Da se vzbudi čim več zanimanja za knjižničarstvo,
organizirajo okrožni knjižnični odbori občasne tečaje za
vzgojo knjižničarjev.
Člen 4.
Ljudske knjižnice krajev oz. mest so obvezno včlanjene v Zvezi ljudskih knjižnic Slovenije, ki ima svoj
sedež v Ljubljani. Člani zveze morajo biti tudi knjižnice
sindikalnih organizacij in dovoljenih splošnih izobraževalnih društev.
Zasebne javne knjižnice niso dopuščene.
Zveza ima svoj poslovni odbor, ki ga na letnem
sestanku izvolijo odposlanci ljudskih knjižnic.
*
Poslovni odbor Zveze pomaga krajevnim knjižnicam
pri nabavi knjig in reševanju tehničnih nalog, opravlja
posel knjižničarske posvetovalnice, sodeluje pri osrednjem glasilu knjižničarjev s poroČilj in pregledi knjižničarskega poslovanja v Sloveniji, ocenjuje knjižne izdaje
in predstavlja vez med ljudskimi knjižnicami in oddelkom
za ljudsko izobraževanje pri ministrstvu za prosveto.
S pripomočki za tehnično poslovanje zalaga ljudske
knjižnice po navodilih poslovnega odbora Zveze Državna ,
založba Slovenije.
Člen 5.
Vsaka ljudska knjižnica mora imeti pi.-^b-n n'Indine
ski oddelek.
Člen 6.
Ljudska knjižnica poroča vsako leto o svojem delu
prosvetnemu odseku okrožnega N00 in Zvezi ljudskih
knjižnic Slovenije, ki na osnovi teh podatkov poročata
ministrstvu za prosveto, oddelku za ljudsko izobraževanje. Ta oddelek ima tildi vrhovni nadzor nad delom in
poslovanjem vseh ljudskih knjižnic v Sloveniji.
Člen 7.
Natančnejše odredbe o organizaciji ljudskih knjižnic,
delovanju in nadzorstvu, zbiranju knjižničnih sredstev in
vzdrževanju knjižnic predpiše minister za prosveto s posebnim pravilnikom.
Člen 8.
Ta uredba velja od dneva objave.
Ljubljana dne 10. septembra 1945.
Štev. 3632/2.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.
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271.
Zaradi nadzorstva nad Zasebnimi tečaji za srednje
in druge šole in nad splošno izobraževalnimi tečaji, ki
se bavijo s poukom raznih jezikov, zgodovine osvobodilne
borbe in podobno, izdaje ministrstvo za prosveto tole

uredbo
o zasebnih tečajih učnega ali splošno izobraževalnega
značaja
Člen 1.
Za tečaj se šteje vsako redno in organizirano poučevanje in izobraževanje, ki se ga udeležuje več kakor
5 ljudi.
Vsak tečaj učnega ali splošno izobraževalnega značaja mora odobriti ministrstvo za prosveto, oddelek za
ljudsko izobraževanje..
Člen 2.
Zasebni učni zavodj in šole ter zasebni prireditelji
tečaja morajo v prošnji za dovoljenj© tečaja, ki se vlaga
pri pristojnem' krajevnem narodnoosvobodilnem odboru,
navesti: obseg in smer tečaja, seznam učnih oseb in podatke o njih strokovni kvalifikaciji, kraj in čas tečaja.
Ta odbor poda mnenje o krajevni potrebi tečaja, o tem,
če sta primerna čas in prostor pouka, kakor tudi o politični zanesljivosti prireditelja in učnega osebja ter napoti
prošnjo z ustreznim predlogom neposredno oddelku za
ljudsko izobraževanje v ministrstvu za prosveto.
Cif D 3.
Množičnim organizacijam OF in eindikalnim organizacijam ni treba prositi dovoljenja za prireditev tečaja,
temveč tečaj samo obvezno prijavijo neposredno oddelku
za ljudsko izobraževanje v ministrstvu za prosveto.
Člen 4.
Na zasebnih tečajih se smejo uporabljati le:
a) od oblasti potrjene učne in druge knjige,
b) knjige, ki so v javni prodaji na vsem ozemlju
Jugoslavije.
Za uporabo drugih knjig je treba posebnega dovoljenja ministrstva za prosveto.
.Člen 5.
Ta odredba velja od dneva objave.
Ljubljana dne 10. septembra 1945.
St. 3632/2.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak e. r.
272.

Uredba
ministrstva za notranje zadeve o disciplinski odgovornosti pripadnikov narodne milice
Člen 1.
Disciplinska odgovornost, predpisi

(

Pripadniki narodne milice so,disciplinsko odgovorni
za prekršitv? dolžnosti svojim poveljnikom in organom
ljudske oblasti.
Disciplinski prekrški se preganjajo in kaznujejo po
določbah te uredbe, smiselno pa se uporabljajo tudi določbe, ki veljajo za pregon kaznivih dejanj in predpisi
naredbe o disciplinski odeovornosti vojaških oseb.

Člen 2.
Disciplinski prekrški
Za disciplinske prekrške se štejejo vsa dejanja oziroma opustitve v službi ali izven nje, s katerimi se
kršijo red, disciplina, miličnike dolžnosti, službeno in
tovariško razmerje, ugled ljudskih oblasti, ugled stroke
in podobno, kakor:
1. neredno prihajanje, odhajanje in izostajanje iz
službe.
2. slabo čuvanje miličniške opreme, orožja, streliva
in drugih predmetov, ki so pripadnikom NM zaupani v
oskrbo ali upravljanje, in zanikrno ravnanje z navedenimi predmeti;
3. razsipavanje službenega materiala;
4. malomarno opravljanje službenih dolžnosti; to se
pokaže zlasti v lahkomiselnem, površnem in nerednem
delu, kakor tudi v pomanjkanju smisla za izpopolnitev
v stroki;
5. nedostojno vedenje proti starešinam in organom
ljudskih oblasti;.
6. neizvrševanje in omalovaževanje nalogov [n zapovedi nadrejenih starešin;
7. sebično in pristransko opravljanje službe;
8. zanikrno izvrševanje starešinske oblasti proti
podrejenim in slabo ravnanje z njimi;
9. netovariško vedenje in prepirljivost;
10. nedostojno občevanje s strankami;
.11. nedopustna kritika delovanja organov ljudske
oblasti;
12. pijančevanje, igranje na slepo srečo in lahkomiselno zadolževanje;
13. namerno povzročanje imovinske škode;
14. druga dejanja ali opustitve, ki se ocenijo za prekršitve službenih dolžnosti ali ugleda NM.
Člen 3.
Stek disciplinskega prekrška in kaznivega dejanja
Ako ima disciplinski prekršek tudi znake kaznivega
dejanja, za katero je pristojno redno narodno sodišče
ali pa vojaško sodišče, mora organ, ki je pristojen za
pretres disciplinskega prekrška, poslati po službeni *
dolžnosti javnemu tožilcu ali vojaškemu sodišču prijavo;
v njej je treba navesti poleg osebnih storilčevih podatkov popis dejanja in bistvenih okoliščin, ki govorijo za
storilčevo krivdo.
Ako je pripadnik NM z nepravilnim ali nezakonitim
ravnanjem pri izvrševanju službe namerno kršil tuje
imovinske koristi, je treba med disciplinskim postopanjem o tem obvestiti javnega tožilca. Disciplinsko postopanje se zaradi tega ne ustavi, ampak se mora nadaljevati in dokončati, kakor to določa ta uredba.
Člen 4.
Poboljševalni ukrepi in disciplinske kazni
Disciplinski prekrški se kaznujejo s poboljševalnimi
ukrepi in disciplinskimi kaznimi.
Ako je dejanje po svojih okoliščinah navadna nerednost in ako niso v znatni meri ogrožene koristi
službe, disciplina, ugled narodne milice in ljudske oblasti ter tovariško razmerje, se odredijo za take lažje
prekrške poboljševalni ukrepi, in sicer:
opomin,
•
ustni ukor vpričo tovarišev,
prekoredna služba ìD
težja služba.
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Kadar gre za hujše prekršitve, se mora vselej izrezi
disciplinska kazen.
Disciplinske kazni so:
pismeni strogi ukor,
zapor v vojašnici do 15 dni,
izključitev iz NM.
Ako zaporne kazni dosežejo v 1 letu 60 dni, se mora
pripadnik NM izključiti.
Poboljševalni ukrepi in disciplinske kazni se izbirajo po teži in posledicah dejanja ter stopnji storilčeve
odgovornosti (malomarnost, naklep, odgovornost službe,
izobrazba); pri tem je treba upoštevati storilčevo preteklost, politično izgrajenost in druge olajševalne in obteževalne okornosti.
Disciplinska zaporna kazen se mora izreči tudi pogojno za Čas od 1 do 6 mesecev v primerih, ko se lahko
upravičeno pričakuje, da se bo storilec poboljšal.
Člen 5.
Pristojnost za izrek poboljševalnih ukrepov in kazni
Miličnikom izrekajo poboljševalne ukrepe in disciplinske kazni pismenega strogega ukora in zapora neposredni starešine.
Clane poveljstva narodne milice kaznuje s poboljševalnimi ukrepi in disciplinskimi kaznimi pismenega
strogega ukora in zapora neposredni starešina v sporazumu e pristojnim izvršnim NO.
Kazen izključitve izrekajo miličnikom in članom
poveljstva na predlog pristojnega izvršnega N0 nadrejena poveljstva, oziroma ministrstvo za notranje zadeve.
Člen 6.
Disciplinski postopek
Disciplinski postopek se uvede po službeni dolžnosti,
brž ko se izve za prekršek iz člena 2., ali po prijavi
od kjer koli. Postopek mora biti hiter in kratek. Storilca je treba zaslišati, preizkusiti njegov zagovor ter
oceniti dokazila. V lažjih primerih se to izvrši ustno,
y hujših primerih pa z zapisnikom, ki mora vsebovati
bistvene okoliščine, ki so odločilne za presojo storilčeve krivde.
Postopek ee sme končati v lažjih primerih tudi
ustno; pri tem je treba navesti storilca, dejanje, dokazana dejstva in poboljševalni ukrep, ki se je izrekel.
Odločba se mora izreči y 3 dneh po uvedbi postopanja.
Ce je storilec obsojen na disciplinsko kazen, se odločba izda pismeno s kratko utemeljitvijo in s pristavkom, da je zoper odločbo dopustna»pritožba.
Pri disciplinski kazni izključitve se izreče hkrati
suspenzija, ki ee mora takoj izvršiti. Zoper izrek o suspenziji ni posebne pritožbe.
Člen 7. _
Pritožba, izvršitev kazni in pregled
Zoper odločbo, s katero so odrejeni poboljševalni
ukrepi, ni pritožbe.
Miličnik ima možnost pritožbe zoper odločbo o disciplinski kazni, razen kazni izključitve, na
poveljstvo neposredne višje stopnje, Člani poveljstva pa
na izvršni N0 neposredne višje stopnje, ki mora rešiti
pritožbo v sporazumu s poveljstvom NM, ki mu je prideljeno, oziroma na, ministrstvo za notranje zadeve.

Pritožbe zoper kazen izključitve rešuje NO višje
stopnje v sporazumu e prideljenim poveljstvom oziroma
ministrstvo za notranje zadeve.
'
Zoper odločbo ministrstva za notranje zadeve o izključitvi ni pritožbe.
Člen 8.
Pritožba se mora vložiti pismeno v 3 dneh po vročitvi odločbe oziroma priobčitvi, in sicer neposredno
pri organu, ki je kazen izrekel. Le-ta mora poslati pritožbo in spise pritožbeni oblasti.
Organ, ki odloča o pritožbi, ima pravico, da izrek
o kazni potrdi, spremeni ali pa razveljavi. Pritožbo mora
rešiti v 3 dneh, kadar gre za kazen izključitve pa najdalj
v 15 dneh.
Vložena pritožba zoper odločbo o disciplinski kazni
ima odložilno moč.
Za izvršitev poboljševalnih ukrepov skrbi pristojni
starešina oziroma poveljnik, za izvršitev disciplinskih
kazni pa pristojni izvršni N0 odbor, v čigar področju
je prizadeti pripadnik NM.
»Vse kazni (poboljševalni ukrepi in disciplinske kazni) se vpišejo v posebno knjigo, ki jo vodi neposredni
starešina oziroma poročevalec za notranje zadeve izvršnega N0 odbora.
0 kaznih se predlagajo redna mesečna poročila nadrejenim izvršnim odborom oziroma ministrstvu za notranje zadeve (oddelku za javno varnost), ki zbira vsa
poročila in ima pregled o disciplini pripadnikov NM
celotnega področja.
Člen 9. „
Določila te odredbe veljajo tudi za pomožne (nestalne) pripadnike NM, vendar samo telaj, kadar so
v službi.
Člen ,10.
Zastaranja
Disciplinski prekrški zastarajo y enem letu.
Člen IL
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 17. septembra 1945.
St. 1217/4—1945.
Minister za notranje zadeve:
Polie Zoran g. r.

273.

• Odredi»
ministrstva za trgovino in preskrbo Narodne vlade
Slovenije o ureditvi nakupa sena in slame za vojaške
potrebe
'

Člen 1,

Da se zagotovi potrebna količina sena in slame za
vojaštvo, se ustanove mešape komisije, sestavljene iz
treh članov, in sicer enega člana pristojne vojaške intendanture, enega člana tistega krajevnega narodnega odbor, kjer se poslovanje vrši in člana okrajnega narodnega odbora," ki. je nadrejen temu. kraju; ta je hkrati
predsednik.
'...'.

Stran 172.

Štev. 37.

Člen 2.
V členu 1. omenjena komisija ima pravico pregledati zaloge sena in slame pri posameznih posestnikih..
Ti morajo na poziv komisije pokazati vse zaloge sena
in slame.
Ce komisija ugotovi, da ima posestnik tako količino
sena in slame, ki presega domače potrebe glede na število živine, ki jo redi, in glede na količine, navedene v
3. odstavku tega člena, mora sestaviti zapisnik.
Za domače potrebe se prizna vsakemu posestniku
dnevno za odraslo govedo in konje na glavo 12 kg sena
in 7 kg slame, za nedoraslo govedo in nedorasle konje
8 kg sena in 5 kg slame, za ovce in koze pa 4 kg sena
in 2 kg slame.
Člen 3.
•
Zapisnik mora vsebovati podatke o količini in vrsti
najdenega sena in slame, dalje o številu živine, ki jo
posestnik redi, ter o količini in vrsti ugotovljenega presežka.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod
zapisnika se izroči prizadetemu posestniku, drugi izvod
krajevnemu narodnemu odboru, tretji izvod pa vzame
član komisije, ki zastopa vojaško oblast.
Ce komisija ni soglasna, obvelja mnenje, za katero
se je odločila večina članov komisije.
" Člen 4.
Posestniki, pri katerih se ugotovi po členih 2. in 3.
presežek sena in slame nad domačo potrebo, morajo ta
presežek dati vojaškim organom v nakup.
Vojaški organ, ki odkupi seno ali slamo na podlagi
ugotovitev komisij, navedenih v členu 1., mora takoj
vpričo prodajalca blago stehtati in plačati. 0 odkupljeni
količini, vrsti in ceni sena ali slame mora prodajalcu
izdati pismeno potrdilo z navedbo, katera enota je seno
ali slamo odkupila.
Člen 5.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo bo v sporazumu
z ministrstvom za kmetijstvo izdalo nadrobnejša navodila za okrajne oziroma krajevne narodne odbore.
Člen 6.
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem
listu<.
V Ljubljani dne 15. septembra 1945.

in pristojnosti javnega tožilca demokratične federativne
Jugoslavije, po kateri vrši ta vrhovno nadzorstvo nad
izvajanjem zakonov,
pozivam
vse delniške družbe, družbe z o. z. in ostale pravne
osebe po trgovinskem zakonu, da obveščajo o sklicanju
skupščine tudi javnega tožilca za Slovenijo in mu dostavljajo prepise zapisnikov sklepov skupščin, delničarjev
ali družbenikov.
Ljubljana dne 14. septembra 1945.
II. št. 324/1.
Minister za trgovino in preskrbo:
Dr. Lado Vavpetič s. r.

Bazne uradne objave
275.
Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. 9. 1945,
št. 1270/45, so začasno sprejeti v pravosodno službo na.
slednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati dodeljeni
okrajnemu narodnemu sodišču v Grosupljem, in sicer:
Vrančič Vinko, uradnik bivšega okrajnega sodišča
v Novem mestu, Cetin Martin in Pengal-Karlovšek Sabina, uradnika bivšega okrajnega sodišča v Višnji gori,
Bostele Antonija, uradnica bivšega okrajnega sodišča na
Vrhniki, Groznik Franc, zvaničnik, Novak Ivan in Arko
Franc, služitelja, vsi bivšega okrajnega sodišča v 'Višnji
gori.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. septembra
1945, št. 1271/45, so začasno sprejeti v pravosodno službo
naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati dodeljeni
okrajnemu narodnemu sodišču v Gornjem gradu, in sicer:
Štucin Stanko in Stucin Jožefa, uradnika bivšega
okrožnega sodišča v Ljubljani ter Kopušar Martina, urad.
niča bivšega okrajnega sodišča v Žužemberku in Jelene
Josip, služitelj bivšega okrajnega sodišča v Gornjem
gradu.

Minister za trgovino in preskrbo:
Dr. Lado Vavpetič s. r.
274.

Poziv
Glede na čl. 1. odloka predsedništva A-VNOJ-a z dne
3. februarja 1945, Uradni list JOFJ št. 52/4 o ustanovitvi

Popravek.
V »začasni uredbi o Akademiji znanosti in umetnosti
v Ljubljank, objavljeni v »Uradnem listu: z dne 19. septembra 1945, št. 260/36, je bila tretja vrsta člena 1. zalomljena in se mora pravilno glasiti:
»so združeni najbolj vidni visoko kvalificirani znanstve-<.

izdajata:
ta prodna
Sloven^^
dajala: Predsedstvo,
Predsedstvo SNOS in
Narodna vlada Slovenije
v LJ"»U«V •'••"*- •"ar„• x\ ,,T '",, •Da: "t?3•
"-kur - oba v Ljubljani. - Izhaja vsako sredo in soboto ""^l• mesečno: dm 24.- Četrt etno: din 70- polletno:
diaa 135- celoletno: dia 260.-. Posamezna Mevilka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja začeta Pola din 2.-, — Uredništvo
* "
• upravnižtvo: Ljubljana, Gregorčičeva ul 23. Tel, št. 2ü-ü2.

Muta« •••• • Cortei.

ADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 26. septembra 1945

Letnik I/Il.

Stevilkn 38.

VSEBINA:
276. Uredba o popisu, odkupu in odkupnih cenah krušnega žita
za gospodarsko leto 1915/46.
277. Uredba o prometu s krompirjem in fižolom v gospodarskem lotu 1945/46.
278. Uredba, s katero se spreminja uredba o' cestnem prometu.
279. Odredba, s katero se spreminja odredba o začasnih Šoferskih izkaznicah.

280. Objava o imenovanju tročlanskih okrajnih in okrožnih komisij ter federalno komisije za izdajo odločb o podržav»
ljenju nemškega imetja.
281. Pravilnik javnega skladišča J. LavriS v Ljub-ljani.Rudnik.
—« Popravek (str. 176).

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije

Člen 2.
Od obvezne oddaje žita so izvzete naslednje količine:
a) za prehrano družine obdrži neposredni pridelovalec (t; j. tisti, ki sam s svojo družino obdeluje zemljo),
zase, za člane svoje družine in delavce po 250 kg, posredni pridelovalec (t., j. tisti, ki oddaja zemljo v zakup
in drugi, navedenj v členu 1.) pa največ po 200 kg krušnega žita za vsakega člana družine. Od tega sme biti
največ polovica pšenice, drugo pa koruza, ječmen, rž,
ajda ali proso;

276.

Zaradi pravilne preskrbe prebivalstva s krušnim
žitom predpisuje Narodna vlada Slovenije na podlagi
tretjega odstavka člena 2. zvezne uredbe o odkupu in
prometu krušnega žita v gospodarskem letu 1945/46.
z dne 6. avgusta 1945, Uradni ust DFJ št. 545/58 in
odobritve zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo
dane na osnovi člena 6. citirane uredbe ter drugega odstavka člena 5. uredbe o cenah žita v gosiiođarskem telu
1945/46. od 4. avgusta 1945, Uradni list DFJ št. 563/60,

uredbo
o popisu, odkupu in odkupnih cenah krušnega žita
za gospodarsko leto 1945/46.
Člen L
Krajevni narodnoosvobodilni odbori morajo najkasneje do 30. septembra t. 1. ugotoviti pri posameznih pridelovalcih in pri tistih, ki so si pridobili žito v zvezi s
svojim pridobitnim poslovanjem (mlatilničarji, mlinarji
itd.) višino pridelka krušnega žita (pšenice, rži, ječmena,
koruze, ajde, prosa in ovsa).
Najkasneje 8 dni po izvršenem popisu morajo krajevni N00 sklicati predhodno javno objavljene sestanke
vseh pridelovalcev v tem kraju; na teh bodo skupno
pregledali, ali so posamezniki prijavili prave količine
žita. Nato bo krajevni N00 dokončno za vsakega pridelovalca določil:
a) za koliko mesecev bo pridelek žita zadostoval za
prehrano njegove družine in delavcev, zaposlenih v tem
gospodarstvu;
b) količino žita, ki jo bo pridelovalec potreboval za
prihodnjo setev ter za živinsko krmo;
c) količino žita, ki jo mora pridelovalec oddati Nabavljalnemu zavodu Slovenije, če pridelek presega količine, določene v prednjih dveh točkah.
O tej določitvi se osebe iz prvega odstavka tega člena obvestijo na ta način, da se popis s podatki pod a)
do c) objavi na krajevno običajni način.

b) za živinsko krmo: na vsakegai prašiča za pitanje,
katerega bo pridelovalec zredil in • oddal >Navodu<,
v teži
250 kg koruze,
nad 140 kg
200 kg
od 110 do 140 kg
»> »
100 kg
izpod 110 kg
»» »
na vsakega prašiča, namenje»> »
200 kg
nega za domači zakol po
» »
300 kg ječmena,
na vsako plemensko svinjo po
300 kg ovsa;
na vsakega konja po
c) za seme na vsak ha posevka:
180 kg pšenice, rži ali ječmena,
150 kg ovsa,
100 kg ajde.
30 kg koruze,
30 kg prosa.

Pri določanju žita, ki naj ga kdo obvezno odda,
morajo krajevni N00 upoštevati v tem členu navedene
količine žita, pridržane pridelovalcu za lastno uporabo.
Člen 3.
Proti odločbi krajevnega N00 se sme pritožiti v
8 dneh na okrajni N00 ne samo prizadeti pridelovalec,
ampak tudi vsak drug prebivalec kraja.
. ,
Pritožba v nobenem primeru nima odložilne moči.
Člen 4.
,
Krajevni N00 morajo zbrane podatke takoj poslati
okrajnemu N00; ta naj takoj sestavi številčni seznam
polnih in delnih oskrbovancey, ter samooskrl>ovancev s
krušnim žitom za ves okraj, ločeno po krajih. Hkrati mora
sestaviti pregled količine posameznih vrst krasnega žita,
ki bo x vsakem kraju na razpolago za prisilni odkup.

Stran 174.
Te podatke morajo okrajni N00 zbrati in poslati
okrožnim N00 najkasneje do 15. oktobra 1945. Okrožni
N00 sestavijo enake podatke za vse okrožje jn jih naj.
kasneje do 25. oktobra 1945 pošljejo ministrstvu za trgovino in preskrbo.
Člen 5.
Prosta prodaja krušnega žita in mlevskih izdelkov
je do nadaljnjega prepovedana, razen kolikor niso določene izjeme v členu 3. zvezne uredbe o odkupu in
prometu krušnega žita za gospodarsko leto 1945/46. ali
kolikor ne bo za posamezne vrste žita z odredbo minietra za trgovino in preskrbo odrejena prosta prodaja.
Člen 6.
Za odkup žita je pooblaščen izključno Nabavljalni
zavod Slovenije; ta bo kupoval žito po svojih organih ali
po podjetjih, ki jih bo za to posebej pooblastil (zadruge,
trgovce itd.).
Nabavljalni zavod Slovenije sme pričeti z nakupom
takoj, ne glede na to, ali je krušno žito v smislu določil
te uredbe že popisano ali ne. 0 vsakem nakupu mora
dati prodajalcu potrdilo in v njem navesti količino in
vrsto odkupljenega žita in kupno ceno. Hkrati mora o
tem nakupu obvestiti za prodajalca pristojni krajevni
N00. Prodano žito se pridelovalcu vračuna v količino,
ki jo mora oddati.
Dokler ne bo krušno žito popisano, sme kupovati
>Navod< samo prostovoljno v nakup ponuđeno žito, obvezni nakup pa sme opraviti le Izjemoma, če dobi za
take primere od ministrstva za trgovino in preskrbo
posebno pooblastilo.
Po izvršenem popku bo >Navod< odkupoval žito v
smislu odločb krajevnih N00. Kjer bi se pojavil sum,
da je bilo žito nepravilno prijavljeno, ali da ni bila
pravilno ocenjena zmožnost oddaje po členu 2. te uredbe, sme okrajni N00 pooblastiti >Navod«, da s sodelovanjem organov Narodne zaščite s preiekavo ugotovi pnU
krite količine žita.
Zapisnik o preiskavi se mora poslati okrajnemu
N00 zaradi odločitve. Vee prikrito žito s© zapleni, storilec pa se kaznuje po Čienu 9. te «uredbe.
Proti odločbi okrajnega N00 se sme prizadeti v
jB dneh po prejemu odločbe pritožiti na okrožni N00.

Štev. 38.
Cene veljajo franko v ,'OD ali franko skladišče naj.
bližje >Navod*-ove zbiralnice po kupčevi izbiri.
Za ajdo in proso bo odkupna cena določena kasneje.
Člen 9.
Kršilci predpisov te uredbe in kršilci predpisov in
naredb pristojnih organov narodne oblasti, ki so izdane
za izvrševanje, se kaznujejo po zakonu o zatiranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne
23. aprila 1945, Uradni list DFJ št. 241/26.
Člen 10.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 21. septembra 1945.
Za Narodno vlado Slovenije:
Minister
Podpredsednik
za trgovino in preskrbo:
Narodne vlade Slovenije:
Dr. Vavpetič Lado s. r.
Dr. Brecelj Marijan s. r.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
277.

Uredba
o prometu s krompirjem in fižolom v gospodarskem
letu 1945/46.
Da se zagotovi preskrba prebivalstva s krompirjem
in fižolom, predpisuje ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlade Slovenije na podlagi Člena 6. uredbe
o odkupu in prometu krušnega žita za gospodarsko leto
1945/46. od 6. avgusta 1946, Uradni list DFJ št 58 ter
po odobritvi zveznega ministra za trgovino in preskrbo
naslednjo
uredbo:
Člen 1.
Krajevni narodnoosvobodilni odbori izvrše pri posameznih pridelovalcih najpozneje do 30. septembra 1945
popis weega krompirja in fižola, pridelanega v letu 1945,
Za vsakega pridelovalca je ,v popisu navesti, koliko ima
družinskih članov, število prašičev, ki jih redi, kakoc
tudi koliko hektarov, zemlje ima povprečno zasajene s
krompirjem.
.ivi- '•§ Člen 2.
• Za prehrano družinskih članov in delavcev, •••••1•«
nih v posameznem gospodarstvu ostane pridelovalcu na
osebo 150 kg krompirja in 20 kg fižola, za krmljenje prašičev za vsakega prašiča za pitanje ali za pleme po
300 kg krompirja ter za seme za vsak hektar posevka
2000 kg krompirja in toliko fižola, kolikor ga potrebuje
sorazmerno pridelku za seme.
Presežke nad gornjimi količinami morajo dati pridelovalci na razpolago za odkup. Količino presežka, upoštevnega za prodajo tako pri posameznih pridelovalcih
kakor tudi v vsem kraju, ugotove krajevni narodnoosvobodilni odbori po zbranih podatkih,

Člen 7.
Pridelovalec, ki odda vsaj polovico žita, določenega
za odkup, ima pravico prejeti nakaznico za racionirano
blago, razen živil, v višini 15% prodajne vrednosti žita.
Ko odda vso predpisano količino, ima pravico do
nadaljnjih 25% racioniranega blaga, razen živil, in to
poleg rednih obrokov. Vrsio blaga in rok dobave določi
okrožni N00. Nakaznice za dobavo racioniranega biaga
bo izdajal okrajni N00 na podlagi potrdil >Navoda< o
odkupu žita.
*W^'; Člen 8.
Za letošnji pridelek Žita veljajo naslednje odkupne
cene:
a) pšenica
3.50 din za kg
b) ječmen
3,— „ „ „
«) rž
•
3.10 „ „ „
Clen 3.
«) ovee
3.— „ „ „
,
d) soržica
3.20 „ „ „
Krajevni narodnoosvobodilni odbori morajo v treh
JB^JCMW»,
.2.40 „ „ „.*-' , dneh Eptem, ko. so obrali podatka, mijpozneje ga do

ßtev. 88.
4. oktobra 1945, objaviti javno, na krajevno običajni
način, presežke, ugotovljene za vsakega posameznega
pridelovalca. Najpozneje do gornjega dne naj se vrši
sestanek vseh krajanov, na katerem ee bo javno razpravljalo o pravilnosti ugotovljenih podatkov. Zapisnik
o sestanku pošljejo krajevni narodnoosvobodilni odbori
hkrati z ugovori, ki so prijavljeni na sestanku, ali najpozneje dva dni po sestanku, v nadaljnjih treh dneh
okrajnemu narodnoosvobodilnemu odboru. Okrajni narodnoosvobodilni odbor izda takoj dokončno odločbo.
Člen 4.
Tudi še preden je izvršen popis v smislu prednjih
členov in ne glede na tam navedene roke, se vrši odkup
krompirja takole:
a) vsak potrošnik, ki ni sam pridelal krompirja, sme
kupiti krompir na prejeto živilsko nakaznico za krompir
neposredno pri pridelovalcu v tistem okraju, kjer stanuje;
b) prebivalci okrožnega mesta Ljubljane smejo kupiti krompir tudi v okraju Ljubljana-okolica, prebivalci
okraja Cclje-mesto tudi v okraju Celje-okolica in prebivalci okraja Maribor-mesto tudi v okrajih Maribor-desni
breg in Maribor-levi breg.
*
Člen 5.
Nakup smejo vršiti upravičenci v okrajih, navedenih
v prednjem členu samo tako, da predložijo pridelovalcu
za nakupljeno količino krompirja ustrezno število odrezkov svoje živilske nakaznice za krompir oziroma živilakih nakaznic svojih družinskih'članov ter hkrati navedejo številke teh nakaznic kakor tudi številko svoje
osebne izkaznice in svoj natančni naslov. Pridelovalcu
smejo plačati največ ceno, ki je uradno določena za prodajo krompirja na drobno, t. j. 3.50 din za en kilogram.
Cena krompirja na debelo ee pa s tem določa za belomesnate vrste na din 2.70 za 1 kg, za rumenomesnate pa
na din 2.50 za 1 kg.
Pridelovalec mora zabeležiti natančni naslov kupca
in številko njegove osebne izkaznice kakor tudi nakaznic
za krompir. Te podatke in odrezke mora izročiti okrajnemu narodnoosvobodilnemu odboru, kjer prejme nakazilo za nakup racioniranega blaga, razen zavil, izven rednih obrokov, in sicer v višini 15 »/» vrednosti prodanega
krompirja.
Člen 6.
Nabavljalni zavod Slovenije (>Navod<) je upravičen
nakupovati krompir po svojih zbiralcih na vsem ozemlju
federalne Slovenije.
Vsak pridelovalec, ki proda krompir >Navodu<,
prejme za prodano količino krompirja nakazilo za racionirano blago, razen živil, izven rednih obrokov, in sicer
T višini 80 */o vrednosti prodanega krompirja.
Ta nakazila izdajajo okrajni narodnoosvobodilni odbori na podlagi potrdila >Navoda<.
Rok za dobavo racioniranega blaga na izdana nakazila kakor tudi vrsto racioniranih predmetov, ki jih prejmejo pridelovalci krompirja, določijo okrožni narodnoosvobodilni odbori.
Člen 7.
Pridelovalci krompirja smejo pripeljati krompir tudi
na trg v okolišu svojega okraja, v mesta Ljubljana, Celje
in Maribor pa tudi iz okoliških okrajev, navedenih v
Členu 4. pod b) te uredbe, ter ga tam prodajati kakor je
določeno x Členu 5. te^ uredfee.
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Vsa po prednjih določilih predana količina krompirja se prodajalcu vračuna v presežek, ki ga mora -lati
na prodaj v smislu členov 2. in 3. te uredbe.
Člen 8.
Vankdo, ki krompirja ni sam pridelal, ima pravico
do živilske nakaznice za krompir, in sicer za 120 kg
krompirja na osebo.
Kolikor si ne bodo upravičenci krompirja sami nabavili neposredno pri pridelovalcih, ga bodo prejeli iz
zalog, ki jih bo nabavil >Navod<, in sicer postopoma v
količinah, kot bodo objavljene naknadno.
Člen 9.
Izključno pravico odkupovati fižol od pridelovalcev
ima >Navod<. Ta bo razdeljeval fižol med potrošnik? fo
odredbah ministrstva za trgovino in preskrbo oziroma
tistih organov, ki jih bo ministrstvo za trgovino in pre»
skrbo za to pooblastilo.
Člen 10.
Prepovedano je nabavljati krompir in fižol na način,
ki nasprotuje določbam te uredbe, kakor tudi neposredno nabavljati krompir v krajih zunaj okolišev iz člena 4,
te uredbe.
Pridelovalec, ki bi prodal krompir osebi, stanujoči
zunaj navedenega okoliša ali na način, ki ni dopusten po
tej uredbi, ali po višji ceni, kot je uradno določena,
izgubi pravico do nakazil iz členov 5. in 6. te uredbe.
Vrh tega so tako prodajalec kakor tudi kupec in
posrednik, ki prekršijo določbe te uredbe, kaznivi po
zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodar,
ske sabotaže cjd 23. aprila 1945, Uradni list DFJ št. 2C.
Blago, ki je predmet take prodaje, se zapleni.
Člen 11.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
S tem ee razveljavlja odločba ministra za trgovino m
preskrbo o cenah krompirja od 7. septembra, 1945, Uradni
list SNOS-a in Narodne vlade Slovenije št. 35 od 15. septembra 1945.
Ljubljana dne 20. septembra 1945.
Minister z* trgovino in preskrbo*.
Dr. Lado ••••••• s. r.
278.

Uredba,
s katero ee spreminja uredba o cestnem prometu
Na podlagi Sen* 6. zakona o Narodni vladi Slove»
nije z dne 5. maja 1945 (Uradni list št. 27/5 z dne
2. VI. 1945), ob analogni uporabi zakona o vrstah kazni
(Uradni list DFJ št. 48 z dne 10. VII. 1945) za upravne
prekrške in glede na dejstvo, da so v členu VI. uredbe
o cestnem prometu z dne 16. junija 1945 (Uradni-list z
dne 20. VI. 1945, št. 105/10) v lirah izraženi denarni*"
zneski po zamenjavi okupacijskih novčanlc izgubili stvarno podlago,
odrejam :
Člen 1. .
Besedilo v členu VI., odstavku prvem pod točkama
a) in b) zgoraj navedene uredbe se ukinja. Novo besedilo se glasi:
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>a) z globo od 250 do 3000 dinarjev;
b) s prisilnim delom brez odvzema prostostj 5 dni
do 2 mesecev.<
Temu besedilu se doda naslednji odstavek:
>0b neizterljivosti globe se sme ta kazen spremeniti v kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, računajoč en dan prisilnega dela na 50 dinarjev.<
Vse ostale določbe v členu VI. ostanejo nespremenjene.
Člen 2.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 20. septembra 1945.
Št. 3034/1-1945.
Minister za notranje zadeve:
Polič Zoran s. r.

279.

Odredba,
8 katero se spreminja odredba o začasnih šoferskih'
izkaznicah
Na podlagi člena 6. zakona o Narodni vladi Slovenije z dne 5. maja 1945 (Uradni list št. 27/5 z dne
2. VI. 1945), ob analogni uporabi zakona o vrstah kazni
(Uradni list DFJ št. 48 z dne 10. VII. 1945) za prekrške
po odredbi ministrstva za notranje zadeve o začasnih
šoferskih izkaznicah (Uradni list št. 95/8 z dne 13. VI.
1945) in glede na dejstvo, da je treba v plenu 3. navedene odredbe v lirah določeni znesek spremeniti v dinarje,
odrejam :
Člen 1.
V prvem stavku člena 3. spredaj navedene odredbe se
ukinja besedilo: >do 50.000.— Lit ali v primeru neizterljivosti s prisilnim delom do 6 mesecev< in nadomešča
ž novim besedilom, ki se glasi: >do 15.000 dinarjev ali
v primeru neizterljivosti s prisilnim delom brez odvzema
prostosti do 10 mesecev.<
»

Člen 2.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listuc
Ljubljana dne 20. septembra 1945.
St. 3033/1-1945.
Minister za notranje zadeve:
Polič Zoran s. r.

Popravek
V >začasni uredbi Narodne vlade Slovenije o univerzitetnih oblastvih in učnem osebju«, objavljeni v
Uradnem listu z dne 15. septembra 1945, št. 254/35, se
mora zadnji stavek člena 5. glasiti pravilno:
>Za dekana se voli redni profesor, a za prodekana
tudi izredni profesor.*

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev. zavodov in ustanov
280.

Objava
o imenovanju troïlanskih okrajnih in okrožnih komisij ter federalne komisije z.a izdajo odločb o podržavljenju nemškega imetja
Predsedništvo Narodne vlade Slovenije, okrožni ter
okrajni narodnoosvobodilni odbori so na osnovi zakonskega pooblastila iz prvega odstavka čl. 30. zakona o
zaplembi imovine z dne 9. VI. 1945 radi izdaje odločb
o zaplembi imetja, spadajočega pod udar točke 1. in 2.
čl. 1. odloka AVNOJ-a z dne 21. XI. 1944, imenovali tročlanske zaplembene komisije, in sicer:
A.
V federalno zaplembeno komisijo, kot komisijo
druge stopnje, pristojno za reševanje pritožb zoper zaplembene odločbe mestnih zaplembenih komisij, eo bili
imenovani:
dr. Lemež Milan, predsednik komisije za upravo
narodne imovine v Ljubljani, kot predsednik;
dr. Ravnihàr Vladimir, odvetnik v Ljubljani, kot
prvi član,
Marc Pavel, pravni referent pri notranjem ministrstvu NVS v Ljubljani, kot drugi član.
B.
V okrožne zaplembene komisije, kot komisije druge
stopnje, pristojne za reševanje pritožb zoper zaplembene
odločbe okrajnih komisij, so bili imenovani:
I. za ljubljansko okrožje:
Mulec Josip, predsednik okrožne uprave narodne
imovine za ljubljansko okrožje v Ljubljani, kot predsednik;
Spendal France, pravni referent pri KUNI-ju v Ljubljani, kot prvi član;
Marcjan Stanko, načelnik oddelka za notranje zadeve
pri ljubljanskem okrožju v Ljubljani, kot drugi član;
H. za novomeško okrožje:
Hlede Štefan, sodnik okrajnega narodnega sodišča
v Novem mestu, kot predsednik;
Cero Peter, član odbora okrožne uprave narodne
imovine v Novem mestu, kot prvi Član;
Gliha Ivan, vodja kriminalnega oddelka pri notranjem odseku novomeškega okrožja v Novem mestu,"kot
drugi član;
•. za celjsko okrožje:
Majhen Jože, načelnik okrožne uprave narodne imovine v Celju, kot predsednik;
Berčič Miha, član IOOF Celje, kot prvi član;
Zupančič Franc, sodnik okrajnega narodnega sodišča, Celje, kot drugi Član;
IV. za mariborsko okrožje:
Osojnik Janko, načelnik mariborske okrožne uprave.
za narodno imovino x Mariboru, kot predsednik;
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Karner Hinko, član ESZDN v Mariboru, kot prvi
član ;
Rok Mica, referentka za notranje zadeve OOOF v
Mariboru, kot drugi član.
C.
V mestne zaplembene komisije, kot komisije, pristojne za izdajo zaplembenih odločb prve stopnje, so
bili imenovani (prvonavedeni je predsednik komisije,
ostala dva pa člana komisije):
1. za okrožno mesto Ljubljano:
Vesel Franc, načelnik okrožne uprave narodne imovine za mesto Ljubljano,
Grm Milan, pravni referent pri okrožni upravi narodne imovine,
'
Vodopivec Vlado, referent oddelka za.notranje zadeve mestnega N00 v Ljubljani;
2. za mesto Celje:
Cilenšek Rudi iz Celja — za KUNI,
Kamnikar Hinko iz Celja — za notranje zadeve,
dr. Mejak Ervin iz Celja — pravni reîerent;
3. za mesto Maribor:
Hvala Alfred, član odseka za upravo narodne imovine,
Ceh Oto, član odseka za notranje zadeve,
Vešligaj Jože, član skupščine mestnega N00.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
V okrajne zaplembene komisije kot komisije, pristojne za izdajo zaplembenih odločb prve stopnje, so bili
imenovani (prvonavedeni je predsednik komisije, ostala
dva pa člana komisije):
1. za okraj Celje — okolica:
Jančič Cenko iz Celja — za KUNI,
Jesenek Martin iz Dramelj — za notranjo upravo,
dr. Mejak Ervin iz Celja — pravni referent;
2. za okraj Gornji grad:
Zunter Jože iz Gornjega grada — za KUNI,
Natek Karel iz Gornjega grada — za notranje zadeve,
Mohorčič Anton iz Rečice — pravni referent;
3. za okraj Šoštanj:
Klavzar Marjanca iz Slovenjega Gradca — za KUNI,
Brunsek Jože iz Šoštanja — za notranjo upravo,
dr. Sketa Ivan iz Celja — pravni referent;

15.

16.

•
17.

4. za okraj Trbovlje:
Skrbeč Alojz iz Trbovelj — za KUNI,
Vodiškar Anica iz Trbovelj — za notranjo upravo,
dr. Sketa Ivan iz Celja — pravni referent;
5. za okraj Šmarje pri Jelšah:
Tomažič Radoslav, Šmarje — za KUNI,
Luskar. Ivan, Šmarje — za notranjo upravo,
Kraut Vladimir iz Celja — pravni referent;
6. za okraj Slov. Konjice:
Primožič Jurij iz Konjic — za KUNI,
Libnik Alojz iz Konjic — za notranjo upravo,
Kraut Vladimir, Celje — pravni referent;
7. za okraj Maribor — levi breg:
Lajtgeb Janez, član»>odseka za upravo narodne imovine,
Salesin Leopold, referent za promet,
Dobersek Tit, referent za kmetijstvo;
8. za okraj Maribor — desni breg:

Legat Riko, član pdsçka za •••••• •^•••&••^•

18.

19.

20.

Ivanuš Milan, referent komisije za ugotavljanje zločinov,
Novinšek Nataša, član odseka za socialno skrbstvo;
za okraj Dravograd:
Mravljak Ivan, član odseka narodne imovine,
Sajdl Stanislav," član 10 in referent za notranje
zadeve,
Skarabot Miroslav, sodnik v Marenbergu;
za okraj Dol. Lendava:
Jaklin Stefan, član odseka narodne imovine,
Prša Ivan, član okrajnega N00, •
Rapoša Ludvik, član odseka za notranje zadeve;
za okraj Gornja Radgona:
Stanovšek Franjo, član odseka za upravo narodne
imovine,
dr. Farkaš Franc, sodnik v Gornji Radgoni,
Dernovšek Boris, referent za notranje zadeve;
za okraj Ljutomer:
Horvatič Ivan, tajnik KNOO v Razkrižju,
dr. Horvat Koloman, sodnik narodnega sodišča,
Perbil Zinka, član odseka za notranje zadeve;
za okraj Ptuj:
Ranfl Alojz, član odseka za upravo narodne' imovine«
Dobnik Ljubo, referent za izgr. narodne oblasti,
Knez Viktor, član skupščine N00;
za okraj Murska Sobota:
ing. Zobec Ivo, član odseka narodne imovine,
Meglic Franc, član odseka za notranje zadeve,
Komotar Metod, sodnik;
za okraj Novo mesto:
Marinič Janko, načelnik OUNI za novomeško okrožje,
Mavsar Franc, namestnik poročevalec za narodno
imovino,
Stok Albin, poročevalec za notranje zadeve pri izvršnem N00 novomeškega okraja;
za okraj Trebnje:
Uhan Marjan, poročevalec-za narodno imovino pri
• okraju v Trebnjem,
Marinič Janko, načelnik OUNI v Novem mestu,
Milavec Franc, poročevalec za notranje zadeve pri
okraju v Trebnjem;
za okraj Krško:
Preskar Jože, referent pri odseku za upravo narodna
imovine v Krškem,
Marinič Janko, načelnik OUNI za Novo mesto,
Sepec Ivan, načelnik odseka za notranje zadeve pri
okrajnem N00 v Krškem;
za okraj Črnomelj:
Predovič Janko, referent pri okrajni upravi "narodna
imovine v Črnomlju,
Marinič Janko, načelnik okrožne uprave narodne
imovine za okrožje Novo mesto,
Romanic Peter, referent za notranje zadeve pri izvršnem N00 v Črnomlju;
za bivši okraj Barje:
Vidmar Alojz, referent okrajne uprave narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko, načelnik pravnega oddelka pri
KUNI-ju v Ljubljani,
Centa Pavla, okrajna referentka za notranje zadeve;
za bivši okraj Cerknica:
Kovač Irena, referentka okrajne uprave narodne
imovine^
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80.

81.

32.

dr. Tominšek Stanko,
Virt Franc, okrajni referent za notranje zadeve;
za bivgi okraj Logatec:
Petkovšek Anton, referent okrajne uprave narodne
imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Lenarčič Ciril, okrajni referent za notranje zadeve;
za bivši okraj Vrhnika:
Šinkovec Viktor, odsek za upravo narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Simnic Nikolaj, okrajni referent za notranje zadeve;
za bivši okraj Litija:
Smerkolj Martin, pri upravi narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Rabar Franc, okrajni referent za notranje zadeve;
za okraj Grosuplje:,
Pervanja Mirko, uprava narodne imovine^
dr. Tominšek Stanko,
Groznik Franc, okrajni referent za notranje zadeve;
za bivši okraj Domžale:
Brinovec Franc, za upravo narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Ravbar Jožef, okrajni referent za notranje zadeve;
za okraj Kamnik;
Jerina Franc, referent pri upravi narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Oblak Slavko, okrajni referent za notranje zadeve;
za okraj Kranj:
Pirih Alojz, referent pri upravi narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Kušar Rado, okrajni referent za notranje zadeve;
za bivši okraj Tržič:
Cadež Franc, referent pri upravi narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Kušar Kari, okrajni referent za notranje zadeve]
za bivši okraj Radovljica:
Hrovat Ivan, referent pri upravi narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Mohar Nande, okrajni referent za notranje zadeve;
za okraj Jesenice:
{
Siljar Nikolaj, referent pri upravi narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Baloh EvstaMj, okrajni referent za notramje zadeve;
za okraj Škofja Loka:
' r
Buh Rafael, referent pri upravi narodne imovine,
dr. Tominšek Stanko,
Merjasec Franc, okrajni referent za notranje zadeve;
ia okraj Kocevj«:
Dolar Ivan, načelnik okrajne uprave narodne imovine,
Koprivšek Anton, ekonom pri okrajni uprawi narodne imovine,
\*
Rauh Katarina, nam. referenta za notranje zadeve
. pri INOO.
-•^••»
Ljubljana dne 20. avgusta 1915.
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ßazne uradne objave
281.
Pravilnik
javnega skladišua J. LavriC v Ljubljani-Rudnik
I. Značaj podjetja
§1.
Lavrič Josip iz Ljubljane želi osnovati in obavljati javna
skladišča v Ljubljani pod tvrdko J. Lavrič v Ljubljani—Rudnik,
vpisano pri okrožnem sodišču kot trgovinskem sodišču v Ljubljani.
§2.
Za poslovanje javnega skladišča so odločilna določila zakona o javnih skladiačih z dne 23. avgusta 1930 (>Službene
novine« z dne S. septembra 1930, št. 200/LXXI/422 in ta pravilnik, odobren, od ministrstva za trgovino in preskrbo z odločbo z dne 28. junija 1946, II št. l/L
§3.
Posli javnega skladišča so trgovinski posli po trgovinskem
zakonu in lastnik podjetja jo trgovec
IL Področje
§4.
Javno skladiSče opravlja zlasti naslednjo posle:
1. shranjuje blago v skladišče in oskrbuje skladiščne ••
nipulacije,
2. prevaža blago a cestnimi vozili, naklada blago na %&*
leznllka vozila In ga razklada z njih,
8. izvršuje špedicijeka naročila naročnikov,
4. oskrbuje zavarovanje blaga, shranjenega v skladišču,
zoper požar,
5. plačuje vozarino in druge železniške pristojbine, carinei
in carinsko postransko pristojbino ter davke in drugo pristoji
bine za prevzem blaga,
I
6. izdaja skladiščne liste,
•
'
7. posreduje predujme na vskladiščeno blago kakor tudi
na izdane zastavno liste (varante),
8. shranjuje neocarinjeno blago v svojem carinsko prostem
skladišču, dokler so ne prijavi v uvozno ocarinjenje, nadaljnjo
odpravo v tuzemstvo pod carinskim nadzorom ali za izvoz y
inozemstvo,
9. shranjuje blago, ki jo zavezano državni trošarini, ne*
zatrošarinjeno v okviru dovolitve v smislu § 13. zakona o jav*
näh skladiščih, dokler so ne obdači ali izvozi v inozemstvo,
10. ehranjuje blago, ki je zavezano samoupravnim troša*
rinam, nezatrošarinjeno, dokler se no izvozi iz skladišča v območje tistih samoupravnih oblastev, v katerih se trošarina
pobira,
11. ehranjuje blago, zavezano državnemu monopolu v smii
slu § 14. zakona o javnih skladiščih,
12. oskrbuje ocarinjenje blaga po carinskem posredniku,
ki ga izbere skladiščna uprava izmed oseb, upravičenih za
ta poseL
13. prireja in izvršuje Javne dražbe vsHadiSeenega blaga<
§5.
Raztovatjanje, vskladiščovanje, izskladiSfovanje in natovarjanje blaga so opravlja z delavci skladišča. Tujim delavcem
so ta dela prepovedana. Glede drugih opravil z vskladiščenim
blagom, ki so potrebna, oziroma ki jih stranka želi, je skladiščni upravi pridržano, da jih opravi sama ali Pa prepusti
njih izvršitev stranki oziroma od nje najetim delavcem.
§6.
Javno skladišče rezervira po »ožnostl posameznim stran«
kam na podstavi posebnega dogovora posebne določene skladiščne prostore proti plačilu mesečne pavšalne ležarlne, ki sa
ravna po obsežnosti in kakovosti prostora. Ce se pogodniku
izroči ključ rezerviranega prostora, Je skladišče glede blaga,
vskladiščenega v tem prostoru, razrešeno odgovornosti, katero
predpisujeta ,gJJ2, zakonajû Javnih skladiščih in § 30, tega
pravilnika,,
~ " ~
~
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III. Vodstvo
§7.
Po'lovanjo javnega skladišča vodi Lavrič Josip all od
njega postavljeni poslovodja pod nazivom: »Javna skladišča
J. Lavrič«, Ljubljana—Rudnik.
IV. IzvrSevanJo poslov
1. Splošna določila
§8.
Naročila za izvršitev raznih poslov, ki spadajo v področje
javnega skladišča, je treba dati javnemu skladišču pismeno.
Telefonskih ali brzojavnih naročil ^podjetje ni dolžno izvršiti,
dokler no prejmo pismenega potrdila.
§9.
Naročila izvršuje javno skladišče po vrsti, kakor so došla
in kolikor mogočo hitro po razmerju razpoložljivih moči in
obstoječih naprav.
• S. Sprejemanje blaga
§10.
Dokler je v skladišču dovolj prostora, sprejema skladišče
v shranitev vsako blago, razen tistih vrst, 1d so po pravilniku
Od vskladiščenja izključene.
Skladiščni prostori, ki so v smislu § 1., točke 4. zakona
o javnih skladiščih dani v najem ali ki so po posebnem dogovoru z deponentom rezervirani za vskladiščenje blaga dotičnega
deponenta (§ G. tega pravilnika), veljajo kot zavzeti, četudi
niso popolnoma izkoriščeni (§ 24. zakona o Javnih skladiščih).
§11.
Izvzeto jo provzemanje in vskladiščenje kmetijskih proizvodov, direktno na račun proizvajalcev, nadalje je Izkljuïeno raznesilno ali za ogenj nevarno blago, ki se rado kvari
ali ki jo take kakovosti, da bi moglo škodovati drugemu shranjenemu blagu.
Petrolej, bencin in mineralna olja sploh so smejo shraniti
le v prostorih, ki so posebej za lo določeni in katerih uporabo
oblast dovoli.
Količin pod 500 kg skladišče ne sprejema, vendar pa more
skladiščna uprava dovoliti izjeme., V tem primeru se računajo
pristojbine za 500 kg.
,.»".«
Blago, dospelo za shranitev, mora biti dobro ohranjeno in
jče je omotano, mora biti vklad trpežen in primeren.
Predmeti slabe kakovosti, v pokvarjenem ali nelrpežnem
vkladu se sprejemajo samo, če* poda stranka pismeno izjavo,
da želi shranitev na svojo odgovornost, ne da bi prevzelo skladišče jamstvo po § 22. zakona o javnih Bkladiščih za škodljivo
posledico navedenih pomanjkljivosti. Ce skladiščna uprava popravi nedostaten vklad, morajo deponenti brez ugovora povrniti
BtroSko poprave.
§ 12.
Skladiščna uprava ïma pravico odpreü kose blaga, Ze>
pmovano Burni, da eo navedli deponenti napačno vsebino.
§13.
V sporazumu z deponentom oziroma njegovim pooblaščen^
eem more skladiščna uprava vskladiščiti blago tudi pod milim
nebom ali v pokritih in neobzidanih prostorih na ograjenem
prostoru okrog skladiščnih zgradb. V tem primeru pa skladišče ne odgovarja za primanjkljaje in poškodbe, ki nastanejo
zbog tega načina vskladiŠČenja.
§14Stranka, ki preda blago v skladišče, mora žo pred vskladlščenjem javiti pismeno javnemu skladišču naslednje podatke:
1. ime in natančen naslov deponenta,
2. točno označbo vrste blaga, Število in znamenja kosov,
bruto
in noto težo posameznih kosov,
1
3. zavarovalno vrednost blaga,
4. če naj ima dispozicijsko pravico za blago oseba. Id ni
Identična z osebo, na katere ime naj se blago vskladišči,
je treba navesti, da li je dlspozicijska pravica te osebe preklicna ali nepreklicna, ce se blago pošlje po železnici na naBlov skladišča, le treba Ut podatke pismeno javiti pravočasno

tako, da dospo obvestilo še pred despetkom na naslov pre.
jemnika.
§ 15.
Za deponenta se šteje oseba, ki blago skladiščni upravi
preda, oziroma če izjavi ta oseba, da preda blago po naroČilu kako druge osebe, velja ta oseba kot deponent. Ce pa ta
oseba ni pismeno obvestila skladiščne upravo in izjavi, da
naročila ni dala, oziroma da ne želi hranitev blaga, velja kot
deponent oseba, ki je blago v skladišču predala.
Za blago, ki se pošlje na naslov skladišča po železnici, ee
šteje za deponenta v tovornem listu kot odpušiljatelj navedena
oseba, če ta ne navede kake druge osebe kot naročitelja. V
tem primeru velja oseba naročitelja za deponenta. Ce ta oseba
izjavi, da ni naročitelj, se postopa po določilu predhodneca
odstavka. Ime naročitelja oziroma deponenta mora odpošiliatelj javiti skladiščni upravi v posebnem pismu. Ce pa napiše
odpošiljatelj ime naročitelja oziroma deponenta samo na zadnji strani tovornega lista, je skladiščna uprava upravičena, ne
pa dolžna to navedbo upoštevatL
§16.
Skladišče ni dolžno sprejemati blaga, glede katerega nima
zgoraj navedenih podatkov. Ce ga kljub temu sprejme, se
blago vskladišči na račun odpošiljatelja blaga.
§ 17.
# Blago, ki spada pod uradno trošarinsko nadzorstvo, mora
biti opremljeno s trošarinskimi listinami, ki se morajo navesti
v tovornem listu, pripeti nanj ali z njim vred odprte oddati,
sicer se sme sprejem blaga odkloniti.
§18.
Za vso Škodljive posledice, ki nastanejo zaradi napačnih
ali pomanjkljivih podatkov, danih ob predaji blaga skladiščni
upravi, je odgovorna izključno dotična stranka sama, nikakor
pa ne javno skladišče.
§19.
Shranjeno blago se prevzame .in predaja brez izjeme po
teži, ki se ugotovi vselej v skladišču. Za skladišče Je odločilna
vodno teža, ki jo ugotovi skladišče samo in le ta teža se vpiše
v skladiščno knjiga
V vseh primerih velja za ßkladiäce vsakokrat veljajoča
zakonita mera.
Ce poda stranka, ko ee blago vskladišči, pismeno zahtevo,
da se blago ne stehta, ni podjetje nikakor odgovorno za težo.
Prav tako ni podjetje, nikakor odgovorno za naravni usušek
(kalo), ki nastane zaradi tega, ker se Je blago vskladiščilo In
sa le izvršila manipulacija z nJim.
S. Izdajanje potrdil o prevzemu blaga in določba
o skladiščnih listih
§20.

Prevzem blaga se potrjuje po želji deponenta ali:
1. s pismenim potrdilom ali
2. z izdajo potrdila, ki ni prenosno z indosamentom ali
8. z izdajo skladiščnega lista.
Ce ne izreče stranka glede načina potrdila nobene želje,
se prevzem blaga potrdi na naôin, naveden pod točkama 1.
ab 2., medtem ko eo skladiščni Ikt izda le na IzroČno Želio
deponenta.
§21.
,. , Skladiščni list je izrezek iz matične knjige za skladiščno
. ,1' o J° vodl Javno skladišče v kronološkem redu po predpisih § 23. zakona o Javnih skladiščih. Skladiščni list sestoji
iz dveh medsebojno
spojenih delov, ki »e lahko ločita. Eden
ii S-« i° P.ri2nanica, drugi varant (zastavni list). Vrak del
skladiščnega lista se označi kot tak z vzajemnim sklicevaniem
drugega na drugega. Duplikati skladiščnega lista ali eden obeh
dolov se smejo izdati samo v primeru aodne amortizacije izvirnika.
Javno skladišče ne sme Izdati samo enega obeh delov.
§ 22.

Skladiščni list se izda na zahtevo deponenta bodisi za vse
blago aH pa za posamezno dele blaga, kl je büo sprejeto v
Bhxanltey4
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Oba dela skladiščnega lista se morata glasiti: >po naredbi< • vsebovati:
1. ime in sedež javnega skladišča,
2. tekočo številko skladiščne knjige in oznako skladišča,
kjer je blago shranjeno,
3. rodbinsko in rojstno ime (tvrdke), poklic in stanovališče osebe, ki jo izročila blago, ali osebe, po katere naročilu
je bilo b>aeo izročeno v shranitev.
4. natančno označbo vrste m količine shranjenega blaga,
deklariranega ali ugotovljenega po teži in po kosih, znake in
številko kakor tudi druge morebitne označbe, običajne v trgovini- in način omoianja. Če se izda skladiščni list o blagu, ki
se shranjuje skupaj z drugim blagom, se mora označiti v njem
kakovost ali vrsta (tipa blaga).
5. pri kom, za kakšno vrednost in za kakšno dobo je blago
tavarovano,
6. dobo shranitve blaga, določeno v pogodbi ali pravilniku (§ 30. zakona o javnih skladiščih),
7. vse pristojbine in vse stroške javnega skladišča kakor
tudi vse druge javne davščine ali takse, ki še niso bile poravnane do dne, ko se izda skladiščni list,
8. kraj in čas izdaje skladiščnega lista in podpis tvrdke
javnega skladišča.
Vse te podatke mora javno skladišče zabeležiti tudi v
matično knjigo. Prav tako mora zabeležiti v skladiščno knjigo
izdajo skladiščnega lista (§ 23. zakona o javnih skladiščih).
Javno skladišče odgovarja za točnost podatkov v skladiščnem
listu, zlasti kolikor se nanašajo na vrsto, količino in kakovost
blaga
§ 23.
Za izgubljeni skladiščni list ali katerega njegovih delov
se sme zahtevati pri pristojnem sodišču amortizacija.
O uvedenem amortizacijskem postopanju obvesti sodišče
tudi javno skladišče, ki mora zabeležiti odrejeno postopanje
v skladiščno knjigo.
Amortizacijski rok za skladiščni list ali za priznanico
samo se računa, če še ni potekel shranitveni rok, od prvega
dne, ko shranitveni rok poteče.
Če se prosi za amortizacijo nerazdeljenega skladiščnega
lista ali samo priznanice, sme dovoliti sodišče po že uvedenem
amortizacijskem postopanju, da se dvigne blago iz skladišča
preden izda dokončni amortizacijski sklep. V tem primeru
mora dati oseba, ki prosi za amortizacijo, javnemu skladišču
popolno zavarovanje za plačilo terjatev morebitnih upnikov.
Po pravnomočni amortizaciji sme tisti, v čigar korist je bila
izrečena, zahtevati, da mu izda javno skladišče na njegove
etroške novo priznanico oziroma oba dela skladiščnega lista.
Če se prosi samo za amortizacijo varanta, ki je bil indosiran
v smislu § 43. zakona o javnih skladiščih, sme sodišče po že
uvedenem postopanju in preden izda dokončni sklep o amortizaciji, pooblastiti osebo, ki prosi za amortizacijo, da izterja
znesek s pripadki, ki je zavarovan z zastavno pravico oziroma
da ukrene vse, česar je v smis'u zakona treba za zavarovanje
njenih pravic za plačilo njenih terjatev. To pooblastilo sme
izdati sodišče samo, če prosilec popolnoma zavaruje morebitne
terjatve tretjih oseb.

/

i. Zavarovanje blaga

§24.
Javno skladišče je po zakonu dolžno oskrbeti takoj, ko
blago vskladišči, zavarovanje blaga proti požaru za popolno
vrednost blaga. To vrednost mora označiti deponent, ker odgovarja on za pravilno ocenitev. Skladiščna uprava je dolžna
spremeniti vrednost zavarovanja le, če to naroči deponent. Če ]'e
ocenitev vrednosti blaga po deponentu očividno prenizka, je skiadiščna uprava upravičena zavarovali blago za višjo vrednost. Če
ob prevzetju blaga ni javljena skladiščni upravi vrednost blaga,
oceni skladiščna uorava sama vrednost blaga brez odgovornosti
za pravilno ocenitev, mora pa to javiti deponentu, da more
ta, če se mu zdi ocenitev nepravilna, dati nalog za spremembo
zavarovalne vrednosti. Zavarovanje se srhe izvršiti samo pri
zavarovalnicah, ki imajo oblastveno dovoljenje za poslovanje
v državi.
§ 25.
Izjemoma sme javno skladišče opustiti požarno zavarovanie na zahtevo deponenta, ker nosi slednji vso nevarnost požarne škode, če deponent izjavi, da je že sam oskrbel zavarovanje. To pa mora dokazati s predložitvijo zavarovalne p°"
lice zavarovalnice, ki ima oblastveno dovoljenie V državi in
izročiti iziavo. s katero odstona javnemu skladišču svoje pra-

vice za sprejem zavarovalnine v primeru požara ter pošiljati
redno javnemu skladišču vsakokratne premijske pobotnice.
Če javno skladišče za kateri termin ne prejme pravočasno
premijske pobotnice, je upravičeno domnevati, da premija ni
bila plačana ter jo plača v breme deponentovega računa.
Določba prednjega odstavka pa ne velja, če se je za blago
izdal skladiščni list. V tem primeru oskrbi zavarovanje skladiščna uprava sama in je le ta upravičena prejeti zavaroval,
nino, če nastane škoda zbog požara (§ 54. zakona o javnih
skladiščih),
§26.
Če nastane škoda zbog požara, stopi namesto blaga vsota,
ki jo prizna zavarovalnica ter se ta vsota razdeli na način,
kakor ga predpisuje § 50. tega pravilnika za razdelitev izkupička pri prodaji blaga (§ 38., odstavek 5. zakona o javnih
skladiščih).
5. Pregledovanje blaga in jemanje vzorcev
§ 27.
Javno skladišče mora deponentu ali njegovemu pooblaščencu dovoliti, da v uradnih urah ob navzočnosti nameščenca podjetja blago pregleda in vzame od njega vzorce; dopustiti mora,
da deponent ukrene vse potrebno za vzdrževanje blaga, kolikor
ni po pravilniku podjetje samo dolžno to izvršiti.
Če zahteva deponent blaga pismeno, naj mu izda skladišče vzorce njegovega blaga, mora skladišče to naročilo nemudoma izvršiti.
G. Izročitev/ blaga
§ 28.

Podjetje ni dolžno izročiti blaga, dokler niso plačane vse
pristojbine in terjatve podjetja, zavarovane z zakonito zastavno
pravico. Poleg tega morajo biti poravnane po deponentu ali
prejemniku blaga pred izvozom iz skladišča tudi še vse neplačane carinske in trošarinske terjatve, davščine in takse, ako
je bilo plačilo teh odloženo radi ležanja blaga v javnem
skladišču. Če so vse te terjatve skladišča in oblasti poravnane,
je skladiščno podjetje dolžno izročiti blago in sicer:
a) če se je izdal skladiščni list: lastniku obeh delov skladiščnega lista,
b) če se je izdalo potrdilo: osebi, ki je na tem listu kot
deponent označena oziroma osebi, kateri je stavil deponent
blago na razpolago proti izročitvi potrdila,
e) ce se jo izdalo pismeno obvestilo o prevzemu blaga v
skladišče: deponentu proti temu, da potrdi prevzem blaga iz
skladišča oziroma osebi, katero je deponent za_ prevzem blaga
ali za disponiranje z vskladiščenim blagom pismeno pooblastil.
§29.
Če prenese deponent pravice disponiranja z blagom na
kako drugo osebo, je njen prenos proti skladiščni upravi veljaven le, če javi to deponent skladiščni upravi v pismu, naslovljenem na javna skladišča. Generalnih pooblastil skladiščna
uprava ni dolžna upoštevati. Če deponent v pismu, s katerim
daje dispozicijsko pravico o blagu kaki drugi osebi, ne navede,
da jo podelitev te pravice preklicna, velja dodelitev, dispozicijsko pravice kot nepreklicna. Preklic podelitve dispozicijsko
pravice, ki ni bila označena kot preklicna, sme skladiščna
uprava upoštevati le tedaj, če o podelitvi dispozicijske pravice
Se ni obvestila koristnika te pravice.
§30.
Skladišče ni dolžno preiskovati pristnost podpisov stranlf.
Če se z izročitvijo potrdila po § 28.b) tega pravilnika zahteva
izročitev blaga, ni dolžno skladišče preiskovati, ali je donosilec
potrdila identičen z deponentom, temveč je upravičeno imeti
donosilca za deponenta.
§31.
Če ne vrne imetnik priznanice sočasno varanta, sme zahtevati, da se mu izda blago samo v primeru, če položi pri javnem
skladišču znesek, ki je zavarovan z zastavno pravico, skupno z
obrestmi, ki se računajo do dneva dospelosti varanta.
Ti predpisi se uporabljajo tudi. če varant Se ni zapadel ali
hranitveni rok še ni potekel ali Če imetnik varanta podjetju
ni znan.
Če jo na varantu označen poseben adresat, ga mora javno
skladišče obvestiti, da je denar položen.
Skladišče more denar, ki in bil položen za odkup varanta,
izplačati imetniku varanta ia zahtevati poviačilp varanta- Javne
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skladišče smo položeni znesek izplačati tudi adresatu, ce mu
ta predloži ta varant kot potrdilo o plačilu terjatve. Če upravičenec ne dvigne denarja v roku treh mesecev, ko je potekel
varantu rok za izplačilo, ga deponira podjetje pri pristojnem
sodišču.
§32.
Shranjeno blago se sme vzeti iz skladišča vse hkrati ali
pa v partijah; pri blagu, ki jo shranjeno v zabojih, balah,
vrečah, jerbasih ali sodih, se more dovoliti odjem le po kosih.
§ 33.
Co da deponent naročilo, da se blago iz skladišča dostavi
odjemalcu v mesto ali na kolodvor radi odpreme po železnici,
se prevozni stroški do domicila odjemalca v mestu oziroma
do kolodvora zaračunajo deponentu razen če deponent naroči,
da plača te prevozno stroške odjemalec (prejemnik blaga). Če
odjemalec (oseba, kateri je blago namenjeno) odkloni plačilo
teh prevoznih stroškov, se mu blago ne izroči. V tem primeru
se provozni stroški za dostavo in vrnitev blaga v skladišče
zaračunajo deponentu.
Pošiljatev po železnici so odpremi nefrankirana, če deponent ne naroči, da se pošiljka frankira. V tem primeru se
frankatura in pristojbina za njeno plačilo zaračunata deponentu
po pristojbinski tarifi.
Vse, kar velja v gornjih odstavkih za deponenta, velja tudi
•• osobo, ki je od deponenta upravičena za disponiranje.
V. Poslovna tajnost
§34.
Javno skladišče ••••• čuvati strogo tajnost v vsakem poslu
svojih klientov. Skladiščna uprava zaradi tega ne daje tretjim
osebam nobenih informacij o vskladiščenju in prometu blaga
posameznih deponentov. Čuvati poslovno tajnost so zavezani
tudi vai uradniki in drugi uslužbenci skladišča.
VI. Zakonita zastavna pravica javnih skladišč
§35.
Dokler j© blago shranjeno v skladišču, ima skladišče na
blagu zakonito zastavno pravico. • Ta pravica ostane v polni
veljavi tudi v primeru konkurza in ima prednost pred vsako
drugo pravico, izvzemši terjatve po točkah 1. in 2. prvega
odstavka § 38. zakona o-javnih skladiščih.
Zastavna pravica pripada:
1. za vse terjatve javnega skladišča, do katerih ima pravico po pravilniku in tarifi za vskladiščenje, shranitev, mani.
pulacije, raztovarjenje, natovarjenje in pretovarjanje, •••••• in
izročitev blaga,
2. za vso terjatve z obrestmi vred javnega skladišča, ki so
nastale e plačilom carine, trošarine, taks in davščin, prevoznih
in odpošiljatvenih stroškov, stroškov za zavarovanje in vzdrževanje blaga, kakor tudi drugih morebitnih stroškov s shranjenim blagom.

VIL Odgovornost javnega skladišča
§ 36.
Javno skladišče je odgovorno za vsako škodo, ki nastane
zbog tega, ker so ni postopalo v skladiščnem poslovanje •
skrbnostjo rednega trgovca. Ta odgovornost s© začenja s sprejemom blaga in traja do njegove izročitve.
Skladiščna uprava pa ne jamci za škodo, ki ni nastala po
njeni krivdi. No jamči torej za poškodbe, ki se dogode zbog
višje sile, naravnih dogodkov, vremenskih nezgod, vojnih dogodkov, plenitev, stavk, pasivne resistence,^ sabotaže, transportnih ovir, zbog namerne ali vedoma povzročene škodo po deponentu ali njegovih organih kakor tudi ne za poškodbe, ki bi
nastalo zbog pomanjkljivega omotanja, radi posebnega od
stranke zaželenega načina vskladiščonja, zaradi kvarjenju podvrženega svojstva blaga ter v primerih, navedenih v §§ 6.
in 13. tega pravilnika. Skladiščno podjetje odgovarja tudi za
svoje osebje, kakor tudi za drugo osebe, ki jih zaposluje v
svojem obratu.
§37.
Prejemnik mora blago, kolikor to dopušča rodni potek
poslov, takoj pregledati, brž ko mu ga javno skladišče izroči.
Ce onazi ob •••••^••• na blagu •••••• primanikliai ali

poškodbe, mora to takoj .ugotoviti in nemudoma sporočiti javnomu skladišču, sicer velja, da je bilo blago v redu izročeno.
Javno skladišče je odgovorno za primanjkljaj alj poškodbo
blaga, ki ju ob izdanju ni bilo moči opaziti, samo takrat, kadar
sta bila primanjkljaj ali poškodba nemudoma ugotovljena po
izvedencih in prijavljena javnemu skladišču najpozneje v roku
enega meseca po izročitvi blaga in ako se dokaže, da je nastala
škoda po krivdi javnega skladišča v času od prevzema blaga
v skladišč© pa do njega izročitve.
§38.
Če nastopi primer obveznosti za plačilo odškodnine, je za
obračun podlaga zavarovalna vrednost blaga, če ta ne presega
kupno vrednosti blaga, na kraju poškodbe in v času, ko se je
poškodba zgodila. Če zavarovalna vrednost presega to kupno
vrednost, se mora vzeti le ta kupna vrednost kot podlaga za
odmero odškodninskega plačila. Vrednost posebne priljubljenosti so v nobenem primeru ne prizna in ne izplača.
VIII. Pristojbinska tarila, določila glede plačil, izdatkoT
in plačilni pogoji
§39.
_ PristojTyineka tarifa določa pristojbine, katere računa skia,
dišče zaležarino blaga, zavarovalnino in razne manipulacije
ter provizije za razno posebne udobnosti, katere nudi javno
skladišče svojim klientom (reekspedicija, .carinsko in trošarinsko prosto skladišče).
'
Tarifo sestavi in spreminja skladiščna uprava. Tarifa morn
biti pred uporabo objavljena, ker sicer ni pravno obvezna.
§40.
Za blago, ki v tarifi ni navedeno, veljajo pristojbine po
dogovoru oziroma po vsakokratnih dotičnih posebn'h določbah.
§ 41.
Pristojbine se morajo plačati skladiščni upravi na njeno
vsakokratno zahtevo. Skladiščna uprava pa jo tudi upravičena
zahtevati, da s© plačajo pristojbine vnaprej.
§ 42.
Če se s spremembo tarife posamezne postavke zvišajo, velja
to zvišanje za blago, ki je v času zvišanja že vskladiščeno, v
30 dneh po objavi, za novovskladiščeno blago pa 8 dni po
objavi.
§43.
S shranitvijo blaga pristane deponent na določbe te^a
pravilnika in na vsakokratno veljavno tarifo, ki jo objavi
skladiščno podjetj©.
§44.
Skladišče je upravičeno plačati v breme blaga oziroma v
breme deponenta vse izdatke, ki so potrebni, da se blago
prevzame v skladišče, kakor železniške in carinske pristojbine,
državne in samoupravne davščine in drugo razen povzetij. Isto
velja za te izdatke, č© nastanejo med ležanjem blaga •
skladišču.
Povzetje pkča skladišče le, če dobi ta nalog od stranka,
kateri je blago namenjeno. Ako bi dospel ta nalog tako kasno,
da bi zaradi tega skladišče ne moglo pred potekom razkladalnega roka prevzeti blaga na železnici, gre izdatek za stojnino
au ležarino v breme deponenta. Skladišče sme .zahtevati za
izdatke predplačilo aH depot. Če se tej zahtevi ne uetreže,
skladiščna uprava ni dolžna sprejeti blaga, če ,• čaeu, ko je
treba plačati, deponent ni položil zadostnega dépota, je skladiščna uprava upravičena računati. za svoje plačilo provizijo
za predujem po določbah tarife.
Dodatne terjatve železniške • uprave, carinarnice, državnih
in samoupravnih oblastev za doplačilo na železniških pristojbinah, carinskih pristojbinah, državnih in samoupravnih dav.
ščinah, ki se zaračunajo skladiščni upravi, mora povrniti stranka
tudi, če je blago že prej vzela iz skladišča.
IX. Trajanje hranjenja blaga
§45.
Glede trajanja hranjenja blaga je odločilen dogovor %
deponentom, če tega dogovora ni. je skladišče dolžno shranje.
vati blaeo najdalj .6 mesecev, čo se je izdal skladiščni list. in
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najdalj ljeto. če se ni izdal skladiščni list. V obeh primerih
pa je javno skladišče -upravičeno pred pretekom roka izskladiščiti blago s predajo blaga po določbah § 37. zakona o javnih
skladiščih, če so se na blagu opazili znaki kvarjenja, potem ko
je skladišče izvedlo postopanje, predpisano v § 32. zakona o
javnih skladiščih in če je dan razlog za prodajo v smislu
odstavka 2. omenjenega paragrafa. V primeru, da se skladiščni
list ni izdal, pa je skladiščna uprava upravičena prodati blago
pred potekom roka, določenega za trajanje hranjenja po določbah § 37. ze'/••• o javnih skladiščih, če deponent na poziv
javnega skladišča ne poravna svojih obveznosti do skladišča.
Prodaja se sme v tem primeru izvršiti šeie 8 dni potem, ko je
javno skladišče oddalo na pešto priporočeno pismo, v katerem
obvešča deponenta o odrejeni prodaji.
Po preteku dogovorjenega ali v tem pravilniku določenega
roka je skladišče upravičeno postopati po določilih, § 30. zakona o javnih skladiščih.
Javno skladišče sme glede na svojstvo blaga določiti tudi
krajše roke za posamezne vrste blaga, toda ne pod 3 meseci.
X. Prodaja blaga
§46.

Prodaja blaga se izvrši po določbi § 3T. zakona o javnih
skladiščih brez sodnega postopanja ali drugih formalnosti na
javni dražbi, če ima blsgo borzno ali tržno ceno, se sme
prodati tudi po borznem ali trgovinskem posredovalcu, ki je
pooblaščen za take pošlo ali po drugi osebi, ki je pooblaščena
izvrševati javno prodaje. Prodaja se vršivna račun deponenta.
§47.

Dražba se mora naznaniti na način, ki ga predpisuje pravilnik za službene objave javnega skladišča.
§48.

Potek dražbe vodi od skladiščnega vodstva določeni usluž.
benec javnega skladišča. Izklicna cena jé polovica vrednosti
blaga, ki ga oceni izvedenec.
§49.
' Izvedence-sirokovnjak© določa vodstvo javnega skladišča.
§50.
Iz zneska, dobljenega s prodajo blaga, se morajo poravnati:
1. stroški prodaje,
2. še ne plačane carinske in trosarinske terjatve, davščine
in takse,
8. pristojbine in ostale terjatve, zavarovane z zakonito zastavno pravico javnega skladišča,
4. terjatve zastavnega upnika s pripadkL
Te terjatve se poravnajo po vrstnem redu, • je zgoraj
naveden. Po istem vrstnem redu se poravnajo terjatve v primeru, ako izvede predajo izvršilna oblast.
Izkupiček, ki preostane po pokritju vseh prej navedenih
terjatev, se izroči deponentu blaga. Če deponent ne dvigne
denarja v roku treh mesecev od dne, ko je bil obveSčen, ga
javno skladišče deponira pri pristojnem sodišču.
XI. Prostovoljne javne dražbe
§ si.
; '
Javno skladišče opravlja tudi prostovoljne javne dražbe
vskladiščanega blaga na željo deponentov in za njihov račun.
Glede načina teh dražb in razdelitve izkupička veljalo določbe
prejšnjega poglavja z izjemo, da sme vizino izldicne cene
določiti deponent sam.
XII. Hifni red
§52.
Razen ob nedeljah in praznikih se sprejema in oddaja
blago neprestano vsak dan, in .sicer od 8. do 12. in od 14.
do 18. ure.
§53.
Vstop v skladišče je dovoljen, tujeem samo, če se morejo
izkazati z dovolitvijo skladiščne uprave ali s skladiščnim Metom,
Posestnik skladiščnega lista je upravičen vstopiti samo v
tisti skladiščni oddelek, kjer je dotično blago shranjeno.

§54.
V skladiščnih prostorih stranke ne smejo kaditi.
§55.

Blago smejo izvoziti ali iznositi iz skladišča samo osebe, ki
se pri vratarju izkažejo s pooblastilom (svobodaioo) skladiščne
uprave.
§56.
Skladiščnim uslužbencem je strogo prepovedano sprejemati
darila ali napitnine. Stranke morajo opustiti z uslužbenci vsak
pogovor, ki so no tiče opravil, in. prav tako ni dovoljeno poizvedovati po blagu drugih strank, vloženih v skladišču ali po
njihovih tamkaj sklenjenih kupčijah.
••. Razsodišče
§57.
Za razsojanje vseh pravnih »porov med skladiščnim pod.
jotjem in strankami iz poslov, ki jih ima v vidu zakon o
javnih skladiščih, je izključno pristojno razsodišče ljubljanske
borze za blago in vrednote.
XIV. Obiave
§58.
Pravilnik in vsaka njegova sprememba, pristojbinska tarifa
in vsaka njena sprememba, statistični podatki, katerih objavljanje predpiše oblast, kakor tudi vse druge razglasitve, potrebne po tom pravilniku, se objavljajo v Uradnem listu.
II. St 1/1 fa 1945.
Pričujoči pravilnik odobrujem na ©snovi § 19. zakona o
javnih skladiSčih z dne 23. avgusta 1930, SL list St. 246/39.
Ljubljana dne 28. junija 1945.
Minister za trgovino in preskrbo
pomočnik:
Dr. Stane Pavli«
zanj: Jare e. r.

PRISTOJBINSKA TARIFA
tvrđke
Javna skladišča J. Lavriž, Ljnbljana-Rndnik
•

A. Splošna določila

. •• •

1. Ležarma se ravna po vrsti (kategoriji) blaga ia se določa
glede količine od 100 kg, glede časa pa na teden od dne,
ko se blago shrani v skladišče; izjeme so določene v točkah'
2., 3. in 4. odstavka I poglavje B ter v primeru, • ga
omenja določba 9 splošnih določil.
2. Vsak pričeti teden se računa za celoten teden in veak pri*
Ceti meterski slot za popoln stot
S. Za osnovo obračuna pristojbin eo v tarifnih poetavkaK
navedene teže razumejo bruto.
4. .Količine pod 500 kg se po pravfflnuku načeloma ne epreje«
majo, ce ee pa dovoli izjema, ee računajo pristojbine za
najmanj 500 kg.
5. Izdatki za tovornine, leoleke, carine, samoupravne ter
državne davščine in pristojbina na blago, poštnino, tele.
grame itd. niso v teh tarifnih pristojbinah veteti in se
zaračunavajo posebej.
6. Voznine, evontualna povzetja in carinski zneski se morajo
pokriti, preden blago dospe oziroma preden se ocarini, z
zadostnim vnaprejšnjim plačilom.
7. Dodatne terjatve, nastale zbog napačnega računanja voznine, carine in pristojbin, mora poravnati stranka skladišču
tudi, če je blago vzela iz skladišča.
8. Skladiščna uprava si pridržuje pravico, zaračunati viSio
ležarino kot je navedena v tarifi v naslednjih primerih:
a) za blago, ki ee po določbi postavke 84. ljubljanske občinske uvozninske tarife smatra kot luksuzno blago,
b) za blago, od. katerega zavzema zaradi neobičajnega
vklada ali zaradi kakovosti 500 kg v skladišču' več proetara kot lm\
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cj v primerih, kjer naj se uveljavi določba 10 splošnih
določil te pristojbinske tarife.
Ce se ni določila ležarina za take primere že prej,
so določi v pismu, s katerim so stranka obvešča, da
je blago vskladiščeno.
9. Skladiščna uprava rezervira po možnosti posameznim strankam na podstavi posebnega dogovora posebne določene
skladiščne prostore proti plačilu mesečne povprečne skia,
diščnine, ki se ravna po obsežnosti in kakovosti prostora.
10. Za blago, ki v tej tarifi ni navedeno, veljajo pristojbine
po dogovoru oziroma po vsakokratnih dotičnih r posebnih
določilih.
JI. V vsem ostalem veljajo določila zakona O javnih skladiščih in pravilnika.
B. Tarifne postavke
I. Ležarina
po določbah poglavja C:
100 kg na teden
100 kg na teden
100 kg na teden
100 kg na teden
100 kg na teden
100 kg na teden
100 kg na teden

1. Za blago, uvršteno
v kategorijo I od
v kategorijo H od
v kategorijo III od
v kategorijo IV od
v kategorijo V od
v kategorijo VI od
v kategorijo VII od
2. Pohištvo:
,
od m* zavzete površine na mesec
čas nad enim mesecem se računa za najmanj
pol meseca.
3. Za blago, vskladiščeno v pokritem, a ne
zaprtem prostora:
od m! na teden
ali temu ustrezni znesek od 100 kg na teden.
4. Za blago pod milim nebom:
od m* na teden
aH temu ustrezni znesek od 100 kg na teden.

din
„
„
„
„
„
„

2.—

i!so
1.50
1.—
0.50
0.•0
0.50

din 18.—

»

1-50

>•

J.—

II. Zavarovanje zoper požar
Obračunava se od največje vsote vrednost vskladiščcnega
blaga v vsaki polovici meseca za pol meseca od vrednosti
polovica pro mille.
HL Pristojbina za manipulacije v skladišču
X. Baztororiter in vskladišcenje ali izskladiščenje in natovoritev:
za blago pakovano v zabojih, balah ali sodih
od 100 kg
din
najmanj za posamezno vakladiščenjo
„
Ta pristojbina pa ne velja za obsežno blago
in za blago v zabojih, vrečah ali balah, ki so
težki nad 200 kg in v sodih, ki so težki nad
800 kg. Za tako blago, kakor tudi za nepakoivano blago velja pristojbina po dogovoru oziroma po vsakokratnih posebnih določilih skladiščno uprave.
g. Tehtanje:
a) na decimalni tehtnici» od 100 lag
u
b) pri tehtanju vsakega posameznega koaa na
decimalki od 100 kg
»,
e) na mestni tehtnici za cestna vozila v višini '
postavke, katero vsakokrat računa mestna
tehtnica.
d) na vagoaski tehtnici v višini postavke, katero vsakokrat računa železniška uprava za
tehtanje na svojih vagonskih tehtnicah.
Ce se zahteva železniško uradno tehtanje,
ee računa poleg tega še železniška pristojbina za tehtanje in prieoetvovanje železniškega uslužbenca pri tehtanju.

1.50
4,—

0X0
0.50

IV. Bazne druge pristojbine
Ï. Pristojbina za prevzem blaga od 100 kg
din 0.50
najmanj
13.0.50
2- Pristojbina za oddajo Maga na železnici od 100 kg
najmanj za vsako pošiljko
13., polee izdatkov, za, im<md .•. j .

3. Pristojbina za nadaljnjo odpremo vagona (rcokspedlcija) od vagona
4. Pismo za obvestilo o shranitvi blaga czlrona
za izdajo začasnega potrdila
5. Izdaja skladiščnega usta
6. Prepis skladiščne postavke na drugo ime
7. Pristojbina za naknadno razpolaganje, poleg
efektivnih Izdatkov
8. Pristojbina4* za cediranje voznega lista poleg
takse
9. Vlaganje reklamacij:
a) glede izgube, manka blaga, poleg efektivnih izdatkov
b) glede računanja tovornine za sestavo reklamacije od voznega lista poleg takse
.Te postavke veljajo samo za blago, ki je
dospelo na naslov dotičnoga javnega skladišča.
10. Predjemna provizija, ki se računa, -če ni položen ob času plačila tovornine, carine ali drugih
efektivnih izdatkov depot 1 •/«, a najmanj
11. Provizija za vnovčitev povzetij V*'/», najmanj
12. Obresti za zneske, ki jih stranke dolgujejo, 8%.
Obresti za imetja na računih se ne računajo,
13. Stalna pristojbina pri vsakem računu
z izravnavo v parah in kolkovine.
14. Razni drugi posli, Id se opravljajo po določbah
pravilnika javnega skladišča aH po naročilu
deponenta, še obračunajo po obsegu na osnovi
režijsko kalkulacije javnega skladišča.

din 155.—
0»30 .
r
„ 13.—
„ 13.—
„ 13.—
.. 26.—
•

32.50

», 19 50

„ 13 —
„ 6.50
„

6.50

V. Prevozi z vozili
Pristojbine se zaračunavajo po dogovoru oziroma po vsakokratnih posebnih določbah.
VI. Carinska manipulacija
Se obračunava po posebni dotični tarili oziroma po poeebnem dogovoru.
VII. VskladiSčenjo v carinsko pro3tem skladišča
1. Ležarina je za 50 Vo višja od one, ki je določena za vsako kategorijo blaga v odstavku I.,
točka 1. in 2. tega poglavja
din 2.50
2. Pristojbine za zavarovanje, manipulacijske pristojbino in razne druge pristojbine so enake
tistim, ki so navedene v. poglavjih II. do IV.
3. Posebne pristojbine za carinsko prosto skladišče:
a) provizija od 3Vo cd kreditirane carine in
eventualno trošarine minimalno in maksimalno za 4 mesece ležanja blaga, vsak
nadaljnji mesec V» Ve;
b) diete za carinske organe po vsakokratnih
zadevnih predpisih carinarnice;
c) glede pristojbin za izvršitev potrebne earinske manipulacijo velja določba odstavka VI.
VIII. Pavšalna cena
Skladiščna "uprava more določiti po svojem preudarku la
v sporazumu s stranko radi enostavnosti obračunnvan'a pavšalne cene, ki obsegajo v eni, postavki vse upoštevane pristojbine.
Podstava tej ceni pa mora,biti določena maksimalna dob»
ležanja blaga v skladišču.
IX. Kelakcija
Ce dospe za eno firmo mesečno v skladišče najmanj 500 q,
dovoli skladiščna uprava relakcijo na pristojbino za raztovoritev in vskladiŠčenje v višini od 5 Vo do 20 %.
Ta refakcija pa se prizna samo, če predloži stranka skladiščni upravi dotično stroškovnike najdalj v 30 dneh po preteku
meseca, za katerega se zahteva refakcija.
Ce so sklene s takšno stranko pogodba, s katero se stranka
obveže, vskladiščili blago za_ daljšo določeno dobo, so more
določiti tudi višja refakcija, in to ne samo na pristoibme za
raztovoritev in v&kladiščenje, marveč ludi za druge pristojbine.
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blaga

•

kategorije

Označba blaga;
Kategorija:
Aluminijevi izdelki
III
Azbest
V
Baker
V
Bakreni izdelki
III
Barve anilinske, akvarelne in v tubah
I
Barve oljnate in druge line, razen onih iz kategorije I
III
Barve zemeljske
V
Cement
VII
Cink
V
Čaj
II
Čokolada
II
Delikatesno blago, ne posebej imenovano
I
Drogerija
I
Električni aparati
III
Električni material
III
Električne svetilke
I
Emajlirana in pocinkana posoda, pakovana
IV
Firnež
IV
Fotografske potrebščine
I
Galanterija, ne posebej imenovana
I
Glasbila
I
Glinasto blago
IV
Gnojila, umetna
VII
Gobe, suhe v vrečah
I
VII
Grafit
II
Gume za avto • druga vozila
III
Jekleni izdelki
v
Jeklo
II
Kakao
I
Kanditno blago
e
III
Kava
I
Kavčuk in izdelki iz njega, ne posebej imenovani
Kavini nadomestki
v
II
Kemikalije, ne posebej imenovane
VI
Kis v sodih
IV
Kisova kislina
II
Klobučevina in izdelki iz nje, razen klobukov
I
Klobuki
III
Kolonialno blago, ne posebej imenovano
' II
Konserve
I
Kozmetična sredstva
IV
Kože
I
Krzno
I
Linolej
I
Manufaktura
v
Mast jedilna
' ,
VI
Mast mineralna
Med v sodih ali pločevinastih posodah
III
v
Milo navadno
II
Milo toaletno
v
Mineralna voda
II
Meso suho, pakovano
VII
Mlevski izdelki
IV
O'je jedi'no
v
Olje strojno
VII
Opeka
VI
Papir tiskarski, časopisni
v
Papir, ki ne spada v kategorijo VI
IV
Papirni izdelki, ne posebej imenovani*

Označba blaga:

Kategorija;

Parafin
Pisarniške potrebščino
Pivo v sodih
Pločevina
Pivo v zabojih
Porcelansko blago, pakovano, ne posebej imenovano
Porcelansko plošče za peči, štedilnike in drugo
blago
Rafija
Ribe sušene
RH
Rude
Sadje južno
Sadje kandirano
Semena cvetlična
Semena za poljske pridelke
Semena oljnata za industrijo
Sir
Sitarsko blago
Sladkor
Slive suhe
Soda
Stekleni izdelki
Stekla za ogledala
Stekla za okna in vrata
Stroji industrijski, ne posebej imenovani
Stroji kmetijski
Stroji pletilni
Stroji šivalni '
Stroji pisalni in drugi pisarniški
Svila in polsvila ter izdelki iz. nje
Ščetarsko blago
Športni predmeti
Testenine
Trava morska
Usnje fino
Usnje navadno
Usnjeni izdelki
Vino v sodih
Vino v steklenicah, pakovano v zabojih
Vino v balonih
Vrvarski izdelki
Zdravila
Zobotehnične potrebščine
Žarnice
Železo, palično, valjano, lito'
Železne cevi
Železni izdelki v zabojih, ne posebej imenovani
Železno rokodelsko orodje
Železne tračnico
Žito v vrečah
Žganje v sodih
Žita rinfuza

V
II
IV
VI
III
III
IV

v
v

II
VII
III
I
II
IV
V
III
II

v

IV
VI
I
II
III
IV
IV
II
II
I
I
III
I
V
V
I
III
I
IV
II
II
IV
I
I
I
VII
VI
IV
V
VII
VII
III
VI

Tarifa odobrena, ker ustreza čl. 2. odredbe ministrstva za
trgovino in preskrbo o cenah vsega blaga, ki jo predmet trgo.
vanja, kakor tudi o cenah vseh industrijskih, obrtnih in prevoznih storitev z dne 3. VII. 1915, Uradni list št. 137/15.
Ljubljana dne 25. julija 1945.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo:
Pavlica s. r.

T7.daiata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk In založba; tiskarna
M Hiiir - oba v Ljubljani — Izhaja vsako *redo in soboto Naročnina: mesečno: din 24 —, četrtletno: din 70.—' polletno:
din 135.—, celoletno; din 260.—, ••••••••• Vevflka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja zr.*-!d pola din 2,—, — Uredništvo
• upravmàtvo; Ljubljana. Gregorčičeva ul, 23. Tel, Št. 25-52.
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SLOVLNSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik 1/11.

V Ljubljani dne 29. septembra 1945

Številka 39.

VSEBINA:
282, Odlok o imenovanju komisije za reševanje pritožb proti

odločbam okrožnih komisij o ugotovljenem vojnem dobičku.
283 Uredba o postopku pri reviziji pokojnin državnih in samoupravnih upokojencev.
284. Odločba o razpustitvi in likvidaciji »Združenja javnih
uslužbencev ljubljanske pokrajine«.

285. Odločba o razpustitvi in likvidaciji »Društva železničarjev
ljubljanske pokrajine«.
28G. Odločba o ukinitvi in likvidaciji podjetja Kohlenhandelsgesellschaft-Süd. Montana A. G. Celje.
237. Objava Komisije za upravo narodne imovine o prevzemu
poslov »Zavoda za zaplembo in upravo imovine upornikov
— v likvidaciji«.

Opozorilo vsem naročnikom?
Kakor smo cen), naročnike že obvestili, bo »Uradni list SNOS-a in Narodne vlade Slovenije«
meseca oktobra t. L, brž ko bo v »posebni prilogi« ponatisnjena- vsa do konca septembra t 1 v beograjskem »Službenem« oziroma »Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije« obiavlienn snov
prenehal izdajati omenjeno posebno prilogo. Od oktobra 1.1. dalje bo torej ta snov le v beonrahki
izdaji Uradnega lista DFJ (Državna štamparija, Beograd, ček. tač. št. 62324 cena za IV čeiriMi*
din 175.—).
ceirueije
Glede na novo upravno razdelitev federalne Slovenije prosimo vse okrožne,- okrajne in kraieJne
NOO kakor tudi MOOF, naj nam, k)er koli število primerkov Uradnega lista ki jih prejemajo ne bi
bilo v skladu z njihovo dejansko potrebo, takoj pismeno sporoče, koliko izvodov lista žele prejemati
in seveda tudi plačevati. Glede vseh ukinjenih NOO naj poskrbe za-takojšno plačilo dolžne naročnine tisti NOO, ki so prevzeli njih posle. Da v zvezi s tem ne bo nepotrebnega opominjanja, naj
se tam, k]er plačilo dolga ne bi bilo mogoče, vsi izvodi Uradnega lista nepoškodovani
vrnejo uoravi
r
ništvu, ki jih potrebuje za nove naročnike
;
^ «»
v
Naročnina za list (mesečno din 24.—, četrtletno din 70.—) se mora plačevati vnaprej
Reklamacije zaradi posameznih izostalih številk lista se upoštevajo samo 10 dni DO izdali lii'ni
po tem roku reklamirane številke se dopošljejo — če so še v zalogi — le proti plačilu Vsak naročnik
naj torej sproti pazi, ali je prejel vsako zaporedno številko: Kdor lista ne želi več prejemati nai to ustno
ali pismeno sporoči upravništvu, hkrati pa poravna morebitni dolg ali povrne nenlačane 'izvode liJtaKakor že objavljeno, bo upravništvo lista prve dni meseca oktobra t
JavÄSfdS
] ]e d P
šiljanje lista naročnikom, ki svojih obveznosti v prihodnjih dneh nebi poravnali
"
° *
•
.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a
282.

Odlok
predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
o imenovanju komisije pri ministrstvu za finance
Narodne vlade Slovenije za reševanje pritožb proti
odločbam okrožnih komisij o ugotovljenem vojnem
dobičku
V smislu člena 11. zakona o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega med sovražnikovo okupacijo, z dne
24, mâja 1945, Ur. list DFJ St. 320/3G z dne 29. maja
1945 in na podlagi navodil za izvajanje zakona o odvzemu
vojnega dobička, ki jih je izdalo zvezno ministrstvo za
finance dne 20. julija 1Ö45, Ur. list DFJ št. 470/52 z dne
21 julija 1945,

UREDNIŠTVO IN UPRAVNIS7VO
„Uradnega lista SNOS-a
in Narodne vlade Slovenije"
so im enova ni :
* za predsednika komisije:
Lojze Stular, uradnik v Ljubljani,
za člane komisije:
Mirko Jančigaj, drogerist v Ljubljani,
Branko Turna, industrialec v Ljubljani,
Franc Tome, kmet z Viča,
Danilo Puc, obrtnik v Ljubljani.
Za referenta za vojni dobiček pri tej komisiji je
imenovan ing. Franc Gomolja, finančni tajnik pri oddelku za davke ministrstva za finance v Ljubljani,
Ljubljana dne 25. septembra 1945,
Št. 43.
Za predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta!
Tajnik:
Predsednik:
France Lubcj s. r. - - •
- Josip Vidmar s. i.
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Uredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
283.

\

Uredba
Da se na ozemlju Slovenije uveljavita in izvedeta
odlok in navodilo Nacionalnega komiteja osvoboditve
Jugoslavije z dne 19. decembra 1944 in 12. januarja 1945
(Uradni list DÏM št. 2 iz 1. 1945.) o reviziji pravice do
•pokojnine, naiodnega priznanja, stalne državne podpore
in vzdrževalnine ter o začasni denarni podpori prizadetih oseb, odreja Narodna vlada Slovenije v dopolnitev
6V0je odredbe o izplačevanju preživnine upokojencem z
dne 25. avgusta 19-15, Ur. list št. 216/30:
Člen 1.
Skladno s predpisom, da se bo izvršila revizija pokojnin državnih upokojencev in v smislu čl. 7. odloka
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije z dne
19. decembra 1944, Ur. list DPJ št. 31/2, ee določa, da se
morajo vse odločbe o priznanju in odmeri osebnih in
rodbinskih pokojnin upokojencev bivših samouprav in
ustanov javnopravnega značaja pregledati:
Predpise o, tem pregledu izda Narodna vlada Slovenije na predlog ministra za finance.
Člen 2.
Do dokončne revizije pokojnin se izplačuje državnim
in samoupravnim osebnim in rodbinskim upokojencem
mesečna preživnina, ki more redoma dosegati največ
višino dinarskih enot pokojninskih prejemkov, ki so aH
bi bili upokojencu ob odmeri , pokojnine pripadali po
predpisih, veljavnih na dan 1. aprila 1941.
V primerih, kjer višina pokojninskih prejemkov še
ni določena, veljajo za odmero preživnine začasno kot
pokojninski prejemki:
1. pri upokojencih V* njihovih aktivnih prejemkov
na dan 1. aprila 1941;
2. pri rodbinah umrlih aktivnih uslužbencev V» prejemkov teh uslužbencev na dan 1. aprila 1941;
3. pri rodbinah umrlih upokojencev SA, prejemkov
teh upokojencev na dani. aprila 1945.
Preživnina ne sme z rodbinskimi dokladami vred
« presegati zneska din 2.400.— na mesec, vendar mora
znašati vsaj din 1.000.— na mesec, če upravičenec nima
nobenih drugih dohodkov za preživljanje.
Rodbinska doklada znaša ne glede na*draginj3ki razred din 175.— za vsakega otroka do dovršenega 14. leta
etarosti oziroma do dovršenega 18. leta starosti, ako
hodi v šolo.
Člen 3.
Začasne mesečne preživnine se izplačujejo tistim
osebnim in rodbinskim upokojencem, ki so pridobitno
nesposobni in ki nimajo niti iz zaposlitve, niti od premoženja ali iz katerega koli drugega vira stalnega dohodka, večjega od maksimalnega zneska preživnine,
odmerjene po tej uredbi.
Kot pridobitno nesposobne se štejejo tiste osebe, ki
so kot take ugotovljene z zdravniškim pregledom po dveh
zdravnikih v javni službi, ki vsak zase, neodvisno od
drugega pregledata pokojninskega upravičenca.
Pridobitne nesposobnosti ne dokazujejo: 1.'•••••, ki
BO dovriile 50. leto starosti,.2. vdove, 3. otroci do dovr-

šenega 18. leta starosti in, ako obiskujejo šolo, do dovr.
šenega 23. leta starosti.
Člen 4.
Preživnina ne pripada osebam, za katere se ugotovi,
da so zavestno in prostovoljno pomagale okupatorju ali
njegovim pomagačem in se s tem pregrešile zoper
narodno čast, ali ki so z okupatorjem pobegnile, razen
ako je posledica njihovega zadržanja, obstoječa v izgubi
pravice do pokojnine, po ukazih o amnestiji in pomilo.
stitvi odpuščena, kakor tudi ne družinam takih oseb.
Člen 5.
Ako bi bil znesek odmerjene pokojnine po reviziji
večji od zneska izplačane preživnine, se pokojninskemu
upravičencu izplača razlika naknadno.
Člen 6.
O upravičenosti do začasne mesečne preživnine odloča komisija za podeljevanje preživnin upokojencem.
Komisije za podeljevanje podpor nepreskrbljenim
rodbinam (ustanovljene po navodilih ministrstva za socialno politiko za postopanje pri podeljevanju začasnih
podpor z dne 4. avgusta 1945, Ur. list št. 141/16) se po.
oblaščajo, da opravljajo vse posle po predpisih o reviziji
pravic do pokojnin, narodnih priznanj, stalnih podpor in
vzdrževalnin iz državnih in bivših samoupravnih blagajn,
kot komisije za podeljevanje preživnin upokojencem. Te
posle morajo opravljati strogo ločeno od po3lov, ki jib
opravljajo kot komisije za podeljevanje podpor nepre.
skrbljenim družinam.
Ako v 4:6misiji ni nobenega člana, ki bi bil diplomiran pravnik ali iinančni uradnik (konceptni, računski,
davčni), mora komisija pritegniti k poslovanju po pred.
pisih o reviziji pravic do pokojnin itd. kot predsednika
osebo, ki je diplomiran pravnik aH finančni uradnik; po
potrebi more biti k' temu poslu pritegnjena oseba, ki ni
član odbora.
Člen 7.
Vse osebe, ki so upravičene do osebnih in rodbin,
skih pokojnin, milostnih oskrbnin, življenjskih rent, narodnih priznanj, stalnih državnih podpor in vzdrževalnin
iz državne ali bivše samoupravne blagajne, morajo vložiti prijavo po priloženem vzorcu pri krajevnem narod,
nem odboru, v katerega območju stalno bivajo. Krajevni
narodni odbor mora prijavo takoj pregledati in zahte.
vati takojšna dopolnila, ako ugotovi, da je prijava oči*
vidno pomanjkljivo izpolnjena. Ko krajevni narodni odbor
prijavo sprejme ali jo dobi dopolnjeno, jo mora kot nujno
najkasneje v roku 3 dni dostaviti neposredno komisiji
za podeljevanje preživnin upokojencem pri okrajnem
narodnem odboru, s potrebnimi podatki glede navedb v,
prijavi. Zlasti mora podati točne podatke o premoženj,
skih in družinskih razmerah upravičenca, o njegovi
morebitni sedanji zaposlitvi in o zaposlitvi njegovih družinskih članov.
Prijavi mora biti priložen odlok ali overjen prepis
odloka, s katerim je bila upravičencu priznana pravica
do osebne ali rodbinske pokojnine, do narodnega prizna,
nja, stalne podpore ali preživnine iz državnih ali samo.
upravnih blagajn. .Prav tako mora biti predložen odrezek
čekovne nakaznice za zadnje izplačilo od bivšega pristojnega jugoslovanskega oblastva, po možnosti od L aprila
1941.
Prijavitelji, ki morajo po določbi člena 3. dokazati
svojo pridobitno nesposobnost, morajo o njej priložiti
prijavi izpričevali o zdravniškem pregledu.
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Clcn 8.
Aomisija rešuje prijave na sejab treh članov. Odločbo
o podelitvi začasne preživnine more izdati na osnovi
navedb v prijavi, priloženih dokazil in podatkov krajevnega narodnega odbora, more pa tudi zahtevati dodatno
predložitev dokazov in podatkov, bodisi od upravičenca
samega bodisi pri krajevnem narodnem odboru ali
od obeh.
Komisija mora resiti prijavo kot nujno.
Pri odmeri mora komisija upoštevati in skrbno proučiti premoženjske, rodbinske in krajevne razmere prijavitelja.
Komisija sklepa z večino glasov.
Člen 9.
ivomisija mora svojo odločbo obrazložiti in v njej
navesti pouk o pravnem Ieku. V razlogih mora biti zlasti
navedeno, na osnovi česa je priznana oziroma odklonjena
prijavitelju upravičenost do preživnine in na osnovi
katerih dejstev je odrejena visina preživnine.
Odločbo podpišejo vsi člani komisije.
En izvod odpravka dostavi komisija preko okrajnega
N00 prijavitelju, 1 odpravek ministrstvu za socialno politiko, 1 odpravek skupaj s prijavo in vsemi zbranimi
podatki pa ministrstvu za finance, da odredi izplačilo.
Odločbo, "s katerimi se prijaviteljem odreka upravičenost do preživnine, se dostavljajo naslovom po prednjem odstavku šele po pravnomočnosti.
Komisija mora voditi kontrolnik uživalcev preživnine, v katerega vpiše po abecednem redu vse osebe,
ki jim je bila podeljena preživnina.
Člen 10.
Ce se po izdaji odločitve spremeni katera od okolnosti, ki so rabile za merilo pri določitvi preživnine, sme
komisija svojo odločitev predrugačiti aH nadaljnje izplačevanje preživnine ustaviti.
Vsako spremembo, ki vpliva na preživnino, mora
uživalec preživnine prijaviti pristojnemu oblastvu, ki je
izdalo odločitev.
Ce je bila preživnina' podeljena na podstavi neresničnih izjav vlagatelja prijave, se sme zahtevati povračilo
vseh nepravilno izplačanih vsot in izreči izguba pravice
do preživnine. Prav to velja tudi za primer, če se ne
prijavijo nastale spremembe, ki vplivajo na preživnino.
Člen 11.
Zoper odločbo, s katero je bila upravičenost do preživnine odklonjena, ima prijavitelj pravico' do pritožbe
na ministrstvo za socialno politiko.
Pritožba se v roku 5 dni po prejemu odločbe vloži
pri komisiji, ki jo je izdala.
Pritožbeno oblastvo mora rešiti pritožbo kot nujno.
Njegova odločba je dokončna.
Člen 12.
Prijava, potrdila in priloge k prijavi za preživnino
niso zavezane nikakršni pristojbini.
Člen 13.
Za izvršitev te uredbe potrebne predpise izda minister za socialno politiko v soglasju z ministrom za
finance.; posebno velja to za določitev odtegljajev. Mini-'
strstvo za finance predpiše postopek za izplačevanje
preživnine.

Prijava
državnih iu samoupravnih upokojencev in prejemnikov
življenjskih rent, milostnih oskrbnin, podpor, priznanj,
pomoči itd.
1. Ime, priimek in očetovo ime
upokojenca:
2. Rojstni podatki:
3. Službeni naziv, polož. skupina oz. činovni razred:
•L Kdaj je bil upokojen; po
katerem zakonu:
5. Točni sedanji naslov:
6. Družinsko stanje (tudi starost otrok):
7. Ima sam ali družina dohodek od premoženja ali od
osebnega dela, kakšnega in
v kolikšni viSini (na mesec) :
8. Ali mu je bila pokojnina
ustavljena, od koga in kdaj.
Je družina morda prejemala podporo, koliko časa,
od koga in kolikšno:
9. Odkod •• za kateri mesec
je poslednjiï prejel pokojnino in koliko (po možnosti
je navesti številko likvidacijskega lista, napisano na
odrezku Čekovne nakaznice) ;
10. Življenje med okupacijo:
a) ostal v svojem rednem
bivaližcu:
k) bil zaposlen v javni ali
zasebni službi, kje, koliko casa in s kolikšnimi prejemki:
c) sodeloval v osvobodilni
•borbi, kje in kako:

•

'

č) bil zaprt, interniran,
konfiuiran, nasilno preseljen ali sicer preganjan. S čim se je medtem preživljal »am in
družina:
11. Posebne pripombe:

dne

1913.

Lastnoročni podpis
predlagatelja prijave.
•••••! Prijavitelj jamci moralno in kazensko za popolnost,
pravilnost in resničnost vseh prednjih navedb.
Člen 14.
Pregledu niso zavezane odločbe o pokojninah oz.
podporah iz skladov, ki imajo značaj socialnega zavarovanja, kot n. pr. Podporni sklad pomožnega osebja v
državni službi, Pokojninski sklad delavcev državnih prometnih ustanov, Pokojninski sklad monopolskih dalnvcev in podpore po členu 18. pravilnika Bolniškega sklada
državnega prometnega osebja. Uživalcem pokojnin oz.
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podpor iz takih skladov se izplačuje pokojnina ali podpora naprej po dosedanjih predpisih do dokončne odločitve njihovega vprašanja.
Člen 15.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 24. septembra 1945.
Za'predsedstvo
Narodne vlade Slovenije
in za ministra za finance:
Minister *
Podpredsednik
za socialno politiko:
Narodne vlade Slovenije:
Vida Tomšič s. r.
Dr. Marijan Brccclj s. r.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
284.

Odločba
Na osnovi določbe čl. 8. odloka AVNOJ-a z dne
B. februarja 1945 je bila razveljavljena odločba okupatorskega oblastva (bivšega Visokega komisariata za ljubljansko pokrajino) z dne 2. maja 1942, SI. list št. 529/67,
s katero je bilo ustanovljeno »Združenje javnih uslužbencev ljubljanske pokrajine«, ki so bila v njem spojena vsa
bivša združenja javnih uslužbencev (davčnih, računskih,
pokrajinskih, mestnih, finančnih, gledaliških, inženirjev
in geodetov).
Zato
razpuščam
>Združenje javnih uslužbencev ljubljanske pokrajine« s
sedežem v Ljubljani in
odrejam,
da se izvede likvidacija razpuščeriega združenja sporazumno z Enotno strokovno zvezo delavcev in nameščencev in predstavniki v tem združenju včlanjenih bivših
društev. Mestni N00- postavi v ta namen skrbnika za
imovino razpuščenega združenja, dokler se dokončno ne
odloči o usodi imovine.
Ljubljana dne 22. septembra 1945.
St. 1460/2—45.
Minister za notranje zadeve:
Zoran Polič s. r.

285.

Odločba
Na osnovi določbe čl. 8. odloka AVNOJ-a z dne
S. II. 1945 je bila razveljavljena odločba okupatorskega
oblastva (bivšega Visokega komisariata za ljubljansko
pokrajino) z dne 2. V. 1942, SI. list št. 367/48 iz leta
1942., s katero je bilo ustanovljeno ^Društvo železničarjev ljubljanske pokrajine« v Ljubljani, v katerem so
bila prisilno spojena vsa bivša železničarska združenja
(stanovska, strokovna, zadružna, prosvetna, družabna in
podporna).

Zato
razpuščam
»Društvo železničarjev ljubljanske pokrajine v L'ubljank
in
odrejam,
"*
da preide vsa imovina razpuščenega društva oziroma
v tem društvu spojenih bivših železničarskih društev na
novo sindikalno organizacijo >Zvezo železniških in prevoznih delavcev in nameščencev Jugoslavije, tajništvo
za Slovenijo«.
Ljubljana dne 22. septembra 1945.
St. 19"Vl-45.
Minister za notranje zadeve;
Zoran Polic s. r.
28G.

Odločba
Ministrstvo za industrijo in rudarstvo NVS odloča:
Od okupatorja ustanovljeno podjetje Kohlenhandelsgesellschaft — Süd. Montana A. G. Celje, s sedežem v
Celju, se ukinja in preide v likvidacijo. Za likvidatorje
se imenujejo:
1. dr. Stanko Štor, Ljubljana, kot predsednik,
2. Evgen Lovšin, Ljubljana, .
3. ing. Ivan Pust, Ljubljana,
4. dr. Šoba Štefan, Ljubljana,
5. ing. Strajnar Franc, Ljubljana,
6. Albert Petrin, Celje,
7. ing. Vekoslav Korošec, Maribor,
ki naj nemudoma izbrišejo za podpis doslej upravičeno
člane upravnega odbora in izvedejo likvidacijo.
Ljubljana dne 24. septembra 1945.
Zap. št. HI/P—4530/45-dr. P.
Minister za industrijo in rudarstvo.
Franc Lcskošek s. r.

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev, /pvodov in ustanov
287.

Objava
Komisija za upravo narodnega imetja pri predsedstvu Narodne vlade Slovenije razglaša, da je »Zavod za
zaplembo in upravo imovine upornikov —» v likvidacijk
prenehal poslovati in da je vse posle prevzela podpisana
komisija, ki bo izvedla dokončno likvidacijo.
Delegat dr. Miron Bleiweis-Trsteniski ee razrešuje
svoje dolžnosti.
Vsi, ki žele kake informacije, naj se odslej obrnejo
na podpisano komisijo.
Ljubljana dne 27. septembra 1945.
Komisija za upravo narodne imovine pri predsedstvu
Narodne vlade Slovenije
Predsednik:
Dr. Milan Lcmež s. r.

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v LJubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba; tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo io soboto Naročnina: mesečno: din 24.—. Četrtletno: din 70.—. polletno:
din 135.—. celoletao; dm 260,—, Posamezna Številka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja za'e'a pola din 2.—, — Uredništvo
m upravniàtvo: Liubliaaa, Gregorci£eya ui 23, Tel,- št. 25-52.

ADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/Il.

Številka 40.

V Ljubljani dne 3. oktobra 1945
VSEBINA:

288. Pravilnik o likvidaciji bivSega upravnega sodišča v Celju.
2S9. Uredba o priznanju in veljavnosti med okupacijo opravljenih izpitov in pridobljenih izpričeval za strokovno
izobrazbo učiteljev Sol za posebno vzgojo.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a
288.
Na podlagi člena 4. zakona o opustitvi državnega
sveta in upravnih sodišč z dne 23. IV. 1945, Uradni list
DFJ št. 244/27 in člena 4. pravilnika o likvidaciji državnega sveta od 30. VII. 1945, Uradni list DFJ št. 519/55,
predpisuje Narodna vlada Slovenije tale
pravilnik
o likvidaciji bivšega upravnega sodišča v Celju
Člen 1.
Sodniki in drugi uslužbenci bivšega spravnega sodišča v Celju, ki se v smislu določb uredbe Narodne
vlade Slovenije z dne 15. V. 1945, Ur. list št. 29/5, o
postavitvi vseh državnih ter drugih javnih in samoupravnih uslužbencev na razpolago, niso prijavili na dolžnost
niti ministrstvu za pravosodje Narodne vlade Slovenije
niti" predsedništvu SNOS-a, kateremu so bili po členu 2.
zakona o opustitvi državnega sveta in upravnih sodišč
stavljeni na razpolago, so razrešeni dolžnosti.
Sodniki in drugi uslužbenci, ki eo se prijavili na
dolžnost, se dajo na razpolago ministrstvu za pravosodje.
Člen 2.
Arhiv bivšega upravnega sodišča v Celju prevzame
vrhovno sodišče federalne Slovenije, knjižnico in inventar pa ministrstvo za pravosodje.
Člen 3.
Odškodnina za stvari (knjige, inventar in podobno),
ki so bile v dobi okupacije uničene ali odvzete, se uporabi za dopolnitev inventarja in knjižnk narodnih sodišč.
Člen 4.
Likvidacijo imovine bivšega upravnega sodišča v
Celju po členih 2. in 3. tega pravilnika opravi ministrstvo za pravosodje.
Člen 5.
••
,
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem
listuc.
\ Ljubljana dne 28. septembra 1945.
Za Narodno vlado Slovenije:
Minister za pravosodje: [Podpredsednik Narodne vlade:
Dr. Jože Potoni s. r.
Dr« Harijan BreceJj s. r.

290.
291.
292.
293.

Uredba o odkupu in ceni medu.
Odlooba o ustanovitvi hmeljne komisije za Slovenija
Odločba o odkupnih cenah za govejo klavno živino.
Začasna imenovanja v pravosodni službi.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
289.

Uredba
o priznanju in veljavnosti med okupacijo opravljenih
izpitov ter pridobljenih izpričeval za strokovno izobrazbo učiteljev šol za posebno vzgojo
Člen 1.
1. Na ozemlju federalne Slovenije od začetka šolskega leta 1941/42. dalje opravljeni izpiti za strokovno
izobrazbo učiteljev šol za posebno vzgojo ali v tem času
pridobljena izpričevala se ne priznajo.
2. Izjemoma se prizna veljavnost teh izpitov in
izpričeval osebam:
a) ki so vsaj eno leto bili borci v NOV ali POJ ali
v JA ali ki so vsaj eno leto delovali kot aktivisti OF na
osvobojenem ali neosvobojenem ozemlju in svojega odnosa do narodnoosvobodilnega gibanja niso spremenili;
b) ki jim prizna veljavnost pridobljenih izpričeval
posebna za to postavljena komisija.
Člen 2.
1. Pri ministrstvu za prosveto se ustanovi posebna
komisija, ki bo odločala o veljavnosti opravljenih izpitov
ter nostrificirala pridobljena izpričevala.
2. Komisija sestoji iz 3 članov; člane komisije bo
imenovalo ministrstvo za prosveto.
$. Kdor hoče, da se mu prizna veljavnost opravljenih izpitov in pridobljenih izpričeval, mora vložiti prošnjo na ministrstvo za prosveto in priložiti izpričevalo
oz. diplomo in potrdilo po njegovem bivališču krajevno
pristojnega okrajnega (mestnega) odbora OF o tem:
a) da ni služil v okupatorskih ali okupatorju hlap»
čujočih vojaških formacijah,
b) da ni bil voditelj ali propagandist v okupatorskih ali okupatorju hlapčujočih organizacijah iu
c) da ni bil pobudnik ali propagator za preganjanje
oseb, ki so bile pristaši ali simpatizerji narodnoosvobodilnega gibanja.
<
4. Nostrifikacija izpričevala je odvisna od strokovne
vrednosti tistih, ki so izpričevalo izdali, od moralne
vrednosti imetnika izpričevala, pri čemer se mora upoštevati njegovo razmerje do narodnoosvobodilnega gibanja, iu od tega, so li bili ••^•• za pridobitev izpričevala
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taki, da se more pričakovati, da si je imetnik izpričevala pridobil zadostho znanje o učni tvarini, ki je predmet izpričevala oz. diplome.
5. Nostrifikacija izpričevala se mora brezpogojno
odkloniti:
a) če so tisti, ki so izpričevalo izdali, ocenjevali ali
morali ocenjevati kandidate ne po njih znanju, marveč
po njih pripadnosti h kaki fašistični organizaciji, ali
b) če so kandidati prejeli izpričevalo na ta način,
da so izrabili svojo pripadnost h kaki fašistični organizaciji, ali
O če so kandidati dobili izpričevalo po olajšanih
izpitih.
6. Kandidate, ki so navzlic določbam 5. odst. tega
člena dosegli nostrifikacijo svojega izpričevala, ker komisiji razmere niso bile znane, mora komisija, kakor
hitro izve za okolnosti, ki bi bile preprečile nostrifikacijo, pozvati, naj "predlože izpričevalo, da ee razveljavi
nostrifikacijska klavzula na njem, ali da se uniči, če je
bilo na novo izdano; če se temu pozivu ne odzovejo v
danem roku ali Če jih ni mogoče doseči, se razveljavitev
nostrifikacijskê klavzule ali preklic na novo izdanega
izpričevala objavi v >Uradnem listuc.
Člen 3.
1. Za ugoditev prošnji je potrebna soglasnost komisije; če je zanjo le večina komisijskih članov, predloži
komisija zadevo z navedbo dejanskega stanu in obrazloženega posebnega mnenja ministrstvu za prosveto. Ako
je večina članov komisije za odklonitev prošnje, je prošnja odklonjena.
2. Na izpričevala, ki se priznajo za veljavna, vpile
komisija klavzulo o njih veljavnosti oz. ee zamenjajo
z novimi.
'
Ta klavzula ee glasi: >To izpričevalo se nostrificira
T srnialu člena 2. uredbe o priznanju in veljavnosti med
okupacijo opravljenih izpitov ter pridobljenih izpričeval
za strokovno izobrazbo učiteljev šol za posebno vzgojo
z dno 11. septembra 1945, Ur. list št. 2S9/40.<
Člen 4.
Veljavnost izpričeval, ki so jih prejeli med okupacijo
slovenski kandidati v neslovenskih pokrajinah zvezne
države Jugoslavije, je odvisna od zakonodaje oz. uredbodaje tiste federalne enote Jugoslavije, na katere ozemlju
je izpitna komisija, ki je izpričevalo izdala. Če tam takih
zakonskih ali uredbenih predpisov ni, odloči o veljavnosti
izpričevala za. območje federalne Slovenije ministrstvo
za prosveto. Temu ministrstvu se morajo predložiti vtem
členu omenjena izpričevala, da vpiše ob danih pogojih
v izpričevalo klavzulo o njega veljavnosti oz. nostrifikaciji ali da sicer izreče neveljavnost ali pogojno veljavnost
(potrebnost nostrifikacije) izpričevala.
Člen 5.
1. Proti odklonilnim odločbam komisije iz členov 2.
in 3. je dovoljena pritožba na ministrstvo za prosveto
v Ï5 dneh po obvestitvi o rešitvi prošnje, in sicer pri
komisiji, ki je o prošnji sklepala. Proti odločbi ministrstva ni nadaljnje pritožbe. '
•
2. Proti odločbam, ki jih je izdalo že na prvi stopnji
ministrstvo, ni pritožbe,
'

Cleri 6.
Vse prošnje, vloge in odločbe po tej uredbi BO proste vseh taks.
Člen 7.
Kjer govori uredba o kandidatih, je e tem razumeti
tudi kandidatinje.
Člen 8.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dee 11. septembra 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

J 290.
Uredba
o odkupu, prodaji • ceni meda
Da zagotovi zimsko krmljenje čebel, onemogoči nezakonito trgovanje z medom in pravično oskrbi prebivalstvo z medom, določa ministrstvo za trgovino in preskrbo v sporazumu z ministrstvom za kmetijstvo glede
na določbo člena 1-, odst. 2. uredbe o ureditvi notranjega
prometa z blagom od 8. junija 1945, Uradni list DFJ
it 361/40, tole:
Člen 1.
Pravico odkupovati med pri čebelarjih v območju
Slovenije za nadaljnjo prodajo ima izključno Nabavljalni
zavod Slovenije (Navod). Za Navod odkupuje med od
čebelarjev in ga prodaja potrošnikom Čebelarska zadruga
v Ljubljani oziroma nabavne in prodajne zadruge ter
posamezniki, ki jih na predlog Čebelarske zadruge določi
Navod.
Člen 2.
Za zimsko krmljenje čebel bo Čebelarska zadruga
dodeljevala največ po 3kg denaturiranega sladkorja na
čebelni panj po uradno določeni ceni, to pa le tistim
čebelarjem, ki bodo oddali Navodu v nakupovalnicah,
navedenih v Čl. 1. te uredbe, med po ceni din 40,— ;za
kg franko trgovina Čebelarske zadruge v Ljubljani ozi«
roma po din 85.— za 1 kg v krajih zunaj Ljubljane, in
sicer za 1 in V« kg medu 1 kg sladkorja.
j
Odkupna cena drugemu medu se določa na din ••.-^
za 1 kg franko trgovina Čebelarske zadruge v LJubljani
oziroma na din 50.— za 1 kg v zadrugah zunaj Ljubljane*
Cena medu v nadrobni prodaji potrošniku DO dolocena s posebno odločba
Člen 3.
Čebelarska zadruga je upravičena dobiti od Nabavljalnega zavoda v Ljubljani toliko sladkorja, kolikor do.
bavi Navodu medu po ceni din 40.—. Na ta način dobljeni, pa za dobavljeni med ne izročeni sladkor porazdeli Čebelarska zadruga prav tak« po uradno določeai
ceni med tiste čebelarje, ki izkažejo, da niso pridelali
medu.
Člen 4.
Zbrani med se bo prodajal po določbah ministrstva
za trgovino in preskrbo. Zato sta svobodna nabava in
prodaja medu za, sedaj prepovedani.

Štev. 40.
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Člen 6. .
KrSItelji določb te uredbe bodo kaznovani po zakonu
o zatiranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 23. IV. 1945, Uradni list DFJ št,'26.
CIen6.
Ta uredba velja takoj.
Ljubljana dne 10. septembra 1945.
V. St. 74/5.
Minister
Minister za kmetijstvo:
za trgovino in preskrbo:
Hribar Janez e. r.
Dr. Vavpettë Lado 9. r.

291.
Odločba
ministrstva za kmetijstvo o ustanovitvi hmeljne
komisije ca Slovenijo
Člen 1.
Ustanovi se hmeljna komisija za Slovenijo e sedežem
y Žalcu.
Ta komisija ima 9 članov, in sicer 1 predstavnika
ministrstva za kmetijstvo, 6 predstavnikov hmeljarjev in
2 predstavnika trgovcev s hmeljem.
Člen 2.
Za Slane omenjene komisije ee imenujejo:
a) predstavnik ministrstva za kmetijstvo:
ing. Cizej Adolf;
b) predstavniki hmeljarjev:
1. JelovSek Jožef, posestnik, Petrovce,
2. Jošt Martin, posestnik, Žalec,
3. Kočevar Karel, posestnik, Žalec,
4. Kopriva Anton, posestnik, Arja vas,
5. Kunst Jernej, posestnik, Grajska vas,
6. Turnšek Pongrac, posestnik, Breg;
c) predstavnika trgovcev s hmeljem:
1. Aubrecht Jožef, trgovec, Žalec,
2. Goričan Franc, trgovec, Žalec
Člen 8.
Ta odločba stopi takoj v veljava
Ljubljana dno 24. septembra 1S45.
St. 4151/2,
Minister ta kmetijstvo:
Janez Hribar s. r.
292.
Odločba
o odkupnih cenah za govejo klavno živino
Ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlade
Slovenije predpisuje v zvezi z uredbo Gospodarskega
sveta DFJ v Beogradu z dne 6. septembra 1945, št. 634
(Uradni list DFJ št 69), o določitvi cen živi klavni živini
naslednje najvišje odkupne cene za govejo klavno živino,
in sicer: -

Člen 1.
NajviSja odkupna cena za živo živino za klasje je:
a) •••••:
IV. vrsta s pod 35e/» mesa v saklanem stanju kg
III.
35-37%
»
n
II. B
38-39%
n
r>
ILA
40-41% »» »
»
»
LB
42-44»/. » n
t»
»>
LA
z nad 45%
4
»»
•

din
8.9.—
10.11.—
11.50
12.—

b) voli, biki, Junci, telice:
III. B vrsta s pod 42% mesa v zaklanem stanju kg
III. A „ 43-44»/» n »
»I
»
II. B „ 45—46% M n
»
J»
IL A „ 47—48"»/» n n
n
I. B „ 49-51 V» w n
M
LA „ z nad 51% t»
»

11.—
12.—
12.50
13.—
13.50
14.-.

c) klavna teleta (ca rejo in pleme nesposobna):
III. vrsta s pod 59% mesa v zaklanem stanju kg 15.—
IL „ 59-62% „ „
„
. „ „
16.L „ 62-660/. „ „
„ X. » »
17.ekstra„ z nad 66% „ „
„ - „ „
18.—
Prednje cene so določene za kg žive teže Iranko najbližji Živinski trg ali v sporazumu s kupcem tudi franko
kraj rejca (hiša, posestvo, ograda). Živina mora biti ob
prodaji nenasičena, to je taka, ki 12 ur pred prodajo ni
bila ne nakrmljena, ne napoj ena.
Člen 2.
Kršitelji predpisov te odločbe bodo kaznovani po za.
konu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske
sabotaže z dne 23. aprila 1945, Uradni liât DFJ št 26.
Clen3:
'fil •
Ta odločba stopi takoj v veljava
Ljubljana dne 19. septembra 1945,
V. ». •/5.
Minister za trgovino in preskrbo:
.
Dr. Lado Vavpeüi •. r.
v

Bazne uradne objave
293.
Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. septembra 1945, št 1870/45—1, so začasno .sprejeti v pravosodno
službo naslednji > uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrožnemu sodišču v Celju, in sicer:
Stanovšek Fortunat, Blagotinšek Franc, Kresnik
Anton, Kramer Anton in Veber Anton, vsi uradniki;
VideSnlk Rudolf, zvanicnik, Samec Karol, služitelj in
Mihelin Frančiška, dnevničarka-zvaničnica, vsi bivšega
okrajnega sodišča v Celju; Hebar Josip, uradnik bivšega okrožnega sodišča v Novem mestu; Serdoner Ana,
uradniška pripravnica bivšega okrajnega sodišča v Ma:
renbergu; Primožič Štefanija, zvaničnica bivšega okrajnega sodišča v Laškem; Gorenšek Jožefina, zvaničnica
bivšega okrajnega sodišča v Kostanjevici,

Stran 102.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. septembra 1945, št. 1389/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu sodišču v Celju, in sicer:
Kresnik Jakob, Benkoč Franja in Gregorio Josip,
vsi uradniki bivšega okrajnega sodišča v Celju; Zmaher
Janja, uradnica, Dolenc Jože iii Nunčič Anton, oba zvaniénika ter Flerin Teodora, dnevničarka-zvaničnica, vsi
bivšega okrožnega sodišča v Celju, Dodič Ana, uradniška
pripravnica bivšega okrajnega sodišča v Ptuju, Lednik
Josip, služitelj bivšega upravnega sodišča v Celju in Urh
Marija, dnevničarka-zvaničnica bivšega okrajnega sodišča
v Laškem.
Z odločbo ministra za pravosodje z dive 14. septembra 1945, št. 1324/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu narodnemu sodišču v
Lendavi, in sicer:
Mod Evgen, uradnik, Činč Štefan, služitelj in Raščan
Jože, dnevničar-zvaničnik — vsi bivšega okrajnega sodišča v Dolnji Lendavi; Sever Josip, uradnik bivšega
okrajnega sodišča v Ormožu, Draksler Marija, zvaničnica
bivšega okrajnega sodišča v Mariboru, Fajs Mihael, služitelj bivšega okrajnega sodišča v Slov. Bistrici in Legen
Stefan, dnevničar-zvaničnik bivšega okrajnega sodišča
v Murski Soboti.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. septembra 1945, št. 1342/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu narodnemu sodišču v
Ljutomeru, in sicer:
Karba Jurij, uradnik, Skoliber Ljubomira, dnevničarka-zvaničnica in Anžlovar Štefan, služitelj — vsi bivšega okrajnega sodišča v Ormožu; Gregori Franc, služitelj
bivšega okrajnega sodišča v Slov. Bistrici in Lepoša
Franc, dnevničar-zvaničnik okrajnega sodišča v Dolnji
Lendavi.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. septembra 1915, št. 1335/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu narodnemu sodišču v
Murski Soboti, in sicer:
Rupnik Ivan, Geder Josip, uradnika; Škafar Matija
in Horvat Alojzij,- sliižitelja; Cer Franc, Antalič Marjeta
in Vereš Marjeta, dnevničarji-zvaničniki — vsi bivšega
okrajnega sodišča v Murski Soboti; Šoemen Matija, uradnik in M°;eriČ Jože, služitelj, oba bivšega okrožnega sodišča v Murski Soboti; Podhovnik Srečko, uradnik bivšega okrajnega sodišča v Ptuju in JurjevčiČ Ivan, zvaničnik bivšega okrožnega sodišča v Ljubljani

Štev. 40.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. septem.
bra 1945, št. 1341/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu narodnemu sodišču v
Prevaljah, in sicer:
Cegovnik Filip, uradnik in Kobolt Mara, dnevničarkazvaničnica, oba bivšega okrajnega sodišča v Prevaljah;
Mere Teodor, dnevničar-zvaničnik bivšega okrajnega sodišča v Mariboru; Pogorevčnik Karel, služitelj bivšega
okrajnega sodišča v Prevaljah; GrzetiČ Josip in Žibert
Filip, oba služitelja bivšega okrajnega sodišča v Marenbergu.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. septem.
bra 1945, št. 1344/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu narodnemu sodišču v
Ptuju, in sicer:
Alt Rajko, Kogej Josip, Majcen Matija, Pintar Jože,
Zepan Gaïper in Pertekel Karel, vsi uradniki; Pihlar
Ivan, zvaničnik; Glušič Dominik in Hagauer Miroslav,
služitelja ter Horvat Martin, vročevalec, vsi bivšega okrajnega sodišča v Ptuju in Vučak Ivan, služitelj, bivšega
okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. septembra 1945, št. 1340/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu narodnemu sodišču v.
Radgoni, in sicer:
Kečck Ivan, zvaničnik in Petek Rozina, dnevničarkazvaničnica, oba bivšega okrajnega sodišča v Ormožu;
Zoreč Ivanka, uradnica bivšega okrajnega sodišča v Mariboru, Hanžel Ivan, služitelj bivšega okrajnega sodišča
v Gornji Radgoni in Botjak Matija, dnevničar-služitelj
bivšega okrajnega sodišča v Murski Soboti.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. septembra 1945, št. 1334/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu narodnemu sodišču y
Slovenskih Konjicah, in sicer:
Vončina Milan, uradnik; Zmavcer Anton, služitelj jn
Pukl Jože, dnevničar-plužitelj, vsi bivšega okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah; Remec Angel, uradnik,
Bižal Rudolf, uradnik, Tkavc Ignac, zvaničnik, Karner
Franc, služitelj, Moškotevc Rudolf in Moškotevc Julijana,.
dnevničarja-zvaničnika bivšega okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in F rene Ljuba, uradnica bivšega okrajnega sodišča v Marenbergu.

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v L jubljanl. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba; tiskarna
Merkur — -oba v Ljubljani. — Izhaja vsako eredo in soboto Naročnina: mesečno: d.in 24.—,,• četrtleino: din 70.— polletno:
din 135.—. celoletno: din 260.—, Posamezna Številka: prva po' a dta 2,50. vsakn nađaljma ••* *• pola din 2.—. — Uredništvo
in upravnxâtvo; Ljubljana, Gregorčičeva uL 23. TeL žt. uò-52.

Bastate« pttoattv p*vtM.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENJE
Številka 41.

V Ljubljani dne 6. oktobra 1845

Letnik I/H.

VSEBINA:
294. Teritorialno območje jezwsko^oKaTdk'e ovce Xwlne)'.
295. Okrožna kandidatna lieta okrožaega mesta Ljubljane.
296. Začasna imenovanja v pravosodni službi.

^Uredbe, odredbe in drugi razglasi
• ministrstev Narodne -üsd* •••••&•
' 294

;•

Odločba
V smislu odločbe Gospodarskega ereta o cenaH za
odkup volne v letu 1945. od 2. VI. 1945, št 269 (Uradni
Üst DFJ št. 365/40), ministrstvo za kmetijstvo "'
odloča:
Teritorialno območje jezersko-soJčavsike ovce (volne)
obsega vso ozemlje Slovenije.
>
Ljubljana dne 28. septembra 1945.
". Minister za kmetijstvo: •
\
'Pomoćnik:
'.- Ing* Levstik A X, '

pbčeverjavne odredbe in razglasi
raznih otfostev. vnvodav in ustanov
295.

Objava
Okrožna volivna komisija je na podlagi člena 25.
zakona o volitvah narodnih poslancev v Ustavotvorno
skupščino potrdila okrožno kandidatno listo okrožnega
mesta Ljubljane, ki je sestavni del zvezne kandidatne
liste Ljudske fronte Jugoslavije z nosilcem
Josipom Brozoin-Titom, maršalom Jugoslavije, Beograd.
Okrožje: mesto Ljubljana:
• za I, roliviii okraj okrožnega meet« Ljubljane
(Center, Vič, Rakovnik) :
kandidat: Jo»ip Broz-Tito, maršal Jugoslavije, Beograd,
namestnik: Boris Kidrič, predsednik NVS, Ljubljana",
za IL volimi okraj okrožnega meeta Ljubljane
(Bežigrad, Jezica, Šiška, St. Vid):
kandidat: Edvard Kardelj, podpredsednik vlade' in
minister za konstituanto, Ljubljana,
namestnik: Eosào K»mk, •••••• za fwwjeio, Ljubljanaj

za III. volimi okraj okrožnega mesta Ljubljane
(Tabor, Most«, D. M. v Polju):
kandidatur. Marijan Brecelj, podpre&einik SVS,
Ljubljana,
namestnik: Jožko Gorjanc, iadustrialec, naiekuk ün.
odd. MNO, Ljubljana.
. , .
Lista je potrjena dne 4. oktobra Vau ob 17. uri in
20 minut kot prva po Vratnem redu.
V Ljubljani dne 4. oktobra 1945.
St. vpisa Um.
Predsednik:
Tajnik;
Mac VUjem ». r.
Skulj ücla s. r«

Kazne uradne objave
296. /
•'

Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje.z dne 28. septembra 1945, št 1540/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki' eo hkrati
dodeljeni vrhovnemu sodišču v Ljubljani,
in sicer:
Kronabethvogel Stanko, uradnik bivšega okrožnega
••••• v Mariboru, Lapajnar Augela, uradaioa in Stavec
Ivan, zvaničnik, oba bivšega apelacijskega sodišča •.
Ljubljani; Turk Pavla, uradnica bivšega okrožnega so»
dišca v Ljubljani in Homar Milena, uradniea bkriega
okrajnega sodišča v LjubljanL >
Z odločbo ministra za pravosodje z 'dno 22. Septem*
bra. 1945, št. 1001/45—20, je začasno »prejet v pravoeoda«
službo Mlakar Ivan, duovnièar-sliùilolj bivšega okrajnega
eodilča v Liliji na razpolafi in hkrati dodeljea kot
eluiitelj ©krožnemu sodišču v Ljubljani.
. , Z odločbo mkiistra za pravosodje z dee 21. »eptembra ,1945, št. 1424/45, so začasno sprejeti v pravesodao
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki »ó hkrati
dodeljeni okrožnemu sodišču v Novem mestu,
in eicer:
_ Osolnik Franc, Novljan Anton, Zupančič Marija,
Mejnik. 1*«•, wi ucadujkij Pensa AAIAN, ^"-"^rlr lu
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Rems Bruna, đnevničarka-zvaničnica, vsi bivšega' okrožnega sodišča v Novem mestu; Drobnič Romana, zvaničnica bivšega okrajnega sodišča v Metliki; Papež Franc,
zvaničnik bivšega okrajnega sodišča v Žužemberku in
Bele Slavko, služitelj bivšega okrajnega sodišča v Rogatcu.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 22. septembra 1945, št. 1460/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki eo hkrati
dodeljeni okrajnemu, sodišču y. Črnomlju,
in sicer:
Mišica Janko, uradnik bivšega okrajnega sodišča v
Črnomlju, Drobnič Ivan in Prezelj Drago, uradnika ter
Warn Jože, zvaničnik, vsi bivšega okrajnega sodišča v
Metliki; Pohar Emo, uradnik bivšega apelaoijskega sodišča v Ljubljani in Artač Silvester, uradniški pripravnik
bivšega okrožnega sodišča v Novem mestu.
tf

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 22. septembra 1945, št 1270/45—2, je začasno sprejet v pravosodno
službo Ivan Keržan, uradnik bivšega okrajnega sodišča
v Vel. Laščah na razpolagi in hkrati dodeljen okrajnemu sodišču v Grosupljem.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 21. septembra 1945, št. 1447/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo, naslednji uslužbenci,na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu sodišču na Jesenicah,
in sicer: .
Fister Antonija, Gostič Milan, oba uradnika, Erjavec
Franc in Vipotnik Leopold, služitelja; Bontà Štefanija,
Cebulj Zora in Ostaszevski Danica, vse dnevničarkezvaničnice, vsi bivšega okrajnega sodišča v Radovljici;
Baloh Alojzij in MarinČek Alojzij, oba služitelja bivšega
okrajnega sodišča v' Kranjski gori ter Vole Vida, dnevnicaxka-zvaaicnica bivšega okrajnega sodišča na Jesenicah.

Z odločbo, ministra za pravosodje z dne 21. Septem-,
bra 1945, št 1448/45—1 so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki eo hkrati
dodeljeni okrajnemu sodišču /v. Kamniku,
'in sicer:
. '
Ter3tenjak Niko, uradnik in Erjavec Anton, služitelj,
òba bivšega okrajnega sodišča na Brdu; Butalič Franziska, uradnica, Mav Marija, uradniška pripravnica in
Klemencič Ivan, zvaničnik, vsi bivšega okrajnega sodišča
& Kamniku; Kolenc Angel, služitelj bivšega okrajnega
sodišča v Ribnici; Eržen Vladimir in Eržen Marija, oba
dnevničerja-zvaničnika bivšega okrajnega sodišča V Litiji.

Z odločbo' ministra za pravosodje z dne 21. septembra 1945, št. 1426/45—1, so začasno sprejeti v.pravosodno
'službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki eo hkrati

dodeljeni okrajnemu sodišču v Kranju, in
sker: '
Sorec Anton, KoSnik Vida, Keržan Mira, vsi urad.
niki; Nerima Iva, uradniška pripravnica; Resman Alojz
in Lampe Jože, oba služitelja; Kruh Roža, dnevničarkazvaničnica, vsi bivšega okrajnega sodišča v Kranju;
Zeleznik Iva in Zeleznik Simon, oba uradnika bivšega
okrajnega sodišča v Laškem; Safer Danica, zvaničnica
bivšega okrajnega sodišča v Skofji Loki in Debevc Daniča, dnevničarka-zvaničnica bivšega okrajnega sodišča
v Tržiču.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 21. septembra 1945,, št. 1427/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu sodišču v Krškem, in
sicer: •
• Lipužič Alojz in Lebič Miloš, oba uradnika ter
Brložnik Bogomir, služitelj, vsi bivšega okrajnega sodišča
v Brežicah; Zupančič Ernest, uradnik in Kravos Peter,
služitelj, oba bivšega okrajnega -sodišča v Krškem; Somer
Antonija, uradnica in Somer Ludvik, zvaničnik, oba
bivšega okrajnega sodišča y Sevnici; Sinigoj Mira, zva«
ničnica bivšega okrajnega sodišča v Slov. Bistrici in
Gajster Mihael, služitelj bivšega okrajnega sodišča v.
Rogatcu.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. septembra 1945, št. I'd7:lì4£—lj so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati'
dodeljeni okrajnemu sodišču v Šmarju pri.
Jelšah, in sicer:
' •
Fürst Ljudevit, Fras Janko in Ralca Franc, vsi uradniki, Zabukošek Franc, služitelj, Skorjak Anton, dnevničar-zvaničnik ter*Canžek Ivan in Sket Avgust, oba vročevalca — vsi bivšega okrajnega sodišča v Šmarju pri
Jelšah; Tomažič Dragoslav, uradniški pripravnik bivšega.'
okrajnega sodišča v Ptuju in Valjevee Jernej, služitelj
bivšega okrajnega sodišča v Gornjem Gradu.
Z' odločbo ministra za pravosodje z dne IS. septenv»
bra 1945, št. 1371/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
elužbo naslednji uslužbenci na razpolagi,' ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu sodišču v Šoštanju, la
sicer:
,..<'•. '
Oblak Franc, uradnik, Mlakar Ivan* zvaničnik, JanuS
Franc, služitelj in i Volaučnik Anton, vroče valeč, ki. se
postavlja za zvaničnika — vsi bivšega okrajnega.sodišča
v-Celju; Gros Andrej, uradnik bivšega okrožnega sodišča
v Mariboru; Smolnikar Kristina, zvaničnica in Peroveo
Franc, služitelj «-» oba bivšega okrajnega sodišča y.
Šoštanju.
Ostavka
Z odločbo ministra za pravosodje z dne i. oktobra
1945, šL 1514/45—1, je sprejeta ostavka na sodno elužbo,
ki jo je podala Ljubomira Skoliber, dnevničarka-zvaničnica okrajnega sodišča • Ljutomeru, -<•
,;

•';

•,"-'-• ' »•

L-v

•
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; Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna, vlada Slovenije • LJubljani, urednik: Pohar Robert; tisk •• založba: tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani — Izhaja vsako eredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—. polletnoi
' din 13&rr^6^etuoj; djja26C!r-s Posamezna številka: prva,pola din 2.50. vsaka nadaljnja'začeta pok_dJuqJ!cs!iJ!«".Ur.edniàtvo

Poitnlna plačana v gotovini.

ADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVfNIJE
Letnik l/IL

Številka 42.

V Ljubljani dne 10. oktobra 1945
VSEBINA: .

297. Okrožna kandidatna lista Osvobodilne fronte Slovenije za celjsko okrožje.
21)8. Izvolitev »talnih sodnikov in prednikov •krajnega »odiiča v Celju U. »»Anikov okrajnega eodiïïa v Šmarju pri lü&ah.
299. Začasna imenovanja • pravosodni služiti.

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih ©Master, zavodov in ustanov
297.
i

Okrožna kandidatna lista
Osvobodilne fronte Slovenije
kot sestavni del zvezne liste Ljudske fronte Jugoslavije za volitve narodnih poslancev v zvezno skupščino
Ustavotvorne skupščine
Nosilec zvezne liste Ljudske fronte Jugoslavije:
maršal Jugoslavije tov. Broz Josip-Tito, stanujoč v Beogradu.
Kandidati za posamezne „volivne okraje:
1. za voli vni okraj Celje:
kandidat: Leskošek Franc, strugar, stanujoč v Ljubljani, Rutarjeva 1,
.
.
namestnik: Suša Alojz, kmet, stanujoč v Goričici št 2;
2. za voUvni okraj Gornji grad:
kandidat: Vipotnik Albin (Strgar), ključavničar, stanujoč v Zabükovci št. 101,
namestnik: Zupan Anton, delavec, stanujoč y Naparju št 20.
Kandidat, ki se je vezal na okrožno listo v okraju:.
kandidat: Nareke Franc, Žagar, stanujoč y, Ljubnem št 10,
'
namestnik: Lesjak Maks, mizar, stanujoč y Ljubnem št 103;
\ 8. z« voUvni okraj Slov. Konjiee:
kandidat: Kovači? Ivan (Efenko), podpolkovnik, stanujoč v Kamnici št. 4,4 pri Mariboru,.
namestnik: Šclih Iran, kmet, stanujoč v Dobravi št. 2/
Kandidat, ki se je vezal na okrožno listo v okraju:
kandidat: Lubej Karol, kmet, stanuj, v Kalobjah št. 7,
namestnik: Binder Avgust, šolski upravitelj, stanujoč
Ä yitanju-vas št. 11; '
z
,
4. za voUvni okraj Šmarje pri Jelšah:
kandidat: Kovic Ferdo, strojevodja, stanujoč v Šmarju
pri Jelšah,
namestnik: Kovačič Franc, pol jaki delavec, stanujoč
y Šmarju pri Jelšah.
>
,
. Kandidat, ki se je v.ezal na okrožno listo y okraju: 1

kandidat: Svetek Franc, nameščenec, stanujoč • Ljubljani, Miklošičeva 22,
namestnik: Drolcnik. Karol, posestnik, stanujoč •
Tržišču št 7;
5. za rolivni okraj Šoštanj:
kandidat: Lampret Jože, duhovnik, stanuješ v Mariboru, Ipaveeva uL5,
namestnik: Britovšek Anton, kmet, stanujoč v Šoštanju, Kolodvorska ulica.
. Kandidat, ki se je vezal na okrožno listo v okraju:
kandidat: Košan Ivan, ekonom, stanuj, v Ravnah št. 1,
namestnik: Jurjoc Jožef, delovodja, Slcvenjgradee-'
Legen št 35;
6. za voli vni okraj Trbovlje:
kandidat: Marinko Miha, rudar, staaujoe v Beogradu,
Ulica Jovana Ristića 11,
l
namestnik: Ocepek Alojz, soboslikar, stanujoč y
Trbovljah-Loke št. 1S6.
'
Kandidatna lista je bila potrjena dne 8. oktobra 1945.
• Celje dne 8. oktobra 1945.
Zap. št 8S/45.
Okrožna volivna komisija;
Tajnik:
Predsednik: .
Drago 2«rjaJ e-r.
Marjan Bele s. r.

Bazne uradne objave
298.
IZ 0
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I !i
stalnih sodnikov in prisednikor okrajnega'
sedišfe y Celju in sodnikov okrajnega sodišča v
Šmarju pri Jelšah
.
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Celju-mestu dne 12. avgusta 1945 so bili izvoljeni
I. za stalne narodne sodnike okrajnega sodišča • Celju: •*
Kr
^ut Vladimir, sodnik okrajnega sodišča v Celju,
Zupančič Franc, sodniški pripravnik okrožnega sodišča
v Celju, dr. Stojah Ivan, .bivši javni " notar v Celju,
dr. Požar Josip, državni „tožilec v Celju, Lesjak Juro,
sodnik okrajnega sodišča v Celju, Lesjak Ivan, okrajni
podnačelnik iz fioudftrjaj Sok Esaac. notarski jmijiravnik
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v Celju ia Ro« Bogomir, sodnik okrajnega sodišča v
Laškem;
'
II. za prisednike okrajnega sodišča • Celju:
Krušič Valter; nameščenec, Stanetova ulica 2, Tekavc
Ivanka, partizanka, kom. baze, Zdolšek Bogomir, Cankarjeva 7/II, Premik Marija, Stanetova 16/11, Počkaj Jožefa,
Nova vas 43, Bremec Jožica, Nova vas, Fišer Jožko, partizan, Seničar Hermina, delavka, Lava 4, Lesničar Alojz,
skladiščnik, Ljubljanska 36, Mastnak Anton, Dobrava 66,
Resnik Anton, kmet, Lokrovec 18, Kovacič Bogomila,
Federsberger Anton, Jožefov hrib 24, Rožanc Marcel, Zavodna 72, Oset Franc, delavec, Zavedna 17, -Menger
Anton, upravnik, Zagrad 31, Tratnik Marija, gospodinja,
Zagrad 35, Cadež Pavla, šivilja, Zagrad 109, Uršič N.,
čevljar, Polule št. 44, Terček Štefka, gospodinja, Polule 21,
Bobnič Zofi, kmetica, Košnical, Podbregar Franc, krojač,
Sp. Hudinja 81, Gajšek Risto, dijak, Sp. Hudinja 83, Gro.belnik Jožica, gostilničarka, Sp. Hudinja 85, Bence Avgust, tepilecj Zg. Hudinja 133, Verdnik Jože, ključavničar, Mariborska 101, Oso Milan, trgovski pomočnik,
Zg: Hudinja 150, Arnšek Franc, uradnik, Mariborska 44,
Mavri Agica, Mariborska 15, Vovk Maks, delavec, Tovarniška 16, Urbančič Adolf, uradnik, Cinkarniška pot 1,
Cremožnik Peter, kmet, Ložnica 11, Jager Franc, Medlog 67, Trupej Melhiior, kmet, Babno 10, dr. Stanovnik
Ivan, advokat, Lisce 25, Jevšenak Ivan, klepar, Cret 93,
Lazarini Rudolf, brivec, Platìutnik Jože, uradnik, Tkalska 2, Hojker Jana, gospodinja^ Kersnikova 21, Frece
Marija, Lopata 1, Jager Anton, OstroŽno. 79, Kandušar
Božo, Semič Roža, uradnica vojaškega sodišča, Žemljic
Branko, učitelj, Jurčičeva 5, Virant Kazimir, rajonski
monter, Ostrožno 1, Zigon Franc, uradnik, Ipavčeva 10,
<Polak Anton, pekovski pomočnik, Stanetova 1 in Turnsek
Silva, učiteljica, Kocbekova 1, vsi iz Celja.

299.
Začasna imenovanja v pravosodni službi
/ Z odločbo ministra za pravosodje z dne ,28. Septem,
bra 1945, štev. 1542/45—3, sta začasno sprejeti v pravosodno službo naslednji uslužbenki na razpolagi in hkrati
dodeljeni okrožnemu sodišču v Ljubljani, in
sicer: Vrtačnik Slava, uradnica bivšega apelacijskega sodišča v Ljubljani in Vrkljan Zofija, zvaaičnica bivšega
okrajnega sodišča v Kozjem.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 28. septembra 1945, štev. 1340/45—3, je začasno sprejeta v pravosodno službo in hkrati dodeljena v službovanje okra j nemu sodišču v Gornjem gradu Lobnik Marija,
dnevnicarka-zvaničnica na razpolagi pri bivšem okrajnem,
sodišču v Mariboru.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 21. septembra 1945, št. 1425/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so hkrati
dodeljeni o k r a j n e m u s o d"i Š č u v N ove m m e s t u,
in sicer:
Barbič Ivan in Zupančič Milka, oba uradnika bivšega okrajnega sodišča v Novem mestu; Svajger Franc,
, uradnik bivšega okrajnega sodišča v Ribnici; Penca
Pavla, uradnica, ' Kos-ValentinČič Marija, .dnevničarkazvaničnica in Šuštar Jože, elužitelj, vsi bivšega okrožnega
sodišča v Novem mestu; MihelčiČ Ana, zvaničnica bivšega
okrajnega sodišča'v Kočevju in Bebar Franc, služitelj
bivšega okrajnega sodišča v Žužemberku.

Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Šmarju pri Jelšah dne 31. avgusta 1945 so bili izvoljeni
za stalne narodne sodnike okrajnega sodišča v
Šmarju pri Jelšah: Radej Antoni etareSina okrajnega sodišča v.Šmarju pri Jelšah4, Colarič Franc, sodnik
okrajnega sodišča v Novem mestu, Stefanciosa Franc,
6tareŠina okrajnega sodišča v Rogatcu, Gubenšek Franc,
sodnik okrajnega sodišča v Slov. Konjicah ia dr. HraSoy.ee Sandoz pdjjrtoik £ ••• Eti Jejfch.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 21. septembra 1945, št., 1446/45—1, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi, .ki so hkrati
dodeljeni okrajnemu sodiSču v Trebnjem<
In sicer: '
Decman Rudolf, uradnik bivšega vrhovnega sodišča
v Ljubljani, Savli Drago in Savli Ana, uradnika bivšega:
okrajnega sodišča y Mokronogu; Banko-Ausec Ana, uradnica bivšega okrožnega sodišča v Novem mestu, Rifelj
Terezija, uradnica bivšega okrajnega sodišča v Kostanjevici; Detela Milan, uradnik bivžega, okrajnega sodišča
v Ljubljani in Grintal •••••. elužitelj bivšega, okrajnega;
••& X Sksbftien».

*m+i

Isdajata: Predsedstvo'SNOS in Narodna vlada Slovenije;v LJubljani, urednik«. Pohar Robert; tisk In raloïba; tiskarna
Merkur — oba-».LJubljani. — Izhaja vsako sredo.ia soboto. Naročnina:'mesečno: din 24.—, Četrtletno: din 70.—, polletno:
dia 133.—. eèktXetno; "dia 260,—, Posamezna Številka: prva pola din 2.60, vsaka nadaljnja začeta šoja dia 2.—. — Uredništvo
-.',-'•
ta jifitasoütM; Ljubljana, OregorJüeja uL 23.TeL SU 25^&

PeStahia plačana v goto'

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/II.

Številka 43.,

V Ljubljani dne 13. oktobra 1845

VSEBINA:
300. Uredba o ustanovitvi Gradbene direkcije Slovenije (ORA.
DIS).
801. Uredba o ustanovitvi državnega gozdnega in lesnega industrijskega podjetja >LESc

302. Odločba o materialnih in procesualnin rokih v poslovanj«
sodišč.
303. Izvolitev sodnikov in priaednikov okrajnih sodiič v Ljubljani in v Mariboru.
304. Začasna imenovanja v pravosodni službi.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
300.

Člen 5.
Osnovna glavnica GRADIS-a je:
a) 10,000.000 dinarjev.-'ki jih položi Narodna vlada
Slovenije;
b) vrednost celotnega inventarja GRADIS-a.

Uredba

Člen 6.

o ustanovitvi Gradbene direkcije Slovenije (ORÀBlS)

GRADIŠ vodita direktor in upravni svet, ki ju imenuje minister za gradnje. Direktorju se dodelita tehničui
in komercialni pomočnik, postavi ju minister za gradnje
na predlog direktorja. Upravni svet sestavljajo poleg
direktorja in obeh pomočnikov upravniki posamezni!
gradbenih podjetij, ki jih postavlja minister za gradnje
na predlog direktorja, zastopnik ESZDNJ in člani, ki jih
posebej imenuje minister za gradnje, vendar števil«
članov upravnega sveta ne sme presegati števila 10
Upravni svet določa smernice udejstvovanja GRADIS-a-

Narodne vlade Slovenije

•. Člen 1.
Za nacrtno izvajajlje gradbenih del v Sloveniji ter
njih tehnično in konfercialno nadzorstvo se ustanavlja
pri ministrstvu za gradnje Gradbena direkcija Slovenije
(GRADIŠ) s sedežem v Ljubljani.
Delovno območje GRADIS-a je vse ozemlje federalne Slovenije. Na povabilo druge federalne vlade lahko
prevzame GRADIŠ tudi naročila zunaj Sloyenije, če je
to v skladu z občimi državnimi interesi-

Člen 7.

Člen 2.
Namen GRADIS-a je dvigati gradbeno gospooarstvo
Slovenije glede gradbene ekonomije, kakovosti izvršenih
del, organizacije gradbenih del ter skrbeti za pravilno
ravnanje z delavstvom in za »-««"»-«wjoai» «tokovnega kadra.
Člen 3.
V pristojnost GRADIS-a spada:
a) upravljanje podržavljenih gradbenih podjetij;
b) ustanavljanje splošnih in specialnih gradbenih
podjetij, podružnic in gradbenih vodstev ter delavnic
gradbenih in sorodnih 6trok, kolikor eo potrebne za popolno izvajanje gradbenih del;
c) tehnično in komercialno nadzorstvo, usmerjanje
in koordiniranje dela posameznih gradbenih podjetij,
podružnic;
č) načrtno organiziranje in izvajanje velikih javnih
del v Sloveniji;
d) načrtno razmeščanje materialnih in živih sredstev
za izvajanje javnih gradbenih,del.
Člen 4.
Kot podjetnik nastopa GRADIŠ kot samostojna"pravna oseba, ki posluje po občih trgovskih načelih. Določila
zakona o državnem računovodstvu zani no veliaio.

Vimenu GRADÏS-a se pravnoveljavno zavezujeta s
kolektivnim podpisom direktor in eden izmed njegovih
pomočnikov ali posebej za to pooblaščeni nameščene!
GRADIS-a.
Člen 8.
•
GRADIŠ ima svoje posebno računovodstvo in revi«
zijski oddelek. Ureditev računovodske službe, notranji
ustroj GRADIS-a in poslovanje predpiše s pravilnikom
minister za gradnje na predlog upravnega sveta
Člen 9.
GRADIŠ je pod vrhovnim nadzorstvom ministrstva
za gradnje. S čistim dobičkom GRADIS-a razpolaga Narodna vlada Slovenije.
Člen. 10.
Ta uredba velja od dne objave.1

(
;

Ljubljana dne 4. oktobra 1945.
Minister za gradnje:
Dr. ••% KanibjÊ g. jç.

Predsednik
Narodne vlade Slovenije:
Boxis Kidrič s. •.
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301.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi

Uredba
o ustanovitvi državnega gozdnega in lesnega
industrijskega podjetja »LESk

ministrstev Narodne vlade Slovenije

Člen 1.
Ustanovi se državno gozdno in lesno industrijsko
podjetje federalne Slovenije >LES< s sedežem v Ljubljani.
Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom ministretva za gozdarstvo; •••1••• po trgovskih načelih v skladu
z zakonskimi predpisi o državnih podjetjih.

Odločba

Člen 2.
Namen podjetja je izkoriščanj vseh gozdov in vseh
obratov gozdne in lesne stroke na ozemlju federalne Slovenije, ki so že državna last ali preidejo v bodoče po
\onskih predpisih v last države.
Člen 3.
Podjetje raz^iaga pri svojem poslovanju:
1. z osnovno glavnico, katero tvorijo državni gozoovi
in druga zemljiSča, poslopja, prometne in industrijske
naprave;
2. z obratno glavnico, obstoječo iz gozdnih proizvodov, lesnih zalog, premičnin in denarnih sredstev;
3. z rezervnim skladom ia
i. s skladom za obnovo.
Člen 4.
Cisti dobiček podjetja oddaja podjetje preko ministrstva za gozdarstvo ministrstvu za finance Narodne
vlade Slovenije, kolikor ga v sporazumu z ministrstvom
za gozdarstvo ne obdrži za'potrebe obratovania. rezervnega sklada in4 sklada za obnovo.
Člen 5.
Podjetje vodi glavna uprava; sestavljajo jo glavni
upravitelj, dva pomočnika glavnega upravitelja in tajnik.
Glavno upravo postavlja'minister za gozdarstvo.
Za podjetje podpisujeta "glavni upravitelj in eden
od pomočnikov glavnega upravitelja ali tajnik kolektivno.
ilea 6.
Ministrstvo za gozdarstvo ••••••• in nadzoruje podjetje po gozdarskem odboru najmanj Detih članov; ta
odbor imftnuie miniate? za gozdarstvo.
Člen 7.
Podrobnejše odredbe o ustroju in delu podjetja prvdpiSe minister za gozdarstvo.
Člen 8.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listuc.
Ljubljana dne 4. oktobra 1945.
Predsednik
Minister za gozdarstvo:
orodne vlade Slovenije:
Tone Fajfar s. r.
Beria Kidrič s. r.

301
Na podlagi člena 7. uredbe o povzemu sodnega poslovanja v Sloveniji z dne 14. IX. 1945, Uradni list št. 253/35,
odločam, da se z uredbo o začasni delni ustavitvi poslovanja sodišč v Sloveniji z dne 15. V. 1945, Uradni list
št. 31/5, prizadeti materialni in ••••••••1•• roki nadaljujejo oziroma prično na novo tečj z deem 25. oktobra
1945.
Mubljana dne 8 oktobra 1945.
.
St. 548/45
Minister za pravosodje:
Dr. Jože Pokorn s. r.

Razne uradne objavt
303.

Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodišča
v Ljubljani
Na zasedanju okrožne mestne skupščine v Ljubljani
due 14. avgusta 1945 so bili izvoljeni za
I. za stalne sodnike okrajnega »sodišča v Ljubljani:
dr. Omladič Franjo, okrajni sodnik v Brežicah,
Podboj Josip, okrajni sodnik v Laškem, Poljanec Franc
in Pïeiweiss Karol, okrajna sodnika v Ljubljani; Gorečan
Franc in JavorSek Karol, okrožna sodnika v Ljubljani,
Nečemar Ferdinand, okrajni sodnik v Kranju, Ilešič Mili.
voj, okrajni sodnik v Kranjski gori, Jereb Peter, javni
notar v Radečah, dr. Ravnihar Jelko, javni notar v Treb-njem in Dolžan Branko, diplomiran pravnik v Ljubljani;
II. za prisednike okrajnega sodišča v Ljubljani:
Četrt St. Vid: Tome Miha, kmet z Dvora 3, Kovač
Konrad, delavec iz Demie 22, Erjavec Anton, delavec iz
Podutika 14, dr. Jama Lojze, pravnik iz Poljan 65, Gros
Franc, livar iz Broda 22, ••••••—•.••••, gospodinjska
pomočnica iz Podgore 22, Beltram Viktor, zidarski polir,
iz Kamne Gorice 22;
Četrt Moste: Lakner Slavko, uradnik davkarije iz
Ljubljane, Korytkova ulica, Presetnik Franc, krojač s.
.Smartinske ceste 3G, Arhar Anton, sodniški uradnik,
Povšelova 51, 2idan Franc, partizan, Povšetova 100,
Jereb Karel, kurjač, na Gmajni 18, 'Žitnik,Franc, kmet,
Stepanska cesta 6, Ja.vorJekJ'fir.ezija, gospodinja, Bernekerjeva 19, Korče Slavko, delavec, Zvezna ulica 8, Okvetiu
Jože, kamnosek; Koroščeva.30 in Stojkovič Vida, zdrav,
niča, BezonSkova ulica — vsi iz Ljubljane;
Četrt Vič: Ukmar Franc, Marmontova 57, B.exnjk
Fa noi, Obrtniška 12, MJekuž Slaxa, gospodinja, Tržaška
cesta 48, Pogačar Igo, mizarski pomočnik, Obrtniška 10,.
SJü£a__Zörji, profesorica, Rožna dolina c. V, Habicht
Marija, uradnica, Tržaška cesta 94, P_ukl_Mata,. lekarniška pomočnica, Rožm dolina cesta •/46, Kngz Stane,
uradnik, .Večna pot 41 ia Mrak Vinko, kmet, *••2 9j
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Cctrt Jezica: Erjavec Janko, prometnik z Jezice 26,
Kumar Adrijan, partizan-dijàk z Jezice 68, Tesovnik
Martin, krojač (trgovec) z Jožice, Mala vas 62, Zatler
Viktor, pletilec iz Stožic 171 in Dovč Jože, mizar iz
Savelj;
Četrt Rakovnik: Kunej Janko, trški preglednik z Galjevice 152, Polovšek Alojzij, delavec z Livade 3, Kravanja
Marta, z Galjevice 28, Župančič.Eia) uradnica z Galjevice 7, Zaje Ivan, kurjač z Dolenjske ceste 58, Lubej
Neva, uradnica, Hrenova ulica 16, Lokar. Ivanka, gospodinja, Prijateljeva 8, Skuk Poldka/trgovski sotrudnik,
Staretova ul. 27/a, Novak Franc, inkasant Slavije, Man• delčeva ul. 7 in Buh Karel, mizar, Stranska pot 11;
Četrt Center: Turk Alojzij, čevljar, Cesta v Mestni
log 71, Pečenko .Silvan, državni uradnik, Kolezijska uL
25/1, Kvas Ivan, krojač, Židovska steza 6, Kovač Justina,
gospodinja, Križevniška 11, Korban Josip, šolski nadzornik, Stari trg 30, Subie Mirko, akademski slikar, Rimska cesta 9/1, N;ikelsbacher,Neli, umet. obrtnica, Bleiweieova 5, Skale Janko, bančni uradnik, Puharjeva 5 in
ing. Gaspari Oton, bančni uradnik, Beethovnova 4;
Cctrt Tabor: Dolenc Jože, krznar, Sv. Petra c. 19,
Ogorevc Anton, obrtnik, Jegličeva c. 25, Cimperinan Fani,
gospodinja, Bohoričeva . 10, Mainar. Franc, uradnik,
.Usnjarska ul. 2, Sekirnik Franc, dimnikarski pomočnik,
'Ambrožev trg št. 3, Campa Joško, višji sodni oficial,
Gestrinova ul. 8, Piklar Milka roj. Zupančič, gospodinja,
Gajeva 5/IV, Turk Lojzè, urednik, Slomškova 27 in Čuk
Karol, železničar, Resljeva 27;
Cctrt Bežigrad: Stegu Zora, gospodinja, Terstenjakova 2, Zeleznik Jože, delavec-zidar, Parmova 39, Bavcon
Ljubo, dijak, Lavričeva 5, Jerkovič Vojna, profesor,
Svetosavska 22, Furlan Rudolf, uradniški pripravnik,.
Mariborska 27, L,eve.cjfejezija, gospodinja, Tvrševa 60,
Prašnikar Janez, strojni ključavničar, Prelovčeva 4, Pevc
Karel, trošarinski uradnik, Vodovodna cesta 70, Demšar
Marija, gospodinja, Posavskega ul. 9 in Kosmatin Jože,i
profesor, Tyrseva 77;
'
Četrt Šiška: Pira Alojzij, poslovodja, Šišenska ul. 20,
Marjek Antonija, gospodinja, Matjanova pot 5,- Nebec.
Franc, strojni ključavničar, Pavšičeva ul. 20, Vrbovec
Kali, gospodinja, Kavškova ul. 3, Ceraj-Cerič Adalbert,
uradnik, Lepodvorska 35, Frčnik Franc, delavec, Polakova 13, Zagradnik Stanislav, mestni uradnik, Lepodvorska ul. 31 in Vadnjal Marija, gospodinja, Medvedova 5/b;
Četrt Polje: Kastelic Anton, delavec, Sneberje 69,
Marinko Tine, mehanik, Sp. Zadobrova 9, Groznik Ludvik, železniški uardnik, Polje 121, Cerne Franc, dejavec,
Zg. Kašelj 52, Mušič Zoran, dentist, Polje 94, Porenta
Mici, delavka, Slape 3, Ponikvar Ivan, delavec, Studenec 23, Kačar.Fani, uradnica, Šmartno 33 in Zupančič,
Franc, delavec, Vevče 118.
•1.
Nà zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00
Ljubljana-okolica dno i. septembra 1945 so bili izvoljeni
za stalne sodnike okrajnega seaišca v Ljubljani:
dr. Ivanšek Franc, bivši javni notar v Ptuju, Kovač
Ciril, bivši sodni pristav v Škofji Loki, dr. Mohar Fran,
bivši okrajni sodnik na Vrhniki, Juvanc Alojzij, bivši
okrajni sodnik v Ljubljani in Lazar Franc2 bivši okrajni
sodnik x Kočevja
"
/

Izvolitev sodnikov in priseduikov okrajnega sodišča
v Mariboru
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Mariboru-mestu dne 16. avgusta 1945 so bili izvoljeni
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Mariboru:
Cvirn Otmar, bivši sodnik okrajnega sodišča v Sv. Lenartu v Slov. goricah, Derenčin Franjo, sodni pristav
bivšega okrožnega sodišča v Mariboru, Mikuž Ciril, sodnik bivšega okrajnega sodišča v Mariboru in Ašič Ivan,
bivša javni notar v Mariboru.
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Mariboru-desnem bregu dne 27. avgusta 1945 pa so bili
nadalje izvoljeni
II. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Mariboru:
dr. Grmovšek Srečko, sodnik bivšega okrajnega sodišča v Mariboru, Dobčnik Danilo, sodniški pripravnik
bivšega .okrožnega sodišča v Mariboru, dr. Tribnik Drago,
sodniški pripravnik bivšega okrožnega sodišča v Mariboru, dr. Obran Adolf, sodnik bivšega okrajnega sodišča
v Mariboru, Hanžič Ivan, bivši javni notar v Št. Lenartu
v Slov. goricah, Ferlan Alojz, sodnik bivšega okrožnega
sodišča v Velesu, Pipenbacher Dušan, sodnik bivšega
okrajnega sodišča v Ormožu, Korbar Emil, sodnik bivšega okrajnega sodišča v Višnji gori in dr. Gorup Milan,
sodnik bivšega okrajnega sodišča v Slov. Bistrici.
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00
Maribor-mesto dne 19. avgusta 1945 so bili izvoljeni

III. za prisednike okrajnega sodišča v Mariboru-mcsiu:
Vehovar Jože," mehanik-šofer, Maistrova 15, Cigoj
Marija, delavka, Kneza Koclja ul. 20, Mahovne Ana,
delavka, Aleksandrova c. 18, Purkelč Mihael, delavec,
Ciril Metodova ul. 22, Prelog Franc, sprevodnik-vlakovodja, Prešernova 20, Sinič Gustav, elektrotehnik, Lješka
št. 3, ing. Raič Milivoj, gradbeni inženir, Frančiškanska 8,
.Grbec Ema, učiteljica,« Einspilerjeva 42, Milatič Marjan,
strojevodja, Spodnja Radvanj3ka 3/a, Jevšnikar Jože,
nožar, Beograjska 29, Varoga Ivan, nadzornik proge,
Tvorniška 19, Godina Boris, dijak, Tržaška c. 61, Zupane
Pavel, kovač, Jadranska .100, Reberšek Pavla, gospodinja,
Ruška c. 7, Kodre Ljuba,' šivilja, Taborska uL 4, Valenčič
Jože, uslužbenec drž. železnic v delavnici, Trubarjeva 10,
Kozina Drago, dimnikarski pomočnik, Cankarjeva 21,
Porok Zofija, gospodinja, Levstikova 5, Tušak Franjo,
šolski upravite]j,'"Cankarjeva 20, Simončič Ema, gospodinja, Ptujska 85, Cunta Jernej, poštni uradnik, Badlo.va 2,
Joštl Evstahij, železniški uradnik, Koroščeva 2/III, Lenče :
Vineta, pis. moč, Slomškov trg 14, Bizjak Marjan, dijak,
Koroška c. 60, Cvetko Janko, tekstilni tehnik, Sloven,
ska 34, Mrčun Viktor, tapetnik, Gregorčičeva 50, .Pečnik
Franc, mizar, Krekova 18, Simčič Anton, stro.hi klju'avničar, Gubčeva 37, Zadnik Avgust, dijak, Aškerčeva 31,
Pečar Pavla, nameščenka, Ljubljanska 24, Ceri.es Antonija, delavka, Aleksandrova 39, Lenard Srečko, tekstilni
•tehnik, Zrkovska 82, Valič Ivan, tekstilni tiskar, Bolfenkova 13, Škilan JoŠko, učitelj, Pekrska c. 52, Teršavec
Štefka, pis. moč, Karel Marsova ul. 22, Hameršak Ivan,
pletarski pomočnik, Kralja Petra c. 23, Benda Franjo,
železniški uradnik, Aleksandrova 50, Simnic Ciril, mehanik-šofer, Koseškega 26, Krumpaks Stanko, ključavničar,
Metelkova 51, Kocmut Josip, učitelj veščin-telovadbe, Sokolska 22, Budin Zinka. gospodinja, Kralja MatjV/a 4G,
i Majhen-Ana. ßosixxünja, Ciril Metodova 14, Poropat Ivan, <
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mizar, Ptujska c. 3 in Ferlinc Cecilija, nameščenka, Gosposvetska 84 — TSì v Mariboru.
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 Maribor desni breg dne 27. avgusta 1945 so bili izvoljeni
IV. za prisodaike okrajnega sodišča v Mariboru:
Zrnc Franc, kmet v Lobnici, Žmavc Jože, viničar v
Limbušu, Ozvalt Pepca, uradnica v Sv. Lovrencu na Pohorju, Pigner Ivan, delavec v Sv. Marjeti na Dravskem
polju, Simek Franc, kočar ravno tam, Fišer Pepca,
kmečka hči v Trničah, Miklošič Matija, železniški upokojenec v Braunšvajgu, Koželj Franc, privatni nameščenec v Podovi, Kovačič Jakob, kmet v Skokih, Kac
Jožei, čevljar v Jesenci, Lončarič Ivan, železničar v Trničah, Koren Avgust, železničar pri Sv. Miklavžu, Dobovšek
Franc, kočar v Limbušu, Zorko Peter, kmet v Pekrah,
Kolar Konxad, trgovski pomočnik v Zgornjih Hocah,
Setina Ludvik, kočar v Pekrah, Kosi Vida, študentka v
Slivnici, Kac Terezija, gospodinja v Hotinji vasi, Zrimšek
Franc, uradnik v Slivnici, Lešnik Mara, kmečka hči,
Lobnik Anton, kmečki sin, oba v Orehovi vasi, Falež
Alojz, kmet, Breznik Ivan, zidar, oba v Racah, Vodušek
Franc, posestnik v Gorici, Bregant Angela, učiteljica v
Rušah, Marin Lizika, trgovska pomočnica v Bezeni, Kodrič
Ivan, trgovec v Framu, Petrovič Simon, učitelj v Brezju,
Volmut Ivanka, žena delavca v Framu, Trlep Dragica,
šivilja v Morju, Blažič Karel, delavec v Kopivniku, Heler
Otilija, gospodinja v Dogosah, Srne Tilčka, žena delavca v
Bezeni, Plevnik Bogomir, Žagar v Rušah, Napast Marija,
žena delavca v Framu-Ranče, Cebokli Jože, upokojeni
orožnik v Novi vasi, Ogrizek Ivan, posestnik v Sliv.
Pohorju, Lauko Franc, trgovec v Spodnjem Radvanju,
Pirec Jožef, kmet v Cešnjevcu, Čelofiga Bertel v Vrhlogu,
Skrjanc Alojz, posestnik v Brežnici, Dreo Miha, upokojeni orožnik v Starologu, Znidar Franc v Kočnem, Miklavec Lidija, učiteljica v Makolah, Cernoga Elizabeta, posestnika hči pri Sv. Ani, Brumec Franc, posestnik . v
Stranskih -Makolah, Novak Alfonz, pisarniški pomočnik
v Peckah, Pogačar Ivan, posestnik v Dežnem, Onič Jožef,
kmet v Poljčanah, Zafošnik Jožef, kmet v Novi vasi,
Stupan Alojz, kmet v Leviču, Surbek Vlado, delavec v
Stanovskem, Hrastnik Štefan, kmet v Spodnji Polskavi,
Krištof Franc, železničar v Zgornji Polskavi, Dajčman
Herman, učitelj v Pragerskem, Pečnik Ciril, posestnik v
Studenicah, Fajgl Marija, učiteljica v Slov. Bistrici, Janžek Martin, železničar v Peklu, Strukl Jože, logar v Cigolaci in Jesenek Ivan, delavec v Zgornji Bistrici
304.

Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 28. septembra 1945, št. 1263/45—4, je postavljena za tajnico vrhovnega sodišča v Ljubljani Poberaj Valentina, pristav
pri bivšem okrožnem sodišču v Ljubljani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 29. septembra 1945, št. 1369/45—3, so začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi in hkrati dodeljeni v službovanje okrožnemu sodišču v
Celju:
Stros Franc, uradnik bivšega okrajnega sodišča v
Laškem, Leskovšek Jože, jetniški kontrolor, Fajgel Filip,

Hauptman Franc, Bornšek Ferdo in Javornik Ignac, jetniški pazniki-zvaničniki, vsi bivšega okrožnega sodišča
v Celju ter Hren Marija roj. Lipovšek, zvaničnica bivšega
okraitiAcra sodišča v Murski Soboti,
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. oktobra
1945, št. 1540/45—4, so bili začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci na razpolagi in hkrati dodeljeni okrožnemu sodišču v Ljubljani:
Smolič Vinko, Kveder Franc in Grm Leopold, vsi
pazniki-zvaničniki bivšega okrožnega sodišča v Ljubljani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 27. septembra 1945, št. 1521/45—1, so bili začasno sprejeti v pravosodno službo naslednji uslužbenci na razpolagi in hkrati
dodeljeni okrožnemu sodišču v Mariboru:
Zorjan Matija, Videčnik Anton, Felser Marija, vsi
uradniki, Cižmek Lea, uradniška pripravnica, Fifelj
Alojz, Sinič Henrika, Pavlič-Hertiš Katarina, Šoštarič
Svetomir, vsi zvaničniki bivšega okrožnega sodišča v Mariboru, Zmavc Balbina, zvaničnica bivšega okrajnega sodišča v Krškem, Jurca Josip, paznik-zvaničnik moške
kaznilnice v Mariboru, Golnik Jože, služitelj bivšega
okrožnega sodišča v Mariboru, Orešič Marjeta, dnevničarka-zvaničnica bivšega okrožnega sodišča v Mariboru
in Rečnik Marija, dnevničarka-zvanienica bivšega okrair«^ sodišča v Marenbergu.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne i. oktobra
1945, št. 1370/45—3, je bil sprejet v pravosodno službo
Sklamba Rudolf, vročevalec pri bivšem okrajnem sodišču
v Celju na razpolagi in hkrati dodeljen kot služitelj
II. položajne skupine okrajnemu sodišču v
Celju.
i
Z odločbo ministra za pravosodje z. dne 28. septembra 1945, št. 1324/45—3, sta začasno sprejeta v pravosodno službo uslužbenca na razpolagi in hkrati dodeljena
okrajnemu, sodišču v Dol. Lendavi:Ježek Ferdinand, uradnik bivšega okrožnega sodišča
v Novem mestu in Domanjko Gizela, dnevničarka-zvaničnica bivšega okrajnega sodišča v Dol. LendavL
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. oktobra
1945, št. 1271/45—3, sta bila sprejeta v pravosodno službo
naslednja uslužbenca na razpolagi in hkrati dodeljena
na službovanje okra j nem u sodišču v Gorn j ero
gradu:
Golob Olga, zvaničnica bivšega okrajnega sodišča v;
Kozjem in Kandorfer Vinko, dnevniSar-služitelj bivšega
okrajnega sodišča v Kozjem, kot služitelj II. položajne
skupine.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. oktobra
1945, št. 1461/45—2, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot dnevničarka-zvaničnica Oblak Ana, nameščenka bivšega okrajnega sodišča v Skoiji Loki in
hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodi»
šču v Kočevju.
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305.
Uredba
^•.•••••• elektrarn Cloven!""« (Đ~8)

1. člen
Ustanovi se državno elektrarniško podjalje federalne
Slovenije »Državne elektrarne Slovenija« (DES) s sedežem v Ljubljani.
2. člen
Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom ministrstva za industrijo in rudarstvo, ki daje tudi smernice za
delo v podjetju.
Območje podjetja je vse ozemlje federalne Slovenije,
na katerem more ustanavljati svoje podružnice.
3. Člen
Namen in naloge podjetja »Državne elektrarne Slovenije« so:
a) načrtna elektrifikacija Slovenije;
b) proizvajanje, kupovanje in prodajanje električne
energije;
c) gradnja, upravljanje, vzdrževanj© in izboljšanje
električnih naprav (električnih central, daljnovodov,
omrežja, transformatorskih postaj in podobno);
č) nabavljanje potrebnega elektrotehničnega materiala, strojev in orodja;
d) druge naloge, ki jih dodeljuje ministrstvo za industrijo in rudarstvo ali Id spadajo v področje podjetja.

311. Uredba o zastopanju imovinskopravnih koristi ministrstva
za notranje zadeve in ustanov, podjetij ter organizacij
javnega znaCaja, podrejenih temu mini&trstvu.
312. OdJ/očba o razrešitvi vladnega komisarja, upravnega in
nadzornega odbora pri Hranilnici kmečkih ebtän v Ljublja hi.
313. Imenovanje sodnikov okrožnega sodišča v Celju in T
Neuem mestu, izvolMev sodnikov in prisednikov okrajnega
sodeča v Gornji Eadgoni, v Grosupljem, v Kamniku,
v IvrSkem in v Prevaljah ter izvolitev sodnikov okrajnega
socTišča v Črnomlju in v Trbovljah.
314. Za Časna imenovanja v pravosodni službu
kakor tudi vse tiste premičnine in nepremičnine, ki so
potreHne za nemoteno obratovanje in razvoj teh električnih central; pri tem so izvzete tiste električne centrale,
kateri/h energjja se uporablja v pretežni meri za kritje
potnr'o rudnika, industrije ali podjetja;
cj> vse premoženje, in koncesije elektrarniških pođ<
jetij, ki so prešle ali preidejo po zakonskih določbah v,
državtao last;
č/) po potrebi in po predhodni odobritvi ministrstva
•za industrijo in rudarstvo premoženje in koncesije elek«
tričriih .podjetij, ki so last samostojnih električnih zadrug.
5. člen
Ves čisti dohodek podjetja >Državne elektrarne Slovenije« se uporabi za elektritikacijo federalne Slovenija,
6. Člen
Na čelu podjetja je ravnatelj, ki ima svojega namestnikja. Podjetje zastopa ravnatelj, v njegovi odsotnosti
namestnik.
Posamezne obrate zastopajo za svoje obinosje obratovodje (upravniki) oz. njihovi namestniki.
Ravnatelja* njegovega namestnika in tudi drugo vov
dîlùo osebje imenuje minister za industrijo in rudarstva
7.
Za( podjetje podpisuje
nice, za posamezne obrate
namestnik.
Prokuristi in siceršnji
pi&djetje le po dva skupaj.

člen
ravnatelj ali njegov namestobratovodja oziroma njegov
pooblaščenci podpisujejo za

8. člen •
•_ Ministrstvo za industrijo in rudarstvo nadzira podjetje po nadzornem odboru treh članov; imenuje jih minister za industrijo in rudarstvo.
4. člen
Nadzorni odbor nadzira podjetje.v tehničnem in koDa bo meglo podjetje •-Državne elektrarne Slovenije«
mercialnem
oziru ter pregleduje, cdobruje in podpisuje
izvršiti v 3. Členu navedene naloge, prevzame:
a) vse premoženje in koncesije elektrarniških pod- letno bilanco.
9. člen
jetij, ki so last države, bivših samouprav in občin;
b) od državnih rudnikov, industrij in podjetij elekPoslovno leto podjetja se ujema s koledarskim. Letna
trične centralo, daljnovode* omrežja in dxuee ••••••• bilan.CA. ki jo morajo podpisati •••••&••, odgovorni knji-
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govodj'a in člani nadzornega odbora ter odobriti ministrstvo za industrijo in rudarstvo, se mora objaviti do konca
marca vsakega leta za preteklo koledarsko leto "v >Uradnem listu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in
Narodne vlade Slovenije«.
10. člen
Podrobnejša določila o ustroju in poslovanju? »Državnih elektrarn Slovenije« bo izdalo ministrstvo za induetrijo in rudarstva
11. člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listuc.
Ljubljana dne 4. oktobra 1945\
r
Minister
PredsednilË
*a industrijo in rudarstvo:
Narodne vlade Slovenije:
Franc Leskošek s. r.
Bori» Kidrič •. r.

Za podjetje podpisuje ravnatelj; poleg njega podpisujejo za podjetje tudi prokuristi, pooblaščenci in sa.
mostojni voditelji posameznih oddelkov, toda ti vedno le
po dva skupaj.
8. Člen
Nadaljnjo organizacijo podjetja določi v skladu s potrebami in razvojem podjetja minister za Industrijo ia
rudaretvo.
9. člen
Ta uredba velja od dneva objave y »Uradnem listuc
Ljubljana dne 4. oktobra 1945.
Minister
Predsednik
za industrijo in rudarstvo:
Narodne vlade Slovenije:
Franc Leskošek s. r.
Boria Kidrič &. r.
307.

3C6.
Uredba
$
o ustanovitvi državnega elektrotehničnega podjetja
»Elektro tehna«
1. člen
Ustanovi se državno elektrotehnično podjetje1 federalne Slovenije >Elektrotehna< s sedežem v Ljubljani
Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom mßaistr»tva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani.
2. člen

]'•

Namen podjetja je, nakupovati in razdeljevati elektrotehnični material ter projektirati in montirati vBakoyrstne elektrotehnične naprave.
3. člen
Visino osnovne in obratne glavnice ter drugo o-movno premoženje podjetja določi minister za industrijo in
rudarstvo.
4. člen
Podjetje se bavi v glavnem s trgovino na delfelo,
eine pa tudi ustanavljati trgovine na-drobno, tehnične
pisarne in svoje podružnice na vsem ozemlju federatine
Slovenije.
5. člen
Prevzemati električni material, ki ga bo iederaïtia
Slovenija dobila od UNRRA-e ali na račun reparacij, je
upravičeno izključno le podjetje »Elektrotehna«,
To podjetje prevzame tudi vse trgovine in zaloge
elektrotehnične stroke, ki so po zakonskih določilih p režle-ali ki preidejo v državno last.
6. člen
/
S čistim dobičkom podjetja >EIektrotekna< razpolaga minister za industrijo in rudarstvo.
7. Člen
Na čelu podjetja je ravnatelj; imenuje ga minister ita
industrijo in rudarstvo. Ravnatelj zastopa podjetje in je
odgovoren za pravilno upravljanje in poslovanje podjetja.
Prokuriste, pooblaščence in samostojne voditelje posameznih oddelkov imenuje na ravnateljev predlog mini*
ater za industrijo iu rudarstvo.

Uredba
o ustanovitvi državnega podjetja za zasebne telefonske naprave »Telefonski promet (Tclprom)«
L člen
Ustanovi se državno podjetje za zasebne telefonske
naprave »Telefonski promet (Telprom)« s sedežem %
Ljubljanu
Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom ministrstva za industrijo in rudarstvo.
2. Sen. "
Izključno le podjetje >Telprom< je upravičeno, da na
ozemlju federalne Slovenije nabavlja in prodaja, instalira
in vzdržuje zasebne telefonske naprave ter da izvede v
posameznem primeru vse potrebno v sporazumu z upravo pošte, telegrafa in telefona.
Podjetje »Telprom« ne posega v področje telefonskega prometa, instalacij itd. v režiji zveznega ministrstva za pošto, telegraf in telefon oziroma njegovih'
direkcij.
3. člen
Za telefonske naprave, ki so predmet te uredbe, se
štejejo:
a) podcentrale, priključene na državno telefonsko
omrežje;
b) centrale za interne obratne namene brez priključka na državno telefonsko omrežje;
c) naprave, ki imajo več ko dva stranska aparata
ali postaji.
4. člen
Vse zasebne telefonsko naprave na vsem ozemlju
federalne Slovenije preidejo s to uredbo avtomatično pod
neposredno nadzorstvo in upravo podjetja »Telpromc.
To podjetje opravlja vaa popravila, vzdrževalna dela, razširitve, obnove, dopolnitve itd. na vseh telefonskih napravah ne glede na to, ali morajo biti te naprave po
veljavnem telefonskem pravilniku o telefonski službi
prijavljene področni direkciji PTT ali ne.
5. člen
Podjetje >Telprom< mora montirati kontrolne aparate na,vseh zasebnih telefonskih napravah, ki 6o pri«
ključen^ na državno telefonsko omrežje.
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G. člen
Podjetje >Telprom< bo posestnikom telefonskih naprav vsa dela zaračunalo po veljavnih dnevnih cenah
oziroma bo sporazumno z njimi določilo pavšalno vzdrževalnim).
7. člen
Podjetje >Telprom< sme po lastni uvidevnosti odločati o vseh tehničnih potrebah posameznih interesen,
tov ter nameščati oz. premeščati naprave po kar najbolj
ekonomičnih vidikih vse dotlej, dokler ne bo moglo
. glede na »razmere na trgu dobavljati telefonskih naprav
po željah interesentov.
8. člen
Vse telefonske naprave, ki so v zasebni lasli, preidejo s to uredbo pod neposredno nadzorstvo in v obvezno vzdrževanje podjetja >Telpromc. Po potrebi se
smejo posamezne naprave prisilno odkupiti oz. vzeti v
uporabo ali zamenjati; pri prevzemih v uporabo in zamenjavah se hkrati določi primerna odškodnina v gotovini.
9. člen
Vse najemne pogodbe za telefonske naprave, ki so
last katerega koli telefonskega' podjetja, so s to uredbo
razveljavljene, a naprave same preidejo v celoti v državno last in v tehnično upravo podjetja >Telpromc
10. člen
Podjetja, ki so proizvajala, oobavljala, montirala in
vzdrževala zasebne telefonske centrale, pa so prešla ali
preidejo po odloku AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944,
Ur. list DFJ 25/2, v državno last, preidejo pod nadzorstvo podjetja >Telprom«.
'Druga taka podjetja, ki jih ta odlok ne zadene, morajo v enem mesecu od dneva objave te uredbe prijaviti
.ves svoj inventar, vse najemne pogodbe ter sploh vse
svoje v okvir te uredbe spadajoče premoženje na ozemlju federalne Slovenije ministrstvu za industrijo in rudarstvo v Ljubljani ali podjetju >Telprom< z zahtevki za
odkupnino. Po tem roku bo odkupnino določilo, v skladu
z dnevnimi cenami ministrstvo za industrijo in rudarstvo.
11. Člen
Tudi vse druge naprave iz 3. člena, ki se niso bile
montirane in ki niso pod neposrednim nadzorstvom
uprave PTT, preidejo v državno last in pod nadzorstvo
podjetja >Telprom<; trgovci in zasebniki, ki imajo take
.naprave, jih morajo v enem mesecu od dneva objave te
.uredbe prijaviti ministrstvu za industrijo in rudarstvo
v Ljubljani ali podjetju >Telpromc radi odkupa.
12. Člen
Ustroj in poslovanje podjetja >Telprom< bo uredilo
ministrstvo za industrijo in rudarstvo s posebnim pravilnikom.
13. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
JA
ibljana dne 4. oktobra 1945.
Predsednik
Minister
Narodne, vlade Slovenije:
za industrijo in rudarstvo:
Boris Kidrič •. r.
Franc Leskošck s. r.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenia
308.

Odredba
ministrstva za lokalni promet in ministrstva za notranje zadeve o opremljanju motornih vozil in priklopnikov z novimi spoznavnimi tablicami
Na podlagi 6. člena zakona o Narodni vladi Slovenije z dne 5. V. 1945, Ur. list št. 27/5 z dne 2. VI. 1945
in na podlagi Zo izdane odredbe o popisu motornih vozil
in priklopnikov z dne 14. VIII. 1,945, Ur. list št. 205/28 z
dne 22. VIII. 1915, za čas do izida posebne, uredbe o registriranju ;n oznnmovanju motornih vozil in pr'ldo^"',--v,
odrejamo:
1. člen
Vsa motorna vozila in priklopniki, ki so «e morali
popisati po zgoraj navedeni odredbi z dne 14. VIII. 1945,
in vozijo na javnih prometnih ploskvah, se morajo opremiti z novimi enotnimi spoznavnimi tablicami
Cestnoprometni odsek ministrstva za lokalni promet
in okrožni izvršni NO bodo do 20. oktobra 1945 dodeljevali spoznavne tablice po predhodnih pozivih v dnevnem
časopisju.
2. člen
Dvë spoznavnj tablici, veliko in malo, dobi vsako
motorno vozilo in priklopnik.
;
Tablici imata ob svojem levem robu oznako federalne enote. Slovenije: »S«, ki ji sledi peterokraka zvezda,
in spoznavna številka, v sredini pod zgornjim robom pa
je oznaka demokratske federativne Jugoslavije >DFJ«.
Motorno kolo dobi samo malo spoznavno tablico, ki
se razlikuje od že opisane male tablice po tem, da ima
še dva dekorativna trikotnika.
Grke in številka ter trikotnika na tablicah so pridvižno iztisnjeni. Osnovna barva tablic je bela, črke, peterokraka zvezda in trikotnika so rdeči, številke pa črne
barve. '
Spoznavne tablice založi ministrstvo za iokaln? promet,
3. člen
Velika tablica se pritrdi na avtomobil in traktor
ter na priklopnik na zadnji strani vozila ob beli luči, 14
tablico razsvetljuje. Spodnji rob tablice mora biti oddaljen od tal najmanj 25 cm in največ 110 cm.
Mala tablica se pritrdi na avtomobil in traktor na
prednji strani, na priklopnik in motorno kolo pa na zadnji strani vozila; na priklopnik na nasprotni strani velike tablice v enaki oddaljenosti od krajnetja roba vozila
kot velika, na motorno kolo prečno k podolžni smeri ob
beli luči, ki tablico razsvetljuje.
Spodnji rob male zadaj pritrjene tablice mora biti
oddaljen od tal najmanj 25 cm, spredaj pritrjene pa ne
sme presegati najspodnejše točke šasije.
4. člen
Spoznavna tablica mora biti na vozilu tako trdno .
pritrjena, da se da odstraniti le s. pilo,
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5. člen
. Ob izročitvi tablice izda okrožni izvrsni NO oziroma
cestnoprometni odsek ministrstva za lokalni promet potrdilo o dodeljeni spoznavni številki, ki dokazuje, da je
bilo vozilo v redu prijavljeno.
Potrdilo mora imeti vozač' med vožnjo vedno pri sebi in ga na zahtevo pokazati organom narodne milice.
6. člen
Kdor izgubi spoznavno tablico, mora to takoj javiti
pristojnemu okrožnemu izvršnemu NO, ki je tablico izdal, za okrožno mesto Ljubljana pa cestnoprometnemu
odseku ministrstva za lokalni promet in prositi za novo.
Dokler ne dobi nove tablice ali stare ne najde, ne
sme voziti na javnih prometnih ploskvah.
Ce izgubi vozač spoznavno tablico med vožnjo, mora
to javiti najbližji postaji narodne milice, ki izda potrdilo
o prijavi. V potrdilu mora biti vedno označen čas, za katerega potrdilo velja. Poleg tega si mora vozač takoj
priskrbeti tudi začasno tablico (iz lepenke ali druge primerne snovi). Označba na začasni tablici se mora ujemati z označbo izgubljene. S tem potrdilom in začasno
tablico sme vozač pričeto vožnjo dokončati. Po končani
vožnji je treba izgubo takoj javiti pristojnemu okrožnemu izvršnemu NO oziroma cestnoprometnemu oddelku
ministrstva za lokalni promet; predložiti se mora potrdilo narodne milice o izvršeni prijavi in zaprositi za izdajo nove tablice.
Nadaljnje posledice izgube so:
1. izgubo mora objaviti lastnik ali uporabnik vozila
y >Uradnem listu« na svoje stroške;
2. nova tablica se ne sme-izdati pred pretekom
15 dni po objavi izgube v >Uradnem listu«.
Ce se spoznavna tablica v roku 15 dni ne najde,
dodeli okrožni izvršni NO oziroma cestnoprometni odsek
ministrstva za lokalni promet lastniku ali uporabniku
vozila novo tablico z novo spoznavno številko.
Ce se spoznavna tablica najde po izdaji nove, se
mora takoj oddati pristojnemu okrožnemu izvršnemu NO
oziroma cestnoprometnemu odseku ministrstva za lokalni
promet.
Najdena spoznavna tablica se ne sme več dodeliti
niti istemu niti drugemu vozilu.
7. člen
Kdor izgubi potrdilo, ki ga je prejel skupno s spoznavno tablico, mora izgubo takoj objaviti v >Uradnem
listu«, nato pa prositi za izdajo duplikata pri tistem
okrožnem izvršnem N0 oziroma cestnoprometnem odseku
ministrstva za lokalni promet, ki je potrdilo izdal.
Okrožni izvršni N0 oziroma cestnoprometni odsek ministrstva za lokalni promet izda duplikat samo na podlagi
izkaza uredništva >Uradnega lista«, da je bila izguba
potrdila javljena radi objave.
8. člen
Za enkratni prevoz motornih vozil in priklopnikov
iz kraja v kraj se dopušča vožnja na javnih prometnih
ploskvah brez spoznavne tablice samo izjemoma na podlagi posebnega dovoljenja.
Dovoljenje izda za svoje območje pristojni okrožni
izvršni N0, za območje okrožnega mesta Ljubljana pa
cestnoprometni odsek ministrstva za lokalni promet na
podlagi utemeljene pjcQšn[e,

9. člen
Kršitve predpisov te odredbe kakor tudi vsakršno
zlorabo, ponarejanje, prenarojanje aH premestitev spoznavne tablice na motorno vozilo ali priklopnik, ki mu
ni bila dodeljena, kaznuje okrajni izvršni N0, na območju
katerega se je krJitev ali zloraba zaznala, po predpisih
VI. člena uredbe o cestnem prometu z dne 16. VI. 1945.
Brezpogojno se po 20. oktobru 1945 zapleni vsako
motorno vozilo ali priklopnik:
1. ki -ozi po javnih prometnih ploskvah brez nove
spoznavne tablice ali
,
2. ki ga upravlja vozač, ki se sam ali njegov sprem- *
ljevalec ne more izkazati z začasno šofersko izkaznico
in potrdilom iz 5. člena te odredbe, izdanima od pristojnega okrožnega izvršnega N0 ali ministrstva za lokalni
promet.
Z zaplenjenim vozilom razpolaga ministrstvo za
lokalni promet.
10. člen
Vojaška motorna vozila in priklopniki morajo biti
opremljeni s spoznavnimi tablicami, predpisanimi od
vojaških oblasti.
Vozači morajo imeti vojaške šoferske izkaznice.
Vozila, ki nimajo vojaških spoznavnih tablic ali ki
jih ne upravljajo vozači s predpisanimi vojaškimi šoferskimi izkaznicami, se zaplenijo in razpolaga z njimi
ministrstvo za lokalni promet v sporazumu s pristoj.
nimi štabi.
11. člen
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradncrn listu«,
Ljubljana dne 12. oktobra 1945.
Št. 1602/45.
•
j
Minister
Minister
za notranje zadeve:
za lokalni promet:
Zoran Polic s. r.
Snoj Franc s. r.

309.

Uredba
ministrstva za trgovino in preskrbo
o Nabavljalnem zavodu Slovenije »NAVOD-u«
v Ljubljani
1. Člen
Banovinski prehranjevalni zavod v Ljubljani (med
okupacijo pokrajinski prehranjevalni zavod >PREV0D«
v Ljubljani), ustanovljen z uredbo o ustanovitvi banovinskega prehranjevalnega zavoda v Ljubljani z dne
5. X. 1940, Službeni list št. 523/81, se preimenuje v
Nabavljalni zavod Slovenije >NAV0D« v Ljubljani.
2. člen
Nabavljalni zavod Slovenije »NAVOD« v Ljubljani
je zavod federalne Slovenije.
Vrhovno vodstvo in nadzorstvo nad zavodom ima
minister za trgovino in preskrbo.
3. člen
Minister za trgovino in preskrbo imenuje predsednika zavoda in na njegov predlog tudi drugo, vodilno
upravno in trgovinsko uradništvo zaveda; drugo osebje
imenuje predsednik zavoda s privolitvijo ministrstva za
trgovino ifl .preskrbo.
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4. člen
Za zavod in njegove podružnice veljajo smiselno
predpisi v 1. členu navedene uredbe od 5. X. 1940,
Službeni list št. 523/81 in statuta o poslovanju »Banovinskega prehranjevalnega zavoda v Ljubljani« z dne
5. X. 1940, Službeni Ust št. 524/81, kolikor ne nasprotujejo 2. in 3. členu te uredbe.
5. člen
Posli, ki so bili pred izdajo te uredbe, a •••9. V.
1915 sklenjeni v imenu Nabavljalnega zavoda Slovenije
v Ljubljani, veljajo kot da so sklenjeni za zavod.
6. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
V Ljubljani dne 9. oktobra 1945.
Minister za trgovino in preskrbo:
Dr. Vavpetič Lado s. r.
310.

Uredba
o načinu zastopanja ministrstva za trgovino in preskrbo in podrejenih uradov, zavodov, ustanov, podjetij ter organizacij javnega značaja0
Na osnovi čl. 2. zakona o zastopanju uradov, ustanov,
podjetij in organizacij javnega značaja z dne 3. avgusta
1945, št. 530, Uradni list DFJ št. 530/56—1945,
se odreja;
1. člen
Ministrstvo za trgovino in preskrbo kakor tudi temu
ministrstvu podrejene urade, zavode in ustanove zastopa
pred sodišči in drugimi narodnimi oblastvi glede zaščite
njihovih imovinskopravnih koristi praviloma šef pravnega odseka občega oddelka v, ministrstvu ali njegov
namestnik.
2. člen
Državna trgovska in druga podjetja javnega značaja,
ki so pod nadzorstvom ministrstva za trgovino in preskrbo, zastopajo pred sodišči in drugimi narodnimi oblastvi njihovi lastni organi, ki v smislu organizacijskih
predpisov zastopajo podjetje. Vendar pa morajo ta podjetja sporočiti ministrstvu^ tudi vsak posamezni imovinskopravni spor radi izdaje'morebitnih posebnih ukrepov
ali navodil za ta primer.
3. člen
Minister sme zadržati zase zaščito posameznih imovinskopravnih primerov ali odrediti za te primere posebnega zastopnika tako v ministrstvu samem kakor tudi
v podrejenih uradih, zavodih, ustanovah in javnih
podjetjih.
4. člen
Glede zastopanja ministrstva in podrejenih uradov,
zavodov, ustanov in javnih podjetij pred sodišči in oblastvi tujih držav odloča ministrstvood primera do primera.
5. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 4. oktobra 1945.
I št. 403/4-1945.
Minister
za trgovino in preskrbo
Dr. Vavoctič Lado s. r.

311.

Uredba

ministrstva za notranje zadeve o zastopanja Imovinskopravnih koristi ministrstva za notranje zadeve in ustanov, podjetij ter organizacij javnega značaja, podrejenih temu ministrstvu
Na podstavi člena 2. zakona o zastopanju uradov,
ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja cd
3. avgusta 1945 in navodila ministrstva za notranje zadeve DFJ št. 298G od 14. avgusta 1945,
odrejam;
1. člen
Pred sodišči in drugimi narodnimi oblastvi zastopa
pravni odsek ministrstva za notranje zadeve imovinskopravne koristi ministrstva in vseh uradov, ustanov in
podjetij, ki so v njegovem sestavu.
2. Člen
Načelniki ali šefi oddelkov ali odsekov za notranje
zadeve narodnih odborov in načelniki, upravniki ali
predsedniki ustanov, podjetij ali organizacij javnega
značaja iz področja notranje uprave morajo obveščati
s potrebnimi podatki pravni odsek ministrstva v vsakem
primeru, kjer nastopajo v zaščito imovinskopravnih koristi po 1. členu zakona o zastopanju uradov, ustanov
itd. od 3. avgusta 1945.
Obvestilu morajo priložiti prepise tožbe in drugih
potrebnih listin ali spisov in sporočiti vse potrebne podatke. Tudi morajo obveščati pravni odsek o nadaljnjem
poteku in stanju pravde in vsaki sodni odločbi.
.3. člen
Pred sodišči in drugimi oblastvi je upravičen zastopati na podstavi te odredbe same šef pravnega od.
seka, ki pa sme s posebnim pooblastilom zastopanje poveriti tudi drugemu pravnemu referentu ministrstva,
šef pravnega odseka oz. posebej pooblaščeni referent je
upravičen izvrševati vsa pravna dejanja pò civilnoprav.
nem postopniku, ki so potrebna in v zvezi z zaščito zadevne imovinskopravne koristi, zlasti tudi storiti vse.
potrebno radi zavarovanja in ostvantve zahtevkov oseb.
zavodov in podjetij, ki jih zastopa.
4. člen
Po potrebi in kadar koli meni na podlagi obvestil iz
2. člena te uredbe, da bi bilo to za boljše •• uspešnejše
zastopanje stvari koristno, sme šef pravnega odseka zastopanje ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja '
sam prevzeti ali ga poveriti dragemu pravnemu referentu v smislu predhodnega člena tudi v tistih primerih,
ko sicer zastopajo urad, ustanove, podjetja in organizacije v 2. členu te uredbe imenovani organi.
Stroški takega zastopanja gredo v breme prizadetega
urada, ustanove, podjetja ali organizacije.
5. člen
O vseh važnih stvareh, pravnih dejanjih in odločitvah
mora šef pravnega odseka obvestiti ministra za notranje
zadeve, ki mu mora posebej odobriti morebitna pripoznavanja zahtevka, poravnave in opustitve pravnih sredstev.
6. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
SNOS in NVS«.
Ljubljana dne 4. oktobra 1945.
Minister za notranje žadevei
Polič Zoran s. r.

Strak
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Odločba
ministrstva za finance,
o razrešitvi vladnega komisarja, upravnega in nadzornega odbora pri Hranilnici kmečkih občin v Ljubljani
Vladni komisar, člani upravnega in nadzorstvenega
odbora pri Hranilnici kmečkih občin v Ljubljani se razrešujejo z današnjim dnem.
Njih opravila se prenesejo na začasno upravo ministrstva za finance pri Hranilnici kmečkih občin v Ljubljani.
Vsi navedeni, ravnateljstvo in vsi nameščenci hranilnice, se pa ne razrešujejo ne odškodninske in ne
kazenske odgovornosti za posle, ki so jih opravljali v
3asu okupacije.
Ljubljana dne 8. oktobra 19-15.
Št 658-V-1945.
Minister za Iinance:
pomočnik:
Repič Viktor s. r.

Razne uradne objave
313.
Imenovanje sodnikov okrožnega sodišča v Celju
Na seji okrožnega odbora OF v Celju dne 22. avgusta
1945 so bili imenovani za stalne sodnike okrožnega sodišča v Celju:
dr. Sketa Ivan, sodnik okrožnega sodišča v Novem
mestu, Božič Jakob in dr. Lobe Ludvik, sodnika okrožnega sodišča v Celju, Šmid Alojzij, sodnik okrajnega sodišča v Slovenjem Gradcu, Mohorič Matevž, sodnik okraj,
nega sodišča v Ljubljani in Bele Marjan, javni notar v
Marenbergu.
Imenovanje sodnikov okrožnega sodišča
v Novem mestu
pkrožni izvršni N0 odbor v Novem mestu je imenoval
za stalne sodnike okrožnega sodišča v Novem mestu:
Cerčka Janka, sodnika bivšega okrožnega sodišča v
Novem mestu, Turka Karla, starešino bivšega okrajnega
sodišča v Sevnici in Modica Stanislava, sodnika bivšega
okrajnega sodišča v Mokronogu.
Izvolitev sodnikov in priseđnikov okrajnega sodišča
y Gornji Radgoni
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Radgoni dne 28. avgusta 1945 so bili izvoljeni
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Gornji Radgoni: Zinauer Milan, sodnik bivšega okrajnega sodišča
v Kostanjevici, Gorenc Franc, starešina bivšega okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, dr. Farkaš Franc, sodnik
bivšega okrožnega sodišča v Celju in Petrovič-Poljak
Anton, sodnik bivšega okrajnega sodišča v Gornji Radgoni:
II. za prisednike okrajnega sodišča v Gornji Radgoni: Minih Janez, želar iz Zgornje Senarske 14, Herič
Stanko, kmečki sin iz Zgornje Verjane, Elbl Jožef, kmet
iz Oseka, Kukovec Anica, posestnika hči pri Sv. Trojici.
Vogrinec Vinko, kmet v Gočevi, Hercog Vinko, delavec
v SxKxiniem Porčiču. Peklar JožeL noseslnik y Samortu.

Sirk Jakob, posestnik v Dražnem vrhu, Fišer Franc,
zelar v Žicah 17, Golob Franc, kmet v Lokavcu 26, Kocbek Adolf, posestnik v Krembergu 42, Mlinaric Štefan,
posestnik v Trati, Émnindl Jožef, posestnik v Zgornji
Velki, Senekovič Valentin, posestnik v Rožengruntu,
Molek Lenart, zelar v Ročici 23, Caf Franc, kmet v Benediktu, Žemljic Males, kmet v Drvanjab, Prosič Aleksander, zelar v Trotkovi, Strnad Ignac, želar v Ihovi,
Anžel Franc, posestnik v Zupetincih 10, Maguša Janko,
kmet v Andrencih 28, Kramberger Jožef, klepar v Cogetincih 6, Mauko Franc, bivši orožnik v Radencih, Domajnko Matija, kmet v Hrastju-Mota, Plešovnik Mirko,
uradnik, Klemenčič Anton, gostilničar, oba v Radgoni,
Stanek Jožef, kmet v Hrašenskem vrhu, AdaniČ Alojz,
krojač v Boračevi, Ščavničar Ivan, posestnik v Nelah,
Fetih Anton, šolski upravitelj v Vrbišnici, Klemenčič
Marija, posestnica v Račkem vrhu, Sipek Anton, poljedelec v Ivanjcih, Vračko Ivan, želar v Orehovskem vrhu,
Fras Franc, želar in kolar v Okoslavcih, Stuhec Matija,
posestnik v Očeslavcih, Domanjko Anton, tesar na Janževem vrhu, Žemljic Jožef, uradnik v Crešnjevcih, Špindler Pepca, uradnica pri Sv. Juriju, Anžel Jernej, posestnik v Kraljevcih, Hrašovec, želar v Grabonošu, Vrbnjak Franc, posestnik na Rožičkem vrhu, Ploj Jožef, posestnik v Negovi, Kozar Franc, kmet v Ravencih, Velel
Jakob, viničar v Stavešincih, Bračič Janez, želar v Ivanj.
ševcih, Kraner Leopold, želar v Zbigovcih, Vreča Ciril,
kmet v Spodnji Ščavnici, Babosek Matija, posestnik v
Lomanoših, Vuk Martin, kmet v,Stari gori, Geris Jožef,
posestnik v Stogovcih, .Klemenčič Ivan, delavec v Apačah, Žajdela Franc, trgovec v Sovjaku in Fraček Blaž,
krojač v Brengovi.
Izvolitev sodnikov in priseđnikov okrajnega sodišča
v Grosupljem
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v;
Grosupljem dne 1. septembra 19-15 so bili izvoljeni
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Grosupljem:
Karlovšek Janko, bivši starešina okrajnega sodišča v
Višnji gori, kot predsednik okrajnega sodišča, Pehani
Beno, bivši javni notar v Višnji gori, Jagodic Karol,
bivši javni notar v Velikih Laščah in dr. Polič Svetozar.
diplomirani pravnik v Grosupljem;
II. za prisednike okrajnega sodišča v Grosupljem:
Oblak Anton, zidar v Opalkovem, Oblak Rozalija, kmetovalka v Velikih Laščah, Zgonc Mihaela, delavka v Pokojnem hribu, Peterlin Ludvik, organist v Dolščakih,
Usenik Stefan, kmeta sin v Krvavi peči, Jakše Jože,
kmet v Javorju, Gale Herman, kolar na Turjaku, Grebene Jože, orožnik v Opalhovem, Šporar Pavla, delavka
v Rašici, Marolt Jože, kmet in gostilničar v Dvorski vasi,
Debeljak Neža, gospodinja v Karlovici, Mlakar Jurij,
kmet v Kotlu, Blažič Ivan, delavec v Podpeči, Kavčio,
Dušan, posestnika ein v Predstrugah, Lunder Ivan, kmet
v Podpoljanah, Cimperman Matija, delavec v Kališčah,
Tomažin Jože v Mohorjih, Mustar Julijana, gospodinja v
Rašici, Mišmaš Franc, kmet v Primči vasi, Hrovat Marija, gospodinja v Zagradcu, Medved Ivan, čevljar v Selu
pri št. Pavlu, Kastelic Miha, kmet v RadohovI vasi, Prime
Rudolf, viničar v Temenici, Line Mara, kmeta hči v
St.'Vidu, Zoreč Gaber, čevljar v Št. Vidu, Peskar Anton,
železničar v Sv. Roku, Remec Jože v Št. Juriju, Bambič
Tomaž, kolar v Vel. Račni, Babic Franc, prevoznik v
Ljubljani, Štibernik Janez, zidar v Pecah, Kandiš Jože,
sodni uradnik v Vel. Lipljenah, Hauptman Franc, delavec y Stični Gams Leooold. Dostalenačelnik v Peščenia-
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ku, Zupančič Franc, zidar v Višnji gori, Ahlin Franc,
čevljar na Vrhu, Mehle Franc, trgovec v Zgornji Dragi,
Eržen Ivan, gostilničar v Mleščevem, Rus Jože, železničar
v Studencu, Bršnjak Marija, gospodinja v Hudem, Strah
Serica, kuharica v Gabrovčocu, Škufca Anton, mlinar v
Gabrovčecu, Mura Anton, kovač v Krški vasi, Koščak
Josip, kmet v Znojilah, Vidio Anton, delavec v Podbokovju, Koželj Alojz, kmet v Mevcah, Pucihar Anton,
Janet v Sapu, Maren Ivan, železniški delavec y Šmarju
*a ValentinČiČ Stana v Grosupljem.
Izvolite? sodnikov in prisednikov okrajnega sodišča
y Kamniku

Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodišča
v Krškem
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00
Krško dne 2. septembra 1945 so bili izvoljeni
I. za stalne sodnike okrajnega BotUšča v Krškem.:
Rautner Vinko, sodnik bivšega okrajnega sodišča v Sevnici, kot predsednik okrajnega sodišča, Ivane Karel, starešina bivšega okrajnega sodišča v Brežicah, PliberŠek
Janko, bivši javni notar v Cerknici, Novak Karel, etare»
šina bivšega okrajnega sodišča v Radečah, Modic Kazi'
mir, sodnik bivšega okrajnega sodišča v Rogatcu, dr. Bra.
daška Peter, sodniški pripravnik bivšega okrožnega sodišča v Ljubljani in. Rudoil Jereb, sodniški pripravnik
ravno tam;
H. za prisednike okrajnega sodišča v Krškem: Gorišek Franc v ArtiČah, Vahčič Pavel, ravno tam, Pečnik
Franc, Knapič Slava, oba na Bizeljskem, Blatnik Anica
v Artičah, Gregorio" Mirko v Brežicah, Robek Angela
v Kostanjeku, Petan Franc v Gorici, Grobnar Vinko v
Brežicah, Lončarič Ivan v Mokricah, Kos Maks v Čatežu,
KodriČ Milan v Krški vasi, Presnik Franjo v Zdolah,
Prezelj Jože v Malencah, Božičnik Franc v VeL Kamnu,
Vidmar Marija, Poljarišek Marjana v Brežicah, VimpoL
šek Alojz v Podsredi, Zoroič Ivan v Brežicah, Nunčič
Danica v Stari vasi, Kunej Jože v Gorjanah, Kelhar Ivan
v Vel. Dolu, Stupar Milan, Garantini Milan v Brežicah,
Breznik Lovro, Rajhenburg, Mikolvaeič Drago v Stari
vasi, Vehovar Branko v Krškem, Unetič" v Gorici, Korit,
nik Jože, Podlesnik Alojz v Krškem, Bogataj Jože v Stari
vasi, Ašič Vilka v Gorici, Bizjak Jože v Krškem, Krcšelj
Milka pri Sv. Antonu, Krajne Pepca v Senovem,'Beve
Marica v Stranjah, Habinc Anton v Kostanjeku, Mokrotar Anton v Vidmu, Nunčič Zvonko r Brežicah, Zabrič
Anica v Preski, Pikelic Slavko v Pišecah, Resnik Pepai
v Lokvah, Černetič Stanko v Senovem, Zupane Alojz •
Dobrovi, Jurkovič Lojze v Stranjah, Vanič Franc v
Krškem, Žele Zoran y Zdolah, Ribič Lidvina v Senovem,
ing. Korošec Viktor v Senovem, Lah Avgust v Sevnici,
Drnač Jožo y Orehovem, Plažar Jože v BoStanju, Pire
Julči v Studencu, Ceraio Ivanka v Šmarju, Gabrio Marica,
Zekelšek Ivan v Sevnici, Bergant Miha v Peklu, Popelar
Franc v Drožanjih, Motore Malči v Lončarjevem doln,
Požun Rudolf v Šmarju, Stegenšek Martin v Drožanjih,
Krajne Jože v Lahniku, Kunšek Miha v Padežu, Verta5nik Drago v Zabukovju, Roštohar Janez v Pokojnika,
Požun Matija v Vranju, Bremse Slavko v Sevnici, Kolman
Karel v Sevnici, Papež Jože v Božtanju, Stran« Tilka,
Gliha Zinka v Kostanjevici, Longo Rudi v Malem Mraševem, Lajkovič Jože v Vel. Mraäevetn, Colarič Neža v
Dolu, Pavlovič Janez v SutnjL Jalovec Marija v.Brodn,
Dičeko Marija v Pristavi, Kodrig Jože v Šutnji, Kirin
Franc v Sv. Križu, Vahčič Alfonz v Cerkljah, Podvimki
Franc v Blatnem, Kostevc Miha v Dednji vasi, Sušin
Franc v Orehovcu in Zlopko Martin v Črešnjicab.

Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Kamniku dne 31. avgusta 1945 so bili izvoljeni
I. za stalne eodnike okrajnega sodišča v Kamniku:
Promrov Kajetan, starešina okrajnega sodišča^ v Kamniku kot predsednik okrajnega sodišča, Zupančič Gilbert,
stareSina okrajnega sodiSča na Brdu, Orel Dušan, bivši
notarski pripravnik v,Kamniku, Golob Franjo, bivši javni
notar v Rogatcu in KoroŠeo Hubert, sodniški pripravnik
okrožnega sodišča v Ljubljani;
II. za, prisednike okrajnega sodišča v Kamniku:
Golob Saša, učiteljica v Zapričah 12, Rotovnik Hilda,
učiteljica v Zapričah St. 12, Aparnik Stane, drogerist v
Sutni 38, Benkovič Karl, mi2ar v Novem trgu, Koželj
/Jožef, kmet v Zg. Stranjah, Jerman Anton, upokojeni
finančni uradnik v Preserju, Zaje Alojzij, delavec v Duplici, Jeraj Mihael, kmet v Dobruši, Jeraj Anton, posestnik v Vodicah G9, Ipavec Franc, kovao v Križu, Mrak
Sožef v Podgorju, Ravnikar Franc, lončar v Mlaki, Plevel
lAnton, delavec v Godiču, Slapar Mihael, kovač v PaJovčah, Osolnik Franc, kmet na Gozdu 20, Lanisek Janez,
kmet v Tunjicah, Podgoršek Franc, posestnik v Šinko.vem turnu, Koželj Andrej, kmetovalec v Mengšu, Lipar
Peter, gostilničar v Malem Mengšu št. 14/ Blejo Jožef,
delavec v Malem Mengšu 91, Toni Franc, zidar v Buko,vici, Jerman Vinko, delavec v Volčjem potoku, Strajhar
Martin v Lokah 15,-Komatar Jože, delavec v Stahovici 24,
Trebušak Miha, kmet v 2ubejem, Jerman Etbin, trgovec
y Smarci 80, Skubin Avgust, trgovec v Zalogu 76, Zorman
'Jože, 9tanujoč v Komendi, Borin Stefan, ključavničar v
Mostah, Klemen Anica, kmečka hči v Jastrobljah, Pančur Franc, kmet v Tuhinju, Zore Vincenc, krojač v Šmartnem, Kajbič Stanislav, delaveo-v Zajasovniku, Avbelj
Franc, stanujoč v Homcu, Mihelič Nande, ključavničar v
ftevljah, Jazbec Jožef, stanujoč v Rafolcah, Zanoškar
'Jakob, strojevodja v Količevem, Tomelj Janez, kmet v
St. Ožbaldu, Dlmec Jože, prvi delavec v elektrarni v
Blagovici, Lenček Janez, mesarski pomočnik v Prevojah,
iPodbevšek Mirko, krojač v Brezovici, Masel Damjan,
zidar v Lukovici, 2ibert Ferdinand, krojač v Krašnji,
Lovec Janez, posestnik naVrhu pri Krašnji, Kočar Franc,
tovarniški delavec v Dobu 8, Juhant Jože, kovaški mojster v Sp. Jaršah 14, Učakar Feliks, delavec v Trzinu,
Makovec Janez, posestnik v Sp. Tustanju, Cerar Peter,
mlinar in posestnik v Sp. Tustanju, Pestotnik Ciril, posestnik v Cešnjicah, Kocjančič Jože, posestnik v Negasternu, Grilj Franc, posestnik v Kraščah, Tič Lovrenc
y Rovah, Cerar Franc y Mali Loki, Burja Valentina v
Dragmelju, Oražem Jakob, posestnik v Krtini, Mikuluš
'Alojz, upokojenec finančne kontrole v Domžalah, Petered
Ivan, gradbeni vodja v Studi 38, Stražar Slava, uradnica
v Domžalah,, Mlakar Janez, posestnik v Rovi in Saje
1
Lojze, tovarniški delavec v Radomljah,

Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodiSča
v Prevaljah,
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Prevaljah dne 27. avgusta. 1945 eo bili izvoljeni
I. za stalno sodnike okrajnega sodišča • Prevaljah:
dr. Reichmann Blaž, etarešina bivšega okrajnega.flodišča
v Kočevju;
II. za prisednike okrajnega Sodišča y Prevaljah:
Potočnik Marija iz Crne, Mihelič Rudolf, ža^ar v Marenbergu. Zorman Jože», tovarniški cekvec y Guslanju •.
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Meznar Rudi, tovarniški strugar v Guštanju ill, Ditinger Ivan, delavec v Guštanju 41, Blodr Filip v Crni,
Hribernik Ivan v Žerjavu 7, Zmagaj Avgust, rudar v
Žerjavu 14, Vute Rajko, telefonist v Prevaljah, Polančič
Julka, tekstilna delavka v Prevaljah, Pori Štefan, kmet
na Dolgi brdi, Sonjak Franc, kmet na Jamnici, Stakne
Andrej, kmet v Javorju, Jelen Jože v Koprivni, Letko
Frančiška, delavka v Dobji vasi 4, Cehner Rok, delavec
na Tolstem vrhu, Skrubej Lenčka, pisarniška pomočnica
v Crnečah, Očko Jakob, kmet v Goriškem vrhu, Mravljak
Kristel, posestnik pri Sv. Antonu na Pohorju, Kranjak
Marija, posestnica ravno tam, Večovnik Lenka, Sv. Primož
nad Muto, Ferk Ivan, kmet, ravno tam, Ledinek Franc,
kmet ravno tam, Preglav Jožefa, kočarica v Gortinji,
Pobernik Alojz, kmet, Sv. Vid pri Vuzenici, Paradiž Jože,
najemnik, Novak Marija, posestnica, Mravljak Marija, posestnica, Gosak Alojz, železničar, Kotnik Karel, "delavec,
Zigert Franc, delavec, Serso Ivan, usnjar, Slaher Alojz,
tesarski polir, vsi v Sv. Vidu pri Vuzenici, Praprotnik
Mirko, posestnik, Pešuč Marija, posestnika hči v Vuzenici, Lazar Gregor, tajnik krajevnega odbora OF v Kozjem vrhu 40, Pačnik Ivan, mehanik v Prevaljah, Tnasič
Jože, brivec v Mežici, Tomažič Marija, žena rudarja
ravno tam, Zužel Marija, kmečka hči, Sadovnik Franc,
tovarniški delavec, oba v Kotljah in Krebl Marija, delavka v Lešah.
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Prevaljah dne 10. septembra 1945 pa so bili nadalje
izvoljeni
III. za stalne sodnike okrajnega sodišča • Prevaljah:
dr. Senear Dušan, bivši javni notar v Prevaljah, Komotar
Metod, sodnik bivšega okrožnega sodišča v Murski Soboti
in Petelinšek Maks, diplomirani pravnik v Guštanju.

Izvolitev sodnikov okrajnega sodišča v Črnomlju
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Črnomlju dne 31. avgusta 1945 so bili izvoljeni za stalne
narodne sodnike okrajnega sodišča v Črnomlju:
Korošec Leon, v. d. tajnika okrajnega sodišča v
Črnomlju kot predsednik okrajnega sodišča, Lovšin Anton, bivši javni notar v Kočevju, dr. Ceplak Slavko, sodni
pristav bivšega okrožnega.sodišča v Ljubljani in Moškon
Stanko, sodnik bivšega okrožnega sodišča v Murski Soboti.

Paradiž Ferdo, uradnik bivšega okrajnega sodišča
v Kočevju, Cercek Marjan, uradniški pripravnik bivšega
okrajnega sodišča v Dol. Lendavi in Koleno Nada, zvaničnica bivšega okrajnega sodišča v Celju.
Z odločbo
bra 1945, št.
okrajnega
Oskar, sodnik
Hribar Vida,
Ljubljani.

ministra za pravosodje z dne 28. septem1036/45—6, sta postavljena za tajnika
sodišča v Ljubljani: Tominec
bivšega okrajnega, sodišča v Brežicah in
tajnica bivšega apelacijskega sodišča v

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 28. septembra 1945, št. 1541/45—2, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo Pucelj Angela, uradnica bivšega okrajnega
sodišča v Ložu na razpolagi in hkrati dodeljena v službovanje okrajnemu sodišču v Ljubljani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 27. septembra 1945, št. 1522/45—1, so bili začasno sprejeti v pravosodno službo naslednji uslužbenci na razpolagi in hkrati
dodeljeni okrajnemu sodišču v Mariboru:
Meznarič Matija, Drevenšek Josip, Perhavc Franc,'
Uršič Ivan, Rajšp Zoran, Vitez Stanislav, vsi uradniki,
Weisenstein Dora, Vede Marija, Zorko Ivan, vsi zvanieniki, Vivod Avgu3t, Kokalj Ivan, Feiertag Karol in Klemenčič Jakob, vsi služitelji bivšega okrajnega sodišča
v Mariboru, Vari Valentin, zvaničnik bivšega okrožnega
sodišča v Mariboru in Pelei Miroslava, dnevničarka-zvaničnica bivšega okrožnega sodišča v Celju.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 28. septembra 1945, št. 1341/45—3, je začasno sprejeta v pravosodno
službo in hkrati dodeljena v službovanje okrajnemu
sodišču v Prevaljah Jezernik Marija, uradnica
na razpolagi pri bivšem okrajnem sodišču v Slovenjem
Gradcu.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. oktobra
1945, št. 1268/45—3, je začasno sprejeta v pravosodno
službo kot dnevničarka-zvaničnica Kokalj Marija, nameščenka bivšega okrajnega sodišča v Skofji Loki in hkrati
dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v
Skofji Loki.

Izvolitev sodnikov okrajnega sodišča v Trbovljah
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Trbovljah dne 2. septembra 1945 so bili izvoljeni za
stalne sodnike okrajnega sodišča v Trbovljah;
dr. Hodžar Jakob, bivši odvetnik v Celju, dr. Terboča Ludvik, diplomirani pravnik iz Murske Sobote in
Regvat Milan, diplomirani pravnik v Mariboru.
814.
Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 25. septembra 1945, št. 1461/45—1, so bili začasno sprejeti v pravosodno službo naslednji uslužbenci na razpolagi in hkrati
dodeljeni okrajnemu sodišču v Kočevju:

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 1. oktobra
1945, št. 1371/45—3, sta bila sprejeta v pravosodno službo
naslednja uslužbenca na razpolagi in hkrati dodeljena
na službovanje okrajnemu sodišču v Šoštanju:
Marovt • Viktor, administrator okrajnega sodišča y
Mariboru kot zvaničnik II. položajne skupine in Štrajhar
Blaž, dnevničar-služitelj pri bivšem okrajnem sodišču na
Vranskem kot služitelj II. položajne skupine.

Prestop iz pravosodne stroke
. Z odločbo ministra za pravosodje z dne 4. oktobra
1945, št. 1549/45—1, je na predlog okrajnega izvršnega
N0 odbora v Grosupljem odobren preetop iz pravosodne
stroke Grozniku Francetu, zvaničniku I. položajne sku«
pine okrajnega sodišča v Grosupljem.

Itdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v LJubljani, urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna
Merkur —oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—. polletno:
din 135.—. eektletao; din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja začeta gola dia,2,—, «•* Ùredniàtvo
in upravniàtvo: Liuuliana. Qreiorèiîeva uL 23. TuL žt. 25-52,
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Poštnina plačana v gotovini.

NI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 45.

V Ljubljani dne 20. oktobra 1945

Letnik l/Il.

VSEBINA:
315. Uredba o likvidaciji bivših finančnih oblastev, uradov in
ustanov v območju federalne Slovenije.
•*
316. Uredba o službenih prejemkih in dopustih stalnih narodnih sodnikov v Sloveniji.
317. Uredba o obveznem pošiljanju tiskanih stvari.
318. Uredba o prevozu potnikov in prtljage s cestnimi
motor;
nimi vozili.
'
3-19. Uredba o priznanju In veljavnosti med okupacijo opravljenih tečajev'in izpitov ter dobljenih izpričeval in diplom
v strokovnih šolah ministrstva za trgovino in preskrbo.
320. Uredba o prepovedi šolanja, obiskovanja tečajev in opravljanja izpitov na srednjih trgovinskih šolah.
"321. Uredba ò stalnih izpitnih komisijah na srednjih trgovinskih Šolah.

Uredbe, odredbe in drusri razglasi
Narodne vlade Slovenije
315.
Po 6. Členu zakona o Narodni vladi Slovenije od
•. maja 1945, Uradni list št. 27/5, izdaje Narodna vlada
Slovenije
< •

uredbo
o likvidaciji bivših finančnih oblastev, uradov
in ustanov v območju federalne Slovenije
1. Člen
Ukinjena so vsa bivša državna finančna oblastva,
uradi in ustanove t. j.' finančna direkcija v Ljubljani,
davčne in katastrske uprave, katastrski mapni arhiv,
' glavni oddelek in oddelki finančne kontrole ter vsa
druga od okupatorja ustanovljena finančna oblastva,
uradi in ustanove.
2. Sen
Posli, ki so doslej spadali v področje navedenih
oblastev, uradov in ustanov, preidejo na ministrstvo za
finance oz. krajevno pristojne oddelke in odseke za
finance pri okrožnih in okrajnih narodnih odborih.
Inventar in druge imovinske predmete ukinjenih
oblastev, uradov in ustanov prevzame ministrstvo za
finance in jih porazdeli med finančne oddelke in odseke
pri okrožnih oz. okrajnih narodnih odborih.
3. člen
Ministrstvo za finance predpise navodila za izvedbo
te uredbe in odloči tudi o zaposlitvi oaebja ukinjenih
oblastev, uradov, in ustanos.

322. Uredba o prepovedi šolanja in opravljanja izpitov na glasbeni akademiji in srednjih glasbenih šolah.
323. Uredba o stalni izpitni komisiji na glasbeni akademiji •
srednjo glasbeno Šolo v Ljubljani.
324. Odločba o ustanovitvi Državnega podjetja za promet s kožami in tekstilijami, ravnateljstva v Ljubljani.
325. Odločba o likvidaciji Prometnega zavoda za premog d.d.
v Ljubljani.
326. Okrožne kandidatne liste Osvobodilne fronte Slovenije za
ljubljansko, mariborsko in novomeško okrožje. \
327. Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnih sodišč v Dol.
Lendavi, v Kranju, v- Ljutomeru, v Murski Soboti in •
Škof ji Loki.
— Uradni popravek.

4. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnam listuc
V Ljubljani dne 12. oktobra 1945.
Za predsedstvo Narodne vlade Slovenije
in za ministra za finance:
podpredsednik Narodne vlade Slovenije;
. Dr. Marijan Brocclj s. r.

316.

Uredba
o službenih prejemkih in dopustih stalnih narodnih
sodnikov v Sloveniji
1. člen
Stalni narodni sodniki prejemajo: a) mesečno .plačo,
b) družinsko doklado in c) položajUotdoklado.
2. člen i
Z veljavnostjo od 1. septembra 1945 dalje znašajo
mesečne plače stalnih narodnih sodnikov okrajnih sodišfl
3.500 do 5.000 dinarjev, stalnih narodnih sodnikov okrož.
nih sodišč 4.000 do 5.000 dinarjev, stalnih narodnih eo
dnikov vrhovnega sodišča 5.000 do 6.000 dinarjev.
3. člen
Do 1. januarja 1946 se stalnim narodnim sodnikom
vseh sodišč plačujejo najnižje postavke v 2. členu navedenih mesečnih plač.
Pričenši z dnem 1. januarja 1946 določi ministrstvo za
pravosodje posameznim sodnikom v danem okviru višino
mesečne plače po izkazani sposobnosti in marljivosti.
Vendar se tako določena mesečna plača pozneje lahko
spremeni glede na norabnoat narodnega sodnika.
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4. člen
Narodni sodniki prejemajo za vsakega svojega otroka,
ki ga vzdržujejo, mesečno doklado 175 dinarjev. Pravica
do te doklade ugasne, ko izpolni otrok 18. leto starosti.
5. Člen
Predsedniki narodnih sodišč prejemajo poleg mesečne
plače in družinske doklade še položajno doklado, in sicer:
predsedniki okrajnih sodišč po 400 dinarjev mesečno,
predsedniki okrožnih sodišč 600 dinarjev, predsednik
vrhovnega sodišča 800 dinarjev. Podpredsedniki prejemajo polovico predsedniške položajne doklade.
6. člen
Narodnim sodnikom, ki so bili že 1. aprila 1941 v
državni službi, gredo do 1. januarja 1948 dosedanji prejemki, če so višji' kot tu določeni. Od tedaj dalje velja
tudi zanje v celoti ta uredba.
7. Člen
Narodni sodniki vseh sodišč imajo pravico do letnega
dopusta; po možnosti naj ga izrabijo v sodnih počitnicah.
• Do izpolnjenega 30. leta starosti znaša dopust 14 dni,
od 30. do 50. leta starosti 3 tedne, po izpolnjenem 50. letu
1 mesec.
8. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem li3tu<;
V Ljubljani dne 8. oktobra 1945.
Za Narodno vlado Slovenije:
Podpredsednik .
Minister za pravosodje:
Narodne vlade Slovenije:
Dr. Jože Pokorn s. r.
Dr. Marijan Brecelj s. r.

•

317.

Uredba
Narodne vlade Slovenije
o obveznem pošiljanja tiskanih stvari
1. člen,.
Med predmete, ki spadajo pod to uredbo, je šteti
vsako tiskano ali na kak drug grafični način razmnoženo
stvar, kakor časnike, revije, knjige, brošure, muzikalije,
reprodukcije, grafikone, tiskano, gradivo, letake, lepake,
' zemljevide in druge tiskane in litografirane predmete,
izvzemši uradne in trgovske obrazce, reklamne objava
in podobne stvari.
_
-.,•
2. člen
...
Vsa tiskarska podjetja v območju Slovenije, državna
in zasebna, morajo pošiljati od vseh v prvem Členu naštetih tiskanih, stvari:
a) Tiskovnemu uradu pri predsedstvu Narodne vlade
Slovenijevpo 3 izvode;
b) Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani po
17 izvodov: od teh obdrži knjižnica 2 izvoda, drugih 15
pošlje Državni centralni knjižnici DFJ, da jih razdeli
po 2. členu zvezne uredbe o obveznem dostavljanju tiskanih stvari (Ur. list DFJ z dne 24. julija 1945);
c) petini'okrožnim študijskim knjižnicam po 1 izvod;
dokler ne bodo ustanovljene okrožne studijske knjižnice
oziroma dokler ne začno poslovati ali dokler ministrstvo,
za prosveto ne določi drugače,* se požiljajo tudi izvodi za

okrožne študijske ^knjižnice Narodni in univerzitetni
knjižnici v Ljubljani;
č)- javnemu tožilcu Slovenije v Ljubljani po 1 izvod,
3. člen
Tiskovni urad pri predsedstvu Narodne vlade Slo.
venije določi ob izidu vsake publikacije sporazumno z
Izdajateljem (založnikom), koliJko izvodov je treba še posebej poslati Tiskovnemu uradu pri predsedstvu Narodne
vlade Slovenije za posebne potrebe.
4. Člen
Obvezno je pošiljanje tudi takih tiskanih stvari, ka.
terih razpečavanje je iz katerega koli razloga p.repo«
vedano.
5. člen
Dolžuostni izvodi morajo biti brezhibni in tiskani na
boljšem papirju.
6. člen
Tiskarska podjetja pošiljajo dolžnostne izvode sproti,
takoj po izidu, naravnost ustanovam in uradom, določe.
nim v 2. členu, in to s poimenskim seznamom v dvojniku.
Ustanova oziroma urad potrdi tiskarskemu podjetju pre«
jem na enem izvodu seznama.
7. člen
Tiskarsko podjetje, ki sene bi ravnalo po določbah
2. do 6. člena te uredbe, bo kaznovano z denarno kaznijo v trojni vrednosti neoddanib/ tiskanih stvari. Če pa
prekršek ponovi, se mu tudi prepove opravljanje tiskar«
skih poslov za določen čas ali za vedno.
Lastniki oziroma odgovorni vodje tiskarskega pod«
jetja morejo biti kaznovani z odvzemom prostosti; če so
pregreše ponovno, z odvzemom prostosti in prisilnim
delom, hkrati pa se jim prepove opravljanje tiskarskih'
poslov za določen čas ali za vedno.
Za postopek je na prvi stopnji pristojno okrajno narodno sodišče, na drugi končni stopnji pa okrožno narodno sodišče.
Ce je izrečena kazen po tem Členu, mora podjetje
vseeno oddati obvezne izvode.
, 8. člen
Denarne kazni se stekajo v korist Narodne in, uni«
verzitetne knjižnice v Ljubljani. Ta' nabavi iz te v3010
obvezne izvode, ki bi jih morda ne mogla dobiti po redni
poti, zase in za prejemnike, ki jim jih pošilja ona. Ostanek porabi za svoje potrebe.
9. člen
Prosvetni minister za Slovenijo je pooblaščen, izda.
jati podrobnejša navodila za izvajanje in uporabljanj«
te uredbe.
•,'-."
' .
t
10. člen
Ko se uveljavi ta uredba, prenehajo veljati vsi predpisi, ki so doslej urejali pošiljanje obveznih izvodov knjig
in drugih tiskanih stvari v.Slovëniji.
11. člen
Ta uredba velja od dneva, ko izide v >Uradnem listu<,
. Ljubljana dne 21. septembra 1945.
,
Podpredsednik
Minister za prosveto:
Narodne vlade Slovenije:
Dr. Ferdo Kozak s. r.
Dr. Marijan Brecelj s- r.
S.
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Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slov«ni|e
318.

Uredba
ministrstva za lokalni promet
o provozu potnikov in prtljage S cestnimi motornimi
vozili
I. DEL
Splogne določbe
1. člen' Veljavnost Izjeme
1. Ta uredba ureja prevoi potnikov, in prtljage s
cestnimi motornimi vozili na vseh avtobusnih progah
federalne Slovenije, ki rabijo javnemu prometu.
2. Prevoz potnikov in. prtljage s. cestnimi "motornimi
Vozili je prevozniški posel in veljajo zanj predpisi trgovinskega zakonika, kolikor ni v tej uredbi posebnih
določb:
,
3. Potnike in prtljago prevaža s cestnimi motornimi
vozili v javnem prometu ministrstvo za lokalni promet.
4. Izjeme od določb te uredbe za posamezne proge,
posamezne postajo, posamezna vozila in za posamezne
načine odprave, dovoljuje le minister za lokalni promet,
če so podani za to posebni stvarni razlogi.
'•- Take izjeme morajo biti z ustreznim dovoljenjem
ministra za lokalni promet uvrščene v tarifo.
', , ••

•

-

2. člen

2. Tarife se enako uporabljajo za vsakogar, ki It
polni njih pogoje. Določbe tarif ne smejo. nasprotovati
tej uredbi.
3. Obvezne so samo že objavljene tarife. Zvišane tarife in druge poostritve prevoznih pogojev so obvezne
samo tedaj, če so objavljene najmanj deset dni pred
njihovim uveljavljenjem.
4. Nobena posebna pogodba, s katero bi se priznala^
olajšava glede prevoznih cen, ni dovoljena in je nična.
Dovoljena pa so znižanja prevozih cen, ki so predpisno objavljena in ob enakih pogojih dosegljiva vsakomur. Dovoljena so tudi znižanja,. ki se odobrujejo v
korist avtomobilske službe in drugih javnih ustanov, kakor tudi za dobrodelne, vzgojne in* prosvetne namene.
5. člen
Pritožbe
1. Nesoglasja glede prevoza, nastala nied potniki,
rešuje takoj spremljevalec vozila, nesoglasja med potni«
ki in spremljevalcem, pa ministrstvo za lokalni promet
po prijavi ene prizadetih strank.
2. Ce je potrebno, mora spremljevalec vozila določevati potnikom sedeže, da ha ta način uredi vstopanje
in izstopanje potnikov.
6. člen
Plačila
Plačuje se z zakonitimi državnimi plačilnimi sredstvi. Za vsako plačilo se mora izdati potrdilo.
'

II. DEL

_^j^

Obveznost prevoza
1. Prevoz je obvezen: ,'
(
(*) če se izpolnijo prevozni pogoji In druge določbe,
ki veljajo za prevoz s cestnimi motornimi vozili;
(*).če je;prevoz mogoč z rednimi prevoznimi sred.
stvi, s katerimi razpolaga ministrstvo za lokalnj promet;
(8) če prevoz ni prepovedan po' zakonskih predpisih
ali iz razlogov javnega reda in mira ter
(*) če prevoza ne ovirajo okolnosti, ki jih ministrstvo za lokalni promet ni moglo preprečiti ali odstraniti,
2. Potniki in prtljaga se lahko prevažajo kombinirano: deloma z avtobusi in pa z železnico, s parniki ali
letali. Pogoje za tak prevoz mora odobriti minister za
lokalni promet v sporazumu e pristojnimi ministri zvezne in federalne vlade ter se morajo objaviti v tarifi ali
z oglasi na avtobusnih postajah.
3. člen
Odgovornost za osebje
Ministrstvo ,za lokalni promet'je odgovorno za
evoje uslužbence in druge osebe, ki jih uporablja pri
prevozu s' cestnimi motornimi Vozili.

Prevoi potnikov
,

ä

*• ' .

*

7. člen
'/:
Vomì redi
, 1. Pomniki in prtljaga se prevažajo z motornimi vozili'po voznem redu. Vozni red ee objavlja i oglasi v
vozilih in na postajah. Vsaka sprememba voznih redov
se mora tudi takoj obteviti in dodati v že razglašene
vozne rede.
v •
2. Dovoljene so po potrebi tudi vožnje izven voznega reda. Za take vožnje se vozni red ne objavi.
8. člen
Osebe, ki BO izključene od prevoza
1. Od prevoza' so izključene osebe z nalezljivimi bo(
leznimi, pijane osebe in osebe, ki se ne ravnajo po
odredbah uslužbencev, dalj© otroci izpod 6 let brez
spremljevalca in,osebe, ki so oborožene z nabitim *trel.
nim orožjem in niso vojaki aH člani narodne milice.
2. Ce se med vožnjo zasledi taka oseba, jo sme
spremljevalec vozila izključiti od nadaljnjega prevoza.
,9. člen

Vozovnice
1. Za potovanje v vozilu.mora potnik imeti veljavTarife
no vozovnico. Za prevoz veljajo podatki na vozovnfei.
1. Ministrstvo za lokalni promet izda v okviru te Potnik mora vozovnico, hraniti ves čas vožnje in jo na
uredbe tarife, l?i morajo vsebovati vse določbe pogodbe zahtevo pokazati nadzornemu! organu.
o prevozu in tudf vse podatke o računanju vozne cene,- x'\ 2. Na vozovnici je navedena vstopna in izstopna po.
vbznine, postranskih pristojbin in drugih posebnih, opra- staja ter vozna cena.'Vozovnica velja za vožnjo, zn kaSÌX, •> '•"'-''-'.; '••'- : • ••
\ • •-••_ - . -- •
, - • tero j© kupljena. ïozovnlca^ ki se ne glasi na ime, se
4. Člen

Vttmx~-2ÏZ:
lahko prenese na drugega samo pred nastopom potovanja, če pa je izdana na ime, je neprenosljiva.
3. Otreci do izpolnjenega četrtega leta se prevažajo
brezplačno, če se zanje ne zahteva poseben sedež. Otroci do 130 cm višine plačajo polovično vozno ceno.
4. Pogoje, kdaj se lahko rezervirajo sedeži v vozilu,
določa tarifa.
,
10. člen
Odhod. Zakasnitev potnika
1. Ko je dano znamenje za odhod, ne sme nihče več
vstopiti v vozilo.
. 2. Kdor zamudi vožnjo, nima -pravice do odškodnine. .
3. Če želi potnik potovati s pozneje odhajajočim
vodilom, za katero njegova vozovnica sama po sebi ne
velja, mora vozovnico takoj predložiti pristojnemu uslužbencu, da na njej potrdi veljavnost. Veljavnost vozovnice se v takem primeru in po potrebi lahko podaljša
za en dan.
11. člen ,
Prevoz
1. Potnik mora sam skrbeti, da na namembni postaji izstopi, iz vozila. Če ne izstopi in se takoj ne javi
spremljevalcu ter ne kupi vozovnice za tako podaljšano
potovanje, se šteje za potnika brez vozovnice.
2. Spremljevalec vozila mora'glasno izklicevati imena postaj. Ko ee vozilo na postaji xustavi, pa mora on
ali voznik odpreti vrata za izstop potnikov.
3. Če se potniki zaradi odpiranja in zapiranja oken
ter naprav za zračenje, zatemnitve in ogrevanja ne mo. rejo zediniti, odloči spremljevalec vozila.
4. V avtobusih je kajenje prepovedano.
5. Potnik, ki zamaže naprave ali opremo v vozu,
mora plačati stroške' za čiščenje, če jih poškoduje, pa odškodnino.
,
Ministrstvo za lokalni promet lahko vnaprej določi
zneske, ki jih je treba v takih primerih plačati za čiščenje ali odškodnino.
12. Člen4
Potnik brez vozovnice
\
1. Potnik si mora sam priskrbeti vozovnico, če se
v vozu zaloti brez veljavne vozovnice, plača poleg vozne cene od vstopne do izstopne postaje, Se redno vozno
ceno za prepotovano progo, najmanj pa 20 dinarjev dodatka. Če se pa vstopna postaja ne more takoj ugotoviti, se šteje za vstopno postajo izhodna postaja vozila.
2. Potnik, ki ne plača takoj vozne cene in dodatka,
se na prvi postaji,izloči od nadaljnje, vožnje, vozna cena
in dodatek pa se pozneje upravno izterjata,
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4. Od povračila so izključene pristojbine, plačane
za rezervirane sedeže in opravnine, plačane za prodajo
vozovnic.
5. Od zneska, ki se vrne, ee odbije 10% na pristoj.
bina, ki ne sme biti nižja od dveh dinarjev in ne višja
od 20 dinarjev za vsako vozovnico. Odbijejo se tudi morebitni dostavni stroški,
6. Če potnik iz prometnih vzrokov potovanja ne more
nadaljevati, se pri povračilu razlike med celo vozno
ceno,in vozno ceno za prevoženo pot ne smejo odtegniti
odbitki, navedeni v 5. točki tega člena.
7. Prošnje za povračila iz 2. in 3. točke tega člena
se obravnavajo le, če so vložene v šestih mesecih, računajoč od dneva ko preneha veljavnost vozovnice.
8. Potnik mora v prošnji za'povračilo vozne cene
navesti utemeljene razloge ter ji priložiti vozovnico.
Prekinjenje potovanja iz važnih razlogov mora na
vozovnici potrditi spremljevalec vozila.
9. Če se tarifa nepravilno uporabi ali napačno izračuna vozna cena in voznina, se mora nastala razlika
ali vrniti ali doplačati. Te terjatve zastarajo v enem
letu po končanem prevozu.
14. člen
Ročna prtljaga
1. Brez plačila posebne voznine sme potnik vzet;
v vozilo kot ročno prtljago samo majhne predmete, težke
do 10 kg, če s tem ne ovira drugih potnikov pri potovanju in Če temu- ne nasprotujejo predpisi upravnih'
oblastev.
2. Potnik mora sam paziti na svojo'ročno prtljago,
ker je ministrstvo za lokalni promet odgovorno zanjo le
v primeru krivde svojih organov.
3. V vozilo se ne smejo vzeti s seboj vnetljivi, eksplozivni, jedki in smrdljivi predmeti ali taki, ki bi
utegnili poškodovati voz.
: 4. Potnik mora povrniti vso škodo, k"i je nastala v
vozilu zaradi njegove ročne prtljage, kolikor škoda ni
nastala po krivdi organov ministrstva za lokalni promet
ali tretjih oseb.
'5| S potniškimi avtobusi se ne smejo prevažati žive
živali.
6. Uslužbenci vozil se lahko vsak čas prepričajo, ali
se potniki ravnajo po teh določbah.
'
'
,

' *' '
16. člen
Zakasnitve. Izguba zveze. Izostanek vozil». Prometne
ovire
1. Zakasnitve pri odhodu ali prihodu ali izostanek1
vozila ne daje nikake pravice do odškodnine.
2. Če potnik ne more nadaljevati vožnje po voznem
13. člen
redu zaradi izgube zveze, prometne ovire, aH ker je
Povračila vozne cene
vozilo izostalo, lahko1 opusti nadaljnje potovanje in za.1. Če potnik prekine potovanje, se šteje, da je hteva od ministrstva za lokalni promet v roku. dolovozovnico v celoti izkoristil.
čenem v 13. členu, 7. točki, povračilo vozne céne in voz2. Potnik, ki ni uporabil vozovnice, lahko zahteva, nine za prtljago za neprepotovano progo. Pri takih po'da" se mu povrne plačana vozna cena, z odbitki, navede- vračilih odpadejo odbitki po 13. členu, 4. in 5. točki. Pri
izračunanju zneska, ki naj se vrne, je smiselno uporabnimi v 5, točki tega člena.
3. Če je potnik mor*l prekiniti vožnjo iz važnih raz- ljati 13. Člen, 3. točko.
Potnik mora takoj po dohodu na postajo, kjer opusti
logov (n. pr. zaradi bolezni), ali če se vožnja sploh prekine iz prometnih vzrokov, se vrne razlika med celo; svoje nadaljnje potovanje, predložiti svojo vozovnico'
pristojnemu uslužbencu» da mu potrdi izgubo zveze, izi
vozno peno •• vozno ceno za prevoženo pot.
,
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ostanek vozila ali prometno oviro, ker sicer izgubi pravico na povračilo.
3. Ce potnik v takem primeru opusti nadaljnje potovanje in se vrne s prvim najprikladnejšim vozilom
brez prekinitve na odhodno postajo, lahko v roku, določenem v 13. členu, 7. točki, zahteva, da se mu vrne
vozna cena in voznina za prtljago za vso progo brez
odbitkov, poleg tega pa tudi odobri zanj in njegovo
prtljago brezplačen prevoz za povratek. Potnik mora takoj po prihodu na postajo, kjer opusti svoje potovanje,
predložiti svojo vozovnico pristojnemu uslužbencu, da
mu potrdi izgubo zveze, izostanek vozila ali prometno
oviro, kakor tudi veljavnost vozovnice za povratno vožnjo. Po vrnitvi na odhodno postajo mora potnik predložiti vozovnico pristojnemu uslužbencu v potrdilo, ker
eicer izgubi evoje pravice.
•. DEL1
Pre v« z prtljage
16. člen
Predaja prtljage za prevoz
'
1. Potnik, ki potuje s potniškim avtobusom, lahko
preda za prevoz tudi svojo prtljago do 30 kg teže, če to
dopušča prostor in obremenitev avtobusa. Kolikor bi
bilo še razpoložljivega prostora in če dopušča obremenitev, se smejo prevzeti za prevoz kot prtljaga tudi majhne
pošiljke živeža do 30 "kg teže.
2. Prtljaga ee prepelje s tistim avtobusom, s katerim potuje potnik. Odpravlja se po tisti poti in do tiste
postaje, do katere potuje potnik z vozovnico.
3. Če je v avtobusu prostor in če dopušča obremenitev, se lahko sprejemajo za prevoz tudi nespremljane
pošiljke prtljage in živeža za tiste postaje, do katerih
se odpravlja spremljana prtljaga.
'
4. Za prevoz spremljane in nespremljane prtljage
"se plača v tarifj določena voznina.
5. Za prtljago, ki se prevzame za prevoz, se izda
potrdilo (prtljažnica).
6. Prtljaga mora biti dobro in varno paketirana, Če
to zahteva vrsta blaga. Na vsakem kosu mora biti naelov upravičenca. Prevzem predmetov, k'j ne ustrezajo
prednjim pogojem, se lahko odkloni. Ce se prtljaga, ki
je pomanjkljivo paketirana ali ki kaže znake poškodb,
kljub temu prevzame za prevoz, imajo organi "ministrstva za lokalni promet pravico, da to stanje navedejo v
obliki pripombe na prtljažnici. Potnik, ki prevzame tako
prtljažnico, soglaša z navedbo pomanjkljivosti.
7. Potnik, ki preda prtljago za prevoz, mora, kadar
je to potrebno, pomagatj pri nakladanju in razkladanju.
8. Prtljaga se odpravlja in prevaža ob spredaj navedenih pogojih le tedaj, če temu ne nasprotujejo carinski, davčni, finančni, .varnostni ali drugi oblastni predpisi.
17. člen
Predmeti, ki so izključeni ođ prevoza
, 1. Izključeni so od prevoza:
: (*) predmeti, ki spadajo pod prisilni poštni prevoz;
(a) predmeti, katerih prevoz je prepovedan po zakonskih določilih ali iz razlogov javnega reda in-mira;
.(») razstrelni (eksplozivni), lahko vnetljivi, jedkj in
smrdljivi predmeti. :
' '
•
2. Prevozno o«ebje je upravičeno.. da. se vsak čas
prepriča, ali se potniki ravnajo po tej določbi.

"—-—-"•—

3. Ce se predajo za prevoz pod neresnično navedbo
taki predmeti, ki so izključeni od prevoza, mora upravičenee ne glede na kazensko odgovornost, plačati kot
dodatek šestkratno voznino od predajne do namembne
postaje. Vrhu tega je odgovoren tudj za vso škodo, ki bi
zaradi tega nastala.
18. Člen
!

Izročitev prtljage
1. Prtljaga se izroči na namembni postaji po vrnitvi
prtljažnice in plačilu morebitnih stroškov, ki še niso bili
plačani. Organi ministrstva za lokalni promet niso dolžni prepričati se, ali je imetnik prtljažnice pooblaščen
za prevzem prtljage. .
2. Na zahtevo imetnika prtljažnice se sme izročiti
prtljaga, če to dopuščajo okolnosti, tudi na kakšni medpotni postaji.
Ce se pošiljka vrne že na odhodni postaji še pred
odhodom avtobusa, se lahko zahteva povrnitev voznine.
Za povračilo voznine veljajo določbe 13. Člena.
3. Izročitev prtljage na namembni postaji se lahko
zahteva takoj po dohodu avtobusa, s katerim je morala
biti prepeljana, ko mine čas, ki je potreben za pripravo
in morebitno manipulacijo, ki jo zahtevajo carinski,
davčni, finančni, varnostni ali drugi oblastni predpisi.
4. Ako potnik ne more vrniti prtljažnice, se sme njegova prtljaga izročiti samo tedaj, če nedvomno dokaže,
da ima pravico do prevzema. Če ta dokaz ni zadosten,
se sme zahtevati jamstvo.
5. Imetnik prtljažnice, ki se mu ne more izročiti
prtljaga, ima pravico zahtevati, da se mu na prtljažnici potrdi dan in čas, ko je zahteval izročitev prtljage.
6. Ako manjkajo posamezni kosi, ki so navedeni na
prtljažnici, lahko imetnik" prtljažnice zahteva, da se mu
to potrdi pred izročitvijo dospelih .kosov.
7. Ce se pogrešajo kosi prtljage, jih mora potnik, da
olajša njih izsleditev, čim natančneje • opisati.
K

10. člen

Zakasnitev pri odnesenju prtljage
1. Če se prtljaga ne odnese v 24 urah po dospetju na
namembno postajo, se mora plačati v tarifi določena
ležnina. Ce se prtljaga nato ne odnese v nadaljnjih 14
dneh, odgovarja zanjo ministrstvo za lokalni promet sa.
mo Se kot shranjevalee. Ministrstvo za lokalni 'promet
je tudi upravičeno, da tako prtljago preda! na potnikov
račun in nevarnost, po plačilu morebitnih še ne plačanih
stroškov, prevozniku, javnemu skladišču, tretji osebi aH
tvrdki v shrambo.
2; Ministrstvo za lokalni promet je Halje upravičeno, da brez vsakršnih obličnosti, kar najbolje proda
prtljago, ki mi bila odnesena v dveh mesecih, ko mine
prednji rok. Ce bi se pa < vrednost prtljage z daljšim ležanjem nesorazmerno znižala, ali če ležnina ne bi bila
v nobenem razmerju z vrednostjo prtljage, tedaj se
sme prtljaga prodati še preden mine ta rok. Od zneska,
ki ga je dobilo ministrstvo za lokalni promet pri taki
prodaji, se. poravnajo v prvi vrsti morebitni stroški, ki
Še. niso plačani, ostanek* pa se da imetniku prtljažnice
na razpolago. Ako znesek, ki je ižtržen pri prodaji, ne bi
poravnal Še ne. plačanih stroškov, je predajnikova dolžnost, da plača ••••••••• sp£§e&
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3. O nameravani prodaji prtljage se potnik obvesti,
Če je mogoče ugotoviti njegov naslov.
4. Zahteva, da naj se vrne presežek, iztržen pri prodaji prtljage, zastara v treh letih, računajoč od dneva
po dnevu prodaje.
20. člen
Ugotovitev popolne ali delne izgube ali poškodbe
1. Če ministrstvo za lokalni promet ugotovi ali sumi,
da se je prtljaga popolnoma ali delno izgubila aH poškodovala ali, če to trdi upravičenec, mora ministrstvo
za lokalni promet takoj pismeno ugotoviti stanje in,
če je potrebno, težo prtljage, in kolikor je to mogoče.,
znesek in vzrok škode, kakor tudi čas nastanka škode;
k ugotavljanju je po možnosti pozvati upravičenca in po
"potrebi neprizadete priče.
2. Upravičencu se na zahtevo izda prepis zapisnika
o dejanskem stanju.
3. Ce se pa pri ugotavljanju, ki je bilo uvedeno na
zahtevo upravičenca, pe ugotovi nobena škoda ali samo
škoda, ki jo je že priznalo ministrstvo za lokalni promet, mora upravičenec povrniti vse s tem nastale stroške in plačati v tarili določeno pristojbino.
4. Co upravičenec ne prizna v zapisniku ugotovljenega dejanskega stanja, lahko zahteva po veljajočih zakonskih predpisih sodno ugotovitev dejanskega stanja in
teže prtljage kakor tudi vzroka in zneska škodei
21. člen
.
•
Odgovornost za izgubo ali poškodbo'

•

, 1.-Ministrstvo za lokalni'promet je odgovorno za
škodo, ki je nastala zaradi popolne aH delne izgube ali
poškodbe prtljage od prevzema za prevoz do izročitve.
Ministrstvo za lokalni promet pa ni odgovorno za škodo,
Če dokaže, da je nastala po upravičenčevi krivdi zaradi
neke njegove odredbe, ki je samo ni zakrivilo,- ali zaradi slabega paketiranja ali ker blago nI bilo paketirano,
ali zaradi pomanjkljivosti blaga (notranje kvarjenje, izguba, puščanje itd.) ali zaradi višje sile.
2. Ministrstvo za lokalni - promet je odgovorno za
zakasnelo izročitev prtljage, razen Če so zakasnitev povzročile okolnosti, ki jih ni moglo odvrniti ali preprečiti•
"
'
.*
3, V primeru popolne aH delno izgube prtljage mora
ministrstvo sa lokalni;promet plačati:' •-•:
•
(»), če je ineeek Ikode dokazan:
-•
znesek, ki je enak dokazanemu znesku, ki pa ne
, sme presegati 300 dinarjev za vsak izgubljeni kilogram,
kosmate teže;
;(») če rnesek" Skođe nI dokazan: •'
znesek po 100 dinarjev za vsak izgubljeni kilogram
kosmate teže.
Poleg tega se povrne brez nadaljnje odškodnine voz-nina in vsi drugi stroški, ki.eo nastali ppi prevozu iz*
gubljene prtljage..
. , . '
' 4. V •••••• poškodbe prtljage mora. ministrstvo za
lokalni promet plačath
- - .
(*) 8e je e poškodbo vea pošiljka izgubil« vrednost,
tleti: znesek; ki hi se moral plačati jr primeru popolne
izguber; : ,-;^ ., - •'. - . * .-':•.' • ' ' •• ,'•'', - • • -'
(») Se je s poškodbo le en del prtljage izgubfl vred.noet, tisti znesek, ki bi se moral glačati v primeru izgube

Pjošbedesaaega,_<••, :

'..^ ;; -.;•.^^.v ,.

i .'-...^•,

5. Višja odškodnina za primere, navedene v točkah
3. in 4., se lahko zahteva samo pri namerni krivdi ali
skrajni malomarnosti organov ministrstva za lokalni promet.
6. Odškodninske zahteve za popolno ali delno iztuibo
aH za poškodbo zastarajo v enem letu od dneva, ko bi
se morala izročiti ali se je izročila pošiljka.
22. Člen
Domneva, dà je prtljaga izgubljena
Ravnanje, ïe ee najde prtljaga
1, Prtljaga, ki jo prešla, se šteje za izgubljeno, ko
mine štirinajst dni od dneva, ko ee je zahtevala njena
izročitev.
*2. Ce se kos prtijage, ki se je štel za izgubljenega,
najde v enem letu od dneva zahtevane izročitve, mora
ministrstvo za lokalni promet o tem obvestiti potnika,
če pozna njegov naslov ali če ga more izslediti.
' ,
3. V 30 dneh po prejemu obvestila lahko potnik
zahteva, da se mu izroči prtljaga na kateri koli postaji
v Jugoslaviji, in sicer brezplačno po vrnitvi odškodnine,
ki jo je. prejel in po morebitnem odbitku voznine, k j bi
bila vsebovana v tej odškodnini, s pridržkom vseh pravic do povračila škode zaradi zakasnele izročitve v smislu 23. člena.
4. Ce se izročitev najdene prtljage v smislu 3. točke
ne zahteva y tridesetih.dneh ali če se najde kos po enem
letu po zahtevani izročitvi, tfedaj lahko ministrstvo za
lokalni promet prosto razpolaga s tàko prtljago.
23. člen

'" ..- -•••",- ,. .->\ .

Odškodnina v primeru zakasnele izročitve, v primeru
namerne krivde ali skrajne malomarnosti
1. V primeru zakasnele izročitve prtljage mora ministrstvo za lokalni promet plačati:
(*) če se ne dokaže, da je nastala škoda zaradi za-kasnele, izročitve,' 1 dinar za vsak kilogram kosmate
teže prtljage, izdane z zakasnitvijo in za vsakih začetih
24 ur, računajoč od zahtevane izročitve, vendar največ
za štirinajst dni;
(*) če se dokaže, da Je nastala škoda zaradi zakasnele izročitve, odškodnino do 2 dinarjev, najmanj pa 1;
dinar za vsak kilogram kosmate teže prtljage, izročene
z zakasnitvijo* in za vsakih začetih'24 ur, računajoč od
zahtevane izdaje, vendar največ za štirinajst dni.
2. •• odškodnina se priznava, poleg odškodnine, ki
bi se morala plačati v! primeru popolne izgube prtljage.
Pri delni izgubi-se plača odškodnina zardel, ki ni izgub,
ljen. V primeru poškodbe se plača'odŠUodp,'v>". • poleg'
odškodnine, ki je določena za-primer poškodbe.
3. V vseh primerih, ko-gre sočasno za zakasnelo izročitev in poškodbo ali delno izgubo prtljage, skupna odškodnina ne sme biti višja od tiste, ki bi se morala
plačati v primeru popolne izgube prtljage.
. 4. Odgovornost je izključena, ako se dokaže, da so,
zakasnelo izročitev, povzročile okolnosti, ki jih ministrstvo za lokalni Tpromet ni moglo odvrniti niti jih preprečiti./; ,'.;•--,.•
•-:,',.'
5. Odškodninske zahteve zaradi zakasnele izročitve
zastarajo y enem letu, računajoč od dneva izročitve prt-

\

'
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6. V vseh primerih, kadar je popolna ali delna izguba, poškodba ali zakasnela izročitev povzročena namenoma ali zaradi skrajne malomarnosti organov ministrstva za lokalni promet, se povrne dokazana škoda v
dvojni višinj najvišjih zneskov, določenih v tem členu
in v 21. členu.
V lakih primerih zastarajo odškodninske zahteve v
treh letih.
24. člen
Ugasnitev zahtev zoper ministrstvo za lokalni promet,
nastalih iz prtljažne prevozne pogodbe
1. S prevzemom prtljage ugasne zoper ministrstvo
za lokalni promet vsaka zahteva, ki izvira iz prevozne
pogodbe.
2. Zahteve pa ne ugasnejo:
*.
(*) če potnik dokaže, da je Skoda nastala iz namernega ali skrajno malomarnega ravnanja organov ministrstva za lokalni promet;
. "
(*) v primeru ' reklamacije zaradi zakasnele izročitve, če je ta reklamacija predložena v 30 dneh, ne računajoč v ta rok dan prevzema;
(») v primeru reklamacije zaradi delna izgube ali
poškodbe:
a) če je bila izguba ali poškodba ugotovljena, preden
je potnik prevzel prtljago;
b) ako je ugotovitev, ki naj bi se bila izvršila po
20. členu, izostala po krivdi organov ministrstva za lokalni promet;
(*) v primeru reklamacije zaradi poškodb, ki se na
zunaj niso mogle opaziti in ki so ugotovljene po prevzemu:
...
a) če organi ministrstva za lokalni promet niso dali
potniku možnosti, da se ugotovi stanje prtljage v na/ membni postaji;
b) če se je ugotovitev po 20. členu zahtevala takoj
po odkritju škode in najkasneje v treh dneh po prevzemu prtljage;
c) Če potnik dokaže, da je škoda nastala v času od
prevzema za prevoz do izdanja;
(
č) ako •• zahteva povračilo plačanih zneskov.
3. Potnik lahko odkloni prevzem prtljage, dokler se
ne ustreže njegovi zahtevi po ugotovitvi Škode, • po
njegovi trditvi obstoja.
Pridržki pri prevzemu prtljage so neučinkoviti, kolikor niso priznani od ministrstva za lokalni promet.
'4. Jamstvo za popolno izgubo prtljage prestane, če
prtljaga v šestih mesecih po prispetju avtobusa, ,s kate• rim bi se morala prepeljati, ni bila zahtevana na namembni postaji; vendar pa mora ministrstvo za lokalni
promet tudi pozneje obvestiti potnika, brž ko se najde
kos prtljage in je njegov naslov ugotovljen.
25. člen
' Prehodne in zaključne določbe
1. Ta uredba dobi obvezno moč z dnevom objave v
>Uradnem listu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
in Narodne vlade Slovenijec , • , .
^
Z uvel javljen jem te uredbe prenehajo veljati vse
določbe, ki ji nae^rfttujeio!, I .
.;,.:..:

2. Z uveljavljenjem te uredbe prevzame ministrstvo
za lokalni promet za potrebe rednega prevoza vse avtobuse (razen vojaških) na območju federalne Slovenije.'
3. Vse ustanove, podjetja in privatni lastniki, ki
imajo v posesti avtobuse v dobrem stanju, se morajo
takoj prijaviti min»tretvu za lokalni promet zaradi ureditve odškodnin.
4. Lastniki neuporabnih avtobusov morajo take avtobuse v najkrajšem času usposobiti za promet in se za
to prijaviti ministrstvu za lokalni promet
5. Avtobusi, ki bi se v enem meseou po uveljavljenju
te uredbe našli v prometu ali izven njega in bi ne bili
prijavljeni, se bodo odvzeli brez kakržne koli odškodnino.
Ljubljana dne 27. septembra 1945.
St. 906/2-45.
KBnSđfer-za Tòlìalnf premei:
Frane Snoj s. r.
3Î9.

Uredba
ministrstva •• trgovino in" preslabo
o priznanja in veljavnosti med okupacijo opravljcnik
tečajev in izpitov ter dobljenih izpričeval in điploia
v strokovnih šolah ministrstva za trgovino in preskrb«
1. člen
Y skladu z uredbo ministrstva za prosvelo (Ur. lisi
št. 176/24—1945) in. upoštevaje ustroj in cilj strokovnih*
šol "so brezpogojno veljavna »pričevala dijakov, omenjenih šol po naslednjih pogojih:
1. Veljavna so vsa. izpričevala •••• bVorazrebjnifi.
trgovskih šol in trgovskih akademij tistih dijakov,
a) ki eo bili'vsaj eno leto borci v HOV ali POJ aH
v jugoslovanski armadi ali ki eo vsaj eno leto delovali
kot aktivisti OF na osvobojenem ali neoevobojenem ozemlju in eo ostali zvesti idejam narodnoosvobodilnega giba»,
nja ali
' '
b) ki so napravili izpit iz tvarine vsaj enega razreda
redne trg. šole «ali trg. akademije na osvobojenem ozemlju' ali so obiskovali na taki šoli vsaj v šol. letu 1944/45.;
kak razred in eo bili ob osvoboditvi Slovenije na prej
osvobojenem ozemlju ali v jugoslovanski armadi ali pri
kakršnem koli delu v narodnoosvobodilnem gibanju.*
2. Dijaki naj predlože taka- izpričevala (izvzemšl
tista, ki so jih prejeli v redni trgovski ioli ali trgovski
akademiji na osvobojenem ozemlju) z uradnimi potrdili,
da ustrezajo gornjim zahtevam, ; vodstvu zavoda, na katerem so, izpričevala prejeli, če pa ta zavod ni državen
ali če ni na ozemlju federalne Slovenije, ministrstvu za.
trgovino in preskrbo, da vpiše nanje klavzulo; izpričevalo je veOjavnp po 1. členu uredbe o priznanju in veljavnosti med okupacijo opravljenih tečajev in izpitov ter
dobljenih izpričevaUn diplom v strokovnih Šolah ministrstva za trgovino m preskrbo z dne 9. oktobra 1945,
Ur. list št 319/45.<
,, . ,.' .
Po nosrtriilkaeijî postanejo veljavna naslednja izpričevala dvorazredne trgovske šole v Ljubljani in trgovske
akademije v Ljubljani:
. a) vsa izpričevala dvorazredne trgovske šote, izdana
v šolskih letih 1941/42., 1942/43. in izpričevala 1. razreda
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b) vsa izpričevala trgovske akademije, izdana v šolskih letih 1941/42., 1942/43. in izpričevala 1. "in 2. razreda
>ie šole v šolskih letih 1943/44. in 1944/45.
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na ozemlju federalne Slovenije, ki niso brezpogojno veljavna (1. čl.) ali ki so veljavna le z nostrifikacijo (2. čl.),
pa so jim komisije odklonile nostrifikacijo ali pa naslovniki sploh niso zanjo zaprosili.
Brezpogojno pa so neveljavna izpričevala dijakov, ki
niso izrecno navedeni v 1. členu in so prejeli med okupacijo izpričevala na srednjih trgovskih šolah (dvorazrednih trgovskih šolah in akademijah):
a) na katerih učni jezik ni bil slovenski ali
b) na trgovski šoli v Ljubljani kot učenci 2. razreda
v Šolskih letih 1943/44. in 1944/45. ali
c) na trgovski akademiji v Ljubljani kot dijaki 3. in
4. razreda v šolskih letih 1943/44. ter 1944/45.
2. Če je le eno dijakovo izpričevalo neveljavno ali
če je nostrifikacija le enega izpričevala odklonjena, so
vsa izpričevala tega dijaka, ki temelje na neveljavnem
ali nenostrificiranem ispričevalu, neveljavna.

3. člen
1. Kdor želi nostrifikacijo izpričevala, naj ga predloži vodstvu zavoda, kjer je izpričevalo prejel.
2. 0 nostrifikaciji posameznih izpričeval odloči tro•••••• komisija, ki jo imenuje za posamezne zavode
'ministrstvo za trgovino in preskrbo.
3. Nostrifikacija je odvisna od moralne vrednosti
naslovnika izpričevala, pri tem ee mora pri starejših
dijakih posebno upoštevati, kako so čustvovali, mislili in
delovali mod narodnoosvobodilnim gibanjem,
4. Nostrifikacija se odkloni:
a) dijakom, ki so prejeli izpričevala zaradi pripadnosti h kaki fašistični organizaciji,
b) dijakom, ki so prejeli izpričevalo v tečajih za
5. člen
domobrance ali v podobnih hitrih tečajih.
Veljavnost izpričeval, ki so jih prejeli med okupa5. Nostrifikacija izpričeval se mora brezpogojno odcijo slovenski dijaki strokovnih sol v neslovenskih poreči tudi dijakom:
a) ki so služili T okupatorskih ali okupatorju hlap- krajinah Jugoslavije, je odvisna od zakonov oz. uredb
tiste federalne enote, na katere ozemlju so izpričevalo
čujočih vojaških formacijah ali
b) ki so bili voditelji ali propagatorji v okupatorskih izdali. Če tam takih zakonskih ali uredbenih predpisov
ne bi bilo, odloči o veljavnosti izpričeval trgovskih šol
ali okupatorju hlapčujočih organizacijah ali
c) ki so bili pobudniki ali propagatorji 'za izključi- in akademij za območje Slovenije ministrstvo za trgovino
tev ali drugačno preganjanje sošolcev pripadnikov ali in preskrbo. Temu ministrstvu se morajo predložiti vsa
izpričevala iz tega člena, da vpiše ob izpolnjenih pogojih
simpatizerjev narodnoosvobodilnega gibanja.
v
izpričevalo-klavzulo o njega veljavnosti oz. nostrifika6. Ce komisiji razmere niso dovolj znane, sme zaciji
ali da sicer izreče neveljavnost ali pogojno veljavnost
htevati od prosilca za nostrifikacijo izpričevala, da predloži ustrezna uradna potrdila, iz katerih ee da sklepati, (potrebnost nostrifikacije izpričevala).
4
da zoper nostrifikacijo izpričevala ni pomislekov.
• 6. člen
7. Ako je komisija soglasnega mnenja, da se naj
Neveljavna so izpričevala srednjih trgovskih šol, ki
Izpričevalo nostrificira, vpiše v izpričevalo klavzulo:
so
bila
izdana zunaj ozemlja DFJ.
>To izpričevalo nostrificiramo po 3. členu uredbe ministrstva za trgovino in preskrbo o priznanju in veljavnosti
7. člen
med okupacijo opravljenih tečajev in izpitov ter doblje1. Dijaki-naslovniki vseh nenostrificiranih ali sploh
nih izpričeval in diplom v strokovnih šolah ministrstva
za trgovino in preskrbo z dne 9. oktobra 1945, Ur. list neveljavnih izpričeval morajo opraviti izpite, pri čemer
št. 319/45« ali pa izda novo izpričevalo. Ako je zoper se morejo koristiti z določbami uredbe ministrstva za
nostrifikacijo izpričevala le eden izmed članov komisije, trgovino in preskrbo o stalnih izpitnih komisijah na
se zadeva predloži z navedbo dejanskega stanja in obraz- srednjih trgovskih šolah (Ur. list št. 321/45).
2. Izpit morajo delati iz slovenščine s književnostjo
loženega posebnega mnenja ministrstvu za trgovino in
preskrbo v odločitev. Ako sta vsaj dva Člana komisije (tudi pismeno), jugoslovanske zgodovine s posebnim
zoper nostrifikacijo izpričevala, je nostrifikacija od- ozirom na zgodovino narodnoosvobodilnega gibanja in
borbe, iz zemljepisa Jugoslavije, dijaki srednjih trgovklonjena.
8. Dijake, ki so navzlic določilom 4. in 5. odet. tega skih šol z nejugoslovanskimi učnimi jeziki pa tudi še
Člena dosegli nostrifikacijo svojih izpričeval, ker komi- izpit iz. slovenske stenografije, po učnem načrtu, predsiji razmere niso bile znane, mora komisija, kakor hitro pisanem za izpite pred stalnimi, izpitnimi komisijami.
3. Dijaki dobe o uspešno opravljenem izpitu izpriizve za okolnosti, ki bi bile preprečile nostrifikacijo,
pozvati, da predlože izpričevala zaradi razveljavljenja čevala. To se zapiše tudi na nenostrificirano ali nenostrifikacijskè klavzule na njih ali zaradi uničenja na veljavno izpričevalo.
novo izdanega izpričevala; če se temu pozivu ne od.4. Opravljeni izpit iz tvarine 2. razreda trgovske šole
zovejo v danem roku ali če jih sicer ni mogoče doseči, oz. 4. razreda trgovske akademije nadomešča tudi zase razveljavitev nostrifikacijskè klavzule ali preklic na vršni izpit, kar je treba v izpričevalu označiti.
novo izdanega izpričevala objavi v >Uradnein/. listu«.
8. člen
S preklicem nostrifikacijskè klavzule ali uničenjem ali
preklicem na novo izdanega izpričevala postanejo ne1.' Zoper odklonilne odločbe komisij po 3. Členu je
veljavna vsa poznejša šolska izpričevala dijaka, ki mu dovoljena pritožba na ministrstvo za trgovino in preje bila nostrifikacijska klavzula preklicana, oz. ki mu je skrbo. Pritožbo vlože dijaki, ki so dopolnili 18. leto sami,
bilo na novo izdano izpričevalo uničeno ali razveljavljeno. sicer pa njih zakoniti zastopniki v 15 dneh po obvestitvi,
da je nostrifikacija odklonjena, in sicer pri komisiji, ki
4. člen ,
je sklepala o nji. Zoper odločbo, ministrstva ni pritožbe.
Ï. Neveljavna so rsa izpričevala, izdana med oku2. Prav tako-se ni mogoče pritožiti zoper odločbe,
pacijo od sodstei (•&••• sol ali trgQvekih akademij ki jih ie izdalo ministrstvo že na prvi stopnji.
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9. •1••
Za prošnje, vloge in odločbe po tej uredbi se ne
plačujejo takse.
10. člen
Kjer govore te uredbe o dijakih, je razumeti tudi
dijakinje.
11. člen
Določbe to uredbe se ne uporabljajo za dijake neelovanskih narodnosti; zanje bo izdana posebna uredba.
Dokler ta uredba ne izide, odloči v nujnih zadevah teh
dijakov ministrstvo za trgovino in preskrbo.
/

12. Člen
Ta uredba je veljavna od dneva objave v >Uradnem
listuc
• Ljubljani dne 9. oktobra 1945.
II. štev. 779/1-45.
Minister
za trgovino in preskrbo:
Dr. Vavpetič Lado e. r.
320.

Uredba
ministrstva za trgovino in preskrbo
o prepovedi šolanja, obiskovanja tečajev in opravljanja izpitov na srednjih trgovinskih šolah
1. člen»
Dijaki in dijakinje-srednjih trgovinskih šol, ki so
bili kaznovani z izgubo državljanskih pravic ali narodne
časti, se ne smejo šolati, obiskovati kateri koli tečaj in
opravljati kakršen koli izpit, dokler traja ta kazen.
2. člen
Dijaki in dijakinje srednjih trgovinskih šol, ki eo:
a) služili v okupatorskih ali okupatorju hlapčujočih
vojaških formacijah (in niso bili pomiloščeni) ali
b) bili voditelji ali propagandisti v okupatorskih ali
okupatorju hlapčujočih organizacijah ali
c) büi pobudniki ali propagatorji za izključitev ali
siceršnje preganjanje sošolcev pripadnikov ali simpatizerjev narodnoosvobodilnega gibanja,
izgube nekvarno morebitni hujši kazni za svoja dejanja pravico do šolanja, obiskovanja katerih koli tečajev in do opravljanja kakršnih koli izpitov vee do začetka šolskega leta 1946/47.

dajo pod določbo 2. člena, lit. a) uredbe tisti dijaki in
dijakinje, ki so bili prisiljeno mobilizirani v nemško
vojsko, ali ki eo sicer služili v okupatorju hlapčujoči
vojaški organizaciji, a razen tega niso ničesar drugega
zakrivili.
5. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lielu«.
V Ljubljani dne 9. oktobra 1945.
II. št 781/1-1945.
Minister
za trgovino in preskrbo:
Dr. Vavpetič Lado e. r.

* 321.

Uredba
ministrstva za trgovino in preskrbo
o stalnih izpitnih komisijah na srednjih trgovinskih
šolah
1. člen
Da se omogočijo izpiti dijakom, ki so zaradi- vojnih
razmer izgubili eno ali več šolskih let, in zaradi izvajanja 7. Člena uredbe ministrstva za trgovino in preskrbo
o priznanju in veljavnosti med okupacijo opravljenih
tečajev in izpitov ter dobljenih izpričeval in diplom v
strokovnih šolah ministrstva za trgovino in preskrbo, se
ustanove na vseh srednjih trgovinskih šolah posebne
stalne izpitne komisije.
Predsednik stalne izpitne komisije je ravnatelj ali
delegat zavoda; on izbere tajnika ter člane izpraševalce
iz učiteljskega zbora na^zavodu.
2. Člen
Pred komisijo se opravljajo izpiti za vse razrede
srednjih trgovinskih šol.
V področje stalne izpitne komisije spada tudi:
a) sprejemanje prijav kandidatov za izpite;
b) odločanje o tem, kateri kandidati naj se pripuste
k izpitu; v spornih primerih odloči ministrstvo za trgovino in preskrbo;
c) določanje izpitnih rokov, obveščanje kandidatov
o njih, dajanje potrebnih = navodil, pojasnil glede snovi
in priprave na izpite itd.;
č) izdajanje izpričeval o opravljenih izpitih.

3. Člen
Pravico delati izpit imajo:
a) vsi tisti učenci, ki so zaradi vojnih razmer izgubili eno ali več šolskih let,
b) tisti, ki hočejo napraviti izpit po.7. členu uredbe
ministrstva za trgovino in preskrbo o priznanju in veljavnosti med okupacijo' opravljenih tečajev in izpitov
ter dobljenih izpričeval v strokovnih šolah ministrstva
za-trgovino in preskrbo.
Izpitov -ne smejo delati tisti, ki jim je ta pravica
vzeta z uredbo. ministrstva za trgovino in preskrbo o
prepovedi šolanja, obiskovanja tečajev in opravljanja
izpitov na srednjih trgovinskih šolah.
4. člen
O pripustitvi k izpitom odloča stalna izpitna komiS pogojem,'da so bili vsaj od 15. Januarja 1945 dalje
vojaki NOV in EOJ gL jugoslovanske, armade, •• se- ' aija razen v primerih, kjer gre z& prestop z zavodov na

3. člen
Sklepe o ukrepih, M jih določa 2. Člen, izreče:
a) ako gre za dijaka srednje trgovinske šole, po
javnem zaslišanju sošolcev in profesorskega razrednega
zbora celotni profesorski zbor zavoda,
b) ako gre za dijaka srednje trgovinske^ šole, ki hoče
napraviti izpit pred stalno izpitno komisijo oz. obiskovati tečaj za pripravo na izpite, profesorski zbor stalne
izpitne komisije oz. predavateljski zbor tečaja.
Vsi sklepi, najsi bodo dijaku v prid ali v škodo, se
morajo predložiti. ministrstvu za trgovino in preskrbo.
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6. Člen
ozemlju v predvojnem inozemstvu. Te primere predloži
stalna izpitna komisija ministrstvu za trgovino in preAko ee po že opravljenem izpitu ugotovi neresničskrbo v odločitev.
nost kandidatovih podatkov in da je kandidat za to vedel
4. člen
oz. se tega moral zavedati, ali če se ugotovi, da ni imel
Kandidati se prijavijo za izpite stalni izpitni komi- pravice, delati izpit, se izpit in vsi pozneje napravljeni
izpiti razveljavijo, kandidat pa izgubi za eno leto od
siji v kraju, kjer nameravajo delati izpit.
dneva razveljavitve izpita pravico, delati izpit in pravico
Prijava mora vsebovati tele podatke:
do rednega šolanja.
Ime in priimek kandidata,
7. Člen
rojstni dan, mesec, leto in kraj,
očetovo ime,
Izpiti se opravljajo po posebnem načrtu, ki ga predmaterino ime in dekliški priimek,
piše in razpošlje Šolskim zavodom .minisl£»tyo za trgodomovinsko občino,
vino in preskrbo.
sedanje bivališče,
Pismeni izpit se dela:
kdaj, kje in s kakšnim uspehom je dovršil zadnji
a) na trgovski akademiji iz slovenščine, trg. aritmerazred,
tike, polit, aritmetike, matematike,. knjigovodstva, ko«
zadnji razred, ki ga je obiskoval (kdaj in kje), a ne respondence, stenografije,
dokončal in zakaj ne,
b) na dvorazredni trg. šoli iz slovenščine, knjigo• s Čim je bil zaposlen od Časa, ko je prenehal šolanje, vodstva, trg. računstva, stenografije.
vse do časa prijave,
Pismeni izpit traja po dve uri. V zapisnik o pismeali je že delal kak srednješolski izpit v letu 1943/44. nem izpitu se vpišejo naslov naloge iz slovenskega jezika
ali 1944/45.,
in dane naloge iz drugih predmetov. Pismene izdelke
čez kateri razred želi delati izpit,
oceni predmetni učitelj. Ta se podpiše, enako še en član
podpis kandidata,
komisije, ki izjavi, da soglaša. Če ne soglaša, odloči o
podpis očeta oz. matere, varuha ali rednika (La naj oceni izpitni odbor z večino glasov.
se kot tak podpiše).
Ustni izpit opravlja kandidat iz vsakega predmeta
Prijavi priloži izjavo, zakaj je prenehal z učenjemv posebej pred izpitnim odborom, ki sestoji iz treh članov
in zadnje šolsko izpričevalo. Ce ga nima, mora povedati, stalne izpitne komisije; eden.od teh je predsednik, drugi
kateri razred je končal in zakaj nima izpričevala. Tako izpraševalec, .tretji pa stalni član. Izpitne odbore sestavi
izjavo potrdita dve verodostojni priči pod prijavo ,s temle predsednik" stalne izpitne komisije v sporazumu s Člani
pripiskom:
komisije. Po poročilu izpitnega odbora vpiše tajnik uspeh
1. priča (ime in priimek)
2. priča:
izpita v zapisnik.
poklic v mirni dobi,
(isti podatki)
Ustni izpit, z vsakega predmeta traja 10 mitrai•
sedanji poklic in zaposlitev
8. člen
ter kraj zaposlitve
Kandidat je izpit napravu, Če ima pozitivne ocene
'pričata s svojim podpisom, da osebno poznata kandidata
iz
vseh
predmetov.
in jamčita- za resničnost njegovih podatkov glede dokonKandidat, ki dobi negativno oceno iz enega predčanja
:
razreda
,
meta, more delati popravni izpit po najmanj enem
ter vzroka, zakaj je mesecu.
(vrsta šole)
,
prenehal z učenjem.
Kandidat, ki pokaže pri izpitu negativen uspeh iz
Podpis prve priče:
Podpis druge priče:
dveh ali več predmetov, sme ponoviti vee izpit po najmanj dveh mesecih.
'
Kandidat,
ki
pri
popravnem
izpitu ali pri ponovnem
(Kraj in dan)
celotnem izpitu le iz enega predmeta pokaže negativen
Ce ima kandidat kako izpričevalo nedovršenega raz- ' uspeh, ne more delati nobenega izpita prej, kó po
reda,-potrdita priči izjavo na isti način, le da za besedo enem letu.
•
"
r
>glede< takoj sledi beseda >vzrokac.
.
9. člen
• .
Predsednik se prepriča o resničnosti podatkov, kanProti sklepu stalno izpitne tomisije, da ne pripusti
didatove prijave po informacijah, ki jih dobi od pri- kandidata k izpitu, je dovoljena pritožba na ministrstvo
stojne dijakove šole.
za trgovino in preskrbo, z utemeljitvijo; vloži se pri
Po bivališču kandidata pristojni krajevni (mestni, stalni izpitni komisiji; ta tudi doda pritožbi svoje mnenje.
1
rajonski) odbor OF naj napiše na kandidatovo prijavo:
Proti delu in sklepu izpitnega odbora pri izpitih je
a) svoje mnenje o kandidatovem vedenju v narodno- dovoljena pritožba na stalno izpitno komisijo v 15 dneh
osvobodilni borbi;
po končanem izpitu.
10. Hen
b) izjavo, da kandidatu ni bila odvzeta pravica,'
opravljati izpite,
Obliko izpitnih izpričeval, ki jih po uspešno ali neNato pošlje pristojni odbor OF prijavo stalni izpitni uspešno opravljenem.izpitu izda stalna izpitna komisija,
komisiji.
•
.
| bo predpisalo ministrstvo za trgovino in preskrbo.
Izpričevalo podpišejo: predsednik ali v njegovi od.
5. člen
sotnosti
namestnik, tajnik in vsi izpraševalci.
Kandidat more v istem tečajnem roku delati izpit
samo Čez en razred, le kadar dela prvič izpit pred stalno
11. flen
izpitno komisijo, sme delati izpit čez dva razreda;'Med
; Tajniške in pisarniške posle pri izpitni komisiji
izpiti za posamezne razrede morata preteči najmanj dva
meseca.
:. • - .•••'.--.••• ^ > ;-:•• .opravlja tajnik,.ki sodi tudi zajuanik. fi i»pUih, .' ,. /•
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Arhiv komisije hrani zavod, na katerem ima komisija svoj sedež.
Komisija uporablja žig zavoda, na katerem ima svoj
sedež, napiše pa pod žig: Stalna izpitna komisija.
Zapisnik o izpitih izpitne komisije podpišejo predsednik ali v njegovi odsotnosti njegov namestnik, vsi
«Slani izpitnega odbora in tajnik.
12. člen
Vsaka stalna izpitna komisija jô upravno podrejena
ravnateljstvu zavoda, na katerem ima svoj 6edež. To
ravnateljstvo poroča do vsakega 15. v mesecu o delu
izpitne komisije v preteklem poslovnem mesecu ministrstvu za trgovino in preskrbo.
13. ölen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 9. oktobra 1946.
•. št 780/1-45.
Minister
za trgovino in preskrbo:
Dr« Vavpetič Lađo s. •.
323.

Uredba
ministrstva, za prosveto
o prepovedi šolanja in opravljanja izpitov na
glasbeni akademiji in srednjih glasbenih šolah

323.
Uredba
o stalni izpitni komisiji na glasbeni akademiji
s, srednjo glasbeno šolo v Ljubljani
1. člen
Da se omogoči delati izpite dijakom, ki so zaradi
vojnih razmer izgubili eno ali več šolskih let ali katerih
šolska izpričevala po uredbi z dne 4. septembra 1945,
Ur. list št. 239/34, niso nostrificirana, se ustanovi na glasbeni akademiji « srednjo glasbeno šolo v Ljubljani stalna
izpitna komisija.
Ta komisija sestoji iz predsednika (rektorja zavoda)
in iz dveh članov profesorskega zbora; člana izbere predsednik. Po potrebi sme predsednik v posameznih primerih sporazumno e članoma komisije pritegniti Še
druge strokovne moči zavoda.
2. člen
Za opravljanje izpitov pred stalno izpitno komisijo
veljajo smiselno za glasbene šole uporabljive določbe
uredbe o stalnih izpitnih komisijah z dne 30. julija 4945,
Ur. list'št. 178/24.
3. člen
Ta uredba velja od dneva objave y >Uradnem listu«,
Ljubljana dne 10. oktobra 1945.
"
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak «. r.

.•'-'"
1- Člen
Določbe Li 2. in 4. Sena uredbe o prepovedi šolanja,
324.
obiskovanja tečajev In opravljanja izpitov z dne 30. julija 1945, Ur. list št. 177/24,. veljajo tudi:
Odločba
.a).za glasbeno akademijo, kjer ti členi govorijo-o
' -"- Po 1. členu uredbe o ustanovitvi Drž. podjetja za
visokih šolah,
b) za glasbene erednje šole, kjer govorijo o sred- promet e kožami in tekstilijami,, ki jo je" izdal Gospodarski svet dne 27. marca 1945 pod štev. 36, Uradni lie*
njih šolah.
DFJ št. 177/17—45, se ustanovi za območje federalne
2. Člen
Slovenije
Drž. podjetje za promet e kožami in tekstiSklepe o ukrepih, ki jih omenja 2. člen navedene lijami, ravnateljstvo
v Ljubljani.
uredbe, izreče:
^ Po ustnem predlogu upravnega odbora' Drž. poda) ako gre za dijaka glasbene akademije ali srednje glasbene šole, ki je sestavni del glasbene akademije, jetja za promet s kožami in tekstili jami, in po 6. členu
komisija iz 11. člena uredbe o priznanju in veljavnosti oit. uredbe postavljam za. upravnika Drž. podjetja za
med okupacijo opravljenih tečajev in. izpitov ter dose- promet s kožami in tekstilijami, ravnateljstva *• Ljubženih diplom na glasbenih akademijah in srednjih glas- ljani, tov. VidmarjaStaneta, industrialisa v Ljubljani, za člana poslovnega odbora tov. ••••••••••benih šolah z dne 4. IX. 1945, Ur. list št. 239/34;
b),ako gre za dijaka samostojne glasbene, šole na mana, trgovca z usnjem v. Ljubljani, Sv. Petra cesta,
ko ostane začasno mesto drugega ciana poslovstopnji srednje šole, po javnem zaslišanju sošolcev in medtem
nega
odbora
še nezasedeno.
'
<
njegovih profesorjev celotni profesorski zbor zavoda;
Ljubljana dne 6. oktobra 10fö.
•
c) ako gre za dijaka glasbene akademije air sredII. Štev. 761/1—45. "'
nje glasbene šole,,ki hoče napraviti izpit pred stalno
izpitno komisijo, profesorski zbor stalne izpitne komisije.
Minister
za trgovino in preskrbo:
8. člen
Dr. ••••••• Lado s. t.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lktu«.
.Ljubljana dne 10. oktobra 1945.
326.
Minister • prosveto:
Odločba
,
Dr, Ferdo. Kozak, s. r.
Ministrstvo zâ industrijo in rudarstvo ter ministrstvo
za trgovino in preskrbo Narodne ylade, Slovenije kot
xrhoxoi n&dzjKBi ftbiagtvi
"
••
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s ta odi o čila
takojšni prehod v likvidacijo Prometnega zavoda za premog d. d. v Ljubljani.
Za likvidatorje se postavljajo:
Lesjak Lojze, uradnik Prometnega zavoda d. d. v
Ljubljani,
ing. Hohnjec Milivoj, delegat MIR v Ljubljani,
4r. Pretnar Stojan, načelnik občega oddelka MIR v
Ljubljani,
dr. Schauer Dolfe, načelnik zadružnega oddelka ministrstva za trgovino in preskrbo v Ljubljani..
Podjetje podpisujeta po dva likvidatorja kolektivno
tako, da pisanemu, tiskanemu ali odtisnjenemu besedilu
financ s pristavkom 3>v likvidaciji« pristavita svoj lastnoročni podpis.
Okrožno narodno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani
naj odredi ustrezne vpise v trgovinski register.
Ljubljana dne 8. oktobra 1945.
St. I/P—2.840/45.
Minister
Minister
za trgovino in preskrbo:
za industrijo in rudarstvo:
Dr. Lado Vavpctič s. r.
Franc Leskošck s. r.

Razne uradne objave
326.

Okrožna''kandidatna lista
za volivnó okrožje Ljubljana
Okrožna volivna komisija za ljubljansko okrožje je
po 25. členu zakona o volitvah narodnih poslancev
v Ustavodajno skupščino potrdila okrožno kandidatno listo OF ljubljanskega okrožja, ki je sestavni del
zvezne kandidatne liste Ljudske fronte Jugoslavije i
»osilcem
.
Josipom Brozom-Titom,
maršalom Jugoslavije, Beograd.
Okrožje: ljubljansko okrožje: ,
I. za volimi okraj Ljubljana-okolica:
kandidat: Maček Ivan-Matija, generalmajor, Ljubljana, Gajeva 2,
namestnik: Zupančič Tone-Silvo, kmet, Ljubljana,
Malgajeva 2.
•
Kandidati, * ki so se vezali na okrožno listo, v okraju:
kandidat: Grabeljšek Karel, učitelj, Ljubljana,
Prečna ul. 3,
'
,
namestnik: Krhlikar Martin, kmet, Hraetje št. 2 —
Vače; .
IÎ. za volivni okraj Notranjsko:
/
kandidat: Hace Matevž, delavec-kmet, Podcerkev
štev. 1,
namestnik: Pehaček Rado, polkovnik JA, Trst.
' Kandidati, ki so se vezali na okrožno listo v okraju:
kandidat: Strie Frane-Nino, čevljar, Lož, štev. 16,
namestnik: Tršar Greger, industriale«, Dol. Logatec
št. 174; "
'
.
III. za volivni okraj Grosuplje:
kandidat: Kimovec France-Žiga, učitelj, Ljubljana,
namestnik: Hrovat Ivan, jjosestnik, Zagradec št. 3.

Kandidati, ki so se vezali na okrožno listo v 'okraju:
kandidat: Valcntinčič Stane, veterinar, Ljubljana,
Muzejska 7,
namestnik: Roječ Anton, trgovec, Ivančna Gorica,
Mleščevo 34;
IV. za volivni okraj Kamnik:
kandidat: Bohinc Andrej, kmet, Kranj, Jezerska 13,
namestnik: Šturm Anton, delavec, Ljubljana, Miklošičeva 22/11.
Kandidati, ki so se vezali na okrožno listo v okraju:
1. kandidat: Bore Mavricij-šimen, delavec, Smarca
pri Kamniku št. 64,
namestnik: Per Jože, kmet, Količevo št. 58;
2. kandidat: Koncilija Janez, gimn. ravnatelj, Kranj,
okrajni dom,
namestnik: dr. Komatar Ciril, zdravnik, Lukovica
št. 3.
V. za volivni okraj Kranj—Skoîja Loka:
kandidat: Fajfar Tone, delavec, minister za gozdarstvo NVS, Ljubljana, Miklošičeva št. 1,
namestnik: Košmelj Miran-Milcnko, mesarski pomočnik (Ljubljana, Javornikova 17/1), Železniki.
Kandidati, ki so se vezali na okrožno listo v okraju:
kandidat: Kušar Drago, učitelj, Kranj, 2. kvart,
namestnik: Globočnik Damjan, kapetan JA, Železniki;
VI. za volivni okraj Jesenice:
kandidat: Jelene Aleš, delavec, Jesenice, Sokolska
ul. št. 1-, •
• '
,
namestnik: Jakopič Albin-Kajtimir, abs. abit. tečaja,
Ljubljana, Malgajeva ul. 10.
Kandidati, ki so se vezali na okrožno listo'v okraju:
kandidat: Bertoncçlj Ivan-Janoš, učitelj, Ljubljana,
Sv. Petra cesta 2,
namestnik: Pleš Andrej, delavec, Jesenice, Kosova
ul. 5.
Lista je potrjena dne 10. oktobra 1945 ob 17. uri
kot prva po vrstnem redu.
V Ljubljani dne 10. oktobra 1945.
Vpisna Štev. 82/45.
Okrožna volivna komisija za ljubljansko okrožje
Tajnik:
Predsednik: .
Vode Nande s. r.
Krajger Anton e. r.

Okrožna kandidatna lista
za volivno okrožje Maribor »
Okrožna volivna komisija v Mariboru je po 25. členu
zakona o volitvah narodnih poslancev v Ustavodajno
skupščino potrdila
Okrožno kandidatno Hsto Osvobodilne fronte Slovenije,
ki je sestavni del zvezne kandidatne liste
Ljudske fronte Jugoslavije
z nosilcem
Josipom Brozom-Titom
maršalom Jugoslavije, predsednikom vlade in ministrom
narodne obrambe Demokratske federativne Jugoslavije.
Okrožje: Maribor.
1. za volivni okraj; Maribor-mcsto:
kandidat: Polič Zor*n. pravnik, minister t& notra-v
nje zadeve NVS, Ljubljana,
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namestnik: Griear Jože, delavec, Maribor, Maistrova
ul. 10.
V okraju se je vezal na okrožno listo:
kandidat: Lapajnc Stanko, načelnik okrožnega oddelka za finance, Maribor, Tomšičeva ul. G,
namestnik: ltakuša Drago, pekovski mojster, Maribor, Koroška cesta 24;
2. za Tolivni okraj: Maribor-levi breg:
kandidat: Majhen Vlado, učitelj, Maribor, Tomšičev
drevored 11,
v
namestnik: Zalaznik Franc, železničar, Peklo št. 1.
V okraju se je vezal na okrožno listo:
. kandidat: Zorko Edo, mali kmet, CermljenšakSv. Rupert v Slovenskih goricah,
namestnik: Kcrcnčič Keniana, posestnica, Pesnica,
Eanca 6;
3. za volivni okraj: Maxibor-desni breg:
kandidat: dr. šnuderl Maks, odvetnik, Ljubljana,
Albanska 29,
namestnik: LevaČič Marija, delavka, Maribor, Maistrova 10.
V okraju se je vezal na okrožno listo:
kandidat: Hojnik Franc, trgovec, Slovenska Bistrica 67,
namestnik: Kašpcr Tilčka, gospodinja, Maribor, Gregorčičeva ul. 3;
4. za volivni okraj: Prevalje:
i
kandidat: Kuhar Lovro, pisatelj, BreŠki vrh-Kotlje,
namestnik: : Skerlovnik Ivo, kamnosek, Hudi kotRibnica na Poli.
V okraju še je vezal na okrožno listo:
Candidat: Doberšek Karel, učitelj, Farna vas 34,
namestnik Aberšck Karel,- kmet-najemnik, Dob ja
vas št. 22 pri Prevaljah;
' '
5. za volivni okraj: Ptuj:
kandidat: Jurančič Jože, učitelj, Ljubljana, Erjav. čeva 16, •
'
namestnik Sagadin Tončka, gospodinja, Maribor,
Maistrova 10.
• okraju se je vezal na okrožno listo:
kandidat: Majcen Franček, študent, Ptuj, Titov trg,
namestnik : Bclšak Franc, kmet, Muretinci št. 11;
6. zà volivni okraj: Murska Sobota:
kandidat: Kranjec Miško, pisatelj, Ljubljana, Kongresni trg 6,
. namestnik: •••• Jože, kmet, Petanjci št. 17.
V okraju se je vezal na okrožno listo:
kandidat: Cigit Koloman, sodnik, Murska Sobota,
Radgonska, >2elezničarski dom< 1/2-6,
namestnik: Kovač Marija, učiteljica, Murska Sobota,
Kolodvorska ulica;
7. za volivni okraj: Radgona:
kandidat: Kocbek Jože, učitelj, Ljubljana, ' Dalmatinova 2,
namestnik: Markovič Anton, posestnik in zidar, Ro. ' .
žički vrh št. 41.
V okraju se je vezal na okrožno listo:
kandidat: Močnik Janko, mali posestnik, Očeslavci
St 5,
namestnik: Jurkovič Milena, učiteljica, Slatina Radencij
<

8. za volivni okraj: Dolnja Lendava:
t
kandidat: Godina, Ferdo, pisatelj, Ljubljana, Gosposka 4,
namestnik: Rapoša Ludvik, uradnik, Dol. Lendava,
Glavna ul. 108.
V okraju se je vezal na okrožno listo:
kandidat: Legen Blartin, poljedelec, Crenšovci 35,
namestnik: Vlaj Ludvik, čevljar, Dol. Lendava,
Mlinska ul. 9;
9. za volivni okraj: Ljutomer:
kandidat: Ribič Ivan, mlinar in posestnik, Cezanjevci 15,
namestnik: Pušenjak Rado, uradnik, Maribor, Maistrova 10.
'
V okraju se je vezal na okrožno listo:
kandidat:. Kolar Vilko, šolski nadzornik, Ljutomer,
Streliška ulica 8,
namestnik: Kutnjak Simon, posestnik, Razkrižje 5.
Okrožna volivna komisija v Mariboru
dne 13. oktobra 1945.
Št. 28/45—4.
•
Tajnik:
Peternelj Anton s. r.

Predsednik:
dr. Juliart Franc s. r.

Okrožna kandidatna lista
za volivno okrožje Novo mesto
Okrožna volivna komisija za okrožje Novo mesto
je po 25. členu zakona o volitvah narodnih poslancev
v Ustavodajno skupščino potrdila okrožno kandidatno
listo za okrožje Novo mesto, ki jo sestavni del zvezne
kandidatne lista Ljudske fronte Jugoslavije z nosilcem
.. ,
Josipom Brozom-Titom,
^ maršalom Jugoslavije iz Beograda.
Okrožje Novo mesto:
Za volivni okraj Krško:
v
1. kandidat: Hribar Janez, kmet, Ljubljana, hotel
>Union«,
namestnik: Jazbec Alojz, študent, Sevnica 16;
2. kandidat: Colarič Alojzij, delavec, Brežice 45,
namestnik: PoljanSek Ignac, kmet in pek, Brežice
št. 45;
za volivni okraj Črnomelj:
"
1. kandidat: dr. Vavpctfč Lado, odvetnik, Ljub.
Ijana, Groharjeva 8,
namestnik: Petch Matija, kmet, Vel. Sela 10;
2. kandidat: Hočevar Franc-Ciril, podpolkovnik JA,
namestnik: Eortun Josip, kmet in mlinar, Crno»
melj.120;
za volivni okraj Kočevje:
1. kandidat: dr. Mikuž Metod, duhovnik, Ljubljana,
hotel »Unione,
namestnik: Kordiš Franc, delavec, Kočevje 302;
2. kandidat:; Klarič Josip, trgovec, Novo mesto,
' Prešernova 23, •
namestnik: Fajdiga Ivan, kmet, Novo mesto,
Režkova 3;
: .
za volivni okraj Novo mesto;
1- kandidat: Tomšič Vida, dipl. pravnik, Ljubljana,
Prule 9,
.
.

- /
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namestnik: O&olnik Bogdan, •••. pravnik, Ljubljana, Knailjeva 13;
2. kandidat: Ravbar Jože, delavec,- Novo mesto,
/
Režkova 6,
namestnik: Šiško Franc, kmet, Novo mesto, Seidlova 4;
• volimi okraj Trebnje:
1. kandidat: Borštnar Jože, upr. železniške uprave,
Ljubljana, Breg 8,
: nmestnik: Knez Ciril, kmet in mizar, Trata 1;
2. -kandidat: Vavtar Slilan, zidar in gostilničar,
Krtina,
namestnik: Koračić Slavko, Čevlj, pomočnik, Novo
mesto, Kapiteljska 3.
Lista je potrjena dne 6. oktobra 1945 ob 9. uri in
je prva po vrstnem redu.
V Novem mestu dne 6. oktobra 1945.
Št. G 23/45.
Okrožna volivna komisija za okrožje Novo mesto
Tajnik:
Predsednik:
Žugelj Slartin s. r.
Sartori Boris s. r.

nija v Potisovcih, Grebenjak Stanko, poljedelec'v Potisovcih, Vučko Andrej, poljedelec v Gornji Bistrici, Škoberne Ê-lavko, poštni uradnik v Crenšovcih, Gene Ludvik,
poljedelec v Kobilju, GaSparič Franc, uradnik v Dol.
Lendavi, Cicek Ivan, poljedelec V Renkovcih, Nemec
Marjeta, poljedelka v Kobilju, Kralj Zorislav, učitelj v
Mostju, Cvetko Vera,, uradnica v Trnju, Pavšič Jožef,
uradnik v Dol. Lendavi, Horvat Janez, poljedelec v Dol.
Lendavit Fortan Stefan,, čevljar v Nedeljiei, Zadravec
Ivan, poljedelec v TurniŠču, Fujs Martin, učitelj v Gančanih, Duh Andrej v Milencih, Lebar Jožef v Kapci,
Klepec Jožef, trgovec v Beltincih, Raščan Štefan v Libi
in Puhan Jožef v Ivancih.
Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodišča
' r Kranju
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v,
Kranju dne 30. avgusta 1945 so bili izvoljeni
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Kranju:
dr. Grobelnik Aleksander, okrožni sodnik v " Ljubljani, kot predsednik okrajnega sodišča, Eržen Tine,
okrajni sodnik na Brdu, Kitek Gojko, okrajni sodnik na
Vranskem, dr. Grobelnik Ludvik, bivši javni notar v;
Mariboru in dr. Šilar Igo, bivši odvetnik v Kranju;

. II. za prisednike okrajnega sodišča v Kranju:
KatraŠnik Pavla, kmečka hči v "Jamniku, Mohorič
Izvolitev sodnikov in prisedttikov okrajnega sodišča
Janez,
mali kmet v Zg. Besniei, Černilec Franc, kmet
v Dol. Lendavi
v .Naklem,, brinovec Peter; Pavlin Blaž, kamnoseški poNa zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v močnik v Podbrežju, ' Tičar Andrej, kmet v Vogljah,
Dolnji Lendavi dne 29. avgusta 1945 so bili izvoljeni
Lindau Matevž, delavec v Zg. Kokri, Eržen Franc,, delaI. za stalne sodnike okrajnega sodišča r Dolnji Lendavi: vec v Britofu, Lužovec Franc, mizar y Poženiku; Bobnar
Andrej, kmet v Cerkljah, Burgar Janez, kmeteki #ln v " *
dr. Lebar Stefan, diplomirani pravnik v Dol. Len- Zg. Brnikih, Milar Franc, posestnik v Voklem, Ropret
davi, dr. Tassotti Karel, sodnik okrajnega sodišča v Anton, kmet v Šenčurju, Zevnik Ivan, zidar v Mavčičah,
Ljubljani, dr. Peterlin Maks, javni notar v Dol. Lendavi Čamernik Franc, ključavničar v D vorju, Znidar Jožef,
in dr. Leskovec Janko, odvetnik v Rogatcu;
kmet na Praprotni polici, Bilban Jožef, čevljar v Kranju,
Senk Tončka, uradnica v Zg. Beli, Hafner Franc, Čevljar
II. za prisednike okrajnega sodisfa v Dolnji • Lendavi: v Sr. Beli, Hafner Vencelj, čevljar v Zg. Bitnjah, Bidovec
Smej Miha, poljedelec v „Gaberju, Radoha Marija v Jožef, posestnik v Sr, vasi, Konjar Eia, delavka r SmledGaberju, Gerencer Andrej, poljedelec v Strehov.cih, niku, Kampar Janez, delavec v Orehku, Eržen Anton,
Varga Ivan, poljedelec v Strehovcih, Horvat Jožef, polje- cestar v Kranju, Kozjek Anton, kmet na Klancu, Homo- delec v Vel. Polani, Puhan Matija v Bogojini, Benkovic vec Franc,,delavec v Šp. Jezerskem, Surla Janez, delavec
Franc, poljedelec v Bogojini, Bojnec Franc, poljedelec v v Primskovem, Svab Ivan v , Polovicah, Čadež Franc,
Dobrovniku, Varga Pavel, zidar v Dobrovniku, Gorza mizar na Pristavi, Legat Karel, ključavničar v Krizah,
Klara v Dobrovniku, Mavcec Rozika v Bogojini, Ter Jože, Valjavec t Ivana, uradnica "v "Kovoru, Pogačnik Janez,
poljedelec v Banuti, Vučko Štefan, poljedelec v Mostju, kmet v ZavrČah, Roblek Andrej, delavec pri Sv. Ani,
Koren Jožef, poljedelec v Mostju, Balažič Francka, polje- Meglic Franc, posestnik na Lomu, Subie,Ivan, gozdni
delka v Genterovcih, Konent Anton, poljedelec v Kamov- delavec v Dolini,.Novak"Franc, tkalski mojster v Bistrici,
eih, Kis Jožef, poljedelec v Dolini, Korošec Pavel, polje- Rlbnikar Franc, kmet pri Sv.Nežl/Erjavšek Anton v
delec v Kobilju,-Kozjan Marija, poljedelka v Hotiži, Zg.Veternem, MarkiČ Alojz, delavec, v Retnjah, SrebotFarkaš Martin, poljedelec v Hotiži, Kozjan Stefan, polje- njak Andrej, lesni trgovec v Tržiču, Štrukelj Kristijan,
delec v Mali Polani, Majzel Viktor, dimnikar y Dol. čevljar v Tržiču, Bratušek Maks, 'trgovski pomočnik v
Lendavi, Voroš Bela, delavec v Dol.' Lendavi, Lebar Tržiču, Màrdélc Milka, uradnica v Bistrici, Megač Andrej, Stefan, poljedelec, v Brezovici, SoboČan Matija, polje- kmet v Preddvoru, Cegnar Mirko, električar v Stražišču,
delec v Dol. Lendavi, Vučko Konrad, poljedelec v Sred- i Erjavec-Ludvik, železničar na Šmarjetni gori, Čuda Ivan,
nji Bistrici, Šernek Stefan, tesar ^ v Mali Polani, Vinčec postajenačelnik v Dupljah, Debelak Marija, učiteljica ,v
Jože, poljedelec' v Trnju, Kociper Štefan, poljedelec v Trbojah,.Markovič Peter, delavec v Trsteniku, Peklenik
Odrancih, Hajdinjak Rozika, poljedelka v Odrancih; Zver Marija,' obrtnica v Kranju, Fister Franc, delavec v
Štefan, poljedelec v Odrancih,; Puštaj Franc, poljedelec y Kranju, Rojina Mirko, ' učitelj, FilipoviČ Marija, gospod
Pincah,'Gura Imre, poljedelec v Dol. Bistrici, Tratnjek dinja, Toplak Hilda, delavka, vsi v Kranju, Kovač VaŠtefan, poljedelec v Beltincih. Hozjan Ignac, poljedelec lentin, mlinar v Predosljah, Sekne Miha,' delavec na
,y.Trnju, Vari Francka, učiteljica v Dol. Lendavi,' Brulc '. Visokem, AnžiS Miha na St. Urški gori, Kuhar Peter,
Franc, uradnik, RadošiČ Božidar v Kobilju,; Gornjak Jože. delavec v Sr. vasi, Kladvar Am»ela, gostilriičarka v Cerkpoljedelec x .Gaberiiu Pavič Joie v Piocah, Muhavič Štela- ljah in Križnar Franc tkalski mojster s. Labórah. '
'
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Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodiača
v Ljutomeru
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Ljutomeru dne 30. avgusta 1945 so bili izvoljeni:
I. sa stalne sodnike okrajnega sodišča v Ljutomeru:
Zavašnik Franc, sodnik, dr. Horvat Koloman, diplomirani pravnik, Stajnko Ciril, diplomirani pravnik in Sašel
.Gregor, javni notar, vei v Ljutomeru.
.; . |
IL »a prisednike okrajnega sodišča T Ljutomeru:
Zabavnik Ljubica v Jastrebcih, Rajh Otilija v Vuzmetincih, PuČko Jožef v Hermancih, Prelog Stana v Gerlavi,
Slavio Anica, Klugar Marija v Globoki, Breški Franc v
Kupetincih, Prelog Alojz v Grabah, Stopar Slavko v Ljutomeru, Križanič Vida v Borecih, Vertot Boris v Zvabu,
Jerebic Ivan v Vuzmetincih, Sesek Ivan v Kogu, Struci
Alojzija v Ilovici, Drolc Franc v Brebrovniku, Jerebic
Avgust v Vuzmetinoih, Ivancok Verona v Robadju, Munda
- Franc v Bratonečicah, Fric Maksimilijan v Kuršenicah,
Simonie Alojz v Logarovcih, Novak Franc v Branoslavcih,
.Stuhec Franc v Kuršincih, Topolnik Jože! v Banovcih,
Šiško Franc v Vučji vasi, Zamuda Jožef v Seliščib, Toplak
'Jože, Pihlar Stanko v Ljutomeru, Fejus Marija v Vida'novcih, Sobočan Martin v Kamenšcaku, Pušenjak Alojz
y Sp. Kamenšcaku, Gregorinčič Ludvik v Mekotnjaku,
IGolenko Ivan v Razkrižju, Zadravec Anton v Banfju,
Sajnovič Ignac v Gibini, Sčavničar Ivan v Veščici, Kovač
I Matija v ZeL Gori, Kovačič Štefko v Robadju, Fijala Inocene v Razkrižju, Flac Viktor v Grabrovniku, Kosar Rudolf v Safarskem, Kosak Frančiška v Razkrižju, Krznar
.Gabrica v Gibini, Vrbnjak Alojz v Berkovcih, Vrbnjak
Jožef v Bolehnečičih, Hanžekovič Andrej v Cubru, Mihorič Janez v Strčji vasi, Skalič Franc v Ključarovcih,
Stojko Mihael v. Moti, Pučko Matija v Rincetovi gr.,
.Osterc Matija v Bucecovcih, Jureš Franc v Buncanih,
IPanič Franc v Lokavcih, Kovačič Franc-v Stari Novi vasi,
jîTopolnik Feliks v KriŽevcih, Košič Ludvik v Ljutomeru,
Žemljic Anica v Pfšetincih, Bradvica Nežika v Moravcih,
Žemljic Marija v Gor. Kamenšcaku, Lenarčič Koloman
y Godemarcib, Simonič Helena v Mihajlovcih, Habjanič
Alojz v Libanju, Strmšek Feliks v Plešivici, Matjašič
Vinko v Mali vasi, Zadravec Vida in Plohi Ivanka'v
Lači vesi.
Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodišča
v Murski Soboti
Na zasedanju zbora odposlancev ^okrajnega N00 y
Murski Soboti dne 29. avgusta 1945 so bili izvoljeni
L za stalne sodnike okrajnega sodišča v Murski Soboti: Podlesek Jože, diplomirani pravnik iz Murske Sobote, dr. Horvat Janko, javni notar na Vranskem, dr. Vlaj
Štefan, odvetniški pripravnik v Murski Soboti in dr. Gobar Franc, diplomiran pravnik iz Gradišča pri Murski
Soboti.
II. za prisednike okrajnega sodiača v Murski Soboti:
Cigit Koloman, stud. mont, v Murski Soboti, Šlpoš Karel,
: kmet v St. Beznovicih, Temljin Ivan, kmet v Brezovcih,
Talaber Josip, opekarniški delavec v Gorici, Trstenjak
Stefan, kmet v Gorici, Bertalanič Stefan, kmet v Strukovcih, Sala j Lovrenc, župnik na Trdkovi, Sever Franc,
kovaški.pomočnik v,Krogu, Miholič Marjeta, -posestnika
hči v Selu, Safaris-Alojz, delavec v Petajncih, Osojnik
Alojz, kmet y.'.Troppvclh; PaiUerFrajic, učitelj, na Tiliui, j
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Erjavec Alojz, kmet v Borejcih, Gregor Gizela, šivilja
\ Murski Soboti, Peček Aleksander, mizar v Murski Soboti, Kolosa Franc, zidar, Zaplatič Josip, pek, Kerec Mihael, Cimperman Emilija, upokojenka, vsi v Murski Soboti, Horvat Ludvik, poštar v Rankovcih, Belec Franc,
kmet v Adrijancih, Gonza Gustav, učitelj v Vel. Dolencih,
Deškovič Milan, učitelj v Murski Soboti, Polak Alojz,
kmet v Gederovcih, Rajbar Alojz, kmet v Motovilcib,
Gaber-Gašparič Janez, kmet v Vuči gomili, Flisar Franc,
kmet v Markiševcih, Dravec Ludvik, kmet v Moravcih,
Cer Ludvik, mizar v Noršincih, Hegeduš Franc, stud.
komerc. na Petanjcih, Jablanovec Anton, kmet v Satahovcih, Kosednar Alojz, kmet v M. Črncih, Peče Oskar,
učitelj v Mačkovcih, Rogač Terezija, delavka na Petanjcih, Kranjec Marija, delavka na Petanjcih/ Merklin Koloman, trgovski pomočnik, Kušan Ernest, profesor, oba
v Murski Soboti, Kološa Ludvik, kmet v Andrejcih, Hari
Ludvik, kmet v Kančeveib, Hartman «Franc, uradnik v
Murekj Soboti, Janža Franc, kmet v Sebeborcih, Požar
Zdenka, uradnica v Murski Soboti, Skraban Stefan, kmet
v Martjancih, Mesaric Stefan, stud. gradb. v Murski Soboti, SoStarec Gizola, poljska delavka v Puçoncib, Farteli
Koloman, kmet v Bokračih, Železen Ludvik, kmet v Sebe.
borcih, Horvat Mirko, delavec v Rakičanu, Nemet Marija,
kmetica v Serdici, Flisar Franc, kmet v Borejcih, Vujec
Peter, komerc. v Murski Soboti, Mavčec Jože, delegat
gimnazije, Cer Franc, uradnik, oba v Murski Soboti,
Taljan Stefan, kmet v Selu, Breskoč Helena, kmetska hči
v Puconcih, Samec Jože, veterinar v Murski Soboti,
Pfefer Desanka, aktivistka v Vanča vasi, Kocet Hermina,
kmetska hči v Selu, Jošar Frančiška, kmetska hči v
Otovrih, Ouček Franc, učitelj v Bodoncih, Ficko Alojz,
krojač v Gornji Lendavi, Puncer ' Milan, slušatelj lini.
verze, Gregorio Edi, slušatelj univerze, Tratnjek Mira,
dijakinja, vsi v Murski Soboti, Skraban Sarika, uradnica
v Rogaševcih; Forjančič Anton, kmet v Motovilcih, Gumilar Simon, kmet v Radovcih, Mekiš Jožef, kmet v Serdici,
Železen Stefan, kmet v Kruplivniku, "Seruga Stefan, kmet
v Brezovcih, Frumen Teodor, kmet v Vidoncih, Lanjšček
Geza, kmet v Vaneči, Recek Jožef, kovač v D. Slavečih,
Ovsenjak Ludvik, kmet v Mlajtincih, Kerec Rudolf, gostilničar v Otòvcih, Kovač Alojz, kmet v Rankovcih,
Bencak-Ludvik, kmet v Dolini, Zelko Stefan, dijak v
Moščancih, Sarkanj Stefan, kmet /v Požavcih, Erniša
Vincenc, kmet.v Tešanovcih, Kološa Franc, kmet y Prosenjàkovcih, Malačlč Jožef, kmet v Pordašincih, Kučan
Peter, kmet v Berkovcih, Smodiš Ludvik, kmet v G. Petrovcih in Jakob Štefan, kovač y Lipovcih.
Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodišča
v Skofji Loki
Na zasedanju zbora odposlancev N00 Skofjà Loka
dne 29. avgusta 1945 so bili izvoljeni
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Skofji Loki:
Škarabot Kazimir, okrajni sodnik y Marenbergu kot
predsednik okrajnega sodišča, dr. štrukelj Stanko, okrožni sodnik v Ljubljani, Hribar Stanko, okrajni sodnik v
Skofji Loki in Sink Stevo, bivši notar v Skofji Loki.
IL za prisednike okrajnega sodišča v Skofji Loki:
Krek Janez, mali posestnik v Vovčah,M3osfinčar
Feliks, učitelj v Poljanah, Frelih Vinko, čevljar in mlinar
v Savodnji, Keeič Cena, gospodinja v Novi.vasi, Potočnik
Polde,, elektromonter v Stari vasi, Kosmač Rado, krojač
v LedincL Loâirek Jakoiu čevljar R Zireh. Majnik Franja,
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gospodinja v Dobračevi, Vidmar Janez, tesar v Trebiji,
Kokalj Alojz, cestar v Hotavijah, Prostor Alojz, harmonikar v Gorenji vasi. Berce Janez, tesar v Selcah, Lušina
Janez, kmet v Dražgošah, Klopčič Katarina, posestnica
v Železnikih, Benedik Božidar, delavec v Dolenji vasi,
Ločnikar Ignac, delavec v Seničici, Tramte Ljudmila,
uradnica v Vašah, Petrovac Anica, uradnica y Medvodah
Pokorn Ciril, kurjač v Sori, Krmelj Alojz v Retečah,
Šink Janko, tovarniški delavec v Puštalu, Pevc LenČka,
gospodinja, Kalan Marija, pošlovodinja, Kobal Mara,
tovarniška* delavka; Pire Anton, tovarniški delavec, vsi v
Školji Loki, Smid Janko v Stari Loki, Masterl Franc,
mlinar v Pevnem, Mrak Jernej, posestnik v Logu, Krek
Martin, mlinar in tesar v Javorju, Benedik Jakob, kmet
v Malenskem vrhu, Jelovčan Jernej, kmet v Zetini, Verčič
Anton, cerkovnik v Leskovci, Potočnik Tomaž, mlinar
v Hotavijah, Jarnnik Albin, elektromonter v Zabnici,
Brtoncelj Andrej, obrato.vodja na Trati-kolodvor, Rant
Franc, kajžar v Bukovici, Okrn Janez, delavec v Bukovščici, Šmid Valentin, gozdni delavec v Podlonku, Demšar
Franc, sodar v Cešnjici, Mesec Janez v Sv. Lenartu.
Demšar Anton, posestnik v Martinjem vrhu, Rant Leopold, gozdni delavec y Zalem logu, Gatej Mihael, delavec
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v Davči, Bergant Jože, kmet v Zmincu. Martinčič Jože,
kočar v Lučni, Stucin Joža, kmečka h."i v Brebovnici.
' Uradni popravek
V >Uradnem listu Slovenskega narodnoosvobodilnega
sveta in Narodne vlade Slovenije< št. 39 z dne 29. septem.
bra 1945 pod zap. št. 283 objavljeno besedilo uredbe se
uradoma popravlja takole:
1. Naslov uredbe se mora pravilno glasiti: >Uredbi
o postopku pri podeljevanju preživnin državnim in samo«
upravnim upokojencem.«
2. Datum 1. aprila 1945, naveden v 2. členu, 2. od,
stavku, 3. točki, se mora pravilno glasiti 1. aprila 1941
tako, da se celotno besedilo 3. točke tega Člena pravilne
glasi: >3. pri rodbinah umrlih upokojencev V< prejemko»
teh upokojencev na dan 1.. aprila 1941,<
Ljubljana dne 16. oktobra 1945.
Zap. št. 2542/3.
Predsedstvo Narodne vlade Slovenije,
obči oddelek:
Načelnik oblega oddelka:
Kužnik Henrik s, r.

Iwtajata: Predsedstvo SNOS in Narodna, vlada' Slovenije » LJubljani". Urednik: Pohar Robert; ttsk in založba; tiskarna
Merkur — oba » Ljubljani. — Izhaja »»ako sredo tti soboto Naročnina: mesečno: din 24.—. četrtletno: din 70.—. polletno;
din 135.—. celoletno;-din «260,—. •••••••••• Številka: prva pola dui 250 vsaka nadaljnja zacata pola din 2,-~, *•• Ùredfliâtvo
in upravniâtïo: Ljubljana.Gregorčičeva uL 23. TeL' *( 25-52

Poštnina plačana v gotovini.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 24. oktobra 1945

Letnik I/Il.

Številka 46.

VSEBINA:
328. Uredba o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 331. Izvolitev sodnikov okrajnega sodišča v Gornjem grade
in v Slov. Konjicah.
329. Uredba o prijavni in odjavni dolžnosti prebivalstva.
330. Uredba o zgoščenem pouku na državni rudarski Soli v 332. Začasna imenovanja v pravosodni službi.
— Popravek.
Celju.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
328.

Uredba
Narodne vlade Slovenije
o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
1. člen
Na podlagi 11. člena uredbe o Državni centralni
knjižnici demokratske federativne Jugoslavije z dne
20. julija 1945 (Uradni list DFJ St. 467/52) se spremeni
>Umverzitetna biblioteka v Ljubljani« v centralno knjižnico federalne Slovenije z imenom >Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani«.
2. člen
Naloge Narodne in univerzitetne knjižnice so:
1. da zbira, hrani in po knjižničarskih pravilih obdelava vse tiskarske in grafične izdelke v Sloveniji in
drugih federalnih enotah DFJ;
2. da izpopolnjuje svoje znanstvene zbirke z novo
literaturo, ki naj ustreza ••^•••• in zahtevam univerze
in znanstveno in strokovno delujočega občinstva;
3. da zbira in hrani zgodovinsko in kulturno pomembno rokopisno gradivo;
4. da sestavlja knjižno in strokovno bibliografijo
.vsega slovenskega tiska;
•. da ima pregled vseh tiskarskih in grafičnih podjetij v Sloveniji;
6. da pomaga knjižnicam v Sloveniji z navodili o
poslovanju in skrbi za strokovno izobrazbo njihovih na-'
meščencev;
7. da,pošilja Državni centralni knjižnici DFJ obvezne
izvode tiskanih stvari iz Slovenije in ji daje vsa po. trebna pojasnila o knjižničnih in drugih vprašanjih Slovenije. "
,
3. člen
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani ima
naslednje oddelke:
1. občo čitalnico z ročno knjižnico in* s katalogi za
občinstvo,ter posebno čitalnico]

2. oddelek za katalogizacijo z inventarnim in matio»
nim listovnim katalogom;
3. oddelek za rokopise;
4. časopisni oddelek z malo čitalnico;
5. grafični, kartografični in glasbeni oddelek;
6. oddelek za zbiranje vsega tiska, izišlega in razmnoženega kakor koli med okupacijo, zlasti tiska Osvobodilne fronte;
.
t
7. bibliografski in informativni oddelek;
8. oddelek za reprodukcije (fotografske snimke itd.);
9. oddelek za dolžnostne izvode;
10. vodstvo dvojnikov (duplikatov) ;
11. knjigoveznico.
4. člen
Narodna in univerzitetna knjižnica množi svoj knjižni
in rokopisni inventar
a) z dolžnostnimi izvodi,
b) z nakupom,
c) z darovi in volili,
č) z zamenjavo dvojnikov v državi in inozemstvu.
5. člen
Narodna in univerzitetna knjižnica prejema po dva
primerka dolžnostnih izvodov vseh vrst tiska, periodičnega in neperiodičnega, kakor tudi vseh grafičnih izdelkov, in sicer iz Slovenije neposredno od tiskarjev oz.
grafičnih podjetij, iz drugih federalnih enot Jugoslavije
pa od Državne centralne knjižnice v Beogradu.
6. člen
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani s*
pošiljajo tudi take knjige in druge tiskane stvari, katerih
razpečavanje je iz katerih koli razlogov prepovedano.
7. člen >
Posle v Narodni in univerzitetni knjižnici opravljajo
upravnik, upravnikov pomočnik, knjižnično strokovno in
upravno ter tehnično osebje in služitelji.
8. člen
Narodno in univerzitetno knjižnico upravlja njen
upravnik; imeti mora fakultetno izobrazbo. Postavi ga
po posvetu z univerzitetnim senatom ministrstvo za
prosyçto.

Stran 226.

Štev. 46.

9. člen
Knjižnično strokovno osebje mora imeti fakultetno
izobrazbo in strokovni izpit iz knjižničarstva. Namešča
ga po upravnikovem predlogu in po posvetih z univerzitetnim senatom ministrstvo za proeveto.
10. člen
Upravno in tehnično osebje knjižnice mora imeti s
pravilnikom predpisano izobrazbo. To osebje in tudi služitelje postavi na predlog upravnika ministrstvo za
prosveto.
11. člen
Narodna in univerzitetna knjižnica je pod neposrednim nadzorstvom knjižničnega odbora in pod vrhovnim
nadzorstvom ministrstva za proeveto. Knjižnični odbor
sestavljajo po en predstavnik vsake fakultete ne glede
na to, ali je fakulteta samostojna ali v sklopu univerze,
delegat prosvetnega ministrstva in upravnik knjižnice.
12. Sen
Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani vzdržuje ministrstvo za prosveto iz posebno proračunske
postavke.
13. člen
Upravljanje in uporaba knjižnice in predpisi za izpit
knjižničnega osebja se določijo e posebnimi pravili; ta
pravila predpiše ministrstvo za proeveto sporazumno s
knjižničnim upravnikom in odborom.
14. člen
Pravilnik za' poslovanje knjižničnega odbora izda
ministrstvo za prosveto.
15. Člen
Uredba velja od dneva objave y >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 13. oktobra 1945.
Podpredsednik
Minister za prosveto:
Narodne vlade Slovenije:
Drl Ferdo Kozak s. r.
Dr. Marijan Brecelj s. r.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
•••••••

329.

Uredba

ministrstva za notranje zadV
9 prijavni in odjavni dolžnosti prebivalstva -.„_
Ï. člen
Vsaka sprememba bivališča (stanovanja) osebe, ki
biva na ozemlju federalne Slovenije, ki se tu naseli,
preseli ali odseli, se mora prijaviti pristojnemu prijavnemu oblastvu v primerih in na način, kakor to določa
ta uredba.
2. člen
' Od obveznosti prijave eo izvzete spremembe bivališča:
1. diplomatskih' zastopnikov tujih držav m mozemcev, ki poslujejo kot uradniki ali nameščenci diplomat-

2. inozemcev, ki so družinski člani ali uslužben«
oseb, navedenih v 1. točki tega člena,
3. člen
Pristojno prijavno oblastvo za območje vsakega
kraja je krajevnj (mestni) narodni odbor, ki izvršuje
vse posle po tej uredbi po svojem prijavnem oddelku;
mestni narodni odbor z obsežnim območjem sme za
posamezne dele svojega ozemlja osnovati posebne oddelkove izpostave.
Poslovanje krajevnih (mestnih) prijavnih oddelkov
nadzira okrajni izvršni odbor.
Celotno delo prijavnih oddelkov vodi in nadzoruje;
ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Prijavno oblastvo vodi za svoje ozemlje register,
prebivalstva po načelih delitve prebivalstva v téle skupine:
a) stalno,
'
b) začasno •
c) prehodno (potujoče) prebivalstvo.
Poleg tega vodi prijavni oddelek tudi posebej se>
znam inozemcev.
y
A. Prijavljanje in odjavljanje stalnega in začasnega
prebivalstva
^
•. člen
'•"- Osebe," ki menjajo svoje bivališče (stanovanje),
opravijo svojo prijavno (odjavno) dolžnost s tem, da:
izpolnijo predpisane obrazce za prijavo (obrazec B) oziroma odjavo (obrazec C) ter jih v.'24 urah po vselitvi
oz. izselitvi oddajo pristojnemu prijavnemu oblastvu;
to oblastvo potrdi opravljeno prijavo pismeno in vpiše
izvršeno spremembo v ustrezni razdelek registra pro«
bivalstva.
Pri skupnem družinskem gospodinjstvu veže prijavna oz. odjavna dolžnost družinskega poglavarja tega
družinskega gospodinjstva.
; „>•
6. člen
Stanodajalci kakor tudi hišni lastniki in upravitelji
morajo prijavno (odjavno) tiskovino sopodpisati in Vî
primeru, da se jim k prijavi (odjavi) zavezana oseba
ne izkaže s potrdilom, da je svojo prijavno (odjavno):
dolžnost izvršila, sami podati v 48 urah od vselitve ali
izselitve k prijavi (odjavi) zavezane osebe prijavo (od«
javo) ali vsaj o spremembi neposredno obvestiti prijav*,
no oblast,
,
!'[.!.. i '
,. i
'I
* 7. člen . "
~( iV, register fetalnega prebivalstva vpiše priijavno
oblastvo vse osebe, ki so se naselile na njegovem ozemljn z namenom, da tam stalno ostanejo; ta register bo
ustanovljen s posebno uredbo; do takrat se vodi evi«
denca stalnega prebivalstva po dosedanjih predpisih.
8. člen
.Y register začasnega prebivalstva vpiše prijavno
oblastvo vse osebe (družinski poglavarji), ki so ee preselile na njegovo ozemlje z namenom, da tam začasnobivajo več ko 30 dni; ta register je sestavljen iz osebnih
listkov (po obrazcu A), ki se izpolnjujejo po podatkih'
izprijav (obrazec B) in odjav (obrazec C), ter se vlagajo
s S. sJsž&o. tettpteko. £9 Abecednem jrjadu in ee hranijo •
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posebnih kartotečnih zabojčkih ali stojalih; po odjavi
prijavnega zavezanca se njegov osebni listek vzame iz
kartoteke in hrani v arhivu; če se stranica pozneje vnovič prijavi za začasno bivanje v istem kraju, uporabi
prijavni oddelek njen prvotni listek, ki ga vzame iz
arhiva.
B. Prijavljanje in odjavljanje prehodnega (potujočega)
prebivalstva
9. člen
Prehodno (potujoče) prebivalstvo so osebe, ki bivajo v kraju le mimogrede za čas do 30 dni.
Prehodne (potujoče) prebivalce morajo prijaviti
.'(odjaviti) prijavnemu oblastvu v 24 urah po vselitvi
.(odselitvi) osebe, Jri jim dajo stanovanje; obrazec za
prijavo (D) in za odjavo (E) izpolnijo prijavljene! sami
oz. po njihovih navedbah njihovi stanodajalci, in sicer
,v dveh izvodih; en izvod,prijave, (odjave) opremi prijavno oblastvo z žigom in ga vrne' stranki kot potrdilo,
drugi izvod pa uvrsti v vložno kartoteko registra prehodnega prebivalstva, urejeno,po abecednem redu.
Ako stanujejo prehodni (potujoči) prebivalci v lastnih prenočevalnih napravah (šotorih, taborih, kočah
itd.), se morajo prijaviti (odjaviti) sami v 24 urah z
obrazej D oz. E; če je lastnik .zemljišča, na katerem
se naselijo, prehodno dovolil začasno bivanje, ima dolžnosti, ki eo navedene v 6. členu te uredbe.
Oseba, ki podaljša bivanje nad SO dni, mora predložiti prijavo po 5. Členu te uredbe.
10. člen
Lastniki oz. upravitelji podjetij, ki so obrtoma baVijo z oddajanjem prenočišč, morajo poleg dolžnosti iz
prejšnjega člena voditi tudi evidenčno knjigo po obrazcu
F; vanjo je treba vpisati po zaporednih številkah vsakega začasnega oziroma potujočega stanovalca in po
njegovih listinah pravilno izpolniti vse predpisane rubrike.
/ '
, Evidenčne knjige izdaja oddelek' za prijavo prebivalstva krajevnega (mestnega) narodnega odbora; préd
izročitvijo jih uradno žigosa. Knjiga je uradni dokument in je vsaka zloraba knjige ali eamolastna uporaba
podatkov prepovedana in kazniva.
Evidenčna knjiga se mora na zahtevo predložiti le
pristojnemu narodnemu odboru oz. organom narodne
milice ter pristojnemu odseku ministrstva. Druga oblaistva imajo vpogled v knjigo po odobritvi tega odseka.
Evidenčno knjigo je treba hraniti v obratovalnici
' 3e 5 let po datumu zadnjega vpisa. Ce obratovanje pred
tem rokom preneha, ee mora knjiga odstopiti prisloj• »emu narodnemu odboru, • t |.i [t^" ,
•;

üjemni predpisi [

11. Sen
Spremembe, ki izvirajo iz naravnega gibanja prebivalstva (rojstvo, smrt, poroka), sporočajo pristojnemu
prijavnemu oblastvu neposredno vsa tista oblaetva, ki
vodjjo posle civilne matice za zadevno ozemlje, v 3 dneh
!ço izvrženem vpisu,
12. člen
Od obveznosti prijave (odjave)' so izvzeti pripadniki vojske, dokler stanujejo v vojašnici ali v drugih
vojaških bivališčih; ti ee morajo le ob vstopu oz. izstopu
h sojaške službe. «UavjUi fl& firijajJU DO Dredpiaih te.

uredbe pri tistem prijavnem oblastvu, iz katerega okoliša se podajo v vojaško službo oziroma v katerega okoli«
se iz nje vrnejo; Če se vojaške osebe ,med trajanjem vojaške službe naselijo v stanovanju zunaj vojaških prebivališč, so pa tudi one zavezane dolžnosti prijave oz.
odjave.
13. člen
Osebe, ki so v socialnih, zdravstvenih in drugih
zavodih, kakor tudi osebe, zadrževane v zavodih, določenih za kazenski ali preiskovalni zapor ter varnostni
ali siceršnji pripor, morajo prijaviti oz. odjaviti upravniM omenjenih zavodov.
Seznam naseljenih inozemrev
14. člen
Oddelek za prijavo prebivalstva krajevnega (mestnega) odbora vodi posebno evidenco naseljenih inozemcev, in sicer vložno kartoteko, ki jo sestavljajo osebni
listki (obrazec A).
Tuji državljani se prijavljajo in odjavljajo s prijavnimi in odjavnimi obrazci (B in C) v 24 urah po prihodu
oziroma odhodu.
Pri prijavi se morajo tuji državljani izkazati •
potnim listom.
Kazenske določbe
15. člen
Prekrški po tej uredbi bodo kaznovani, kolikome
sodijo pred eodižča, z globo od 50 od 6000 dinarjev ali
s prisilnim delom brez odvzema prostosti od 1 dne
do 3 mesecev.
Kazni se izrekajo posamezno, v hujših primerih pa
obe kazni skupaj. ,
Globe se stekajo v korist okrajnega narodnega
odbora, v čigar območju je dejanje storjeno.
»
' 16. člen
V
Kazni izreka okrajni izvršni odbor, v čigar območju
je dejanje storjeno.
'
Zoper kazensko odločbo je dovoljena pritožba na
pristojni okrožni
izvršni odbor; njegova odločba je dokončna.
' •
Pritožbo je vložiti v 15 dneh' pri okrajnem izvršnem
odboru, ki je kazen izrekel.
Kaznovalna pravica zastara v 6 mesecih.
17. Člen
Osebe v vojaški službi, ki prekršijo določbe te ured«
be, kaznuje pristojna,vojaSka oblast
Zaključne dolofbe
18. člen
Vse potrebne tiskovine za poslovanje prijavnih oddelkov založi in razdeljuje pristojni odsek notranjega
ministrstva.
Prijavni oddelki poslujejo po prejetih navodilih.
*
"^
; ' 19. člen
Ta uredba velja ođ dneva objave v >Uradnem li3tuc
' Ljubljana dne 19. oktobra 1945.
Minister za notranje zadeve:
•?•• Zoran, s. r."
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330.

Uredba
ministrstva za industrijo in rudarstvo
o zgoščenem pouku na drž. rudarski šoli v Celju
1. člen
Da se omogoči dijakom, ki so bili zaradi vojnih
razmer kakor koli oškodovani in imajo potrebno moralno
kvalifikacijo, v skrajšanem roku končati strokovno šolanje, se začasno odpro na državni rudarski šoli v Celju
posebni dopolnilni tečaji in letniki z»zgoščenim poukom,
da nadomeste posamezne redne letnike.
'
'
2. člen
a) Za dijake bivšega III. letnika, ki niso dobili
končne ocene, se odpre šesttedenski tečaj. Tečaj se zaključi s končnim izpitom.
b) Dijaki bivšega II. letnika, ki niso dobili končne
ocene, bodo končali svoj letnik v štiritedenskem tečaju.
Ko opravijo izpit za II. letnik, prestopijo takoj v III. letnik z zgoščenim poukom, ki bo trajal 4 mesece.
c) Dijaki bivšega I. letnika, ki niso dobili končne
ocene, bodo končali svoj letnik v štiritedenskem tečaju.
Po izpitu za I. letnik vstopijo takoj v II. letnik z zgoščenim poukom, ki bo trajal 4 mesece; ko ga dovrše,
vstopijo takoj v III. letnik z zgoščenim poukom, ki bo
trajal 4 mesece.
3. člen
Po sklepu zbora predavateljev na tečajih ali po želji
veČine- dijakov se smejo tečaji podaljšati.
ii člen
Dijaki tečaja za III. letnik po odst. b) 2. člena, ki
tega tečaja ne bi končali z uspehom, se vpišejo kot ponavljalei v prihodnji tečaj za III. letnik po odst. c) 2. člena.
Dijaki, ki tega tečaja ne bi končali z uspehom, ponavljajo v prihodnjem šolskem letu redni celotni letnik.
5. člen
Ob zaključku vsakega letnika z zgoščenim poukom
prejme dijak letno izpričevalo s klavzulo: >To izpričevalo
je izdano po uredbi ministrstva za industrijo in rudarstvo
o zgoščenem pouku na državni rudarski šoli v Celju z
dne 5. oktobra 1945, Uradni list št. 330/46.«
6. člen
Dijaki, ki z uspehom končajo zgoščeni pouk III. letnika, ne delajo završnega izpita. Na izpričevalo III. letnika se napiše klavzula: >Izpričevalo nadomešča izpričevalo o uspešno opravljenem završnem izpitu po uredbi
o začasni odpravi završnih izpitov na strokovnih šolah
iz resora ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne
7. septembra 1945, Uradni list št. 248/34.«
7. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
V Ljubljani dne 5. oktobra 1945.
e

Minister
za industrijo in rudarstvo:
Franc Leskošek s. r.

Razne uradne objaye
331.
Izvolitev sodnikov okrajnega sodišča
v Gornjem građu
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Gornjem gradu dne 25. avgusta 1945 sta bila izvoljena
za stalna sodnika okrajnega sodišča v Gornjem gradu:
dr. Strehovec Stanislav, sodniški pripravnik okrožnega sodišča v Ljubljani in dr. Novak Andrej, starešina
bivšega okrajnega sodišča v Gornjem gradu.

Izvolitev sodnikov okrajnega sodišča
v Slov. Konjicah
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Slov. Konjicah dne 27. avgusta 1945 so bili izvoljeni za
stalne sodnike okrajnega sodišča v Slov. Konjicah:
dr. Berlič Leon, sodnik okrožnega sodišča v Celju,
Ročnik Rudolf, starešina okrajnega sodišča na Vranskem
in Jereb Rado, javni notar v Slov. Konjicah.

332.
Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. oktobra
1945, št. 1540/45—6, so bili začasno sprejeti v pravosodno
službo naslednji uslužbenci, ki so bili hkrati dodeljeni
na službovanje okrožnemu sodišču v Ljub.
ljani:
' ,
Knez Franc, uradnik bivšega okrožnega sodišča v
Ljubljani, Frankovič Vladimir, uradnik bivšega apelacijskega sodišča v Ljubljani in Ošaben Ivan, poveljnik
narodne milice na Brezovizi kot služitelj I. položajne
skupine.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 12. oktobra
1945 št. 1427/45—2, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo kot služitelj I. položajne skupine Preskar Alojz,
pekovski pomočnik v Krškem in dodeljen na službovanje
okrajnem.u sodišču v Krškem.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 28. septembra 1945, št. 1267/45—4, je začasno sprejet v pravosodno
službo Sitar Ivan, uradnik bivšega okrajnega sodišča v
Kozjem in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu sodišču v Trbovljah.
Popravek
V besedilo 2.,člena uredbe o službenih prejemkih itt
dopustih stalnih ' narodnih sodnikov v Sloveniji, objavljene v št. 45 >Uradnega lista« z dne 20. oktobra 1945'
pod zap. št. 316, se je vrinila tiskarska pomota in se
mora ta člen v celoti pravilno glasiti takole:
>Z veljavnostjo od 1. septembra 1945 dalje znašajo
mesečne plačo stalnih narodnih sodnikov okrajnih sodišč
3.500 do 5.000 dinarjev, stalnih narodnih sodnikov okrožnih sodišč 4.000 do 5.500 dinarjev, stalnih narodnih sod«
nikov vrhovnega sodišča 5.000 do 6.000 dinarjev.«

Tsdajata: Predsedstvo SN0S In Narodna vlad« Slovenije v LJubljani urednik: Pohar Robert: tlak In ttložba: tiskarn*
ItoerkuT — oba v "LinMiani. — fzbaia vsako eredo In »obolo NaroSnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—. polletno:
ÜB 135.— celoletno; din 260,—. Posamezna Številka: prva pola diD 2.50. vsaka nadaljnia wîela ßolA dia 2.*». — ÜiedttiMv«
m upravûiJtvo; Li ubijana. Gregorčičeva tu, 23, Tel. W. 23-••
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA
Štev. 2

21. maja 1944

Leto 1.

10.

°-

Odlok
Predsedstva Slovenskega Narodno Osvobodilnega Sveta o krajih, okrajih in okrožjih ter
njihovih Narodno osvobodilnih odborih
Narodno osvobodilni odbori — vse od Krajevnih
narodno, osvobodilnih odborov pa do Slovenskega Narodno Osvobodilnega Sveta in do Protifašističnega Sveta
Narodne Osvoboditve Jugoslavije — ki so se v teku Na• rodno osvobodilne borbe slovenskega in ostalih narodov
Jugoslavije razvili v organe demokratične narodne oblasti, so v skladu s sklepi drugega zasedanja Protifastičnega Sveta Narodne Osvoboditve Jugoslavije in prvega
zasedanja Slovenskega Narodno Osvobodilnega Sveta
osnova narodne in'državne oblasti.
Po načelu nedeljivosti oblasti so narodno osvobodilni
odbori vsak za svoje področje predstavniki polne narodne oblasti, s tem pa hkratu čuvarji resnične samouprave
in državne celote.
I. Kraj, okraj, okrožje

/-

Člen 1.
Kraji, okraji in okrožja so samoupravne edinice.
. Člen 2.
Kraj — naselje, vas, trg, mesto — je osnovna samoupravna ediniica.
Okraj združuje večje žtevilo zemljepisno, gospodarsko, prometno in^socialno, med seboj povezanih krajev
kot neposredna višja samoupravna edinica.
Okrožje združuje več zemljepisno, gospodarsko, in
prometno med seboj povezanih krajev kot višja samoupravna edinica, ki veže ljudsko samoupravo okrajev in
krajev svojega področja z vrhovnimi organi slovenske
narodne oblasti.

II. Narodno osvobodilni odbori
A. Značaj, območje in naloge
Ölen 3.
Vsak kraj, okraj odnosno okrožje voli po posebnem
volivnem redu Krajevni, Okrajni odnosno Okrožni narodno'osvobodilni odbor. Okrajni in Okrožni narodno
osvobodilni odbori izbirajo iz svoje srede Okrajne odnosno Okrožne izvršne odbore.
»

Člen 4.'
Narodno osvobodilni odbori so izvoljeni predetavttitó ljudske skupnosti kraja, okraja odnosno okrožja in
»o po načelu, da pripada vsa oblast narodu, za svoje področje organi državne oblasti.

Da morejo uspešno vršiti svoje poslanstvo, Narodno
osvobodilni odbori sprejemajo sklepe in izdajajo odloke
v mejah pravic, ki jim jih dajejo zakoni in odloki Protifašističnega Sveta Narodne Osvoboditve Jugoslavije in
Slovenskega Narodno Osvobodilnega Sveta odnosno njunih Predsedstev. Dalje vodijo vse upravno delo podrejenih izvršnih odborov.
Člen 5.
Narodno osvobodilni odbori goje ljudsko skupnost,
pospešujejo njene težnje za gospodarskim, socialnim in
kulturnim napredkom ter vodijo ljudsko dejavnost s smotrom neprestanega dviganja gmotne in duhovne ravni
kraja, okraja odnosno okrožja ter v korist narodne in
državne skupnosti. V domovinski vojni je za delo Narodno osvobodilnih odborov predvsem merodajna narodna osvobodilna borba.
Zlasti spada med naloge Narodno osvobodilnih odborov:
a) organizacija ljudstva za borbo proti sovražniku
slovenskega naroda in Jugoslavije v tesni povezanosti z Narodno Osvobodilno Vojsko, dviganje
borbenega duha, požrtvovalnosti in discipline,
b) skrb za gmotno in delovno pomoč kraja Narodno
Osvobodilni Vojski in organizacija te pomoči,
c) skrb za javni red in varnost prebivalcev,
č) skrb za pospeševanje gospodarstva v krajih, okrajih odnosno okrožjih in organizacija medsebojne
pomoči pri obdelavi zemlje,
d) uprava imovine kraja, okraja odnosno okrožja in
določanje proračuna,
e) uprava narodno osvobodilnega fonda,
f) skrb za krajevne, okrajne odnosno okrožne prometne zveze in za varnsot javnega prometa na
njih,
g) organizacija prehrane prebivalstva in skrb za pre.
hrano in pomoč siromašnemu prebivalstvu, zlasti
rodbinam padlih, ujetih, interniranih in mobiliziranih borcev; invalidom, beguncem, pogorelcem
in vsem žrtvam terorja okupatorjev in njihovih
pomagačev,
h) skrb za obnovo, sodelovanje pri ugotavljanju zlo-'
činov in škode, povzročene po okupatorju in njegovih pomagačih,
i) skrb za vzdrževanje-in vzgojo osirotele dece,
j) skrb za pravilno in pravično porazdelitev narodnega davka med prebivalci kraja, okraja in
okrožja ter skrb za pobiranje tega davka v smislu
predpisov,
k) zaščita in varovanje javne imovine veake vrete,
ki se stalno ali prehodno nahaja na področju Narodno osvobodilnega odbora,
II) skrb za dvig in razvoj splošne ljudake proevete
in šolstva posebej,
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m) skrb za zdravje prebivalstva,
n) skrb za zaščito in izvajanje iz demokratičnega
državnega reda izvirajočih pravic in dolžnosti
državljanov,
o) evidenca in vodstvo spiska vsega prebivalstva
kraja, okraja in okrožja.
Člen 6.
Med naloge Okrajnega narodno osvobodilnega odbora spada poleg naštetih v prednjem členu, zlasti še:
a) nadzor nad gospodarskimi in trgovskimi podjetji,
ki so važna za oskrbo vojske in prebivalstva,
b) nadzor nad poslovanjem Krajevnih narodno osvo—
bodilnih odborov in skrb za skladnost interesov
med krajevnimi edinicami okraja.
Člen 7.
Med naloge Okrožnega narodno osvobodilnega odbora spada poleg onih, navedenih, v prednjih členih,
zlasti še:
a) nadzor nad. industrijskimi podjetji, važnimi za
opremo vojske in naroda,
b) nadzorovanje in urejevanje cen, preprečevanje
verižništva in tihotapstva ter trgovine s sovražnikom,
c) nadzor nad poslovanjem Okrajnih izvršnih odborov.
- Člen 8.
Pri Narodno osvobodilnih odborih obstoji narodno
osvobodilni fond. Poslovanje z narodno osvobodilnim fondom bo urejeno posebej.
Člen 9.
Narodno osvobodilni odbori so dolini na svojem področju vestno in smiselno izvrševati zakonite predpise organov narodne oblasti višje stopnje.
B. Organizacija

v

Člen 12.
Okrožni narodno osvobodilni odbor sestoji iz Okrožne narodno osvobodilne skupščine dn Okrožnega izvršnega odbora.
Okrožno narodno osvobodilno skupščino tvorijo vsi
vanjo v okraju izvoljeni odposlanci.
Skliče jo na prvo sejo Predsedstvo SNOS.
Okrožni izvršni odbor, ki ga izvoli Okrožna narodna
osvobodilna skupščina na prvi seji iz svoje srede, sestoji "
iz predsednika, podpredsednika, tajnika in števila odbornikov, ustrezajočega velikosti okrožja, najmanj pa desetih članov.
c) Poročevalci in odseki
- Člen 13.
V skladu s svojimi nalogami morajo Krajevni narodno osvobodilni odbori ter Okrajni in Okrožni izvršni
odbori določiti med svojimi člani odgovorne poročevalce
za naslednje panoge svojega dela: Sodelovanje z vojsko,
javni red in varnost, ugotavljanje zločinov in škode, povzročenih po okupatorjih in njihovih pomagačih, gospodarstvo, obnova, promet, socialno skrbstvo, prosveta in
zdravstvo.
Okrajni in Okrožni izvršni odbor določita poleg tega
še poročevalca za trgovino ter upravo, Okrožni pa tudi
poročevalca za industrijo.
»a.

Člen 14.
Pri Okrajnih in Okrožnih izvršnih odborih ee vedno,
pri Krajevnih narodno osvobodilnih odborih pa po potrebi organizirajo poleg poročevalcev posebni odseki.
Odseku načeluje za vsako panogo dela odgovorni poročevalec izvršnega odbora.
Narodno osvobodilni odbori morejo nastaviti za delo
v odsekih strokovne moči, morajo pa k delu poedinih
odsekov pritegniti kot posvetovalne in delovne organe
širši krog prebivalcev svojega področja in organizacij, ki
sodeluje v osvobodilni borbi.
C. Poslovanje

a) Krajevni narodno osvobodilni odbor

a) Okrajna in Okrožna skupščina

Člen 10.

Člen 15.
Sejo Okrajne narodno osvobodilne skupščine sklicuje
Okrajni izvršni odbor po potrebi, najmanj pa štirikrat
na leto. Sklicati jo mora, če to zahteva tretjina članov
skupščine ali petina Krajevnih narodno osvobodilnih odborov ali pa kateri koli višji organ, vključno Slovenski
Narodno Osvobodilni Svet.

Krajevni narodno osvobodilni odbor sestoji iz predsednika, podpredsednika, tajnika in števila Članov odbornikov, ustrezajočega velikosti kraja.
Krajevni narodno osvobodilni odbori po mestih se
imenujejo Mestni narodno osvobodilni odbori.
b) Okrajni in Okrožni narodno osvobodilni odbor
Člen 11.
Okrajni narodno osvobodilni odbor sestoji iz Okrajne
narodno osvobodilne skupščine in Okrajnega izvršnega
odbora.
Okrajno narodno osvobodilno skupščino tvorijo vsi
vanjo v okraju izvoljeni odposlanci.
Skliče jo na prvo sejo Okrožni izvršni odbor (Okrožni
odbor OF).
Okrajni izvršni odbor, ki ga izvoli Okrajna narodna
osvobodilna skupščina iz svoje-srede na prvi seji, sestoji
iz predsednika, podpredsednika, tajnika in števila odbor,
nikov, ustrezajočega velikosti kraja, najmanj pa osmih
članov.

Člen 16.
Seje Okrožne narodno osvobodilne skupščine sklicuje
Okrožni izvršni odbor po potrebi; najmanj pa trikrat na
leto. Sklicati jo mora, če to zahteva petina članov skupščine ali le en Okrajni izvršni odbor ali pa Predsedstvo
Slovenskega Narodno Osvobodilnega Sveta.
Člen 17.
Okrajni odnosno Okrožni narodno osvobodilni skupščini predseduje predsednik, v njegovi odsotnosti pà podpredsednik Okrajnega odnosno Okrožnega izvršnega odbora.
Glede sklepčnosti, vodstva, sklepanja in vodenja sejnih. zapisnikov Okrajnih in Okrožnih, skupščin veljajo
smiselno določbe čl. 19. in 20. tega, odloka.

12. marca 1944 imenuje Predsedstvo SNOS za predsednika Denarnega zavoda Slovenije pri Predsedstvu SNOS

Člen 3.
Ta odlok postane takoj veljaven.
Dne 19, aprila 1944.
Za Predsedstvo SNOS:
Predsednik:
Sekretar:
Josip Vidmar 1. r.
Boris Kidrič 1. r.

12.

Člen 1.
Na podlagi Odloka SNOS o ustanovitvi Komisijo za
upravo narodne imovine na slovenskem ozemlju imenuje
Predsedstvo SNOS v to komisijo:
za predsednika . dr. Kovačiča Staneta,
za člane pa
1. ing. Sevnika Franja,
2. Paulina Maksa,
3. Kralja Jožeta,
4. Rakušo Jožeta,
'•
5. Cetina Franja,
6. polk. Pekareka Miroslava,
7. ing. Budihna Karmela,
8. ing. Bajca Viktorja.
Člen 2.
Ta odlok postane takoj veljaven.
Dne 19. aprila 1944.
Za Predsedstvo SNOS:
Sekretar
Predsednik:
Boris Kidrië 1. r
Josip Vidmar 1. r.

••.
Odlok
o imenovanju načelnika Odseka za obnovo
pri Predsedstvu SNOS
Člen 1.
Na temelju člena 1. in člena 2. Odloka Predsedstva
SNOS o imenovanju načelnikov Odsekov prd Predsedstvu
SNOS imenuje Predsedstvo SNOS za načelnika Odseka
za obnovo
tov. ing. arh. Sašo Sedlarja.
Clcn 2.
Ta odlok postane takoj veljaven.
Dne 19. aprila 1944.
(
Za Predsedstvo SNOS:
Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

r>

Člen 2.

Dne 15. marca 1944.

o imenovanju Komisije za upravo narodne imovine
pri Predsedstvu SNOS

Sekretar:
Boris Kidrič 1.

L&voslava Dolinska,
za blagajnika pa
Alojza Stularja.

Ta odlok postane takoj veljaven.

Odlok

.
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14.

Odlok
o imenovanju predsednika in blagajnika'Denarnega
zavoda Slovenije pri Predsedstvu SNOS
Člen 1.
Na temelju odloka Predsedstva SNOS o ustanovitvi
• Denarnega zavoda Slovenije pri Predsedstvu SNOS z dne

Za Predsedstvo SNOS:
Sekretar:
Predsednik:
Boris Kidrič 1. r.
Josip Vidmar 1. r.

15.

Odredba
o postavitvi javnih tožilcev pri vojaških sodiščih' NOV
in PO Slovenije
Na podlagi ČL 3. Odloka o postavitvi in pristojnosti
Glavnega javnega tožilca pri Predsedstvu SNOS z dne
12. marca 1944
postavljam:
1. tov. Vivodo Marjana za javnega tožilca pri Višjem
vojaškem sodišču VII. Korpusa NOV in POJ; -.
2. tov. dr. Božo Kobeta za javnega tožilca pri Višjem
vojaškem sodišču IX. Korpusa NOV in POJ;
3. tov. dr. Jožeta Žabkarja za javnega tožilca pri
vojaških sodiščih XV. Divizije NOV in POJ;
4. tov. Kramarja Lojzeta za javnega tožilca pri vojaških sodiščih XVIII. Divizije NOV in POJ;
5. tov. dr. Marjana Sobra za javnega tožilca pri vojaikih sodiščih XXX. Divizije NOV,in POJ;
6. tov. Dolharja AHonza za javnega tožilca pri vojaških sodiščih XXXI. Divizije NOV dn POJ.
Dne 21. aprila 1944.
Glavni javni tožilec:
major dr. Vito Kraigher 1. r.

16.

Odredba
o postavitvi javnega tožilca pri področnem vojaškem
sodišču v Novem mestu in za okrožji Novo mesto
ter Stična—Grosuplje
Na podlagi čl. 3. Odloka o postavitvi • in pristojnosti
Glavnega javnega tožilca pn Predsedstvu SNOS z dne
12. marca 1944
postavljam:
tov. Zupana Ninota <za javnega tožilca pri področnem
vojaškem sodišču Novo mesto in za okrožji Novo mesto
ter Stična—Grosuplje.
S tem je dosedanji tožilec pri navedenem področnem
vojaškem sodišču razrešen svoje funkcije.
Dne 10. aprila 1944.
Glavni javni tožilec:
major dr. Vito Kraigher I. r.
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. •-vó postavitvi, javnega tožilca pri-Višjem"vojaškem
;;"•:•;;-č,; / • ;.. sodiseuINOy in PO Sloyenije\6 t{-:
' ,''Na podlagi čl. 3. Qdlpka'o postavitvi in .pristojnosti
Glavnega javnega tožilca ,pri -Predsedstvu SNOS ž dne
12. marca 1944 , ;. ',.-•;~'• , \ '•"''-•'• s ; '"'..,. ' ',,/'*• ^postavljam: .••'••' V
' '*_
; tov. Vivodo Marjana "_zàT.javnega tožilca pri Višjem
> vojaškem sodišču NOV *nr PO Slovenije;-. . , , , .
:'
- ' Dne'10. aprila 1944.' , - ,
*
*
,
,:
,,.-*'*'' '
,
.'Olavni javni tožilec:
'."'-' •
major ,dr. Vito Kraigher 1. r.
"' '-.*

::"'.

'• ••.

-"is.

o postavitvi javnega tožilca pri področnem vojaškem
sodišču v Črnomlju in za okrožje Bela krajina
Na podlagi čl. 3. Odloka o postavitvi in pristojnosti
Glavnega javnega tožilca pri Predsedstvu SNOS z dne
12. marca 1944
p o stavljam :
tov, dr. Peterina Stanka za tožilca pri področnem
vojaškem sodišču v .Črnomlju in za okrožje Bela krajina.

.

z'

S tem je dosedanji tožilec pri navedenem področnem
vojaškem sodišču razrešen svoje funkcije.
Dne 10. aprila 1944. . '/
Glavni javni tožilec:
major1 dr. Vito Kraigher L r.

10.
PREDSEDSTVO SNOS
Odsek za finance
Štev. 59.P.,
:
Dne 27. IV. 1944 .
Obveznice 3 odst. posojila Narodne osvoboditve:
1 kom. serija A štev. 1811 nom. Lit

"

Odredba

-* . "
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100.—'
1812
A
100.—
1813
100.—
A,
1841
A
lOO.-o
100.—
1842
A
A
100.1843
1000.—
2753
B
so izgubljene dn jih proglašamo za neveljavne.
Vodja oddelka za posojilo:
Line Žagar 1. r.

Načelnik odseka:
Viktor Repiè 1. r.
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA ŠTETA
Štev. 3

23. maja 1944

Leto I.

20.

Člen 6.

Odlok

V primeru zavrnitve prošnje za izdajo potne dovolilnice mora prosilec na zahtevo prejeti pismeno rešitev,
proti kateri ima v 15 dneh pravico do pritožbe na
Okrožno načelstvo Narodne zaščite. V primerih, kjer naj
bi potno dovolilnico izdalo Okrožno načelstvo Narodne
zaščite, pa gre pritožba na1 Odsek za notranje zadeve pri
Predsedstvu SNOS.
Proti zavrnitvam prošenj s strani Odseka za notranje
zadeve pri Predsedstvu SNOS ni pritožbe.
Vse pritožbe se. vlagajo pri krajevnem poveljniku
Narodne zaščite.

o nadzorstvu gibanja civilnega prebivalstva
in o uvedbi potnih dovolilnic.
Člen 1.
Zaradi vojnih razmer se dovoljuje potovanje civilnemu prebivalstvu brez razlike, spola v starosti nad
14 let iz kraja v kraj le z dovolilnico, ki jo izda pristojni
organ narodne oblasti;
Člen 2.
Potno dovolilnico izda na prošnjo osebe, ki ee more
na zahtevo izkazati tudi v pogledu istovetnosti, po bivališču prosilca pristojni organ Narodne zaščite, in sicer:
1. za potovanje iz kraja v kraj v istem okraju krajevni poveljnik Narodne zaščite,
2. za potovanje iz okraja v okraj v istem okrožju
Okrajno načelstvo Narodne zaščite,
3.'za potovanje iz okrožja v okrožje Okrožno načelstvo Narodne zaščite,
4. za vse vrste potovanj, zlasti pa potovanje v kraje,
/asedene po sovražniku, ter v kraje izven Slovenije
Odsek za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS.
Odsek za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS
sme v primeru potrebe odrediti pridržke lin omejitve
potovanj.
Člen 3.
Vse prošnje za potne dovolilnice vlagajo prizadeti
pri krajevnem poveljniku Narodno zaščite, kjer prejmejo tudi potno dovolilnico, odnosno drugačno rešitev
prošnje.
Potne dovolilnice bodo izdane za enkratno, za večkratno potovanje ali do preklica.

Člen 7.
Proti kršilcu tega odloka sme Okrajno načelstvo
Narodno zaščite, ki je pristojno glede na bivališče storilca, uvesti postopek in ga kaznovati glede na velikost
krivde z ukorom ali z denarno kaznijo do 1000 lir ali
z odvzemom pravice do potovanja iz okraja vtokraj,
največ za dobo treh mesecev.
V kolikor je podan obenem sum težje kaznivega
dejanja, mora Okrajno načelstvo Narodne zaščite izročiti
storilca pristojnemu vojaškemu sodišču v svrho kaznovanja.
,
, i :
Proti odlokom Okrajnega načelstva Narodne zaščite
ima prizadeti pravico do pritožbe v 16 dneh na Okrožno
načelstvo Narodne zaščite. Pritožba se vlaga pri tistem
Okrajnem načelstvu Narodne zaščite, ki je odlok izdalo.
Člen 8.
V krajih, kjer narodna zaščita še ni osnovana, bodo
do njene ustanovitve poslovali namesto nje Narodno
Osvobodilni Odbori oz. odbori OF.
Odsek za notranje zadeve sme njemu s tem odlokom
pridržane posle poveriti Pokrajinskemu poverjeništvu 0F.

Člen 4.
Pregled potnih dovolilnic ter nadzorstvo gibanja
civilnega prebivalstva vršijo poleg članov Narodne zascite tudi v to svrho odrejeni vojaški funkcionarji in
vodje vojaških patrol. V sumljivih primerih imajo pravico zahtevati tudi izkaz o istovetnosti.
Člen 5.
Vsakdo, ki potuje iz okraja v okraj, je dolžan tam,
kjer ee zadržuje več kot 24 ur ali kjer prenoči, prijaviti
se krajevni Narodni zaščiti, kjer te ni, pa krajevnemu
N00 oz. odboru OE. Ta mu izda o prijavi potrdilo.

Člen 9.
V roku 15 dni po objavi tega odloka izgube veljavo
vse civilnim osebam do sedaj izdane potna dovolilnice.
Člen 10.
Ta odlok poetane obvezen z objavo.
Dne 23. avgusta 1944."
Za Predsedstvo SNOS:
Sekretar:
'Boris Kidrič 1. r.

'
Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.
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21.

Člen 6.

Odlok

V vseh ostalih primerih kršitve tega odloka izreče
kazen Okrajni Izvršni Odbor, kjer tega ni, pa Okrajni
odbor OF* v čigar okraju se je kršitev izvršila, z ukorom
ali z denarno kaznijo do 10.000 lir ali z delno zaplenitvijo
imovine v vrednosti do 10.000 lir.

o ureditvi cen življenjskih potrebščin
in kaznovanju kršilcev.
Člen 1.
Za vse osvobojeno in po NOV in POS kontrolirano
slovensko ozemlje se določijo maksimalne cene za življenjske potrebščine.
Maksimalne cene določa in izdaja cenik Odsek za
prehrano pri Predsedstvu SNOS.
Člen 2.
Odsek za prehrano pri Predsedstvu SNOS sme zaradi
posebnih gospodarskih razmer določati za posamezne
pokrajine ali okrožja maksimalne cene, ki nebistveno
odstopajo od onih iz splošnega cenika, in izdajati posebne cenike.
e
Člen 3.
Za obrtne in industrijske proizvode mora proizvajalec, predno stavi produkt v prodajo, zahtevati od pristojnega Okrožnega Narodno Osvobodilnega Odbora, ali
kjer tega ni, od Okrožnega odbora OF določitev maksimalne cene za dotični proizvod.
w

Člen 4.

Odlok o ureditvi cen življenjskih potrebščin krši
vsakdo, kdor blago prodaja ali kupuje po prepovedanih
cenah, kakor tudi tisti, ki tak posel posreduje.
Člen 5.
Kršitvia odloka o ureditvi cen kaznuje vojaško sodišče, v čigar območju se je kršitev zgodila, če presega
vrednost blaga, ki je predmet prepovedanega posla,
3.000-lir, dalje če se storilec bavi s prepovedanimi posli
obrtoma ali če z njimi kopiči in odteguje prometu blago,
ki ga primanjkuje. Kazen je denarna1 od 1.000 do
100.000 lir ali delna zaplemba imovine v vrednosti najmanj 1.000 lir ali s prisilnim delom od 1 ' meseca
do5vlet.
"
' '
'

22.

Odlok
o sestavi, nalogah in poslovanju Roditeljskih svetov.
Člen 1.
V začetku vsakega šolskega leta sestavi okoliš
osnovne šole Roditeljski svet kot posvetovalni organ v
vprašanjih šolstva za dotično šolsko leto.
Člen 2.
Roditeljski svet sestoji iz: 1. zastopnika šole, ki ga
izbere učiteljstvo iz svoje srede na prvi šolski konferenci,

Člen 7.
V primeru, če je storilec zaradi enakega dejanja že
bil kaznovan, ali čie je s prepovedanim dejanjem izkoriščal potrebo, ali imel kaka drug sebičen namen, se sme
izreči skupno več zagroženih kazni.
(

Člen 8.

*

V vseh primerih, ko cena življenjskih potrebščin v
smislu tega odloka ni izrecno maksimirana, velja za
kaznivo kršitev tega odloka tisto dejanje, s katerim čisti
zaslužek preseže običajno mero dopustnega zaslužka na
očiten način.
Člen 9.
Poizkus je kazniv, kadar gre za kršitev po členu 5.
tega odloka.
Člen 10.
V vsakem primeru kršitve tega odloka mora biti tudi
zaplenjeno blago, ki je bilo predmet kaznivega dejanja.
Pristojni oblastveni organ sme v to svrho podvzeti
že pred izrekom kazni, zavarovalne ukrepe, zlasti zaplembo blaga. V primeru oprostitve morajo biti ti ^ukrepi
takoj ukinjeni.
.
Člen 11.
Pravnomočna sodba odnosno odločba o kaznovanju
kršitev se mora objaviti na krajevno običajni način vsaj
v kraju storitve in prebivališča prizadetih oseb.
Člen 12.
Ta pravilnik postane obvezen z objavo.
Dne 23. avgusta 1944!
Za Predsedstvo SNOS: ,
Sekretar:
Boris Kidrič I. r.

Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

2. zastopnikov staršev, ki jih določi prvi roditeljski zbor,
sklican po zastopniku šole in sicer tako, da dobi,področje
vsakega Krajevnega N00 po enega zastopnika, 3. prosvetnih referentov Krajevnih N00, 4. zastopnika organizacije SP2Z in 5. zastopnika ZSM dotičnega šolskega
okoliša.
Člen 3.
_ Roditeljski svet ima sledeč«, naloge: 1. zasleduje
šolsko delo, 2. skrbi za popularizacijo šolstva, 3#i goji
tesno povezanost med šolo in ljudstvom, 4. posreduje
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med starši in uöiteljstvom, 5. je v pomoč v vseh
gospodarskih vprašanjih, ki se tičejo šole, 6. sodeluje pri
socialni zaščiti, ki se tiče šolskih otrok (prehrana, obleka,
šolsko potrebščine, higiena), s posebnim ozirom na otroke
onih, ki so padli za svobodo, 7. sklicuje najmanj štirikrat
na leto roditeljske zbore, da sliši nasvete aH pritožbe
staršev.
Člen 4.
Prvo sejo Roditeljskega sveta1 skliče zastopnik šole,
naslednje pa sklicuj© predsednik, ki je poleg tajnika
izvoljen •• prvi seji. Seje Roditeljskega sveta naj se
vršijo vsaj enkrat na mesec.

Stran 15 '
Člen. 5.

0 vseh sklepih in ukrepih, sklenjenih na sejah, ter
o predlogih ali pritožbah, izraženih na roditeljskih zborih, naj Roditeljski svet redno poroča okrajnemu prosvetnemu referentu.
Člen 6.
Ta pravilnik postane obvezen z objavo.
Dne 23. avgusta 1944.
Za Predsedstvo SNOS:
Sekretar:
Boris Kidrič 1. r.

Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

25.

23.

Odlok
o osnovanju nadaljnjih Odsekov pri Predsedstvu
SNOS.
Člen 1.
Na temelju točke II. Deklaracije Slovenskega Narodno Osvobodilnega Sveta o vzpostavitvi Nacionalnega
Komiteta Osvoboditve Slovenije, sprejete na I. zasedanju
SNOS dne 19. februarja 1944., v zvezi z odlokom o osnovanju Odsekov pri Predsedstvu SNOS 12. marca 1944.,
se osnujejo še naslednji Odseki pri Predsedstvu SNOS:
Odsek za prehrano,
Odsek za gozdarstvo,
Odsek za promet,
Odsiek za sodstvo.
Člen 2.
Ta odlok postane takoj veljaven.
Dne 1,9. avgusta 1944.
Sekretar:
Boris Kidrič 1. r,

°

Za Predsedstvo SNOS:
Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

24.

Odlok
o imenovanju načelnika Odseka za prehrano in
Odseka za gozdarstvo pri Predsedstvu SNOS.
,
Člen 1.
Na temelju Odloka o osnovanju nadaljnjih Odsekov
pri Predsedstvu SNOS z dne 19. avgusta 1944 v zvezi s
Členom 2. Odloka Predsedstva SNOS z dne 12. marca
• 1944^ imenuje Predsedstvo SNOS
za načelnika Odseka za prehrano tov. dr. Staneta
v Pavlica,
za načelnika Odseka za gozdarstvo tov. ing. Franja
Seunika.
Člen 2.
Ta odlok postane takoj veljaven.
Dne 19. avgusta 1944.
,
Za Predsedstvo SNOS:
Sekretar: ,\. •
:
Predsednik:
Boris Kidrič 1. r.
Jo8ip Vidmar 1.T)

./'

PREDSEDSTVO SNOS
Odsek za îinanco
Štev. 143, 278, 299-P

Dne 24. 8. 1944
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1 kom. serija B štev. 662 nom. Lit 1000.—
1 „
„ B
„
668 „
„ 1000.1 »
„ B
„
670 „
„ 1000.1 „
„ B
„
452 „
„ 1000.1 „
„ B
„
610 „
„ 1000.so izgubljene in se razglašajo za neveljavne.
Vodja oddelka:
Načelnik odseka:
Lino Žagar 1. r.
Viktor Rcpiž 1. r.
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA
Leto 1.

11. septembra 1944

26.
Predsedstvo
Slovenskega Narodnega Osvobodilnega Svete

Odlok
o začasni ureditvi narodnih sodišč
in o narodnih sodnikih
I. poglavje;
Sodišča in sodniki
Cl. 1.
Na ozemlju Slovenije izvršujejo narodna sodišča sodno
oblast v vseh civilnih, pravdnih in nepravdnih ter v kazenskih zadevah, razen v tistih, ki so s posebnimi določbami
pridržane vojaškemu kazenskemu sodstvu, v kolikor tudi teh
vojaška sodišča ne odstopajo narodnim sodiščem.
,
Narodna sodišča so okrajna, okrožna, višja narodna sodišča ter vrhovno narodno sodišče.
Upravo v vseh zadevah sodstva in nadzorstva nad pošlo!
vanjem sodišč vodi po svojem odseku za sodstvo Predsedstvo SNOS-a, ki postavlja po potrebi poročevalce pri okrožnih in okrajnih N00 ter pri drugih organih narodne oblasti
in jim določa naloge.
•

Slov. 4

šanja v civilnih zadevah ter poročati pri razpravah, nima pa
pravice glasovanja ali izdajanja rešitev in .sodb.
Po Predsedstvu NSOS-a imenovani tajnik-pravnik pa sodeluje tudi pri razpravah okrajnih narodnih sodišč; ne sme
pa glasovati. Ta naloga mu more biti poverjena za več okrajnih narodnih sodišč skupaj.
Cl. 3.
Za vsako okrajno, okrožno in višje narodno sodišče se
voli predvsem po šest sodnikov.
Sodnike okrajnih narodnih sodišč volijo začasno okrajne
skupščine N00, sodnike okrožnih narodnih sodišč pa okrožne
skupščine N00. Izvršni odbori skličejo v to svrho skupščine
k posebnemu zasedanju in nato tudi vodijo volitve.
Sodnike višjih narodnih sodišč volijo na skupnem zasedanju skupščine tistih okrožnih N00, ki spadajo v okoliš
zadevnega višjega narodnega sodišča. To zasedanje skliče in
vodi volitve v to svrho odrejeni delegat Predsedstva SNOS-a.
•Volitve so veljavne, če je navzočih nad polovico volivnih
upravičencev. Izvoljen je tisti, ki dobi veČino glasov.
Za sodnika narodnega sodišča more biti izvoljen vsak
polnoletni moški ali ženska,

če je Jugoslovan po državljanstvu, če je neoporečen in
ludi ni v kazenski preiskavi, če 'je polnopraven in pismen;
komur ni mogoče očitati sodelovanja pri organizaciji ali
Sodi se samo po zakonih. Sodbe in rešitve izrekajo naskupini ljudi, nasprotnih ciljem narodno osvobodilne borbe,
rodna sodišča v imenu naroda.
Sodniki so voljeni, neodvisni, pa tudi neodstavljivi, razen m čigar rodbinski člani niso člani protinarodnih vojaških organizacij, niti se ne skrivajo pred mobilizacijo v NOV.
v primerih, ki jih predvideva ta odlok.
'
Kot sodniki ne morejo biti izvoljeni člani Izvršnih odborov Narodno osvobodilnih odborov.
Cl. 2.
Vsi izvoljeni so dolžni izvolitev sprejeti, razen če imajo
Vsa narodna sodišča so zborna.
tehtne razloge, ki jim onemogočajo redno vršitev funkcij.
Okrajna in okrožna narodna sodišča sodijo v senatih treh 0 upravičenosti odklonitve odloča brezprizivno zbor sodnikov
sodnikov, od katerih nastopa eden kot predsednik. Pri okrož- tistega sodišča, kateremu ima spadati prizadeti. Ce je izvoljenih narodnih sodiščih mora biti predsednik senata šodnik- ni razrešen, se morajo v najkrajšem času izvesti nadomestne
volitve.
pravnik.
Višja narodna sodišča sodijo v senatih petih sodnikov,
Poslovna doba vseh izvoljenih sodnikov, vključno sod'od katerih morajo biti pravniki: predsednik in dva sodnika. nike pravnike, traja do nove ureditve sodišč.
Vrhovno narodno sodišče sodi v senatih petih sodnikov,
Ici morajo biti vsi-pravniki.
Cl. 4.
Ce ni drugega določila, odloča pri glasovanju večina
glasov.
Poleg sodnikov, ki morajo biti voljeni na osnovi določila
Pri okrožnih narodnih sodiščih sme poleg tega sodelo- S- 3. tega odloka, bo izvoljen za vsako okrožno narodno sovati kot tajnik pravnik, ki ga imenuje Predsedstvo SNOS. dišče vsaj po eden sodnik -pravnik, za vsako višje narodno
,fa ima pravico voditi preiskave v kazenskih stvareh, zasli- tìodisce bodo izvoljeni vsaj" po trije sodniki pravniki, za "vrhov-
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no narodno sodišče Slovenije pa vsaj po deset sodnikov pravnikov.
Predsedstvo SNOS-a mora po svojem odseku za sodstvo
takoj sestaviti in vsem okrožnim narodno osvobodilnim -odborom objaviti seznam oseb, ki so usposobljene in pripravljene biti sodniki pravniki, to pa ločeno za višja in okrožna
narodna sodišča. Obenem jim mora sporočiti, koliko sodnikov
pravnikov naj se voli v vsako* višje narodno sodišče in koliko
v vsako okrožno narodno sodišče.
* Izmed teh kandidatov volijo po čl. 3. tega odloka pristojne skupščine okrožnih narodno osvobodilnih odborov tudi
sodnike pravnike.
Sodnike pravnike za vrhovno narodno sodišče bo volil
Slovenski Narodno Osvobodilni Svet, ki ga bo Predsedstvo
SNOS-a v to svrho sklicalo k zasedanju, mu sporočilo število
sodnikov pravnikov, kolikor naj se jih voli, ter imena oseb,
ki so usposobljene za to funkcijo.
Cl. 5.
Vsi sodniki posameznega narodnega sodišča volijo iz
svoje srede predsednika sodišča, ki mora biti. pri okrožnih
in pri višjih narodnih sodiščih sodnik pravnik.
Predsednik sodišča sestavlja senate, jim določa predsed. nike, razdeljuje delo ter nadzoruje poslovanje sodnikov in
sodnega osebja in opravlja posle, ki so mu s posebnimi odloki dodeljeni.
Pri sestavljanju senatov mora paziti na to, da senat, v
katerem je strokovnjak iz določene stroke, sodi prvenstveno
zadeve iz te stroke.

v>
kupnino) zato, da bi v izvrševanju sodstva odločil ,v odrejenem smislu, ali tako oddal svoj glas, ali da bi vplival na drugega sodnika, naj to stori.
''
Kaznuje se z odvzemom svobode, združenim s težkim
prisilnim delom za dobo najmanj enega leta, s trajno izgubo
državljanskih pravic in zaplembo imovine najmanj v višini^
podkupnine.
Obtežilno je, če je sodnik ali tajnik podkupnino zahteval.
Ce je sodnik potem, ko je bila njemu ali z njegovo vednostjo komu drugemu dana ali obljubljena podkupnina, resnično oddal svoj glas, ali če je dejansko odločil v dogovorjenem smislu, je kazniv, v težjih primerih tudi s smrtno
kaznijo.
V* vsakem primera pa poleg tega odškodninsko odgovarja .
za vso povzročeno škodo.
Sodniki in tajniki so nadalje disciplinsko kaznivi, če
neredno ali nemarno opravljajo sodne posle, jih zavlačujejo
ali odklanjajo sodno delovanje, dalje, če je njih osebno zadržanje tako, da je nezdružljivo z izvrševanjem sodne funkcije.
Disciplinske kazni so: ukor, odvzem sodne funkcije, denarna
kazen do 10.000 lir in odvzem pasivne volivne pravice za
določeno dobo, ne nad 5 let.
Disciplinsko sodišče mora izreči trajni ali začasni odvzem sodne funkcije vsem sodnikom, ki ne izpolnjujejo več
pogojev za sodnike v smislu čl. 3., odst. 5. tega odloka.
II. poglavje:
Osnovna načela o pristojnosti sodišč
Cl. 8.

Okrajna sodišča so v vsakem' okraju in poslujejo v kraju,
Od sodniškega poslovanja je izključen sodnik kakor tudi kjer je sedež okrajnega narodno osvobodilnega odbora. Njitajnik v stvareh, v katerih je sam bil ali je še pravdna hovo krajevno področje obsega vse območje okraja.
Pristojna so za pravdne zadeve, kadar vrednost spornestranka, dalje, če je iz dejanja bil aH je še soupravičen, soga
predmeta
ne presega v denarju ali denarni vrednosti 4000
zavezan, ali Če je pravdni stranki upnik ali dolžnik ali do
lir
ali
600
RM.
nje v razmerju pooblaščenca, skrbnika ali oskrbovanca; dalje v
Ne glede na vrednost spornega predmeta pa sodijo zastvareh svojega zakonskega druga, četudi je zakon ločen, ali.
radi
hib na živini, za povračilo škode, napravljene na poljih
razvezan, dalje v stvareh, kjer je-s pravdno stranko ali z njenim pooblaščencem v sorodu v ravni črti, v stranski do tre- in gozdovih, zaradi služnosti stanovanja ali preživitka.
Odločajo dalje o sodni odpovedi zakupnih in najemnih
tjega kolena, (bratje, sestre, strici, tete) in svaštvu do drugega kolena; dalje, če je nastopal v tej.stvari ali v tisti, ki je pogodb, o predaji in o prevzemu zakupnih in najemnih predz njo zvezana, kot priča, ali če je v takih okolnostih oddal metov ter o vseh zadevnih sporih, o določitvi in popravi meja, o motenju posesti, o poljskih služnostih in o zasilnih posvoje mnenje ali bil sodnik na nižji stopnji.
Takoj ko sodnik ali tajnik ugotovita tako okolnost, jo mo- teh, končno o postavitvi in o imenovanju varuhov ter skrbnikov in o nadzorstvu njihovega poslovanja.
rata javiti predsedniku sodišča zaradi zamenjave.
Pred okrajna sodišča spadajo dalje vsi prekrški in preStranke morejo tudi sodnika ali tajnika odkloniti od sodnega poslovanja, če navedejo in izkažejo razloge, zaradi ka- stopki,, kadar je zagrožena kazen ukora, v denarju do 10.000
lir. odnosno odvzema svobode ali prisilnega dela, oboje do 6
terih je njuna nepristranost dvomljiva.
mesecev;..ne glede na zagroženo kazen pa prestopki zoper
tujo imovino, kadar ne.znaša škoda.več kot 2000 lir, lahke
Cl. 7.
telesne poškodbe, žalitve in klevete ter kršitve raznih tajnosti.
Okrajna sodišča bodo končno odločala in razsojala v vseh
Kazniv je vsak sodnik ali tajnik, ki sprejme ali pusti,
da kdo drugi zanj sprejme, dalje, ki pusti sebi aH komu dru- civilnih ter kazenskih zadevah, ki jim bodo odkazane s po.
•
.••".."
gemu obljubiti darilo odnosno kakršno koli drugo korist (pod-' sebnimi odloki.
Cl. 6.
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Področje okrožnega narodnega sodišča obsega vse območje okrožja s sedežem v kraju, kjer je sedež okrožnega narodno osvobodilnega odbora.
Okrožna sodišča rešujejo in razsojajo vse civilnopravdne in nepravdne kakor tudi kazenske zadeve, ki niso
odkazane okrajnim sodiščem, kakor tudi tiste, ki jim bodo s
posebnimi odloki dane v odločanje.
:
Ne glede na vrednost spornega predmeta so pa tudi pristojna za reševanje naslednjih sporov: o očetovstvu otrok in o
obveznostih, ki jih ima oče proti materi in otroku; o ločitvi,
o razvezi ter o neveljavnosti zakona in o zadevnih imovinskopravnih zahtevkih; o povračilu škode, ki jo povzroči javni
organ, zlasti tudi sodnik z nepravilnim opravljanjem svoje
îunkcije, v kolikor razsojanje o tem ni pridržano drugemu
sodišču, o vseh zadevah proti sodnikom in tajnikom okrajnih
sodišč.
' So disciplinska sodišča v disciplinskih stvareh sodnikov
in tajnikov okrajnih sodišč.
Končno nastopajo kot sodišča druge stopnje v vseh za:
devah, kjer so v prvi stopnji poslovala okrajna sodišča.
Ta so jim dolžna predlagati v pregled vse rešene zadeve
kkoj po zaključku postopka, in sicer ne glede na to, če je
tožena pritožba. Okrožno sodišče sme tudi tam, kjer ni prito
žbe, sodbo ali rešitev razveljaviti ter zadevo vrniti s primernim navodilom prvemu sodišču v ponovno odločanje ali
razsojanje.
0
Čl. 10.
Sodno področje višjih narodnih sodišč odgovarja področjem pokrajin, na katere je sedaj v upravnem ozira začasno
razdeljena Slovenija. Sedež mu odredi Predsedstvo SNOS.
Višja narodna sodišča poslujejo kot sodišča druge stopnje v, zadevah pritožb in prizivov vseh vrst, v stvareh, kjer
so kot prva sodišča nastopala okrožna narodna sodišča.
. . Kot sodišča prve stopnje nastopajo v vseh kazenskih,
civilnih kakor tudi disciplinskih zadevah proti sodnikom
okrožnih in višjih narodnih sodišč.
V primerih, ko gre za sodnike višjih narodnih sodišč, sodijo plenarni senati in mora biti za veljavnost razpravljanja
in izrekanja navzočih nad polovico vseh članov višjega narodnega sodišča.
Proti izrekom višjega narodnega sodišča do ustanovitve
vrhovnega sodišča ni pravnega leka.
Cl. 11.
Sodno področje vrhovnega narodnega sodišča obsega vso
združeno Slovenijo. Njegov sedež, njegova pristojnost in vse
ostale določbe, tičoče se ustroja in delovanja vrhovnega narodnega sodišča, bodo izdane takoj, ko bodo izvoljeni sodniki
vrhovnega narodnega sodišča.
•

•

Strali 19

Za posredovanje poravnave'je pristojen tisti krajevni narodno osvobodilni odbor, kjer je bivališče toženca, ali pa tisti
narodno osvobodilni odbor, na katerega se obe stranki sporazumeta.
Dolžnost posredujočega narodno osvobodilnega odbora je
zaslišati obe stranki, zadevo pretehtati, poiskati o primernosti
in kakovosti poravnave po potrebi mnenje izvedenca, pripraviti poravnalni predlog, če tega ni že storila s primerno vsebino katera od obeh strank, in strankam k sklenitvi poravnave
prigovarjati.
V primeru, če ne pride do poravnave, mora posredujoči
narodno osvobodilni odbor o tem sestaviti zapisnik, v njem
navesti izjave obeh strank, poravnalni predlog in razloge, ki
jih kaka stranka navaja za odklonitev poravnave. Nato mora
vse skupaj vrniti sodišču. Če bi katera od obeh strank ne hotela navajati razlogov za odklonitev poravnave, sme sodišče
domnevati, da se hoče objestno pravdati.
Če pride do poravnave, jo posredujoči narodno osvobodilni odbor zapiše in ravno tako vrne spise sodišču. Narodno
osvobodilni odbor sme stranko, ki bi se vabilu k poravnavi
ne hotela odzvati, pustiti s silo privesti, obenem pa predlagati sodišču kaznovanje zaradi neposlušnosti. V tem primeru sme sodišče izreči kazen v denarju do 5000 lir aH prisilnega dela največ do 3 mesecev.
Zaradi točne ustanovitve vsebine poravnave in njenega
zapisa v pravno veljavni obliki, sme sodišče stranke, ki so se
poravnale, pozvati k sodišču. Sme pa tudi po zaslišanju strank
z rešitvijo ugotoviti, da sklenjena poravnava ni veljavna, ker
je nemožna ali nedopustna.
Poravnalni postopek morajo narodno osvobodilni odbori
izvesti najkasneje v 14 dneh.

i
Čl. 13.
Vsa narodna sodišča so dolžna dajati ostalim kakor tudi
narodnim sodiščem drugih federalnih edinic pravno pomoč.
Tujezemskim sodiščem pa, če je podana vzajemnost in če ne
gre za dejanje, ki je po naših zakonih prepovedano.
III. poglavje:
Prehodna določila
Čl. 14.
V krajih, kjer še ne obstajajo narodno osvobodilni odbori, opravljajo vse funkcije, ki so s tem odlokom njim dodeljene, in izvršujejo vse s tem zvezane pravice tisti organi narodne oblasti, ki začasno vrše funkcije narodno osvobodilnih
odborov.
Takoj, ko bo v kakem kraju, okraju ali okrožju osnovan
narodno osvobodilni odbor, se morajo tudi tam izvesti volitve
sodnikov narodnega sodišča v smislu določil tega odloka. .

Čl. 12.

Čl. 15.

Sodišče mora vsako zadevo, kjèr je poravnava možna in
dopustna, predno jo vzame v delo, predložiti strankam v svrho poravnave. . •• •
; > .
"-"..<""•"" V :

V kolikor vojaška sodišča svojih poslov iz katerega. koli
razloga ne bi mogla izvrševati, sodijo v vseh v vojaško kazenskih zadevah nad civilnimi osebami narodna sodišča.
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IV. poglavje:

Do nadaljnje ureditve postavlja Predsedstvo SNOS-a
osebje, potrebno za vodenje sodnih pisarn.

Nastop veljavnosti odloka

Cl. 17.

Cl. 18.
Ta odlok postane obvezen t objavo.
Dne 3. septembra 1944.

S posebnim odlokom bo odrejeno, katera narodna
sodišča naj začasno vodijo že obstoječe zemljiške knjige
in katera rešujejo zemljiškoknjižne zadeve.

Za Predsedstvo SNOS:
Sekretar:
Predsednik:
Jo&ip Vidmar 1. r.
Boris Kidrič 1. r.

TISKALA TISKARNA >TRIGLAV«

goìtnlna plačana v gotovini

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/II.

V Ljubljani dne 2. junija 1945

Številka 5.

VSEBINA:
27. Zakon o narodni vladi Slovenije.
28. Ukaz o imenovanju Narodne vlade Slovenije.

81.
32.
33.
34.
35.
B6.
87.
39.
.40.
'41.
.42.
•43.
44.
'46.
47.
48.
.49.

Uredba o postavitvi vseh državnih tex drugih javnih in
samoupravnih uslužbencev na razpolago.
Odredba o izplačevanju preživnin državnim, samoupravnim in drugim javnim uslužbencem na razpolagi.
Uredba o zač. delni ustavitvi poslovanja sodišč v Sloveniji.
Odredba o postavitvi delegatov pri sodiščih, v Ljubljani.
Odredba o postavitvi delegatov pri sodiščih.
Odredba o postavitvi delegata v odv. zbornici v Ljubljani.
Odredba o postavitvi delegata v javno-notarski zbornici
v Ljubljani. '
Odredba o postavitvi delegata pri Pobot. uradu v Ljubljani.
Odredba o postavitvi delegata pri Zavodu za zaplembo
in upravo imovine upornikov.
Naredba o izdajanju začasnih osebnih izkaznic.

Navodila"za" izdajanj»*tir zamenjavo ÔsëtinïïTffi&aiïc.
Objava o potnih .dovolilnicah.
Pojasnilo k potnim dovolilnicam. '
Odločba o razpustu Pokrajinske delavske zveze.
Naredba o popisu in prijavi zalog življenjskih potrebščin.
Odredba o razveljavitvi posebnih izkaznic za nabavo blaga.
Odredba o razrešitvi upravnega in nadzornega odbora
Hranilnice ljubljanske pokrajine v Ljubljani.
(
Naredba o določitvi prispevka za družinske doklade.
Naredba o določitvi mezdnih razredov.
Uredba o univerzi v Ljubljani.
Razglasi ministrstva za gradnje. — Zemljevidi. — Les v
javnih zakloniščih. — Gradbeniki. — Cement — Inventar
nemških gradbenih podjetij.

50. Uvedba pomožnega želeaniškega prometa med Logatcem
in Verdom oz. Vrhniko.
51. Odredba št. 1 komande mesta Ljubljana z navodili za obnašanje civilnega prebivalstva.
52. Odredba žt. 2 komande mesta Ljubljana o mobilizaciji
letnikov 1899 do 1927.
.
<
53. Odredba št. 6 komande mesta Ljubljana z delno spremembo odredbe št. 2.
54. Odredba št., 10 komande mesta Ljubljana o pregledu vojaških obveznikov letnikov 1924 in 1925.
55. Razglas o mobilizaciji letnikov 1923 in 1922.
56. Odredba št. 3 komande mesta Ljubljana o prijavni obveznosti pripadnikov nemške vojske in njenega- vojnega,
materiala.
57. Razglas o obvezni oddaji orožja in vojaške opreme.j/'^
58. Razglas o oddaji vojnega materiala.
59. Raeglas o prevzemu vojnega,materiala.
60. Odredba št. 4 komande mesta Ljubljana o prepovedi izplačevanja, veljavni za vse denarne zavode in 'javne
blagajne.
61. Razglas o zapori sanitetnega materiala.
62. Odredba št. 5 komande mesta Ljubljana o prepovedi kinematografskih predstav.
63. Odredba št. 7 komande mesta Ljubljana o zapori gradbenega materiala,
"J
64. Razglas o prepovedi metanja raket.
65. Odredba št. 8 komande mesta Ljubljana o zapori tclegraf•• skega in telefonskega materiala.
66." Odredba št. 9 komande mesta Ljubljana o prijavi stanovanjskih prostorov.'-

Objava.
.

v

ßl zakoni, uredbe, odredbe in drugi razglasi Slovenskega narodno osvobodilnega sveta (SNOS),
w
• v: ar,°dne vlade Slovenije in drugih organov oziroma oblastev iederalne Slovenije se bodo, odsie; objavjiaii v »Uradnem listu Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije«. Ta bo
?...ia} kot nadaljevanje »Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta«, katerega prve
••• 80 že izšle
*
••
'
v letu 1944. na osvobojenem ozemlju.
Q
, y klada teh prvih štirih številk je bila majhna.Zato se bodo te številke lista ponatisnile in jih bo
dobil vsak naročnik Uradnega lista. Vsi naročniki prejšnjega Službenega lista kakor tudi novi naroč*}lkl Primejo s prihodnjimi številkami'Uradnega Usta brezplačno tudi omenjene ponatise prvih štirih
številk. —• Ker zaradi tehničnih ovir trenutno v Sloveniji še ni ha razpolago zadostnega števila izvodov Uradnega Usta Demokratske federativne Jugoslavije,-ki izhaja v Beogradu v štirih jezikih (tudi
v slovenskem), še bodo začasno ponaliskovaliitudi važnejši razglasi, objavljeni v uredbenem delu navedenega centralnega Uradnega lista. Ostala vsebina uredbenega dela centralnega Uradnega lista se
bo pa.navajala samo z naslovom snovi. Ti ponatisi bodo tvorili posebno prilogo »Uradnega lista-Slpve^
.skega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije«, in jo bodo prejemali vsi naročniki.
Za nove naročnike velja kot pričetek naročbe mesec maj t. 1. Naročnina znaša do ureditve valut*
rtega vprašanja mesečno L. 12.—, četrtletno L. 35.—, polletno L. 70.—,.celoletno L. 137.— in se nakazuje
na naslov upravništva »Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade
• Slovenije«, Ljubljana, Gregorčičeva 23 (poštno-čekovni račun št. 14.337).
•
' '
'
• V prilogi k uredbenemu^delu lista se bodo priobčevale — kot oglasi, plačljivi po določeni lariii —
objave raznih državnih in samoupravnih oblastev, uradov, zavodov in ustanov, sodišč in razne zasebne
objave (občni zbori, bilance, izguba listin) in dr.
*
'Vsa državna in samoupravna oblastva, uradi, ,zavodi in'ustanove, Narodno-osvobodilni odbori,
OF odbori in razni zasebni interesenti, se vabijo, da se čimprej priglase kot naročniki »Uradnega lista
slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije«, ker bo le tako mogoče ustreči
vsakomur in dokončno, določiti naklado lista.
.- • •
Ljubljana dne.24. maja 1945.
UREDNIŠTVO IN UPRAVNIŠTVO
„Uradnega Usta SNOS
in Narodne vlade Slovenije"

stran t»
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* Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a
27.

Zakon
o Narodni vladi Slovenije
Predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega
evela sprejema na- svoji svečani seji dne 5. maja 1945
y Ajdovščini naslednji zakon o Narodni vladi Slovenije:
Člen 1.
Narodno vlado, Slovenije, naj višji, izvršni to naredbo^
dajni.organ državne oblasti v Sloveniji, imenuje Predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega sveta.
Člen 2.
.
Narodna vlada Slovenije odgovarja za svoje poslovanje Slovenskemu narodno osvobodilnemu svetu oziroma Predsedstvu Slovenskega narodno osvobodilnega
sveta.
Člen 3.
.
Narodna vlada Slovenije je sestavljena ix predsednika, enega ali dveh podpredsednikov in ministrov: za
notranje zadeve, za pravosodje, za prosvèto, za finance,
za industrijo in rudarstvo, za trgovino in oskrbo, za
poljedelstvo, za gozdarstvo, za socialno politiko, za narodno zdravje, za gradnje in za lokami promet.
Člen 4.
Vlada ima svoje Predsedstvo, kateremu stoji na
čelu predsednik. V primeru odsotnosti predsednika ga
zamenjuje podpredsednik.
Člen 5.
- Predsedstvo Narodne vlade Slovenije in ministri
vodijo posle posameznih panog državne uprave^ kolikor
ne spadajo v pristojnost vlade Demokratične federativne
Jugoslavije oz. njenih ministrstev.
>
.
'
Člen 6.
'
**
'Narodna vlada Slovenije izdaja uredbe, naredbe in
navodila na osnovi zakonov in odlokov Protifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ-^L) oz.
njegovega Predsedstva in zakonov ter odlokov Slovenskega narodno osvobodilnega sveta oz. njegovega Predsedstva, kakor tudi na osnovi uredb, naredb in navodil
vlade Demokratične-federativne Jugoslavije. Poedina
ministrstva izdajajo uredbe, naredbe -in navodila na
osnovi uredb,- naredb aH navodil celotne vlade Slovenije
in v .poslih, ki spadajo v pristojnost vlade Demokratične
federativne Jugoslavije tudi na osnovi uredb, naredb
ali navodil poedinih ministrstev vlade Demokratične
federativne Jugoslavije.
"'•<:
'
Clen;7. ,'• .
Ministri Narodne vlade Slovenije„smejo prisostvovati
sejam Slovenskega narodno osvobodilnega sveta oziroma
Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega sveta.
r

", ,. .'Člen 8. ' ; '' ""
... - V«ak član Slovenskega narodno osvobodilnega sveta
-Ima pravico staviti*vprašanja Narodni vladi Slovenije ali

posameznim ministrom. Vlada ali poedini ministri so
dolžni odgovoriti na stavljeno vprašanje ustno ali gis.«
meno najkasneje V, petih dneh.
Člen 9.
Ob nastopu opravijo člani Narodne vlade Slovenije
pred Predsedstvom Slovenskega narodno osvobodilnega
sveta sledečo prisego:
Prisegam pri časti svojega naroda, da bom zvesto
ia neumorno služil svojemu narodu, da bom izpolnjeval
vse svojo dolžnosti vestno in predano, da bom nad vse
čuval in branil svobodo in neodvisnost, bratstvo ia enot.
nost vseh narodov Jugoslavije, kakor tudi vse ostale
pridobitve narodno osvobodilne borbe, vse za napredek
federalne Slovenijo in Demokratična federativne Jugo,
slavijo.
./A'
'
>
<v; Člen 10.
»
Organizacija in območje posameznih" ministrstev.
bosta urejena z naknadnimi uredbami, ' '
Člen II,
! Ta zakon stopi y veljavo, ko se uradno, objavi,
Ì 'Ajdovžčina dne 6. maja 1946.
;;*&,
""Vi

Za Predsedstvo SNOS*: #•
Sekretar:
Predsednik:
j France LubeJ •#. r.
Josip, Vidmar * &

••' Ukaz '-.

••••.'••'

••

•"

o imenovanju Narodne rlade Slovenije
Predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega
sveta, potem ko je poverilo mandat za sestavo Narodne
vlade Slovenije tovarišu Borisu Kidriču,
imenuje
sledečo Narodno vlado Slovenije:
za predsednika vlade: Borisa Kidriča,
za podpredsednika vlade: dr. Marijana B r e c I ja,
za ministra za notranje zadeve: Zorana Poliča g
za ministra pravosodja: ' dr. Jožeta ,Pokornat"
za ministra prosvete: dr. Ferda Kozaka,
za ministra financ:.dr. Aleša Beblerja,
za ministra industrije in rudarstva: Franca Lesk'oSka,
za ministra trgovine in oskrbe: dr. I<ada VavpetiČaj
za ministra poljedelstva: Janeza Hribarja,
za ministra, gozdarstva: Toneta Fajfarja,'
za ministra za socialno politiko: Vido Tomšič e vot
za ministra narodnega zdravja: dr. Marjana Ahčiua,
za ministra za gradnje:.dr. Miho Kambiča,
za ministra za lokalni promet: Franca Snoja.
Predsedniku vlade se nalaga, da izvrâi ta ukaz.
Ajdovščina dne 6. maja 1945. . -r"
Za Predsedstvo SNOS-a: 'r
- Sekretar:
Predsednik:
France tiubej s. r.
Josip Vidmar s. r.
'
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Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi

Z ozirom na težki materialni položaj najnižjih
uslužbencev določamo, da mora znašati minimalna me.
sečna preživnina čistih lir 1600.— (en tisoč pet sto lir).
V pokrajinah, kjer velja druga valuta, določijo miniNarodne vlade Slovenije
maino mesečno čisto preživnino okrožni odbori po trenutnih cenah življenjskih potrebščin.
29.
Rodbinske doklade štejejo v preživnino po številu
*
otrok,
ki
izpolnjujejo
predpisane
pogoje.
Uredba
Funkcijske doklade, priznane po zakonskih predv o postavitvi vseh državnih ter drugih javnih
pisih, veljavnih dne.L aprila 1941, štejejo v preživnine
in samoupravnih uslužbencev, na razpolago
le tistim uslužbencem, ki opravljajo delo na položaju,
za katerega je funkcijska doklada določena.
Člen i.
Priznavanje periodičnih poviškov, Višjih stopenj
- V zvezi z odlokom NKOJ-a z dne 31.- oktobra 1944, plače ali večjih nagrad, dospelih po 15. maju 1945, se
ra<ln
A*' ^
* H** Demokratične federativne Jugoslavije ustavlja.
2
«ne 1. februarja 1945, št. 1, se vsi državni ter drugi
Med redne osebne prejemke ne štejejo razne osebne
javni da samoupravni uslužbenci postavljajo na raz- doklade in nagrade, ki nimajo osnove v zakonih, veljavpolago.
nih na dan 1. aprila 1941 v tedanji Jugoslaviji ali drugih
Člen 2.
tedanjih pokrajinah, ampak so bile priznane od okupaVsi državni ter drugi javni in samoupravni usluž- torske oblasti raznim uslužbencem Za propagando, pof11?!' k£ •• bili v službi do dneva osvoboditve, pa ne sebno delavnoet ali izredno zaposlitev. Vse te doklade
služijo v jugoslovanski armadi, se morajo kljub dolo- z morebitnimi poviški vred morajo pristojne likvidature
«lom čl. i. javili k nasipu svojih dolžnosti.
osebnih izdatkov takoj ustaviti, ne glede na to, ali so
jih nakazovale v začetku meseca vnaprej ali konec meČlen 3.
Vsi državni ter drugi javni In samoupravni usluž- seca za nazaj. Ustrezajoče zneske, ki so bili likvidirani in nakazani uradom za čae po 15. maju 1945, moizd^'i ki *** büi odslovljeni iz službe od okupatorskih ali rajo režiserji vrniti izplačilni blagajni; likvidature oseb^ajalskih oblastev, se morajo javiti v uradih, v katerih
nih izdatkov pa so dolžne režiserjem sporočiti podatke
w m
uposleni pred odstavitvijo.
o zneskih, ki jih je treba vrniti.
2. Niti uslužbencem, ki so zapustili svoja službena
Člen 4.
mesta
in pobegnili z okupatorjem ali ki so od narodnih
V &. 3. navedeni uslužbenci, ki se zaradi oddaljenosti sedanjega prebivališča ne morejo osebno javiti v sodišč obsojeni zaradi sodelovanja z okupatorji, niti njioavedenih uradih, naj se javijo bodisi osebno bodisi hovim rodbinam ne pripada nobena preživnina ali podpora iz državne oziroma javne blagajne.
Pismeno pri svojih resornih ministrstvih.
3. Uslužbencem, ki eo se vrnili iz okupatorjevih taporov,
internacije ali koniinacije, kamor jih je pregnal
Člen 5.
okupatorski režim, naj likvidatura osebnih izdatkov na
., Vsi uslužbenci bodo zaposleni po odredbah resornih podlagi prijav starešin uradov, kjer so se taki uslužministrstev.
benci po vrnitvi javili v službo, likvidirajo preživnine
•
Člen 6.
od
1. maja 1945 dalje brez posebnih odlokov nakazujoa uredba stopi takoj v veljavo.
, čih oblastev. Za izplačila prejemkov oziroma razlik v pre• Ljubljani dne 16. maja 1945.
J jemkih za čas od začetka njih odsotnosti pa do konca
aprila 1945 morajo pristojna oblastva izdati posamezne
Za Narodno vlado Slovenije:
odloke.
*
Minisier za notranje zadeve:
Predsednik Nar. vlade:
4. Rodbinam državnih, samoupravnih in drugih javZoran Polič s. r.
Boris Kidrič s. r.
nih uslužbencev, ki so bili v Času sovražne okupacije
zaprti, internirani ali konfinirani, pa se še niso vrnili
v službo, kakor tudi rodbinam uslužbencev, ki jih je
30.
okupatorska oblast odpustila iz službe, pripadajo od '
1. maja 1945 dalje preživnine v izmeri celokupnih preOdredba
jemkov,
ki bi jih imeli odsotni uslužbenci, če bi oprav,
'»••
.B'n preživnin državnim, samoupravnim
ljali službo na dan 15. maja 1946.
•
drugim javnim uslužbencem na razpolagi
Likvidature osebnih izdatkov naj nakažejo nove preNa
vitvi °*??vi «redbe Narodne vlade Slovenije o posta- živnine, ne da bi Čakale na odloke nakazujočih oblastev.
držav,lih
Tudi rodbinam prisilno odsotnih uslužbencev,, kaus1ii5hl
- samoupravnih in drugih javnih
na
PodW^yoka
razpolago z dne 15. maja 1945 in na terim okupatorska oblast podpore ni priznala, naj likviraHrvl
l
' Predsedstva Protifašističnega sveta na- dature takoj nakažejo preživnine, bodisi na podlagi lasto i^J?V0b0dItVera Jugoslavije z dne 3. februarja 1945 nih uradnih podatkov, bodisi na prijavo prizadetih rodeijavnosti P vnih predpisov, in odločb okupatorja bin. Take prijave morajo glede odsotnosti uslužbencev
po okupatorjevih ukrepih potrditi krajevni narodno'
odrejamo:
^
'VU.AVJM
AH U *
osvobodilni odbori.
benci' kiSÌ dr2avni> samoupravni in drugi javni iusluž5. Režiserji in ostali organi, ki izplačujejo prejemke
odobrVr, rt° na razP°lagi in opravljajo službo ali jim je uslužbencem, smejo preživnine izročiti le neposredno
do DrPïWPUSt
' imaJ° od 15- maia 1945 dalJe Pra'vico pravemu upniku.
e v Izmeri rednih
Hinnrii,T
osebnih prejemkov, ki so
Pooblaščencu smejo režiserji izplačati le preživnine
pm pripadali po staniu z dne 15. maja 1945,
uslužbencev, ki so jih ministrstva Narodne vlade Slove-
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nije delegirala na delo izven stalnega službenega kraja.
Taka pooblastila morajo overiti uradi, kjer so delegirani
uslužbenci redno nameščeni.
Ce delegirani uslužbenci, ki so poročeni, zaradi nujnega odpotovanja niso izdali nobenega pooblastila,
smejo režiserji njih preživnine izplačati ženam, ki naj
naknadno predlože pooblastilo svojega moža.
V nobenem drugem primeru pooblastila niso dopustna.
6. Višina preživnine za vse tiste, ki eo že dodeljeni
na delo v državni upravi, ki pa doslej niso bili državni
ali samoupravni nameščenci, se določi s posebno odločbo.
LJubljana dne 23. maja 1945.
St. 42.
Predsednik ministrskega sveta
Narodne vlade Slovenije:
Boris Kidrič s. r.

Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler s. r.

31.
^ Uredba
o začasni delni ustavitvi poslovanja sodišč
T Sloveniji
Člen 1.
Ustavlja se poslovanje vseh sodišč, ki niso bila usta.
novljena nà osnovi odloka Predsedstva SNOS-a o začasni ureditvi narodnih sodišč îh o narodnih sodnikih
* dne 3. septembra 1944, Uradni list SNOS-a z dne
11. septembra 1944, št. 4, kolikor sledeči členi ne določajo drugače.
Člen 2.
Vee tekoče sporne zadeve se prekinejo.
.Vse tekoče izvršbe se odlože.
Nove vloge v spornem in izvršilnem postopku se
ne jemljejo y delo.
Člen 3.
Kazensko sodstvo vrše.do nadaljnjega vojaška so»
'dišča.
Člen 4.
Nepravdni oddelki okrajnih in okrožnih sodišč
poslujejo v nujnih zadevah na prvi stopnji dalje.
Člen 5.
Materialni in procesualni roki v zadevah, ki eo prizadete a to uredbo, se prekinjajo, oziroma ne začenjajo tedi
-----u
.,' t
Člen 6.
Ta uredba stopi takoj v veljavo.
• Ljubljani dne 15. maja 1945.
. , , ,
Za Narodno vlado Slovenije:
Minister za pravosodje:
Predsednik Narodne vlade:
Boris Kidrič s. r.
Dr. Jože Pokorn g. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
32.
Odredba
o postavitvi delegatom pri sodiščih v Ljubljani
Člen 1.
Na podlagi uredb Narodne vlade Slovenije z dne
15. maja 1945
a) o postavitvi vseh državnih ter drugih javnih in
samoupravnih uslužbencev na razpolago in '
b) o začasni delni ustavitvi poslovanja sodišč v Sloveniji
so postavljajo za delegate
1. pri Vrhovnem sodišču v Ljubljani:
dr. Gaber Milko, sodnik kasacijskega sodišča
v Ljubljani;
3. pri apelacijskem sodišču v Ljubljani:
dr. S toj kovic Gašo, sodnik apelacijskega sodišča v Ljubljani;
3. pri okrožnem sodišču v Ljubljani:
Gregore Jurij, sodnik okrožnega sodišča %
Ljubljani;
4. pri okrajnem sodišču v Ljubljani:
Pleiweiss Karol, sodnik okrajnega sodišča %
Ljubljani.
Člen 2.
Po čl. 1. postavljeni delegat začasno vodi urad oziroma oblastvo, za katero je postavljen, po navodilih in
pod nadzorstvom ministrstva za pravosodje.
Člen 3. t.
Ta odredba stopi takoj v veljavo.
Ljubljana dne 15. maja 1945.
Minister za pravosodje:
Dr. Pokorn Jože s. r. j
33.

Odredba
o postavitvi delegatov pri sodiščih
Člen i.
,,, , }
Na podlagi uredb Narodne vlade Slovenije z dne'
15. maja 1945
a) o postavitvi vseh" državnih' ter drugih javnih ia
samoupravnih} uslužbencev na razpolago in
b) o začasni delni ustavitvi poslovanja sodišč a
Sloveniji
)
. ' se postavljajo za delegate
1. pri okrožnem sodišču v Mariboru:
dr. Lešnik Alojz, sodnik apelacijskega sodišča
v Ljubljani;
2. pri okrožnem sodišču v Murski Soboti:
Próhinar Viktor, sodnik okrožnega sodišča S
Murski Soboti;
3. pri okrožnem sodišču v Celju:
.dr. Sketa Ivan, sodnik okrajnega sodišča S
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Člen 2.
Po 51. 1. postavljeni delegat začasno vodi urad oziroma oblastvo, za katero je postavljen, po navodilih in
pod nadzorstvom ministrstva za pravosodje.

Člen 4.
Po čl. i. in 2] postavljeni delegat začasno vodi ustanovo, za katero je postavljen, po navodilih in pod nadzorstvom ministrstva za pravosodje.

Člen 3.
Na podlagi uredb Narodne vlade Slovenije, navedenia v čl. 1., v zvezi z odlokom Predsedstva SNOS-a o začasni ureditvi narodnih sodišč in o narodnih sodnikih z
dne 3. septembra 1944, Uradni list SNOS-a z dne 11. septembra 1944, št. 4,
se postavlja za posebnega delegata
ministra za pravosodje Narodne vlade Slovenije za območja okrožnih sodišč Celje, Maribor in Murska Sobota
dr. J u ha rt Jože, odvetnik v Celju.

Člen 5.
Delegatu, postavljenemu po čl. 2., ee postavlja za
pomočnika vsakokratni delegat v javno-notarski zbornici
v Ljubljani.
Člen 6.
Ta odredba stopi takoj v veljavo.
Ljubljana dne 18. maja 1945.
Minister za pravosodje:
Dr. Pokom Jože s. r.

Člen 4.
Naloga po čl. 3. postavljenega posebnega delegata
Je, voditi izgradnjo narodne oblasti pravosodne stroke
na območju okrožnih sodišč Celje, Maribor in Murska
Sobota po navodilih in pod nadzorstvom ministrstva za
pravosodje.
Člen 6.
' Ta odredba stopi takoj v veljavo.
Ljubljana dne 18. maja 1945.

35.

Minister za pravosodje:
Dr. Pokoru Jože s. r.
84.

Odredba
«o postavitvi delegata v odvetniški zbornici
v Ljubljani
Clenl.
0 110

aitvfjnÄL " ^/^011^^ komiteta osvotfoÄicah , Z i? ^^ delegatOT v odvetniških
£S L•«
• n07emb,ra 1944' UradQi «»t Demo1945,T. /•<1••••••• JuS*«ie z čhie t februarja
se postavlja za delegata v odvetniški zbornici
X Ljubljani
••. KayriJS Janko, odvetnik,
9. 'd. tajnika in član Komisije za ugotavljanje zločinov
okupatorjev in njihovih ppmagačev, Ljubljana.
- Člen 2.
Na podlagi odloka, navedenega v čl. L, v zvezi z
odlokom predsedništva Protifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije o odpravi javnih notarjev in
javno-notarskih zbornic z dne 17. novembra 1944, št. 68,
Uradni list Demokratične federativne Jugoslavije z dne
1. februarja 1945, št. 1, se v čl. 1. navedeni dr. LavriČ
Janko postavlja za delegata tudi za Penzijski fond odvetmske in javno-notarske zbornice v Ljubljani.
Člen 3.
2
nanašftMi6/0V.61,e ev
*' ta
- Počenega delegata ee
d
S2T,5 -l
- •Se «kanove, ki so v.okviru
£dZ\2 eT-h v gornJih Slenih> obstajale o^osvo••• •• ••• Wvš.e Dramske ••••••,

Odredba

o postavitvi delegata v javno-notarski zbornici
v Ljubljani
Člen 1.
Na podlagi čl. 3. odloka predsedništva Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije o odpravi
javnih notarjev in javno-notarskih zbornic z dne 17. no»
vembra 1944, št. 58, Uradni list Demokratične federa,
tivne Jugoslavije z dne 1. februarja 1945, št. 1,
•• postavlja za delegata:
1. v javno-notarski zbornici v Ljubljani in
2. v Zvezi javno-notarskih zbornic (Savez Javno,
beležničkih komora), kolikor je ta obstajala v Ljubljani,
dr. Ravnikar Jelko,
bivši javni notar, referent-pravnik pri komisiji za ugotavljanje zločinov, okupatorjev in njihovih pomagačev
v Ljubljani.
Člen 2.
^ Področje po čl. 1. postavljenega delegata se nanaša
tudi na yse ev. druge ustanove, ki so v okviru ustanov,
navedenih v čl. 1., ob osvoboditvi obstajale na ozemlja
bivše Drave"ke banovine.
Člen 3.
'
Dolžnosti in pravice po čl. 1. postavljenega delegata so opredeljene v zgoraj navedenem odloku o odpravi javnih notarjev in javno-notarskih zbornic
Poslovanje delegata bo nadziralo ministrstvo ta
pravosodje, ki mu bo dajalo potrebna navodila.
Člen 4.
Ta odredba stopi takoj v veljavo.
Ljubljana dne 18. maja 1945.
Minister za pravosodje:
Dr. Pokorn Jože s. r.
36.
Odredba
o postavitvi delegata pri Pobotnem uradu v Ljubljani
Členi.
Pri Pobotnem uradu, obstoječem s okviru bivše po»
kiaiiaake uprave x Ljubljani,

blu.
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se postarija za delegata
Spenda! Franc, odvetnik v Ljubljani.

Člen 2.
Naloga po čl. 1. postavljenega delegata je, voditi
upravo in likvidacijo zgoraj navedene ustanove pod
nadzorstvom in po navodilih ministrstva za pravosodje.
Clan 3.
Delegatu, postavljenemu po ČL 1., se postavlja za
pomočnika vsakokratni de tgat ministrstva za pravosodje pri Znvodi' za zaplembo in upravo imovine upornikov v Lj'ibljani.
Člen 4.
Ta odredba stopi takoj v veljavo.
Ljubljana dne 19. maja 1945.
Minister za pravosodje:
Dr. Pokorn Jože s. r.
37.
Odredba
o postavitvi delegata pri Zavođn za zaplembo
in opravo imovine upornikov
Člen 1.
Pri Zavodu za zaplembo in upravo imovine uporn'kov, obstoječem v okviru bivše pokrajinske uprave
v Ljubljani,
ee postavlja za delegata
dr. Bleiweiss-Treteniski Miron,
odvetnik v Ljubljani
Člen 2.
Naloga po 81. 1. postavljenega delegata je, voditi
upravo in likvidacijo zgoraj navedene ustanove po navodilih in pod nadzorstvom ministrstva za pravosodje.
Člen 3.
Po 51. 1. postavljenemu delegatu se postavlja za
pomočnika vsakokratni delegat ministrstva za pravosodje
pri Pohotnem uradu v Ljubljana
Člen 4
Ta odredba stopi takoj v veljavo.
Ljubljana dne 19. maja 1945.
Minister za pravosodje:
Dr. Pokorn Jože 8. r.
38.
Naredba
o izdajanja začasnih osebnih izkaznic
Da se poenoti kontrola nad gibanjem prebivalstva,
ee uvajajo za vse slovensko ozemlje začasne osebne izkaznice.
. * '
2.
Začasno osebno Izkaznico mora imeti od 1. julija
194.5'dalje veak državljan ali državljankami je dovršil(a)
18. (osemnajsto), lelo.

3.
Začasne osebne izkaznice izdajajo krajevni N0 odbori oziroma kjer teh ni, odbori OF, po priloženem
obrazcu, vsem osebam, ki stalno prebivajo na ozemlju
dotičnega kraja.
4.
Izkaznice članov SNOS-a, članov Narodne vlade Slovenije in N0 odborov, članov NZ ter službene izkaznice
strokovnega in pomožnega osebja navedenih ustanov nadomestujejo začasne osebne izkaznice.
5.
Vsakdo je dolžan, da se na zahtevo organov narodne
oblasti oziroma vojske izkaže s predpisano
začasno izs
kaznico.
6.
Z izdajanjem začasnih osebnih izkaznic se razveljavijo vse dosedaj veljajoče izkaznice, izdane od okupatorskih oblastev ali odborov naše narodne oblasti, in jih
morajo N0 oziroma OF odbori odvzeti in do nadaljnje
odredbe čuvati v svojem arhivu.
7.
't
Ta naredba dobi veljavo z dnem, ko je objavljena.
Ljubljana dne 16. maja 1945.
St. 1.
Minister za notranje zadeve:
Zoran Polič s. r.
39.

Izdajanje in zamenjava osebnih izkaznic
Vsem okrožnim N0 odborom!
Z naredbo o izdajanju začasnih osebnih izkaznic,
izdano od notranjega ministrstva dno 16. maja 1945,
št. 1, ee ukinjajo vse dosedanje osebne izkaznice, izdane
od okupatorskih oblastev na celotnem ozemlju federalne Slovenije in se do izdaje >stalnih osebnih izkaznic« uvajajo >začasne osebne izkaznice«, kj jih morajo
imeti vse osebe ne glede na spol, ki so dovršile starost
18 let.
Osebne izkaznice bodo izdajali krajevni narodno
osvobodilni odbori (odsek ali poročevalec za notranje
zadeve) oziroma v mestih kvartni N00, na katerih ob.
močju je stalno bivališče prizadete osebe, po prilože,
nem obrazcu A.
'
f
Zaradi tega ee dajejo sledeča ;
navodila: '^
1. Krajevni narodno oevobodilnf odbori (odsek za
notranje zadeve) smejo izdati >začasno osebno izkaznico«
samo osebam, ki imajo svoje stalno bivališče na/ območju krajevnega N00, v nobenem primeru pa ne osebam, katerih bivališče je v drugem kraju. Osebe, ki
organu KNOO niso.dovolj znane, morajo privesti dve
priči, kateri bosta z vso odgovornostjo potrdili istovetnost osebe,.ki je zaprosila za začasno izkaznico.
2. Vsaka izdana >začasna osebna izkaznica« mora
biti vpisana v seznam (obrazec B) po vrstnem redu,
kakor je bila izdana.
3. Vse dosedanje osebne izkaznice, ki so bile izdane
od italijanskih, nemških ali madžarskih okupatorskih
oblastev ali pa tudi naših oblastev, se morajo ob izdaji
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nove začasne osebne izkaznice odvzeti in skrbno spraviti
y arhiv po abecednem redu.
4. Okrožni N00 naj poskrbe, da se bodo krajevni
N00 takoj lotili izdajanja >začasnih osebnih izkaznice.
Za to naj okrožni N00 posebej poverijo Sana okrajnega
N00, ki bo odgovoren za pravilno in vestno poslovanje
pri izdajanju >začasnih osebnih izkaznic« po krajevnih N00.
6. Okrožni N00 naj oskrbe v svojih tiskarnah tisk
obrazcev začasne osebne izkaznice za vse krajevne odbore svojega območja.
•. Začaene osebne izkaznice morajo biti izpolnjene
s crnilom ali pisalnim strojem, nikakor pa ne s svinčnikom. Poleg pečata KNOO mora biti izkaznica opremljena
Še s podpisom poročevalca.
7. Krajevni N00 je dolžan'vsakih 30 dni javiti število izdanih osebnih izkaznic okrožnemu N00.
8. Službene izkaznice članov SNOO-a, članov Narodne vlade,, članov NZ in NO odborov," dalje službene izkaznice strokovnega in pomožnega osebja navedenih
ustanov, nadomestujejo začasne . osebne izkaznice ' po
točki 1; teh navodu.
Osebam, ki so v dužbi jugoslovanske vojske, ee začasne osebne izkaznice ne izdajajo.
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40.

Potne dovolilnice

Vsem okrožnim načelstvom Narodne zaščite!
Odlok o nadzorstvu gibanja civilnega prebivalstva
in uvedbi potnih dovolilnic", izdan od Predsedstva
SNOS-a z dne 23. avgusta 1944, Uradni list št •••944,
ž© vedno velja za celotno slovensko ozemlje.
Začasne osebne izikaznice so proste vseh" taks. •
Zato naj okrožna načelstva Narodne zaščite takoj
opozore vea okrajna in krajevna načelstva Narodne za.
Ljubljana 'dne 16. maja 1945.
ščite na zgoraj navedeni odlok ter jih primerno pouče
8t 9/45.
Minister za notranje zadeve: o postopku pri izdajanju potnih dovolilnic.
Potne dovolilnice je treba izdajati po enotnem obraz,
Zoran Polič s. r.
cu, ki se prilaga. Zaradi tega ee'dajejo sledeča navodila: /
. Po 5L.2. zgoraj navedenega odloka izda potno dovoObrazec Ä". lilnico na prošnjo osebe, ki se mora na zahtevo izkazati
tudi v pogledu istovetnosti, po bivališču prosilca pri«
Krajevni narodne osvobodilni
stojni organ Narodne zaščite, In eicer:
Okraj —
odbor
- 1. za potovanje iz kraja v kraj v istem okraju kraOkrožje
jevni poveljnik Narodne zaščite;
2. za potovanje iz okraja v okiràj v istem okrožju
«
ZAČASNA OSEBNA IZKAZNICA
okrajno načeletvo Narodne zaščite;
*
8. za potovanje iz okrožja v okrožje okrožno načel- '
Priimek in ime
L—J—_. " •'__•
stvo Narodne zaščite;
•
•
.
Ime očeta .
'.
Ime matere»
4. za potovanje po vsem slovenskem ozemlju ter y
kraje izven Slovenije ministrstvo za notranje zadeve. .
Rojen dne
Kraj rojstva
Vse prošnje za izdajanje potnih dovolilnic se moBtan —.
— ..•• ., „— Narodnost .-:.__:
tajo vlagati pri krajevnih N0 ali OF odborih. V mestih
Poklic
izdajajo potne dovolilnice "pristojne komande mest. Bivališče -_-•.-~.-.., h. it. 'Potna dovolilnica se ne sme glasiti hkrati za več
Osebni popis:
oseb ali na eno samo osebo, kateri se " priključijo še
:
druge civilne osebe, kakor n. pr. za tov. N. N. e spremPostava.
_»^-i. Lasje
stvom dveh ali treh tovarišev. * Ce rabi več oseb potne v
Obraz , .
.„_
Nos _L
^dovolilnice v isti kraj, jih je treba izdati za vsako osebo
oa.-ll
_
Brki _.
posebej.
...
Usta :.:.„,
Potne dovolilnice ne sme dobiti neznana ali neza*
.... Brada
nesljiva oseba. Prav tako ne smejo dobiti potne dovoPosebna «namenja ,'; .'..
lilnice izven svojega okraja osebe, ;ki so bile kaznovane
.Začasna osebna izkaznica je veljavna do zamenjave' zaradi protinarodnega rovarjenja.
e stalno legitimacijo. •' i
'
Ce krajevni poveljnik Narodne zaščite osebo,-ki za; ;
, Smrt fašizmu — svobodo narodu!
prosi za potno dovolilnico, ne pozna oziroma istovetnost
ni izkazanaj mora prosilec pripeljati priče, ki • osebo .
' ' '•:' Dne '
•
•."!..
poznajo ,ali zanjo jamčijo. '.-,',
»
• Strogo je prepovedano izdajati potne dovolilnice ,•_. Žig
osebam v kraju, ,kjer ni njihovo stalno bivališče oz. brez
Podpi» lastnika:
Poročevalec KNOO:
vednosti pristojnega krajevnega odbora. ''* •"'"''
Potna dovolilnica ee lahko izda za enkratno ali več'i ',kratno ßotovanie tudi za mesec dni. y. nobenem primeru
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pa ne do. preklica. Pri navedbi časa, do kdaj je potna
dovolilnica veljavna, mora biti mesec izpisan z besedo
in ne s številko.
Datum izdaje potne dovolilnice je vedno tisti dan,
ko je potna dovolilnica prosilcu izdana in ne morda tisti,
ko je potna dovolilnica prosilcu vročena. Potno dovolilnico mora-prosilec svojeročno podpisati.
Vsaka izdana potna dovolilnica mora biti vpisana
v seznam potnih dovolilnic, dovolilnica sama pa mora
biti opremljena z zaporedno številko registra, pod katero
je bila zabeležena.
Radi nadzorstva nad gibanjem civilnega prebivalstva
in da bo ves postopek pri izdajanju potnih dovolilnic
hiter, naj krajevni poveljniki, okrajna in okrožna načelstva že vnaprej pripravijo tiskane obrazce, v katere vpisejo potrebne osebne podatke prosilca. Da ne bo zlorabe,
ee morajo tiskovine skrbno čuvati.
V krajih, kjer Narodna zaščita še nI osnovana, bodo
do njene ustanovitve poslovali namesto nje narodno
osvobodilni odbori oziroma OF odbori.
Ljubljana dne 16. maja 1945.
St. 8/45.
,
.
.
- Minister za notranje zadeve:
Zoran Polič s. r.
Štev. pot. dovol. _
Štev. začas. os. izkaz.

Krajevna NZ v _
Okrajno nač. NZ v
Okrožno nač. NZ v

4

Potna dovolilnica
za službena potovanja _«_«———iza potovanja na poziv
za potovanje
'.
-,
za tov. ,
, ki potuje iz
bivajočega v
in nazaj zaradi
y

3. za potovanje iz okrožja v okrožje okrožno načel«
stvo Narodne zaščite;
4, za potovanje po vsem slovenskem ozemlju ter v,
kraje izven Slovenije ministrstvo za notranje zadeve.
Poudarjeno bodi, da se morajo vlagati vse prošnje
preko krajevnih N0 odborov ali OF odborov.
V mestih izdajajo začasno vse potne dovolilnice, na«
vedene od 1. do 3., komande mest.
Ljubljana dne 16. maja 1945.
. Minister za notranje zadev.ej
Zoran Polič s. r.
42.

Odločba
Na podstavi čl. 3., 7. in 8. odloka predsedstva Proti»
fašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne
3. februarja 1945 (Uradni list št. 51/4 z dne ,13. februarja
1945) p neveljavnosti pravnih predpisov in^ odločb oku*
patorja
razpuščam
>Pokrajinsko delavsko zvezo« v Ljubljani ter
odrejam,
da se vsi v njeno področje spadajoči posli in vsa njena
nepremična in premična imovina prenesejo s takojšno
veljavnostjo na Glavni odbor enotne strokovne zveze
delavcev in nameščencev Slovenije, ki naj po svojih odposlancih poskrbi za prevzem in zavarovanje imovine
razpuščene organizacije.
Ljubljana dne 18. maja 1945. .
Minister za notranje zadeve;
Zoran Polič s. r.
43.

. Naredba
Potna dovolilnica velja do
Dne
:
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Svojero&i podpis stranke:

1945.
i

Načelnik Narodne zaä&te:

« 41.

Pojasnilo
Do nove odredbe je še vedno v veljavi odlok Predsedstva SNOS-a z dne 23. avgusta, 1944, uradni list 3/11 o
nadzorstvu gibanja civilnega prebivalstva in uvedbi potnih dovolilnic, s katerim je potovanje iz kraja, v kraj iz
-vojaških razlogov • omejeno.
Vsakdo, kdor želi potovati iz kraja v kraj, mora zaprositi pri svojem krajevnem odbora za potno dovolilnico. Potne dovolilnice izdajajo:
1. za potovanje iz kraja v. kraj v istem okraju krajevni poveljnik Narodne zaščite;
•* 2. zà* potovanje iz okraja v okraj v istem okrožju
•••••• načelstvo Narodne zaščite;

Da bo mogoče do nabave novih zalog v redu in na
pravičen način preskrbovati prebivalstvo, odreja mini«
stretvo trgovine in oskrbe Narodne vlade Slovenije y
smislu odloka z dne 10. avgusta 1942
popis in prijavo vseh obstoječih zalog življenjskih
potrebščin.
Popis in prijavo so dolžni napraviti vsi trgovinski
in gostinski obrati, nabavne in prodajne ter konzumne
zadruge, skladišča in hranitelji trgovskih zalog ter,
obrtni obrati pa kolikor posedujejo življenjske potreb«
JSne.
Prijava mora biti natančna in podrobna. V njej je
treba ločiti dosedaj že prijavljeno in pa dosedaj pred
okupatorjem ali iz drugih razlogov prikrivano blago.
Popis in prijava živil morata biti izvršeni v roku
treh dni, vse ostalo blago pa v roku 8 dni od dneva izdaje te naredbe. Dosedaj prikrivano blago izročijo trgovinski in ostali obrati v promet na enak način kot ostalo
in ni nobenih posledic zaradi dosedanjega prikrivanja
pred okupatorjem. Glede tega blaga morajo lastniki pred
izročitvijo v promet zaprositi za odobritev prodajne cene.
Vee prijave morajo biti predložene pristojnim okrajnim narodno osvobodilnim odborom •00). v mestih
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pa mestnim N00. Kjer N00 še ne poslujejo, mora biti
prijava izvršena pristojnim okrajnim OF odborom, ki
poslujejo do izvolitve N00 kot organi oblasti.
Kdor bi v danem roku ne izvršil točno s tem odrejenega popisa in prijave, ga zadenejo kazenske posledice v smislu izdanega odloka, ki določa zaporno kazen,
kazen prisilnega dela in tudi delno ali celotno zaplembo
blaga.
Ljubljana dne 16. maja 1945.
St. 88.
Minister trgovine in oskrbe:
Dr. Lado Vavpetič

Odredba
.Vee poeebne Izkaznice za nabavo kakršnega koli
blaga, ki so bile izdane v času okupacije in še niso uporabljene, ee razveljavljajo.
Do nadaljnje - odredbe smejo trgovci izdajati vse
blago, ki je pod zaporo, kakor tudi tisto blago večje
.vrednosti ali v večjih količinah, ki ni pod zaporo, samo
na posebna nakazila ministrstva za trgovino in oskrbo
oziroma narodno osvobodilnih odborov, ki bodo za to
pooblaščeni.
Kršitelji bodo kaznovani po veljavnih predpisih.
Ljubljana dne 23. maja 1945.
Minister za trgovino in oskrbo:
Dr. Lado VavpetiC e. r.

. 45. .

*

Odredba
o razrešitvi upravnega in nadzornega odbora
Hranilnice ljubljanske pokrajine, Ljubljana
Upravni in nadzorni odbor Hranilnice ljubljanske
pokrajine ee razrešujeta z današnjim" dnem. Vsa opravila
obeh odborov se prenesejo na delegata ministrstva za
finance pri Hranilnici ljubljanske pokrajine.
Vsi člani obeh odborov, ravnateljstvo in vsi ostali
.nameščenci zavoda ee pa ne razrešujejo ne odškodninske, ne kazenske odgovornosti za posle, ki so jih opravljali v času okupacije.
Ljubljana dne^ 17. majat 1945.
• Št. 8/45.
Minister za finance:
Pomočnik:
Repič Viktor s. r.
46.
Naredba
o določitvi prispevka za družinske doklade
8 s remembo

o d r e fa m :
Člen 1.
Odstavek 2. člena 6. naredbe o poslovanju Blagajne
za izplačevanje družinskih doklad se spreminja in ee
glasi:
>Za prispevek' se določa višina z 8% zavarovane
mezde po § 22. zakona o zavarovanju delavcev in z 10%
mezde oziroma režijske plače po odstavku 3. § 55. pravil
Bratovske skladnice.<
Člen 2.
Ta naredba stopi v veljavo z dnem objave, ima pa
vzvratno obvezno moč od 1. maja 1945.
Ljubljana dne 21. maja 1945.

44.

Ve

nova podlaga prispevkov Blagajne za izplačevanje dru.
žinskih doklad ter v ta namen

SS •• ^ oo P
tablice mezdnih razredov po
S3 a/ in £1. zakona o za vajovanju. delavce v. se določa

Minister za socialno politiko:
Tomšiž Vida s. r.
47.

Naredba
o določitvi mezdnih razredov
Da se omogoči nemoteno izplačevanje dajatev socialnega zavarovanja in na temelju že izvršenih tehničnih
priprav začasno
v
odrejam:
Člen t.
Dosedanja tablica mezdnih razredov po §§ 21. in 22.
zakona o zavarovanju delavcev se spreminja in določa
naslednja tablica novih mezdnih-razredov:
Mezdni Razred
Višina zaslu2ka,na dan
Zavar. mezda
lir
lir
I.
. do 30.20.—
II.
nad 30.40.—
80.III.
40.50.—
40,—
IV.
50.60.— f 50.V.
60.70.—
60,VI.
70.80.—
70.' VIL
80.—
90.80., VIIL
90.—
100.90.—
IX.
100.—
100.—
Člen 2.
V vseh mezdnih razredih se brez omejitve zaraču»
navajo vsi prispevki, ki jih pobira Zavod za socialno
zavarovanje.
Člen 3.
Vajenci ee kategorizirajo v I. mezdnem razreda,
hiînè pomočnice in hišnice v II. mezdnem razredu, razen v primerih, ako dejanski prejemki ne dosegajo za»
varovane mezde II. mezdnega razreda.
Člen 4.
Ta naredba stopi v veljavo z dnem objave, ima pf
vzvratno moč od 1. maia 1945 dalje '.'
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.
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.

Dokončna ureditev celotnega socialnega »varovanja bo izvedena po rešitvi valutnega vprašanja.
LJubljana dne 23. maja 1945.
Minister za socialno politiko:
Tomšič Vida s. r.

Cement.
Ministrstvu za gradnje BO prijavljene večje zaloge
cementa. Kdor se zanj zanima, naj Javi svoje utemeljene
potrebe ministrstvu. Razumljivo je, da gre pri tem le
za večje količine, za manjše ee je treba obračati na
okrožne N00, ki Jim ministrstvo dodeli količine cementa
po njihovih naročilih in izkazanih potrebah,
•. d. pomočnika ministra?
. Ing. Tepina Marjan 8. r.

- 48.
Uredba
o univerzi v Ljubljani
Člen 1.
Univerza v Ljubljani prične z današnjim dnem delovati v polnem obsegu. Delati prično vsi univerzitetni
učni in znanstveni zavodi (seminarji, proseminarji, knjižnice itd.).
Člen 2.

«Inventar nemških gradbenih podjetij.
Inventar nemških gradbenih podjetij in institucij
kot Todt, Poll, SS-Bauleitung, Sittler, Rieser in drugih
prevzema pod svojo neposredno upravo ministrstvo za
gradnje. Kdor koli ve, kje je ta inventar,' ga je dolžan
prijaviti ministrstvu za gradnje. Vsakdo, ki bi poškodoval ali se skušal polastiti tega inventarja, .bo odgo-;
varjal pred sodiščem. Odneseni material je treba nemu»
doma vrniti na njegovo prvotno mesto.
Minister za gradnje:
Dr. Miha EambiS i. T,

Cas in pogoji za vpis v zimski tečaj ter predavanja
se določijo kasneje.
. "
Člen 3.
Ta uredba »topi .takoj v "veljavo.
. V LJubljani dne 23. maja 1945.
St. K-17/45.:
-'•','.'•
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

';•\• '

:'. 49.

:

60.

^

železniško terifska objava St. 1*
.
Uvedba
pomožnega železniškega prometa med Logatcem
in Verdom oziroma Vrhniko

Na osnovi člena 2. M. K. P. in M. K. R. ter Sena 2.
U. p. ž. se uvaja do nadaljnjega na progi Ljubljana—*
Razglasi
Postojna zaradi prekinitve železniške proge med poeta*
ministrstva za gradnje
jama Brezovica in Borovnica pomožni kombinirani pro* :
met potnikov, prtljage in ekspresnega blaga.ter brzo«
Vsem krajevnim narodno osvobodilnim odborom
voznega in tovornega blaga, in, sicer z avtomobili takole:
Osvobodilne fronte.
1. Potniki in prtljaga se prevažajo iz smeri Ljubljana, po železnici do Vrhnike, odtod do Verda, z avtoZemljevidi.
.
. Sovražnik je pri svojem naglem begu zapustil v ne- mobili, naprej pa zopet po železnici. V nasprotni smerli
katerih krajih mnogo zemljevidov "in specialnih ' kart, se prevažalo potniki in prtljaga do Verda po železnici,
katerih ni''utegnil uničiti. Ker so te karte pri obnovi odtod do Vrhnike z avtomobili, naprej pa. zopet po že*
•• ., . .
'.,'.,
naših vas« in izgradnji prometnih zvez nujno potrebne, lëznici.
Vozne
cene
in
voznine
se
računajo
za razdalje, ki.
se odbori naprošajo, da takšnega materiala ne uničujejo,
veljajo
čez
prekinjeno
progo
Brezoviča-^Borovnica
po
ampak obvestijo o njegovem nahajališču ministrstvo za
Daljinarju za promet potnikov, prtljage in ekspresnega,
gradnje, Ljubljana, ki bo nato ukrenilo česar treba.
blaga, veljavnem od 1. novembra 1938 in po Tarifi za"
Les T javnih zakloniščih.
prevoz potnikov, prtljage in .ekspresnega blaga, zve• Ves lés v zakloniščih, ki •• bila rçraiena iz sredstev zek 2, veljavni od 1. januarja 1941, ozirojna za prevoz
bivše uprave dravske banovine, bivšega Visokega ko- po bivši italijanski progi do ali od Rakeka — državne
misariata in bivŠpga šefa pokrajinske uprave,' mora meje po italijanski lokalni tarifi.
K vozni ceni ali voznini se računa še posebna pri-,
ostati na svojem sedanjem mestu. Glede opustitve zaklonišč ali razpolaganja z materialom izda ministrstvo stojbina.
posebna navodila.
; : ,'
'
-'
,•• posebna pristojbina znaša:
(
-•
a).
za
prevoz
potnikov
ne
glede
na
vreto
vlaka in
- "Gradbeniki.
',.,.„.'
:
;
Vsi gradbeni inženirji, tehniki, arhitekti in sploh uporabljenega razreda lir 8.— za vsakega potnika;
b) za prevoz prtljage za vsakih začetih 10 kg
vei, ki se zanimajo za delo v gradbeni stroki bodisi v
upravi bodisi za praktično delo na terenu, naj izpolnijo uri.-.
•• "
,
:
#i.
Ta pristojbina se plača v polnem znesku ne glede
personalne pole, ki jih dobe "v vložišču' bivšega tehriič-"
na morebitne poDuste za vožnjo DO železnici, izvzeti so
nega oddelka banske uprave v Gledališki ulici.

•
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samo otroci po Členu 12. 0. t., ki plačajo samo polovično
pristojbino.
Prekinitev vožnje na avtomobilski progi Verd—Vrhnika in obratno ni dovoljena.
Ročna prtljaga se prevaža le v omejenem obsegu,
kolikor je v avtomobilu prostora za razpolago.
Prtljaga, ki as ne bi mogla prevoziti z avtomobilom,
s katerim se vozi potnik, se prepelje s prvim primernim
in za prevoz prtljage določenim avtomobilom.
Kot prtljaga se prevažajo samo tisti predmeti, ki
80 namenjeni za uporabo potnika in so paketirani v kovčege, košare, torbe, potne vreče, škatle za klobuke in
Podobno.
2. Ekspresno, brzovozno in tovorno blago se prevaZa iz smeri Ljubljana po železnici do Vrhnike, odtod
do Logatca z avtomobili, naprej[ pa zopet po železnici.
V nasprotni smeri ee prevaža našteto blago do Logatca
Po železnici, odtod do Vrhnike z avtomobili, naprej pa
zopet po železnici.
Voznine se računajo za razdalje, kî veljajo čez prekinjeno progo Brezovica—Borovnica, in sicer:
a) za ekspresno blago po Daljinarju za prevoz pot£*k?v» Prtljage in ekspreenega blaga od 1. novembra
•° ter po Tarifi za prevoz potnikov, prtljage in eks.
presnega blaga, zvezek 2, öd 1. januarja 1941;
D
) za brzovozno in tovorno blago po Daljinarju za
Prevoz blaga, zvezek II. od 16. decembra 1937 in po
Janf: za prevoz blaga, zvezek 2 od 1. septembra 1940,
nadalje po Aneksu k Tarifi za prevoz blaga od 1. januarja 1941 in po Tarifi za prevoz blaga, zvezek 3 (Tarifske tablice), od 1. aprila 1941.
Za prevoz po bivših italijanskih progah do ali od
Stato tl^M, "^* 8e raSuna voznma Po italijanskih lo«taSA^'"^ posebna pristojbina za prevoz

^^Ä^..1^ bkßa ^ VSakÌb
SeÄ^T* ^

•

••••* Predmeti, kl so našteti v

«i, •. n., in še naslednji predmeti:
mrliči,

-•

nepaketirane žive živali,
železniška vozila na lastnih kolesih in kosi. ki so
tesji ko 54» kg to daljši ko 8 m, ter
predmeti, ki bi mogli škodovati drugemu blagu ob
Bkupnem nakladanju in končno
vse blago, M se 'prevaža v razsutem stanju, z izjemo
premoga in drv za kurjavo.
pošiljke, ki ee prevažajo samo med postajami bivše
ljubljanske pokrajinske pokrajine, se odpravljajo s tovornimi listi za lokalni promet po določbah Osnovne
«rife jugoslovanskih železnic, ostale pošiljke pa s tovornimi heti za mednarodni promet.
' '^JUatelj mora v tovornem listu vpisati izjavo, ,da
e strinja.e:.prevozom v odprtem vozu (avtomobilu), če
m na razpolago zaprt, voz "(avtomobil).
Prcdjemi in povzetja niso dovoljena.
Zavarovanje ^4ai§iafiga..jrpjia' ni dovoljeno.

Poleg že veljavnih dodatnih dostavnih rokov se
uveljavi za vse vrste blagovnih pošiljk zaradi nenavadnih
težkoč pri eksploataciji še dodatni dostavni rok 5 dni.
Ta tarifska objava velja od dneva razglasitve.
Ljubljana dne 23 maja 1945.
St. 103.180,11-45.
Minister za lokalni premet:
Snoj s. r.

Odredbe in razglasi
komande mesta Ljubljane
51.

Odredba št. 1.
Naše enote jugoslovanske armade so osvobodile
glavno mesto Slovenije Ljubljano. Zrušena je oblast in
tiranija okupatorjev in njihovih hlapcev. Sloven?ki narod, zlasti pa še junaška in nezlomljiva Ljubljana, stopa
r
v novo obdobje naše zgodovine.
Po štiriletnih neizprosnih bojih narodov Jugoslavije
zoper fašističnega sovražnika je narodna osvobodilna
vojska Jugoslavije s pomočjo zaveznikov Sovjetske zveze,
Anglije in Amerike izvojevala svobodo Ljubljani, vsemu
slovenskemu narodu in vsem narodom demokratične
federativne Jugoslavije. Naša > zmagovita jugoslovanska
armada pod vodstvom maršala Tita je največje zagotovilo, da se bodo s krvjo priborjene ljudske pravice.očuvale in da se vzpostavi resnično prava demokratična
oblast. Zato je dolžnost slehernega zavednega in poštenega Slovenca, da v teh zgodovinskih dneh pomaga povsod in z vsemi močmi naši narodni osvobodilni vojski
in naši narodni oblasti.
Dokler ne bodo pričela poslovati pristojna civilna
oblastva in se zagotove potrebni javni red in mir, osebna
in imovinska varnost, se
odreja:
1. Civilno prebivalstvo naj ostane popolnoma mirno
na evojih domovih. Vsem je zajamčena varnost življenja
in osebna lastnina.
^
2. Vsi javni in .zasebni uslužbenci morajo nadaljevati svoje delo na dosedanjih službenih mestih.
.3. Zasebni.pisemski,, telefonski in telegrafski promet je začasno ukinjen.
4. Vse trgovine morajo biti do nadaljnjega zaprte.
Lekarne poslujejo ves dan in opravljajo običajno nočno
službo.

.

•

5. Gostinski obrati, mesarije4 in pekarne poelirHj
ves dan.
/
6. Točenje alkoholnih pijač v javnih lokalih je fionadaljnjega prepovedano.
7. Vsi indrstrijski in prometni obrati naj obratujejo dalje.
8. Sežiganje kakršnih koli dokumentov ali drugačno
uničevanje arhivov je prepovedano.
9. Potovanje z območja komande mesta Ljubljana ie
dovoljeno s posebno potno dovolilnico, ki jo izda komanda mesta Ljubljana,

' /
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-10. Brez posebnega dovoljenja je gibanje civilnega
prebivalstva od 20, ure zvečer do 6. ure zjutraj izven
doma do nadaljnjega prepovedano.
11. Vsako nasilje, osebno obračunavanje, ropanje, pie.
njenje javne ali vojaške imovine je najstrože prepovedano.
12. Civilno prebivalstvo je dolžno dajati vojaškim
oblastvom vsa potrebna pojasnila.
Kršitve vseh določb tega razglasa bo kaznovalo vojaško sodišče po vojaških zakonih. Odredb? stopi takoj
v veljavo.

53.

Odredba št. 6.
Besedilo odredbe št. 2, točka 1., se spreminja v naslednje:
Za enkrat se mobilizirata samo letnika 1926 in 1927.
Dan mobilizacije ostalih letnikov bo objavljen kasneje
z novo odredbo.
Ljubljana 12. maja 1945.
Komandant mesta
ppolk. Jože Borštnar e. r.

L'ubljana dne 10. maja 1945.
Komandant mesta:
ppolk. Jože Borštnar e. r.

54.
Odredba št. 10.
Pregled vojaških obveznikov letnikov 1924—1925.

52.

Odredba št. 2.
Vsi moški, rojeni v letih 1899. do vključno 1927.,
ee mobilizirajo v jugoslovansko vojsko. Zato se
odreja:
1. Dan mobilizacije za posamezne letnike je naslednji:
11. maj 1945 — za letnika 1927 in 1926,
12. maj 1945 — za letnike 1925, 1924 in 1923,
13. maj 1945 — za letnike 1922, 1921, 1920 in 1919,
14. maj 1945 — za letnike 1918, 1917, 1916, 1915 in
1914,
15. maj 1945 — za letnike 1913, 1912, 1911 in 1910,
16. maj 1945 — za letnike 1909, 1908, 1907, 1906,
1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900 in 1899.
2. Od mobilizacije so izvzeti delavci in nameščenci
industrij in podjetij, ki delajo in so potrebna za interese
vojske. Poleg tega so izvzeti od mobilizacije delavstvo
în nameščenci mestne plinarne, elektrarne, vodovoda,
železnice in cestne železnice. Vse uprave teh podjetij
bodo dostavile komandi mesta Ljubljana najkasneje do
17. maja 1945 do osme ure zjutraj sezname vsega delavetva in nameščencev. Vse osebje teh podjetij je začasno
pod vojaško kontrolo,
.
**" 8. Mobilizacijsko mesto je bivša Belgijska: vojašnica.
Ï. Začetek dnevnega pregleda je vsak" dan ob 8. uri.
5. Veak" mobffiziranee naj prinese e seboj brano za
2 dni, pribor za jed, odejo in vso drugo osebno opremo.
6. Kdor se ne bi odzval tej odredbi, bo odgovarjal
po vojaških predpisih.
Ljubljana 9. maja 1945.
Komandant mesta:
ppolk. Joie Borštnar e. r.

Komisijsko mobilizacijski pregled letnikov 1924 in
1925, vseh prostovoljcev in tistih, ki so dobili pozive, da
se javijo na ta pregled, bo, kakor je bilo napovedano 21.
maja t. L od 7. ure zjutraj dalje, vendar ne v prostorih
kasarne na Poljanski cesti, marveč na dvorišču Narodnega doma.
Ljubljana dne 15. maja 1945.
Komanda mesta Ljubljana.

55.'

Razglas.
Mobilizacija letnikov 1923 in ,1922.
Vsi rojeni v letih 1923. in 1922. ee morajo na dan
26. maja 1945 ob 8. uri zjutraj javiti na mobilizacijskem
mestu, na dvorišču bivšo kasarne > Vojvodo Mišića<.
Ostalo velja kot v ostalih odredbah.
Ljubljana 24. maja 1945. .
Mobilizacijski odsek komande mesta
' Ljubljana

m.
Odredba št. 3.
Ï. Vsi pripadniki bivše nemške vojsEe în vseK biv«
ših vojaških edinic v službi okupatorja se morajo v
roku 24 ur po objavi te odredbe javiti komandi mesta
Ljubljana.
2. Vsakdo je dolžan v roku 24 ur po objavi te odredbe oddati ali prijaviti vse orožje in municijo, bodisi
da ga poseduje sam ali pa ve, kje je.
3. Prav tako se morajo takoj oddati ali prijaviti vsa
skladišča oziroma predmeti vojaškega značaja, kakor intendantski material, hrana, pogonski material, motorna
vozila, rezervni deli itd.
4. V interesu varnosti prebivalstva je, da vsakdo
takoj javi podatke o zgradbah, napravah, poljih in drugih objektih, ki jih je. sovražnik zapustil minirane.

Štev. 5.
6.
oddati
6.
jaških
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Vse prijave v smislu te odredb© se morajo osebno
komandi mesta Ljubljana.
Vse kršitve te odredbe se bodo kaznovale po vopredpisih.

Imetniki navedenih predmetov in snovi, pridobije
nih na kakršen koli način, se pozivajo, da jih takoj prijavijo in oddajo komandi mesta Ljubljana — oborožitveni
odsek.
Ljubljana dne 13. maja 1945.

Ljubljana 9. maja 1945.

Za komandanta mesta:
naô. štaba kap. Pišljar s. r.

Komandant mesta:
ppolk. Jože BorStnar a. r.

57.

59.

, Razglas.

' Razglas.

Vse orožje, ne glede na njegovo uporabnost, vsa municija in razstrelivo ter njihovi deli se morajo takoj ali
najkasneje v roku 24 ur po objavi tega razglasa oddati
pri pristojnih vojno-teritorialnih komandah.
Ako vrsta in obseg orožja, municije ali razstreliva
msta primerna za prevoz ali prenos, mora vsakdo, kdor
v
e za njihovo nahajališče, prijaviti to pristojni vojnoteritorialni komandi v zgoraj določenem roku.
Vsakovrstna vojaška oprema, vozila, orodje, letala,
Material, pogonska goriva in maziva, inventar, arhivi, vee
denar, vrednote in dragocenosti, vsa živila in živina ter
tobačni izdelki in vse, kar je pripadalo sovražni okupatorski vojski in vojnim edinkam okupatorskih pomoćni'•••• al} bivši jugoslovanski vojski, so postali z osvoboditvijo dotičnega okoliša vojni plen jugoslovanske armade
terase morajo v zgoraj določenem roku oddati ali pa prijaviti pristojni vojno-teritorialni komandi.
Civilno orožje morajo lastniki do nadaljnje odredbe
nranifa pri najbližji civilni ali vojaški oblasti.
t^•tk°- ^r^anje, vrsta in obseg teh premičnin niso,
II v^1 ? iP.revoz ali Prenos, je vsakdo, ki jih ima ali

Da se prepreči vsakršna zloraba pri mobilizaciji ma.
teriala, se opozarja javnost, da je dolžan vsak organ, ki
izvršuje mobilizacijo, izkazati se stranki z legitimacijo in
predložiti tozadevno pooblastilo.
Za mobilizirani material mora organ izdati potrdilo.
Ljubljana dne 13. maja 1945.
Za komandanta mesta;
nač. štaba kap. Pišljar s. r.

60.

aviti iih pri

Odredba št. 4.

••••••*^ ^
roa

ieîo^ÏÏ? ?u
ßke Sade

. Popkom tega razglasa se kaznul
* ***«*& «&«* Jugoslovan-

Ljubljana dne 11. maja 1945.
t

Komandant mesta:
ppolk. Joie Borštaar i r.

58.

-

Vsem denarnim, zavarovalnim, socialno - zavaroval«
nim zavodom in bivšim državnim in samoupravnim ura.
dom z lastno blagajno je do časa, ko jim bodo postavIjeni pooblaščenci civilne uprave, prepovedano vsako izplačevanje, ter poslujejo do tega časa le interno.
Vsi navedeni zavodi morajo v roku 3 dni od objavt
te odredbe sestaviti surove bilance po stanju na dan objave te odredbe.
Biväi državni in samoupravni uradi z lastnimi bla«
gajnami pa morajo izvršiti zaključke blagajn, računskih
knjig in inventarizacijo, vse po stanju na dan objave
te odredbe.
Gornje podatke je treba Izročiti imenovanim po».
oblaščencem civilne uprave.
Vsi prekrški té objave se bodo kaznovali po vojaškffi zakonih'.
Ljubljana dne 11. maja 1945.
Komandant mesta?
ppolk. Joie BorStnar e. r.

Oddaja vojnega materiala.
in oLnmr0m ** razglas te Komande glede oddaje orožja
Vražne
Liubli! V*
armade opozarja komanda mesta
J6 z
vso £,. , opinio sovražne vojske razumeti tudi
»m SS" « Pisarniško opremo s stroji in pribostroe SadW krŠno koli orožJe' gradbene in druge
mazivn! S* IT-^ Sre?stva vseh VTst' P»*0**« iD
padaH «2ST* ^10-*- in edilni pribor itd., ki so priSSPöÄ0b°.r02eni sili' domobranstvu,'org. Todi,

61.

Razglas.
Ves sanitetni material in predmeti, ki rabijo za na•••& ztegtya •• ystejrjne. tet sag» aepj.ejc%iae in pre.
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štev. 5

mičnine, ki so büe last civilnih aH vojaških sanitetnih
ustanov okupatorskih oblastev ali oseb, ki so bile v službi
okupatorja, je treba takoj prijaviti sanitetnemu odseku
komande mesta Ljubljana. Prenosljive predmete je treba
predati v sanitetnem skladišču v gimnaziji na Poljanski
cesti.
Ljubljana dne 10. maja 1945.

žare, BO opozarja javnost, da sta metanje raket in uporaba drugih zažigalnih snovi najstrože prepovedana.
Vse rakete ali podobne zažigalne snovi vojaškega,
značaja je treba takoj oddati najbližji vojaški posadki.
Prekrški te objave se bodo kaznovali.
Ljubljana dne 13. maja 1945.
Za komandanta mesta:
kap. Stane Pišljar g. r.

Za komandanta mesta:
kap. Stane Pišljar s. r.

62.

65.

Odredba št. 5.

Odredba št. 8.

Do nadaljnjega so prepovedane vse filmske predstave v kinematografih na območju komande mesta
Ljubljana.

S takojšno veljavnostjo se postavlja pod zaporo ves
telegrafski telefonski material za potrebe vojske pri vseh
podjetjih, trgovinah, skladiščih in privatnih lastnikih,
in sicer:
1. telegrafski drogovi vseh dolžin, montažni material
za proste vode: prečniki, ramenjaki, kljuke, izolatorji,
vijaki-glavičarji, spajaki, konopljeno predivo, bronasta,
železna in aluminijasta žica od 1 mm do 5 mm, izolirana
vojaška žica za prostovode, kablovske naprave (armirani
in nearmirani telefonski kabli), svinčena pločevina od
1.5 mm do 3 mm debeline, Čisti kositer in legure kositra
in evinca, izolirne mase in ostali pomožni kablovski
material, material za notranje telefonske instalacije, vse
vrste izolirane žice od 0.6 mm do 1.5 mm premera, tele«
ionske varovalke vseh vrst, baterijski material (elementi,
akumulatorji, salmijakova sol, žveplena kislina itd.), tele«
grafski in telefonski aparati in äibkotoöne naprave, vi«
soko- in nizko-frekvenčne naprave, ojačevalci, elektronke,'
releji, merilni-instrumenti, telegrafski daljnopisni stroji,
zvočni transformatorji in zvonci, razna šibkotočna stikala
in ostali pomožni material.
Vsi lastniki navedenega materiala se pozivajo, da
takoj, a najkasneje v roku 5°dni po objavi te odredbe,
pismeno prijavijo komandi mesta vrsto in množino ter
mesto vskladiščenega materiala. Pravico razpolagati z
navedenim materialom ima izključno začasna delegacija
pri p. 1.1, direkciji v Ljubljani.
Nadalje se odreja:
Vsi imetniki telegrafskega in telefonskega materiala
ali aparatov, izvirajočih iz vojaških, poštnih ali železniških naprav ali skladišč, ki so na kakršen koli način
prišli v posest tega materiala. po vojnih dogodkih, se
poživijo, da takoj ali najkasneje v roku 5 dni po objavi
te odredbe predajo ta material ali aparate na pristojnih
poštnih uradih ali vofnih komandah ali pa prijavijo, kje
je dotični material.
Enako so ao!žni>prijaviti te vrste matßriala tudi vse
osebe, ki vedo, kje je ali kdc ga je uporabljal.
Kdor se ne bi odzval tej odredbi, bo odgovarjal po
vojaških predpisih.

»

Ljubljana dne 12. maja 1945.
Komandant mesta:
ppolk. Jože Borštnar e. r.

63.

Odredba št. 7.
S takojšno veljavnostjo se postavlja pod zaporo ves
gradbeni material za potrebe vojske pri vseh podjetjih,
trgovinah, skladiščih in privatnih lastnikih, iu to:
1. ves gradbeni les,
2. vse konstrukcijsko in betonsko železo,
S. žičniki vseh dimenzij,
4. cement, zidna in strešna opeka,
5. ves material za vodovodne, parne in električne
Instalacije.
Vsi lastniki navedenega materiala se pozivajo, da
takoj, a najkasneje v teku 3 dni po objavi te odredbe,
pismeno prijavijo komandi mesta Ljubljana, prometnotehnfčnem odseku, množino iii meeto vskladiščenega
materiala.
Pravico razpolaganja z navedenim materialom ima
izključno promelno-tehnični odsek komande mesta Ljubljana.
Ljubljana 12. maja 1945.
Komandant mesta:
ppolk. Jože Borštnar s. r.

Ljubljana 14. maja 1945.
64

Razglas.
Ker se je zadnje dni dogajalo, da so civilisti, zlasti
otroci metali rakete in povzročali s tem po mestu po-

Komandant mesta:
ppolk. Jože Borštnar & r.
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Štev. 5.
66.

Odredba št. 9.

Hkrati se opozarja, da se nihče ne sme vseliti v noben prostor brez odobritve pristojnega urada, t j. vojaškega (informacijska pisarna komande mesta), Mestni
trg 23 (prej anagrafski urad) ali civilnega (stanovanjska komisija mestnega županstva).

Prijava prostorov.
Pozivajo se vsi hišni lastniki, upravitelji hiš, najemKdor bo prijavo opustil ali vložil napačno prijavo
niki stanovanj in vse prebivalstvo, da javljajo prazne ali alj zasedel prostore brez odobritve, bo kazensko odpremalo zasedene prostore, ki bi bili uporabni za sta- ' ,ovarjal.
novanja ali druge namene (pisarne itd.), mestnemu stanovanjskemu uradu.
,B
Ljubljana dne 16. maja 1946.
Prijave se morajo vložiti na Mestnem trgu 23 (prej
anagrafski urad) pismeno v 48 urah od izpraznitve proKomandant mesta:
storov. Prijaviti se morajo tudi premalo zasedeni proQ že
EPjoli. lojte fijtrituar §• T,
stri, Pjrijay. si tJCSfeft yjajjaü ti*Un»i W so Ji
vložili. &

Popravek*
•, ponatisu št 3 Uradnega lista SNOS, izdanega
na osvobojenem ozemlju, se mora glasiti datum lieta
•••••••• 2j$t gvgoita tae: 23. majal 1•.

( .

•

v*dn,?Mi! ?"$•??•• SN08 ln Nerodna vlada Slovenije • LJubljani. Urednik: Robert Pobar T LJubljani. — Tlik tn ralofba TIskarne .M.rk.i«
Ljubljani PMdatavnlk: Otmar Mlbalek • LJubljani. - Naročnina: meseCno L. 1».-, četrtletno L 86-, polletno L TO- refi • i£
f0-a.an. •.•••.: p„. «..tr^l L. ».»iA^I^^M^,* -?•&• \£Ä.V 1••^'•«•^•.
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PoStnina •1•••

ADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik i/11.

V Ljubljani dne 6. junija 1945

Številka 6,

VSEB INA:
67. Zr.časna ureditev pokojninskih in invalidskin prejemkov.
68. Odredba o zacaene-n pobiranju dosedanjih davkov in take na
osvobojenem slovenskem ozemlju.
69. Odredba o poslovanju denarnih zavodov.
70. Odredba o poslovanju zavarovalnic.
71. Odredba o razpustitvi komisije za nadzorstvo pri izdajanju
denarnih nakaznic Hranilnice Ljubljanske pokrajine.
72. Odredba o razrešitvi sekvestra in H&nov sosveta pri Hipotekami banki v Ljubljani.
73. Odredba o razrešitvi sekvestrain članov cenzorskega odbora
pri podružnici Privilegirane agrarne banke d. d. v Ljubljani,

74. Razrešitev samoupravnih organov v ustanovah socialnega
zavarovanja.
75. Uredba o registraciji vseh motornih vozil na ozemlju fed»
raine Slovenije.
..-. -.
76. Razglas o "popisni in prijavi blaga.
77. Odredba o zapori papirja.
'
78. Objava glede podatkov o gradbenih podjetjih.
79. Objava o ukinitvi parcelacij in gradbenih dovoljenj.
80. Poziv glede prijave imovine Nemcev in imovine vojnih tloSincev.
'

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi

Režiserji in ostali organi, ki izplačujejo prejemke,
smejo preživnine vročiti le neposredno pravemu upra.
vičencu.
V Ljubljani dne 30. maja 1945
St, 90/IL
Predsednik ministrskega svet»
Narodne vlade Slovenijer; ,
Boris Kidrifc •. r,
Minister za finance^
Dr. Aleš Bebler a. n

Narodne vlade Slovenije
67.

Začasna ureditev
pokojninskih in invalidskih prejemkov.

Državni in samoupravni osebnj in rodbinski upoko! jenci kakor tudi osebe, ki prejemajo milostne oskrbnine;
, življenjske rente, podpore, priznanja in pomoči iz državne ali samoupravne blagajne, prejmejo za mesec junij j
Uredbe, odredbe (naredbe)
1945 sledečo preživnino:
in drugi razglasi
1. Osebam, naštetim v prednjem odstavku, se izplača
ministrstev Narodne vlade Slovenije
Preživnina v višini dosedanjih prejemkov. Ce prejemki
z
rodbinskimi dokladan?: ne dosegajo L. 1000.—, se zviša
' Preživnina na čistih L. 1000.-.
68.
2
- Vojnim invalidom in ostalim vojnim žrtvam se
. Odredba
• Zvišaio dosedanji prejemki za 100°/o.
o začasnem pobiranja dosedanjih davkov m talce
Preživnina se ne izplača osebam, ki so pobegnile
z °kupaiorjem au ki so jih narodna sodišča obsodila
na osvobojenem slovenskem ozemlja
/. , '
«radi sodelovanja z okupatorjem.
Člen 1.
Upravičencem do preživnine pod toč. 1. im 2.,.ki preVsi davlti
8
• ^
*** t^ *» kakor: neposredni davki, poslom
živnine, invalidnine itd. za mesec maj t L niso prejeli,
ker so bili priprti, internirani ali odvedeni od okupatorja, ni davek, takse, trošarine, carine itd. se na slovenskem
R
e izplača preživnina v zgoraj določenem znesku tudi za ozemlju, osvobojenem po jugoslovanski vojski, plačujejo
mesec maj t. 1. Glede "izplačila zaostankov za čas pred tudi nadalje na enak način in po istih zakonih in zakomtih določbah kakor doslej državnim uradom oziroma
mesecem majem t. 1. bo izdana posebna.odredba.
Likvidature pokojnin, invalidnin itd. naj nakažejo ;od države pooblaščenim organom, ki so na tem ozemlju.
To velja tudi za doklade na te davke.
, preživnine po tej odredbi, ne.da bi čakale posebnih
bdlokov nakazujočih oblastev.
Člen 2.,
. Tudi rodbinam prisilno odsotnih upokojencev in
, invalidov, ki jim okupatorska oblast ni izplačala pokojNa že prej osvobojenem slovenskem ozemlju se ponine ali invalidnine, naj likvidature takoj nakažejo pre- bira uvedeni narodni davek na isti način kakor doslej.
živnine v smislu te odredbe, bodisi na'podlagi lastnih
Člen 3.
uradnih podatkov bodisi na prijavo prizadetih rodbin.
Take prijave glede odsotnosti uslužbencev morajo po• Izrecno se pripominja, da veljajo vsa vplačila po
trdita krajevni ükvartnü Narodno osvobodilni odbori, v
CL, l. • 2. kot nlačola na račun. Z «vadbo novih dav&nih

Stran 38.

Štev. 6.

zakonov bodo vsa ta vplačila uravnana, bodisi da bo
imel davčni zavezanec preplačilo .ali pa da bo obvezan
k doplačilu.
Člen 4.
Ta odredba etopi takoj v veljavo- '
Ljubljana dne 28. maja 1945.
St. 61.
Minister za finance:
Dr. Alej Bebler s. r.

Clèn •.
Vsi posli z devizami, valutami in vrednostnimi pa.
pirji vobče so do nadaljnjega prepovedani
.

Člen 6.

Safesi in depoziti ostanejo pod zaporo. Odpiranje
safesov in' izdajanje depozitov je dovoljeno samo z odo.
britvijo delegata in v njegovi navzočnosti Dvigi iz safe,
sov in depozitov se morajo pri zavodu registrirati.
Člen 7.
Denarni zavodi poslujejo od 8. do 14.. ure, njihove
blagajne pa od 9. do 13. ure.

69.

Ljubljana dne 17. maja 1945.
St. 9.

Odredba

Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler s. r,

o poslovanju denarnih zavodov
Dokler se gospodarsko življenje v Sloveniji popolnoma ne normalizira, morajo denarni zavodi, katerim
eo imenovani delegati ministrstva*' za finance oziroma
okrožnih ali okrajnih odsekov za finance, poslovati v,
okviru sledečih navodil:
Člen Ï. **
Denarni zavodi poslujejo po svojih dosedanjih pravilnikih, kolikor ti ne .nasprotujejo, določbam teh navodil in po obveznih navodilih; ministrstva za finance.
Začasno nadzorstvo denarnih zavodov opravlja- delegat,
ki ga imenuje ministrstvo za finance. Delegat je skupno
e celokupnim upravnim odborom in nameščenstvom odgovoren za pravilno in redno poslovanje zavoda.
:l
Člen 2.
Za izplačila veljajo sledeči predpisi:
Dovoljuje se dvig do najvišjega zneska 3000 lir (tri
tisoč lir) mesečno za vsakega posameznika iz tekočih
računov, kakor tudi iz poimenskih hranilnih vlog. V pokrajinah, kjér ni lira zakonito plačilno sredstvo, določijo
višino vsote .okrožni N0 odbori. Več ločenih računov
istega vlagatelja pri istem zavodu se mora smatrati kot
en račun. Vlagatelj z več računi pri raznih zavodih se
more koristiti le z računi pri enem samem zavodu. Izplačila iz hranilnih-knjižic, glasečih se na prinosnika,
so izvršijo samo ••••- predhodni ugotovitvi identitete
lastnika .knjižice, identitete in pooblastila morebitnega
predMitelja knjižice. Zavod mora vse te podatke regiptrirati."
' . Preko tega okvira izplačujejo denarni zavodi upravičencem na pismeno prošnjo njihove vloge oziroma dobro.
•Imetja v primeru izkazane potrebe, M jo potrdi za upravičenca pristojni N00 oziroma odbor DE, to pa lé's dovolitvijo delegata predvsem za plačilo dospelih' plač,,
mezd in pokojnin.
<•%.

70.

Odredba
o poslovanju zavarovalnic
Dokler se gospodarsko življenje v Sloveniji popol«
noma ne normalizira, morajo zavarovalnice, katerim so
imenovani delegati ministrstva za finance oziroma okrož.
nih ali okrajnih odsekov za finance, poslovati v okviru
sledečih navodil:
Člen 1.
Zavarovalnice poslujejo po svojih dosedanjih pravil«
nikih, kolikor ti n« nasprotujejo določbam teh navodil,
in po obveznih navodilih mlndetrsitva za finance. Začasno
nadzorstvo zavarovalnic'opravlja delegat, ki ga imenuje
ministrstvo za finance oziroma okrožni ali okrajni odsek
za finance. Delegat je skupno s celokupnim upravnim
odborom in nameščenstvom odgovoren za pravilno in
redno poslovanje zavoda.
Člen 2,
Zavodi morajo takoj dostaviti ministrstvu za finance,
stanje/blagajne in salda tekočih računov pri raznih denar-,
nih zavodih ter morebitnih svojih depozitov v svojih!
ali tujih blagajnah, in to vse po stanju z dne 10. 5. 1945,
Nadalje morajo zavarovalni zavodi čimprej dostaviti
ministrstvu za finance surovo bilanco in inventuro po
stanju z dne 10. 6. 1946, kakor rudi bilanco za leto 1944*
, (Vsak izdatek mora biti vidiran po delegatu,
<
Vsako sklepanje zavarovalnih poslov katere kotu
vrste, izdajanje polic, izdajanje, kritnih izjav In odtujevanje ali obremenjevanje zavodQvegfk premoženja Je do;
nadaljnjega prepovedano, • ,',\\&s$'
;

'• — •'• "
',: . ••••-•.'"!?£'
Pri elementarnem zavarovanju se smejo škode iz«
plačevati samo, če je ta nastala po osvoboditvi na ozemljil
Slovenije.
.
,
,
,.
'
i
, , Izplačila škode, M je nastala pred popolno osvoboditvijo. Slovenije, ;so prepovedana, dokler ne bo'odrejeno
drugače.-',. V :
'J.
' \>vu\.

; ". ;-, *' .
- cien;3. ';;.' ' :,"'• ; ..;*•*
' Nove vloge na hranilne knjižice in tekoče račune,
nastale po Ì0. t. m., eo razpoložljive vsak čas in brez
omejitve..
'
,/.,..,'. . Člen'4. ,';_ ...
", Prenosi z\enega računa na drug račun, bodisi pri •:' "• •".<• .0***'
istem .zavodu bodisi prenosi iz enega denarnega zavoda ,'•!' Pri i življenjskem zavarovanju •• smejo do izdaje
V drugega, so radi plačila najemnin, taks, zavarovalnih .novih navodil izplačevati vsote do 5000 lir, in to v pripremij,,posmrtnin, rjnj^ jl^ ^••••••. fedate Ä.d°* meru smrti ali doživetja, za odkup police pa do 2000 lir,.

••••1••••1•••~.} v /.

••'

' -

'6 -/r

êtev. 6.
V pokrajinah, kjer ni lira zakonito plačilno sredstvo,
določijo višino takih izplačil okrožni NO odbori.
Člen 5.
Posojila za police se do nadaljnjega ne dovoljujejo.
Ljubljana dne 17. maja 1945.
Sti 10.
Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler s. r.
71.

Odredba
o razpustitvi komisije za nadzorstvo pri izdajanju
denarnih nakaznic Hranilnice Ljubljanske pokrajine

Stran 39.

73.

Odredba
o razrešitvi sekvestra in Članov cenzorskega odbora
pri podružnici Privilegirane "agrarne banke d. d.
v Ljubljani
Sekvester in cenzorski odbor pri podružnici Privilegirane agrarne banke d. d. v Ljubljani in vsi člani cenzorskega odbora se razrešujejo z današnjim dnem.
Njih opravila se prenesejo na delegata ministrstva
za finance pri podružnici Privilegirane agrarne banke
d. d. v Ljubljani,
,
.,= .
Vsi navedeni, ravnateljstvo in vsi nameščenci zavoda
se pa ne razrešujejo ne odškodninske ne kazenske odgovornosti za posle, ki so jih opravljali v času okupacije.
Ljubljana dne 29. maja 1945
St.60.

Komisija za nadzorstvo pri izdajanju denarnih na.
kaznic Hranilnice Ljubljanske pokrajine se razpušča s
takojšno veljavnostjo.
2.
Ciani te komisije:
dr. Orel Filip, načelnik finančnega oddelka,
Božič Jernej, višji finančni svetnik,
Gregorič Ivan,' ravnatelj Narodne banke v pokoju,
dr.Slokar Ivan, direktor Zadružne gospodarske banke,
dr. Vidmar Vladimir, direktor Poštne hranilnice,
Tosti Avgust, direktor Kreditnega zavoda,
Be z današnjim dnem razrešujejo svojih dolžnosti.
-, Celotni arhiv in dobroimetje navedene komisije prevzame \m. Berlič Simon, uradnik Narodne banke, podružnice v Ljubljani.
.
•
'

*•'

•'

>

Vsi v t. 2. imenovani Sani komisije pa se ne raz.
rešujejo ne odškodninske jie kazenske odgovornosti za
ft°sle,'ki so jih opravljali v času okupacije.
ei.71.L'
. ;
i Ljubljana dne 30. maja 1946.
.
Minister za linance:
Dr, Aleš Bebler
72. •

Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler >. r.
74

Razrešitev
samoupravnih organov v ustanovah socialnega
zavarovanja ,
Da se omogoči nemoteno poslovanje ustanov v področju ministrstva socialne politike,
ti
.odrejam:
Člen 1.
.Vsi samoupravni organi in društveni 'odbori ustanov
in zavodov, ki spadajo v področje ministrstva za socialno
politiko, se razrešujejo svojih funkedj.
" '

Člen 2.
Vse posle razrešenih samouprav in odborov pre.
vzamejo1 od ministrstva za socialno politiko določeni
pooblaščenci. - •"
/Ljubljana dne 28. maja 1945.
1

, \-

Minister za socialno politiko:
TomšiJ Vida ». r. /

Odredba
o razrešitvi sekvestra in članov sosveta
pri Hipotekami banki v Ljubljani
Uredba
. " • Sekveeter in ciani sosveta prt Hipotekami banki
• Ljubljani ee razrešujejo z danažnjim dnem.
> *0 registraciji vseh motornih vozil na ozemlju
. Njih opravila ee prenesejo na delegata ministrstva
federalne Slovenije
za finance pri Hipotekami banki v Ljubljani. Vsi navedeni, ravnateljstvo in vsi nameščenci zavoda
Clin 1.
ß
e pa ne razreSujejb ne odškodninske ne kazenske odgovornostiza posle, ki so jih opravljali v času okupacije. i Vsa motorna vozila na'ozemlju federalne Siovenije
se, morajo prijaviti in registrirati.
K Ljubljani dne 29. maja 1945.
!
' ,
Člen 2.
,
\ .
Minieïer za finance:
Registracijo vrše:
';
'
Drj41e}fieU»fr^
1. Mestni OF odbor Ljubljana, ..
-V 2. Okrožni OF odbor za ljubljansko okrožje (razen
za območje mestnega OF. odbora Ljubljana),

Stran 40

Štev. 6.

3. Okrožni N00 za novomeško okrožje,
4. Mestni OF odbor Maribor,
5. Okrožni OF odbor "za mariborsko okrožje (razen
za območje mestnega OF odbora Maribor),
6. Okrožni OF odbor za celjsko okrožje.
Člen 3
Vsa civilna oblastva in ustanove kakor 'udi vse civilne osebe eo dolžne n^ati prijave do 10. junija 1945.

zbirati podatke o poslovanju podjetij, o stanju zalog in
surovin. Prav tako ni nihče upravičen izdajati tem podjetjem kakršna koli navodila in naročila ali razpolagati
z.osebjem, inventarjem, zalogami ali finančnimi sredstvi.
,St. 261/45.
Minister za gradnje:
Dr. Miha Kambič e. r.
79.

Člen 4.
Kdor motornega vozila ne bo pravočasno prijavil in
ga da' registrirati ali se bo vozil z neveljavnim spoznavalnim znakom, mu bo vozilo odvzeto.
Člen 5.
Ta uredba stopi takoj v veljavo
Ljubljana dne 28. maja 1945.
St. 54.
Minister za lokalni promet:
Franc Snoj s. r.

V mestih federalne Slovenije se do nadaljnjega
ukinjajo vde parcelacije in gradbena dovoljenja, izvzemsi
nujna in. začasna popravila. Izvedba vseh parcelacij, ki
so v. teku, se odloži.
Minister za gradnje:
Dr. Miha Kamhič A. r.

Obeeveljavne odredbe m razglasi

Razglas

Vsi, ki morajo izvršiti popis in prijavo blaga po
naredbi o popisu in prijavi blaga, morajo oddati do sedaj
•• ne oddane prijave pri pristojnih, okrajnih narodno
osvobodilnih odborih. Ti predajo zbirne sezname okrožnim narodno ,osvobodilnim odborom, ki nato pošljejo
zbirne sezname vsega okrožja ministrstvu za trgovino in
oskrbo.
Ljubljana dne 23. maja 1945.
- "
Minister za trgovino in oskrbo:
Dr. Lado Vavpctič s. r.

• ' 77. _
Odredba

'

Začasno je pod zaporo ves ciklostilni, tiskovni, brezlesni, konceptni, dokumentni konceptni in trgovinski
papir, in to od velikosti 42/68 cm naprej, prav tako tudi
papir, za ovitke in vse vrste kaçtona.
Dovoljenja za razpolaganje s temi vrstami papirja
izdaja ministrstvo za trgovino in oskrbo oziroma od
njega pooblaščeni narodno osvobodilni odbori
Ljubljana dne 24. maja 1945.
'Minister za trgovino in oskrbo:
Dr. Lađo Vavpetië s. r.
••-_..-•'.

Objava

raznih oblastev, zavodov in ustanov .

76.

1

'

t

. •

80.

Poziv,
..Po,odloku AVN0J-a o prenosu sovražnikovega
imetja v državno last z dne 21. novembra 1944, objavljenem v Uradnem listu Demokratične federativne Jugoslavije z dne 6. februarja 1945, št. 2, je prešla v državno
last vsa imovina včl. 1., točki 1. do 3. tega odloka navedenih ustanov in oseb, t. j. vsa imovina nemške države
in njenih državljanov, vea imovina oseb nemške narodnosti ter vsa. imovina vojnih zločincev in njihovih pomagačev (z omejitvami in pogoji, določenimi v citiranem
odloku).
Glede na gori navedeni odlok.se pozivajo vse fizične
in pravne osebe, ki imajo kakršne koli obveznosti imovinskega značaja nasproti ,gori navedenim osebam in
ustanovam, da od dneva izdaje tega poziva poravnajo te
svoje imovinsko-obveznosti, zlasti zapadle - najemnine,
zakupnine, obresti, anuitete, dolgove itd. s pologom pri
Denarnem zavodu za Slovenijo pri Predsedstvu SNOS-a
v Ljubljanu
Opozarja se, da je vsako plačilo dosedanjemu Jast«
niku ali upniku neveljavno..
Ljubljana dne 29. maja 1945.
Smrt fašizmu T- svobodo narodul

78.

"

Objava
V gradbenih podjetjih, kjer je ministrstvo, za "gradnje postavilo svoje delegate, ni razen teh nihče upravičen

Komisija za upravo narodne imovine
pri Predsedstvu SNOS-a v Ljubljani
Predsednik:
••:': Dr. Lemež Milan s. r. •',

Uriajuta- Prrri.ulstvo 8NOS In Narodna vlada Sloveni)« » LJubljani. Urednic: Robert Pobar v LJubljani. — Tljk ID talolba TIskarne »Merkur«
» l.liiMJanl Predstavnik:'«tinar Minateli v Llubljanl — Narofrima: mesečno L. 12.—. četrtletno l> 3'.--.* noHetno L. 70.—; reloletno L. 187.—.
Puumcznm ituviUui: urva 4 Hrani L. 1.•. ta vuki oaiùUuU % «traiti 'po L 0.50. veJ. ••.' .ütedmätvo lu uwavnlettoi LJubljana, UregorClčeva 23.
,

' •

•
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Poštnina plačana v gotovini.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 7.

V Ljubljani dne 9. junija 1945

Letnik I/II.

VSEBINA:
81. Zakon o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko
narodno čast.
82. Odredba o razrešitvi sekvestra in članov poslovnega odbora
pri Zanatski banki a. d. v Ljubljani.
*
83. Odredba o razpustitvi upravnega in nadzornega,.odbora
zadruge Vajenski dom v Ljubljani.
j?

84. Odredba o postavitvi arabskega gumija pod zaporo.
8a. Odredba o postavitvi javnega tožilca za okrožno mesto
Ljubljano.
86. Odredba o postavitvi javnega tožilca za mariborsko okrožje.
87. Razglas o policijski uri v Ljubljani.
88. Razglas o policijski uri na teritoriju Ljubljane.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva* SNOS-a

a) politično, propagandno, kulturno, umetniško, gospodarsko, pravno ali upravno sodelovanje z okupatorjem ali domačimi izdajalci, kot n, pr. udeležba v izdajalskih političnih in vojaških organizacijah ali njih podpiranje; predavanja ter pisanje oziroma podpisovanje,
izdajanje, tiskanje, razširjanje knjig, brošur, člankov,
razglasov ali letakov, s katerimi se opravičuje okupacija,
oziroma obsoja ali sramoti narodno osvobodilni boj;
posredna ali neposredna ovadba, ki je utegnila imeti
nevarne posledice za ovadenca; stavljanje gospodarskega
podjetja v službo ali v podporo okupatorju; važnejša
opravila v gospodarskem stroju oziroma v podjetju, ki
ga je izkoriščal okupator; izvrševanje dobav na račun
okupatorja; zastopanje okupatorjevih koristi pred sodiščem; služba v policijskem ali uradniškem sestavu na
mestu, ki je posebno važno za okupatorja; izkoriščanja
stiske ali sramotitev pripadnikov narodno osvobodilnega
gibanja zaradi njihovega prepričanja a!i delovanja; pritisk nanje z namenom, da spremene prepričanje ali prenehajo z delovanjem; delovanje proti enotnosti in bratstvu jugoslovanskih narodov in vzbujanje mržnje med

• 81.
^»
Zakov
1
o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko
narodno žast
V najtežjih časih, ki jih je preživljal slovenski
-narod ko je bila vsa Slovenija pod fašistično okupacijo
in so padali njeni najzavednejši sinovi in hčere v krvavem boju proti okupatorju, da ohranijo čast slovenskega
naroda in ga rešijo suženjstva, so se našli med Slovenci
ljudje, ki so zaradi svoje hlapčevske miselnosti, sebičnosti, strahopetno«« ali sovraštva do naprednih slovenskih in jugoslovanskih sil sodelovali z okupatorjem,
C
'U pomagali*sejati mržnjo med jugoslovanskimi narodi,
Biužili njegovemu državnemu ustroju ali mu sicer delali
usl
"ge. Omadeževali so svojo narodno čast.

njimi;

'

b) prijateljski stiki s pripadniki okupatorske vojske
• oblasti;
Ju

nai

c) delovanje na odgovornih mestih v letu 1941., ki
P 1S eval
° k zmotnemu porazu in kapitulaciji
0 s[ ?.

V skladu s temi ugotovitvami objavlja T
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta \•.•
I

zakon:

'

•"*
Člen 1.
.'
Ustanavlja se posebno sodišče za zločine in prestopke zoper slovensko narodno čast (Sodišče slovenske
nnrodne časti), ki bo po določilih tega zakona po vsem
klovenskern ozemlju sedilo zločine in prestopke zouer
slovensko narodno čast, storjene v času sovražne okupacije oziroma v zvezi z njo.
Člen 2.
Za zločine in prestopke zoper slovensko narodno
Sast veljajo vsa namerno izvršena dejanja, ki jih sicer
ni mogoče označiti za veleizdajo ali za pomoč okupatorju
pri izvrševanju vojnih zločinov, ki pa so škodovala aH
bi utegnila škodovati ugledu in časti slovenskega naroda
in njegovi odpornosti, zlasti:

Člen 3.
Sodišče slovenske narodne časti izreka téle kazni;
a) izgubo narodne časti;
b) lahko ali težko prisilno delo;
drž v ^***1*10

ali

delno

M

Pfembo imetka v korist

Člen 4.
Redna kazen je kazen izgube narodne>fs1i, ki se ji
po potrebi dodajata ena ali druga ali, «*• ostali kazni.
Izguba narodne časti obsega izključitev od javnega
udejstvoyanja, izgubo pravice^^jaVnih služb, poklicev
îfr^uf TnSleV* iZ8ubo ^"vljanskih in političnih
pravic. Kazen je časna al^JÇajna.
Kazen prisilnega *la se izreka največ za dobo
10 let.
Kazen težkega prisilnega dela in popolne zaplembe
îmeiKa se izreka, kadar se dejanje ocenj kot zločin,

/

Stran 42.
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Dejanje se oceni kot zločin ali prestopek in se tudi
kazen odmerja: po stopnji krivdne odgovornosti, po teži
oškodovanja narodne časti, po teži posledic, ki jih je
dejanje imelo in po nevarnosti obtoženca. Upoštevati je
treba vse obtežilne in olajšilne okolnosti. Pri zaplembi
imetka se je treba ozirati na morebitno obsojenčevo
nepreskrbljeno družino.
Ce se je obtoženec po storjenem dejanju trudil, da
z. aktivno udeležbo prispeva k ostvaritvi namenov narodno osvobodilnega boja, sodišče to upošteva pri izrekanju kaznj in ga sme v izrednih primerih tudi oprostiti
.vsake kazni.
Člen 5.
Ce sodišče ugotovi, da gre za težje kaznivo dejanje,
za katero je pristojno vojaško aH drugo sodišče, izreče
svojo nepristojnost in odstopi stvar pristojnemu sodišču.
Člen 6.
Kazniva dejanja zoper slovensko narodno čast ne
zastarajo.
Člen 7.
Sodišče slovenske narodne časti ima predsednika,
predsedstvenega tajnika in najmrnj 15 članov ter potrebno število tajnikov pravnikov, ki jih imenuje Predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega sveta.
Predsednik vodi sodišče, sestavlja in razporeja senate, jim določa predsednike in dodeljuje tajnike
pravnike. Pri delu mu pomaga predsedstveni tajnik.
Člen 8.
Sedež sodišča je v Ljubljani.
Sodišče sodi v senatih petih sodnikov, ki potujejo
po okrožjih in sodijo praviloma na sedežih okrožnih N00
V svojem delu so neodvisni. Za zlorabo dolžnosti
odgovarjajo kazensko.
Tajnik senata vodi zapisnik sodne obravnave, pomaga pri izdelavi sodnih odločb in izvršuje pisarniška
opravila, vse pod nadzorstvom predsednika senata. V
eenatu ima samo posvetovalni glas.
Člen 9.
Sodnik oziroma tajnik senata ne more biti oseba,
ki je z obtožencem v bližnjem sorodstvu ali v takih
osebnih odnošajih, ki bi utegnili vzbudili dvom o njegovi
nepristranosti.
Člen 10.
Sodišče začne postopek na prijavo javnega tožilca,
odseka za zaščito naroda, narodno osvobodilnih odborov
ali tudi vsakega posameznika.
Obtožbo zastopa javni tožilec Slovenije.
CIMI 11. •
Sodni postopek je javen. Sodišče sodi obtoženca v
ofcotnosti sanjo, če je na begu ali izven dosega naših
oblasti
'" «
Člen 12.

Obtoženec ima pirico do zagovornika, ki mu ga
eodišče mora postaviti, če je obtoženec odsoten. Zagovornik more bit; vsaka oseba, ki ni izključena zaradi
svojih moralnih lastnosti.
'*
Člen 13.
Sodbo izreka sodišče >V imenu slovenskega naroda«.

Člen 14. ^
l
Sodišče slovenske narodne časti uporablja splošne
'kajensk^jjredpjse in postopke rednih sodišč, kolikor
{
ne nasprotujejo določilom tega odloka.
Člen 15.
Sodba je takoj izvršna.
Člen 10.
Ta zakon stopi takoj v veljavo.
Ljubljana dne 5. junija 1945.
Za
Predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
lajnik:
Predsednik:
France Lubej 1. r.
Josip Vidmar 1. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
82.

Odredba
o razrešitvi sekvestra in članov poslovnega odbora
pri Zanatski banki a. d. v Ljubljani
Sekvester in poslovni odbor pri Zanatski banki a. d.
v Ljubljanj ter vsi člani poslovnega odbora se razrešujejo z današnjim dnem.
Njih opravila se prenesejo na delegata ministrstva za
finance pri Zanatski banki a. d. v Ljubljani.
Vsi navedeni, ravnateljstvo in vsi nameščenci zavoda se pa ne razrešujejo ne odškodninske ne kazenske
odgovornosti za posle, ki so jih opravljali v času oku«
pacije.
Ljubljana dne 2. junija 1945.
St. 165,1-B.
Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler 1. r.
i

.

83.

Odredba
Na podlagi pooblastila Zveznega ministrstva za
socialno politiko in Predsedstva Narodne vlade Slovenije
se odreja, da se s takojšnim tiftnkorn, t. j. s 4. junijem
1945 razpustita upraviu in nadzorni odbor gospodarske
zadruge VajenSki dom, z. z o. j., Ljubljana.
Vsi posli obeh odborov preidejo s tem dnem v
področje pooblaščenca ministrstva za socialno politiko.
Ljubljana dne 4. junija 1945.
St. 347/45.
Ministrstvo za socialno politiko

I

Slev. 7.

Stran 43.
84.

86.

Odredba

Odredba

Gumi arabicum se postavlja pod zaporo.
Trgovski obrati, kj se bavijo s prodajo tega blaga,
morajo v 5 dneh od dneva uveljavitve ie odredbe prijaviti svoje zaloge pristojnim okrajnim Narodno osvobodilnim odborom (N00), v mestih pa mestnim N00.
Kjer N00 še ne poslujejo, mora biti prijava podana pristojnim okrajnim oziroma mestnim OF odborom.
N00 oziroma OF odbori morajo zbirne sezname
prijavljenega blaga takoj poslati ministrstvu za trgovino
in oskrbo.
Pod zaporo postavljeno blago se sme prodajati le
osebam, ki predložijo nabavnico, izdano od ministrstva
za trgovino in oskrbo oziroma od njega pooblaščenih N00.
Kršitelji prednjih določb bodo kaznovani.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave.
Ljubljana dne 5. junija 1945.
IV. št. 240/1.
Minister za trgovino in oskrbo:
Dr. Lado Varpetič

o postavitvi javnega tožilca za mariborsko okrožje

Obćeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev, zavodov in ustanov
85.

Odredba
iano
o postavitvi javnoga tožilca za okrožno mesto Ljublja..„
Na podlagi čl. 5. odloka Predsedstva AVNOJ-a o
ustanovitvi in pristojnosti javnega tožilca demokratične
federativne Jugoslavije z dne 3. februarja 1945, St. 133,
postavljam
{
ov. dr Doetala Sama za javnega tožilca okrožnega
mest
a Ljubljane.
L
iubljana 7. junija 1945. t
Centr. u. 65/45-4.
Javni tožilec Slovenije:
major Staute Jernej L, r.

Na podlagi čl. 5. odloka Predsedstva AVNOJ-a o
ustanovitvi in pristojnosti javnega tožilca demokratično
tederativne Jugoslavije z dne 3. februarja 1945, štev. 133,
postavljam
tov. Pavlioiča Jožeta za javnega tožilca mariborskega okrožja.
Ljubljana dne 6. junija 1945.
Centr. u. 47/45-4.
Javni tožilec Slovenije:
major Stante Jernej 1. r.

Odredbe in razglasi
komande mesta Ljubljane
_87._
Razglas
Svobodno kretanje po Ljubljani je dovoljeno do nadaljnje odredbe od 6. ure zjutraj do 24. ure zvečer.
' '""' n"

•mirnu in in u

t i

• ~ •'

Ljubljana 4. junija 1945.
St. 678.
Stab
komande mesta Ljubljane

88.
«4m,j«fc*«î*«i*

Razglas
Svobodno kretanje po teritoriju Ljubljane je dovo«
ljeno od 4. ure zjutraj do 24. ure zvečer,
Ljubljana 8. junija 1945.
St. 813.
Stab
komande mesta Ljubljane

Poštnina plačana v gotovini.

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 13. junija 1945

Letnik 1/11.

8•.
••.
91.
92.
93.
9-1.

.VSEBINA:
95. Odredba o začasnih sofersldh izkaznicah.
Uredba o stanovanjih in poslovnih prostorih.
i/•. Razglas o vožnji z motornimi vozili.
Odredba o pretiskanju vrednotnic.
97. Razglas o imenovanju novega komandanta, mesta Ljubljane.
Objava o pretiskanju vrednotnic.
93. Razglas o prepovedi vžigaiija in izpuščanja raket in poObjava o lirskem bonu kot plačilnem sredstvu.
ostreni kontroli kretanja prebivalstva v bjižinj vojaških
Uredlia o izdajanju zdravniških spričeval v uradne namene.
objektov.
Odredba o razpustu pokrajinskega sanitetnega sveta.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
89.

Uredba
o stanovanjih in poslovnih prostorih
Člen 1.
Do nadaljnje odredbe se omejuje svobodno razpolaganje a stanovanjskimi in poslovnimi prostori
Člen 2.
S stanovanjskimi in poslovnimi prostori razpolaga
Po določilih te uredbe krajevni N00 ali izvršni mestni
• N°0 po navodilih in pod nadzorstvom ministrstva za
^cialno politiko. Izvršni N00 v mestih in v večjih in''ÎV^Wjsliih krajih, ki jih določi minister za socialno poUti
ko, ustanovijo v ta namen stanovanjske oddelke.

I
S
f
|

Številka 8.

Člen 3.
.," Najemnirie ^ stanovanjske in poslovne prostore
oodo urejenega posebno uredbo ministrstva za socialno
Politiko. Dotlej je vsako povišanje najemnin in podnajemnin, kot so srnelé'veljaÙ nà'dari lCihaja 1945,
Prepovedano in nično." "' ', " " ""'
"""~ "" '
" ' "* " Člen 4.
Pogodbe o najemu stanovanj in poslovnih prostorov
*Q ne morejo odpovedati ali razveljaviti, razen iz zelo
tehtnih razlogov, kot n. pr.: , >
a
) če hišiij lastnik nujno potrebuje stanovanje ali
poslovne .prostore zase ali za svojo družino;
b) če so potrebna znatna popravila •••••••• in je
lz
pniznitev najetih prostorov zaradi tega neobhodna;
c) če rabokupnik namenoma ali iz velike malomarnosti kvari rabokupno stvar ali če sicer v znatni meri
kr§
i pogodbo;
d) čo najemnik, njegovi stanovalci ali podnajemniki
vzdržujejo v stanovanju-javno nemoralo ali pohujiljivo
z
ivljenje oziroma dopuščajo, da delajo to drugi.
• /
'
Člen 5.
,
Z vsemi praznimi stanovanjskimi in poslovnimi pro6
'ori razpolagajo pristojni krajevni N00 iu ' izvršilni

mestni N00 po svojih stanovanjskih oddelkih. To velja
tudi za stanovanjske in poslovne prostore, v katere se
je izvršila vselitev v času od 10. maja 1045 do objave
te uredbe.
,
Dolžnost prijave praznih prostorov zadene tako lastnika kot njegovega zastopnika.
Brez odločbe pristojnega krajevnega N00 ali izvrS.
nega mestnega N00 se ne sine nihče vseliti v razpoložljiva stanovanja ali poslovne prostore. Hišni lastniki oz.
njihovi zastopniki smejo sprejeti nove najemnike samo
% nakazilom pristojnega krajevnega N00 ali izvršnega
mestnega N00 oziroma njegovega stanovanjskega oddelka.
.
Člen 6.
Vsako nameravano izselitev morajo hišni lastniki
oziroma njihovi zastopniki prijaviti pristojnemu stanovanjskemu oddelku najmanj tri dni prej, pri nenadni
izselitvi pa v enem dnevu.
Člen 7.
"Vsem uradom, civilnim in vojaškim, dodeljuje potrebne prostore pristojni krajevni N00 ali izvršni mestni
N00 po svojem stanovanjskem oddelku.
/

Člen 8.

Nihče ne sme imeti istočasno dveh ali več stanovanj,
Člen 9.
'
Pristojni krajevni N00 in izvršni mestni N00 imajo
pravico, odrediti po svojem stanovanjskem oddelku pri.
silno izpraznitev stanovanjskih ali poslovnih prostorov
proti vsakomur, ki bi •• vanje vsoüTprcü določilom
te*uredbe.
Cicn 10.
Ce razpoložljiva prazna stanovanja ne zadoščajo
potrebam, ima pristojnj krajevni N00 ali izvršni mestni
N00 po svojem stanovanjskem oddelku pravico razpolagati s posameznimi stanovanjskimi prostori zasedenih'
stanovanj.
Pri delnem razpolaganju s stanovanji se mora ravnati po načelu socialne pravičnosti in se ozirati na, zalitove higiene ter dejanske možnosti delitve stanovanja,'
Člen 11.
i
Krdar to zahtevajo nujne javne koristi, ima ministrstvo za socialno politiko pravico razpolagati tudi i

Siran 46.

ßtev. 8.

zasedenimi stanovanji ali poslovnimi prostori v celoti;
vendar se morajo prizadetemu priskrbeti drugi ustrezni
ptanoranjski oziroma poslovni prostori.
Člen 12.
Kdor potrebuje stanovanje, vloži pismeno prijavo pri:,
stanovanjskem oddelku pristojnega krajevnega N00 ali L
izvršnega mestnega N00.
(j
Za osebe brez stanovanj se štejejo tudi tisti, katerih
stanovanja so prijavljena od zdravstvenega oddelka kot
nehigienska.
Krajevni N00 in izvršni mestni N00 dodeljujeta po
svojem stanovanjskem oddelku prazna stanovanja aH zaeežene prostore po redu prejetih prijav; vendar imajo
prednost javni uradi in ustanove, pripadniki rodbin jugoftlovaneke armade, žrtve fašističnega terorja, invalidi
Jugoslovanske armade kakor tudi osebe, ki so ostale na
cesti In imajo več otrok.
Proti rešitvi stanovanjskega oddelka ima nezadovoljna stranka pravico pritožbe na nadrejeni izvršni N00
oziroma na ministrstvo za socialno politiko. Pritožbe je
vložiti v roku treh dni pri stanovanjskem .oddelku, kj je
izdal odločbo. Nalifëjena stopnja mora rešiti pritožbo v
treh dneh. Ta rešitev je dokončna.
Oseba, ki so ji dodeljeni stanovanjski prostori, se
lahko vseli šele, ko postane rešitev o vselitvi pravnomočna«
Ce se oseba, ki ji jö bilo stanovanje dodeljeno, vanj
ne ^sèlf'r^péjnajstib dneh, izgubi -pravico do njega in
veija'dodeljeno stanovanje za prazno.
Člen 18.

I

Prisilno izvršitev odločb stanovanjskih oddelkov
•••• priefojna"narodna'milica;"**'* * ' " """**"• '""**'

>j

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
90.
Odredba
o prctiskanju vrednotnic
Člen 1.
Do 9. junija 1045 se morajo pretiskati vse državne
in pokrajinske vrednotuico.
Člen 2.
Do tega roka naj si prodajalci, ustanove in zasebniki,
ki imajo take vrednotnice, oskrbijo vrednotnice
a) pri blagajni finančne direkcije v Ljubljani ali pri
davčnih upravah: za državne kolke, pokrajinske kolke,
davčne znamkice, sodne znamkice, znamkice za obrambni
sklad, menične golice, obrazce za najemne pogodbe, kolke
za najemninske pobotnice, kolke za živinske potne liste,
carinske prijave in taksni papir;
b) pri blagajni poštne direkcije oziroma prj poštnih
uradih: za vse poštne vrednotnice vobče.
Dne 10. junija 1945 izgubijo veljavo vse v tej odredbi navedene vrednotnice, ki bi ne bile zamenjane po
gornjih točkah
Ljubljana dne 2. junija 1915.
St. 91—1..
Minister za finance:
Dr. Alpg Bohler

91.

Člen 14.

Objava

Kršitveje uredbe se kaznujejo z denarno globo do
60.000'uiTaU prisilnim delom do 6 mesecev.
Kazni izrekajo pristojni krajevni N00 ali izvršni
mestni^NOO; ":~"
~,..,,>^,^^ .-,.-„..,>,.„,

Po odredbi ministrstva za finance z dne 2, t. m. se
morajo do 9, t. m. pretiskati vse državne in pokrajinske
vrednotnice.
Blagajna finančne direkcije v Ljubljani in davčne
uprave pretiskavajo državne in pokrajinske kolke, davčne
znamkice, sodne znamkice, znamkice za obrambni sklad»
menične golice, obrazce za najemninske pogodbe, kolk*
za najemninske pobotnice, kolke za živineke potne listino,
carinske prijave in taksni papir.
Blagajna poštne direkcije in blagajne poštnih uradov
pa pretiskavajo vse poštne vrednotnice.
Od 10. t. m. dalje ee morajo Uporabljati le pretiskane
vrednotnice.
.
Ljubljana dne 8. junija 1945.
St. 91-1.
Iz ministrstva za finance

Denarne globe se porabljajo za socialne namene krajevnih N00.
Člen 15.
Podrobnejše predpise za . izvedbo te ' uredbe izda
ministrstvo za socialno politiko s posebnim pravilnikom.
Člen 16.
Kjer niso se izvoljeni N00, opravljajo njihove lunkÉlje odbori OF.
,
Člen 17.
'
Ta Uredba «topi v veljavo • dnem objave v Uradnem
tistu Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne »vlade. Slovenije.
Ljubljana dne 11. junija Ì945.
Za Narodno vlado Slovenije:
Minister, za socialno politiko:
Predsednik:
Boris Kidrič L r.
Vida TomŽi« L"r.

92.
Objava
Ministrstvo za finance objavlja, da je lirski bon«
izdan od. Denarnega zavoda Slovenije, redtlO^plaCUnd
sredstvo tudi na ozemlju, kjer je vobteku nemška marka.
Ljubljana dne 8. junija Î945.
'•'•""'
:
"fit. 271-1.
h ministrstva za finance

Stran 47.

Btev. 8.
93.

95.

Uredba

Odredba
o začasnih šoferskih izkaznicah

O izdajanja itđravniških spričeval • uradne namene
—-._-.
•
""*~~**^Členl.
Vsa zdravniška spričevala, kl se izdajajo v uradne
namene po doslej veljavnih predpisih, izdajajo zdravniki
v kateri koli javni službi.
Člen 2.
Izdajanje uradnih zdravniških spričeval spada v
uradrtö dolžnost zdravnikov v javni službi. Zdravniki v
javni službi morajo torej izdajati uradna zdravniška
spričevala brezplačno.
Zdravniki v javni službi ne morejo izdajati zdravniških spričeval kot zasebni zdravniki tam, kjer so
dolžni taka spričevala izdajati uradoma.
Člen 8.
Zdravniki BO dolžni vsakogar, ki mu Izdajo zdravniško spričevalo, natančno preiskati in navesti v spričevalu le stvarne izsledke. Ce zdravnik v javni službi iz
tehničnih razlogov né more priti do jasnega zaključka,
je dolžan napotiti preiskanega v najbližji zdravstveni
zavod zaradi natančne preiskave in izdaje zdravniškega
spričevala.
Člen 4.
•
Zdravniki v Javni «lužbi morajo izdajati zdravniška
•pričevala izključno le v državnemJeriku^tehnične izraze
v latinščini pa navesti v'okTëpajuT**'
Člen 5.
• Zdravniki v javni službi so dolžni voditi o izdanih
*dravniških'"sf)ričevaii"h natančen zapjs&ik. po doslej
veljavnih predpisih.
-....—-—
Člen 6.
Prestopki zoper to uredbo se kaznujejo kot prestopki
aop»r javno »dravje.
Člen 7.
4.
Ta uredba stopi'v veljavo z dnem objave.
V Ljubljani dne 12. junija 15H5.
&-N 200/46.
Minister vza narodno zdravje:
Dr. Ahčin Marjan L r.
94

Odredba
o razpustu pokrajinskoga sanitetnega sveta
Člen 1.
»
,
Pokrajinski sanitetni svet pri bivši pokrajinski,
loravj v Ljubljani se razpuäöa.
Člen 2.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave.
V Ljubljani dne 12. junija 1046.
St. 114/45.
Minister za narodno zdravje:
,
Dr. Ahčin Marjan L •.

Razne neodgovorne osebe s svojimi vožnjami z motornimi vozili ogrožajo življenje prebivalstva in povzročajo stalne hude nesreče Ha javnih cestah. Zato
• dr ejam;
Člen 1.
Vozafii motornih vozil morajo imeli in vedno nositi
S seboj nove začasne šoferske izkaznice, ki jih izdajajo
okrožni N00 po enotnem obrazcu.
Vodenje motornega vozila brez nove šoferske izkaznice je prepovedano.
Člen 2.
Okrožni N00 Izdajajo začasne Šoferske izkaznice na
prošnjo vozačem, ki se izkažejo, da imajo stare šoferske
izkaznice ali da so opravili po dosedanjih predpisih
izpit za vozače motornih voziL
.den 8. ,
Kdorj3e_po_jL juliju 1945 zaloti pri vožnji z motornim vozilom"blrëz~1îo4^~sôîêrsk*ê izkaznice, se kaznuje z
denarno globo do 50.000 Lit ali v primeru neizterljivosti
s prisilnim delom do šest mesecev. Vozilo, e katerim je
vozil, se zaseže do končne ugotovitve lastnika.
Člen 4.
Vozaču, ki zagreši z vožnjo na javnih cestah kako
drugo kaznivo dejanje, se začasna šoferska izkaznica
odvzame in se proti njemu uvede kazensko postopanje
pred sodiščem.
Člen 5.
^•••• p0 tej odredbi izreče okrazni N00, na cagar
območju 'je~bn krivec zasačen. Proti odredbi* okrajnega
N00 je dopustna pritožba na nadrejeni okrožni N00 v
15 dneh. Pritožba vse vlaga pismeno pri okrajnem N00,
ki je kazen izrekel in ki odloòi o morebitni odložitvi
izvršitve kazni do dokončne rešitve. Odločba nadrejene
stopnje je dokončna.
Člen 6.
Denarne kazni po tej odredbi se stekajo v sklad za
popravila cest.
•»^^v,'.
Člen 7.
.
|j
Nadzorstvo nad izpolnjevanjem te odredbejvr&i na- H
rodna milica.""'
"~-^~17,:^.;.~.•:\
Člen 8.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem uradne objave.
Ljubljana 13. junija 1945.

!

Minister za notranje zadeve:
Zoran Polič s. r.

Stran tö.

Štev. 8.

Odredbe in razglasi
koir.aiide mesta Ljubljane
86.

Razglas
Komanda mesta razglaša:
Kretanje po mestu z motornimi vozili je dovoljeno
•••• po desni'strani ceste z brzino 15 km na uro. Vsako
motorno vozilo mora biti opremljeno z registrirano številko in prometno dovolilnico, izdano od pristojne vojaške oblasti. Komanda mesta bo s svojimi organi kontrolirala promet in prometne dovolilnice ter bo vsakdo,
bodisi zaradi prehitre in nepravilne vožnje ali zaradi
pomanjkljivosti dokumentov odpeljan z vozilom vred na
komando mesta.
Ta odredba velja za vsakogar brez razlike čina in
jx>ložaja.
Ljubljana 13. junija 1945.
St. 940.
Komandant mesta Ljubljane:
pođpolk. Lokovšek Iran-Jan L r.

97.

Razglas
Za komandanta mesta Ljubljane je postavljen 'tov.
podpolkovnik Ivan Lokovšek-Jan, dosedaj pomočnik komandanta mesta 'Irst.
Dosedanji komandant mesta Ljubljane, tov. podpolkovnik Jože Borštnar, je postavljen za v. d. direktorja
železnic za Slovenijo.
Ljubljana dne 9. junija 1945.
St. 841.
Sta.
komando mesta Ljubljane
08.

Razglas.
Opozarjamo na našo odredbo, s katero smo prepovedali vžiganje in izpuščanje signalnih in drugih raket.
Poudarjamo, da bomo vsak tak prekršek najstrože zasledovali in kaznovali.
Hkrati opozarjamo, da naše straže in patrole najstrože kontrolirajo kretanje prebivalstva, in to zlasti ponoči in v bližini vojaških objektov.
Ljubljana dne 9 junija 1945.
St. 841.
1
Stab
komande mesta Ljubljane

Ijrialata- Prpd»r<i«tvri SNOS In Nerodna tlatla S!ot< ntjf T fjiilitjant Orf Ju k I.'nhi-ft l'nh.nr » I.Jiil • 'Js -.t *- •• In rtlniha Tukarnc »Merkur«
T LJulilJaii' •••••• 'ti rim.ir M i-aiek » f! ' i[a,,> - Naročnina- tvv-fim L 12-. ectitlritn. i V
pnilrlnn I
70..letno L 137—.
Poutmetua »tev tka; uve t «ttaui L. 1.6U. ta Trnki i.«a«ljuji t >t-ai. no I, OSO refi. — UitiluMia lu upraruiitvu: LJuUliaua. UritOrf.iCtva 23.
ïcicl&u ite*, ii—i'i.

Poitnln» plačane • gotovu.

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik l/H.

Številka 9.

V Ljubljani dne 1•. junija 1945

VSEBINA:
99. Udlok o imenovanju predsednika, predsedstvenega tajnika,
Članov »odilča ia »enatnih tajnikov pri »odiSču eloveneke
narodne časti.
100. Odredba o obveznem prijavljanju in odjavljanju nalezljivih
bolezni.

101. Odredba o brezplačnem zaščitnem cepljenju.
102. Razpis teîaja za vozače-traktorista.
103. Razglas o mobilizaciji letnikov 1921. do 1910. na obmoîju
komande mesta Ljubljane.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije

99.

Odlok
o imenovanju predsednika, pređseđstvenega tajnika,
Članov sodišča in senatnih tajnikov pri sodišču
slovenske narodne časti

100.

Odredba

o obveznem prijavljanju in odjavljanju nalezljivih
bolezni
*
Člen 1.
Člen 1.
Odreja se obvezno prijavljanje in odjavljanje nalezV emislu Čl? 7; zakona o kaznovanju zločinov in
prestopkov zoper slovensko narodno čast z dne 5. junija ljivih bolezni na podlagi klinične diagnoze za sledeče
bolezni:
1945 se
1. Cholera
13. Encephal. lethar,
imenujejo:
2. Pestis
14. Erysipelas
za predsednika; Zigon Alojzij, sodnik okrožnega so3. Febris [lava
15. Malleus'
dišča-v Ljubljani;
4. Variola vera
IC, Tetanus
, za predsedstvenega tajnika; Cernè Joie, referent za
5. Typhus exanthem.
17. Anthrax
pravosodje pri NOO Novo mesto;
•. Typhus recurrens
18. Lepra
7. Typhus abdom.
19. Febris melitene!«
za člane sodišča; Kačar Jože, delavec, Zalog; Krmelj
20. Lyssa
8. Paratyphus
Maks,, kmet, Poljane pri Skofji Loki; Mavric Edo, krojač,
9. Dysenterie
Ljubljana; Zlender Anton, trgovec, Ljubljana; Korbar
' 21. Icterus infect. Weylï
22. Poliomyel. acuta
Emil, sodnik okrajnega sodišča v Višnji gori; Tbman 10. Scarlatina
23. Sepsis puerper. "
Jožica, knjigovodkinja, Ljubljana; Lampe Vilko, trgovec, 11. Diphteria croup.
Ljubljana; Osterc Stane, sodniški pripravnik, Ljubljana; 12. Mening. cer. epid.
Sušteršič Ton.e, žel. delavec in major Jugoslovan, vojske,
Clen 2.
Ljubljana; dr. Lampret Jože, duhovnik, Maribor; major
Obvezno se morajo tudi prijavljati:
Jančigaj Mirko, drogeriet, Ljubljana; Novak Ivan, čevljar,
1. Odprta tuberkuloza
Tacen; Podgornik Ivan, upokojenec, Ljubljana; MediČ
2. Lues
Marija, kmetica iz Loga pri Vrhniki; Mohorič Matevž,*
3. Gonorrhoea
eodnik okrajnega sodišča v Ljubljani;
Clen3.
• za. tajnike senatov: dr. Močnik Josip, odvetniški pri., Prijavljati se morajo čim nastopijo v epidemijsld ^pravnik, Ljubljana; Poberaj Valentina, pristav okrajnega
'sodišča, Ljubljana; Repovž Hubert, sodnik okrajnega so- obliki:
1. Morbilli
5. Febris papataccii
dišča, Ljubljana; Bezlaj Mira, pristav okrajnega sodišča,
2.
Varicellae
6.
Parotitis epidemica
- Ljubljana.
.
3.
Rubeola
7.
Grippe
Člen 2.
4. Pertussis
8. Dengue
Nadaljnji člani sodišča in tajniki senatov bodo po
Clen
4.
potrebi imenovani kasneje.
Prijave in odjave nalezljivih bolezni vročajo krajevni
V Ljubljani dne 13. junija 1945.
in okrajnj zdravniki s predpisanimi dopisnicami prisioj«
Za Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: nemu okrožnemu NOO, ki jih po registraciji nemudoma
'' Tajnik: . o
Predsednik:
vroči ministrstvu za narodno zdraVje,: Epidemiološki od-.e
Franco Lubej L r,
Josip Vidmar i. r.,
delek y Ljubljani.

Stev. 9,

Street R>»

Clen 5.
Val bolniki • akutno nalezljivo boleznijo se morajo
takoj Izolirati.
Clen 6.
Ta odredba etopi v veljavo z dnem objave.
V Ljubljani dne 28. maja 1945.
fit W3/43.
Minister za narodno zdravje:
Dr. Marjan Ahèm L r.

ničarji, šoferji). Prijave se sprejemajo do 26. junija 1945.
Pričetek tečaja, ki bo trajal 3 tedne, bo javljen kasneje.
Ljubljana 12. junija 1945.
St. •59/1.
Ministrstvo za kmetijstvo
Pomočnik ministra:
Ing. Levstik Joie 1. r.

Odredbe in razglasi
'

komande mesta Ljubljane

101.
Odredba
o brezplačnem zaščitnem cepljenju
člen 1.
V interesu narodnega zdravja eo vsa zaščitna cepljenja brezplačna.
Clen 2.
Cepivo in ves za cepljenje potrebni material bo dobavljalo glavno sanitetno skladišče pri ministrstvu za
narodno zdravje.
- Clen 3.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave.
V Ljubljani dne 12. junija 1945.
St. 115/45.
4/
Minister za narodno zdravje:
Dr. Marjan Ahèm L r.

102.

'

#

Razpis

Vojne razmere so posebno v nekaterih predelih Slovenije zelo poslabšale stanje vprežne živine. Nevarnost
je, da ostane mnogo zemlje neobdelane. Da se to prepreči in da se poveča kmetijska proizvodnja, se bo
uporabilo večje Število traktorjev. Zato razpisuje ministrstvo za kmetijstvo federalne Slovenije
te'čaj
za vozače-traktoriste. Tovariši in lovarišice, ki bi se teh
tečajev hoteli udeležiti, naj <se javijo pismeno ali ustno
z osebnimi podatki (ime in priimek, datum in kraj
rojstva, stalno bivališče in izobrazba) okrajnim ali okrožniin N00 ali ministrstvu za kmetijstvo (odsek za poljedelske stroje, soba 18).
Sprejemajo se tovariši in tovarišice v starosti od
17 do 30 let, za/elena je strokovna predizo,brazba (meha-

103.

Razglas
o mobilizaciji letnikov 1921 do vključno 1910
na teritorija komande mesta Ljubljane
Mobilizirajo se v jugoslovansko vojsko vsi moški,
rojeni v letih 1921. do vključno 1910., ki «o pristojnu
oziroma ki stalno bivajo na teritoriju komande mesta
Ljubljane. Zato se
odreja:
1. Rok mobilizacije za posamezne letnike je sledeči:
a) letniki 1921, 1920, 1919 dne 13. in 14. junija 1945,
b) letniki 191.8, 1917, 1916 dne 15. in 16. junija 1945,
c) letniki 1915, 1914, 1918 dne 17. in 18. junija •945,
•) letniki 1912, 1911, 1910 dne 19. in 20. junija 1945.
2. Mobilizacijski komisiji se morajo brezpogojno javiti vsi moški, rojeni v gori navedenih letih, in sicer v
roku, ki je določen za "pregled posameznih letnikov. Vsak
mobiliziranec naj prinese s "seboj, dokumente o zaposlitvi,
potrjene od pristojnega okrajnega NO odbora; na osnoviteh listin bo mobilizacijska komisija eventualno dovolila
oprostitev od vojaške službe, vendar bodo vsi ti ostali šo
nadalje militarizirani, to *je pod vojaško disciplino.
3. Teritorij komande mesta Ljubljane obsega mesto
Ljubljano in okolico, v katero »^padajo še sledeče, obmejne vasi: Podsmreka, Crna vas, Dolnja vas, Podlipoglav, Cešnjice, Podgrad, potem ob Savi do mosta med
Jezico in Črnučami, dalje Gameljne, Šmartno, Sp. Pirniče, Medno, Jama, Kot, Gaberje in Dobrava. .
4. Mobilizacijsko mesto je bivša belgijska kasarna.
, 5. Začetek pregledov je vsak dan ob 7. uri .zjutraj.
6. Vsak mobiliziranec naj prinose s seboj hrano za
dva dni in vso osebno opremo.
7. Kdor se ne bo odzval gornji odredbi, bo odgovarjal pred vojaškim sodiščem.
Ljubljana dne 12. junija 1946.
St. 559/L
Komandant mesta Ljubljane:
podpolk, Lukovšck Ivan l r.

IiiUIala- Pre(Nei!«t»o HNOS In Narodna »lid» SlCTfriiJe • I.JuhlJant. Creili k: Rohi-rt Potar • l.]ii|.l|a>.t
- l'«k In ralotba Tnkarn« »Merkur«
» 1,1»•»>
Prestavil*: Otinat MhnU'k » Mutuant - NaiiirfVH»! mrw'no L. 1% —. «etflMnc I. 3S pollrtho L 70,— <W<4»t«ie L. W—•
{•ciaiueiua ateiilba: pive a itraui L. 1,60. u »»»ki uaUalJuJi t «trum no L OM, »c6. n Uteduiilto la upra»ùllt»oi ••1••••, ttiegoiiWa»» 0<
Ztleioii «(er. £4—41.
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v primerih, ko gre za üejauje, za katero bi se po členu 4.
tega zakona mogla izreči smrtna kazen.
Člen 15.
Ta iakon stopi v veljavo z razglasitvijo v >Uradnem listu«.
Beograd dne 23. aprila 1945.
• TaÌDik:
Predsednik:
M. PeruničiĆ 8. r.
Dr. I. Ribar s. r.
242.

Da ne bo nepravilnosti in zlorab, ki bi mogle nastati
ob izdajanju potrdil o prejemu vrednot po denarnih zavodih, izdajem naslednjo
odločbo,
da se morajo vsi vrednostni papirji glasiti
tV
na lastnikovo ime
1. Vsa potrdila, priznanice, zastavnice, zastavni listi
in podobne listine, ki jih izdajo za vrednote, prevzete
v polog ali v hrambo, javni in zasebni denarni zavodi,
zadruge, zavarovalne družbe, zastavljalnice in druge
ustanove, ki iz katerega, kolj naslova prevzemajo vrednote, se morajo glasiti na ime osebe, katere last so te
vrednote, ali osebe, ki jih polaga ali zastavlja.
2. Doslej na šifro ali na prinosnika izdana potrdila
se morajo v treh mesecih zamenjati v smislu točke 1.
te odločbe.
3. Ta odločba stopi v veljavo z dnem razglasitve.
Beograd dne 18. aprila 1945.
VII. št. 1357. '...•.
c
Po pooblastitvi ministra za finance
pomočnik:
Dr. Obrca Blagojefic s. r.

Sg~g "•'

243.

Da bi se dala pobuda ža plačevanje brez uporabe
gotovine, izdajem tole

odločbo
o dajanju pobnde za plačevanja brez uporabe gotovino
1. Kreditni zavodi né smejo pobirati provizije za
prenose z enega računa na drugega (virmane, nakazila
brez izplačila v gotovini) v zavodu samem ali med zavodi, pa tudj ob prenosih na Poštno hranilnico, Narodno
banko ali'gospodarske banke ali po njih.
2. Določba točke 1. se ne nanaša na prenose (virmane, nakazila), ki se izvršijo brzojavno ali telefonsko.
3. S tem se ukinjajo vej predpisi, ki nasprotujejo
tej odločbi.
4. Ta odločba stopi v veljavo z dnem razglasitve. .
Beograd dne 18. aprila 1945.
Vil. št. 1280. '
•• pooblastitvi ministra za finance
pomočnik:
Dr. Obren Blagojevié a. r.

Popravek
V ponatisih iz osrednjega Uradnega lista, objavljenih
v posebni prilogi k št. 7. Uradnega lista SNÖS in Narodne
vlade Slovenije se mora v >pravilniku o poslovanju z
naročnino za časnike in časopise po posti< zadnji stavek
člena 8. (stran 37) pravilno glasiti:
>Cekovna potrdila o naročnini, poslani uredništvom,
so z rekapitulacijo firUo.že Stanju blagajne.«/

Poštnina plafana v gotovini.

ADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENK
Letnik l/H.

Številka 10.

V Ljubljani dne 20. junija 1045

VSEBINA:
104. Odlok o ustanovitvi in organizaciji statističnega urada 107. Odredba o izdajanju imen3kih vložnih knjižic.
108. Spremembe in dopolnitve k odredbj o poslovanju zavaSlovenije.
rovalnic.
JOS. Uredba o cestnem prometu.
106. Odredba o denarju in vrednotah, shranjenih v bančnih 109. Odredba o brezplačnih preiskavah v bakterioloSko-epide»
mioloskem institutu.
safesih.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije

104.

Odlok
o ustanovitvi in organizaciji statističnega urada
Slovenijo
§1.
«tnf •edstvu Narodne vlade Slovenije se ustanovi
««matični urad Slovenije, ki mu načeluje ravnatelj, postavljen od Narodne vlade Slovenije. '
Preds

,

'§2.
nieafÄ,
* Sa urâda Slovenije je, da po smerÏÏL •^- Tada zbira. obdeluje in objavlja vse
veniTe ZZÒ Tì S-latiS.tike z obm°^ fedial"e Sl0"
statisü ne

§3.
m
# Radi koordinacije statističnega dela so vsa oblastva
• javne ustanove na območju federalne Slovenije dolžne
predicati predhodno v pregled in odobritev statistične
osnutke vseh popisov, ki jib nameravajo izvesti na svojem območju.
§4.
Narodna vlada Slovenije bo predpisala s posebnim
pravilnikom podrobno organizacijo in poslovanje statističnega urada Slovenije.

• .
'
§ 5Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave.
Ljubljana cine 16. junija 1945. ,
Za Predsedstvo
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej.s. r.
Josip Vidmar s. r.
%

V

105.
Uredba
o cestnem prometu
Promet po cestah in potih se mora vršiti po določuiS
te uredbe.
__
Člen I.
(Za vsa vozila: motorna, vprežna, kolesarje)
1. Vsak vozač motornega vozila, voznik in kolesar
mora poznati mednarodne prometne, znake in se po njih
ravnati.
2. Voziti mora po desni polovici ceste ter na desni
strani te polovice.
3. Cim počasnejša je vožnja, tem bliže se mora vozao
držati desnega roba ceste.
4. Pri zavoju na desno mora voziti v majhnem loku
in ob svojem desnem robu, pri zavoju na levo pa po
zunanjem loku vozišča.
»Rezanje« ovinkov je prepovedano.
5. Spremembo smeri vožnje mora vozač nakazati •
puščico ali z roko.
6. Največja brzina v strnjenem naselju je 30 km na
uro za avtomobile in 20 km za motocikle. Izven strnjenih naselij sme biti največja brzina za osebne avtomobile
in motocikle 80 km na uro, za ostala motorna vozila 50 km
na uro.
<•_ Brzina mora biti vedno taka, da more vozač vozilo
pravočasno' ustaviti v vsakem položaju. .Brzino mora prilagcdit^stanju ceste,-preglednosti, svetlobi oziroma razsvetljavi, srečavanju ter prehitevanju itd. Voza? mora,
ko se približuje križišču, zmanjšati brzino; zlasti velia to
v mestih.
8
- Ko tramvaj stoji, ga vozač ne sme prehitevati.
9- Pri srečavanju dveh vozil se morata obe vozil.
"mJviltJ Pravo2asn<> Proti svojemu desnemu robu vozišča
m toliko, da je srečanje mogoče brez vsake nevarnosti
Cim ožja je cesta, tem tolj se mora zmanjšati brzina.

"

Êtran 52.
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10. Ce srečanje ni mogoče, n. pr. na ozki zaseki, na
ozkem mostu, na gorski poti itd., se mora umakniti nazaj
tisti vozač, ki po danem položaju to najlaže stori.
11. Prehitevanje je dovoljeno mimo leve strani vozila, ki ga hoče vozač prehiteti.
12. Prehitevanje tramvaja je dovoljeno samo na njegovi desni strani, Čim je med tramvajem in desnim robom vozišča dovolj širok prostor za prehitevanje. Samo
če je ta prostor preozek, je dovoljeno prehitevanje na
levi strani.
Vozač prebitevajočega vozila mora dati znamenje s
hupo, da opozori sprednje vozilo na prehitevanje.
13. Sprednje vozilo, ki ga za njim prihajajoče prehiteva, se mora umakniti kolikor mogoče na desno in
y času prehitevanja ne sme povečati svoje brzine.
14. Pri prehitevanju mora vozač že v primerni razdalji prehajati na levo. Cim manjša je brzina sprednjega
vozila, tem večja mora biti ta razdalja.
15. Ko prehiti vozilo, mora vozač zaviti le polagoma
zopet na svojo desno stran in ne tik pred vozilo, ki ga
je prehitel.
16. Prehitevanje je strogo prepovedano v nepreglednih ovinkih, na vrhu strmine, na križiščih, na pregledni
cesti pa takrat, kadar prihaja iz nasprotne smeri drugo
yozilo.
17. Mimo pešca, ki prečka cesto, sme peljati vozač
samo za njegovim hrbtom.
18. Ce je kdo.na cesti,pred vozilom, ga mora vozač
opozoriti z dajanjem zvočnih znamenj.
19. Dajanje zvočnih znamenj mora biti omejeno na
najmanjšo potrebno mero.
20. Ce se zaradi zvočnih znamenj plašijo živali, mora
vozač prenehati in voziti obzirno. Prav tako mora voziti
obzirno, če je pred njim skupina pešcev ali stare ali
pohabljene osebe aH osebe, za katere more domnevati,
da sô gluhe ali slepe.
21. Na križiščih ima.prednost vozilo, ki vozi po glavni cesti. Kjer se glavna cesta ne loči od stranske, se
mora vozač ravnati iz previdnosti tako, kakor da nima
prednosti.
22. Na križiščih enakovretnih cest ima prednost vozilo, ki prihaja z desne strani. Pri srečanju motornih
vozil, vprežnih vozov in biciklov ima motorno vozilo
prednost, četudi prihaja z leve strani.
23. Kdor v križišču zavije s svoje strani na levo,
mora dati prednost vozilom, ki prihajajo po cesti njegove
nove smeri.
/.
24. Vozač sme ustaviti samo na. desni strani ceste
in ob skrajnem robu vozišča. Samo če so na tem mestu
položene tramvajske tračnice, se sme ustaviti na levi
ptrani ceste.
25. Tramvajski vozovi se smejo ustavljati samo na
svojih postajališčih. Ob križiščih cest mora biti tramvaj,
eko postajališče pred križiščem.
26. Pri izstopanju iz avtomobila na levi strani se moxajo potniki prepričati, če ne vozi za njimi še drugo
jvozilo.
27. Parkiranje avtomobilov je dovoljeno samo na od.
•j rej enih prostorih oz. kjer teh ni, tako, da promet ni oviran. Od križišča mora biti parkirano vozilo oddaljeno
lysajlOin.
28. Avtomobil, ki parkira ponoči, sme stati na prometni cesti brez prižgane luči samo, če je javna cestna
.razsvetljav^ toUkJaa, da je avtomobil .vidljiv,,

29. Vsako parkiranje je prepovedano na prostorih,
kjer je znak >Parkiranje prepovedano« ali >Postajanje
prepovedano«, dalje na levi strani ceste, na mestih, kjer.
je cesta ozka, kjer je pregled zastrt, in v ovinkih.
30. Parkiranje v bližini tramvajskih ali avtobusnih
postajališč je dovoljeno samo najmanj 10 m pred postajališčem ali za njim.
31. Pri izvozu iz dvorišč mora biti vozač zelo previden; če cesta ni pregledna, mora stati pri izhodu oseba,
ki opozarja na izvoz vozila.
32. Pri uvozu v dvorišča, ki so na levi strani od
vozne smeri, ter sploh pri vsakem zavijanju čez cesto
na levo, se mora vozač prepričati, če je cesta za njim
prosta. Za njim prihajajoče hitrejše vozilo ima ••••••
prednost.
83. • temi in megli morajo biti na vozilu prižgane
luči.
84. Pri »rečavanju z drugimi razsvetljenimi vozili
mora vozač motornega vozila, pravočasno zasenčiti žaromete. Zasenčenje žarometov je obvezno tudi pri srečevanju pešcev v strnjenih formacijah in pred železniško
progo, če so zapornice spuščene.
85. Vožnja avtomobilov in motorjev z najmanjšimi
lučmi je dovoljena samo, če je cestna razsvetljava dovolj
močna.
86. Gasilska in reševalna vozila v službi imajo vedno
prednost.
87. Gasilskim in reševalnim vozilom je dovoljeno
prekoračiti najvišje predpisane brzinej toda kljub temu
morajo voziti z največjo previdnostjo.
88. Na križiščih, kjer urejajo promet prometni miličniki, se morajo: vozači in pešci ravnati po njihovih! znakih; če ni drugih predpisov, velja: .
a) Ce je prometni miličnik obrnjen s hrbtom v smer.
prihajajočega vozila, je križišče za to vozilo zaprto.,Vozač mora ustaviti najmanj 10 m pred križiščem oz., če je
določena pot za prehod pešcev na križišču, ustaviti ob
tej poti.
b) Ce je prometni miličnik obrnjen z bokom v smer
prihajajočega vozila in ne drži roke navzgor, zavije vozaJS
v malem loku na desno oz. v velikem loku okrog prometnega miličnika ua levo. Pri zavijanju na levo imajo pred*
nost nasproti prihajajoča vozila.
c) Z dvigom roke zapre miličnik prosto smer in
odpre smer, ki je bila dotlej zaprta. V času, ko drži pro.
metni miličnik roko navzgor, se mora križišče izprazniti.
Ce so postavljeni za urejevanje prometa na križiščih'
semafori,, ustreza rdeča luč znaku v točki a), zelena luij
znaku v točki b) in rumena luč znaku v točki c).
Člen II.
(Za kolesarje posebej)
1. Kolesar mora voziti vedno ob skrajnem robu
ceste.
'
- 2. Dirkanje s kolesi in prehajanje iz predpisane
smeri je prepovedano. Za neizpolnjevanje teh predpisov
po mladoletnikih so odgovorni starši.
3. Ce spremeni'kolesar smer vožnje v desno ali levo,
mora to nakazati z roko.
4. Na križiščih, kjer ni prometnih miličnikov, imajo
motorna vozila prednost pred kolesarji in vprežnimi
vozili.
5. Prepovedana je. vožnja s kolesom brez oprijema
za krmilo.

Êtev. 10.

Streu 53.

6. Vsako obešanje na vozila je prepovedano. Kolesar
sme voziti na kolesu samo otroke do 8 let, če je zanje
pripravljen na kolesu primeren sedež.
.7. Ce vozi več kolesarjev skupaj, smejo voziti samo
drug za drugim, nikdar dva vzporedno.
< 8- Prepovedano je voziti s kolesi večje tovore, ki
Vozača ovirajo pri varnem vodenju kolesa.
9. Vsak kolesar mora imeti vedno e seboj listino,
« ga upravičuje do vožnje.

leta,

a) z globo od 100 do 10.000 lir;
b) s prisilnim delom 5 do 30 dni,
c) z odvzemom izkaznice za vožnjo do največ enega

č) z odvzemom vozila.
Te kazni se izrekajo posamezno ali več skupaj,
Globe se stekajo v sklad za vzdrževanje cest.
Vsaka kazenska odločba se mora predložiti v pregled nadrejenemu okrožnemu N00, ki jo more uradoma
Člen III.
spremeniti v 15 dneh po prejemu.
Pritožbe proti kazenskim odločbam se morejo vložiti
(Za vprcžne vozove posebej)
v 15 dneh pri okrajnem N00, ki je kazen izrekel. Nad«
1. Voznik mora biti vedno pozoren na cestni promet. "rejeni okrožni N00 mora pritožbo rešiti v 15 dneh.
Ce je na vozu ali ob vozu, mora vedno imeti razgled po
Pravica do pregona zastara v treh mesecih.
cesti naprej.

2. Vprežni voz mora voziti na skrajnem robu desnega vozišča. (Glej točko 3. čl. I.)
3. Ce menja voznik smer v desno ali levo, mora to
nakazati z roko.
4. Ce so na vozu dolgi predmeti, n. pr. hlodi, drogovi ali podobno, ki segajo zadaj preko voza, mora voznik ponoči na zadnji konec teh predmetov obesiti rdečo
svetilko, ki pa ne sme viseti više kot ,1.30 m od tal.
5. Voz sme stati na cesti brez nadzorstva samo, če
Je živina privezana.
Člen IV.
(Za pešce) .
.',.
1. Pri prekoračenju cest in na križiščih morajo oešci
skrbno paziti, ker imajo redno vsa vozila prednost pred
njimi.
2. Pešci morajo uporabljati hodnike. Tudi tu velja
Predpis: hodi desno!
3. Za otroške vozičke je dovoljena vožnja po hod-i. '•4; Kazg°7arMe in postajanje na vogalih in hodnikih ni dovoljeno. • •>.<•
. '
5
6
2 ••• • e
Bani ^ ^»^ ,
^ J '*w>Uen samo po predpi"SotavWčete-^mora-Pešec prekoračiti vozišč* brez
obotavljanja v najkrajši smeri '
6. Ce je hodnik ograjen, z verigami so smelo
gibati
pesci samo znotraj ograje Na teh meshh
^V-u ie
. rekora6en
f1 • ts
ceste prepovedano.
" ; "
P
ì
7. Ce nosijo pešci dolge predmete n pr lestve droBove m podobno morajo uporabljan VOZig£, 'ob skra'jnem
ì

vSek

a

'

Peljej0, bkIkel ali

**al

8. Na cesti je prepovedano igranje otrok.
Člen V.
(Solerji)

,-'/'

1. Motorno vozilo sme voditi samo, kdor ima šofersko izkaznico.
2. V vožnji z motornimi vozili se sme vaditi samo
na^ cestah, kjer, ni mnogo prometa in pod vodstvom izvežbanega in upravičenega vozača.
3. Pri vožnji z motornim vozilom mora vozač imeti
vedno s seboj svoje osebne listine.
j
Člen VI.
(Kazni)
Kršitve teh predpisov, kolikor ne spadajo v pristojnost narodnih sodišč, kaznuje okrajni N00, na obriiočju
katerega ste je kršitev dogodila:

Člen VII.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave.
Ljubljana dne 16. junija 1945.
Minister za notranje zadeve;
Polič Zoran L r,

106.

Odredba
Da bi ee denar, ki leži neizkoriščen v saîesih bank",
privedel v promet in bi imelo gospodarstvo od tega korist, se odreja:
1. Pozivajo se vsi lastniki safeeov, ki imajo v njih"
gotovino, da do 30. junija 1945 dvignejo pri banki denar,
v prisotnosti delegata ministrstva financ in uradnika dotične banke.
2. Da bi denar, ki ga dvigne lastnik iz safesa, ne
ostal še nadalje tezavriran, ga mora vložiti lastnik na
vlozno knjižico oziroma na tekoči račun pri isti banki in
more z njim razpolagati po določilih odredbe o poslova,
nju denarnu zavodov z dne 17. maja 1045, Uradni list z
dne 6. junija 1945, št. 6.
••••8' K?likor gotovina v safesu ne presega zneska
3000.— Lit, jo lastnik ni primoran vložiti na vložno
knjižico.
4
- Ce pa je gotovina v safesu večja od zneska 3000.—
Lit, pa manjša od zneska 8500.- Lit, jo mora" vložiti lastnik pri isu banki kot vlogo ali pa na tekoči račun in
sme razpolagati z njo kot z novo vlogo.
5. V primeru, da gotovina presega znesek 8500.-i
,.'J0 mora vložiti lastnik pri isti banki bodisi kot vlogo
an pa na tekoči račun in sme razpolagati • tem zneskom'
kot s staro vlogo.

•«••• X^nostni papirji, zlato in dragulji ostanejo že
nadalje shranjeni v safesih.
Ljubljana dne 16. junija 1945.
St. 47-V-1945.
sMinister

za finance:
Dr. Aleš Bebler 1. r.

Stran 54.

Štev. 10
107.

Odredba
Zaradi' nastale potrebe izdajam
odredbo,
da denarni zavodi oziroma denarne ustanove do nadaljnje odredbe za hranilne vloge ne smejo izdajati vložnih
knjižic, ki bi se glasile na prinosilca ali bi bile označene
e šifro (geslom), temveč samo knjižice, glaseče se na ime
vlagatelja.
Ljubljana dne 16. junija 1945,
Et. 46—V—1945.

Pri življenjskem zavarovanju se smejo v smislu čl. 4.
odredbe o poslovanju zavarovalnic izplačati vsote do
5000,— lir, in to v primeru smrti ali doživetja, za odkup
police pa mesečno do 2000.— lir na polico Tudi ta izpla.
čila morajo biti vidirana po delegatu.
Člen 2.
Kolikor bi imovina zavarovalca ali koristnika spadala pod odločbo AVNOJ-a od 21. novembra 1944 (Službeni list št. 25/2 iz 1. 1945.) o prehodu sovražne imovine
v državno last, se škode in zavarovalne vsote ne smejo
izplačati. To okolnost je potrebno predhodno ugotoviti že
pri zbiranju podatkov o nastalih škodah.

Minister za finance:
Dr. Aleš Bebler 1. r.
108.

Spremembe in dopolnitve
k odredbi o poslovanju zavarovalnic
Določila odredbe o poslovanju zavarovalnic z dne
17. maja 1945, št. 10 (Uradni list št. 70/6), se spreminjajo
oziroma dopolnjujejo s temile določili:
Člen 1.
Zavarovalnice morajo pričeti takoj z, rednim poslovanjem, zlasti z inkasom premij, sklepanjem novih in
obnavljanjem starih zavarovalnih poslov vseh vrst, izdajanjem polic, kritnih izjav, zbiranjem podatkov o nastalih
škodah in z njih uradno ugotovitvijo po svojih likvidatorjih.
Dovoljuje se prenos vseh onih zavarovalnih poslov,
ki so bili sklenjeni pred okupacijo na ozemlju zunaj
bivše Ljubljanske pokrajine, nazaj na prvotne zavarovatelje.
Zavarovalnice morajo pričeti takoj z ugotavljanjem:
a) likvidne nevojne škode,
b) nelikvidne in sporne nevojne škode in
c) vojne škode
ne glede na to, aH je škoda nastala pred osvoboditvijo
ali po njej.
Zapisnik o ugotavljanju škode mora obsegati tudi
točne podatke ò premoženjskih razmerah oškodovancev
s posebnim ozirom na oškodovance socialno šibkejših
slojev.
Pri elementarnem zavarovanju se izplačujejo škode
le po predhodni odobritvi delegata ministrstva za finance,
ki začasno nadzoruje zavarovalnice, in to prvenstveno sosialno šibkejšim slojem ter le za škode, nastalp na ozemlju Slovenije in do zneska 5000.— lir.

Člen 3.
Vsako izpreganje poslov od zavarovalnih zavodov, ki
so na podlagi odločbe AVNOJ-a od 21. novembra 1944
prešli v državno last, je nedopustno. Pogodbe, sklenjene
v nasprotju s to odredbo, so nične.
Člen 4.
Posojila na police se do nadaljnjega dovoljujejo samo
za kritja premij.
i

Ljubljana dne 14. junija 1945.
St. 39r-V-1945.
Minister 2a finance:
Dr. Aleš Bebler 1. r,
•
109.

Odredba
o brezplačnih preiskavah v bakteriološko«
epidemiološkem institutu
Člen 1.

.

•

Bakteriološko-epidemiološki institut opravlja vse v
njegovo področje spadajoče preiskave brezplačno za vso
državne in javne ustanove.
Člen 2.
Prav tako opravlja bakteriološko-epidemiološki institut vse preiskave, ki so v zvezi z zatiranjem nalezljivih
bolezni, brezplačno.
Člen 3.
'
Ta odredba stopi takoj y veljavo.
Ljubljana dne 12, junija 1945.
(
Zap. št. 449/IV. ,
Minister za narodno zdravja:
Dr. Marjan Ahcm 1. r, '
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Poätnlna plačana v gotovini

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 11.

V Ljubljani dne 23. junija 1945

Letnik I/IÎ.

VSEBINA:
110. Zakon o Denarnem zavodu Slovenije.
111. Odredba o določitvi tečaja za zamenjavo nemško marke
za lirski bon Denarnega zavoda Slovenije.
112. Razglas o pretisku poštnih znamk.

Zakoiii in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva'SNOS-a

a) s kreditnimi dotacijami emisijske ustanove;
b) s sprejemanjem vlog na žiravni in tekoči račun,
hranilnih vlog in drugih pologov;
c) z izdajanjem blagajniških zapisov.

110.

Člen 6.

Zpkoti
o Denarnem zavodu Slovenije

Za vse obveznosti zavoda jamči federalna enota Slovenija.
Člen 7.

i. oddelek

Dotacije, dobljene po kredilni poti od pmi=ij~ke ustanove. se izkoriščajo po zadevnih zakonskih predpisih iu
po pogojih, ki jih predpiše ta ustanova.

i

Imo, iiniiic» in sedež
Člen 1.
Zavod se imenuje Denarni zavod Slovenije.
Člen 2.
Dunarni zavod Slovenije je javnopravnu ustanova.
Naloga mu je. da v obrnejo •»•)•• a Ine Slovenije -obira <ie
liani» sredstva, ki naj se uhòrahijo. da *e dokonča osvo.
bodilnn vojrm. obnovi dežela]! zgradi država in povzdigne
gospodarstvo .
%,
_ Zavod upravlja na.ožtfoV&lkovcpVt dob|jpnih ()d en.i•.••• ustanove po kreditu ir,|pravlja druge njene posle
•• o/.emliu federalne enot« SloVetiij^
Zavod sme upravljati kol komisjonar na svojem
ozemlju posle specialnih državnih denarnih zavodov.
Člen 3.,
Denarni zavod Slovenije imjj svoj sedež v Ljubljani.
Xavod ima podružnice v vseh okrožnih krajih, po potrebi
jih pa lahko ustanovi tudi v d#rugih krajih
Otvoritev podružnic v drugih krajih Slovenije odredi glede na obče korHi minister Financ za Slovenia»
na predlog upravnega odbora zavoda.
'
JI nddelpPki
Osnovna glavnua in sredstva
Člen 1
Osnovna glavnica zavoda znaša 100,000.000 Lit. ki jo
Vplača federalna Slovenija.
Osnovna Klavnica se lahko zviša z odlokom Narodne
vlade Slovenije na predlog ministra za finance.
Člen 5.
Ostala sredstva za" namene, katerim naj zavod služi,
dobiva zavod takole:

Člen 8.
Vloge na žirovnj račun so plačljive na pokaz in no
donašajo obresti.
Vloge na tekoči račun in hranilne vloge so plačljivo
na poknz ali no odpoved: te vlo-»e donašajo ohrosti, kijih
po trajanju odpovednega roka določa upravni odbor soglasno z ministrom financ za Slovenijo.
Člen 9.
4
Za pologe zavod praviloma ne plačuje nikakih obreïtl.
Člen 10.
Blagajniški zapisi se glasijo na prinosnika in se
izdajajo z rokom največ dveh let Blagajniški zapisi donašajo obresti, ki jih določi po trajanju rokov upravni
odbor soglasno z ministrom financ za Slovenijo Blagajniški zapisi se izdajajo na okrogle vsote NH j manjši znesek zapisa določi upravni odbor po razmerah.
Člen 11.
Obveznosti zavoda na pokaz morajo biti pokrite t
gotovino v blagajni in terjatvami pri emi=ij*ki ustanovi
i najmanj 20<V0. Ostanek do lono/f „},\,-,,.,„ », ,,)i(„ia na
pokaz in njene kratkoročne obveznosti morajo biti pokrite z drugimi likvidnimi »ktivi.
111. oddelek
Aktivni posli
Člen 12.
Zavod odobruje kratkoročne kredite, in sicer tako, da:
1. eskomptira in reeskomptira poslovne menice z
najmanj tremi zanesljivimi pod p?» i* ìziemoma -me VA vod

eskoutirati tudi uoslovue menice s samo dvtyHa pudpi-

Štev. 11.

Stran 56.
soma; namesto enega podpisa se smejo vzeti v zastavo
blago, warranti, vrednostni papirji, hipoteke ali zaznambe vrstnega reda k zastavni izjavi;
2. daje kredite na tekoči račun na podlagi obveznic,
menic, blaga, hipotek- ali zaznambe vrstnega reda; predpisi prednje točke L se morajo smiselno uporabljati tudi
tukaj;
3. eskomptira in lombardira blagajniške zapise;
4. daje posojila na zastavo naslednjih vrednot:
a) zlata, kovanega ali v palicah, do 100 % vrednosti;
b) državnih in drugih obveznic do 75 °/o njih tečajne
vrednosti;
e) warrantov, ki jih izdajajo javna skladišča, Če imajo
dva zanesljiva podpisa in so plačljivi v deželi. Upravni
odbor določi vrsto blaga, za katero se smejo izdani warranti sprejemati v zastavo. Posojilo ne sme presegati
75 "/o vrednosti blaga ob času, ko se posojilo dovoli. 0
prijavah za posojilo odloča upravni odbor.
Vsako zavodu v eskompt predloženo menico in vsak
v zastavo dani warrant mora predhodno oceniti cenzurni
odbor. Koliko skupnih sredstev zavoda naj ee naloži v
posamezne posle, določa upravni odbor po razpoložljivih
sredstvih.
IV. oddelek
Blagajniška služba za državo
Člen 13.
Zavod opravlja brezplačno blagajniško službu ?• račun federalne enote Slovenije, za račun emisijske ustanove, po potrebi pa tudi za račun demokratične federativne Jugoslavije.
Za opravljanje teh poslov se povrnejo zavodu dejanski stroški.
Vse finančne in pridobitne ustanove in podjetja federalne Slovenije morajo vlagati svoje gotovinske preeežke pri Denarnem zavodu Slovenije.
Člen 11
Zavod eme opravljati kot komisionar na svojem
ozemlju tudi posle specialnih državnih zavodov, in to po
pogojih, kise s temi zavodi določijo sporazumno.
V. oddelek
Ostali posli

6. izdajati čeke, bančne naloge, kreditna pisma, plač.
ljiva na pokaz na glavnem sedežu ali pri podružnicah
zavoda;
7. izvajati virmane brzojavno, telefonsko ali pismeno;
8. nakupovati do višine glavnice in rezervnega zaklada državne obveznice in druge vrednostne papirje s
stalnim donosom in s katerih zastavitvijo se pri emisij«
ski ustanovi lahko dobijo posojila, ter prodajati te obveznice in vrednostne papirje;
9. sprejemati v hranitev papirje in druge vrednostne
predmete in oddajati v najem varnostne predale (safes);
10. izvrševati izplačila v državi — in
11. opravljati vse druge banche posle, če niso špekulacijski posli.
V7. oddelek
Posebne pravice
Člen 16.
Zavod ni dolžan protokolirati oziroma registrirati v
trgovinskem registru svoj glavni sedež in svoje podružnice.
Člen 17.
Zavod ima pravico, da iz vrednot, ki so pri njem
položene ali zastavljene, ali ki jih ima po katerem koli
naslovu v jVojih rokah, izplača prvenstveno sebe za svoje
terjatve.
Člen 18.
Knjige Denarnega zavoda Slovenije in izpiski iz
knjig, overjeni po členu 49. pravil, imajo veljavo javnih
listin.
Člen 19.
Knjige zavoda se vodijo po veljavnih zakonskih pred«
pisih, toda zavod sme vpisovati v dnevnik samo skupne
zneske posameznih računov, račune same pa voditi na
posebnih listih. Kopije pisem sme tudi hraniti na posebnih listih.
*Člen 20.
Obveznicam, izdanim Denarnemu zavodu Slovenije,
se z izpiskom iz knjig zavoda, podpisanem po členu 49,
pravil, priznava izvršilni naslov.
Člen 21. ,
Stvari, ki zadevajo izterjavo terjatev Denarnega za«
voda Slovenije, so nujne in jih morajo sodišča in drugp
narodna oblastva takoj vzeti v postopek in rešitev,
'

Člen 15.
Poleg zgoraj naštetih poslov je Denarni zavod Slovenije pooblaščen, da eme opravljati tudi še naslednje
Člen 22.
i\
posle:
Če se posojilo ne povrne v rolču, sme zavod takoJI
1. menjati bankovce;
prodati vsako zastavo, dano zavodu kot jamstvo za poso2. zamenjavati obrabljene in poškodovane bankovce jilo po eskomptu aì'i na lombard ali po kakšni drugi
za račun emisijske ustanove;
osnovi; zavod ni dolžan opominjati dolžnika, niti pri sodi3. dajati v promet kovani drobiž skladno z zadev- "šču zahtevati predhodne dovolitve za prodajo. Z zastavo
so zavarovani glavnica dolga, obresti in vsi stroški, ponimi zakonskimi predpisi;
4. kupovati in prodajati za račun emisijske ustanove vzročeni s prodajo zastavo ali. z izvrševanjem jamstva.
zlato, kovano in v palicah, skladno z zadevnimi predpisi
Člen 23.
in pogoji emisijske ustanove;
Prodajo bodisi premične ali nepremične Imovine
5. kupovati in prodajati v deželi za račuii emisijske
ustanove devize, tuje bankovce, brzojavna nakazila, čeke dolžnika zavoda je treba trikrat razglasiti v Uradnem
in druge papirje z rokom do treh mesecev, računši od listu. Od dne poslednjega razglasa v Uradnem listu do'
dne nakupa in prodaje, po zadevnih zakonskih predpisih dneva prodaje ne. gm.e miniti leč ko trideset in ne manj "
ko deset dni.
in pogojih emisijske. ustanov_ej

Stran 57.

Stev. IL
Ce opravlja prodajo sodišče ali kak pooblaščenec
zavoda, mora Denarni 'zavod še posebej obvestiti, zavarovane upnike in soupravičence pa ••••, če imajo te
osebe svoje stalno bivališče v državi, tako da jih je moči
obvestiti, kdaj bo prodaja. Prodaja pa se naznani namesto
n
iim njih zastopnikom, ki imajo svoje stalno bivališče v
državi, če eo te osebe svoje zastopnike pravočasno imenovale.
Člen 24.
Pravice in ugodnosti Denarnega zavoda Slovenije za
izterjavo njegovih terjatev ee izvršujejo tudi, če dolžnik
umre ali če postane po zakonu nesposoben za upravljanje svoje imovine, prav tako pa tudi, če bi se kaka druga
°seba sklicevala na kakšno pravico ali zavarovanje, in to
celo tedaj, če bi bila ta druga oseba lastnik vrednot ali
imovine.
Člen 25.
' Ce padejo tečaji vrednot, založenih pri zavodu, za
ve? ko deset odstotkov, sme Denarni zavod Slovenije od
dolžnika zahtevati s priporočenim pismom dopolnitev zastave. Ce dolžnik zahtevi zavoda v 15 dneh, ko" mu je bilo
pismo poslano, ne ustreže, sme zavod prodati zastavo
tudi že pred rokom in iz prodajne cene poravnati dolgovanje glavnice, obresti in stroškov. Morebitni ostanek ee
vpiše dolžniku v dobro, za morebitni primanjkljaj pa se
zahteva plačilo po sodni poti.

minulega meseca. To mesečno stanje mora poleg drugega
izkazovati skupne obveznosti zavoda, tako obveznosti na
pokaz kakor tudi rokovne obveznosti ter višino obrestne
mere za tekoči mesec, tako po aktivnih kakor po pasivnih
bančnih poslih. Ob nujni potrebi se smejo uporabljati te
obrestne mere tudi že v teku meseca. Aktivne in pasivne
obrestne mere morajo biti v prostorih zavoda izvešene
na vidnem mestu.
Člen SO.
Vsako leto sestavi dne 31. decembra upravni odbor
zavoda bilanco in račun zgube in dobička in jih predloži
v osmih dneh nadzornemu odboru, ki jih v naslednjem
tednu pregleda, napravi zapisnik in jih takoj nato prMloži upravniku s svojimi morebitnimi pripombami vred.
Ce usvoji upravni odbor pripombe nadzornega erbora, se bilanca in -ačun zgube in dobička po teh pripombah spremenita. Ce, pa upravni odbor pripomb nadzornega odbora ne usvoji, pošlje upravnik bilanco in
račun zgube ir dobička s pripombami nadzornega odbus-a
in e pojasnilom upravnega odbora' ministru financ za
Slovenijo, ki odloči dokončno.
Ugotovljeno bilanco in račun zgube in dobička odobri minister financ za Slovenijo; objaviti se morata v
uradnem listu federalne Slovenije v mesecu dni od dneva sestavitve.
Člen 31.

Člen 26.
Kdor koli bi hotel dati v prepoved ali ustavitev
vrednole. ki so položene pri zavodu, ali ,terjatve, ki se
rcorajo plačati pri njem, se mora obrniti do pristojnega
sodišča, ki lahko dovoli prepoved ali ustavitev, toda broz
škode za pravice zavoda. Zavod pa sme položiti pri sodišču vrednote ali vsoto, terjatve ob stroških lastnika ali
prejemnika pravice, toda pridrži svoje pravice.
Člen 27.
Ce lastnik pri zavodu položenih vrednot umre ali če
pride v steč*],-morajo obvestiti zastopniki dedičev i*.i
upravitelji mase o tem zavod po sodišču in pri tem o*avesti imena oseb. ki smejo razpolagati* temi vrednotami.
Ce bi zavod o tem ne bil obveščen, ni, odgovoren za škodo, ki bi utegnila nastati dedičem ali upnikom.
Ce pride imetnik žirovnega ali tekočega računa v
stečaj, preneha zavod izplačevati čeke, izdane v breme
teh računov od dneva, ko izve za stečaj. Po poravnanju
svoje terjatve skladno s členom 17. od imetnika računa
izroči zavod ostanek njegove terjatve stečajnemu upravitelju na razpolago.
Člen 28.
Spore zavoda z drugimi osebami ali drugih oseb z
zavodom odloča sodišče, ki je pristojno za trgovinske spore v kraju sedeža zavoda oziroma njegovih podružnic.
To velja tudi za prepovedi in ustavitve, ki bi jih zahtevali zavod ali njegove podružnice.
VIL oddelek
'

Mesečno stanje, letna bilanca, razdelitev dobička
"in rezervni zaklad

Člen 29.
i .
^ ^ ' V začetku vsakega meseca objavi zavod v uradnem
,' listu federalne Slovenije stanje svojih poslov na koncu

Bilanca in račun zgube in dobička se sestavljata po
naslednjih navodilih:
1. Premičnine in terjatve se ocenjajo po vrednosti
na dan sestavitve bilance, vrednostni papirji in nepremičnine pa po njih nakupni ceni;
2. dvomljive terjatve ee praviloma vsako letò odpisejo, vpišejo se pa kot dobiček, Če bj se pozneje izterjale;
3. redna amortizacija nepremičnin in materiala se
izvede vsako leto in odobri račun zaklada za amortizacijo;
4. izdatki obsegajo vse upravne stroške;
6. čisti dobiček ali zguba, izvirajoča iz raznih bančnih poslov, se v bilanci posebej označi.
:
Člen 32.
/'
Od čistega dobička, izkazanega v bilanci ob koncu
leta. se odvzame ena tretjina za rezervni zaklad zavoda,
ostanek pa pripade federami Sloveniji. '
Rezervni zaklad se uporablja za pokritje morebitnih
izgub.
'
(
Rezervni zaklad se vodi na posebnem računu. Pravi,
loma se naloži v državne obveznice. Doncs teh obveznic
se pripisuje glavnici zaklada.
Člen 33.
Upravni odbor predloži vsake tri mesece in konec
leta ministru financ za Slovenijo poročilo o poslovanju
zavoda v minuli dobi, v zvezi z razvojem .denarriih,
finančnih in gospodarskih razmer na ozemlju federalne
Slovenije.
Nadzorni odbor predloži ministru financ ža Slovenijo «poročilo o bančnih računih v teku istega razdobja.
Obe poročili se natisneta hkrati z letno bilanco in
računom zgube in dobička kot posebna knjiga.

Stran 58.
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Vili, oddelek
Uprava, nadzorstvo in ustroj
Člen 34.
Denarnemu zavodu načeluje upravnik, kateremu je
v pomoč upravnikov pomočnik, ki ga v odsotnosti tudi
nadomestuje.
Zavod upravlja upravni odbor, ki mu predseduje
upravnik.
Zavod nadzoruje nadzorni odbor.
V imenu ministra za finance demokratične federativne Jugoslavije nadzoruje zavod njegov delegat.
Člen 35.
Upravnika postavlja Predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega sveta na predlog ministra financ za
Slovenijo.
Upravnik Denarnega zavoda za Slovenijo je hkrati
tudi predsednik upravnega odbora. Skrbi za izvršitev
sklepov upravnega odbora, skrbi za uporabljanje določb
tega zakona o ureditvi Denarnega zavoda Slovenije, njegovih pravil in pravilnikov ter zadevnih zakonskih predpisov; vodi vsakodnevne posle zavoda; pripravlja vse
ptedmete, ki se morajo predložitf upravnemu odboru v
rešitev; ukrepa vse potrebno za zaščito koristi zavoda;
izvaja starešinsko nadzorstvo nad- uslužbenci; skrbi za
P'-avočasno obveščevanje delegata ministra za finance
demokratične federativne Jugoslavije o sklepih upravnega odbora.
Za svoje delo je odgovoren nepos'redno ministru
financ.
Člen 36.
Upravni odbor Denarnega zavoda Slovenije je sestavljen iz upravnika in štirih članov, ki jih postavlja Predspdstvo Slovenskega narodno osvobodilnega sveta na
predlog ministra financ za Slovenijo.
Upravni odbor izvoli iz svoje srede podpredsednika,
ki opravlja v upravnikovi odsotnosti dolžnosti predsednika upravnega odbora.
Člen 37.
Ti štirje člani upravnega odbora se postavljajo za
dobo dveh let.
Upravni-odbor Denarnega zavoda Slovenije se izvženši predsednika obnavlja vsako leto tako, da polovica njegovih -članov odstopi in se na njihovo mesto
postavijo noVi člani. Z žrebom se določi, kateri člani
upravnega odbora naj odstopijo po preteku prvega leta.
Ce ee izprazni mesto člana upravnega odbora iz drugega
vzroka, se postavi na izpraznjeno mesto nov član odbora.
Vendar traja temučlanu upravnega odbora mandat samo
do tti>nra dveletne dobe tistega člana, na čigar meato
je bil postavljen.
'Člen 38.
Upravni odbor se snide najmanj dvakrat na mesec,
toda upravnik ga skliče tudi, kadar se pokaže za to potreba ali če to pismeno zahtevata dva člana uprave.
Upravni odbor je sklepčen, če so nđvzoči na seji,
na katero so bili pravočasno povabljeni vsi člani, trije
člani, vštevši predsedujočega. ^Sklepa se z" večino glasov;
če so glasovi razdeljeni, odloči glas predsedujočega.
O sklepanju na sejah se piše zapisnik. V- zapisniku
se navedejo: predmet sklepanja, storjeni sklepi in na
kratko razlogi, sklepov, kakor tudi izražene pripombe.

Vsi navzoči člani in zapisnikar, ki ga določi upravnik
izmed uradnikov zavoda, podpišejo zapisnik.
Člen 39.
Upravni odbor je pristojen za reševanje vseh'poslov
zavoda, ki spadajo v njegovo pristojnost po predpisih
tega zakona, poleg tega pa še:
1. da presodi vsak mesec poslovanje zavoda;
2. da odobri proračun izdatkov zavoda;
w
3. da voli člane cenzurnih kakor tudi člane vseh
drugih odborov, ki se sestavijo za posebne posle, in da
daje cenzurnim odborom potrebna navodila;
4. da odloča po predhodnem sporazumu z ministrom
financ za Slovenijo o nakupu nepremičnin in zidanju
zgradb, potrebnih :% centralo zavoda kakortudi za njene
podružnice;
5. da v soglasju z ministrom financ za Slovenijo
določa obrestno mero po aktivnih in pasivnih poslih
zavoda.
Člen 40.
Člani upravnega odbora morajo izmenoma opravljati
dehirstvo v zavodu po vrsti in načinu, kakor jih določi
upravni odbor.
Člen 41.
Nadzorni odbor Denarnega zavoda Slovenije je sestavljen iz treh članov, ki jih postavlja Predsedstvo Slovenskega narodno osvobodilnega sveja na predlog ministra financ za Slovenijo. Nadzorni odbor izvoli iz svoje
srede predsednika.
Nadzorni odbor se postavlja za dobo 3 let in se obnavlja tako, da vsako leto odstopi en njegov član xin se
na izpraznjeno me^to postavi nov č'.an odbora. Člana,
kj odstopita po prvem in po drugem letu, se določila
z žrebom.
Ce se izprazni mesto kakega člana nadzornega odbora iz drugega vzroka, se postavi na izpraznjeno mesto
nov član odbora. Clan nadzornega odbora, ki se postavi
na izpraznjeno mesto, v tem primeru opravlia# svojo
dolžnost ^•••• do konca triletne dobe tistega člana, ^na
čigar mesto je bil postavljen.
Člen 42.
Nadzorni odbor se snide enkrat na mesec, predsednik pa ga sme sklicati tudi večkrat.
Nadzorni odbor je sklepčen, če sta pri seji, h kateri
so bili pravočasno povabljeni vsi člani, navzoča dva člana.
Sklepa se z večino glasov^ ob delitvi glasov odloča
glas predsedujočega.
Člen 43.
Nadzorni odbor nadzoruje vse posle zavoda, zlasti pa:
1. pregleduje knjige in druge spise zavoda.;
2. pregleda od časa do časa stanje blagajne, listnice,
zastave in vseh drugih vrednot, ki so pri zavodu;
3. overja letno bilanco in račun zgube in dobička;
4. na koncu leta predloži poročilo ministru financ za
Slovenijo o bančnih računih.
Nadzorni odbor napravi o vseh pregledih zapisnik.
Morebitne svoje pripombe sporoča upravniku» pismeno.
Ce bi organ zavoda kakršne koli pripombe nadzornega
odbora ne upošteval, mora upravnik o tem takoj poročati
ministru financ za Slovenijo.
n

ßtran 59.

Štev. 11.

upravnik ali njegov namestnik hkrati z enim uradnikom,
ki ga določi upravni odbor.
Podpisj oseb, ki so pooblaščene podpisovati za Denarni zavod Slovenije, morajo biti izobešeni v prostorih
Denarnpga zavoda Slovenije tako, da so dostopni občinstvu, in objavljeni v uradnem listu federalne Slovenije.
Upravni odbor poveri lahko posameznim ali skupnosti svojih članov ali uradnikom zavoda proti preklicu
za določen ali nedoločen čas opravljanje posameznih
poslov zavoda.

Člen 44.
Cenzurni odbor na glavnem seđežu zavoda šteje devet članov, ki jih imenuje upravni odbor za tri leta in
je sestavljen iz gospodarstvenikov. Pri podružnicah zavoda je cenzurni odbor sestavljen iz šestih članov, ki jih
tudi imenuje upravni odbor za tri leta.
Cenzurni odbor se obnavlja vsako leto tako, da se
tretjina njegovih članov nadomesti z novimi člani.
Natančnejše določbe o sestavi cenzurnih odborov se
predpišejo s pravilnikom o kreditiranju.
Člen 45.
Člani upravnega, nadzornega in cenzurnega odbora
dobivajo nagrade, ki jih določi minister financ za Slovenijo na predlog upravnega odbora.
' Člen 46.
Upravni odbor zavoda postavlja, povišuje in odpušča
osebje zavoda na upravnikov predlog; natančnejše določbe o tem se predpišejo s, posebnim pravilnikom, ki ga
izda minister financ za Slovenijo na predlog upravnega
odbora.
Člen 47.
Minister za finance demokratične federativne Jugoslavije nadzoruje zavod po svojem delegatu, ki ima zoper
sklepe upravnega odbora pravico veta.
0 vsaki uporabj te svoje pravice mora delegat takoj
z ^obrazložitvijo obvestiti ministra za finance demokratične federativne Jugoslavije, kj mora izdati rešitev in
jo vročiti upravnemu odboru v 15 dneh od dneva sklepa,
zoper katerega je bil vložen veto. Ce se upravnemu odboru ne vroči rešitev v tem roku, velja, da je veto delegata umaknjen.
Delegat sme biti navzoč pri sejah upravnega odbora
ter sme pregledovati knjige, zapisnike in spise.
Člen 48.
Za opravljanje svojih poslov ima zavod:
a) osrednjo upravo (centralo) in
b) sedeže zavoda (podružnice).
Osrednja uprava je razdeljena pa oddelke in odseke.
Delo v oddelku vodi načelnik oddelka v odseku pa načelnik odseka.
.
'
Sedež zavoda za mesto Ljubljana spada v sestav centrale, ostali sedeži pa so ustanovljeni kot podružnice po
ivsem slovenskem ozemlju, kjer koli ee pokaže potreba.
Sedež zavoda ima svojega predstojnika v činu upravnika
podružnice, razdeljen je pa na oddelke in odseke, katerim načelujejo načelniki oddelkov oziroma odsekov.
Podružnicam v podeželju načeluje upravnik z enim ali
več namestniki.
Natančnejše določbe o poslovanju in ustroju Denarnega zavoda Slovenije predpiše minister financ za Slovenijo na predlog upravnega odbora zavoda.
Člen 49.
Upravnik podpisuje veljavno za zavod s še enim
članom upravnega odbora, en član upravnega odbora pa
z enim uradnikom ali z dvema uradnikoma, kj ju za to
pooblasti upravni odbor. Pri podružnicah podpisujejo vse
lietine, ki m •••••••• •• gpsle. |• njUioy_ega področja
(

«*.

Člen 50.
Vsi prejšnji odloki Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega sveta, ki so s tem zakonom v nasprotju,
60 razveljavljeni.
V Ljubljani 21. junija 1945.
St. 85/Z.6.
Za Predsedstvo
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta:
'Sekretar:
Predsednik:
France Lubej 1. r.
Josip Vidmar 1. r.

Uredbe, odredbe (naredbe)
in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenia
111.

Odredba
Narodne vlade Slovenije o določitvi tečaja za zamenjavo nemške marke za lirski bon Denarnega zavoda
Slovenije
Do zamenjave okupatorskih valut v dinar demokratične federativne Jugoslavije je določen na ozemlju, kjer
je v obteku nemška marka, začasni obračunski tečaj za
lirski bon Denarnega zavoda Slovenije, in sicer:
2 liri (v bonih) = 1 RM.
V Ljubljani 21. junija 1945.
St. 365-1—1945.
Predsednik NarodHe vlade
Minister za finance:
Slovenije:
Dr. Aleš Bebler L r.
•••• Kidrič 1. *

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev, zavodov in ustanov
112.

Razglas
o pretisku poštnih znamk
Po naredbi ministrstva za finance št. 96-1 od 2. junija
t, 1. (Uradni list SNOS in Narodu« vlade Slovenije št. 8
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Stran 60.
od 13. junija 1945) je poštna direkcija pretiskala 16 vrst
pokrajinskih znamk, ki so bile v veljavi pred 9. majem
t. 1. Dala jih je v promet dne 7. junija t. 1. Pretiskane
so tudi nemške znamke po RM 0.01, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06
0.03, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20, 0.24, 0.25, 0.30, 0.40, 0.42, 0.50
0.60 tn 0.80, ki so določene za promet na ozemlju Gorenjske in Štajerske, a za promet na ozemlju, k' je bilo
zasedeno po Madžarih, so pretiskane znamke za: i, 4, 5,
10, 18, 20, 30, 50, 70, 80 tiler in 1 pengö.
Pokrajinske znamke imajo v zgornjem in spodnjem
delu napis-, Jui" -lavija, nemške in madžarske, pa samo
v, spodnjem delu.

Enoten pa je ostali pretisk z napisom >Slovenija<
preko znamke od levega spodnjega roba proti desnemu
'.gornjemu robu, v levem zgornjem robu je peterokraka
'.vezda — simbol svobode — in pod nje simbol Slovenije,
v spodnjem desnem kotu pa datum osvoboditve Slovpnije:
K 5. 1945.
D'rekrija pošte v Ljubljani
dne 20. junija 1945.
St. 2••••945.
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Poätnina plačana v gotovini.

ADNI LIS
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/Il.

Številka 47.

V Ljubljani dne 27. oktobra 1945
VSEBINA:

*>33. Uredba o ustanovitvi Akademije upodabljajočih umetnosti
v Ljubljani.
•••' 0c"edba ° ureditvi nabiranja prostovoljnih prispevkov.
oda. Odredba o obveznem prijavljanju osebja gozdarske in lesne
stroke.

33G. Potrditev federalne kandidatne liste Osvobodilne front«
za Slovenijo.

JLIredbe, odredbe in drugi razglasi

čelna vprašanja, ki se tičejo Akademije, in voli (2. odst
6, člena) rektorja.
8. člen
Učno osebje (redno in izredne profesorje tef docente in honorarne profesorje) postavlja po-natečaju ali
s pozivom na predlog akademskega sveta minister za
prosveto; člane prvega akademskega sveta imenuje minister za prosveto.
Za profesorje se postavijo upodabljajoči umetniki,ki so s svojim delom dokazali visoke umetnostne in
vzgojne sposobnosti. Člani učnega osebja se morejo zaradi
strokovne, moralne ali družbene neustreznosti odstraniti
z Akademije na predlog akademskega sveta po predhodnem disciplinskem postopku.
Odloke o postavitvi in odstranitvi učnega osebja
izdaje minister za prosveto v skladu s to uredbo.

D,,

Narodne vlade Slovenije
333.

Uredba
o ustanovitvi Akademije upodabljajočih umetnosti
v Ljubljani
1. člen
T- uH
Akademija upodabljajočih umetnosti v
^ubijani z značajem visoke šole.
slanovi se

2. Člen
k **maÄ Akademii« ie, da vzgaja umetniški naraščaj
nÄoÄmU US.tVarjanJu- pri tem se ozira na domačo
^nskTzeml o fVaia ^3ei?Ce k tes* Povezanosti s de

337. Začasna imenovanja v pravosodni službi.

9. člen
Upravno in strokovno osebje imenuje ministrstvo za
prosveto po potrebi; imeti mora s pravilnikom predpisano izobrazbo.

3. člen

10. Člen
4. člen

^"

A
0dde e
et«,
rSSo?iia,ima-in
Ä w Slikarstvo. graiiko, kipar,
stvo, medaljerstvo
arhitekturo.

5. člen
Akademska oblastva so rektor in akademski svet.
Minister za prosveto ima vrhovno nadzorstvo nad delom
akademskih oblasti.
6. člen
Rekt0r
upravlja Akademijo in je njen predstavnik,
vodi umetnostno strokovno in vzgojno delo na Akadeiniji ter skrbi za pravilne odnose in sodelovanje med
akademskimi oblastvi in dijaškimi organizacijami.
Rektorja voli izmed rednih profesorjev akademski
svet; izvolitev velja, če ji v roku 8 dni ne ugovarja
minister za prosveto; prvega rektorja postavi minister
za prosveto.
7. člen
pmiesorji ter docenti. Akademski svet rešuje Sažna na-

Učna doba na Akademiji traja obvezno 4 leta oz.
8 semestrov. Gojenec, ki je dosegel diplomo Akademije,
dobi naslov akademskega slikarja oz. akademskega kiparja, gojenec oddelka za arhitekturo pa naslov diplomiranega arhitekta s pravico, doseči naslov inženirja,
ako napravi na tehnični fakulteti univerze dopolnilne
izpite.
11. člen
^Gojenci Akademije postanejo lahko vsi tisti, ki so,
končali katero koli srednjo šolo, in vsi,tisti, ki pokažejo'
izredno sposobnost za umetniški poklic in so dovršili,
svoje 17. leto starosti.
Za sprejem na Akademijo mora napraviti vsak priglasenec sprejemni izpit, ki bo urejen s posebnim pravilnikom. Poleg tega mora predložit? svoje dosedanje
izdelke v stroki, za katero se je prijavil.
>
12. Člen
Podrobnejše odredbe za uporabo te uredbe predpiše
minister, za p.rosveto s posepnim pravünikom.
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Stran 230.
13. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu<.
Ljubljana dne 8. oktobra 1945.
Za Narodno vlado Slovenije:
Podpredsednik:
Minister za prosveto:
Narodne vlade Slovenije:
ï)r. Ferdo Kozak s. r.
Dr. Marijah Brecelj š. r.

Uredbe, odredbe in "drugi ïa'zgïàsî
•ministrstev Narodne vlade Slovenije
334.

Odredba
ïnmistrstva 2a notranje nadeve
o ureditvi nabiranja prostovoljnih prispevkov
Da se uredi in postavi pod oblastveno kontrolo
nabiranje prostovoljnih prispevkov v denarju ali blagu,
"""

••••^••••:

1. člen
Prostovoljni prispevki, v denarju ali "blagu se -šinejo
na ozemlju federalne Slovenije nabirati le z dovoljenjem
"pristojnih narodnih oblasti in cà način, ki je predpisan
"• to odredbo.
2. Člen
Dovoljenja za nabiranje se praviloma izdajajo kulturnim, znanstvenim, strokovnim, telesnovzgöjnim • drugim društvom ter orgahìza'cìjam, ustanovam in zavodom
s pogojem, dà se zbirka uporabi za namene, ki jih določajo društvena pravila ali pa za Obče koristi.
Zbirke, ki so namenjene v korist posameznikov, se
smejo dovoliti posameznikom aH prej navedenim ustanovam le izjemoma in v posebno utemeljenih primerih.
3. člen
Nabiranje prispevkov na celotnem ozemlju federalne
Slovenije ali v območju več okrožij dovoljuje ministrstvo
za notranje zadeve, V območju posameznega okrožja in
za več -okrajev v okrožju okrožni izvršni aodbor, v okraju
pa okrajni izvršni odbor.
Društvom aH organizacijam kakor tuài posameznikom, ki imajo sedež Oziroma prebivajo zunaj federalne
Slovenije, dovoljuje prostovoljne zbirke za bèiòtno območje federalne enote ali za posamezne upravne enote
ob pogojih te uredbe ministrstvo za notranje zadeve, če
nimajo dovoljenj zveznih ministrstev, ki opravičujejo
nabiranje prispevkov na vsem ozemlju države.
Dovoljenja za nabiranje prispevkov se izdajajo le
' za določeno zbirko in najdalj za dobo pol leta.
4. člen
>V prošnji za dovolitev zbirke morajo biti navedeni:
a) naziv, sedež, statutarni namen in statutarno področje
društva aH organizacije oz. ustanove, ki prosi za dovolitev; b) namen, predmet, krajevni obseg zbirke in
višina, ki naj bi jo zbirka dosegla; c) način izvedbe nabiranja in Č) ako je zbirka namenjena za razdelitev, kdo
bo to razdelüex J^yjçsjj ja, na, kak nflčin,

Posameznik, ki namerava nabirati prispevke, mora
poleg svojih osebnih podatkov, bivališča in poklica navesti okoliščine, omenjene pod b) do č) prejšnjega odstavka in priključiti prošnji potrdilo pristojnega krajevnega N0, ki izpričuje resničnost prosilčevih 'navedb.
Prošnja •• mora vložiti pri krajevnem N0, kjer je
sedež društva oziroma organizacije ali ustanove 'aH pa
"bivališče prosilca.
Krajevni N0 mora. overiti navedbe v prošnji in jo
predložiti s svojim predlogom in mnenjem po redni poti
omasVvu, ki je po 3. členu te odredbe /pristojno 'za odločanje.
5. člen
Pristojno oblàstvo mora presoditi utemeljenost prošnje glede na/ predlagano izvedbo nabiranja, Višino, ki
naj bi jo zbirka 'dosegla, *in 'način 'uporabe nabranih 'prispevkov; nadalje ima pravico, da samò dòìocì dopustno
višino prispevkov oziroma blago, ki naj se .pobira in da
predpiše pogoje za izvedbo zbirke same in za uporabo
donosa zbirke.
0 vsaki dovoHtvi se izda prosilcu pismena odločba.
Odločba pa se nibra 'hkrati priobčiti "tudi v dnevnem
časopisju ali sicer objaviti -na način, da se javnost opozori na dovoljeno zbirko.
Zoper odločbo, s katero se zaprošena zbirka odkloni,
ni pritožbe.
'6. člen .
Osebe, ki jim je pov'èVjèïro neposredno nabiranje
prispevkov po hišah, morajo imeti nabiralno knjižico aH
seznam, potrjen od predstavnikov društva ali organizacije "Oziroma 'us'tànove, ki ji .je
'dovoljena zbirka 'ter posebno potrdilo teh ustanov, :ki -opravičuje po&mezhega
nabiralca za nabiranje prispevkov. .
Posamezniki, ki jim je dovoljeno nabiranje prispevkov p'o drugOm odstavku 2. cleha te 'odredbe, se 'morajo
•Vselej izkazati -z oblastvenim dovoljenjem in z Tištirio, ki
'izpričuje njihovo identiteto. Pred 'početkom iiab'îrarijà se
•morajo -uglasiti pri kfrajevhefn $0, ki s 'potrdilom tfa
oblastvenem dovoljenju oziroma "V 'nabiralni knjižici "ali
seznamu vzame na znanje nabiranje prispevkov v svojem območju.
Nabiranje prispevkov po ulicah, *v javnih 'prostorih,
na pnireditvak ïtd. so 'inora vršiti tako, da fe Wpravice.
nost posameznega nabiralca vidna.
Osebe, ki nabirajo prispevke, se morajo strogo rav.
nàti po odreäbßh izdanega oblastvenega 'dovoljenja.
7. 'člen
Za izvajanje te "odreflbe sktììfio 'pristojna narodna
öbkstva in narOditk -••••.
Ò. 'Čleh
Čo bi se donos zbirke ne mogel uporabiu za določeni hainén aii če sé ne bi izpolnili .pogoji, predpisani v
dovoljenju, sme oblaštvo iz 3. Sena te odredbe določiti,
da se uporabijo nabrana sredstva za podobne namene.
9; člen
Prekrške te uredbe kaznuje z denarno kaznijo 'do
10.000 dinarjev aH v primeru neizterljivosti s prisilnim .
delom brez odvzema prostosti do • ihëseëév, okrajni #0,
S ßifiat obinociù j$ bjip dejanje Mt
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Zoper kazensko razsodbo je dovoljena v 15 dneh
pritožba na okrožni izvršni NO. Pritožba se vloži pri
okrajnem NO, ki je kazen izrekel.
Denarne kazni se stekajo v socialni sklad okrajnega NO.
10. člen
Pravica do kazenskega pregona zastara no enem
•letu.
11. člen
Ta odredba velja'od dneva objave v ^Uradnem listu«.
Ljubljana dne 19. oktobra 1945.
Minister za notranje zadeve:
Zoran POlic s. r.

4. člen
V bodoče mora vsakdo prijaviti pridobitev strokovne
izobrazbe oziroma spremembe službenega položaja, imenovanje, premestitev, preselitev, namestitev in bivališče
V 14 dneh po nastali spremembi.
5. člen
IfrSitve predpisov te odredbe se bodo kaznovale po
zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 23. IV. 1915, Ur. list DFd št. 241/2C.
6. "len
Ta odredba velja od dneva objave v •»Uradnem listuc
Ljubljana dne 18. oktobra 1945.
-Minister za gozdarstvo:
Fajîar Tone s. r.

SS'5.

(Odredba
'ministrstva. 2a 'gozdarstvo
'ô 'ob'vt'iirVm 'prijavljanju osebja 'gozdarske -in 'lesne
stroke
Zaradi pregleda vsega -osebja gozdarske in »lesne
"stroke v Sloveniji
odr e juin :
1. Člen
Ministrstvu za gozdarstvo v Ljubljani se mora prijaviti vsakdo, ki spada med osebje gozdarske in 'lesne
stroke.,po tej odredbi; izvzeti so uslužbenci tega ministrstva.
t... ¥• osebju .gozdarske in lesne stroke se rprištevajo
tisti, ki so napravili izpit za gozdnega ali'lovskega Čuvaja,
dovršili kakršen 'koli s'trokovni gozdarski oziroma ìesni
tečaj gozdarsko ali lesno'nižjo, srednjo, visoko ali tem
-l^Pi1?^010? P°leg teh pa tudi tisti, ki so si pridobili
Ä°• izobrazbo z neposrednim delom :V gozdnem
&' "S ^*'•^'60 fea vsaj tri leta izvrševali
2. cîèn
Prijaviti se mora vsakdo ne glede na zaposlitev s
pismeno" prijavo v enem mesecu od objave te odredbe.
V prijavi morajo biti tile,podatki:
1. priimi>k, ime in -očetovo .ime;
2. dan, me5ec,'leto, kraj-in «okraj Rojstva;
3. narodnost m državljanstvo;
4. bivališče;
I
5. splošna in sirokoyjia •ifcobrazba »(trajanje, vrsta .in I
kraj šol ali tečajev, izpiti);
• i
6. strokovna praiksa *(<Mdy službovanje) z navedbo
Rajanja, kraja in vrste;
7. sedanja zaposlitev;
8. znanje,jezikov;
'9. 'speciafiza'cïja oziroma gozdarska-aH lesna ?panoga,
# kateri ima .prijavljenec -največ -skušnje;
10. -prijavljenoeva 'usoosobljenost -za druga dela dn
Stroke.
3. člen
Nekolkovano prijavo mora oddati vsakdo pri svojem
krajevnem oÄiromaoetrtnemNO, ki•••••••7,^"•"••••1•-'
Ä Ž00*^ > Üh 'potrdi, da-svoje mnenje "o^ijay-'
Ijencevem nravstvenem -in ;politiČnem vedenju ter'po5^
prijavo imruôtrstBi za gozdarstvo
'
'
*• - -•

liaziie 'uradne objave
336.

Potrditev
îederalne kandidatne liste 'Osvobodilne ïronte
za-Slovenijo
Federalna volivna komisija Slovenije je potrdila
predloženo federalno kandidatno listo Osvobodilne
fronte Slovenijo, glasečo se:
č»Xosilcc -ieflcralrie Usto (Josip V i dm aï,
kandidati:
-i. kandidat: 'Josip Vidmar, književnik, Ljubljana,
»
''Cesta "na Rolriik 1,
toamestiiik: rdr. 'Alojz -Kraigher, ^zdravnik, Ljubljana,
Beethovnova '9,
^
'2. kandidat: TEdvard,'Kocbek, profesor, Ljubljana,
Hotel Union,
namestnik: Karel 'Lcviinik, .generalmajor, Ljublja.
na, Puharjeva 12•,
'3. kandidat: Josip -Rus, sodnik, Ljubljana, Gajeva
10/V,
namestnik: Stane -Kovat', -grafik, Ljubljana, Hotel
Union,
4. ^kandidat: Oton Župančič, -pesnik, Ljubljana, Nunska št. 4,
'namestnik: inž. 'Jože 'Levstik, agronom, "Ljubljana, .
Kodeljevo, MaliničeVa 25 A,
Vkarfdidàt: "France'Bevk, pisatelj, Xjubljäna, 'Hotel
Union,
namestnik:'Božidar *•••••, 'akad, slikar, Ljubljana,
Pred Škofijo 21,
*6. ^kandidat: 'dr. -Aleš Bebler,"pravnik, Beograd,
namestnik: Tone Toman, "delavec, Ljubljana, Bežigrad "ŠU13,
7. kandidat: Josip Jcras, 'profesor, Ljubljana, Gajeva
•>/•,
namestnik: Matija Malešič, rmajòr 'Ljubljana, Gajeva
2••, •
'8. rkandidat: -dr. Stonko Çajnkar, -profesor, Ljubljana,
'Séjnénîlka 'til. 4,
NnamesUaik:*Màks .Krmeli,.• kóhet, .Ljubljana, iTyweva •
ièU -38,
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9. kandidat:

Vlado Ambrozij generalmajor, Beograd,
namestnik: l'olde Maček, tesar, Sp. Zadobrova št. 46,
10. kandidat: Pcpca Kardelj, delavka, Beograd,
namestnTii: Janez Vipotnik, podpolkovnik, Ljubljana, Sv. Petra 31,
11. kandidat: Stane Kavčič, delavec, Beograd,
namestnik: Angelca Ocepek, delavka, Ljubljana, Erjavčeva ul. 3,
12. kandidat: Lidija šentjurc, prolesor, Ljublana, Smoletova 11,
namestnik: Ivo Svetina, učitelj, Ljubljana, Podmilščakova 37,
13. kandidat: Franc Sncj, uradnik, Ljubljana, Šubičeva 10,
namestnik: dr. Rudolf Obračun?, zdravnik, Ljubljana, Hotel Union,
14. kandidat: France Lubej, učitelj, Ljubljana, Hotel
Union,
namestnik: Marija Jordan, delavka, Maribor, Tomšičev drevored,
15. kandidat: Tone Vidmar, podpolkovnik, Ljubljana,
Celovška 128,
namestnik: Angelca Mahnič, Študentka, Ljubljana,
Malgajeva 8,
16. kandidat: Bojan Polak, podpolkovnik,. Ljubljana,
Nunska ul. 4,
namestnik: Tone Šušteršič, železničar, Ljubljana,
Erjavčeva 24,
17. kandidat: Beno Kotnik, kmet, Podkraj pri Guštanju 7,
namestnik: Dušan Švara-Dule, podpolkovnik, Maribor, Tomšičev drevored,
18. kandidat: dr. Pavel Lunaček, zdravnik, Ljubljana,
Ženska bolnica,
namestnik: Niko Šilih, podpolkovnik, Ljubljana, Gajeva 2,
19. kandidat: Alojz Mlakar, kmet, Novo mesto, Seidlova 7,
namestnik: Mara Rupena-Osolnik, učiteljica, Ljubljana, Hotel Slon,
20. kandidat: Ivan Novak, čevljar, Tacen št. 58,
namestnik: Ivan Lokovšek, podpolkovnik, Ljubljana,
Tavčarjeva 4,
21. kandidat: Franc Poglajen, podpolkovnik, Beograd,
Petrovgrad,
namestnik: dr. Božena Ravnikar, zdravnica, major,
Beograd,
22. kandidat: Tone Halner, kmet, StražiSce 64 pri
Kranju,
namestnik: Mirko Zlatnar, podpolkovnik, Ljubljana,
Vrstovškova 4,
23. kandidat: Srečko Žumcr, grafik, Ljubljana, Poljanski nasip 10,
namestnik: Edmund Turnher, učitelj, Ljubljana, Hotel Union,
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24. kandidat:

Tone Dolinšek, delavec, Ljubljana, Sv.
Petra 76,
namestnik: dr. M'ha Potočnik, pravnik, Jesenice,

25. kandidat: dr. Drago Marušič, pravnik, Beograd,
namestnik: Rudolf Janko, podpolkovnik, Kožarje
št. 90,<
danes, dne 23. oktobra 1945, v smislu 3. točke 25. člena
zakona o volitvah narodnih poslancev za Ustavodajno
skupščino kot edino listo.
Ljubljana dne 23. oktobra 1945.
,

Federalna volivna komisija Slovenije
Tajnik:
Predsednik:
Dr. Mak Ivan e. r.
• Žigon Alojzij s. r.
337.
Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 10. oktobra
1945, št. 13-40/45—4, so bili začasno sprejeti v pravosodno službo in dodeljeni na službovanje okrajnemu
sodišču v Gor. Radgoni:
Celhar Ivan, uradnik in Brumen Ivan, služitelj, oba
bivšega okrajnega sodišča pri Sv. Lenartu v Slov. goricah
in Rožič Mira, zasebna uradnica, stanujoča v Radečah
št. 9, slednja kot uradniška pripravnica za X. položajno
skupino.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 12. oktobra
1945, št. 1270/45—3, je začasno sprejet v pravosodno
službo Lavrenčič Anton, uradnik bivšega okrožnega sodišča v Ljubljani in dodeljen na službovanje okrajnemu sodišču v Grosupljem.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 12. oktobra
1945, št. 1541/45—6, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo Furlan Ivan, uradnik bivšega okrajnega sodišča
v Črnomlju in dodeljen na službovanje okrajnemu
sodišču v Ljubljani.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne, 10. oktobra
1945, št. 1342/45—2, je začasno sprejeta, v pravosodno
službo kot zvaničnica H. položajne skupine Filipič Celestina, absolventka 3. razreda meščanske šole, stanujoča
v Pivolah 7, p. Hoče ^ri I* "wu in dodeljena okrajnemu sodišču v Ljutomeru.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 16. oktobra
1945, št. 1522/45—3, sta bila začasno sprejeta v pravosodno službo in dodeljena na službovanje okrajnemu
sodišču v Mariboru:
Horvat Jože, služitelj bivšega okrajnega sodišča v
Ormožu na razpolagi in Hojn.& Marija, administratorka
pri okrajnem načelstvu NM Maribor-levi breg, slednja kot
uradniška pripravnic^ za X. položajno skupino.

Inda jata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v LJubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk In založba: tiskarna
Merkur — oba v LiuMjani. — Izhaja »saio eredo to eoboto Naroï^Vna: mesečno:.din 24.—. čptrtMno: din 70.—! polletno:
din 135.—, celoletna: dia 260,—. Posamezna *tevintar,prva pola irti 2.50. vaaka nadaljnja začeta pola din 2.—, *- uredništvo
• upca.vniitso; LJubljana. Q«gojfc«ev& id. 23. TeL št, 25-p2,
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ADNI LIST

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 31. oktobra 1945

Letnik 1/11.

338.
339.
340.
341.
342.
343
344.

Številka 48.

VSEBINA:
Zakon o posojilu federalne Slovenije v znesku din 345. Odločba o odkupnih cenah sena in slama.
34G. Odredba o nakupovanju, odkupnih cenah in izvozu suhih
40,000.000.— pri Državni hipotekami banki.
jedilnih gob.
Zakon o prenosu imovine telesnovzgojnih društev na
347. Odločba o cenah repe, korenja in rumene kolerabe letine
Zvezo fizkulturnih druStev Slovenije.
1945.
Uredba o ustanovitvi Akademije za igralsko umetnost v
Ljubljani.
34S. Odločba o odkupnih cenah kostanja, orehov in suhega
sadja.
Uredba o stalnih sodnih dnevih v večjih krajih zunaj
349. Odločba o cenah fižola letine 1945.
sedeža okrajnih sodišč.
Uredba o spremembi uredbe min. za prosveto glede vstopa 350. Odločba o imenovanju članov viajega invalidskega sodišča
absolventov srednjih tehničnih šol na tehnično fakulteto
federalne Slovenije.
univerze v Ljubljani.
351. Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodišča na
Uredba o prepovedi klanja prašičev in o zakolu v sili
Jesenicah, v Ptuju in v Trebnjem, izvolitev prisednikov
goveje živine in prašičev.
okrajnega sodišča v Mariboru.
Uredba o oddaji presežkov in o cenah krompirja v gospo- 352. Imenovanja in spremembe v pravosodni službi.
darskem letu 1945/4C.
— Uradni popravek.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a
338.

339.

Zakon
predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
o prenosu imovine telesnovzgojnih društev na Zvezo
fizkulturnih društev Slovenije

Zakon

Po izvršeni prostovoljni vključitvi telesnovzgojnih in
n
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta športnih društev v enotno telesnovzgojno organizacijo
o posojilu federalne Slovenije v znesku din 40,000.000 ' in zaradi smotrnega delovanja te organizacije in razpn Državni hipotekami banki
poreditve že določenih imovinskih sredstev, ki so bila
namenjena telesni vzgoji, so odreja radi načrtnega izva1. člen
janja nalog Zveze fizkulturnih društev Slovenije tole:
mÌ ÌSt
Za
radn
Dr&vSfS f 11 Khank
f?
S
K da zaključi pri
1. člen
!1 • ^•"
} demokratske federativne Jugoslavije dolgoročno posojilo v znesku do 40,000.000 diVse premično in nepremično imetje, ki je bilo last
narjev za popravilo in obnovo v vojni porušenih, požga- katerega koli društva ali organizacije za telesno vzga.
mh in poškodovanih zgradb na območju federalne Slo- janje, aH ki je bilo namenjeno telesnovzgojnim namevenije.
nom teh društev ali organizacij, preide v last in upravo
2. člen
Zveze fizkulturnih društev Slovenije.
V dvomljivih primerih, ali spada kaka imovina pod
Pooblašča se minister za gradnje, da podpiše listino
o posojilu, s katero bodo regulirani plačilni pogoji in določbo prvega odstavka tega člena, odloči o tem 'okrajni
izvršni narodni odbor, v čigar območju je imovina.
način amortizacije posojila.
r

^fC-(-iStvca

3. člen
Za izplačilo dospelih anuitet bo ministrstvo za
gradnje določilo vsako leto v svojem proračunu potrebne
zneske.
4. člen
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne
vlade Slovenije«.
Ljubljana dne 24. oktobra 1945.
St. 48.
Za predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej s. r„
Josip .Vidnu« g. r.

2. člen
Pristojna narodna sodišča vknjižijo na predlog
Zveze fizkulturnih društev Slovenije vpis lastninske
pravice nepremičnin iz 1. člena v korist te Zveze.
3. člen
Zveza fizkulturnih društev Slovenije razpolaga s preneseno imovino po določenem načrtu. Pri tem mora
upoštevati potrebe včlanjenih društev in organizacij in
jim prvenstveno dovoliti uporabljanje imovine, ki je v
kraju ali ustreza obsegu njihovega delovanja.
4. člen
Vsa delujoča telesnovzgojna društva in organizacije
fliorajo x enem mesecu od uveljavitve te uredbe pred-
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ložiti Zvezi fizkulturnih društev Slovenije seznam o imo.
vini iz prvega člena posebej za premično in nepremično
imetje in navesti vse dolgove oziroma obveznosti.
Imovino društev in'organizacij, ki so se razšle ali
niso obnovile svojega delovanja, prevzame Zveza fizkulturnih društev Slovenije po podatkih, ki jih ima oziroma
ki jih bo dobila od organov narodne oblasti.
5. člen
Uredba velja od dneva objave v >Uradnem listuc
Ljubljana dne 24. oktobra 1945.
Št. 47.

Za predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:
Sekretar:
Predsednik:
France Lubcj s. r.
Josip Vidmar s. r.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
340.

Uredba
Narodne vlade Slovenije
o ustanovitvi Akademije za igralsko umetnost
v Ljubljani
1. Člen
Ustanovi se Akademija za igralsko umetnost v Ljubljani z značajem visoke šole.
2. člen
Naloga Akademije je, da vzgaja umetniški naraščaj
in druge kulturne delavce za samostojno ustvarjanje v
poklicnih in ljudskoprosvetnih gledaliških ustanovah. V
svojem delovanju veže domačo in svetovno kulturo s
težnjami sodobnega gledališča.
Akademija sme prirejati samostojne nastope v javnosti, izdajati svoje publikacije in v okviru svojega vzgojnega načrta organizirati za izobrazbo nadarjenih ljudskih
kadrov posebne strokovne tečaje, kakor so to eketenzije na visokih šolah.
3. člen
Akademija je pravno telo, ki se vzdržuje iz državnega proračuna in ima pravico prejemati darila, zapuščine in ustanove.
4. člen
Akademija posveča v svojem delu posebno pažnjo
naslednjim strokam: dramski igri in režiji, dramaturgiji,
scenografiji, ljudskim in mladinskim odrom ter gledališki kritiki.
' 5. člen
Akademska oblastva so rektor in akademski svet.
Minister za prosveto ima vrhovno nadzorstvo nad delom
akademskih oblasti.
6. člen
Rektor upravlja Akademijo in je njen predstavnik'.
(Vodi umetnostno strokovno in vzgojno delo na Akademiji
ter skrbi za pravilne odnose, in sodelovanje med akademskimi oblastvi in, dijaškimi orgajjizaciiand,

Rektorja voli izmed rednih profesorjev akademski
svet; izvolitev velja, če ji v roku 8 dni ne ugovarja minister za prosveto; prvega rektorja postavi minister za
prosveto.
7. Člen
Akademski svet sestavljajo rektor, redni in izredni
profesorji ter docenti. Akademski svet rešuje važna načelna vprašanja, ki se tičejo Akademije in voli (2. odst.
člena 6.) rektorja.
8. Člen
Učno osebje (redne in izredne profesorje ter docente) in pomožno učno osebje (honorarne predavatelje
in strokovne učitelje) imenuje na predlog akademskega
sveta minister za prosveto; člane prvega akademskega
sveta imenuje minister za prosveto.
Člani učnega osebja se morejo zaradi strokovne, moralne ali družabne neustreznosti odstraniti z Akademije
na predlog akademskega sveta po predhodnem disciplinarnem postopku.
Odloke o postavitvi In odstranitvi učnega osebja Izdaja ministrstvo za prosveto v skladu s to uredbo.
9. člen
Upravno osebje imenuje ministrstvo za prosveto po
potrebi; imeti mora s pravilnikom predpisano izobrazbo.
10. člen
Učna doba na Akademiji traja 4 leta ali 8 semestrov. Gojenci prejmejo po -opravljenih izpitih in po
uspešnem nastopu v javnosti diplomo Akademije.
11. člen
Gojenec Akademije postane lahko vsaka zdrava moska ali ženska oseba, ki izpolni sprejemne pogoje glede
telesne zunanjosti, starostne meje, umetniške nadarjenosti in Šolske izobrazbe; pravüoma se zahteva dovršena
srednja šola ter izpolnjeno 17. leto starosti; tistim pa, ki
pokažejo izredno sposobnost za umetniški poklic, se omogoči šolanje na Akademiji z olajšanimi sprejemnimi
pogoji.
Za sprejem na Akademijo mora vsak priglašeneo
opraviti sprejemni izpit.
Podrobnejše odredbe glede sprejemnih pogojev in
sprejemnega izpita predpiše minister za prosveto s posebnim pravilnikom.
12. člen
S to uredbo so, kolikor to ne odredi drugače minister za prosveto, odpravljene vse dosedanje zasebne in
državne ustanove z enakim ali podobnim vzgojnim na«
menom; nove take ustanove se smejo ustanoviti le z
dovoljenjem ministra za prosveto.
13. člen
Strokovno sodelovanje med Akademijo za igralsko
umetnost in Glasbeno akademijo v Ljubljani glede skupne vzgoje umetniškega naraščaja se ureja dogovorno med
rektoratoma obeh akademij po navodilih ministra za prosveto. ;,Xjiy.i Ar "VTf • r • r v • .
< , , ! (_ , i
14. člen
:,,-.'•. i. -.
Podrobnejše določbe k tej uredbi gredjsiše minister
• oj3SE§fea oo^bfliffl DrajiMkom,
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15. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listiK.
Ljubljana dne 21. oktobra 1945.
Podpredsednik
Minister za prosveto:
Narodne vlade Slovenije:
Dr. Ferdo Kozak s. r.
Dr. Marijan Brecelj s. r.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
341.
Da bo sodstvo v smislu 22. člena zakona o ureditvi
narodnih sodišč čim bliže ljudstvu in čim cenejšo, predpisujem v sporazumu z ministrstvom za notranje zadeve

uredbo
o stalnih sodnih dnevih v večjih krajih zunaj
sedeža okrajnih sodišč
1. člen
Vsako okrajno sodišče mora v večjih krajih svojega
območja, ki so znatno oddaljeni od sedeža sodišča, opravljati stalne sodne dneve.
2. člen
Okrajni N0 predlaga po poročilu predsednika okrajnega sodišča ministrstvu za pravosodje, v katerih krajih,
kdaj in za kakšno območje naj bodo. stalni sodni dnevi.
Ministrstvo za pravosodje določi stalne-sodne dneve
oz. že uvedene odpravi glede na krajevne potrebe in
možnosti pravosodne uprave.
•''••'•
3Ì Člen
a n opr v
reds
l»v dS?c?
i. ? J P
^ik okrajnega sodišča ali
sol £8 •^?°^• tega sodišča. Pomožno osebje za
r^W ^-f1 •^••1•1• so^ča. Prav tako odredi
potrebno s evilo prisednikov iz,okoliša kraja, kjer so
stalni sodni dnevi. Zasedanje ria sodnih dnevih se prisedmkom vsteje v predpisano letno službeno dobo in
upošteva pri razporedu.
4. člen
Na sodnem dnevu se dajejo strankam pravni nasveti, sklepajo poravnave, jemljejo na zapisnik predlogi,
prijave, prošnje, izjave in tožbe; sprejemajo se pismene
vloge, razen tistih, s katerimi se polagajo sodišču denar
ali vrednostni predmeti; opravljajo se posli zaprošenega
oz. odrejenega sodnika, zaslišujejo obdolženci, priče in
izvedenci, sestavljajo in potrjujejo (overjajo) listine:
opravljajo se manjše in preproste zapuščinske razprave
in posamezni posli nespornega in izvršilnega postopanja.
Vršijo se tudi kazenske in civilne "razprave, kolikor je
to prikladno glede na prebivališče oseb, ki jih je treba
pozvati, in kolikor razpravljanje verjetno ne bo zavzelo
večjega obsega in oviralo drugih poslov, ki naj se opravijo na sodnem dnevu.
5. člen
0 poslih, opravljenih na sodnem dnevu, se sestavi
poseben seznam. Vloge, oddane na sodnem dnevu oz.
zapisniki y stvareh, za, katere ni bilo vnaprej določeno,

da se opravijo na sodnem dnevu, se morajo po vrnitvi
na sedež sodišča po tem seznamu takoj izročiti vložišča
Za zemljiškoknjižne vloge je odločilen čas, ko je
prispela vloga v vložišče. Za druge/vloge aH zapisnike,
sestavljene na sodnem dnevu, velja, da so vloženi oz.
sestavljeni ta dan na sodišču; na vlogah je vselej označiti dan vložitve.
6. člen
Kolikor bi bili stroški zastopanja višji, kakor če bi
poslovanje bilo na sedežu sodišča, gredo izključno na
račun zastopane stranke same.
7. člen
Krajevni N0 kraja, kjer se opravljajo sodni dnevi,
mora priskrbeti primerne prostore, skrbeti za njih opremo, čiščenje, kurjavo in razsvetljavo.
.8. člen
Stalnim sodnikom in sodnim uslužbencem gredo za
sodne dneve potni stroški po pravilniku o povračilu'
stroškov za službena potovanja zveznih uslužbencev %
dne 25. maja 1945, Ur. list DFJ št. 328/36. Te stroške odmeri predsednik sodišča in jih» izterja mesečno od krajevnega N0 kraja, kjer so sodni dnevi. Ta ima pravico
porazdeliti jih med vse krajevne N0 območja, za katero
so opravljajo sodni dnevi pn ključu, ki ga določi okrajni
N0 ali pa sporazumno prizadeti krajevni N0.
v

9. člen
Razpored sodnih dni za vse leto mora biti starno
nabit na sodni deski in na krajevno običajni način objavljen v vseh krajih območja, za katero se opravljajo
sodni dnevi.
10. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listiK,
Minister za pravosodje:
Dr. Jože Pokora s. r.
342.

Uredba
o spremembi uredbe ministrstva za prosveto gledo
vstopa absolventov srednjih tehničnih šol na tehnično fakulteto univerze v Ljubljani z dne 1. septembra 1945, Ur. list št. 235/33
1. člen
Da se poenoti postopek pri prestopu absolventov
srednjih tehničnih šol na univerze v Jugoslaviji, se spre.
minja uredba ministrstva za prosveto glede vstopa absolventov srednjih tehničnih šol na tehnično fakulteto
univerze v Ljubljani z dne 1. septembra 1945, Ur. list
^V ^^3 tako, da se- morejo absolventi srednjih tehničnih šol za leto 1915/46. vpisati na tehnično fakulteto
univerze v Ljubljani brez sprejemnega izpita z istimi
pogoji kot absolventi gimnazij in realk.
2. člen
Ta Uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 23. oktobra 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Kozak s. r.

Štev. 4&
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343.

Ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlade
Slovenije predpisuje na podlagi 1. in 2. člena odločbe
zveznega ministra za trgovino in preskrbo o ureditvi
živinskih trgov in obvezni prodaji klavne živine od
17. IX. 1945, Ur. Ust DFJ št. 688/73

uredbo
o prepovedi klanja prašičev in o zakolu T. sili
goveje živine in prašičev.
1. člen
Da nadaljnje odredbo je prepovedan vsak zakol prašičev; izvzet je zakol v sili.
2. člen
Zakol v sili se sme izvršiti samo po predhodnem
pregledu prašiča po državnem veterinarju, ki izda uradno
potrdilo, da je zakol potreben. Le kadar ni mogoče pravočasno obvestiti državnega veterinarja in je nevarnost, da
žival pogine, se sme žival zaklati brez predhodnega veterinarskega pregleda. V takem primeru mora državni
veterinar naknadno ugotoviti dejanski stan in izdati potrdilo, da je bil zakol potreben.
Prašiča, zaklanega v sili, je treba izročiti najbližji
podružnici Navoda, ki ga plača po uradno določeni ceni.
0 vsakem zakolu v sili mora lastnik prašiča obvestiti
pristojni ''i jevni narodnoosvobodilni odbor ter mu
pokazati potrdilo veterinarja.
3. člen
Določbe 2. člena te uredbe veljajo tudi za zasilni
zakol goveje živine.
4. člen
Kršilci te uredbe bodo kaznovani po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z
dne 23. IV. 1945, uradni list DFJ št. 26.
«
5. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 22. oktobra-1945.
IV. št. 5833-1.

Minister
za trgovino in preskrbo:
Dr. Lado Vavpetič s. r.

344.

Zaradi pomanjkanja krompirja v vsej Jugoslaviji
predpisuje ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne
vlade Slovenije glede n . uredbo o prometu s krompirjem
in fižolom v gospodarskem letu 1945/46. od 20. septembra 1945, Uradni list št. 277'38

uredbo
o oddaji presežkov in o cenah krompirja
v gospodarskem letu 1945/46.
1. člen
Od dne, ko bo objavljena ta uredba, ima izključno
pravico odkupovati krompir od pridelovalcev Nabavljalni

zavod Slovenije >Navod<. Potrošniki ne smejo več neposredno nabavljati krompirja pri pridelovalcih.
Vse presežke krompirja preko količin, navedenih v
1. odstavku 2. člena uredbe o prometu s krompirjem in
fižolom v gospodarskem letu 1945/46. z dne 20. septembra
1945, Uradni list št. 277/38, morajo pridelovalci izročiti
Navodu oziroma od njega pooblaščenim zbiralcem ne
glede na to, ali so bili presežki ugotovljeni, kakor je
določeno v 3. členu navedene uredbe, ali ne. Navod mora
pridelovalcem dati potrdilo o količini odkupljenega
krompirja.
2. člen
Pridelovalci, ki so prodali krompir neposredno potrošnikom, morajo izročiti od njih prevzete živilske nakaznice za krompir okrajnim narodnoosvobodilnim odbo.
rom najkasneje v 8 dneh od dneva objave te uredbe, kei
bi sicer veljalo, da krompirja niso prodali po določilu
uredbe z dne 20. septembra 1945.
3. člen
Cena krompirju se določi na 3 din za 1 kg pri pridelovalcu ter na 4 din za 1 kg v trgovini na drobno.
4. člen
Vsi kontrolni organi in organi narodne milice m»
rajo nadzirati prevoz krompirja ter zapleniti in oddati
v najbližjo zbiralnico >Navoda< vse blago, ki ni bilo
nabavljeno za >Navod«.
5. člen
Pridelovalec, kakor tudi kupec in posrednik, ki prekrši določbe te uredbe, bo kaznovan po zakonu o pobi.
janju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže
z dne 23. aprila 1945, Uradni list DFJ §t. 26. Blago, ki je
predmet nedopustne prodaje, kakor tudi zaloge, ki bj
jih hotel pridelovalec prikriti, se zaplenijo.
6. člen
Vse določbe uredbe ministrstva za trgovino in preskrbo Narodne vlade Siov»üii-j o prometu s krompirjem
in fižolom v gospodarskem letu 1945/46, z dne 20. sep
tembra 1945, Uradni list št. 277/38, ki nasprotujejo pred.
pisom te uredbe, so razveljavljene.
7. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem HSUK.
Ljubljana dne 22. oktobra 1945.
IV. št. 5832/1.
Minister
za trgovino in preskrbo:
Dr. Lade Vavpetič s. r.

345.
- Odločba
o odkupnih cenah sena in slame
Ministrstvo za trgovino in preskrbo določa v sporazumu z ministrstvom za kmetijstvo najvišje odkupne cene
za seno in slamo začasno takole:
deteljno seno
za 100 kg din 250.—
sladko seno ..... „ 100 kg ., 200.—
kislo seno
„ 100 kg „ 150.—
slama
,, 100 kg „ 100.—

Štev. 48.
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Prekoračenje prednjih cen je kaznivo po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže.
Okrožni narodni odbori so pooblaščeni določiti glede
na krajevne razmere za svoje okrožje aH tudi za posamezne okraje v svojem okrožju v okviru prednjih cen
nižje odkupne cene.
Ta odločba stopi v veljavo z dnem 28. septembra 1945.
Ljubljana dne 28. septembra 1945.
•. št. 707/3.
Minister
za trgovino in preskrbo:
Dr. Lado Vavpetič s. r.

Minister za kmetijstvo:
Hribar Janez s. r.
346.

Odredba
ministrstva za trgovino in preskrbo o nakupovanju,
odkupnih cenah in izvozu suhih jedilnih gob
Glede na določbe 2. odst. 1. člena uredbe o ureditvi
notranjega prometa z blagom z dne 8. junija 1945, Uradni list DFJ št. 40, določa ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlade Slovenije v sporazumu z ministrstvom za kmetijstvo tole:
1. člen
Za nakup suhih jedilnih gob je pooblaščen >Gosad«,
Podjetje z gozdnimi sadeži, semeni in deželnimi pridelki
d. d. v Ljubljani.
„ Za prevzemanje blaga od nabiralcev lahko >Gosad«
po potreM uporablja nakupovalce, trgovce, zadruge itd.
Suhe jedilne gobo izvaža izključno >Gosad«.
2. člen
d kUPIle

ene

nabi?a l
?
'
n&uP0•^ plačevati
1. za gobe' I. vrste , . . din co,- za lkg
2.
II.
„ 50.- „ lkg
III.
r,
..
„ 40.— „ lkg
Za sortirane gobe I. vrste jesenske rasti v lepih
kosih se sme plačati do din 15.- \&Zl cene cod 1

347.

Odločba
o cenah repe, korenja in rumene koleruhe letine 1945
Po 1. odst. 2. člena uredbe o ureditvi notranjega prometa z blagom z dne 8. jun. 1945, Uradni list DFJ št. 40
in navodil zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo,
urada za cene, za določanje cen v trgovini na debelo in
na drobno z dne 11. maja 1945, Uradni list DFJ št. 34,
določa ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS sporazumno z ministrstvom za kmetijstvo NVS za* repo (presno), korenje in rumeno kolerabo letine 1945 naslednje
najvišje cene:
odkupne cene pri
v prodaji
pridelovalcu
na drobno
din za kg
1. repa (presna)
1.80
2.50
2. korenje
2.50
3.—
3. rumena koleraba
2.50
3.—
Prednje cene veljajo za dobro in zdravo blago kakovosti, kakor je v prometu običajna.
Okrožni narodni odbori sinejo po krajevnih razmerah
določiti nižje cene od prednjih za vse okrožje ali za
posamezne okraje ali kraje v svojem okrožju.
Prekoračenje teh cen je kaznivo po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z
dne 23. aprila 1945, Ur. list DFJ št. 241/20.
Ta odločba ima takojšno veljavnost.
Ljubljana dne 12. oktobra 1945.
V. št. 458/1.
Minister
za trgovino in preskrbo:
Dr. Lado Vavpetič s. r.

fc

Minister za kmetijstvo:
Hribar Janez g. r.

ki iih mora

• zuaaj Liubiiane se

;••?••

Nakupovalci imajo za stroške zbiranja, prevoza in
piacila za svoj trud pravico zaračunati 10% odkupnih cen.
3. člen
Prodajne cene suhih jedilnih gob bo določilo ministrstvo za trgovino in preskrbo s posebno odločbo.
4. člen

Kršitelji te odredbe bodo kaznovani po določbah zakona o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske
sabotaže.
5. člen
Ta odredba ima takojšno veljavnost.
Ljubljana dne*12. oktobra 1945.
V. št. 148/2.
Minister
•• trgovino in preskrbo:
Dr. Lado Vavpetič s. r

Minister za kmetijstvo:
Hribar Janez s. r.

348.
Odločba
o odkupnih cenah kostanja, orehov in suhega sadja
Po 1. odst. 2. člena uredbe o ureditvi notranjega prometa z blagom z dne 8. jun. 1945, Uradni list DFJ št. 40
in navodil zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo,
urada za cene, za določanje cen v trgovini na debelo in
na drobno z dne 11. maja 1945, Uradni list DFJ št. 34,
določa ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS spora,
zumno z ministrstvom za kmetijstvo NVS za kostanj, orehe in suho sadje letine 1945 naslednje najvišje odkupne
cene pri pridelovalcu:
1. kostanj
orjak
1 kg din 10.—
srednji
1 kg „ 8.—
drobni (mali)
1 kg „ 7,—
2. orehi
tenkolupinasti
1 •• „ IR —
koščakl
lkg „ 12.—
3. suho sadje
!"velx
> ... lkg „ 25.jabolčm krhlji . ..... 1 kg „ 20.—
hruškovi krhlji, maslenke . 1 kg „ 25.—
hruškovi krhlji, tepke ... 1 kg „ 15!—
Prednje cene veljajo za dobro in zdravo blago kakovosti, kakor je v prometu običajna.
Okrožni narodni odbori smejo po krajevnih razmerah
dolowti nižje cene od prednjih za -vse okrožje ali za
posamezne okraje ali kraje v svojem okrožju

•Stran 238.
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Prekoračenje teh cen je kaznivo po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z
dne 23. aprila 1945, Ur. list DFJ št. 241/26.
Ta odločba ima takojšno veljavnost.
Ljubljana dne 12. oktobra 1945.
V. št. 702/4.
Minister
Minister za kmetijstvo:
za trgovino in preskrbo:
Hnbar Janez s. r.
Dr. Lado Vavpctič s. r.

3. Štefe Matko, podpredsednik Udruženja vojnih
invalidov.
Ljubljana dn.e 24. oktobra 1945.
St. V—7555/45.
Minister
za socialno politiko:
Vida Tomšič s. r.

Kazne uradne objave
349.

Odločba
o cenah fižola letine 1945
Po 1. odst. 2. člena uredbe o ureditvi notranjega
prometa z blagom z dne 8. junija 1945, Uradni list DFJ
st. 40 i nave-':' zveznega minisirstva za trgovino in preskrbo, urada za cene, za določanje cen v trgovini na
debelo in na drobno z dne 11. maja 1945, Uradni list
DEJ št. 34, določa ministrstvo za trgovino in preskrbo
NVS sporazumno z ministrstvom za kmetijstvo NVS za
fižol letine 1945 naslednje najvišje odkupne cene pri pridelovalcu:
1. iizolica
1 kg din 8.—
2. ribničan
. . 1 kg „ 10.— 3. nizki koks (prepeliČar) ... 1 kg „ 11.—
13.
lkg
4. fižol visoke vrste
Prednje cene veljajo za dobro in zdravo blago kakovos'i, kakor je v prometu običajna.
«
Okrožni narodni odbori smejo po krajevnih razmerah
določiti nižje cene cd prednjih za vse okrožje ali za
posamezne okraje ali kraje v svojem okrožju.
Prekoračenje teh cen je kaznivo po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z
dne 23. aprila 1945, Uradni list DFJ št. 241/26.
Ta odločba ima takojšno veljavnost.
Ljubljana dne 13. oktobra 1945.
,. .V. št. 704/1.
Minister
Minister za kmetijstvo:
za trgovino in preskrbo:
Hribar Janez s. r.
Dr. Lado Vavpctič s. r.
350.

Odločba
ministrstva za socialno politiko
o imenovanju članov višjega invalidskega sodišča
iederalne Slovenije
Na podlagi zakona o reševanju nerešenih spisov
invalidov iz prejšnjih vojn z dne 3. avgusta. 1945, Ur. list
DFJ št. 56, in na predlog ministrstva za pravosodje so
postavljeni za člane višjega invalidskega sodišča federalne Slovenije: '
1. Cerne Josip, sodnik vrhovnega sodišča,
2. dr. Skaberne Bronislav, sodnik okrožnega sodišča,
3. Urbančič Marijan, predsednik federalnega odbora
Udruženja vojnih invalidov,
in za njihove namestnike:
1. Habermuth Avgust, sodnik vrhovnega sodišča,
2. Muc Viljem, sodnik okrožnega sodišča^

351.
Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodišča
na Jesenicah
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 na
Jesenicah dne 30. avgusta 1945 eo bili izvoljeni:
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča na Jesenicah:
Fister Jože, okrajni sodnik v Radovljici, kot predsednik okrajnega sodišča, dr. Močnik Ivan, starešina okrajnega sodišča v Radovljici, dr. Penko Fran, bivši javni
notar v Kranjski gori, Malovrh Mihael, diplomiran prav.
nik iz Ljubljane in Misjak Karel, sodniški pripravnik
okrožnega sodišča v Celju;
II. za prisednike okrajnega sodišča na Jesenicah:
Hribar Anton, ključavničar pri Sv. Križu nad Jesenicami, Robič Klemen, delavec na Hruški, Jakelj Albina,
šivilja v Dovjem 16, Robič Peter, posestnik v Gozdu 80,
Blenkuš Andrej, železničar v Kranjski gori 105, Košir
Franc, železničar v Podkorenu 85; Petrič Jožef, lovski
čuvaj v Ratečah 101, Kocjančič Stanko, ključavničar v
Gorjah, Zalokar Martin, ribič v Stari Fužini, Skantar Matevž, lovski čuvaj v Boh. Srednji vasi, Negro Franc, čev. .
ljarski mojster v Sp. Gorjah 70, Homan Kristina, gospodinja na Plavžu 91, Rozman Lovrenc, Čevljar v Boh. Bistrici, Torkar Antonija, gospodinja v Logu št 50, Andolšek Ana, gospodinjska pomočnica v Boh. Bistrici, Pesjak
Ivan, delavec na Jesenicah, Blejska 23, Medja Jakob,
kmet na Ravneh 10, Beznik Vincenc, pisar na Gorjušah,
Repine Jože, rudar v Bohinju, Ribrčev Laz št. 56, Peternel Franc, tovarniški delavec na SI. Javorniku, Vidio
Jakob, tovarniški delavec v Grabčah 26, Jan Franc, kmet
na Višelnici, Pretnar Janez, mizarski mojster na Poljšici, Krajgner Marjan, invalid, preje soboslikar v Podhomu, Veber Rudolf, tovarniški delavec na Slov. Javorniku, Savska 2, Mandeljc Lovro, delavec v Krnici 35,
Hirsenfelder Franc, privatni skladiščnik na Jesenicah, Ja.
dranska 1, Pretner Matija, tovarniški delavec na Jesenicah,
Cankarjeva 27, Komic Alojz, ključavničar na Jesenicah,
Savsko nabrežje 2^ Stare Valentin, sedlar na Cešnjici 78,
Ribnikar Marija, hišna pomočnica na Jereki 29, Pogačnik
Nande, strojnik na Jesenicah, Savsko nabrežje, Štros Anton,
kmet v Stari Fužini, Ambrožič Ludvik, železniški strojevodja v Blejski Dobravi 22, Cebulj 7ora, uradnica v Radovljici 36, Bertoncelj Stanko, pečar v Radovljici, Bohinc
Ivan, kmet na Mišačah, Sluga Franc, "tekstilni delavec y
Otočah, Gorjanc Stanislav, tovarniški delavec v Otočah,
Pire Vinko, tovarnar,v Lipnici-Brezovica, Cerne Katka,
šivilja na Bledu-Grad, Obreza Valentin, tovarniški delavec na Bledu-Rečica 113, Kralj Franc, elekiromonter v
Begunjah 107, Renko Alojzij, delavec na Slatini 6, Gros
Simon^ čevljar v Črnivcu.Ag^ohat Fjančj£ka,_hišna pò-
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močnica na Brezjah 19, Cvetko Ivan, tovarniški delavec
v Kamni gorici 72, Pretnar Franc, administrator v Kamni
gorici 71, Triplât Eia, gospodinja v Lescah 108, Pesjak
Janez, krojač na Zg. Lipnici 5, Mertelj Franc, tovarniški
delavec v Mošnjah, Fister Drago, trgovski pomočnik v
Podnartu 2, Rakovec Jože, kmet na Poljšici 3, Mihelač
Miha, zidar na Selu pri Bledu 25, Potočnik Franc, pisar
in mali kmet v Bodeščah 2G, Cop Ignac, krojač na Rodigli 3, Praprotnik Franc, čevljar na Breznici, Resman~
J
°že, posestnik in pek na Zgoši, Kokalj Janez, delavec
113
Selu pri Žirovnici in Pretnar Anton, posestnik v Žirovnici št. 29.
-
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zelar v Zagorici, Bezjak Alojz, želar v Rotmanu, Simonie
Franc, mlinar v Zavrču, Vela Konrad, zidarski polir v
Vinterovcih, Simonie Jože, obrtnik v Pobrežju, Kores
Janez, kmet v Stoprcah, Srdin^ek Peter, zelar v GorciDežnu, Planinšek Janez, kmet v Zupeči vasi, Pintarič
Ciril, posestnika sin v Pavlovcih, Trstenjak Ivan, kmet
v Pušencih, KiriČ Ivan, ekonom v Litmerku, Hanželič
Ivan, kmet v Hardeku, Skoliber Marica, uradnica v Ormožu, Petek Rozina Sonja, sodna uradnica v Ormožu,
Slana Joško, kmet v Trgovišču pri Vel. Nedelji, Knafeljc
Alojz, učitelj v Vel. Nedelji, Kosi Franček, kmet v Runči
in Planine Janez, kmet v Doleni.

Izvolitev sodnikov in prisednikov
okrajnega sodišča v Trebnjera
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Trebnjem dne 31. avgusta 1945 so bili izvoljeni:
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Trebnjem:
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Pt,uju:
Verlič Franjo, sodnik bivšega okrajnega sodišča v
Kancler Anton, sodnik bivšega okrajnega sodišča Celju, dr. Ločnik Emerik, bivši javni notar v Žužemv Ptuju, dr. Lipič Lovro, sodnik bivšega okrajnega sodi: berku, Picek Edvar.d, delegat ministrstva za pravosodje
šca v Ptuju, Šegula Janko, bivši odvetnik v Celju, Kosta- pri okrajnem sodišču v Mokronogu in Kunič Jože, sodnik
ojevec Bogomir, sodniški pripravnik bivšega okrožnega bivšega okrajnega sodišča v Celju; •
sodišča v Murski Soboti, Vidic Jože, sodni pristav bivšega
II. za prisednike okrajnega sodišča v Trebnjem:
okrajnega sodišča v Ptuju in Ban Vladimir, diplomirani
Zupevc Jože, sitar v Knežji vasi, Marvič Pavle, popravnik v Ormožu;
sestnik v Primskovem, Sepie Ludvik, posestnik v Muhabranu, Kastelic Ana, posestnica v Vrhovem, Kmet Aloj•. za prisednike okrajnega sodišča v Ptuju:
zija, gospodinja v Trebnjem, Majcen Franc, posestnik in
Vodošek Štefan, kmet v Crmožišah 25, Kamenšek gostilničar v Mokronogu, dr. Pavlin Jože, zdravnik v
«unj, kmet v Dobrini 63, Polajžar Jakob, kmet v Nado- Trebnjem, Bregar Alojz, trgovec in gostilničar v St. Lotón, Golob Jakob v Kočicah 39, Horvat Janez, Zelar v vrencu, Mažan Franc, posestnik v Knežji vasi,, Bukovec
,-lTnovskem vrhu, Brunčič Alojz, zelar v Crmlji-Bišečkem Ana, trgovka v Vel. Loki, Zupančič Vinko, kmet, Knez
.vrnu, Pukšič Feliks, kmet v Bišu 59, Krajne Andrej, zelar Martin, mizar, oba v Bistrici, Jerič Frane, gostilničar v
•.•?•,• Jrh,U' Pulko Valentin, kmet v Zgornji Hajdini, Mokronogu, Oven Jože, krojač v Martinji vasi, Coš Januš,
Sakelšek Kari, električar na Bregu pri Ptuju, Domine posestnik v Preski, Ravnikar Stanko, gostilničar v Čatežu,
Po S•' CT l f tU,ÌU' Rus Ma'tin> kmet v Grajeni, Grčman Janez, sin krojača v Zagorici, Jaklič Franc, kočar
ÄfeÄ' RabelČji •si' Bezjak-Jdlka, v Smavru, Zukovec Terezija, kočarica v Vapči vasi,
Kozolc Alojzij, posestnik v Mirni, Krištof Franc, jsidarsk'i
mojster v Mirni, Zaletelj Franc, posestnik v Zagorici,
Smolej Jože, posestnik v Gor. Dobravi, Velkavrh Ivanka,
zasebnica v Št.Rupertu, Blatnik Alojzija, delavka v Gor.
Lakencah, Pate Jožefa, posestnika hči v Rodinab, Zorž
Kmet v Zlatohčju, Ranil Alojz, trgovec v Moretincih, Alojz, čevljar v Trebnjem, Rebernik Alojzij, železničar v
Sober Drago, poštni uradnik v MoSk^ih*24SiSta«er Selu, Škufca Engelberts, delavka, Kolenc Vida, zasebnica,
Ivan, čevljar v Forminu, Vojsk •••••^• obe v Mirni, Cugel Milka, šivilja, Brulé Vida, gospodinja,
nik v Zagojičih, Bezjak Gabrijel, krojač v PtujS Mar obe pri Sv. Štefanu, Bregar Janez, posestnika sin v SteDrago, mehanik v Ptuju, Vrabl Jože, uradnik v Ptuju- hanji vasi, Anžur Henrik, delavec v Rojah, Jurglič Igna:
bregu, Vosnjak Majda, učiteljica v Ptuju, Anžel Konrad, cij, upravnik posestev narodne imovine v Gor. Jesenicah,
zelar v Smolincih, Junger Jože, viničar v Vitomarcih, Prijatelj Janez, sin kmeta v Vel. Cirniku, Tomažič
Pravdič Matija, zelar v Drbetinoih, Krajne Anton, viničar Helena, gospodinja v Ostavniku, Starič Janez, posestnika
pri Sv. Barbari v Halozah, Beljšak Alojz, kmet v Malem ein v Zabukovju, Krevs Jožefa, delavka v Bogneči vasi,
Okiču, Kolarič Marija, kmetica v Ragoznici, Zelenko Zupančič Franc, učitelj v Vel. Gabru, Novak Franc, poJanez, tesar v Kicaru, Kolarič Franc, profesor v Spuhlji sestnik v Dobrniču, Zaletel Jože, delavec v Seli-Sumpri Ptuju, Plaveč Tomaž, kmet v Loperšicah, Jurjaševič berku, Vidmar Ciril, gostilničar v St.Janžu, Kostanjevec
Anton, kmet v Središču, Zelenik Jože, želar v Vintarov- Jože,- kmet v Cešencah, Smolič Anton, posestnik v Sacih, Osojnik Marija, kmetica v Desencih, Zadravec Anton, hovcu, Novak Justina, gospodinja v Knežji vasi in Majcen
kmet v Humu, Bezjak Ivan, kmet v Zamušanih, Marcie Ciril, mesar v Št. Janžu.
Franc, železničar v pokoju v Starosincih, Kondrič Pavel,
sodar v Juršincih, Zorenč Ivan, kmet v Majskem vrhu, Izvolitev prisednikov okrajnega sodišča v Mariboru
Lozmšek Vincenc, tesar v Tržecu, Kosec Franc, kovač
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
v Budini pri Ptuju, Cvetko Peter, kmet v Novi vasi pri
Mariboru-levi
breg dne 30. avgusta 1945 so bili izvoljeniSv. Marku, Gunžer Franjo, jurist v Vičavi pri Ptuju,
ma prisednike okrajnega sodišča v Mariboru:
Podhostmk Karel, učitelj v Dragoviču, Skok Franc, zelar
v Gruskovju, Simonič Ivan, zidar V Pacinjah, Sesula
Vilčnik Franc, kmet in Orelec Ivan, pos., oba iz Zg.
tfanja, gostilničarja, h& s Polea|aku, Breznik Alofe PuDleka, y.ajt jyan, tegar iz Ciglence-Sv. Martin pri VurIzvolitev sodnikov in prisednikov
okrajnega sodišča v Ptuju
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
P'uju dne 30. avgusta 1945 so bili izvoljeni
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beku, Zorko Drago, učitelj iz Svečine, Drstvenšek Berta
roj. Pirš, gostilničarka iz Zg. Kungote, Senekovič Ignac,
posestnik z Vukovskega vrha-Jarenina, Mrmolja Venčeslav, posestnik iz Gačnika-Jarenina, Plohi Franc, posestnik iz Gačnika-Jarenina, Dime Alojz, železniški delavec
iz Pesnice, Druzovič Jožef, ekonom na Pesniškem dvoru,
Taler Alojz, posestnik iz Vukovja-Sv. Marjeta ob Pesnici,
Gradišnik Jakob. costllničar v Gradišču-Sv. Duh na Ostrem vrhu. Vaunotif Edo podpolkovnik v pok. iz Košakov
pri Mariboru. Merhar Franc, pek in posestnik iz Slemena-Selnica ob Dravi. Namestnik Lovrenc, tesar iz Breslerniee-Kamniea pn Mariboru. Kapun Franc, elektromehanik iz Cirknice, Rozman Terezija roj. Perko, delavka iz Kozjaka. Pavalec Jakob, posestnik iz Ložan-Sv.
Marjeta ob Pesnici. Kraner Nežka. delavka iz Zg. Hlapij5v. Jakob v Slov. eoricsh. Ferk Simon, posestnik iz Marije Snežne v Slov. goricah. Lorber Miroslav, kmetski sin
iz Ročice, Ktui;,!pž Mct>ia. kmet iz Vodol, Brecel Silvester, posestnika sin iz šobra. Juvanc Franc, posestnik s
Sladkega vrha. F.meruè Katica, delavka iz št. Ilja, Sardoč Adam, učitelj iz St. Ilia. Drozg Janko-Dušan, posestnik iz Sp. Dupleka. Tomšič Matija, delavec iz Kamnice,
Kunte Aloiziia. delavka iz Kamnice in Kramaršič Konrad, posestnik iz Selnice ob Muri.
352.

Imenovania in spremembe v pravosodni službi
Imenovanje tajnikov okrožnega sodišča v Ljubljani
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 28. septembra 1945, št. 1035/45—8, sta postavljena za tajnika
okrožnega sodišča v Ljubljani:
Rus Ernest, tajnik bivšega apelacijskega sodišča
v Ljubljani in dr. Leskovic Stanislav, sodnik bivšega
okrajnega sodišča, na dodelitvi pri bivšem okrožnem
sodišču v Ljubljani.
Imenovanje tajnikov okrajnih sodišč
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. oktobra
1945, št. 1408'45—4, je postavljen za tajnika okrajnega sodišča v Gornjem gradu Kolenc Ivan,
bivši javni notar v Gornjem gradu.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. oktobra
1945, št. 1422/45—G. je bi] postavljen za tajnika o k rajnega sodišča v Ptuju dr. Terseglav Alfonz, odvetnik v Trebnjem.
Z odločbo ministra za1'1 pravosodje z dne 14. oktobra
1945, št. 1215/45—10, je bil postavljen za tajnika okrajnega sodišča na Rakeku dr. Grašič Ivan, bivši
javni notar v Litiji.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. oktobra
1945, št. 1409/45—5, je bil postavljen za tajnika o k rajnega sodišča v 31 p v. Konjicah Detiček Mirko,
sodnik bivšega okrožnega sodišča v Celju.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. oktobra
1945, št. 1410/45—9, je bil postavljen za tajnika okrajnega sodišča v Trbovljah Planinšek Gvidon,
sodniški pripravnik bivšega okrožnega sodišča v Celju.
Začasna imenovanja, in premestitve
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 11. oktobra
1945, št. 1522/45—2. je bil začasno sprejet v pravosodno
službo Košmrl Ivan, uradnik bivšega okrajnega sodišča
pri Sv. Lenartu v Slov. Konjicah na razpolagi in dodeljen
na službovanje okrajnemu sodišču v Mariboru.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 12. oktobra
1945, št. 1425/45—5, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo kot služitelj I. skupine Lužar Jožef, topilski pomočnik iz Krškega in dodeljen v službovanje okrajne ni" u sodišču v Novem mestu.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 12. oktobra
1945, št. 1269/45—4, je začasno sprejet v pravosodno
službo kot zvaničnik I. položajne skupine Hiti Jožef, bivši
orožnik, stanujoč v Osredku p. Begunje pri Cerknici in
dodeljen na'službovanje okrajnemu sodišču na
Rakeku.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 12. oktobra
1945, št. 1267/45—5, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo kot zvaničnik II. položajne skupine Pere Leopold,
orožniški narednik iz Loga 4 pri Sevnici in dodeljen na
službovanje okrajnemu sodišču v Trbovljah.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne IG. oktobra
1945, št. 1721/45—2, je bila premeščena po "prošnji k
okrajnemu sodišču v Ljubljani Hema Semrov, uradniška pripravnica za X. položajno skupino pri
okrajnem sodišču na Rakeku.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 16. oktobra
1945, št. 1686/45—2, je bil premeščen po prošnji k
okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah
Mihael Gajšter, služitelj II. položajne skupine pri okrajnem sodišču v Krškem.
Uradni popravek
V >Uradnem listu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade SIovenije< št. 43 z dne
13. oktobra 1945- pod zap. št. 301 objavljeno besedilo
uredbe o ustanovitvi državnega gozdnega in lesnega
industrijskega podjetja >LES-c se uradoma popravlja
takole:
V členu 6. se morajo besede >po gozdarskem odboru« pravilno glasiti »po gospodarskem odboru<, tako
da se celotno besedilo člena 6. pravilno glasi:
»Ministrstvo za gozdarstvo usmerja in nadzoruje
podjetje po gospodarskem odboru najmanj petih članov;
ta odbor imenuje minister za gozdarstvo^.
;
Ljubljana dne 27. oktobra 1945.
*
Predsedstvo Narodne vlade Slovenije

Iidajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani Urednik: Pohar Hubert: tisk in založba; tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani — Izhaia vsako eredo In soboto Naročnina; mesečno- din 24 —. •-1••>: diu 70.— polletno:
, dia 135.—, celoletno: din 260,—. Posamezne Številka: prva pola din 2.50. vsaka na laljnja ••.,"•• pola din 2,—» •— Uredništvo
in •••••••••; Ljubljana. Gregoičifejra. uL 23. Tel, It, 2ô-i>2,

Poštnina plačana v gotovini.

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 49.

V Ljubljani dne 3. novembra 1945

Letnik l/H.

VSEBINA:
353. Zakon o jamstvu federalne Slovenije za posojilo podjetju
-, »Državne elektrarne Slovenije« v znesku 9,000.000 dinarjev.
354. Zakon o jamstvu federalne Slovenije za dolgove okrajnih
odborov radi izplačil posojil v smislu 8. 51ena zakona
o demobilizaciji starejših letnikov vojaških obveznikov,
žen in hranilcev v Jugoslovanski vojski in mornarici.
355, Zakon o ustanovitvi častnega naslova ^narodni umetnik«.
356. Uredba o prepovedi' preurejanja stanovanjskih prostorov
v poslovne lokale in uporabljanja v nestanovanjske na- mene.
•
\ 357. Uredba o klanju prašičev In oddaji maščob. s

358. Uredba o načinu zastopanja ministrstva za narodno zdravje
in njegovih ustanov in podjetij pred sodišči in drugimi
narodnimi oblastvi.
'
359. Uredba o načinu zastopanja ministrstva za socialno politiko in podrejenih uradov, zavodov in ustanov pred sodišči in drugimi oblastvi. '
3G0. Odločba o postavitvi direktorja, njegovega tehničnega pomočnika in Članov upravnega' sveta Gradbene direkcije
Slovenije. '
361. Izvolitev sodnikov okrožnih in okrajnih sodišč.
362. Začasna imenovanja v pravosodni službi.
— Uradni popravek.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

nastali zaradi izplačila posojil posameznikom v smislu
8. Člena zakona o demobilizaciji starejših letnikov vojaških obveznikov, žen in hranilcev v Jugoslovanski vojski
in mornarici od 19. julija 1945, Ur. list DFJ št. 462/51.
Finančno ministrstvo federalne' Slovenije se pooblašča, da podpiše listino o jamstvu pri Državni hipotekami banki,.s katero bodo določeni pogoji tega jamstva.

'

353.

Zakon
predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
o_jamstvu federalne Slovenije za posojilo podjetju
»Državne elektrarne Slovenije« v znesku 9,000.000
:
,
dinarjev
. •
•

1. člen

Država hipotekami banki, glavni •• SK
katero bodo določeni pogoji tega jamstva. .
N
. 2. Člen
- ;
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 24. oktobra 1945.
St. 46.
,
-;
Za predsedstvo
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej s. r.
Josip Vidmar s. r.

-I

*

354.

Zakon
predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
o jamstvu federalne Slovenije za dolgove okrajnih
odborov radi izplačil posojil v smislu 8. glena zakona
o demobilizaciji starejših letnikov vojaških obveznikov,
žen m hranilcev v Jugoslovanski vojski in mornarici
*•. ^en
Federalna Slovenija "jamči za plačilo dolgov okrajnih
narodnih, odborov, pri Državni hipotekami banki, ki eo

2. člen
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 24.' oktobra 1945.
St. 44.
Za predsedstvo
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: ,
Sekretar:
,
Predsednik:
France Lubej e. r.
Josip Vidmar s. r.
i .

_

355. ,

Zakon

•

predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
o ustanovitvi častnega naslova »narodni, umetnik«
1. člen
Ustanovi se častni naslov >narodni' umetnik«.
' '/ •
2. člen
'
Častni naslov »narodni umetnik« priznava Slovenski
narodnoosvobodilni svet s posebnim častnim dekretom
priznanim in narodnozaslužnim slovenskim umetnikom,književnikom, upodabljajočim" umetnikom, glasbenikom.
igralcem itd.
t
3. Člen
Častni naslov daje nosilcu posebne pravice, ki iih
bo določil pravilnik.
Ljubljana dne 24. oktobra 1945. •
. s
St 45.
'
Za predsedstvo
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:
Sekretar::> ,' "
Predsednik:
I ••••••. Lubej a, Ä
j0SiÄ yidlaw s- r>
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Uredbe, odredbe in drugi razziasi
ministrstev Narodne viadë Slovenije
•••.
Na podlagi uredbe NVS o stanovanjih in poslovnih
prostorih od 11. VI. 1945 (Ur. list SNOS in NVS št. 89/8)
ia uredbe NVS od 20. VII. 1945, s katero se spreminja
uredba o stanovanjih in poslovnih prostorih (Ur. list
SNOS in NVS 2t. 156/20) izdaja ministrstvo za notranje
zadeve v sporazumu z ministrstvom za socialno politiko
tole
, " .

uredbo
o prepovedi preurejanja stanovanjskih prostorov
v poslovne lokale in uporabljanja v nestanovanjske
namene
1. člen
Prepoveduje se vsako samolastno preurejanje stanovanj ali posameznih stanovanjskih, delov v poslovne namene in" njihovo uporabljanje v nestanovanjske namene.
2. člen '•
Okrajni izvršni N0 oziroma mestni izvršni N0 sme
aa utemeljeno prošnjo izjemoma in začasno (z obrazloženo odločbo) dovoliti preureditev stanovanjskih prostorov v poslovne lokale ali njih-uporabo v nestanovanjske'
namene le v primerih, kadar je potrebno, da se zavarujejo pogoji za življenjski obstoj in pridobitnost proäilca ali obstoj in nadaljevanje zasebne gospodarske
delavnosti.
.Prošnja se vlaga pri krajevnem N0, v čigar območju
je poslopje. Krajevni N0 mora v treh dneh poslati
prošnjo' okrajnemu N0 z opisom stanja stvari in z obrazloženim mnenjem.
V mestih z mestnimi N0 se vlagajo prošnje neposredno pri mestnem N0, da odloČi, ko izve mnenje N0
" mestne četrti, v katere območju je poslopje.
3. èlen
s
>
<
Kadar zahtevajo nujne javne koristi (11. člen.uredbe .
o stanovanjih in poslovnih prostorih, Uradni list SNOS-a
in NVS z dne 13. VI. 1945, št. 89/8), eme ministrstvo za
notranje zadeve v sporazumu z ministrstvom za socialno
politiko odločiti tudi glede preureditve-uporabe stanovanj
v nestanovanjske namene.. Stroške preureditve plačakoristnik oz..oblastvo, v Čigar korist jo bila preureditev
izvedena. To je tudi dolžno, da "na svoje stroške zopet
.vzpostavi prejšnje stanje, ko preneha potreba po preurejenem prostoru.
'
'
, ,
4. Člen
. ,
Ako se zaradi preureditve stanovanja in uporabe v
nestanovanjske namene rabâ prostorov znatno poveča in
.bistveno izpremeni, sme krajevni oziroma mestni N0
na prošnjo prizadetega po predhodnem zaslišanju cenilne
komisije (1. člen uredbe o začasni ureditvi najemnin,
Uradni list SNOS-a in NVS z dne 28, VIL 1945, št 165/21)
zvišati najemnino nad zneske, določene y .uredbi o začasni ureditvi najemnin. •'•
. .
Brž ko preneha izpremenjena raba, ki je bila vzrok
povišanja najemnine, se mora zaračunavati spet prvotna
najemnina.^
* ~,~"'"~"'•,'

5. Člen •
Krajevni N0 oziroma mestni N0 morajo o izdanih
dovolitvah voditi razvid. Skrbeti morajo, da izvede koristnik na svoje stroške postavitev v prejšnji stan, ko preneha potreba, zaradi katere se je dovolitev izdala.
Ce tega v danem roku ne stori, izvede postavitev v
prvotno stanje krajevni, oziroma mostni N0 na njegove
stroške.
6. Člen
Za reševanje sporov o zvišanju najemnine so pristojni krajevni N0 oziroma mestni N0.
Prekrški iz 1. člena te uredbe bodo kaznovani po
14. Členu uredbe o stanovanjih in poslovnih prostorih.
Kdor samolastno preuredi stanovanje ali del stanovanja v poslovne prostore, jnora vzpostaviti prvotno
stanje v odrejenem roku. Ako tega ne izvrši, izvede to
vzpostavitev krajevni oziroma mestni N0 na njegovo
stroške.
7. Člen
Zoper odločbe in kazenske razsodbe po tej uredbi
je dovoljena pritožba v treh dneh ha nadrejeno stopnjo,
katere odločba je dokončna. Pritožba se vloži pri N0,
ki je izdal odločbo na prvi stopnji.
8. aen
• Tolmačenja in navodila za izvajanje uredbe izda
ministrstvo za notranje zadeve v sporazumu z ministr.
stvom' za socialno politiko.
:

.9. Člen
,1
Ta uredba velja od dneva objave v>Uradnem listu
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije«.
. .
Ljubljana dne 30. oktobra 1945.
JVIinister
Minister
za socialno politiko:
za notranje zadeve:
Vida Tomšič s. r.
Zoran Polir s. r.
357.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS predpisuje
na podlagi 1. in 2. člena odločbe zveznega ministra za
trgovino in preskrbo/od 17. IX. 1945, Uradni list DFJ
št. 688/73 o ureditvi živinskih trgòv in o obvezni prodaji
klavne živine v sporczumu z ministrstvom za kmetijstvo
NVS..
uredbo
. . o klanju prašičev in oddaji maščob
•
,1. člen
Prašiče za zakol smejo klati samo rejci prašičev, in
sicer kmečki rejci prašičev, mali rejci prašičev, zavodi in
drugi rejci prašičev.
Kmečki rejci so vsi lastniki, zakupniki in uživalci
posestva, ki ga obdelujejo sami ali pa z najeto delovno
silo in ki .obsega vsaj pol hektara obdelane površine.
Mali rejci SO'tisti, ki ; rede enega ali več prašičev, pa
nimajo več ko pol hektara lastne ali najete zemlje, ali
vobče,nimajo zemljo..'
2L.aen
Kmečki rejci ali mali rejci.prašiče v smejo zaklati
.V3ô prašiče., ki so. jtii zredili, morajo pa oddati Nabay-
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ljalnemu zavodu Slovenije (Navod) v tej uredbi predpisano količino sveže slanine.
Za vsak znkdl prašiča si morajo rejci prašičev izposlovati dovoljenje pristojnega okrajnega narodnega odbora. Prošnje se vlagajo pri krajevnih narodnih odborih.
3. člen
Kmečki rejci ali mali rejci prašičev morajo oddati
Navodu ali od njega pooblaščenim zbiralcem naslednje
količine sveže slanine:
Gospodarstva, ki imajo 4 ali več družinskih članov
in zakoljejo enega prašiča, ne oddajo slanine. Ce imajo
taka gospodarstva 3 družinske Člane, oddajo C kg slattine, pri dveh družinskih članih 10 kg, če" pà šteje tako
gospodarstvo le eno •••••, mora oddati 20 kg slanine.
Gospodarstva, ki zakoljejo dva prašiča in imajo več
ko 7 družinskih članov, ne oddajo slanine.- Če imajo taka
gospodarstva 7 družinskih članov, oddajo 6 kg slanine,
pri vsakem Članu družine manj pa oddajo po 5 kg slanine več.
Gospodarstva, ki zakoljejo 8 prašiče.in imajo več
ko 11 družinskih članov, ne oddajo slanine. Če imajo
taka gospodarstva 11 družinskih članov, oddajo 4 kg slanine, pri vsakem članu družine manj pa po 4 kg slanine več.
Gospodarstva, ki zakoljejo 4 prašiče in imajo 16
' tìruìinskih Članov, ne oddajo slanine. Če imajo taka
gospodarstva 15 družinskih Članov, oddajo 3kg slanine,
pri vsakem članu družine manj pa po 3 kg slanine ^več.
Gospodarstva z 1 družinskim Članom, ki zakoljejo
več ko 2 prašiča, gospodarstva x 2 družinskima Članoma,
ki zakoljejo več ko 3 prašiče in gospodarstva, ki zakoljejo več ko 4 praaiče, oddajo za vsakega nadaljnjega
zaklanega prašiča po 40 kg slanine. .
Med družinske člane se štejejo tudi hlapcLin dekle
.' ter vse druge osebe, ki žive z rejcem prašičev v skupnem
1
gospodinjstvu.,;
,
Uredbi je priložena tablica o količinah sveže eia.
V&toie, ki jo oddajo rejoi, če zakoljejo več prašičev.

Tabela za oddajo slanine
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4. člen
Mali rejci morajo oddati dve tretjini v 3. členu te
uredbe določenih količin sveže slanine.
Bolnišnice, sanatoriji, d.ob'wteme ustanove, zavetišča, verske družbe in konvikti, ki rede prašiče, »mejo
obdržati za vsakih 6 oseb, upoštevajoč pri tem stalno
osebje in povprečno število oskrbovancev, po enega prašiča, ostale prašiče pa morajo oddati Navodu.
Pridobitna podjetja, ki rede prašiče v trgovske namene, obdrže za svoje uslužbence enako količino slanine
kakor kmečki rejci prašičev. Če zakoljejo 5 ali več prašičev, , morajo oddali Navodu petega in vse nadaljnje
prašiče.
Prašiči, zaklan^ °d 1. oktobra 1045 dalje, se štejejo
v število prašičev iz-členov 3. in 4. te uredbe.
5. člen
Odkupne cene prašičem za zakol so za 1 kg žive teže téle:
L prašiči nad 150 kg; polnomastni 28.— din, polmastnj 26.— din;,
II. prašiči od 130 do 150 kg: polnomastni. 26.— din,
polmastni 24,— din;
(
•
III. prašiči od 100 do 130 kg: polnomastni 24.— din,
polmastni 22.— din;
IV. prašiči pod 100 kg: polmastni 21-— din, mršavi
20.— din.
Odkupna cena za 1 kg sveže prvovrstne slanine je,
50 din, za 1 kg drugovrstne sveže slanine pa 45 din.
6. člen
Za odkup prašičev je pooblaščen Navod tudi v pri«
merih, kadar hočejo rejci prodati prašiče, katere so
upravičeni po določbah 2. Člena tè uredbe taklati za sebe.
Za prašiče za zakol se štejejo vsi praliči, težki nad
60 kg, ki niso določeni za nadaljnjo rejo in so kot taki
prijavljeni krajevnemu narodnemu odboru.
7. «en, ' ',- ;.
Rejci morajo izročiti, vse kože zaklanih prašičev
zbiralnici za kože — Državnemu podjetju za promet •
kožami in tekstilijami (Koteks), ki jih plača po uradno
določeni ceni. Zbiralnica za kože izda rejcu potrdilo, v
katerem navede njegovo ime, priimek, naslov, številko
osebne izkaznice ter količino in ceno prodanih kož.
Potrdilo izroči -rejec prašičev pristojnemu okrajnemu
narodnemu odboru, kjer prejme nakazilo ta. nakup
usojenega blaga v vrednosti 80 odstotkov od prodanih kol.
Za vsakega zaklanega prašiča izda pristojni krajevni
narodni odbor rejcu nakazilo, za 6 kg «oli.
8. člen
Vsi tisti, ki »akoljejo prašiče * po določbah 3. Člena
te uredbe, no dobe za dobo enega leta zase in za Člane
svoje družine živilskih nakaznic za maščobo 'in meso.
Ob večjih, praznikih pa vendar dobe isto količino govejega mesa, kot jo dobe .„drugi potrošniki v njihovem
kraju.
•• ' /'" 9. člen •
•'','.
. KrSilci te uredbe bodo kaznovani po zakonu o zatiranju /nedopustne Spekulacije in gospodarske sabotaže
z dne 23. 4. 1Ö4S, Uradni list DFJ št. 26. Prašiči, prodani
v nasprotju s predpisi te uredbe. aH prašiči, ki bi jih
hoteli rejci Drikriti. bodo zaplenjeni.
'
',"
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10. člen

Določbe 1. člena uredbe ministrstva za trgovino in
preskrbo NVS o prepovedi klanja prašičev in o zakolu
v sili goveje živine ter prašičev z dne 22. 10. 1945,
Uradni list štev. 343/48, so s tem razveljavljene.
11. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu<.
Ljubljana dne 3. novembra 1945.
IV. 6014/1.
. Minister
za trgovino in preskrbo:
Dr. Lado Vavpetič s. r.
358.

Uredba
o načinu zastopanja ministrstva za narodno zdravje
in njegovih ustanov in podjetij pred sodišči in drugimi narodnimi oblastvi
Na podlagi 2. Člena zakona o zastopanju uradov,
ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja od 3. avgusta 1945, Ur. list DFJ It. 530/36, .
o dr e jam :
1. člen
Ministrstvo za narodno zdravje in njemu podrejene
zdravstvene ustanove in podjetja zastopa in ščiti njih
imovinskopravne koristi pred sodišči in drugimi narodnimi oblastvi pravni svetovalec tega ministrstva z generalnim pooblastilom, ki mu ga izda minister za narodno
zdravje.
2. Člen
Pred sodišči in narodnimi oblastvi drugih federalnih
enot, pri zveznih narodnih óblastvih in pred vrhovnim
zveznim sodiščem kakor tudi pred sodišči in oblastvi
tujih držav, zastopa ministrstvo, njegove ustanove in
podjetja oseba, ki jo minister za narodno zdravje za to
zastopstvo posebej pooblasti.
3. Člen
0 vseh pravdnih dejanjih, o poteku pravdnega spora
in o vseh odločitvah mora pravni svetovalec takoj obvestiti ministra za narodno zdravje, mu navesti stanje
pravdnega predmeta in priložiti po potrebi vse spise
in listine s, potrebno dejansko in pravno obrazložitvijo.
Minister za narodno zdravje sme ob vsakem Času
izročiti zastopanje drugi osebi, Če meni, da je to potrebno. Ta sprememba v zastopanju velja proti tretji
osebi od tedaj, ko ji je priobčena.
'
4. člen
Vložitev ali umik tožbe, sklenitev poravnave, pripoznanje zahtevka in umik pravnih sredstev ter sploh
prevzem kakršne koli materialne obveze pred sodišči in
narodnimi oblastvi mora odobriti minister za narodno
zdravje. Brez predhodne odobritve so ta pravna dejanja
za ministrstvo in njemu podrejene ustanove in. podjetja
brez pravnega učinka. '
• r
' •

5. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 9. oktobra 1945.
Zap. štev'. 4333/XV.
Minister
za narodno zdravje:
Dr. Ahčin Marjan s. r.
359.

Uredba
o načinu zastopanja ministrstva za socialno politiko
in podrejenih uradov, zavodov in ustanov pred sodišči
in drugimi oblastvi
Na podlagi 2. člena zakona o zastopanju uradov,
ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja z dne
3. avgusta 1945, Ur. list DFJ št. 530/56,
se odreja:
1. Člen
Ministrstvo za socialno politiko in temu ministrstvu
podrejene urade, zavode in ustanove zastopa pred sodišči
in drugimi narodnimi oblastvi glede zaščite njihovih
imovinskopravnih koristi praviloma načelnik splošnega
oddelka v ministrstvu ali oseba, ki jo on pooblasti.
2. Člen
Minister sme zadržati zase zaščito posameznih imovinskopravnih primerov ali odrediti zanje posebnega
zastopnika tako v ministrstvu samem kakor tudi v podrejenih uradih, zavodih in ustanovah.
3. člen
Za vložitev ali umik tožbe, sklenitev poravnave, za
pripoznanje zahtevka in za umik pravnih lekov ter sploh
za prevzem materialne obveze pred sodišči in narodnimi
oblastvi je potrebna' odobritev ministra za socialno politiko.
Brez take odobritve so ta pravna dejanja' za ministrstvo za socialno politiko, urade, ustanove in zavode
v njegovem področju brez .pravnega učinka.
4. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listuc.
V Ljubljani dne 25. oktobra 1945.
Minister '
za socialno politiko:
i
Tomšič Vida s. r.
360.

Odločba
ministrstva za gradnje o postavitvi direktorja, njegovega tehničnega pomočnika in Članov upravnega sveta
Gradbene direkcije Slovenije
--* 4
' - Na podlagi 6. člena uredbe o ustanovitvi Gradbene
direkcije Slovenije (GRADIŠ) z dne 4. oktobra 1945
(Ur. list št. 300) se
, imenujejo:
.
za direktorja Gradbene direkcije.Slovenije in pred1 eednika upravnega sveta ' Gradbene direkcije Slovenije:
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inï. Mravlja Ciril-Mižck,
za tehničnega pomočnika:
inž. Sumcr Živko,
za člane upravnega sveta Gradbene direkcije Slovenije:
1. ina. Kloindicnst Matej,
2. Kopitar Josip, tajnik zveze nameščencev in delavcev gradbene stroke,
3. inž. Pipan Doris,
4. inž. arh. Roje Alojzij-MUia, šel kabineta ministrstva za industrijo in rudarstvo,
' 5. Slavce Josip,
6. inž. Sumcr Živko,
7. inž. Turnšck Viktor,
8. inž. Valcntinčič Jože-Tinc, šef kabineta ministrstva za gradnje.
Ljubljana dne 20. oktobra 1945.
Minister za gradnjo:
Dr. Miha Kambič s. r.

361.

Kazne uradne objave

.'
'

.

Imenovanje sodnikov okrožnih sodišS
Na seji okrožnega odbora OF ljubljanskega okrožja
so bili imenovani za stalne sodnike okroiDC
ga sodišča v Ljubljani:
Dr. Stompihar Jurij in Strasser Vinko, oba sodnika
bivšega apelacijskega sodišča, Hudnik Adolf, predsednik in Kralj Ivan, sodnik, oba bivšega okrožnega sodišča ter Oâterc Stanko, bivši notarski pripravnik — vsi v
Ljubljani; Cernoš Mijo, sodnik bivšega okrožnega sodišča v Novem mestu, dr. Sfiligoj Josip, starešinavbivŠega okrajnega sodišča v Tržiču, Prohinar Viktor, sod»ik bivšega okrožnega sodišča v Murski Soboti in Tooiinec Milan, sodnik bivšega okrajnega sodišča v Ljubljani.
.
'
.
Okrožni izvršni N00 v Novem mestu je imenoval za
s
od,nika okrožnega sodišča v Novem me8
1 • Kvasa Ferdinanda, bivšega starešino okrajnega so<••• v Dvoru na Uni.
Izvolitev sodnikov okrajnih sodišč
-Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 na
•Rakeku dne 31. avgusta, 19451 so bili izvoljeni za stalne
s
°dnike okrajnega 'sodišča na Rakeku:
Golouh Ciril, bivši sodnik okrajnega sodišča v Kr•••• kot predsednik okrajnega sodišča, dr. Keršič Belizar, bivši sodniški pripravnik okrožnega sodišča v Ljubljani in dr. Lenarčič Marko, diplomiran pravnik iz Ljubljane.
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Šoštanju z dne 29. avgusta 1945 so bili izvoljeni za
stalne sodnike okrajnega sodišča v
Šoštanju: '
....
Potočnik Anton, starešina" okrajnega sodišča, Vičič
Oton, sodnik, okrajnega sodišča, Brunšek Jože, političnoupravni uradnik, vsi v Šoštanju in Levstek Andrej.* etalaSiB* okraineaa sodišča v Slovi Koniicafc

3G2.

Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 23. oktobra
1945, št. 1324/45—4, je začasno sprejet v pravosodno
službo Simonka Aleksander, uradnik bivšega okrožnega
sodišča v Murski Soboti na razpolagi in hkrati dodeljen
okrajnemu sodjšču v Dol. Lendavi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 22. septembra 1945, št. 1271/45—2, je bil začasno sprejet v pravosodno službo Hecl Franc, uradnik bivšega okrajnega sodišča v Sevnici na razpolagi in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu sodišču v Gornjem
gradu.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 26. oktobra
1945, št. 1340/45—6, sta bili začasno »prejeti v pravosodno službo in hkraU dodeljeni na službovanje okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni:
Korošec Marica, bivša privatna uradnica v Gornji
Radgoni kot uradniška pripravnica X. položajne skupine in Horvat Jožela, bivša pisarniška uradnica, stanujoča v Janževem vrhu, kot zvaničnica III. položajne
skupine.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 23. oktobra
1945, št. 1340/45—5, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo Sedonja Jože, uradnik bivšega okrajnega sodišča
v Murski Soboti na razpolagi in hkrati dodeljen na sluzbovanje okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni.
' . '
> ' Z odločbo ministra za pravosodje z dne 26. oktobra
1945, št. 1448/45—6,' je bila začasno sprejeta v pravosodno službo Jcot uradniška pripravnica X. položajne
skupino in hkrati dodeljena na službovanje okraj-,
nem u sodišču v Kamniku BenkjOvič Marija,
bivša odvetniška uradnica, stanujoča v Kamniku, Novi.
trg 12.
Z odločbo ministra za-pravosodje z.dne 10. oktobra
1915, št. 1448/45—3, sta bila začasno sprejeta v pravosodno službo in'hkrati dodeljena'na službovanje okrajnemu sodišču v Kamniku :
Rupnik Alojzij, zvaničnik bivšega okrožnega sodišča
v Ljubljani in Gostič Janko,,zidarski pomočnik v Prevojah 7, in sicer slednji kot elužitelj I. položajne skupine..
' .
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 16. oktobra
1945, št. 1461/45—3, je bil začasno sprejet "v pravo;
sodno, službo.Hočevar Jože, zvaničnik bivšega okrajnega
sodišča v Kranjski gori, na razpolagi in hkrati dodeljen
na službovanje o k r a j n e m u sodišču v Kočevje.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 26. oktobra
1945, št. 1426/45—4, je bila začasno, sprejeta-v pravosodno službo kot uradniška .pripravnica X. položajne
skupine In hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču ,v Kranju Rugale Mara, bivSa.notaraka uradnica, stanuioča v Kraniu, Hule 46
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Z odločbo ministra za pravosodje z dne 16. oktobra
19-15, št. 1426/45—3, je bil začasno sprejet v pravosodno službo Destovnik Ivan, sluZitelj na razpolagi pri
bivšem okrajnem sodišču v Tržiču in hkrati dodeljen
na službovanje okrajnemu sodišču v Kranju.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 26. oktobra
1915, št. 1427/45—3, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot uradniška pripravnica X. položajne
skupine in - hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v Krškem Artač Marija, bivša
notarska uradnica, stanujoča v Novem mestu, Dr. Režkova cesta 10.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 27. oktobra
1945, št. 1522/45—4, so bili' začasno sprejeti v pravosodno službo in hkrati dodeljeni na službovanje okrajnemu sodišču v Mariboru:
Kresnik JoŠko, bivši služitelj II. skupine okrajnega
sodišča v Mariboru kot uradnik *X. položajne skupine,
Maherl Marija, absolventka 4. razreda klasične gimnazije, stanujoča v Mariboru, Nekrepova 8 in Pevec Marija,
bivša dnevničarka-zvaničnica okrajnega sodišča v Prevaljah. kot_uradniški pripravnici X. položajne skupine.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 23, oktobra
1945, »t. 1335/45—5, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo.Maric Alojzij, uradnik bivšega okrajnega sodišča
v Murski Soboti na razpolagi in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu sodišču v Murski Soboti.
". (
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 26. oktobra
1945, št. 1335/45—7, sta bili začasno sprejeti v pravosodno službo kot uradniški pripravnici X. položajne skupine in hkrati dodeljeni na službovanje o.k r a j n e m u
sodišču v Murski Soboti:
Truci Anuška, bivša priv. uradnica, stanujoča v-Murski Soboti in Novak Marija, bivša notarska uradnica, stanujoča v Murski Soboti.
. . Z odločbo ministra za pravosodje z dne 27. oktobra
1945, št. 1344/45—5, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo Brlek Franc, zvaničnik bivšega okrajnega sodišča
v Dol. Lendavi na razpolagi in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu sodišču v Ptuju.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 10. oktobra
1945, št. 1344/45—3, jè bil začasno sprejet v pravosodno
službo kot zvaničnik I, položajne skupine in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu sodišču v
Ptuju Kovač Mirko, višji policijski stražmojster, stanujoč v Ljubljani, Ciril Metodova 97. '
' Z odločbo ministra za pravosodje z dne 26. oktobra
1945, št. 1269/45—5, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot uradniška pripravnica X. položajne
skupine Čutar Marija, vdova, stanujoča v Ljubljani, Pred
Škofijo 6 in hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču •• Eakeku.
,*'
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Z odločbo ministra za pravosodje z dne 16. oktobra
1945, št. 1268/45—5, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo kot uradnik X. položajne skupine Ahlin Franc,
bivši artilerijski vodnik jugoslovanske vojske, stanujoč
v Malem Mlačevem 17 pri Grosupljem in dodeljen
okrajnemu sodišču v Skofji Loki.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 23. oktobra
1945, št. 1372/45—5, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo Neszmenyi Alice, zvaničnica bivšega okrajnega sodišča v Murski Soboti na razpolagi in hkrati
'dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v
Šmarju pri Jelšah.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 10. oktobra
1945, št. 1372/45—3, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot zvaničnica II. položajne skupine Sagadin Marija, absolventka 3 razredov realne gimnazije
iz Celja, Šlandrov trg 3 in hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v Šmarju pri
Jelšah.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 26. oktobra
1945, št. 1371/45—4, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot uradniška pripravnica X. položajna
skupine in hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v Šoštanju Goričnik Ivanka,
bivša notarska uradnica, stanujoča v Rečici ob Paki 1.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 27. oktobra
1945, št. 1267/45—6, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo kot služitelj II. položajne skupine in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu sodišču v
Trbovljah Lukančič Ignac, bivši dnevničar-služitelj
okrajnega sodišča v Litiji.
Uradni popravek
V >Uradnem listu Slovenskega narodnoosvobodilnega
sveta in Narodne vlade Slovenije« št. 43 z dne 13. oktobra
1945 pod zap. št. 301 objavljeno besedilo uredbe o ustanovitvi državnega gozdnega in lesnega , industrijskega
podjetja »LES« se uradoma popravlja takole:
1. V členu 2. se vrineta med besede >Namen podjetja je« in »izkoriščanje vseh gozdov« besedi »upravljanje in« tako /dk se-celotno besedilo Člena 2. pravilno
glasi:
- .
»Namen podjetja je upravljanje in izkoriščanje vseh
gozdov in,vseh obratov gozdne in lesne stroke na ozemlju federalne Slovenije, ki so že državna last ali preidejo v bodoče po zakonskih predpisih v last države.«
2. V členu 6. se morajo besede »po gozdarskem odboru« pravilno glasiti »po gospodarskem odboru«, tako
da se celotno besedilo člena 6. pravilno glasi:
»Ministrstvo za, gozdarstvo usmerja in nadzoruje
podjetje po gospodarskem odboru najmanj petih članov;
ta odbor imenuje minister za gozdarstvo.«
': Ljubljana dne 2. novembra 1945.
Predsedstvo Narodne vlade Slovenije

[«datata: Predsedstvo SNOS ta Narodna vlada Slovenije » LJubljani Urednik: Pohar Robert; tisk in založba; tiskarn*
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja, vsako sredo, ta soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: dln?70.—. polletno:
dio 185,— celoletno; din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50. Vsaka nadaljnja začela pola din 2^-» «-• Uredništvo
'
lu ••••••••: UuWbna. ÓreeorAiesa vi, 29L •••. ft, 25-62,

Poštnina plačana v gotovini.
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 7. novembra 1945

Letnik I/Il.

Številka 50.

VSBBINAt
čevju in v Novem mestu, izvolitev prisednikov okrajnih
003. Uredba o ustanovitvi Osrednjega državnega arhiva Slovenijo in arhivskega sveta.
sodišč v Črnomlju in na Rakeku.
3GG. Začasna imenovanja v pravosodni sluîbi.
364. Uredba o začasni ureditvi prejemkov viničarjev.
— Uradni popravek.
3G5. Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnih sodišS v Ko/

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
363.

Uredba
o ustanovitvi Osrednjega državnega arhiva Slovenije
in arhivskega sveta
1. člen
Za vso območje federalne Slovenije se ustanovi
Osrednji državni arhiv Slovenije v Ljubljani.
Osrednji državnj arhiv Slovenije je samostojna držav
na ustanova pod neposrednim nadzorstvom ministra za
prosveto; vzdržuje ga ministrstvo za prosveto iz posebne
proračunske postavke.
2. člen
Osrednji državni arhiv Slovenije ima namen, da zbira
in hrani vse zgodovinske ali kulturno-pomembne arhivske predmete in zbirke, zlasti take, ki se tičejo^sloven.
skega narodnostnega ozemlja in slovenskega naroda.
O vseh teh predmetih in zbirkah vodi natančen pregled ter ima v razvidu in pod svojim nadzorstvom vse
druge arhive in zbirke arhivalij v Sloveniji.
O varstvu in shrambi arhivov, ki jim grozi propast
ali ki so vobče neprimerno hranjeni, odloči po predlogu
Osrednjega državnega arhiva Slovenije in arhivskega
sveta minister za prosveto.
3. člen
V Osrednji državni arhiv Slovenije se stekajo vse
~za redno poslovanje že izločene ali 'pogresljivo zgodov nsko aij znanstveno pomembne arhivalije državnih
oblastev in ustanov v območju Slovenije.
Državni arhiv Narodnega muzeja v Ljubljani preide
z vsemi svojimi sestavinami in vsem inventarjem v
Osrednji državni arhiv Slovenije.
V hrambo se mu izroîe vse zbirke arhivalij (in arhivi, ki so prešli v last ali upravo države; pač pa more
na predlog arhivskega svota minister za prosveto dovoliti,, da izven Osrednjega državnega arhiva Slovenije obstoječi drZavni, arhivi' delujejo daljo ali da <se Usia:
nove novi.

Svoje zbirke more Osrednji državni arhiv Slovenije pomnoževati z volili, darovi in nakupu
•Na željo oblasti, ustanov, gospodarskih podjetij, dru.
štev in zasebnikov more' sprejet j v hrambo njihove arhive, zbirke arhivalij oziroma arhivske predmete
. 4. člen
Uporaba zbirk Osrednjega državnega arhiva je vsa.
komur dostopna v mejah arhivskega reda, ki ga na
predlog Osrednjega državnega arhiva Slovenije predpiše arhivski svet in potrdi' minister za prosveto.
6. člen
Arhivsko osebje sestoji iz ravnatelja, arhivskega
strokovnega, pomožnega in tehničnega osebja. Imenuje
ga minister za prosveto.
*
Ravnatelj in arhivsko strokovno osebje (arhivarji)
morajo imeti fakultetno izobrazbo ter poznati zgodovinske pomožne vede in upravno zgodovino, kakor določa
pravilnik.
C. člen
V ministrstvu za prosveto se ustanovi arhivski svet
za območje federalne Slovenije.
Naloga arhivskega sveta je, da s strokovnim svetom
podpira ministrstvo za prosveto in tudi druge oblasti v
vseh zadevah, ki se tičejo Osrednjega državnega arhiva
Slovenije, kakor tudi arhivov (registratur) državnih obla*
štev v območju federalne Slovenije.
Prav tako skrbi arhivski svet tudi za varstvo arhivalij in^drugih pisanih spomenikov, ki so v posesti nedržavnih oblastev, ustanov, društev, podjetij in zasebnikov.
Arhivski svet skrbi zlasti tudi, da se izločijo (škar.
tirajo) spisi' državnih in drugih uradov, cerkvenih in
zasebnih ustnnov in,,kakor koli odsvajajo spisi z vednostjo arhivskega sveta in pod strokovn'm arhivskim
nadzorstvom.
7. člen
Arhivski svet sestoji iz zastopnikov ministrstva za
prosveto, Akadpmijo znanosti in umetnosti v Ljubljani,
univerze, Osrednjega državnega arhiva Slovenije, Narodnega muzeja; Zavoda za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti
Slovenije in važnejših zgodovinskih društev na obino'ju
federalne Slovenije ter eventualno tudj iz drugih, oseb.
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ali okopavin in ravno toliko travišča; ako prj vinogradu
ni dovolj deputatne zemlje, mora vinogradnik za manjkajočo deputatno zemljo dajati viničarju letno toliko krušnega zrnja oziroma krompirja, kolikor bi se ga povprečno
pridelalo na manjkajoči površini; v tem primeru se ra8. člen
čuna, da se pridela 100 (sto) kg krušnega zrnja na 20
Seje arhivskega sveta sklicuje z določenim dnevnim (dvajs3t) arih in 200 (dve sto) kg krompirja na 5 (petih)
redom predsednik ali njegov namestnik po potrebi, ven- arih; če ni dovolj travišča, mora vinogradnik dajati viničarju ustrezajoče količino krme po odbitku stroškov pridar vsaj dvakrat na leto.
Predsednik more povabiti k sejam tudi zastopnike delave ali protivrednost v denarju.
c) Pravico ima do stelje, ki jo priskrbj vinogradnik,
oblastev, katerih se .tičejo zadeve, ki se obravnavajo; ti
č)
Ako ima viničar svojo živino ali popolno korist
imajo le posvetovalen glas.
vinogradnikove
živine, to je mleko in tele, plača stroške
Arhivski svet sklepa z večino glasov; ob enakem šteza spravljanje krme viničar, drugače pa vsak polovico.
vilu glasov odloči predsednikov glas.
O vsaki seJi se sestavi zapisnik; podpišeta ga pred- Ce oskrbuje viničar vinogradnikovo živino s evojo krmo,
je mleko njegovo; če pa oskrbuje vinogradnikovo živino
sednik in zapisnikar.
z vinogradnikovo krmo, mu gre za oskrbovanje v po9. člen
godbi določena odškodnina bodisi v denarju ali v naturaUpravne posle arhivskega sveta opravlja uradništvo, lijah, korist od te živine pa je vinogradnikova.
ki ga za to določi minister za prosveto.
d) Ne glede na to, čigava je živina, ki jo viničar redi,
razpolaga z gnojem, ki se pridela ođ 1, decembra do
10. člen
30. aprila, viničar, vendar le v korist deputatne zemlje
Podrobnejša določila in navodila o poslovanju Osred- in travišča, z drugim gnojem pa razpolaga vinogradnik.
njega državnega arhiva Slovenije in arhivskega sveta
e) Dobiti inora količino tropin, določeno v pogodbi
izda minister za prosveto.
ali po običaju.
f) Gre mu nagrada 200.— din letno od vsakega % ha
11. člen
vinograda, ki ga viničar obdeluje.
g) Dobiti mora najmanj 25 litrov vina iz žlahtnega)
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
grozdja za vsak hektar vinograda za vsako delovno moč
Ljubljana dne 31. oktobra 1945.
kot nagrado poleg dogovorjene pijače.
Podpredsednik
Ako so naravni dogodki, kakor toča, uima in drugo
Minister za prosveto:
Narodne vlade Slovenije: pridelek vina deloma uničili, pripada viničarju za vsako
Dr. Ferdo Kozak s. r.
Dr. Marijan Brecelj s. r. delovno moč i % vsega pridelka vina.
h) Dobiti mora dnevno mezdo, ki znaša za viničarja]
in vsako delovno moč:
1. za območje Haloz za uro težkega dela 6 din 50 par,
364.
za uro lahkega dela 5 din 50 par;
Na podlagi 1. člena uredbe o plačevanju človeškega
2. za ostale kraje pa za uro težkega dela C din, za
dela in dela z živino v kmetijstvu z dne 14. junija 1945, uro lahkega dela 5 din.
Uradni list DFJ št. 387/43, predpisuje Narodna vlada
Obveznosti v denarju ali naravi, naštete v točkah b)',
Slovenije po zaslišanju pristojnih strokovnih organizacij c), č), e), f) in g), mora vinogradnik izpolniti najkasneje
ter zastopnikov viničarjev in vinogradnikov za območje do 1. novembra vsakega leta, za leto 1945. pa do 15. nomariborskega okrožja tole
vembra 1945, Dnevne mezde mora plačali konec vsakega tedna.
uredbo
3. člen
o začasni ureditvi prejemkov viničarjev
Vinogradnik mora viničarju za delo, ki ga je opravil
earn
ali ki so ga opravile njegove delovne moči, izplačati
1. člen
dnevne mezde v višini, kot je določeno v 2. Členu, tudi
Za viničarja se po tej uredbi šteje oseba, ki jo na- za čas od 1. julija tega leta dalje, za čas od 1. januarja
jame vinogradnik v službo, da obdeluje vinograd ali še do 30. junija 1945 pa plačati kot dnevno mezdo 25 din
zraven pripadajoče dele posestva za plačilo y denarju in oziroma 22 din 50 par.
naturalijah, živi pa v lastnem gospodinjstvu v vinogradObračun dnevnih mezd za čas od 1. julija 1945 dalje
nikovem poslopju in ima za pravilno opravljanje svoje se mora napraviti do 15. novembra 1945, obračun dnevslužbe potrebno strokovno znanje.
nih mezd za čas od 1. januarja 1945 do 30. junija 1945
Za delovno moč se po tej uredbi šteje oseba, ki jo pa najkasneje do 1: januarja 1946. Pri obračunu se upopo pogodbi mora imeti viničar na razpolago za viničar- števa to, kar je viničar na račun mezd že prejel Plačilo
ska dela.
v okupacijski valuti se obračuna po uradnem tečaju za2. člen v
menjane okupacijske valute.
.Viničarjevè pravice:
4. člen
' a) Vsak viničar ima pravico do prostega stanovanja
Vinogradniki smejo zaračunati vrednost tistih pre•v vinogradnikovem poslopju; če k poslopju spada vrt za
jemkov
v naravi, ki jih dobi viničar preko prejemkov,
zelenjavo, dobi tudi tega.
določenih
v 2. členu te uredbe oziroma v pogodbi, če je
b) Na vsakega pol hektarja vinograda, ki ga ob.ta
ugodnejša.
deluje za vinogradnika, prejme najmanj eno osminko
Pri tem-se računa:
hektarja deputatne zemlje, sposobne za pridelavo žitaric 1

nosti, ki bi po svojem znanju ali praktični skušnji utegnile pospeševati naloge arhivskega sveta.
Predsednika?«njegovega namestnika in člane arhivskega sveta imenuje minister za prosveto za dobo 3 let.
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za orno zemljo prve vrste po 10 par za en m3
»
druge „
» * » » » »
„
tretje
„„
»
»
»
i» oijc
„
5 „
„ „ „
za travišča prve vrste po 8 par za en ms
»
»
druge „ „ 5 „ „ „ „
»
»
tretje „ ,, o ,, „ „ „ ,
2a kmetijske pridelke pa so odločilne uradno določene
cene teh pridelkov, ki veljajo za proizvajalca.
5. člen
Vse gori navedene pravice viničarja predstavljajo
najnižjo mejo; prekoračili to m^jo v viničarjevo škodo ni
dovoljeno in je vsak nasprotni dogovor ničen.
6. člen
S to uredbo se ne posega v pogodbe in običaje, kolikor so ugodnejši za viničarje.
7. člen
' Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«.
iV Ljubljani dne 3. novembra 1945.
Minister
Predsednik
za socialno politiko:
Narodne vlade Slovenije:
yida Tomšič s. r.
Boris Kidrič s. r.
•

Bazne uradne objave
365.
Izvolitev sodnikov in priscdnikov okrajnih sodišč
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Kočevju dne 1. septembra 1945 so bili izvoljeni:
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Kočevju:
Lokovšek Mirko, sodniški pripravnik in dr. Martinec
Rudolf, sodni pristav, oba bivšega okrožnega sodišča v
Ljubljani ter Svetlič Janko, bivši javni notar v Tržiču;
II. za prisedniko okrajnega sodišča v. Kočevju:
Tomšič Zivko, učitelj4 in GorŠič Ivan, delavec, oba
^ Stare cerkve, Novak Alojzij, železničar iz Kočevja,
? arc Ignac, kmet iz Hrovače, Šile Marija, hči posestnika
"ijZ Sajevca, Gorše Angela, delavka iz Rakitnice, Gorše
jy uez, kovač iz Bosljive loke, Boje Ana, gospodinja iz
iiTk- ^••^••1• Marija, delavka iz Spodnjega loga, CeKoS •'^na' učiteljica iz Ajbelja, Juvan Karlf kovač iz
kolnÔTja' ^ac* Teme, krojač iz Banje loke, Rajnovič Nicerk ^^ iz Salke vasi, Kovač Jožefa, delavka iz Stare
gevjvVe> Mesojedec Valentin, kmet iz Klinje vasi, Vidodar C1Z
'
°' ßostilnicar iz Kočevja, Zakošek Edvard, nig. . , Rudnika, Podlogar Rudolf, kmet iz Koprivnika,
iar
Neža, gospodinja iz Vilpe, Lovšin Franc, obrtn- J .
J
••• . ?. ^°ta, Kozina Francka, šivilja iz Jurjevice, Arko
Ko • '
*z Brega, Burgar J?ranc, strojar iz Ribnice,
ac Francka, gospodinja iz Srednje vasi, Lavno"
g •••) kmet in Košmrlj Pavla, gospodinja, oba iz LoStefaip0l0ka
' Adami° Jože» grobar iz Sodražice, Bartol
g spo<lin a iz
hči •' £
i
Sajevca, Zobec Ivana, posestnika
Boi/2. Dan> Nikolič Frančiška, gospodinja iz GrČaric,
Stnr AI• iz Dolenie vasi, Merhar Vinko iz Prïgorice,
rift»
W' kmet in •••• JoZe> delavec, oba iz Go«•e vasi. Nosan Ivanka, delavka iz Dolenje vasi, Pirnat

*

Andrej, posestnika sin iz Vel. Poljane, Campa Frančiška,
gospodinja iz Vagovke, Ančik Jože, lekarnar iz Ribnice,
Knavs Ivan, kmet iz Travnika, Mohar Tinca, delavka iz
Zamostea, Drobnič Ivan, krojač iz Sodražice, Valenčič
Roža, gospodinja iz Dolnje Brige, Rupe Marija, gospodinja iz Stelnika, Glad Marija, gospodinja iz Gladloke,
Gornik Pavla, gospodinja iz Zigmaric, Arko Marija, delavka iz Vine, Cimprič Malka, delavka iz Lazca in Novak
Alojzij iz Muhovnika.
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Novem mestu dne 30. avgusta 1945 so bili izvoljeni:
I. za stalne sodnike okrajnega sodišča v Novem mesfu:
Picek Jurij, sodniški pripravnik bivšega okrožnega
sodišča v Novem mestu kot predsednik, Pance Vinko,
sodnik bivšega okrajnega sodišča v Ljubljani, dr. Jenko
Mile, bivši notar v Novem mestu, Vidmar Albin, sodniški pripravnik bivšega okrožnega sodišča v Novem
mestu;
II. za prisednike okrajnega sodišča v Novem mestu:
Jarc Ludvik, delavec iz Prečne, Marc Micka, delavka iz Mihovega, Treven Karol, lesni manipulant iz
Vavte vasi, Peršina Julka, hči posestnika iz Toplic, Potočar Olga, hči gostilničarja iz Mirne peči, Zupančič Jože,
delavec iz Soteske,. Muren Malka, delavka iz Podturna,
Plantan Boris, učitelj iz Vavte vasi, Virent Rezka, de.
lavka iz Rumanje vasi, Rangus Francka, hči posestnika
iz Vrhpolja, Koželj Jože iz Zakuž, Rolih Terezija, hči •
posestnika iz Praproč, Kos Slavka, dijakinja iz Vel. Kala,
Miklič Anton, delavec iz Sadinje vasi, Gorše Pepca,
delavka iz Podturna, Cetalič Jože, delavec iz Grubelj,
Avber Alojzij, železničar iz Novega mesta, Gazvoda Pepi,
delavec iz Gaberja, Jazbinšek Iko, železničar iz Novega
mesta, Stok Albin, delavec iz Rumanje vasi, Stepišnik
Lado, železničar, Moreti Jože, uradnik, Gorupič Rado,
klepar, Komelj Bogo, akademik in PodbevŠek Eia, g(h
spodinja — vsi iz Novega mesta, Luštek Jože, posestnik
iz Kala-Prečna, Faleskini Rudi, opekarna — D. Straža,
Slak Franc, posestnik iz G. Globodola, Lokar Leopold,
posestnik iz G. Karteljevega, Skubec Franc, posestnik
iz Daljnega vrha, Progar Alojzij, delavec iz D. Kamen.
cev, Gorenje Ivanka, delavka iz Toplic, Picelj Janez, posestnik iz G. Polja, Franko Franc, posestnik iz Sele pri
Straži, Krešin Jakob, delavec iz Rese pri Straži, Mikec
Marija, šivilja iz Mihovega, Maver Franc, delavec iz Križ,
Gorenje Janez, kočar iz Cerovega loga, Jakše Anton,
kmečki sin iz Orehovice, Zgorc Pepca, hči posestnika iz
Javorice, Zagore Francka, hči posestnika iz Šmarja, Knčman Neža, gospodinja iz Št. Jerneja, Ambroži* •••••,
hči posestnika iz Pristave, Bobič Micka, hči posestnika iz
Gradišča, Strnad Franc, posestnik iz Cešnjic, Taborski
Julka, hči posestnika iz Zaloga, Novak Ignac, delavec iz
Dvora, Pavlic Pavla, delavka iz Zvirč, Zupančič Vera,
delavka iz V. Lipovca, Somrak Ančka, hči posestnika iz Goriške vasi, Lozar Martin, posestnik iz
Gorenjega Suhadola, Rajk Anica, hči posestnika iz
Gaberja, Rozenberger Jožefa, gospodinja iz Brusnic,
Srebrnak Ana, gospodinja iz Gorenjega Suhadola, Juršič Alojzija, hči posestnika iz Igelnika, Kolenc Nace, delavec-iz Grmuljev, Novšak Ivan, sin posestnika iz Škoc
jana, Luzar Ana, delavka iz G. Stare vasi, Luzar Marija,
gospodinja iz Jugorja, Miklič Franc, kmet iz Gotne vasi,
Jarc Stane, delavec iz Prečne, Urbane Janez, železniški
delavec iz G. Straže, Kolenc Marija, gospodinja iz G.
Polja. Kavšek Jakob, delavec iz yavte vasi, KopeJj
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Francka, Šivilja iz D. Karteljevega, Legat Tončka, šivilja
iz Žužemberka, Konda Neža, gospodinja iz G. Suhadola,
Koleno Nace, delavec iz Grmovelj, Zagore Terezija, gospodinja iz Smolenje vasi, Umek Anton, posestnik iz
V. Cerovca, Kralj Jože, posestnik iz Verduna-Sušice in
Krese Alojzij, posestnik iz Podgoro.
Izvolitev prisednikov okrajnih sodišč
Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00
v Črnomlju dne 31. avgusta 1945 so bili izvoljeni
za prisedniko okrajnega sodišča v Črnomlju:
Kovačič Milan, mizar iz/Gradaca, Jelenič Lojze, gostilničar iz Dol. Suhorja, Petrič Franc, kmet iz Trnovca,
Pezdirc Neža, gospodinja iz Črnomlja, Šetinc Franc, kurjač iz Črnomlja, Vajs Stanko, čevljar iz Vojne vasi,
Vajj Anton, kmet iz Svibnika, Štrucelj Zan, rudar iz
Kanižarice, Kramarič Kančka iz Doblič, Kump Alojzij,
delavec iz Obrha, Dražumenč Izidor, čevljar Iz Belčjega
vrha, Žagar Stefan, kmet iz Breznfh, Ilenič Janez, kmet
iz Zorencev, Sedlar Nežka, kmečka hči iz Desinca, Drago5 Nežka, gospodinja- iz Tribuč, Suhorepec Jakob, k^net
iz Otovca, Ivanetič Francka iz Kota pri Semiču, Novak
Francka, kmečka hči iz Krstovca, Tome Martin, kmet iz
Krupe, Žalec Ivan, kmet iz Hriba pri Spebarjih, Šnjler
Matija, kmet iz Dainelj, Fortuna Peter, kmet iz Sinjega
vrha, Mihelič Jurij, kmet iz Vinice, Staudohar Anton,
kmet iz Vel. Nefajca, Kuzma Franc, kmet iz Pustega
gradca, Porapatič Anica, kmečka hči iz Zuničev, Kozan
Alojzij, kmet iz Pribincev, Flajnik Jurij, kmet iz Vukovcev, Kalčevič Marica, kmečka hči iz Učakovcev, Kade
Jože, kmet iz Radencev, Makar Dako, gostilničar iz Metlike, Prebilič Marija iz Dol. Prilesja, Rade Josip, kmet
iz Predgrađa, Rezek Katica, kmečka hči iz Deskove
vasi, Frlce Pavel, kmet iz Dol. Podgore, Tkalčič Peter,
kmet iz Brezovice, Kočevar Slava, kmečka hči iz Semiča,
Kambič Mirko, kmečki sin iz Črešnjevca, Predovič Marija, kmečka hči iz Maline, Kofalt Jože iz Krvavčjega
tvrba, Šegina Matija, kmet iz Gribelj, Križan Matija, kmet
iz Otoka, Tome Pepca, kmečka hčj iz Giršičev, Zunič
Tončka, kmečka hči iz Krivoglavlc, Molek Frank, kmečki sin iz Metlike, Brcdarič Ivan, kmet in Urh Marija,
kmetica, oba iz Metlike, Kočevar Jožef, kmet iz BoŽakovega, Kočevar Franc, kmet iz Metlike, Pezdirc Anton,
kmet iz Slamne vasi, Jurjevič Marija, kmečka hči iz Radovice, Rezek Jože, kmet iz Bojanje vasi, Krštinc Jože,
kïnet iz Dragomlje vasi, Kralj Anica, kmečka 'hči iz
Dola, Simonie Anica, kmečka hči iz Sele pri Metliki,
Kambič Janez, kmet iz Sodjega vrha, Crnič Alojz, šofer
iz Dolenjcev, Mušič Miko, kmet iz Vel. Sel, Kambič An*on, mizar iz Krasinca in Spehar Jurij, kmet iz Dramlja.
Na rednem zasedanju okrajnega N00 na Rakeku dne
31. avgusta 1015 so bili izvoljeni
za prisednike • okrajnega sodila na URICOKU:
Lovro Marija, delavka iz Cerknice, Sega Andrej
mehanik iz Zerovnice, Ule Janez, kmečki delavec iz
Zerovnice, Svet Ivan, upok. orožnik iz Loža, Bavec
Stanko, kmečki delavec z Vrha, Sraj Anton, bivši ob.
ïinski tajnik iz Nove vasi, Mele Franc, kmet iz Cerkni-
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ce, Baraga Urban, kmet iz Dolenje vasi, Kebo Janez,
kmet iz Dol. jezera, Lundar Alojzij, čevljar iz Bločic,
Martinek Vinko, pek iz Starega trga, Petrič Ivan, kmečki delavec iz Dan, Haco Vora, kmečka delavka iz Pod.
cerkve, Fajdiga Minka, delavka iz Pitdoba, Truden Anton, kmečki delavec iz Smarate, Lipovec Amalija, de«
lavka iz Babnega polja, Hiti Matija, kmet iz Stražišea,
Zakrajšek Leopold, kmet z Vrhnike, Znidaršič Anton,
kmet iz Fare, Žurga Janez, kmet iz Benet, Modie
Janez, kmet s Slemena, Zupančič Jurij, delavec z
Ravnika, Turšič Jože, kmet iz Bozuljaka, Rot Jože,
kmet z Gore, Baraga Janez, kmet iz Osredka,*
Primožič Jože, kmet iz "Mahnetov, Tursio Jožefa, gospodinja iz Begunj, Pire Jože, lesni manipulant in Sraj
Blaž, delavec, oba z Rakeka, Kenič Andrej, učitelj iz
Unca, Kranjç Janez, kmet iz Ivanjega sela, Znidaršič
Jože, upok. uradnik iz Mramorovega, Petrič Jakob z
Ravnika, Slejko Stefan iz Laz, Petek Ivan iz Gorenje
vasi, MivŠek Ignacij iz Rovt Potkovca, Zilnik Angela iz
Gor. Logatca, Frank Marija iz Blekovo vasi, Turk Janez
iz Gor. Logatca, Mildvec Andrej iz Planine, Turk Frančiška iz Rovtarskih Žibors, Istenič Jože iz Hleviš, Vidmar Frančiška, privatna uradnica in Peternel Janez,
železniški mizar, oba iz Dol. Logatca, Tršar Drago, krojač iz Broda, Krašovec Ciril, odvetnik in Jazbar Alojzij,
upokojenec, oba iz DoL Logatca in Kovač Anton, delavec iz Planine.

SGO.
Začasna imenovanja v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 23. oktobra
1945, št. 1540/45—7, sta bila,začasno sprejeta v pravosodno Blužbo in hkrati dodeljena na službovanje okrožnemu sodišču v Ljubljani:
Senegačnik Leopoldina, zvaničmea bivšega okrajnega
sodišča v Radovljici in Grad Ivan, paznik-zvaničnlk biv«
šega okrožnega sodišča v Celju.
Z odločbo ministra za pravosodje % dno 27. oktobra
1045, št. 1521/45—5, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo Podlesnik Rado, uradnik bivšega okrožnega sodišča v Mariboru na razpolagi in hkrati dodeljen na službovanje okrožnemu sodišču v Mariboru.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 27. oktobra
194?, št. 1424/45—0, je. bil začasno sprejet v pravosodno9lužbo Zveglič Josip, zvanlčnik bivšega okrajnega sodišča v Novem mestu na razpolagi in hkrati dodeljen
na službovanje okrožnem usodišču v Novem
mestu.

Uradni popravek
V >Uradnem listu.SNOS-a in Narodne vlade Slovenijo«: št. 42 z dno 10. oktobra 1915 se pod zap. št. 290
objavljeno besedilo o začasnih imenovanjih v pravosodni
službi uradno popravlja ••••, da je Lobnik Marija začasno sprejeta v pravosodno službo in hkrati dodeljena
v službovanje okrajnemu sodišču v Gornji
Radgoni.

Malata: Prpdsedstvo SNOS tn Nerodna rlada Slovenije v LJubljani, urednik: Pohar Robert: tiife • ••\•••-, tiskarna
Mprkur — obe * Uublinnf — Uhaia »sako sre<io • toboto Naročnina- m^efrio' din 24.—, îpfriiptno: diu 70.- pollptno:
dui 135.—. eelolelnoi difl 260,— ••••••••• StpvilJis: prv« pola din 2r»(i vaaka nadaîinia tafeta, cola dio 2.—, — Uredniàtvo
ta uoravniètvo: LJubljana- GccaotêiCtsYa uL 23. fel. št. 25 12, '

Poštnina plačana v gotovini.
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V Ljubljani dne 10. novembra 11)45

567.
368.
C39.
—

VSEBINA:
Odločba o odkupnih cenah aj'do in prosa letine 1045.
Imenovanje profesorjev in docentov na medicinski fakulteti.
Imenovanja in spremembe v pravosodni službi.
Uradni popravek.
,^

Uredbe, odredbe in druiri razglasi
ministrstev Narodno vlade Slovane
8G7.

- Odločba
o odkupnih cenali ajde in prosa ledne 1945.
Po 3. odstavku 2. člena zvezne uredbe o odkupu in
prometu krušnega žita v gospodarskem letu 1945/46. z
dno 6. avgusta 1645, Uradni list DFJ št. 545/58 in odobritvi zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo, dani
po 6. členu cit. uredbe in drugem odstavku 6. člena uredbe o cenah žita v gospodarskem letu 1945/46. od 4. avgusta 1945, Uradni list DFJ št. 5G3 CO in po navodilu zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo — urada za
cene — za določanje cen v trgovini na debelo in na
drobno z dne 11. maja 1945, Uradni list DFJ St. 34, določa ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS sporazumno
z ministrstvom za kmetijstvo NVS za ajdo in proso letine
1945 naslednje najvišjo odkupne cene:
ajda din 6.— za 1 kg
proso din 5.— za 1 kg. .
Prednje cene veljajo za dobro blago z največ 3 %
primesi.
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju
nedopustne špekulacije in gospodarske saboln/.e z dne
23. aprila 1945, št. 241/26-1945.
** .
Ta odločba ima takojšno veljavo.
Ljubljana dne 7. novembra 1945.
V. št. 941/1.
Ministor za trgovino
in preskrbo:
Minister za kmetijstvo:
pomočnik:
pomočnik:
I>r. Stano Pavlic s. n
Ing. Borkopec Jože s. r.

Kazne uradne objave
368.

' ,

Imenovanje profesorjev in 'docentov
na medicinski fakulteti
Z odločbo ministra za narodno zdravje z dno
10. \ oktobra 1945, Per3: št. 1170-6/45, je bil imenovan

dr. Jakša Jo/.e, zdravnik, za docenta za dermatovenerologijo na medicinski fakulteti.
Z odločbo nvnistra za narodno zdravje z dne
10. oktobra 1945, Pers. št. 1168-1/45, je bi] imenovan
dr. Guzelj Vladimir, primarij, za izrednega profesorja za
kirurgijo na kirurškj kliniki medicinske fakultete.
Z odločbo ministra za narodno zdravje z dne
10. oktobra 1945, Pera. št. 42—3/45, je bil imenovan
dr. Novak Franc, zdravnik, •# docenta za porodništvo in
ginekologijo na ginekološko-porodniški kliniki medicinske fakultete.
Z odločbo ministra za narodno zdravje z dne
10. oktobra 1915, Pera. št. 326—4/45, je, bil imenovan
dr. Kanoni Ivah, šef-zdravnik, za izrednega profesorja za
psihiatrijo na medicinski fakulteti.
Z odločbo ministra za. narodno zdravje z dne
10. oktobra 1945, Pers. št. 11C9—1/45, je bil imenovan
dr. Merčun Ljudevit, šef-zdravnik, za izrednega profe.
sorja za interno medicino na medicinski kliniki medicinske fakultete.
Z odločbo ministra za narodno zdravje z dne
10. oktobra 1945, Pora. št. 674—2/45, je bil imenovan
dr. Cunder Milan, docent, za izrednega profesorja za
anatomijo na medicinski fakulteti.
SG9.

Imenovan ja in spremembe v pravosodni službi
Postavitev tajnikov okrožnih sodišč
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. oktobra
1945, št. 1405/45—11, so bili postavljeni pri o k r o ž n e m
sodišču v Celju:
. Nendl Alojzij, starešina okrajnega sodišča v Celju
kot tajnik, Stante Milan, odvetniški pripravnik in Hebar
Jože, diplomiran pravnik, oba iz Celja.
_ ...Z odločbo ministra za pravosodje z dne 1. oktobra
1945, št. 1035/45—9, je bil postavljen za tajnika
okrožnega sodišča v Ljubljani RupnikLeopold, sodnik;^'bivšega,okrožnega sodišča y_ Prokuplju»
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Postavitev tajnikov okrajnih sodišč
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. oktobra
1945, Št. 1037/45—19, sta bila postavljena za tajnika
okrajnega sodišča v Celju:
Papež Slavko, sodnik bivšega okrožnega sodišča v
Celju in Burger Franc, bivši javni notar v Celju.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. oktobra
1945, Št. 1418/45—10, je bil postavljen za tajnikapripravnika okrajnega sodišča v Gornji Radgoni Gobar Franc, diplomiran pravnik iz
Murske Sobote.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 10. oktobra
1945, št. 1212/45—1 je bil postavljen za tajnika-pripravnika pri okrajnem Sodišču na Jesenicah Skrt Srečko, diplomiran pravnik v Predtrgu
pri Radovljici.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. oktobra
1945, št. 1414/45—9, je bil postavljen za tajnika
okrajnega sodišča v Kočevju Krečič Vladislav, sodni pristav bivšega okrožnega sodišča v Ljubljani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. oktobra
1945, št. 1209/45—9, je bil postavljen za tajnikapripravnika pri okrajnem sodišču v
Kranju Jevšek Vladimir, sodniški pripravnik bivšega okrožnega sodišča v Mariboru.
Z odločbo »ministra za pravosodje z dne 18. oktobra
1945, št. 1630/45—24, so bili postavljeni
I. za tajnike okrajnega sodišča v
Ljubljani:
*
dr. Sorli Ivo, bivši javni notar v Kranju, Rozman Boža,
notarska pripravnica v Ljubljani, Senčar Bogomil, sodnik hivšega okrajnega sodišča v Ljubljani in dr. Teger
Emil, sodniški pripravnik bivšega okrožnega sodišča v
Ljubljani;
II. za tajnike - pripravnike okrajnega sodišča v Ljubljani:
Rupel Slavko, sodniški pripravnik bivšega okrožnega sodišča v Ljubljani, dr. Krejči Dimitrij, odvetniški
pripravnik v Ljubljani in dr. Batic Rozalija, diplomirana pravnica v Ljubljani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 5. novembra
1945, št. 15/45—37, je bil postavljen za tajnika okrajnega sodišča v Ljubljani dr. Berden Ludvik,
šel personalnega oddelka pri Navodu v Ljubljani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. oktobra
1945, št. 1421/45-7, je bil postavljen za tajnika-pripravnika okrajnega sodišča v LlutomeT ü dr. Vrbnjak Franjo, diplomiran pravnik iz Cezanjevcev, p. Ljutomer.
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Imenovanja, premestitve, prestopi in ostavke
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 16. oktobra
1945, št. 1521/45—3, sta bili začasno sprejeti v pravosodno službo kot zvaničnici III. položajne skupine Zohar
Marija iz Maribora, Pobrežje, Nasipna ul. 98 in Poje
Ivanka iz Maribora, Gospejna ulica 7, ter hkrati dodeljeni na službovanje okrožnemu sodišču v Mariboru.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 23. oktobra
1945, št. 1424/45—5, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo Štine Anton, paznik-zvaničnik bivšega okrožnega
sodišča v Novem mestu na razpolagi in hkrati dodeljen
na službovanje okrožnemu sodišču v Novem
mestu.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 23. oktobra
1945, št. 1521/45—4, je bila na prošnjo premeščena k
okrožnemu sodišču v Mariboru Zoreč Ivanka, uradniška pripravnica X. položajne skupine pri okraj,
nem sodišču v Gornji Radgoni.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. novembra
1945, št. 1201/45—8, je bil premeščen po prošnji k
okrajnemu sodišču v Skofji Loki Hribar
Avgust, služitelj II. položajne skupine pri okrožnem
sodišču v Ljubljani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 9. oktobra
1945; št. 10/45—41, je- na predlog javnega tožilca Slo.
venije v Ljubljani odobren prestop iz pravosodne stroke
Bezlaj Miri, pristavu VIII. položajne skupine bivšega
okrajnega sodišča v Ljubljani
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. oktobra
1945, št. 10/45—40, je na predlog javnega tožilca Slovenije
v Ljubljani odobren prestop iz pravosodne stroke Mišiču
Francetu, uradniškemu pripravniku za X. položajno skupino pri okrajnem sodišču v Ljubljani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 13. oktobra
1945, št. 1448/45—5, je sprejeta ostavka na sodno službo,
katero je podala Marija Erženova roj. Sprager, dnevničarka-zvaničnica okrajnega sodišča v Kamniku.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 17. oktobra
1945, št. 1461/45, je sprejeta ostavka na sodno službo,
katero je podala Ana Oblak, dnevničarka-zvaničnica
okrajnega sodišča v Kočevju.
Uradni popravek
V Uradnem listu SNOS-a in NVS št. 49 z dne 3. novembra 1945 pod zap. št. 357 objavljeno besedilo uredbe
o klanju prašičev in oddaji maščobe se uradno popravlja
tako, da se glasi prva vrsta 3. člena (str. 243) pravilno
takole:
>Kmečkj rejci prašičev morajo oddati.. .<
Iz pisarne ministrstva za trgovino in preskrbo

Isdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna viada Slovenije v LJubljani, urednik: Pohar Robert: tisk In Mložba- tiskarna
Merkur — oba v LJubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.— . polletno:
dia 135.—. celoletno) dût 260,—. Posamezna iteviïka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja začeta pok'din 2,-—, *— Uredniitvo
in ••••••••• LJubljana. Qreeorföeva. uL 23. Tel it. 23-62,
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/II.

V Ljubljani dne 14. novembra 1945

Številka 52.

VSEBINA:
370. Obvezno tolmačenje lit. č) 2. člena uredbe o obveznem pošiljanja tiskanih stvari.
371. Imenovanja in spremembe v pravosodni službi.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
Narodne vlade Slovenije
370:

Obvezno tolmačenje
lit. č) 2. ëlcna uredbe o obveznem pošiljanju tiskanih
stvari z dno 21. septembra 1945, Ur. list št 317/45
Določilo litJ č) 2. člena uredbe o obveznem pošilja,
nju tiskanih stvari z dne 21. septembra 1045, Ùr. list
št. 317/45, da morajo vsa tiskarska podjetja v območju
federalne Slovenije pošiljati od vseh tiskanih stvari po
en izvod javnemu tožilcu Slovenije v Ljubljani, je razumeti tako, da s tem tiskarji niso oproščeni dolžnosti,
poslati pristojnemu okrajnemu oziroma okrožnemu javnemu tožilstvu po tri-izvode vsake tiskane stvari takoj,
ko so izvodi natisnjeni, katero dolžnost imajo tiskarji
po 8. členu zakona o tisku z dne 24. avgusta 1945,"Ur. list
DFJ št. 611/45.
Ljubljana dne 2. novembra 1945.
Podpredsednik
Minister za prosveto:
Narodne vlade Slovenije:
Dr. Fcrdo Kozak s. r.
Dr. Marijan Brctclj s. r.

Itazne uradne objave
371.

Imenovanja in spremembe v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. novembra
1945, št. 1263/45—8, je bil postavljen za tajnika
vrhovnega s o d i š Č a' v Ljubljani Burger Franc,
sodniški pripravnik bivšega okrožnega sodišča v Celju.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. oktobra
1945, št 1035/45—24, EO bili postavljeni za tajnike
okrožnega sodišča v Ljubljani:
dr. Vlach Josip, odvetniški pripravnik iz Ljubljane,
Cimpermanova : ul. 5, dr. Pompe Leo, sodnik bivšega
okrožnega sodišča v Ljubljani in Peterca Franc» sodnik
bivšega okrajnega sodišča v Ljubljani;

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. oktobra
1945 št. 1035/45—30, so bili postavljeni za tajnikepripravnike okrožnega sodišča v Ljubljani :
Soklič Emil in Svetlin -Helena, oba sodniška pripravnika bivšega okrožnega sodišča v Ljubljani, Salberger
Bogdan, notarski pripravnik v Ljubljani, dr. Leitgeb
Vladimir, notarski pripravnik na Vrhniki in Volgemut
Mavrici], diplomiran pravnik v Spodnjih Bitnjab. 8, p.
2abnica pri Skofji Loki. '
Z odlo?bo ministra za pravosodje z dne 18._oktobra
1945, št. 1417.45-19, sta bila postavljena za tajnika,
pripravnika okrožnega sodišča • Mariboru Zojliter Ivan, sodniški pripravnik okrožnega sodišča v Mariboru in Verbek Viljem, diplomiran pravnik
v Mariboru.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8, novembra
1945, št. 1212/45—15, je bil postavljen za tajnika
okrajnega sodišča na Jesenicah Majhenc
Franc, bivši notarski pripravnik v Radovljici.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 31. oktobra
1945, št. 1422/45—9, je postavljen za tajnika okrajnega sodišča v Ptuju Dokler Zvonko, sodnik
bivšega okrajnega sodišča v Ptuju.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. oktobra
1945, št. 1215/45-9, je bil postavljen za tajnika okraj,
nega sodišča na Rakeku Potočnik Branko, izprašan sodniški pripravnik bivšega okrožnega sodišča v
Celju.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne
1945, Št. 1201/45-11, je bil postavljen za
pripravnika-^okrajnega sodišča
Loki dr. Jama Alojzij, diplomiran pravnik
št. 65, p. Ljubljana, SI. Vid.

18. oktobra
tajnikav Skofji
v Poljanah
(

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. oktobra
1945, št. 1406/45-4, • je bil postavljen za tajnika
okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah
Bruno Inkret, sodnik bivšega okrajnega sodišča ? Šmarju pri Jelšah,
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Z odločbo ministra za pravosodje z dne 1. oktobra
1945, št. 1410/45—4, je bil postavljen za tajnika
okrajnega sodišča v Trbovljah Tratnik Ivan,
starešina bivšega okrajnega sodišča v Litiji.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 31. oktobra
1945, št. 1370/45—4, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo in hkrati dodeljen ua službovanje okrajnemu
sodišču v Celju kot služitelj 1. skupine Prazen
Anton, vročevalec bivšega okrajnega sodišča v Radečah.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 9. novembra
1945, št. 1036/45—35, se razveljavlja postavitev
Tominca Oskarja za tajnika okrajnega sodišča v Ljubljani in stavlja na razpolago mestnemu narodnoosvobodilnemu odboru okrožnega mesta Ljubljane. Nadalje se
razveljavlja postavitev dr. Batic Rozalije za
tajnico-pripravnico okrajnega sodišča v Ljubljani, ker je
imenovana stalno nameščena že drugje.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 31. oktobra
1945, Št. 1522/45—5, sta bila začasno sprejeta v pravosodno službo naslednja uslužbenca na razpolagi in hkrati
dodeljena na službovanje okrajn emu sodišču
v Mariboru:
Petrovič Tomo, zvaničnik bivšega okrožnega sodišča
v Mariboru na razpolagi in kot služitelj I. skupine Lorenci
Martin, vročevalec bivšega okrajnega sodišča v Maren.
bergu.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 8. novembra
1915, št. 1421/45—8, se razveljavlja postavitev
dr. Vrbnjaka Franja za tajnika-pripravnika pri okrajnem sodišču v Ljutomeru, ker je imenovani že postavljen za preiskovalca pri javnem tožilstvu za okrožje
Maribor.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 31. oktobra
1945, št. 1344/45—6, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu
sodiščuv Ptuju Makuc Josip, uradnik bivšega okrajnega sodišča v Mariboru na razpolagi

Na seji okrožnega odbora OF v Celju dne 25. oktobra 1945 sta bik imenovana za stalna sodnika okrožnega sodišča v Celju dr. Smid Jože, starešina
bivšega okrajnega sodišča v Slovenjem Gradcu in dr. Sval
Milan, sodni pristav bivšega okrožnega sodišča v Celju.

Z odločbo ministra za" pravosodje z dne 17. oktobra
1945, št. 1344/45—4, je bila začasno sprejeta v pravosodno
službo kot uradnica IX. položajne skupine in hkrati
dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v
Ptuju Novak Marjana, dnevničarka-zvaničnica bivšega
okrajnega sodišča v Ptuju.
'

Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N00 v
Dolnji Lendavi dne 26. oktobra 1945 je bil izvoljen za
stalnega sodnika okrajnega sodišča v
Dolnji Lendavi Stariha Anton, sodni pristav bivšega okrajnega sodišča, v Kočevju. Na istem zasedanju
pa je bil razrešen dolžnosti sodnika dr. Peterlin Maks,
ker ie gvojo kandidaturo umaknil

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 17. oktobra
1945, št. 1372/45—4, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot uradnica X. položajne skupine Božnik
Ana roj. Jazbinšek, bivša dnevničarka-zvaničnica bivšega
okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah in hkrati dodeljena »na službovanje okrainemu sodišču v
Šmarju pri Jelšah,

Izdajata: Predsedrtvo SNOS in Narodna vlada Slovenije » LJubljani, urednik: Pohar Robert; ti*k in založba; tiskarna
Mrtrkur - oba » LJubljani — Izhaia »sako »redo in wboto Naročnina: metečno: din 24.—, èetrtletno: din 70.—. polletno:
din 135.— celoletno: din 260.—. Posamezna Atnyflka: prva pola din 2..M) vsaka nadaljnja taieU pola din 2.—, — Ùrednlitvo
• upravniMvo: Ljubljana. Gregor&Čeva uL 23. Tel. it. 25-62.
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 17. novembra 1945

Letnik 1/11.

Številka 53.

VSEBINA
372. Odločba o ceniku za Čevljarska dela.
373. Imenovanja in spremembe v pravosodni sluZbi.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Naror*^ ^sde Slovenije

II. Pop/avila :
Delo in material
šivani zbiti
•. Moška:
1. Templanci gorskih čevljev

372-

Odločba
o ceniku za čevljarska dela
Glede na navodila zveznega ministrstva za trgovino
in preskrbo, uprava za cene, za določanje cen obrtniškim
storitvam z dne 25. maja 1945, št. 3371, Uradni list DFJ
št. 37, predpisuje ministrstvo za trgovino in preskrbo
Narodne.vlade Slovenije sporazumno z ministrstvom za
industrijo in rudarstvo naslednji
cenik za čevljarska dela,

l.'èiçn: *tjr'
Najvišje cene za čevljarska delffsedoločajo takole:

3. Popravilo pet. . • • •
4. Cele nove pete . . s .
B. Ženska:
1. Templanci gorskih čevljev
3. Popravilo pet št. 1—4 .
4. Popravilo pet št. 5—8 .
5. Popravilo pet gorskih čev-

ilin

145—
106—
—
—

125—
90—
43—
75—

80—
51—
—
—

116—
75—
—
—

os21—
29—

73—
50—
—
—

40—
14.—
18.-i

4-1—

—

26.—

74—

—-

46.-•

ss-

35—
—
—

25.—
13.—
20.—.

—
6. Cele nove pete, usnjene,
ali losece preoblečeno .'
C. Otroška:
1. St. 20-27:
Templanci
- .
Popravilo pet
Cele nove pete . » , »
2. St. 28-34:
Templanci
Popravilo pet. . $ . .
Cele nove pete . . ...

Samo delo
šivani zbiti

—

el— .

,

CO.—
40.—

20—
40—
••.-i

•
50—
—.
—

io—

30—
I. Nova in poljiova obutvi
»
»
Delo in material
Samo delo
66.51—
40*—
-37—
„
"
šivani zbiti
šivani zbiti
—
—
29—
20—
A. Moška:
din
48—
32.—
—
—'
1. Skornji iz boksa ali kroma 1465.— 1380.— . 680.— 495—
•
Č.
Krpanje
čevljev:
2. Skornji iz boksa ali krona
polnovi s celim stopalom 900.— 820.— 380.— 300—
Krpa na podplatih ali*
petah po velikosti . .
6—''do 20—
3. Gorski ali smuča rskifevs
.
Krpa na gornjih delih po
lji iz kroma
830.- 715.— 385— 200—
3— „ 10—
4. Visoki čevlji iz boksa . 580.— 530.— 295.— 245.—
Usnjeni vložki po veli5. Nizki čevlji iz boksa . . 510.— 490.— 290.— . 240—
10— '„ 20—
Platneni 'vložki po veli:
6. Polnovi čevlji, visoki ali
5— „ 15—
nizki
310.— 282.—' 172.— 144—
B. Ženska:
D. Popravila galoš:
1. Skornji iz boksa ali kroma 1145.— 1070.— 490.— 400.— 1. Moški templanci.. . • •
G0—
2. Gorski ali smučarski čev, '
31.—
2. Moško peto ...» »
lji iz kroma
745.— 615.— 350.— 255.- 3 Ženski templanci . i >.
•
52—
,3. Vkoki čevlji iz boksa . 550.- 490.— 295.- 245— 4. Ženske pete . . . . .
24—
4. Nizki čevlji iz boksa . . 495.— 445.— 290.— 240— 5. Krpe po velikosti . . .
3— do 10—
•. Polnovi čevlji, visoki ali •
•nizki ......... 200.— 233.— 155.— 131—
2. člen
C. Otroška:
V ceni za delo so vračunani stroški za lesene klince,
1. Gorski ali smučarski čevsekance, žičnike, dreto, vosek, pelituro, smolo, apreturo,
lji St. 30-35
590.- ••0— 285— 210— sukanec, klej jn rinčice: Kovanje gorskih in drugih čev2. Visoki. ali uizki čevlji iz
boksa št. 30—35 ...
—
350.—
— • 165— ljev se računa posebej po zamudi'časa in cenah materiala.
'Za deške in dekliške čevlje od št. 30 do št. 39 veljajo
3. Visoki ali nizki čevlji iz
boksa št. 25-29....
— ' 255,— ' ^
125.- iste cene kakor" za ženska dela.
4

•
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Za templanee iz gume v debelini nad 5 mm, pribite
z lesenimi klinci, veljajo cene kakor za templance iz
usnja.
Za dela e plutovino, kakor tudi za ostala dela, ki v
ceniku niso navedena, je dopustno zaračunati •••• sorazmerne prednjim cenam, glede na zamudo casa in porabo materiala.
3. člen
Cene iz 1. člena te odločbe veljajo za čevljarska
ročna dela, izvršena neposredno za potrošnika. Gene
obutvi, izdelani za trgovino ali na industrijski način
morajo biti nižje ter bodo določene posebej.
Okrožni narodnoosvobodilni odbori lahko določijo
glede na krajevne razmere za vse okrožje ali pa za
posamezne okraje nižje cene od prednjih.
4. člen
Imetniki čevljarskih obrtov morajo izvesiti uradni
cenik v svojih obratovalnicah na dobro vidnem mestu.
Vsako prekoračenje prednjih cen ali cen, določenih
po okrožnih narodnoosvobodilnih odborih, je kaznivo po
zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske eabotaže od 23. IV. 1945, Uradni Ust DFJ St. 26.
•. člen
Cene, določene s to odločbo, veljajo od 1. Julija 1945
dalje, kolikor niso računi dokončno urejeni.
Ljubljana dne 9. oktobra 1945,
V. št. miL
Minister za trgovino in preskrbo:
Dr. Lado VavpetiS s. r.
Minister
Minister za finance,
la industrijo in rudarstvo:
pomočnik:
Lejkjjiek Franc g. &
••••• Viktor, •, r.

•A*.

Bazne uradne objave
873.

Imenovanja in spremembe v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. oktobra
1945, št. 1419/45-8, je bil postavljen za'tajnika
okrajnega sodišča v Prevaljen Kupar France,
sodnik bivšega okrajnega sodišča v Prevaljah.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. novembra
1945, št. 2006/45-2, je bila razveljavljena odločba z dne 25. septembra 1945, št. 1461/45—1, s katero
Je bil začasno sprejet v pravosodno službo kot uradniški
pripravnik pri okrajnem sodišču v Kočevju Cerček Marjan, uradniški pripravnik bivšega okrajnega sodišča v
Dolnji Lendavi, ker ee je odpovedal pravosodni službi.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. novembra
1945, št. 1340/45—12, je bila razveljavljena odločba z dne 26. oktobra 1945, št. 1340/45—6, s katero jo
bila začasno sprejeta v pravosodno službo pri okrajnem
sodišču v Gornji Radgoni kot uradniška pripravnica za
X. položajno skupino Jîorosec Marica, bivša privatna
uradnica v Gornji Radgoni, ker je že drugod zaposlena.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. novembra
1945, St. 1340/45-11, Je bila razveljavljena odločba z dne 10. oktobra 1945, St. 1340/45—4, s katero je
bila začasno sprejeta v pravosodno, službo pri okrajnem
sodišču v Gornji Radgoni kot uradniška pripravnica za
X. položajno skupino Rožič Mira, zasebna uradnica •
Radečah, kejr se Je službi odpovedala,

•*•»

Itdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije • LJubljani, urednik: Pohar Robert; tisk In založba: tiskarna
Merkur — oba • LJubljani — Izhaja va&ko »redo in aoboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: diu 70.—, polletno:
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENUB
Letnik 1/11.

V Ljubljani dne 21. novembra 1945

Številka 54.

VSEBINA
874. Uredba o odkupu in cenah oljnega semenja.
375. Odločba o cenah sladkovodnih rib.
376. Objava o izidu volitev narodnih poslancev Slovenije za Dom narodov.

Uredbe, odredbe in druej razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
374.

Uredba

o odkupa in cenah oljnega semenja
Po določbah uredbe o načrtnem razdeljevanju in
potrošnji blaga z dne 12. V. 1945 in odločbe, s katero se
določajo predmeti, ki spadajo pod načrtno razdeljevanje
in potrošnjo z dne 12. V. 1945, Ur. list DFJ št. 281/32
in 282/32, v zvezi z odločbo zveznega ministra za trgovino
in preskrbo, s katero se določajo predmeti, katerih cene
so normirane z dne 15. VI. 1945, Ur. list DFJ št. 382/42,
predpisuje ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne
vlade Slovenije naslednjo
uredbo
1. Člen
Pridelovalci oljnega semenja morajo oddati vse pridelano semenje po določbah te uredbe.
2. Člen
Pravico odkupovati oljno semenje, in sicer sončnično, bučno, repično in makovo na ozemlju federalne
Slovenije in predelovati odkupljeno semenje imajo oljarne, ki jih določi ministrstvo za industrijo in rudarstvo
Narodne vlade Slovenije. Te zbirajo oljno semenje same
ali pa po zadrugah in trgovcih in trgovskih družbah,
ki jih določijo sporazumno z Nabavljalnim zavodom Slovenije (Navodom); ta tudi nadzira zbiranje.
Laneno semenje odkupuje od pridelovalca samo
>Gosad< d. d. v Ljubljani oziroma od njega pooblaščene
oljarne, zadruge in trgovci.
3. Člen
Oljarne ali od njih določeni zbiralci morajo izdati
pridelovalcem ob vsakem nakupu eemenja naslednje
količine olja:
za vsakih 100 kg neluščenega sončnične» semena
9 kg olja,
za vsakih 100 kg luščenega sončničnega semena
ISkgolja,
za vsakih 100 kg neluščenega bučnega eemena
11 kg olja,

za vsakih 100 kg luščenega bučnega semena 20kg olja,
za vsakih 100 kg repičnega semena 15 kg olja,
za vsakih 100 kg makovega semena 18 kg olja,
vendar pa največ po 3 kg jedilnega olja na vsakega
družinskega člana; poleg olja pa še za vsakih 100 kg
oljnega semenja po 15 kg oljnih tropin.
Prednje količine veljajo za zrelo, suho, zdravo in
rešetano seme z največ 3 °/o primesi.
Ce znaša količina oddanega semenja manj ko 100 kg,
se količine olja in oljnih tropin, ki jih^ prejme pridelo.
valeč, sorazmerno znižajo.
Oljarne morajo pravočasno založiti svoje zbiralce •
potrebnimi količinami, olja in oljnih tropin.
Olje in oljne tropine prejmejo pridelovalci po uradna
določenih cenah na debelo.
4. Člen
Zbiralci oljnega semenja in tudi oljarne, kolikor
kupujejo semenje neposredno od pridelovalcev, morajo
voditi knjigo, v katero vpišejo ime, priimek in bivališče
vsakega prodajalca in količino, vrsto in ceno prevzetega
blaga, kakor tudi količino in ceno olja in oljnih tropin,
ki so jih izdali pridelovalcu.
5. člen
Oljarne morajo "prodati Navodu vse izdelano olje,
odštevši tiste količine, ki so jih oddale pridelovalcem po
3. členu te uredbe.
...
• Oljne tropine, ki so jim ostale'mimo količin, oddanih
pridelovalcu po 3. členu te uredbe, razdele oljarne po
odredbi ministrstva za trgovino ,in preskrbo Narodne
vlade Slovenije.
Vsaka oljarna mora voditi knjigoj iz katere bodo
razvidne količine semenja, ki ga je prevzela v predelavo
od svojih zbiralcev ali neposredno od pridelovalcev,
kakor tudi količina olja, ki ga je izdelala; Navod ima
pravico vpogleda v to knjigo.
6. člen
Odkupne cene za oljno semenje, pridelano v leta
1945., se določijo takole:
za sončnično seme, nelulceno 3.50 din za 1 kg
za sončnično seme, luščeno
za 1 kg
za bučno seme, neluščeno
4.40 „ za 1 kg
za bučno seme, luščeno
8.20 „ za lkg
za repično seme
5.50 „ za 1 kg
za makovo seme
7.20 „ za lkg

Stran 258.
Prednje cene veljajo franko zbiralnica za blago z
največ 3 % primesi.
7. člen
Oljarne, ki ne bodo dobile dovoljenja za obratovanje
po 2. členu te uredbe, kakor tudi mline in druge naprave
za stiskanje semenja morajo okrožni narodnoosvobodilni
i odbori takoj zapečatiti.
8. člen
Prepovedan je vsak nakup in prodaja oljnega semenja ter njegova zamenjava za olje po osebah, ki" niso
pridelale oljnega semenja, kakor tudi izdelovanje olja
pri pridelovalcih ali osebah in podjetjih, ki niso za to
upravičeni po določilih te uredbe.
Tako prodajalec in kupec kakor tudi posredovalec
ter izdelovalec olja, ki prekršijo določbe te uredbe, bodo
kaznovani po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije
in gospodarske sabotaže z dne 23. IV. 1945, Ur. list DFJ
it. 26. Blago, ki je predmet takega poslovanja, se zapleni.
9. člen
Ta uredba velja takoj.

Štev. 54.
Prekoračenje teh cen je kaznivo po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z
dne 23. aprila 1945 (Uradni list DFJ št-241/26).
Ta odločba ima takojšno veljavnost
Ljubljana dne 14. novembra 1945.
Minister za kmetijstvo: Minister za trgovino in preskrbo;
Hribar Janez s. r.
Dr. Lado Vavpetič a. r.

ObČeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev. zavodov in ustanov
376.

Objava

Federalna volivna komisija Slovenije v Ljubljani
objavlja v smislu 3. odst. 78. člena zakona o volitvah
narodnih poslancev v Ustavotvorno skupščino, da je
dobila kandidatna lista Osvobodilne fronte kot edina za
Dom narodov Ustavotvorne skupščine DFJ z nosilcem
Josipom Vidmarjem 567.302, reci: pet sto sedem in šestdeset tisoč tri sto dva glasova in so proglašeni za
Ljubljana dne 24. oktobra 1945.
narodne poslance naslednji kandidati:
IV, St. 6327/L
Josip Vidmar, književnik, Ljubljana, Cesta na RožMinister
nik 1,
za trgovino in preskrbo:
Edvard Kocbek, profesor, Ljubljana, Hotel Union,
Josip Rus, sodnik, Ljubljana, Gajeva 10/5,
Dr. Lado Vavpetič e. r.
Oton Župančič, pesnik, Ljubljana, Nunska št 4,
France Berk, publicist, Ljubljana, Hotel Union,
' dr. Alež Bobler, pravnik, Beograd,
375.
Josip Jeras, profesor, Ljubljana, Gajeva št 5/II1,
dr. Stanko. Cajnkar, profesor, Ljubljana, Semeniška
štev. 4,
, ,, '
Odločba
Vlado Ambrožič, generalmajor, Beograd,
o cenah sladkovodnih rib
Pepca Kardelj, delavka, Beograd,
.,
Stane Kavčič, delavec, Beograd,
Po navodilih zveznega ministrstva za trgovino in
Lidija Šentjurc, profesor, Ljubljana, Smoletova 11,
preskrbo, urada za cene, za določanje cen v trgovini na
Franc Snoj, uradnik, Ljubljana, Šubičeva 10,
'idebelo in na drobno z dne 11- maja 1945, Uradni list
France Lubej, učitelj, Ljubljana, Hotel Union,
DFJ št. 34, določa ministrstvo za trgovino in preskrbo
Tone Vidmar, podpolkovnik, Ljubljana, Celovška 128,
NVS sporazumno z ministrstvom za kmetijstvo NVS na• Bojan Polak, podpolkovnik, LJubljana, Nunska ul. i,
slednje najvišje cene za sladkovodne ribe:
Beno Kotnik, kmet, Podkraj pri Guštanju 7,
Priproiz- V trgovini
dr. Pavel Luuacck, zdravnik, Ljubljana, Ženska bol.
vajalcu: na drobno:
niča,
din
din
Alojz Mlakar, kmet, Novo mesto, Seidlova 7,.
za lkg 36.-Î. krapi , «
44.Ivan Novak, čevljar, Tacen št. 58,
2. ščuke . .
za lkg 42.-.
50,Franc Poglajen, podpolkovnik, Beograd, Petrovgrad,
za lkg 80,—
Tone Hafner, kmet, Stražišče 64 pri Kranju,
3. postrvi .
90.Srečko Žumer, grafik, LJubljana, Poljanski nasip 10,
4. som i .
za lkg 60.—
60.—
Tone Dollnšck, delavec, Ljubljana, Sv, Petra 76,
5. linj , „ ,
za lkg 32.40.—
dr. Drago Marušič, pravnik, Beograd.
6. bele ribe (platnice,
.1
Ljubljana dne 19. novembra 1945,
inrfene, podusti, klini) . . za 1 kg 25,32.-"
Tajnik:
,
Predsednik: -"
Prednje cene veljajo za dobro blago kakovosti, kakršne je. s prometu običajna, =• .
Dr. Mak Ivan g, r.
Žigon Alojzij 8. r.

Izdajata: PredstxUrro SN08 io Narodna rlad« Slovenije v LJubljani. ; Urednik: Pohar Robert; .tisk in založb«: Utkana
Merkur — ob« v LjabljanL — liha Ja veàko arèdo in »boto Naročnina: mesečno: din 24.—, Četrtletno: dlii 70.—. polletno:»
SUA •.«-• Mtalfttòax dia 260,—* Posamezna Itevllka: prva pola din 2.50. «aaka nadaljnja začeta, pola 41• 2.—, •-. Uredailtvo
1• uotaraiitou LJubljana. Orefio/čičei« uj. 23. ttì. iX, 2•,

Poštnina plačana v gotovini.

LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik Ml.

Številka 55.

V Ljubljani dne 24. novembra 1945

VSEBINA:
377.
B78.
879.
—

Uredba o zastopanju imovinskopravnih koristi ministrstva za prosvcto in njemu podrejenih oblastev in ustanov.
Izid volitev narodnih poslancev v Ustavotvorno skupščino v okrožnem mostu Ljubljani.
Imenovanja in spremembe v pravosodni službi.
Uradni popravek.

Uredbe, odredbe in drueri razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
377.

Po določbi 2. Člena zakona o zastopanju uradov,
ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja z dne.
•. VIII. 1945, Uradni list DFJ It. 630/56, izdaje ministrstvo za prosveto tole

uredbo
o zastopanju imovinskopravnih koristi ministrstva
za prosveto ia njemu podrejenih oblastev in ustanov

prevzem materialnih obveznosti, so veljavni in pravno
učinkoviti le z odobritvijo ministra za prosveto.
ti. člen
Ta uredba velja od dneva objave v Uradnem listu.
Ljubljana dne 22. oktobra 1945.
Minister za prosveto:
Dr. Ferdo Eozak «. r.

Občeveljavne odredbe in razglasi
raznih oblastev. zavodov in ustanov
*

378.

1. člen

Objava

Ministrstvo za prosveto in vsa njemu podrejena
oblastva, ustanove in organizacijo javnega značaja zastopa prod sodišči in drugimi narodnimi oblastvi glede
zaščite njih imovinskopravnih koristi upravnopravni
odsek občega oddelka v ministrstvu za prosveto.

Po čl. 72. zakona o volitvah narodnih poslancev za
Ustavotvorno skupščino (Zvezno skupščino in Skupščino narodov), se objavlja, da je dne 11. novembra 1915
po izvršenih volitvah za Zvezno skupščino dobila Ljudska fronta Jugoslavije od ekupno
81.C50 (ena in osemdeset tisoč šest sto petdeset) oddanih
glasov
76.109 (šest in sedemdeset tisoč sto devet) glasov,
skrinjica brez liste
5.541 (pet tisoč petsto Štirideset en) glas. *
Od tega odpade v I. volivnem okraju (Center, Vič,
Rakovnik)
na listo Ljudske fronte Jugoslavije 27.756 glasov
na skrinjico brez kandidatne liste
2.177 glasov
v II. volivnem okraju (Bežigrad, Jezica, St. Vid,
Šiška)
na listo Ljudske fronte Jugoslavije 21.592 glasov
na skrinjico brez kandidatne liste
1.304 glasovi
v III. volivnem okraju (Tabor, Moste, Polje)
na listo Ljudske fronte Jugoslavije
26.761 glasov
na skrinjico brez kandidatne liste
2.060 glasov
V prvem volivnem okraju je proglašen za narodnega poslanca kandidat Josip Broz-Tito, maršal Jugosla»
vije,
v drugem volivnem okraju je proglašen za narodnega poslanca kandidat Edvard Kardelj, podpredsednik
•
zvezne vlade, /minister za konstituanto,

2. člen
V posameznih primerih more ministrstvo za prosveto poveriti zastopstvo drugim osebam: organom
okrožnih ali okrajnih narodnih odborov, vodstvu njihovih ustanov oz. ustanov v njihovem sestavu ali vodstvu
javnopravnih organizacij in podobno. Zato morajo prizadeta oblastva, ustanove in organizacije, brž ko bi
bl
b treba posredovali za zaščito imovinskopravnih kojoti pri sodiščih ali drugih narodnih oblastvih, o tem
tft
koj obvestiti upravnopravnj odsek ministrstva za proSvelo in mu navesti vsa za spor1 važna dejstva ter prodio
2iti po potrebi tudi epise in listine v prepisu.
3. člen
Stroški zastopanja obremenjujejo zastopanega.
4. Člen
Vložitev alj umik tožbe, pripoznava zahtevka, sklenitev poravnave in opustitev pravnih sredstev, in sploh

Stran 260.

Štev. 55.

v tretjem volivnem okraju je proglašen za narodnega poslanca kandidat (Lr. Marijan Brccelj, podpredsednik
NVS,
vsi kot kandidati Zvezne liste Ljudske fronte Jugoslavije
z nosilcem Josipom Brozom-Titom, maršalom Jugoslavije.
Ljubljana dne 14. novembra 1945.
Okrožna volivna komisija Ljubljana-mcsto
Tajnik:
Predsednik:
Skulj Hcla s. r.
Muc Viljem s, r.
Člani:
Kreso Leopold s. r.
Goreč Josip s. r.
Trtnik Alojz s. r.
Predstavnika okrožno kandidatno liste:
Puc Danilo s. r.
Magdič Meta s.
i

•

•

i

i

Razne uradne objave
379.

Imenovanja in spremembe v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z. dne 14. novembra 1945, št. 1540/45—14, je bila začasno sprejeta v
pravosodno službo kot uradniška pripravnica za X. poloìajno skupino Budnar Marija, dnevnicarka-zvaničnica
bivšega okrajnega sodišča v Slov. Konjicah in hkrati
dodeljena na službovanje okrožnemu sodišču y
L j ubijani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. novembra 1945, št. 1521/45—8, so bili začasno sprejeti v pravosodno službo naslednji uslužbenci na razpolagi, ki so
hkrati dodeljeni na službovanje okrožnemu sodišču v Mar iboru:
Farkaš Maks, uradnik bivšega okrožnega sodišča v
Mariboru, Tkavc Milan, bivši zvaničnik okrajnega sodišča
v Kovačici — kot uradniški pripravnik za X. položajno
skupino, Mlač Albin, pai.nik-zvaničnik bivšega okrožnega
sodišča v Mariboru, kot zvaničnik i. položajne skupine
in Bučar Rupert, paznik-zvaničnik bivšega okrožnega
sodišča v Mariboru, kot zvaničnik IL položajne skupine
s L periodičnim poviškom.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. novembra 1945, št. 1370/45—5, sta bila začasno sprejeta v
pravosodno službo in hkrati dodeljena na službovanje
okrajnemu sodišču v Celju Modec Jože, bivši
uradniški pripravnik za IX. položajno skupino pri bivšem okrajnem sodišču v Krškem in Uzar Ana, odvetniška uradnica iz Celja, Cankarjeva ul. 11, slednja kot
uradniška pripravnica za X. položajno skupino.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. novembra 1945. št. 1461/45—8, sta bila začasno sprejeta v pravo-

sodno službo in hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v Kočevju Perenič Jože, uradnik
bivšega okrajnega sodišča v Kočevju na razpolagi in
Grmovšek Anton, invalid JA iz Dolge vasi 43 pri Kočevju,
slednji kot služitelj II. položajne skupine s 3. periodičnim poviškom.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. novembra 1945, št 1541/45—11, je bila začasno sprejeta y
pravosodno službo kot uradniška pripravnica za IX. polo,
žajno skupino in hkrati dodeljena na službovanje o k raj"
nemu sodišču v Ljubljani Virant Alenka,
uradnica v Slov. Bistrici.
'
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. novembra 1945, št. 1335/45—11, je bil začasno sprejet v pravosodno službo kot uradniški pripravnik za X. položajno
skupino Miholič Koloman, zasebni uradnik v Rakičanu
št. 112 in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu
sodišču y Murski Soboti.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. novembra 1945, št. 1267/45—7, so bile začasno sprejete v pravosodno službo kot uradniške pripravnice za X. položajno
skupino in hkrati dodeljene na službovanje okraj«
nemu sodišču v Trbovljah Poboljšaj Jožica,
absolventinja 4 razredov meščanske šole v Trbovljah,
Loke 354; Straus Emilija, absolventinja 2razredne trgovske šole pri Sv. Marku 15 — Trbovlje in Cadež IkaVladimira, zasebnica iz Trbovelj 2/73.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 14. novembra 1945, št. 1446/45—11, sta bila začasno sprejeta y
pravosodno službo naslednja uslužbenca na razpolagi in
hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodi.
šču v Trebnjem: Baraga Ludvik, uradnik bivšega
okrajnega sodišča v Mokronogu in Lesjak Ciril, bivši
jetniški paznik pri bivšem okrožnem sodišču y Novem
mestu, slednji kot zvaničnik I. položajne skupine z 2. pe.
riodičnim poviškom "za pisarniške posle.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 13. novembra 1945, št. 1521/45—7, je bila razveljavljena odločba z dne 16. oktobra 1945, št. 1521/45—3, s katero je
bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot zvaničnica
III. položajne skupine pri okrožnem sodišču v Mariboru
Poje Ivanka iz Maribora, Gospojna ul. 7, ker je imenovana že drugje stalno nameščena.
^
Uradni popravek
V uredbi o stalnih sodnih dnevih v večjih krajih'
zunaj sedeža okrajnih sodišč, objavljeni v Uradnem listu
pod št. 341/48, se na koncu dostavlja pomotoma izostali
datum: Ljubljana dne 18. oktobra 1945.
Ministrstvo za pravosodje

Icdajata: Pnâ*oâxtoo SNOS tn Narodna rlada Slovenije » LJubljani, urednik: Pobar Robert; tisk in taložba- ti»karn«
••••• — oba » LJuhljnnl. — Izhaja »sako iredo tn »oboto Naročnina: mesečno: din 24—, četrtletno: diu 70.— . polletno)
din 135.—. eeloleluo; dia 260,—. ••••••••• ttevllka: prv» pola din 2.50 v»aka nadnijnja začeta, pola din 2,—, — UrednUtv«
ia uprayniJtio: Ljubljana, Qtegotiïhya ui 23. Ul. tt, 25-52,

PoStnina plačana v gotovini

• URADNI •8•
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik 1/11.

Številka 56.

V LJubljani dne 28. novembra 1945

,

VSEBINA:

880. Uredba o zastopanju pravosodnih uradov in ustanov pred
sodišči in drugimi narodnimi oblastvi
881. Uredba o priznanju in veljavnosti v času okupacije oprav-

ljenih izpitov za pridobitev pooblašeenja, izvrševati civilno
geometrsko prakso.
382. Pravilnik o podeljevanju Štipendij ministrstva za industrijo in rudarstvo NVS v Ljubljani.

Uredbe, odredbe in druei razglasi

381.

ministrstev Narodne vlade Slovenije
380.

Uredba
ministrstva za pravosodje o zastopanja pravosodnih
Uradov in ustanov pred sodišči in drugimi narodnimi
oblastvi
Na podlagi 1. in 2. člena zakona o zastopanju uradov,
ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja z dne
3. avgusta 1945, Ur. list DFJ št. 630/56, izdaje ministrstvo
za pravosodje tole
uredbo
1. člen
Pred sodišči in drugimi narodnimi oblastvi demokratske federativne Jugoslavije zastopa ministrstvo za
pravosodje, sodišča in druge ustanove, ki so v ßestavu
tega ministrstva, glede varovanja njihovih imovinskoPravnih koristi načelnik občeupravnega oddelka ministrstva za pravosodje; ta sme za zastopanje odrediti tudi
druge osebe.
2. člen
Sodišča so upravičena sama izterjevati stroške (pristojbine), denarne kazni in povračila, ki jih je treba izterjati po uradni dolžnosti. Prisilno izterjavo vrši uradnik, ki ga določi predsednik sodišča. Ce se radi izterjave
^ora vložiti tožba ali če pride do tožbe zavezanca ali
drugih oseb, velja za zastopanje v takih pravdah določba 1. člena.
8. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lista«.
V Ljubljani dne 21. novembra 1945.
Minister za pravosodje:
Dr. Jože Pokora s. r.

Uredba
ministrstva za finance o priznanja in veljavnosti v
Casa okupacije opravljenih izpitov za pridobitev pooblašeenja, izvrševati civilno geometrsko prakso
1. člen
Na ozemlju federalne Slovenije od okupacije v letu
1941. -dalje opravljeni izpiti za pridobitev pooblaščenja^"
izvrševati civilno geometrsko prakso, so neveljavni.
2. člen
Za priznanje veljavnosti izpitov in doseženih izpričeval se smiselno uporabljajo določbe uredbe o priznanju
in veljavnosti v času okupacije opravljenih strokovnih
izpitov drž. uslužbencev (Ur. list št. 35 z dne 15''septem.
bra 1945).
3. člen
Veljavnost izpitov in doseženih izpričeval bo presojala tričlanska komisija, ki se ustanovi pri ministrstvu
za finance v Ljubljani.
4. člen
Interesenti morejo vložiti pravilno kolkovane prošnje za nostrifikacijo najkasneje do 31. decembra 1945.
5. člen
Morebiti potrebna tolmačenja in navodila za izvajanje te uredbe izda ministrstvo za finance.
6. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lisf>*
SNOS-a in NVS<.
Ljubljana dne 22. novembra 1945.
Za ministra za finance
podpredsednik NVS:
Dr. M. Brecelj s. r.

382.
Pravilnik
o podeljevanja štipendij ministrstva za industrijo
in rudarstvo NVS v Ljubljani
, JL člen
Ministrstvo za industrijo in rudarstvo NVS v Ljubljani bo začenši s šolskim letom 1945/46,,podeljevalo Štu-

ßtev. 56

Stran 262.
đentom tehničnih visokih in srednjih loi ter strokovnih
srednjih šol iz področja industrije in rudarstva štipendije.
2. Ölen

oziroma o zaključnih izpitih. Komisija nato o teh uspehih
poroča ministru.

Število in višino štipendij bo ministrstvo za industrijo in rudarstvo določilo za vsako šolsko leto in za vsak
učni zavod posebej s posebnim razpisom.

Ce uspehi ne zadovoljujejo, ali če so sicer podani
tehtni razlogi, ustavi minister na predlog v •. členu navedene komisije nadaljnje izplačevanje štipendije.
V hudih primerih se štipendistu lahko naloži vrnitev
že prejetih zneskov štipendije.

S. člen
Podeljevanje štipendij ima namen, da omogoči študentom oziroma gojencem v 1. členu označenih zavodov,
ki zaradi slabih gmotnih razmer sami ne bi zmogli stroškov šolanja, pa so sicer marljivi, vestni in pošteni, da s
pomočjo štipendije nadaljujejo oziroma dovrše svojo izobrazbo.
4. člen
Štipendije se podeljujejo za vsako študijsko leto poeebej in se izplačujejo mesečno vnaprej.
Prošnjo za podelitev štipendije mora prosilec vložiti
pri ministrstvu za industrijo in rudarstvo in priložiti vse
izkaze, ki jih vsakokratni razpis zahteva.

7. člen

8. Člen

u
Po dovršenem * šolanju mora vsak prejemnik štipendije vstopiti v državno službo za dvojno dobo prejemanja štipendije.
. V ta namen mora ob prejemu 1. obroka štipendije
podpisati ustrezajoči reverz. Če prosilec äe ni dopolnil
18. leta starosti, mora biti ta reverz podpisan tudi jd
njegovega zakonitega zastopnika.
V primeru, da prejemnik štipendije pozneje noče
vstopiti v državno službo, mora znesek prejetih štipendij
vrniti na način, ki ga za vsak posamezen primer določi
minister za industrijo in rudarstvo.

5. Člen
Stipendije podeljuje oziroma štipendiste izbira minister za industrijo in rudarstvo po predlogu posebne
komisije, ki posluje pri tem ministrstvu. To komisijo se»tavlja 5 članov, ki jih imenuje minister.
6. člen
Ob posameznih študijskih razdobjih morajo štipendisti navedeni komisiji redno poročati o uspehih šolanja

9. člen
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem
listu.«
' Ljubljana dne 23. novembra 1945.
Minister za industrijo in rudarstvo:
Leskošek Franc s. r.

Poltnlna plačana • gotovini.
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik 1/11.

V Ljubljani dne 1. decembra 1945

Številka 57.

VSEBINA:
883. Odločba o cenika za dela krojačev in šivilj.
884. Odredba, e katero se določajo oljarne, ki «o upravičene izdelovati jedilno olje.

Uredbe, odredbe in drugri razziasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije

Odločba
o eenikn za dela krojacev in šivilj
.

Glede na navodila zveznega ministrstva za trgovino
in preskrbo, uprava za cene, za določanje cen obrtniškim Btoritvam z dne 25. maja 1945 št. 3371, Uradni list
DFJ št. 336/87, predpisuje ministrstvo za trgovino in
preskrbo Narodne vlade Slovenije sporazumno z ministrstvom za industrijo jn rudarstvo ter ministrstvom za
finance naslednji
,
• .
cenik
ra dela krojacev in SMlj
1. člen
.'
Najvišje cene za izdelovanje moških in ženskih obla.' • ter perila se določajo takole:
I. Moška oblačila
R azred:
. m.
II.
din
Cela obleka (dvovrstna ali
Športna 10% več) . . . 1000.- 860.— 7402. Obleka smoking .... 1190.— 1030.— 870.8. Obleka frak ...... 1700.— 1450.— 1125.Obleka žaket ..... 1330.— 1120.- 040.—
6. Površnik ali raglan . • . 870.- r<?a— 660.6. Zimski plašč . . . « . 040.-. 840.— 710.—
7. Kratek zimski paleto . « 780,- 710.— 590.—s
8. Sako za kožuh
'760,— 660,— 690.—
•• Potovalni plašč (trench7.°0.coat) s podlogo, na gumbe 940.- 840,10. Hubertus plašč '•. . . . 650.— 570.— 510.U. Pelerina s kapuco . . . 400.- 345.-265.—
12. Plašč za prah
845.— 820.— 250.—
13. Smučarska obleka . . . 770.— 660.— 560,—
14. Sako (dvovrstni ali športni
10%,več)
570.- 530.— 440.—
15. Sako iz listra ..... 530.- 470.— 390.—
16. Letni platneni sako . . . 410.- 370.— 820,—
17. Letni platneni sako, eno-\
staven . . . .... 340.- 810.- 260.18." Hlače . . . . . . . . 250.— 215.— 190.19. Športne hlače (breeches). • 270.—. 225.— 190..
.20. Telovnik (dvovrstni 10 odetotkov več), ...
200.— 175.-^ 100,—

•. Ženska oblačila
Razred:
II.
din
370.- - 270.—
415.- -. 315.-.
190.- - 140.—
250.- - 185.—
145.- •» 120.—
85.—
110.- -.
315.- - 230.—
230.- - 150.—
190.- - 150.—
500.- -. 430,—

III.

1. 2enska obleka. ....
200.—
2. Zenska dvodelna obleka .
230.—
a Angleška bluza , , , «
115.—
4. Francoska bluza < » « .
135.—
5. Bolero z rokavi . . < «
95.—
6. Bolero brez rokavov « •
60.—
7. J ut ran ja halja, dolga . •
180,8. Jutranja halja, kratka ._• •
120.—
125.—
9. Halja za delo (pisarniška)
10. Enostaven gladek plašč .
330.—
11. Težek športni plašč iz ka- '•
jnelje dlake . . .. . . 720.- ., /610,— 460.-.'
12. Srednje težek zimski plašč 620.- - 440,— 340.—
13. Kompliciran mod. plašč.. 700.7 - 560.— : 420,—
14. Angleški kostum.... 660,- - 520.— 400.—
15.. Francoski kostum , ... 560.- - S80.T:: 260,—
16. Platneni kostum . . . . , 440.- •i 880,— 270.-.
17. Lovska ali športna jopdc* 585.- - 510.— 385.—
18. TeZka; jopica ..... 510.— '440.— 840.— :
19. Planinski jopič .'.K . 260.— 225.— 170.—
20. Smučarski, jopič, navadni 340.— S00.— 225.—
21; Smučarske hlače, navadne 190.— 165.— 115.22. Vetrni jopič . , ; . '. 260,— 220.— ' 170.—
23. Krilo ..... i . . 140.— 120.—
90.—
24. Krilo z gubami ..'. . . 180.— 150.— 115.25. Kratke hlače . .,. .,. , 88.—
88.—
64.— v
III. Perilo
• Ra zredi ,
L
II.
din 1. Moška srajca z ovratnikom . '. . ' 58.- 50.—
2. Moška srajca z dvema ovratnikoma
62.— 58.—
58.- 50,—
•: Moška spalna srajca. .-. . ^ .
4. Moške spodnje hlače, kratke , .
50.— 80.—
5. Moške spodnje hlače, dolge . . •
'68.— ,86.—
6. Moška pidžama ..•. •
128.— 112.—
7. Zdravniška halja < •
12S.'- 112.—
112,8. Ženska'pidžama . .
9. Ženska nočna srajca..
112.- 04.10. Ženska nočna jopica.
94.- 62.11. Ženska srajca, dnevna
40.— 24.—
12. Kombineža •'.'• . . •
62.— 60.—
13. Ženske hlače ".'.-".
52.- 88.—,
14. Moderček . - ... ...
40.— 24.-'
15. Rjuha ... . . .
ia— 8*»^
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17.
18.
19.
20.
21.
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Razred :
L
II.
din
Blazina, gladka, velika . ...... 40.— 34.—
Blazina, gladka, mala
28.— 24.—
Odejna preobleka, gladka
78.— 62.—
Prti
12.— 10.—
Prtiči
1,—
6.—
Obrobljanje (entlanje) od metra . .
3.80
3.80
2. člen

Za dela • luksuznem razredu je dopustno računati
več ko za dela v I. razredu. Odstotek poviška bo posebej odrejen.
Pri izdelovanju oblek in perila za otroke do vštetega 10. leta starosti se znižajo postavke cenika za 50%,
za otroke od 11. do vštetega 15. leta starosti pa za 25 %.
Za konfekcijo po meri veljajo postavke III. razreda,
znižane za 10%, za konfekcijo za zalogo pa postavke
III. razreda, znižane za 25 %. Za konfekcijo, ki se izdeluje na tovarniški način, kakor tudi za konfekcijo perila bodo cene izdelave določene posebej.
Za dela, ki niso navedena v ceniku, je dopustno zaračunati cene sorazmerno prednjim cenam glede na zamudo časa.
3. člen
V cenah za izdelovanje moških in ženskih oblačil
Je vštet sukanec, svila, ter ostale običajne male potrebščine razen gumbov. V cenah za izdelovanje perila šiTalne potrebščine niso vštete.
.4. člen
Ta cenik velja za okrožno mesto Ljubljana.
Okrožni narodnoosvobodilni ' odbori izdajo za vse
okrožje ali za posamezne okraje cenike, katerih postavke
ne smejo biti višje, lahko so pa nižje od gornjih. Dokler
ee to ne zgodi, veljajo tudi zunaj Ljubljane prednje cene,
kolikor niso dejanske cene nižje od njih; v takem primeru. veljajo do izida uradnega cenika dejanske cene.
, Dosedanja uvrstitev obratov v razrede ostane. Okrožni narodnoosvobodilni odbori imajo pravico, nanovo razvrščati obrate po zaslišanju pristojnih obrtniških združenj glede na kakovost izdelave ter strokovno usposob•Ijenost imetnika obrata in v obratu zaposlenega osebja.
•. člen
•Imetniki krojaških in šiviljskih obrtov morajo izveeiti uradni cenik v svojih obratovalnicah na dobro vidnem mestu.
Vsako prekoračenje gornjih.cen ali cen, določenih
po okrožnih narodnoosvobodilnih odborih je kaznivo po
zakonu o zatiranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže od 23. IV. 1945, Uradni list DEJ. U. 26.

I

6. Člen
Cene, določene s to odločbo, veljajo od 1. julija 1945
dalje, kolikor niso računi dokončno urejeni.
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem'listuc
Ljubljana dne 12. novembra 1945 \
•. št. 238/4.
Minister za trgovino
Minister za industrijo
in preskrbo, pomočnik:
in rudarstvo:
Dr. Stane Pavlic s. r.
Leskošek Franc s. r.
Minister za finance,
pomočnik:
Repič Viktor s. r.
384.

Odredba,
s katero se določajo oljarne, ki so upravičene izdelovati jedilno olje
Po 2. členu uredbe ministrstva trgovine in preskrbe
Narodne vlade Slovenije o odkupu in cenah , oljnega
semenja od 24. X. 1945, Ur. list št. 374/54, določa mini«
etrstvo za industrijo in rudarstvo Narodne vlade Slove
nije, da smejo izdelovali v federalni Sloveniji jedilno olje
naslednje oljarne:
1. Središka oljarna d. z o. z., Središče ob Dravi,
2. Jerica Hohmiler, Maribor, Taborska uL 7,
3. Lenko Ana, St. Peter v Sav. dolini št. 1,
/ 4. Kovač Milan, Spodnje Laže pri Poljčanan,
5. Ceh Antonija, Gornja Radgona,
6. Korošec Marko,: Zgornji Breg 10, Ptuj.
7. Ribič Ivan, Cezanjovci, p. Ljutomer,
8. Šiftar Pavel, Murska Sobota 47,
.
9. Zabret & Comp., Britof pri Kranju,
10. Zorčič Alojz, Spodnji Breg pri Ptuju št 50.
11. Bezjak Ivan, Fram pri Mariboru,
12. Štiger Albert, Slov. Bistrica,
13. Kranjo Tomo, Fram pri Mariboru,
14. Majdič Franc, Vir pri Domžalah,
15. Pivec Pavel, Sele, Pragersko,
16. Hrovat & Comp., Ljubljana-Moste,
17. Medič-Zankl, Medvode,
18. Kocbek Jamna, p. št. Jurij ob ščavnici,
19. Hecl, Apače.
Vse druge oljarne in posestniki naprav za stiskanje
olja morajo takoj ustaviti svoje obratovanje. Okrožni
narodnoosvobodilni odbori morajo vse take oljarne zapečatiti.
Ta odredba velja takoj.
Ljubljana dne 26. novembra 1945.
II. ït. 17.959. .
Minister
za industrijo in rudarstvo:
|
Leskošek Frano a, r.

Izdajata: Predeeđetvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v LJubljani. Urednik: Pohar Robert; tiefe in aaloSba! tlakama
Merkur — oba v l,jubl)anl. — Izhaja veàko sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno:
lin 136.—. celoletno: din 260.—. Poeameina številka: prva pola din 2.60, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. — Uredniitvo
in upravniitvoj Ljubljana. flxegorficeya uL. 23. Tel it. 25-53.
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SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik l/II.

V Ljubljani dne 5. decembra 1S45

Številka 58.

VSEBINA:
• B8S. Uredba o priznanju in veljavnosti izpričeval in diplom,
dobljenih med okupacijo na zdravstvenih šolah in strokovnih tečajih iz področja ministrstva za narodno
zdravje.
886. Uredba o načinu zastopanja ministrstva za gradnje in

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
385.
t
Uredba
ministrstva za narodno zdravje
o priznanja in veljavnosti i/pričeval in diplom,
dobljenih med okupacijo na zdravstvenih šolah
in strokovnih tečajih iz področja ministrstva za
narodno zdravje
1. Člen

Neveljavna so vsa izpričevala in diplome, ki so bile
izdane na kateri koli zdravstveni šoli in strokovnem
tečaju iz področja ministrstva za narodno zdravje v šolBkih letih 1941/42. do 1044/45., z izjemami DO 2. in3. členu
te uredbe.
2. člep
Brezpogojno so veljavna:
,
1. vsa izpričevala katere koli zdravstvene šole in
etrokovnega tečaja, ki je bil na svojčas osvobojenem
ozemlju;
2. izpričevala in diplome katere koli zdravstvene
Sole in strokovnega tečaja tistih, ki so bili pred osvoboditvijo vsaj eno leto borci v NOV ali POJ ali JA ali ki
so vsaj eno leto delovali kot aktivisti na osvobojenem
ali na neosvobojenem ozemlju in svojega razmerja do
osvobodilnega gibanja niso spremenili.
Imetniki izpričeval in diplom po 2. točki tega člena
predložijo izpričevala in diplome, z uradnimi potrdili,
da so pogoji tega člena izpolnjeni, posebni od ministra
*a narodno zdravje postavljeni komisiji; ta komisija na
spričevalu oziroma diplomi potrdi njih veljavnost.
8. Člen
Vsa druga izpričevala in diplome so veljavne le
B
pogojem nostrifikacije.
4. člen:
1. Ministrstvo za narodno zdravje imenuje posebno
komisijo, sestoječo iz treh članov, ki bo odločala o veljavfcosti opravljenih izpitov ter nostrificirala pridobljena
izpričevala in diplome.
2. Nostrifikacija izpričeval in diplom je odvisna od
strokovne usjißäohüeüoaü tistih. Jci so izpričevale izdali

podrejenih uradov, zavodov, ustanov, podjetij ter organizacij javnega značaja glede zaščite rijihov'i
cvinskopravnih koristi.
• Uradni popravek.

in od moralne vrednosti imetnika izpričevala; pri tem
se mora upoštevati njegovo razmerje do narodnoosvobodilnega gibanja. Dalje je odvisna tudi od tega, ali so
bili pogoji za pridobitev izpričevala talli, da se more
pričakovati, da si je imetnik izpričevala pridobil zadostno znanje o učni tvarini, ki je predmet izpričeval»
oziroma diplome.
3. Brezpogojno se mora odkloniti nostrifikacija izpričevala oziroma diplome:
a) če so tisti, ki so izpričevalo izdali, ocenjevali ali
morali ocenjevati kandidate po njih pripadnosti h kaki
fašistični ali prolašistični organizaciji, ne pa po njih
znanju ali
b) če so kandidati prejeli izpričevalo oziroma diplomo na ta način, da so izrabili svojo pripadnost h
kaki fašistični ali proiašistični organizaciji ali
c) če so kandidati dobili izpričevalo oziroma diplomo po olajšanih izpitih.
4. Nostrifikacija izpričeval se mora brezpogojno odkloniti tudi tistim kandidatom:
a) ki so služili v okupatorskih ali okupatorju hlapcujočih vojaških formacijah ali
b) ki so bili voditelji ali -propagandisti v okupator,
skih ali okupatorju hlapčujočih organizacijah, ali
c) ki so bili pobudniki ali propagatoci za izključitev
ali siceršnje preganjanje sošolcev, ki so bili pristašj ali
simpatizerji narodnoosvobodilnega gibanja.
5. Komisija sme, če ji razmere niso zadostno znane,
zahtevati od prosilca za nostrifikacijo izpričeval predložitev ustreznih uradnih potrdil, iz katerih se da sklepati, da proti nostrifikaciji izpričevala »ni pomislekov.
C Ce bi kdo kljub 3. in 4. točki tega člena dosegel
nostrifikacijo izpričevala-oziroma diplome, mora komisija, brž ko izve za take izključevalne razloge, nostrifikacijsko klavzulo razveljaviti oziroma jo preklicati v Urad,
nem listu, če bi imetnika izpričevala oziroma diplome
ne bi bilo mogoče doseči ali pa bi se ne odzval pozivu,
da predloži v odrejenem roku izpričevalo oziroma diplomo,
5. Člen
1. Sklep nostrifikacijske komisije mora biti soglasen; če glasuje za nostrifikacijo le večina komisijskih'
članov, predloži komisija predmet z navedbo dejanskega
stana in obrazloženega posebnega mnenja v odločitev
ministru za narodno zdravje, če je večina Članov m,
odklonitev Brošaie. ie nostrifikacija odklonjen
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2. Na izpričevala in diplome, ki se priznajo za
veljavne, vpiše komisija nostrifikacijsko klavzulo, ki se
clash
>To izpričevalo (diploma) se nostrificira v smislu
4. člena uredbe ministrstva za narodno zdravje o priznanju in veljavnosti izpričeval in diplom, dobljenih med
okupacijo na zdravstvenih šolah in strokovnih tečajih iz
področja ministrstva za narodno zdravje z dne 8. oktobra
1945, Ur. list št. 385758.«
6. člen
Veljavnost izpričeval, ki so jih prejeli med okupacijo
slovenski kandidati v neslovenskih pokrajinah zvezne
države Jugoslavije, je odvisna od zai^nodaje oziroma
uredbodaje tiste iederalne enote Jugoslavije, na katere
ozemlju je šola oziroma izpitna komisija, ki je izpričevalo oziroma diplomo izdala. Ce tam takih zakonskih ali
uredbenih predpisov ni, odloči o veljavnosti izpričevala
oziroma diplome za območje federalne Slovenije minietrstvo za narodno zdravje. Temu ministrstvu se morajo
predložiti v tem členu omenjena izpričevala oziroma diplome, da vpiše ob danih pogojih v izpričevalo oziroma
diplomo klavzulo o njeni veljavnosti oziroma nostrifikaciji ali da sicer izreče neveljavnost ali predpiše pogoj
ta nostrifikacijo.
7. člen
Proti odklonilnim sklepom komisije iz 4. in 5. Člena
je dovoljena pritožba na ministrstvo za narodno zdravje.
Pritožbo je vložiti v 15 dneh po vročitvi rešitve pri
komisiji, ki je o prošnji sklepala. Ministrstvo za narodno
zdravje odloči dokončno. Isto velja za odločbe, ki jih
izda ministrstvo za narodno zdravje na prvi stopnji.
8. člen
{Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu<.
Ljubljana dne 8. oktobra 1945.
Zap. št. 4611/XV.
Minister za narodno zdravje:
Dr« Ahčin Marian s. c
388.

Na podlagi 2. člena zakona o zastopanju .uradov,
ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja z dne
3. VIII. 1945, Ur. list DFJ št. 530/56, izdaje ministrstvo
za gradnie tole
uredbo
o načinu zastopanja ministrstva za gradnjo in,
podrejenih uradov, zavodov, ustanov, podjetij ter
organizacij javnega znaSaja glede zaščito njihovih
"imovinskopravnih koristi,
1. člen
Ministrstvo za gradnje, in njemu podrejene oddelke,
zavode in ustanove zastopa po tej uredbi pred sodiščiin drugimi narodnimi oblastvi v imovinskopravnih etvaXeh šel pravnega odseka, občega oddelka v ministrstvu,
ali njegov namestnik, ki ga za to pooblasti' minister.
Pravni zastopnik mora izvrševati vsa pravna dejanja, ki'
•• potrebna za zaščito imovinskopravnih koristi, in eto-.
jiiti vse potrebno za. zavarovanje, in-izvedbo zahtev, oseb,.
zavodov in podjetij, ki jih zastopa.

2. člen
Državna gradbena in druga podjetja javnega značaja,
ki so pod nadzorstvom ministrstva za gradnje, zastopajo
pred sodišči in drugimi narodnimi oblastvi njihovi lastni
organi, ki po organizacijskih predpisih zastopajo podjetje. Če takih določb glede zastopanja ni, odredi osebo
zastopnika v vsakem posameznem primeru minister za
gradnje.
Organi, ki zastopajo narodne odbore v gradbenih
stvareh, morajo o vsakem primeru obvestiti pravni odsek
ministrstva s potrebnimi podatki.
Obvestilu je priložiti prepis tožbe in drugih potrebnib listin ali spisov in sporočiti vse-potrebne podatke.
Prav tako je obveščati pravni odsek o nadaljnjem poteku
in stanju pravde in o vsaki odločbi.
3. člen
Minister sme zadržati zase ali pa prevzeti zaščito
posameznih imovinskopravnih primerov ali odrediti za
te primere posebnega zastopnika tako v ministrstvu
samem, kakor tudi v podrejenih uradih, zavodih, ustanovah in javnih podjetjih.
Po potrebi in kadar koli misli po obvestilih iz 2. člena
te uredbe, da bi bilo za boljše in uspešnejše zastopanje
stvari koristno, sme Šef pravnega odseka zastopanje
ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja sam prevzeti ali ga izročiti namestniku v smislu 1. člena tudi
v tistih primerih, ko sicer zastopajo urad, ustanove, podjetja in organizacije v 2. Členu te uredbe imenovani
organi.
Stroški takega zastopanja gredo v breme prizade-.
tega urada, ustanove, podjetja ali, organizacije.
4. člen
Pripoznavanja zahtevka, poravnave, in umik. pravnih
lekov mora minister za gradnje odobritj. Brez take
odobritve so ta pravna dejanja bodisi za mimstrstvp,
bodisi za dotične ustanove in podjetja ali zavode V>eW
Ijavna in^brez pravnega učinka.
6. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listuc,
V Ljubljani dne 23. novembra 1945,
Minister za gradnje:
Dr. Miha Kambič s. r.
Uradni popravek
V >Uradnem listu Slovenskega narodnoosvobodilnega
sveta in Narodne, vlade Slovenije« št. 55 z dne 24. novembra 1915 pod zap. št. 377 objavljen/),besedilo uredba
o zastopanju imovinskopravnih koristi ministrstva za prosveto in njemu podrejenin oblastev in ustanov ee ura.
doma popravlja takole:
V 4. členu se mora beseda >opustHev« pravilno gla.
siti >umik« tako, da se,celotno besedilo 4. člena pravilno
glasi:
>Vložitev ali umik tožbe, pripoznava zahtevka, skie«
nitçy poravnavo in umik pravnih sredstev in sploh pre»
vzem materialnih obveznosti so,veljavni ta pravno •••
koviti le z odobritvijo minestra za prosveto.«
Ljubljana dne 28., novembra 1945.
Ministrstvo za. presveto.

* Izdajata: Predeedetvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v LJubljani. Urednik; pobar Robert; tlak. in »aložba: tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako, sredo in eobolo. Naročninam mespčno: din 24.—, četrtletno: dia 70.— . polleino:
din 133.•. nelolßkuü •••. 260.—. Pwamezna. številka: prva pola din 2.50, vraka nadaljnja začeta noi* dia %~~. m JJredniìlvq
Ja ugrayaiSlvo.; Ljubljana, Gregorčičeva ul, 23, Tel, et, 25-52,-

Hoaaada Il.öoto nar2dna milice
Poitnlna plačaaa v gotovini

;-

t'ibi

- Or,

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 8. decembra 1945

Letnik l/Il.

Številka 59.

VSEBINA
387. Uredba o načinu zastopanja ministrstva za industrijo
in rudarstvo in podrejenih uradov, ustanov, zavodov,
podjetij in organizacij javnega značaja.

383. Ustanovitev in pričetek poslovanja sodišča socialnega
zavarovanja pri okrožnem sodišču v Ljubljani.
389. Imenovanja in spremembe v pravosodni službi.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi

Občeveljavne odredbe in razglasi

ministrstev Narodne vlade Slovenije

raznih nhJasfpv. zavodov in ustanov

387.

DS8.

Na podlagi 2. člena zakona o zastopanju uradov,
ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja z dne
8. Vili. 1045, Ur. list DFJ št. 530/56. izdaje ministrstvo
•& industrijo in rudarstvo tole

Razpis

uredbo
o načina zastopanja ministrstva za industrijo in
•Varstvo in podrejenih uradov, ustanov, zavodov,
podjetij in organizacij javnega značaja
1. člen
Pred sodišči /m drugimi narodnimi oblastvi zastopa
glede zaščite imovinskopravnib koristi ministrstvo za
industrijo in rudarstvo kakor tudi temu ministrstvu
podrejene urade, ustanove, zavode in organizacije javnega značaja praviloma šef pravnega odseka obč;ega oddelka v ministrstvu ali od njega odrejeni namestniki iz
pravnega odseka.
2. Člen
DrZavna industrijska in druga podjetja javnega značaja, ki so pod nadzorom ministrstva za industrijo in
rudarstvo, zastopajo pred sodišči in drugimi narodnimi
oblastvi njihovi lastni organi, ki po organizacijskih predpisih ta podjetja zastopajo, vendar samo s posebnim pooblastilom šefa pravnega odseka. Ce pa takih predpisov
glede zastopanja ni, odredi osebo zastopnika šef pravnega odseka.
8. Člen
Ne glede na določbe 2. Člena sme šef pravnega odseka v vsakem stanju spora prevzeti zastopstvo teh koristi, če ima to za potrebno ali umestno.
4. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradneui listu«.
• Ljubljani dne 24. novembra 1945.
Minister
za industrijo in rudarstvo:
Franc Leskošek g. &

Na podstavi 4. člena zakona o ureditvi sodišč social,
nega zavarovanja in vrhovnega sodišča socialnega zavarovanja z dne 26. X. 1915, Ur. list DFJ z dne 2. XI. 1945,
št. 813/85, se je ustanovilo pri okrožnem sodišču v Ljubljani
sodišče socialnega zavarovanja.
Ministrstvo za pravosodje v Ljubljani je z dekreîom
z dne 15. XI. 1945, št. 1954/45—0 imenovalo za predsed.
nika temu sodišču Krajgerja Antona in za njegovega
namestnika Strasserja Vinka, oba sodnika okrožnega
sodišča v Ljubljani; prisedniki se bodo pozivali iz vrst
prisednikov okrožnega sodišča po vnaprej določenem
vrstnem redu, in sicer po možnosti iz vrst zavarovancev.
Ker posluje sedaj na vsem območju federalne Slovenije le podružnica federalnega zavoda v Ljubljani z
lastno samoupravo, se je sestavilo začasno samo podpisano jodišče v Ljubljani, ki je po 14. členu spredaj navedenega zakona o ureditvi sodišč socialnega zavarovanja
in vrhovnega sodišča socialnega zavarovanja pristojno
za vse območje federalnega zavoda za socialno zavarovanje v Sloveniji.
S tem se obvešča celokupno prebivalstvo Slovenije,
da je sodišče socialnega zavarovanja pri okrožnem sodišču v Ljubljani že pričelo poslovati z dnem 21. XI. 1915,
da se torej že lahko vlagajo tožbe • oddajajo druge
tozadevne prijave. To sodišče bo končno odločalo tudi
o še nerešenih zadevah prejšnjih pristojnih sodišč
Ljubljana dne 24. novembra 1945.

•
Predsednik
sodišča za socialno zavarovanje»
pri okrož. sodišču v Ljubljani:
••••••• Anton s. &
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Razne urađne objave

okrajnemu sodišču v Krškem Lužar Jožef,
služitelj I. skupine pri okrajnem sodišču v Novem mestu.

389.

Imenovanja in spremembe v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 30. novembra
1945, Št. 15/45—44, je bil postavljen za knjižničarja cen •
traine knjižnice ministrstva za pravosodje N V S v Ljubljani s sedežem v justični palači Kotal Bogomir, tajnik bivšega apelacijskega sodišča
» Ljubljani.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 23. novembra
1945, št. 1270/45- 9, je bila premeščena po prošnji
k okrajnemu sodišču v Grosupljem Kolenc
Nada, zvaničnlca III. položajne skupine pri okrajnem sodišču v Kočevju.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 29. novembra
1945, it 1427/45-9. je bil £££»**£»A SP £"••1 k

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 29. novembra
1945, št. 1426745-17, je bila razveljavljena odločba
z dne 26. oktobra 1945 Št. 1426/45—4, s katero je bila
začasno sprejeta v pravosodno službo pri okrajnem so.
dlšču v Kranju kot uradniška pripravnica za X. položajno skupino Rugale Mara, bivša notarska uradnica x
Kranju, ker službe nI nastopila.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 29. novembra
1945, št. 1427/45—8, je bila razveljavljena odločba
z dne 12. oktobra 1945, št. 1427/45-2, s katero Je bil začasno sprejet v pravosodno službo pri okrajnem sodišču
v Krškem kot služitelj I." položajne skupine Preskar
Alojz, pekovski pomočnik v Krškem, ker ee Je odpovedal
službi

hdajeta: Predeedetvo SNOS • Narodna vla<1a Slovenije v LJubljani. Urednik: p0har Roberf; tfek In taložha: tiskarna
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja veako eredo in sonilo. Naročnina: meectno: din '24.—, ïelrtletiw din 70. , polletno:
din 135,—, cejgletooj din •0,- posamezna številka: prva pola din 2.50, veaka nadaljnja iaïela pola din 2.—, — Uredništvo
'io luuavniilvoj Ljubljana, Gregorčičeva uL 23, Tel. it. 26 52
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URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
V Ljubljani dne 12. decembra 1945

Letnik i/U.

Številka 60.

VSEBINA
390. Uredba o začasni določitvi in plačevanju akontacij na 393. Odločba o razrešitvi upravnega in nadzornega odbora pri
davek na dohodek.
Vzajemni posojilnici v Ljubljani.
891. Odločba o cenah v prevozništvu.
394. Imenovanja in spremembo v pravosodni službi
— Popravek.
S92. Odredba o obvezni prijavi strokovnega gradbenega osebja.

Uredbe, odredbe in druei razglasi
Narodne vlade Slovenije
S90.

Na osnovi § 9. začasnega odloka o (inansiranju
St. III-192 z dne 21. 1. 1945 (Ur. list DFJ št. 90/7) v
zvezi s S. členom zakona o razpolaganju z državnimi
dohodki z dne 2. IX. 1945 (Ur. list DFJ št. 269/68) in
po pooblastilu ministrstva za finance DFJ izdaje Narodna
vlada Slovenije

uredbo
o začasni določitvi in plačevanju akontacij na davek
na dohodek
1. Člen
Dokler t« za leti 1945. in 1946. ne odmeri davek
na dohodek po novem zakonu o neposrednih davkih z
dne 26. X. 1945 (Ur. list DFJ št. 90), se plačujejo akontacije na davek na/ dohodek po ponudbi davčnih zavezancev ali po sklepu davčnih komisij.
2. člen
Glede davčnih zavezancev, davčnih predmetov in
glede določitve osnove je smiselno uporabljati določbe
zakona o neposrednih davkih od 26. X. 1945.
Od določene osnove se odmeri akontacija po lestvici
iz 49. člena navedenega zakona.
3. člen
Od dohodkov, na katere ee je plačeval uelužbenski
davek, in od dohodkov od obresti hranilnih - vlog pri
denarnih zavodih, od katerih se je'plačevala rentnina,
8
e akontacija ne odmerja po tej uredbi, temveč se pobirajo kot akontacija tisti zneski, ki bi ee morali plačevati
fca te dohodke po določbah zakona o neposrednih davkih,
«i so veljale na dan 6. aprila 1941.
L Člen
Ce ponuđena akontacija ne bi dosegla višine zave*ančeve davčne zmogljivosti ali če davčni zavezanec
ep.loh ne bi ponudil akontacije, določi višino akontacije
oavûna komisiia. Ta jo določi po predlogu krajevnih na-

rodnih odborov ali članov komisije, katerim eo znane pridobitne in premoženjske razmere davčnih zavezancev —»
po možnosti sporazumno z zavezancem.
5. Člen
Glede pristojnosti in sestave davčnih komisij Je
upoštevati določbe 42. Člena zakona-o neposrednih davkiL
6. Člen
Sklep o višini davčnih akontacij ee pravnim osebam
dostavi pismeno, fizične osebe pa se obveste z razgrnitvijo seznama zavezancev pri krajevnih N0. 15 dni
po vročitvi obvestila oz. po razgrnitvi seznama postane
sklep izvršen. Proti temu sklepu ni pritožbe.
7. člen
Davčnim zavezancem, katerih gospodarski ali življenjski obstanek bi bil z izterjavo akontacij ogrožen, se
sme na prošnjo dovoliti odlog celotnega ali delnega pia«
čila akontacije, dokler obstoje razlogi za odložitev plačila.
Za fizične osebe dovoljuje odlog plačila do zneska
10.000.— din finančni odsek. pri okrajnem N0, od
10.000.— din do 50.000.— din finančni oddelek pri okroï»
nem N0, nad tem zneskom pa ministrstvo za finance. Za
pravne osebe dovoljuje odlog ministrstvo za financ*
8. Člen
.
Vsa plačila akontacij se bodo izravnala z zneski
odmerjenega davka po zakonu o neposrednih davkih s
dne 26. X, 1945.
9. člen
Oddelek za davke ministrstva za finance predpiše
natančnejša navodila za izvrševanje te uredbe.
*•

10. člen
.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lUtuc.
Ljubljana dne 5. decembra 1945.
Za predsedništvo Narodne vlade Slovenije
in za ministra za finance:
Podpredsednik Narodne- vlade Slovenije*
Dr. Marijan BreteJj g. t

i
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JJredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
891.

Odločba
ministrstva za trgovino in preskrbo
in ministrstva za lokalni promet NVS
o cenah v prevozništvu
Glede na navodila uprave za cene v zveznem ministrstvu za trgovino in preskrbo za določitev cen obrtniškim storitvam z dne 25. V. 1945, št 3371, Ur. list DFJ
Žt 336/37 In v zvezi z določitvijo cen za prevoze s kamioni, objavljenih v Službenih obvestilih zveznega urada
za cene št. l/I. z dne 15. novembra 1945, predpisuje
ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS sporazumno z
ministrstvom za lokalni promet naslednje najvišje cene
xa prevoze z živalsko vprego ter nakladanje in razkladanje:
Ï. člen
Tarifa za prevoz blaga z živalsko vprego:
Za prevoz a konjsko vprego veljajo maksimalne
tarife A, B, C in D. "
Za prevoze, ki jih opravljajo kmetje, ki imajo tudi
prevozniško obrt, veljajo 10°/o nižje cene.
Za prevoze blaga, ki jih opravljajo druga neprevozniška podjetja za lastni obrat, stroške pa vračunavajo v
ceno blaga, smejo podjetja zaračunavati za 20% nižje
cene.
•. Tarifa sa alf ordne vožnje;
I. sekt. II. sekt III. sekt IV. sekt.
dol km do 2 km do3km do 4 lan
vprega •
dinarjev

Ift) Konjska
1 konjem
76.- 100.— 120.—
sa, tovore do 600 kg . 64xa vsakih nadaljnjih
12.-. 12.-. 16.lOO.kgše. . . ., 8.Ji) Konjska vprega s parom konj:
1. prevoz navadnega
vagonskega blaga za
13.9.50 11.8.100 kg
'2. drugo blago, katerega posamezni kosi eo
težki nad 300 kg, stroji, selitve, prostorninsko
obsežno blago za 100kg' 9.50 IL— 13.— 14.50
ali za en polno natovorjeni voz nosilnosti do
BOOOkg
. . 160.-. 192.— 224— 256.za vsakih nadaljnjih
3.000 kg nosilnosti še « • 80.— 96.— 112.— 128.—

Pripombe:
Ï. Tarifa je določena za Stiri sektorje glede na prevozne razdalje; ta razdalja od enega do štirih km ee
••••• premočrtno od nakladališča do razkladališča.

2. Cakarina se računa šele za drugo uro čakanja in
znaša za vsako začeto uro za konjsko vprego z 1 konjem
25 dinarjev, za konjsko vprego s parom konj 36 dinarjev,
3. Pri prevozih za oblastva se računa 10 % popusta,
B. Časovna tarifa:
1. Za enovprežni voz se plača na uro din 65,2. za dvovprežni voz ee plača na uro din 120.—
Pripombe:
1. Prevozni čas se računa od pričetka nakladanja na
voz do dokončanega razkladanja z voza. Vsaka začeta ura
se računa za polno uro.
2. Pri prevozih za oblastva ee računa 10 % popusta.
C. Najemna tarifa;
Pri najemu prevoznega sredstva za pol dneva, ves
dan ali več dni skupaj velja za prevoz blaga pri Surnem
(osemurnem) delovnem času naslednja najvišja cena
na dan:
1. za enovprežni voz z voznikom . > . din 300.—
2. za dvovprežni voz z voznikom . . • din 480.—
Pripomba:
Mestni N0 odbori imajo za odvoz smeti ali za druge
podobne vožnje-10% popusta.
Č. Znižana voznina:
Znižana voznina velja za naslednje blago:
1. vse vrste mlevskih proizvodov,
2. vse vrste žita,
8. krompir,
4. vse vrste svežega sadja,
5. vse vrste sveže povrtnine in podobnih poljskih*
proizvodov,
6. sol,
7. drva in premog,
8. žive živali, namenjene za zakol ali za pleme,
9. vse vrste gradbenega materiala za obnovo.
Za prevoz tega blaga se pristojbine Časovne tarife
znižajo za 25 %, pristojbine za akordne vožnje pa so téle:
I.šekt II. sekt III. sekt. IV. sekt
dol kin do 2 km do3km do 4 km
a) Konjska vprega z
dinarjev
1 konjem:
za tovore do 600 kg . 45,— 53.50 70.50 84.50
za vsakih nadaljnjih
8.50 11.25
8.50
•.75
100 kg še. . . .
b) konjska- vprega e parom konj:
1. prevoz navadnega
vagonskega blaga, za
•.75
6.75
8.—
9.—
100 kg
2. za Irugo blago, katerega posamezni kosi
so težki nad 300 kg,
stroji, selitve, prostorninsko obsežno blago, za
6.7•
8.-•
9.- 10.26
100 kg .......
aH za en polno natovorjeni voz nosilnosti do
2000kg ....... 112.50 185.- 157.50 180.—
za vsakih nadaljnjih
1000 kg nosilnosti še , • 66.25 67.50 78.50 90.-»

Štev 60.

Stran 27L

Pripomba:
Cakarina se zaračuna šele za drugo uro čakanja
In znaša za vsako začeto uro za konjsko vprego
z
1 konjem
, din 25.—
za konjsko vprego s parom konj. ... din 80.—
2. Sen

3. Za nakladanje potniškega avtomobila:
na vagon in obratno
ee računa ..... 190.— din
4. Za nakladanje tovornih
avtomobilov ali avtobusov;
na vagon ali obratno
se računa ..... 2öO.— din

Tarifa sa nakladanje in razkladanje blaga
B. časovna tarila;
Za nakladanje In razkladanje ee ne zaračunava nobena pristojbina, če gre za zbirno blago, ki ga dostavi
franka sama v skladišče prevozniškega podjetja.
Ce je stranka najela vozilo v Izključno uporabo, mora
blago sama naložiti in razložiti. Ce to delo opravijo delavci podjetja, ki opravlja prevoz, mora stranka plačati
pristojbine po tarifi za nakladanje in razkladanje blaga.
Za nakladanje In razkladanje blaga veljajo maksimalne tarife A. in B. Za posebno in naporno delo, pri
katerem je v nevarnosti delavčevo življenje, kjer se zaradi
Prahu, umazanosti in maščob kvari več obleke in obutve
in kjer veljajo posebni pogoji, ki v tarifah niso označeni,
v
elja posebna dopolnilna tarifa pod C.
Kadar gre za blago v razsutem stanju (premog, gramoz ipd.), ko se samo odstrani stranica voza in blago
•^suje na tla, ali pa se voz privzdigne z dvigalom tako,
da se vsebina sama vsuje na tla, ne sme podjetje zaračunati nobene pristojbine za razkladanje blaga. To delo
°pravi voznik sam brez pomočnika. Kadar pa je blago
takšno, da je potrebna pomoč, sme podjetje zaračunati sa°io efektivne stroške za razkladanje, t. j. mezdo delavca.
Razvrstitev blaga po razredih je razvidna iz tabele
Pod IL
A. Storitvena tarila;
Tarifni razred:
I.
II. III.
za 100 kg
a) e tal na voz ali obratno . .4 din 4.15 4.— 3.40
b) iz skladišča na voz, avto ali
obratno
din 3.— 2.65 2.45
*) iz vagona ali z rampe na voz
ali obratno ....... din 1.85 1.50 1.—

*• Razkladanje in nakladanje:

Pripomba:
Ce Je treba predmete, navedene v razpredelnici blaga
•1 *• do "T#) prenašati v četrto ali višje nadstropje ali
.-Priore, oddaljene nad 50m, se tarifni ceni priračuna
15
% dodatka.
a
- Za nakladanje pohiStve«
ne
ea voia;
"a vagon ali obratno
ee računa
230.— din za pohištveni voz
dolžine 6 m
290.— din za pohištveni voz
dolžine 7 m
850,— din za pohištveni voz
dolžine 8 •

Nakladanje ali razkladanje blaga ee lahko tudi zaračuna po času, ki je potreben za ta posel.
V tem primeru znaša maksimalna cena pri osemurnem delavniku od vsake začete ure in delavca:
1. za blago I. tarifnega razreda ... din 30.-^
2. za blago II. tarifnega razreda ... din 25.—«
3. za blago III. tarifnega razreda ... din 20.-<
II
Tarifni razredi blaga in dopolnilna tarifa
1. r a z r e d
a) Polni sodi, omotano blago ali rinfuza: vino, žganje
in podobno v sodih, vermut, kis in likerji v zabojih;
amoniak v jeklenkah; amonjačna soda v sodih; sol rinfuza s polnjenjem in egaliziranjem; sol v grudah 8 tehtanjem; umetno gnojilo, kosti in fosfati, rinfuza; zelena
galica, modra galica; surove kožo in drugo.
b) Kovine in kovinsko blago, omotano ali rinfuza:
železo, surovo, neobdelano v kosih ali zvezih; kovinski
odpadki (furda); železno ali jekleno blago v zabojih ali
v zvezih; pločevina v zvezih; železno, jekleno in kovinsko
blago, ki ni posebej, imenovano; železne cevi vseh vrst in
dolžin; betonsko železo do 300 kg.
Za železne nosilce, konstrukcije vseh vrst In.dolžin,
železne in jeklene osi, mazane in betonsko ïelezo, tešje
od 300 kg, se plača 10% dodatek.
c) Kamenje, premog, koks in rude rinfuza: kamenje,
brušeno ali polirano; kamenje za spomenike, surovo obdelano; tlakovalno kamenje, surovo obdelano; mlinsko
kamenje; kameninasta posoda; spomeniki; opeka in
strešna opeka vseh vrst; premog in lignit; koks vseh
vrst; lesno oglje, apnenec; smirkov kamen, stisnjen in
oblikovan, rinfuza; negašeno apno.
Za negašeno apno in lesno oglje se plača 20 °•
dodatek.
8) Lesni izdelki, papir, posoda in steklo: les strugam
deske za pod in zaboje; letve v zvezih ipd.; novo po»
hištvo; emajlirana, porcelanska In druga neomotana
posoda; stekleno in neimenovano blago; papir v*eh vrrt
v balah in ••«?"•.
Za porcelan in stekleno blago ee plača 15 % dodatek.
Za emajlirano posodo rinfuza in okensko steklo t
zabojih se plača 10 e/o dodatek.
I. r air ed
a) Embalirane kemikalije; smola, gnojila in fosfatlj
vodeno steklo; kisline) vosek; parafin • mavec x jrečah
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in zabojih; guma In gumijasti predmeti; kolomazi v vrčih
in sodih; stare kosti v vrečah; asfalt v sodih; razne barve;
katran; karbid; asfalt v kockah; kozmetični predmeti
vseh vrst; razne tekočine v sodih ali steklenicah.
b) Oblikovane kovine in embalirani kovinski predmeti: žica, navadna in bodeča v kolobarjih; električni
montažni material; izolatorji; stikala In temu podobno;
kadi iz železa in emajla; avtomobilske karoserije; kolesa
in gume; dvokoleea; motocikli in drugo.
c) Lesni izdelki: železniški pragi; drva in kolarski
les vseh vrst; poljedelski stroji pretežno iz lesa; drobilci:
Iusčilni stroji; slamoreznice in podobno; parket v zvezib
in letvah; lepenka in izdelki; karton in lepenka v ovojih
in balah; odpadki raznega blaga; embalirani porcelan in
embalirano blago; porcelan fayance.
è*) V 2. razred «pada vse zbirno blago.
• razred
a) Razno blago: loj in mast, ki nI posebej označena;
kostna moka; suhe kože in krzno, predelane ali nepredelane; pletene košare; metle; mrtvaške krste, lesene ali
pločevinaste; pohištvo, stari rabljeni pohištveni predmeti;
furnir; stukatura v zvezih in drugo.
b) Življenjske potrebščine in povrtnina: tobak, surov
T balah'do 50 kg teže; zelje, krompir, čebula in druga
povrtnina v vrečah; med v ročkah; mineralne vode v
zabojih; žveplo; grafit in drugo; vse vrste žita in moke
T vrečah; orehi; riž; suhi rezanci od sladkorne pese;
smokve; sol; suho grozdje; škrob, vse v vrečah ali zabojih.
Za blago, navedeno pod b), te plača, če je rinfuza,
10 Ve več.
c) Tekstilno blago in tekstilne surovine: vse tekstilno
blago, staro ali novo, v balah ali zabojih; konoplja; predivo v zabojih ali balah; morska trava; juta; seno in
•lama v balah.
Vse blago, Id v prednjem razporeda ni navedeno,
epada~pod tarifni razred 3.
3. člen
Tarifa za nakladanje, prevoz z živalsko vprego
in razkladanje blaga
Za preno? z me^ta namestitve do vozila in za naklad*nje na vozilo, dalje za .prevoz do namembnega kraja
In za razkladanje z vozila ter za postavitev na določeno
mesto nad 700 kg težkih predmetov (železne blagajne,
Železni stroji, parni kotli, električni, oljni transformatorji,
tovarniške instalacije, klavirji ipd.), se zaračuna pristojbina skupno do 1 din za 1 kg ne glede na to, kolikokrat
•• nakladanje in razkladanje izvrši. Ta tarifa velja le,
kadar gr,e za prevoz v istem kraju, če pa gre blago v
drug krnj pa le, če vse opravi isto podjetje.
4. člen
Ležarina
Stranka mora odnesti blago najkasneje 24 nr potem,
ko je obveščena, da je blago prispelo. Ce stranka po
24 urah blaga ne odnese, se ji zaračuna za vsakih začetih
24 ur ležalna DO 2 dio • taaJdh lûû kg-

•. člen
Desinfekcija, čiščenje vozil in tehtanje
Ce podjetje prevaža tako blago, da je potrebna desinfekcija in čiščenje voza, sme zaračunati le »*v»rne
stroške. To velja tudi za stroške tehtanja
6. člen
Odobrene cene veljajo kot najvišje cene za podjetja,
katerih sedež je v območju okrožnega mesta Ljubljane.
Obe tarifi pa ne posegata v dogovore, ki so sklenjeni za
nižje cene, na katere se stranke tudi sicer morejo vsak
čas sporazumeti. Za vsa druga okrožja pa so pooblaščeni
N00, da v okviru te odločbe in obeh tarif določijo krajevno ustreznejšo nižjo tarifo za vse okrožje ali za posamezne kraje svojega okrožja.
Ce in dokler tega ne store, veljajo cene te odločbe,
kolikor v okolišu okrožja niso dejansko v uporabi za storitve in usluge iz te tarife nižje cene in pristojbine.
7. člen
Vsa prevozniška podjetja morajo obesiti v svojih poslovnih prostorih cenike z odobrenimi cenami.
8. člen
Vsaka kršitev predpisov te odločbe, zlasti pa prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedopustne
špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 23. IV. 1945,
Ur. list DFJ, št. 241/26. To velja tudi za wne, ki jih določijo kot najvišje okrožni N0 odbori.
9. člen
Kadar je stranka Izposlovala znižano pristojbino •
lažnimi navedbami, mora doplačati ne glede na kazensko
odgovornost tudi razliko za vse pristojbine.
10. člen
Ta odločba velja od 1. julija 1945 dalje, kolfKor nieo ^
računi za opravljene storitve že dokončno poravnani.
11. Člen
Glede prevoza s kamioni velja že uvodoma citirana
odločba zveznega urada za cene, ki velja od dneva objave
v Službenih obvestilih navedenega urada, t j. od 80. X.
1945 dalje.
LJubljana dne 6. oktobra 194&
V. St, 260/L
Minister
.
za lokalni promet»
Snoj Fran« g, r.

Minister
za trgovino In preskrboî
Dr. Lado Vavpetic" s. &

^
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392.
Odredba
ministrstva za građuje o obvezni prijavi strokovnega
gradbenega osebja
Zaradi razvida strokovnega kadra v federalni Sloveniji odrejam tole:
1. Sien
Ministrstvu za gradnje v Ljubljani se morajo prijaviti naslednje osebe, bivajoče na ozemlju federalne Slovenije:
1. arhitekti,
2. gradbeni inženirji,
8. kulturno-geodetski inženirji,
4. geodeti s fakulteto,
6. geometri,
6. geologi,
7. tehniki gradbene in arhitektonske stroke,
8. praktični tehniki gradbene stroke (gradbeni delovodje).
2. Člen
V 1. členu te odredbe navedeni strokovnjaki morajo
do 81. decembra 1945 vložiti pismeno prijavo, ne glede
Oa svojo zaposlitev, spol in starost.
Prijaviti se ni treba etrokovnjakom, ki služijo v
enotah JA, dokler traja njih služba ter uslužbencem tega
ministrstva.
Osebe, ki so se priglasile ministrstvu za gradnje po
pozivu, objavljenem v Uradnem listu z dne 2. junija
1945, 6. kos, se morajo znova prijaviti.

Slovenije, prijaviti pridobitev strokovne- izobrazbe ter
vsako spremembo glede službenega razmerja in položaja ter bivališča najkasneje v 14 dneh po nastali spre.
membi.
6. člen
Kdor krši predpise te odredbe, bo kaznovan po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 23. IV. 1945, Ur. list DFJ 241/26.
7. člen
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 1. decembra 1945.
Minister za gradnje:
Dr. Miha KftmV «. r.
393.

Odločba
o razrešitvi upravnega in nadzornega odbora pri
Vzajemni posojilnici v Ljubljani, reg. zadrugi a
omejenim jamstvom
Člani upravnega In nadzornega odbora pri Vzajemni
posojilnici v Ljubljani, reg. zadrugi z omejenim jamstvom, se razrešujejo z današnjim dnem.
Njih opravila se prenesejo na delegata ministrstva
za finance Slovenije pri Vzajemni posojilnici v Ljub.
ljanL
Ljubljana dne 4. decembra 1945.
Pomočnik ministra za finance:
Repič Viktor tL-r.

8. Člen
• prijavi morajo biti tile podatki:
1. priimek, ime in očetovo ime,
2. državljanstvo in narodnost,
8. rojstni datum, kraj in okraj,
4. splošna in strokovna izobrazba,
5. poklic (strogo ločili stroko),
6. podatki o event specializaciji, pooblastitvah in
Privatnem študiju,
7. katere tuje jezike zna,
8.
dosedanja praksa in zaposlitev z navedbo trajaD
Ja, kraja in vrste,
9. sedanja zaposlitev,
*
10. pomembnejša strokovna dela (projekti, znanstveno
delo. publikacije),
H. zdravstveno stanje,
12. opombe, ki jih prijavitelj poleg podatkov v 1. do
•4« točke ima za umestne.
'

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 4. decembra
1945, št. 1214/45—8, je bil postavljen za tajnika
okrajnega sodišča v Grosupljem Potrato
Karel, sodnik bivšega okrajnega sodišča v Kamniku.

4. člen
Strokovnjaki, ki se morajo prijaviti, morajo oddati
e
«'*lkovano prijavo pri okrajnem oziroma četrtnem N0
.^°jeca bivališča; ta potrdi podatke v prijavah in pri•7e predloži statističnemu odseku ministrstva za gradne
J v Ljubljani.
•. Člen
19W4 ^0 Preteku prijavnega roka, t. J. po 81. decembru
5, mora vsaka oseba, bivajoča na ozemlju federalne

V uredbi ministrstva za trgovino in-preskrbo z dne
9. X. 1945, II. št. 781/1, o prepovedi šolanja, obiskovanja
tečajev in opravljanja izpitov na srednjih trgovskih šolah, objavljeni v Uradnem listu Št. 320/45—45, se del
besedila 2. člena, lit. a), ki je v oklepaju, izpusti in se
glasi lit. a) pravilno: a) služili v okupatorskih ali okupatorju hlapčujočih vojaških formacijah aH...
Ministrstvo
sa trgovino in preskrbo

Bazne uradne objave
894.

Imenovania in spremembe v pravosodni službi

Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega N0 >
Prevaljah dne 17. oktobra 1945 je bii razrešen
dolžnosti sodnika okrajnega sodišča v Prevaljah Pe»
telinšek Maks.
Popravek

Rajata: Predsedstvo SNOS In Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: pohar Robert; tlek In založba: tiskarna
1
di'iiï
" "* 0ba 'M^'linnl — Izhaia vaako eredo in dobilo Naročnina- meseno: din 24.-, četrtletno; din 70.-. pollino:
• 135
-—. celoletno: din 2G0,- Pnsnm-••• ••••• prva pola din 2.W). wika nadaljnja začela pola din 2—. — (Jredniilvo
in upravuiàtvo; Ljubljana., Gregorčičeva ul. 23. TeL if. 2•;52,

I

ì 1

Poštnina platana v gotovini.

AD NI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/Il.

V LJubljani dne 15. decembra 1945

Številka 61.

VSEBINA:
395. Ukaz predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta o spremembah v sestavi Narodna vlade Slovenije,
— Popravek.

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a
395.

Ukaz
predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
o spremembah v sestavi Narodne vlado Slovenije
Na predlog predsednika Narodne vlade Slovenije je
predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta na
svoji seji dne 11. decembra 1945 sklenilo:
1. dr. Lado Vavpetičse razreši lunkcije ministra
sa trgovino in preskrbo NVS;
2. Tone F a j i a r se postavi za ministra za trgovino
in preskrbo NVS in se razrezi funkcije ministra za go»darstvjì KVSj

3. Janez Hribar, minuter za kmetijstvo NVS, s«
poveri e funkcijo ministra za gozdarstvo NVS.
Ljubljana dne IL decembra 1945.
St. 50.
Za predsedstvo
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:
Sekretar:
Predsednik:
France Lubcj s. r.
Josip Vidmar e. r.
Popravek
- V >pravilniku ministrstva za prosveto za opravljanji
praktičnega učiteljskega izpita«, objavljenem v Uradnem
listu z.dne 12. eeptembra 1945, št. 240/34, se mora na
str. 147 v 5. členu tretja vrsta drugega odstavka pravilno
glasiti:
>za odobritev naslova naloge le 12 (dvanajst) mese«
cev pred«,
na str. 148 pa se mora v 6. členu druga vrsta drugega odstavka pravilno glasiti takole:
>oceniti: kako upošteva psihološke in pedopsiholožkt
te.«,

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tiak m založba: tiskarna
a£ioK "*' ,,v Liubli*"ii. — Izhaja veako eredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—•, polletno:
wa iöö.^. celoletno: din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50. veaka nadaljnja začeta pola din 2••._*. üredniitve

in myavalllYW Ljubljana, Gregorčičeva ul .28. TeLtt.Sfi-62. ~ £ek.ra&m it,l<M8Z,

à

Poitnlna plačana v gotovini

AD NI LIS
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik l/Il. |

Številka 62.

V Ljubljani dne 10. decembra 1945
VSEBINA

896. Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji.
897. Zakon o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo kolon: in
viničarji.
'
898. Odločba o likvidaciji denarnih zavodov Creditanstalt-

Bankverein, podružnic v Mariboru in v Celju, Länder-bank, podružnice v Mariboru in Bank für Kärnten A. G.,
podružnice v Kranju.
399. Imenovanja v pravosodni službii

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a
in Predsedstva SNOS-a

4. H kmetijskemu in gozdnemu inventarju, ki se
razlasti po določbah tega zakona, se šteje tudi hišni in.
ventar, ki je potreben za redno obratovanje na posestvu,
kakor tudi žage, vinske kleti in druge podobne naprave
tega posestva z vsem inventarjem.

896

5. V odvzetem presežku zemljiških posestev, ki se
ne razlastijo v celoti, mora biti sorazmeren del njiv.'

Na podlagi 29. člena zveznega zakona o agrarni
ïeformî in kolonizaciji od 23. avgusta 1945, Uradni list
DFJ ät 605/64 in na podlagi pooblastila, danega na
fcboru odposlancev slovenskega naroda dne 3. X. 1943
IV Kočevju, izdajo predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta

zakon
o agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

•

Da se zemlja pravilneje razdeli, se bo v Ljudski republiki Sloveniji izvedla agrarna reforma in ustvaril zemljiški sklad; iz tega sklada se bo zemlja dodelila poljedelcem, ki nimajo zemlje ali je imajo premalo, i
'

]

2. Hen

Zemlja poetane last tistega, komur je dodeljena in
** prepiše v zemljišk] knjigi na njegovo ime.
8. Sen
,. 1. Za ugotovitev, katero posestvo spada po tem za*°nu pod agrarno reformo, je ,v pogledu lastnine odločilno
^mljigkoknjižno stanje, glede površine in kulture.pa
Rastrsko stanje na dan 10. julija 1945, ko je bil uveJaYljen odlok zveznega ministra za notranje zadeve o
Prepovedi prodajanja, kupovanja in zadolževanja kmečkih zemljišč, gozdov, kmetijskih poslopij in objektov.
vP katastrski ali zemljiškoknjižni podatki niso' točni, je
odločilno dejansko stanje.
i 1•^*' ^8*n'ns^e spremembe, ki eo se izvršile pred 10.
Julijem 1945 in niso vpisane v zemljiško knjigo, se upoMevajo po določbah, ki jih bo izdal .minister za kmetijstvo. ;
. •
., 3. Za obdelovalno zemljo ee po tem zakonu štejejo
njive vrtovi, sadovnjaki, vinogradi, travniki in taki paš-,
"^ « eo primerni za obdelavo.

4. člen
1. Zemljiška posestva moža in žene se Ilejejo za
eno posestvo, če 10. julija 1945 nista bila sodno ločena,
ne glede na to, ali sta samostojna zemljiška lastnika.ali
solastnika.
/
'
2. Za eno posestvo se štejejo tudj zemljiška posestva
solastnikov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
8. Za eno posestvo se šteje nadalje solastnina ,ene
osebe na več zemljiških posestvih, kakor tudi lastnina
osebe, kj imav poleg svoje zemljiške posesti tudi šolastninske deleže na drugih zemljiških posestvih.
4. Ce ima lastnik zemljiška posestva v več krajih,
se ta posestva štejejo kot eno zemljiško posestvo, četudi
je del teh posestev v kaki drugi ljudska reoubliki Federativne ljudske republike Jugoslavije
5. člen _
1. Dodeljena zemlja se prepiše na novega lastnika
brez bremen in dolgov.
. 2. Dodeljena zemlja ostane obremenjena samo s tistimi služnostmi, " ki so iz gospodarskih ozirov nujno
potrebne. S temj služnostmi ostane zemlja obremenjena
tudi, če preide v državno last.
8. Nujno potrebne služnosti se pri izvedbi agrarne
reforme lahko tudi na novo ustanovijo.
4. Zemlja, ki jo obdržijo dosedanji lastniki v svoji
lasti, ostane obremenjena s tistimi stvarnimi bremeni,
kj obremenjujejo samo njim preostali del zemlje, ter g
sorazmernim delom dolgov in drugih bremen, ki,ustreza
obdržani površini zemlje.
5. Vse služnosti, tako na ' obdržani kakor tudi na
dodeljenj zemlji, ki niso nujno potrebne, ugasnejo in
se izbrišejo iz- zemljiške knjige. Ugasnejo in izbrišejo
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se tuđi pravice in dolžnosti, izvirajoče iz patronata ••
lovski rezervati,
6. Vprašanja dolgov in bremen, kolikor ni30 rešena
e tem zakonom, bodo urejena posebej.

9. člen
Zemljiška posestva cerkva, samostanov in verskih ustanov, ter vseh vrst ustanov (zadužbin), posvetnih in
verskih

Ï. Zemljiška posestva cerkva, samostanov in verskih
ustanov se razlastijo z zgradbami in napravami ter živim •
in mrtvim kmetijskim in gozdnim inventarjem brez od-"',
6. člen
škbdnine.
;
Da se doseže namen, naveden y 1. členu, se po
2. Cerkve, samostani in verske ustanove obdržijo 10
določbah tega zakona' razlastijo:
ha njiv, vrtov, sadovnjakov, vinogradov, travnikov, ledin.
a) velëposestva,
in gozdov. „Cerkvena in nadarbinska zemljiška posestva
b) zemljiška posestva bank, podjetij, delniških ter zemljiška posestva drugih verskih ustanov v okviru
ene župnije se štejejo za eno celoto,
družb in drugih zasebnih pravnih oseb,
3. Verskim ustanovam, cerkvam, samostanom in
c). zemljiška posestva cerkva, samostanov In verskih
ustanov ter vseh vrst ustanov (zadužbin), po- cerkvenim oblastem večjega pomena ali večje zgodovinske vrednost; se pusti do 80 ha obdelovalne zemlje in ,
svetnih in verskih,
do 30 ha gozdov.
S) zemljiška posestva,, kj so med vojno iz katerega
4. Celokupna zemljiška posestva ustanov (zadužbin).
koli razloga ostala brez lastnika in brez pravnez
vsemi
zgradbami in napravami, z vsem živim in mrt«,
ga naslednika,
vim kmetijskim in vsem gozdnim inventarjem se razd) presežek zemljiških posestev, nekmetov, ki niso lastijo brez odškodnine.
veleposestniki,
10. člen
e) presežek kmečkih posestev.
Zemljiška posestva, ki so med vojno iz katerega koli
7. člen
razloga ostala brez lastnika in brez pravnega naslednika
RAZLASTITEV

- Velëposestva '
., 1. Za velëposestva ee po tem zakonu štejejo tista
kmetijska in gozdna posestva, katerih lastniki ne obdelujejo zemlje sami s svojo družino, ampak z najeto delovno silo ali pa jo dajejo' drugim v zakup ali v obdelovanje, če ima več ko 45 ha skupne površine ali pa več
io 25 ha obdelovalne zemlje.
<2. Velëposestva se razlastijo v celoti z vsemi zgradbami in napravami, vsem živim in mrtvim kmetijskim in
ysem gozdnim inventarjem brez odškodnine. Razlastijo
se tudi pridelki in vse obstoječe zaloge lesa.
8. člen

/"'

1. Razlastijo se zemljiška posestva, ki so med vojno,
izgubila lastnika, če ta nima nobenega pravnega naslednika.
2. Taka zemljiška posestva se razlastijo v celoti in,
brez odškodnine z vsemi zgradbami in napravami, vsem.
živim in mrtvim kmetijskim in.vsem gozdnim inventarljem.
't ' N
/

,

•'

•

11. člen
Presožek zemljiških posestev nekmetov,
ki niso veleposestniki
1. Določbe tega člena veljajo za zemljiška posestva
oseb, ki niso veleposestniki,' ki pa, po svojem glavnem
poklicu niso kmetje in posestva ne obdelujejo sami s
svojo družino, temveč z najeto delovno silo ali pa ga
dajejo v zakup.
»
\
2. Razlasti se presežek nad 3ha zemlje oziroma nad
5 na gozda y gozdnih predelih, kjer ni obdelovalno
zemlje.
'
,• •
y
3. V odvzetem presežku mora biti 'sorazmeren del
njiv. Lastnik si sme pridržati, če to ni y nasprotju z
javnimi potrebami, sadovnjake in vinograde do določene
največje površine. Zgradbe ter živi in mrtvi inventar na
teh zemljiščih se ne razlastijo.
•
4. Za razlaščeni presežek zemlje se plača odškodnina "
v višini enoletnega donosa na hektar. Način ugotavljanja
donosa predpiše minister za' kmetijstvo.

Zemljiška posestva bank', podjetij, delniških družb in
drugih zasebnih pravnih oseb
1. Zemljiška posestva bank, podjetij, delniških družb
in drugih zasebnih pravnih oseb se razlastijo v celoti
z vsemi zgradbami in ' napravami, vsem živim in mrtvim
kmetijskim in vsem gozdnim inventarjem ,brez odškodnine^
"
2. Pod razlastitev po tem členu ne spadajo zemljiška
posestva zadrug za skupno obdelavo in izkoriščanje zemlje ter zemljiška posestva agrarnih skupnosti, če so njih
'Člani ozir. udeleženci kmetje. • Vprašanje izkoriščanja
zemlje po agrarnih skupnostih se bo' rešilo s. posebnim
zakonom. S tem~zakohom bo urejeno tudi vprašanje
njih lastnine.
• . ,^
' . .
..,•',
3. Vprašanje obveznosti zadrug, ki se jim odvzame'
zemlja po določbah tega člena, bo urejeno posebej.
. .
12. Sien.
.
4. Bankam, podjetjem, delniškim družbam in drugim
Presežek kmečkih posestev
, •
, '
zasebnim pravnim osebam se pusti tisti del zemljišč, ki
jim je nujno, potreben za industrijske, gradbene,'znan1. Za kmečka posestva se štejejo tista zemljiška po«
stvene," kulturne in druge občekoristne namene. Tozadev- šestva, katerih lastniki so kmetje, • obdelujejo zemljo
ne, odločbo, bo. izdajal minister • Junetijâtyo,
. ,
sami s. svojo djcužino, "'"' "'

- -'M

bU'UU ^••.

{

2. Za kmečka posestva se štejejo tudi zemljiška posestva delavcev in izseljencev, četudi zemlje ne obdelujejo sami.
3. Za kmečka posestva se štejejo nadalje tudi tista
zemljiška posestva kmečkih in obrtniških družin, katerih lastniki so zaradi vojne ali kakih drugih okoliščin
ostali brez zadostne delovne adle in so prisiljeni obdelovati zemljo z najeto delovno silo ali ^pa. jo dajati drugim
v obdelovanje.
4. Razlasti se presežek kmečkih posestev nad 20 do
85 ha obdelovalne zemlje ki nad 10 do 25 ha gozda, tako
da skupna povtšina obdelovalne zemlje In gozda ne sme
Presegati 46 ha.
5. Pri kmečkih posestvih i izredno slabo donosnostjo lahko minister za kmetijstvo v sporazumu z ministrom za gozdarstvo največje površine obdelovalne
zemlje in gozda primemo zviša.
6. Zgradbe, naprave, Živi in mrtvi kmetijski ter
gozdni inventar kmečkih posestev se ne radastL
7. Za razlaščeni presežek kmečkih posestev se plača
odškodnina v višini enoletnega donosa na hektar. Donos
ae ugotavlja, kakor Je določeno v 4. odstavku 11..Člena.
13. člen
V izjemnih, iz gospodarskih ozirov nujnih primerih
•lahko minister za kmetijstvo zaokroži največje površine,
ki se po določbah tega zakona pustijo dosedanjim lastnikom, na pol hektara navzgor ali navzdol,
ZEMLJIŠKI SKLAD
14. Člen

1. Zemlja, zgradbe in naprave ter živi in mrtvi kmetijski inventar, ki se razlastijo po 6. Členu tega zakona,
;
preidejo v zemljiški sklad agrarne reforme in koloni("
zacije.
2. Traktorji, stroji in velike kmetijske priprave teh
Posestev ter posestev, naštetih v točkah a) in b) 3. odstavka tega člena, preidejo v inventar kmetijskih strojnih
Postaj, razen če je razlaščeno zemljišče določeno za državno kmetijsko posestvo.
/
3. Poleg tega spadajo v zemljiški sklad tudi:
• a) zemljiška posestva nemške države in njenih državljanov ter pripadnikov nemške narodnosti, ki so bila
«.
zaplenjena po odloku AVNOJ* z dne 21. novembra. 1944;
. , b) zemljiška posestva narodnih sovražnikov in druj^n oseb, zaplenjena s pravnomočnimi sodnimi razsodbi • odločbami;
•. e) zemlja, ki jo država izloči iz svoje lastnine za
delitev siromašnim kmetom in borcem.
15. člen
1. Ureditev zemljiškega sklada agrarne reforme in
ionizacije bo predpisana posebej.
2. S skladom razpolaga minister za kmetijstvo Ljudske republike Slovenije.
^
,
16. Člen
, 0£ V zemljiški sklad ne spadajo:
i„„a* razla5čena in zaplenjena zemljišča oziroma zemHiâka posestva, U ff> •••••. gtefitae ••••••, •••^-

nim in krajevnim državnim kmetijskim posestvom, socialnim, znanstvenim, prosvetnim, kulturnim, sindikalnim, gospodarskim in drugim občekoristnim ustanovam
ter zemljišča za vojaške potrebe;
b) razlaščeni gozdovi in razlaščeni gozdni inventar,
ki preidejo v državno last in upravo. /
2. Zemljišča in zemljiška posestva, namenjena za
potrebe, navedene v točki a) 1. odstavka tèga člena,
dodeljuje minister za kmetijstvo Ljudske republike Slovenije v sporazumu z ministrom za kmetijstvo Federativne ljudske republike Jugoslavije.
8. Dodeljena zemljišča ostanejo državna last in s*
dajejo ustanovam, navedenim v točki a) 1. odstavka tega
člena, le v izkoriščanje.
4. Podrobne pogoje o dodeljevanju in izkoriščanju
teh zemljišč predpiše s posebnim pravilnikom minister
za kmetijstvo.
DODELITEV ZEMLJE

.

17. člen
1. Iz zemljiškega sklada se zemlja in zemljiška posestva dodeljujejo poljedelcem brez zemlje is takim, ki
imajo malo zemlje, predvsem v kraju, v katerem žive,
za naselitev kolonistov pa v krajih, ki Jih za to določi
minister za kmetijstvo. Za poljedelce se štejejo tudi
zadruge za skupno obdelavo in izkoriščanje zemlje.
2. • prvi vrati imajo pravico do zemlje tile polje»
delci:
a) borci in invalidi partizanskih odredov, Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije
ter Jugoslovanske
'* ' ' armade;
' *
b) rodbine in sirote umrlih borcev iz prejšnjega odstavka; ...
• c) žrtve fašističnega nasilja in njih rodbine, to so
osebe, ki so jih okupator ali njegovi pomagači aretirali,
•mučili, obsodili, internirali ali držali v ujetništvu, in
rodbine na tak način ubitih ali umrlih osebč) invalidi iz prejšnjih vojn 1912 do 1918 in aprila
1941. .
.
.
3. Za borce Narodnoosvobodilne vojske se štejejo
tudi osebe, ki so-v zvezi e partizanskimi odredi, NOV
in POJ ter Jugoslovansko armado aktivno sodelovale proti
sovražniku v njegovem, zaledju ali na okupiranem ozemlju,, ter osebe, ki so na,osvobojenem ozemlju aktivno
sodelovale's partizanskimi odredi, NOV in POJ ter Jugoslovansko armado y borbi, proti okupatorju in njegovim
pomagačem,
„.'
4. Kot rodbina umrlega borca ali kot rodbina žrlve
fašističnega nasilja se štejejo, ako niso bili aktivno vokupatorjevi službi, njegov zakonski drug, zakonski ali nezakonski otroci, starši, bratje In sestre, ter e pogojem, da jih
je umrli borec vzdrževal, drugi člani hišne skupnosti, ki
so oddaljeni sorodniki. .,
'':...
5. Pravico do dodelitve zemlje imajo tudi tisti borci
jz točke a) 2. odstavka tega člena, ki se prej niso bavili
g kmetijstvom,.če sé zavežejo, da se bodo na dodeljeni
zemlji naselili *° J° obdelovali s svojo rodbino.
/ 6. Moški in ženski borci narodnoosvobodilne borbe
imajo £r£ &•&•••*• «•••• ••&• fiz»*ke«
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7. Pri dodeljevanju zemlje imajo med borci in invalidi osvobodilne vojne (točka a) v 2. odstavku tega člena)
in med rodbinami takih borcev (točka b) v 2. odstavku
tega člena) prvenstvo borcd-prostovoljci in starejši
borci (po letih, ko so vstopili v borbo v letih 1941., 1942.,
1943.) in rodbjne takih borcev; nato invalidi iz vojn
1912. do 1918. leta in i« aprila 1941. leta, žrtve.in rodbine žrtev fašističnega nasilja ter rodbine talcih žrtev in
borci iz let 1944. in 1945.
8. Člani rodbine padlega borca ali žrtve fašističnega
nasilja dobe zemljo po temle redu: žena, otroci, starši
(oče in mati), bratje in sestre, drugi člani hiâne skupnosti
9. Pravice do dodelitve zemlje nimajo osebe, ki po
zakonu nimajo volivne pravice.
' 18. ölen
1. Iz zemljiškega sklada se zemlja dodeljuje upravičencem: .
a) po posameznih parcelah za povečanje že obstoječih kmečkih posestev,
b) v obliki zaključenih kmetijskih posestev zaradi
naselitve kolonistov.
2. Pri dodeljevanju posameznih parcel ne sme skupna površina posestva z dodeljeno zemljo presegati 5ha>
obdelovalne zemlje. Zemljiška posestva, ki se dodeljujejo kolonistom, smejo obsegati največ 5 ha obdelovalne
zemlje. Pri izredno slabi donosnosti zemlje lahko minister za kmetijstvo pri dodeljevanju zemlje površino primerno zviša.
3. V bližini večjih mest, kjer je zemlja primerna za
vrtnarstvo in druge intenzivne kulture, se agrarnim interesentom dodeli primerno manjša površina.
4. V izjemnih, iz gospodarskih ozirov nujnih primerih lahko minister za kmetijstvo zaokroži največjo
dodeljeno površino na pol hektara navzgor ali navzdol.
19. Člen
1. Presežek zemlje nad 3 ha oziroma nad 5 ha gozda
v gozdnih predelih, kjer ni obdelovalne zemlje, tistih
nekmečkih lastnikov, ki so Člani rodbin, ki se bavijo
izključno s kmetijstvom, se vrne oziroma dodeli članom
teh rodbin po predpisih o dedovanju, in sicer do največje
površine, do katere imajo po tem zakonu pravico.
2. Za tako dodeljeno zemljo razlaščenemu lastniku
ne pripada odškodnina po 4. odstavku 11. člena tega
zakona, dolgovi in bremena pa se prenesejo na nove lastnike sorazmerno z vrnjeno oziroma dodeljeno zemljo.

dodeljevanja in izkoriščanja teh zemljišč predpiše minister za kmetijstvo s posebnim pravilnikom.
22. člen
Za invalide osvobodilne vojne, ki so brez družine
ali imajo družino nesposobno za obdelovanje zemlje, se
bodo na primernih zemljiščih ustanovile posebne kolonije z domovi, Šolami m obrtnimi delavnicami.
23. Člen
Za nepreskrbljene sirote borcev osvobodilne vojne
ter žrtev vojne in fašističnega nasilja se bodo ustanovile
posebne otroške kolonije s skupnim kmetijskim zemljiščem, domovi, šolami in delavnicami
24. dien
1. Skupine oseb, katerim je dodeljena zemlja, smejo
posamezno dodeljeno jim zemljo strniti zaradi skupnega
obdelovanja in o tem sklepati pogodbe najmanj za dobo
10 let.
2. Ako kaka skupina oseb, ki imajo po tem zakonu
pravico do dodelitve zemlje, ne predloži posameznih zahtevkov za dodelitev zemlje, temveč skupno zahtevo, da
naj se jim kot že ustanovljeni kmetijski proizvajalni
zadrugi dodeli kompleks zemljišča, ki je v sorazmerju
z njihovim številom in številom članov njihovih družin,
takim naj se dodeli zemlja kot njihova zadružna imovina.
3. Enotna pravila za taka zadružna posestva predpiše
zvezni minister za kmetijstvo.
25. člen
1. Za zemljo, ki se dodeli po tem zakonu, plačajo
upravičenci ceno, ki se izračuna tako, da se skupni znesek, ki ee plača na območju Ljudske republike Slovenije
kot odškodnina za odvzeta zemljišča, sorazmerno razdeli
na vso površino zemljišč zemljiškega sklada.
2. Pogoji za dolgoročno odplačevanje prejete zemlje,
ki morajo biti posebno ugodni, bodo določeni s posebno
uredbo.
26. člen
Dodeljena zemlja se za dobo 20 let od dne uveljav.
ljenja tega zakona ne sme razdeliti, prodati, zamenjati,
darovati, dati v zakup ali zastaviti, ne v celoti ne deloma,
Ta prepoved se vpiše v zemljiško knjigo hkrati % vknjižbo
lastninske pravice.
27. člen

Ljudskim odborom lahko dodeli minister, za kmetijstvo iz zemljiškega sklada zemljišča, ki so potrebna
za občekoristne namene.

L Osebe, ki se v 6 mesecih od dneva vročitve odločbe o dodelitvi zemlje ne naselijo oziroma ne pričnejo
z obdelovanjem zemlje, izgubijo pravico do dodeljene
zemlje.
2. Minister za kmetijstvo sme v izjemnih primerih
Iz posebno upravičenih razlogov ta rok podaljšati.

21. člen

IZVAJANJE AGRARNE REFORME IN KOLONIZACIJA

1. Delavcem in nameščencem tovarn, podjetij, ustanov in uradov, lahko dodeli minister za kmetijstvo iz
zemljiškega sklada primerna zemljišča za vrtove.
2. Ta zemljišča se dodelijo samo v začasno izkoriščanje x izmeri do največ 2 arov. za. vsako druüaQ. Pog9Ìe

28. člen

20. Člen

1. Agrarno reformo izvaja v Sloveniji ministrstvo za
kmetijstvo po okrožnih in okrajnih komisijah za agrarno
rejftrmp.

Štev. 62.
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2. Okrajne komisije za agrarno reformo zbirajo s
sodelovanjem okrajnih in krajevnih ljudskih odborov in
odborov agrarnih interesentov zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljiških posestvih, ki se razlastijo, ter
lajajo odločbe o razlastitvi in dodelitvi zemlje.
3. Ce ima lastnik zemljiška posestva v več okrajih,
«da odločbo o razlastitvi okrajna komisija za agrarno
reformo tistega okraja, v katerem je največji del razkačenih zemljišč. Ista okrajna komisija za agrarno reformo je pristojna za izdajo odločbe o razlastitvi tudi
*^aj, če ima lastnik del zemljiških posestev zunaj Ljudje republike Slovenije.
.4. Odločbo o dodelitvi zemlje izda vselej okrajna komisija za agrarno reformo tistega okraja, v katerem je
""alja, ki se dodeli.
28. člen
. L Proti odločbam okrajnih komisij za agrarno reformo je dopustna pritožba v 15 dneh od dne vročitve
odločbe o razlastitvi oziroma dodelitvi zemlje na okrožno
*©mieijo za agrarno reformo.
2. Proti odločbam okrožnih komisij za agrarno reformo ni pritožbe.
30. Člen
Minister za kmetijstvo sme razveljaviti vsako odločbo o razlastitvi oziroma dodelitvi zemlje, če meni, da
oi v skladu e tem zakonom.
31. Člen
Okrožne in okrajne komisije za agrarno reformo
"nenuje minister za kmetijstvo in 'izda tudi predpise
o njihovi sestavi in poslovanju.
32. Člen
Kolonizacijo v Sloveniji izvaja ministrstvo za kmetijstvo; ono sprejema prošnje interesentov in izdaja
dokončne odločbe o dodelitvi zemljiških posestev.
33. člen
Vse vloge, prošnje, pritožbe, odločbe in potrdila v
zvez] e tem zakonom so proste taks, kolikor ee nanašajo
û* dodelitev zemlje. Pritožbe agrarnih interesentov so
Proste taks tudi, če ne gre neposredno za dodelitev
zemlje.
PRIJAVA ZEMLJIŠKIH POSESTEV
34. Člen
1. Lastniki oziroma upravitelji zemljiških posestev, kj
_Padajo pod agrarno reformo, morajo podati pismeno
pj8'« vsega svojega zemljiškega posestva na območju
ederativne ljudske republike Jugoslavije najkastieje v
0
dneh po objavi uradnega poziva,
2. Prijava se podâ ljudskemu odboru ••••••, kjer je
Posestvo.
i ^ ^e fe zemljiško posestvo v raznih krajih, morajo
ftrulîfk* P^aii prijavo vsakemu krajevnemu ljudskemu
°dboru'za tisti del zemljiških posestev, ki eo v njegovem
jHnočju, ministrstvu za kmetijstvo pa skupno prijavo za
T** svoja zemljiSka posestva.
4. Ministrstvu za kmetijstvo mora lastnik podati prijavo za vsa zemljiška posestva, ki so zunaj Ljudske
republike Slovenije.
^

5. Prijavo morajo podati:
a) veleposestniki iz 7. člena;
b) banke, podjetja, delniške družbe in druge zasobne pravne osebe iz 8. člena ne glede na površino njih
zemljiških posestev;
c) oerkve, samostani in verske ustanove iz 9. člena
ter posvetne in verske ustanove (zadužbine) ne glede na
površino njih zemljiških posestev;
č) upravitelji zemljiških posestev iz 10. člena ne
glede na površino zemljiških posestev;
d) lastniki nekmečkih posestev iz 11. člena, ki imajo
več kakor 3 ha zemlje ali več ko 5 ha gozda v gozd^iih
predelih, kjer ni obdelovalne zemlje;
e) lastniki kmečkih posestev, ki imajo po 4. točki 12.
člena več ko 20 ha obdelovalne zemlje in več ko 10 ha
gozda.
KAZENSKE DOLOČBE
35. t3en
' I. Lastniki oziroma njih odgovorni predstavniki in
zastopniki, ki ne podajo prijave po 34. členu ali v prijavi
namenoma ne navedejo pravilnih podatkov, se kaznujejo
z denarno kaznijo od 500 do 20.000 dinarjev ali s prisilnim delom brez odvzema prostosti od 10 dni do 2 let,
v hujših primerih pa tudi z odvzemom prostosti. V ;>o-v
sebno hudih primerih se lahko izreče tudi kazen delne
ali celotne zaplembe zemljiškega posestva.
2. Enako se kaznujejo tudi agrarni interesenti, ki bi
v prošnjah za dodelitev zemlje zlonamerno navedli ne«
pravilne ali netočne podatke zlasti glede zemljiške
lastnine.
3. Kazni izrekajo pristojna okrajna sodišča.
4. Zoper sodbe okrajnih sodišč je dopustna pritožba
na okrožno sodišče v 15 dneh.
3C. člen
1. Lastniki zemljiških posestev iz točk a), b) in c)
6. člena oziroma njih odgovorni predstavniki in eaïtopniki, ki bi po 10. juliju 1945 prodali ali na kak drug
način odsvojili zemljo, zgradbe in naprave oziroma ki bi
po-28. avgustu 1945 prodali ali na kak drug način odsvojili živi ali mrtvi kmetijski ali gozdni inventar, ki po
določbah tega zakona spada pod razlastitev, se kaznujejo
po zakonu o nedopustni špekulaciji in gospodarski sabotaži.
2. Enako se kaznujejo lastniki oziroma njih odgovorni predstavniki in zastopniki veleposestev, ki bi
prodali ali kako drugače odsvojili obstoječe zaloge prt
delkov ali lesa.
- 37. člen
1. Kmetijska zemljišča, ki spadajo pod določbe zakona o agrarni reformi in kolonizaciji, mora lastnik,
dokler jih ne prevzame pristojno oblastvo, posejati in
obdelati prav tako, kakor je to delal do izdaje tega
zakona.
,2. Ako zemljišča, ki spada pod določbe tega za.
kona, lastnik doslej sam ni obdeloval ali ga iz opravičenih razlogov v gospodarskem letu 1945/46. ne more
sam obdelati, poskrbi krajevni ljudski odbor, da se tako
zemljišč« obdela ia p ßrayem času iy>seje.

3. Ako lastnik ne obdela zemljišča, ki ga je doslej
obdeloval, a za to nima opravičenih razlogov, ee kaznuje po zakonu o nedopustni špekulaciji in gospodarski
sabotaži
38. Sen
1. Zemlja, ki sé zapleni po 35. členu, preide y zemljiški sklad agrarne reforme in kolonizacije.
2. Denarne kazni se stekajo v poseben sklad za izvajanje agrarne reforme, ki se ustanovi pri ministrstvu
za kmetijstvo. Predpise za upravljanje in uporabo tega
sklada izida minister za kmetijstvo s posebnim pravilnikom.
PREHODNE DOLOČBE
39. čten
Vse odločbe in vsi ukrepi okupatorja in domačih
oblastev v okupatorjevi službi, izdani med okupacijo zaradi spremembe zemljiške posesti ali zaradi spremembe
razmerja med lastniki in zakupniki v korist lastnikov,
ee štejejo za nične in neobstoječe.
40. člen
Vse samovoljne naselitve na zapuščena, državna ali
sekvestrirana zemljišča, izvršene med vojno ali po osvoboditvi, ne glede na to, ali so izvršene na podlagi od-'
ločbe ali po odobritvi krajevnih organov oblasti, se proglašajo za neveljavne.
41. člen
'
1. V dveh letih po uveljavljenju/zveznega zakona o
agrarni reformi in kolonizaciji se morajo rešiti vsa vprašanja glede samolastnih prisvojitev državnega zemljišča,'
prisvojenih ledin ter nepriznanih delitev kmečkega in
vsakega drugega zemljišča. Prisvojene in razdeljene površine se praviloma »priznajo kot last posestnikov in
vpišejo v zemljiški knjigi na njihovo ime. Pri tem pa je
treba paziti, da ta zemljišča niso v sredi državnega ali
vaškega zemljišča, da niso na poti komunikacijam, da
ne presegajo krajevno običajnih površin in da niso prisvojena na način, ki ni v navadi v tistem kraju. Pravna
oseba, katere last je bila zemlja pred prisvojitvijo, lahko
v 2 letih pri pristojnem sodišču zahteva razveljavljenje
takih prisvojitev.
2. Organi in postopek za reševanje teh vprašanj in
sporov se bodo določili s posebno uredbo,
42. «len
Minister za kmetijstvo ee pooblasti, da avtentično
tolmači posamezne določbe tega zakona, kolikor niso vsebovane v zveznem zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji, in da izda posebne uredbe in pravilnike za njegovo izvajanje.
43. člen
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 17. decembrA 1945.
\
Predsedstvo
• Slovenskega narodnoosvobodilnega: sveta:
Tajnik: '
'
'
Predsednik":
J<tf»£ Y-idRW &. T.
•••••> Ljihej g, £,

397
Da se agrarna reforma izvede v celoti v duhu zveznega zakona o agrarni reformi in kolonizaciji, katerega
namen je, da ee z razlastitvijo veleposestnikov in tistih
lastnikov zemljiških posestev, ki se ne bavijo z obdelovanjem zemlje, dokončno ukinejo vsi še obstoječi fevdalni
in njim podobni odnosi, M so v nasprotju s pridobitvami
narodnooevobodilne borbe, izdaje Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta na podlagi pooblastila,
danega na zbora odposlancev slovenskega naroda dne
3. oiktobra 1948 y Kočevju,

•

zakon
o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo koloni...
in viničarji
1. člen
1. Razlastijo se v celoti zemljiška posestva nekmetov,
ki izkoriščajo zemljo po kolonih alj viničarjih.
2. Zemlja, zgradbe in naprave ter živi in mrtvi inventar posestev iz prvega odstavka, ki je potreben za redno
obratovanje, se razlastijo brez odškodnine.
3. Pravico do odškodnine Imajo le manjši posestniki,
ki so si posest pridobili s prihranki, izvirajočima k produktivnega dela.
4. Minister za kmetijstvo se pooblasti, da po okrožnih in okrajnih komisijah za agrarno reformo določi posestva, omenjena V 3. odstavku.
2. Sien
K inventarju, ki ee razlasti po 1. Členu, se štejejo
tudi vinske kleti in druge podobne naprave, ki so potrebne za izkoriščanje razlaščenih posestev,
3. Člen
Razlaščena zemlja, zgradbe in naprave ter živi in
mrtvi inventar preidejo v zemljiški sklad iz 14. Člena
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji in se
dodeljujejo agrarnim interesentom po določbah imenovanega zakona.
4. člen
Za izvajanje tega zakona veljajo določbe 28., 29,, 30.
in 31. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji .v,
Sloveniji.
•. Člen
Glede taks veljajo določbe 33. člena zakona o agrarni
reformi in kolonizaciji v Sloveniji
6. Člen
Lastniki oziroma upravitelji zemljiških posestev, W.
se razlastijo po l.člerra. tega zakona, morajo v 15 dneh
po objavi tega zakona podati okrajni komisij] za agrarno
reformo tistega okraja, v katerem je posestvo, pismeno
prijavo na obrazcih, ki jih prejmejo pri pristojnih okrajnih komisijah za agrarno reformo.
7. člen
Lastniki zemljiških posestev, ki se razlastijo po tem •
zakonu in Id imajo svoje stalno bivališče zunaj območja
Ljudske republike Slovenije morajo sami oziroma njih
upravitelji podati prijavo ministrstvu za kmetijstvo v
Ljubljani in okrajni komisiji za agrarno reformo, v katera območju je EošesAva,

ßtev. 62.

Stran 283.

Baznev uradne objave

8. člen
1. Lastniki oziroma njih odgovorni predstavniki in
zastopniki, ki ne bi podali prijave v določenem roku ali
bi podali nepravilno prijavo, se kaznujejo z denarno
kaznijo od 500 do 20.000 din ali s prisilnim delom brez
odvzema prostosti od 10 dni do 2 let, y hujših primerih
Pa tudi z odvzemom prostosti.
.
2. Kazni izrekajo pristojna okrajna sodišča.
9. člen
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu«.
Ljubljana dne 17. decembra 1945.
Predsedstvo
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:
Tajnik:
France Lubcj s. r.

Predsednik:
Josip Vidmar s. r.

399

Imenovanja y pravosodni službi
Okrožni odbor OF v Mariboru je imenoval za
stalne sodnike okrožnega sodišča v Mariboru.:
dr. Deva Miroslava, sodnika bivšega okrožnega sodišča v Mariboru, Sonico Miloša, sodnika bivšega okrajnega
sodišča Tv Mariboru in Dolničarja Mateja, bivšega pristava pri bivšem okrajnem sodišču y Trebnjem.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 6. -decembra
1945, št 1369/45—• je bil začasno sprejet v pravosodno
službo in hkrati dodeljen na službovanje okrožnemu
sodišču v Celju Vaš Odon, uradniški pripravnik
za X. poi. skupino pri bivšem okrajnem sodiSču v Laškem.

Uredbe, odredbe in drujrì razglasi
.' ministrstev Narodne vlade Slovenije
398
4

Z odločbo ministra za pravosodje x dne 7. decembra
1945, št. 1369/45—7, je bila začasno sprejeta v pravosodno
službo kot uradniška pripravnica ia hkrati dodeljena na
službovanje okr-ožnemusodišC-uyCeljii Križnik
Ivanka, privatna uradnica iz Celja, Slaneiova uL 8Ì

Odločba

Na podlagi rešitve ministrstva za linance Demokratske federativne Jugoslavije VII — St. 8649 z dne 3. novembra 1945 .
odločam:
1. Creditanstalt-Bankverein, podružnica Maribor,
Creditanstalt-Bankverein, podružnica Celje,
Länderbank, podružnica Maribor in
Bank für Kärnten À. G., podružnica : Kranj,
Preidejo s tem v likvidacijo.
,
2. Likvidacija1 se poveri Denarnemu zavodu Slovenje; ta imenuje po predhodni odobritvi ministrstva za
finance NVS za vsakega od navedenih zavodov likvidacijski odbor. V ta odbor pridejo trije Člani, in sicer po
e
n predstavnik Uprave'narodne imovine, ministrstva za
finance NVS in Denarnega zavoda Slovenije.
3. Dosedanji delegati ministrstva za finance NVS pri
teh zavodih eo razrešeni dolžnosti:
• ,
4. Denarni zavod Slovenije mora, poskrbeti za vpis
"kvidacije navedenih zavodov v trgovinskem registru.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 7. decembra
1945, št. 1271/45—9, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo kot uradnik Kostanjšek Alojz, bivši orožniški
narednik,, sedaj stanujoč v Celju, Gregorčičeva ul. 3 in
hkrati dodeljen na službovanje o k r a j n e m u s o d i ž č u
v Gornjem gradu.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 6. decembra
1945, št. 1448/45—12, jè bila začasno sprejeta y pravosodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dodeljena nâ službovanje o k r a j n e m u s o d i š č u v K am n i k u Bervar Ivanka, zasebnica v Kamniku,' Graben št 40,

Z odločbo'ministra za pravosodje z dne 6. decembra
1945, št 1522/45—17, je, bil začasno sprejet v pravosodno
službo kot zvaničnilAn hkrati dodeljen, na službovanje
okrajnemu sodišču v Mariboru Berganl Ludvik, paznik-zvaničnik biv. okrožnega sodišča v Mariboru.

Ljubljana dne 12. decembra 1945.
St. 961-V-1945.
Pomočnik ministra za linance:
RepiS Viktor R. r.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 7. decembra
1945, št 1835/45—14, sta bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot uradniška pripravnika in hkrati dodeljena na službovanje okrajne.niu sodišču v Murski Soboti " FlisartMira, absolventinja 3. razreda
meščanske šole iz Murske, Sobote in Cretnik Miloš, ahi«
turieni iz Černelavcev žt 14 fri Murski Soboti

Stran 284.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 6. decembra
1945, št. 1341/45—8, je bila začasno sprejeta v pravosodno
službo kot uradniška pripravnica in hkrati dodeljena na
službovanje okrajnemu sodišču v Prevaljah
Mobor-Romšak Štefanija, gospodinja iz Kranja, Zlato
polje št. 8.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 13. decembra
1045» it, 1341/45—9, je Mia. začasno p-oatavlieaa kot urad-

Štev. 62.
niška pripravnica in hkrati dodeljena okrajnemu
sodišču v Prevaljah Vereš Marjeta, dnevničarka«
zvaničnica pri okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne G. decembra
1945, št. 1371/45—7, je bil začasno sprejet v pravosodno
službo kot elužitelj in hkrati dodeljen na službovanje
okrajnemu sodišču v Šoštanju Sinnreich Fe**
diaaad, tetnjëaj: bjy, okrajnega sodišča v Kozjem.

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani, Urednik: Pobar Robert; Mak In založba: •••••••
Merkur — oba v Ljubljani. — Iihaja ••••• eredo in eobolo. Naročnina: meeeïno: din 24—, četrtletno: din 70.—, polletno!
dia 135.—. celoletno: din 260.- ••••••••• Številka: prva pota din 2.50, veaka nadaljnja začeta poh din 2,«-^ •* JUrednütvo
in •••••••• Ljubljana, flxegor.ïizeyft »1,25. Tel, St. 25-62, « C&k\iačun et, 14-332.
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Poštnina plaEsna • gotovini.

ADNI LI
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik 1/•.

V Ljubljani dne 22. decembra 1945

Številka 63.

VSEBINA:
400. Odločba o ceniku za dimnikarska dela.
401. Imenovanja in spremembe v pravosodni službi.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
400.
Odločba
o ceniku za dimnikarska dela
Glede na navodila zveznega ministrstva za trgovino
in preskrbo, uprava za cene, za določanje cen obrtniškim storitvam z dne 25. maja 1945, št. 3371, Ur. list
DFJ št. 37, določa ministrstvo za trgovino in preskrbo
sporazumno z ministrstvom za industrijo in rudarstvo
ter z ministrstvom za finance najvišje cene za dimnikarska dela tako-le:
1. člen
Ce se enkrat omete:
1. odprto kuhinjsko ognjišče
2. kmetska kuhinja z dvojnim stropom .
3. prelazni dimnik:
a) v pritlični hiši . . i . . • . «
b) v hiši z več nadstropji, za vsako
nadaljuje nadstropje po, , « . »
4. ruski ali valjasti dimnik:
a) v pritlični hiši ....*.««
b) v hiši z več nadstropji, za vsako
nadaljnje nadstropje po , . . • .
5. dimna cev do 2 m (zidana) , « . . .
6. ogrevalec vode (bojler) ..*.,.
.7. štedilnik, vštevši dimno cev do 1 m:
a) z eno pečico
.i
b) z eno pečico in kotličem ali z dvema pečicama
. .
c) z dvema pečicama in kotličem ali
e tremi pečicami. , . > . . ( <
8. štedilnik v gostinskih obratih ali zavodih:
a) navadni v malem gostinskem obratu
b) mizni, prosto stoječ ali z nastavkom
v srednjem gostinskem obratu, javni
kuhinji ali podobno t . . » . •

din
10.—'
16.—
8.—
1.50
3.50
1.—
2.—
4.—
4.—••
6.—8.—••

11.—
SS,-«

c) mizni, velik, prosto stoječ ali z na- din
stavkom v velikih restavracijah, javnih kuhinjah, zavodih ali podobno 40.—.
9. navadna železna peč z 2 m cevi ... 5.50
10. peč sistema Lutz in podobno:
a) brez pečice . s ...... . 5.50
b) z eno pečico
, t . . 7.—
c) z dvema ali več pečicami .... 8.50
č) izredno velike
20.—
11. pekovska peč na premog ali drva:
a) navadna, vštevši dimnik, kanal in
duške v pritličju ..!.... 22.—
b) dimnik peči pod a), za vsako nadaljnje nadstropje po . , , . . ' 5.—
12. pekovska parna peč:
i i !
a) z eno etažo
45.—
b) z dvema ali več etažami. , . . . CO.—
13. pralni kotel s kanali za odvod dima .

4.50

14. etažna peč za centralno ogrevanje,
vštevši dimne odvode ...'... ILIO, centralna ogrevalna naprava, vštevši
dimne odvode:
a) z malim kotlom do 8 m2 ogrevne površine (9 členov)
30.—
b) s srednje velikim kotlom do 15 m*
ogrevne površine (do 14 členov) . 55.—
c) z velikim kotlom nad 15 m2 ogrevne
površine (nad 14 členov) .... 70.—
16. kanal centralne ogrevalne naprave ali
pekovske parne peči:
a) mali ,,,. t ...... . 25.—
b) veliki . .... i .... . 40.-^
17. dimnik centralne ogrevalne naprave ali
pekovske parne peči:
a) do I. nadstropja .<..... 23.—
b) za vsako nadaljnje nadstropje. . . •.-•
c) od etažnih peči in vseh vrst gostinskih in zavodskih štedilnikov do
I. nadstropja
6.-^
$1 zg ••• nadaljnje nadstropje £o . 4,-*

Stran 28^

Štev. 63.

2. člen
Za dimnikarska dela, ki so združena s> posebnimi
nevarnostmi aH se opravljajo po posebnem naročilu, kakor tudi za tista, ki se opravljajo ob nedeljah in praznikih ali ponoči, t j. od 18. do 6. ure, se sme računati
največ 80% pribitek k cenam iz 1. člena.
Za dela, ki ee opravljajo dalj ko 4 km od sedeža
obrta, se sme zaračunati za zamudo časa in pot, k vsaki
•postavki cenika pribitek din 1.— pri tistih postavkah, ki
ne znašajo več ko din 5.—, pri ostalih pa pribitek
dia 2.—.
3. člen
Pregled in ostrganje novega dimnika, iziiganje dimnika, ometanje industrijskega parnega kotla kakor tudi
druga dela, za katera spredaj niso določene cene, ee
plačujejo po dogovoru strank. Zaračunana cena mora
biti forazmerna prednjim cenam.
3. Člen
Prednje cene veljajo za vso federalno Slovenijo.
Zaračunavanje kakršnih koli drugih neposrednih ali
px»rednih pribitkov je prepovedano.
•. člen
Prekoračenje spredaj določenih" cen je kaznivo po
zakonu o zatiranju. 1&••£• •••••, • «••#•-

6. Člen
Cene, določene s io odločbo, veljajo od 1. Julija 1945
dalje, kolikor niso računi dokončno urejeni,
Ljubljana dne 12. decembra 1945.
•. št. 32/3.
Minister za trgovino in preskrbo;
Fajiar Tone s. r.

Razne uradne objave
401,

Imenoyanja in spremembe v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 10. decembra
1945, St. 1416/45—15, je bil postavljen za tajnika o k rož.
nega sodišča v Novem mestu Hlede Štefan,
sodni pristav, bivšega okrajnega sodišča s Dolnji Len.
davi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 12. decembra
1945, št. 1495/45-6, Je bil odpuščen iz državne
službe brez pravice do pokojnine Gros Andrej, pisar-

siški ••*•• ekiainejca ssMfo z SADJU.
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Isdajata: Predsedstvo SNOS in Nerodna ••• fflovenije t LJubljani. Urednik: Pohar Robert; tiak in založba: tiekaraa
Serkur — oba V Ljubljani. — Izhaja veako-aredo in soboto. Naročnina: meee&no: din 24.—, četrtletno: dia 70.—. polletno:
a U&at* SSMaSfio: din 260.—. •••••••• étevflka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 3,^•_^ Jltodniitïfl
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URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/Il.

Številka 64.

V Ljubljani dne 20. decembra 1945

VSEBINA:
402. Uredba o načinu zastopanja ministrstva za lokalni pro- | 403. Odredba o prodajnih cenah za meso in priklado.

Uredbe, odredbe in drugi razglasi
ministrstev Narodne vlade Slovenije
402.

Uredba
o načinu zastopanja ministrstva za lokalni promet in
podrejenih uradov, zavodov, ustanov, podjetij in organizacij pred sodišči in drugimi oblastvi
Na podlagi 2. Siena zakona o zastopanju uradov,
uatanov, podjetij in organizacij javnega značaja z dne
S. avgusta 1945, Ur. list DFJ št. 530/50-45,
odrejam:
1. člen
Ministrstvo za lokalni promet in temu ministrstvu
podrejene urade, zavode, ustanove, podjetja in organizacije zastopa in ščiti njih imovinskopravne koristi pred
sodišči in drugimi narodnimi oblastvi praviloma načelnik
občega oddelka; ta sme poveriti zastopanje šefu pravnega odseka ali tudi drugemu pravnemu referentu
ministrstva.
2. člen
Pred sodišči in narodnimi oblastvi drugih federalnih
enot, pri zveznih narodnih oblastvih in pred vrhovnim
zveznim sodiščem kakor tudi pred sodišči in oblastvi
tujih držav zastopa ministrstvo, njegove urade, zavode,
ustanove, podjetja in organizacije oseba, ki jo minister
- za to zastopstvo posebej pooblasti.
3. Sen
Minister sme zadržati zase zaščito posameznih imovinskopravnih primerov ali odrediti zanjo posebnega
zastopnika tako v ministrstvu samem kakor tudi v podrejenih uradih, zavodih, ustanovah, podjetjih in organizacijah. '
'4. člen.
Načelniki ali šefi prometnih oddelkov ali odsekov
narodnih odborov in načelniki, upravniki ali predsedniki uskmov in podjetij javnega značaja iz področja ministrstva za lokalni promet morajo obveščati s potrebnimi

Podatki. mini9.tmt.v10 j xsajkm ••••, fejer. naalftaaifi

v zaščito imovinskopravnih koristi po 1. členu zakona o
zastopanju uradov, ustanov itd. od 3. avgusta 1945.
Obvestilu morajo priložiti prepise tožbe in drugih
potrebnih listin ali spisov in sporočiti vse potrebne podatke. Tudi morajo obveščati ministrstvo o nadaljnjem
poteku in stanju pravde ter vsaki sodni odločbi
5. člen
Po potrebi in kadar koli meni na podlagi obvestil
iz 4. člena te uredbe, da bi bilo to za boljše in uspešnejše
zastopanje stvari koristno, sme načelnik občega oddelka
zastopanje prometnih odsekov narodnih odborov ali ustanov, podjetij in organizacij javnega značaja iz področja
ministrstva za lokalni promet sam prevzeti ali ga- poveriti
drugemu pravnemu referentu tudi v tistih primerih, ko
sicer zastopajo prometne odseke, ustanove in podjetja
v 4. členu te uredbe imenovani organi.
Stroški takega zastopanja gredo v breme prizadetega
urada, ustanove ali podjetja.
6. člen
Vložitev ali umik tožbe, sklenitev poravnave, pripoznanje zahtevka in umik pravnih sredstev ter sploh
prevzem kakršne koli materialne obveznosti pred sodišči
in narodnimi oblastvi mora odobriti minister za lokalni
promet. Brez predhodne odobritve so ta pravna dejanja
za ministrstvo in njemu podrejene urade, zavode, ustanove, podjetja in organizacije brez pravnega učinka.
7. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listuc
Ljubljana dne 17. novembra 1945.
Štev. 2013/45.
Minister za lokalni promet:
Snoj Franc s. r.
403.

Odredba
ministrstva za trgovino in preskrbo NVS o prodajnih
cenah za meso in priklado
izdana v zvezi z uredbo o določitvi cen živi živini za
klanje Gospodarskega sveta v Beogradu z dne 6. IX.
1• • X ÄSezJi g aäjojfefi o odkupnih, cenah za govejo

Štev. 64.

Sfran 288.
klavno živino ministrstva za trgovino in preskrbo NVS
z dno 19. IX. 1945.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS predpisuje
najvišje prodajne cene za meso in. priklado:
« lkg 33.— din
1. meso — govedina in teletina . i
2. priklada — drobovina:
jezik
i, , , , 1 „ 33.- „
srce, ledvice, jetra . .
. 1„ 21.- „
vranica, smrčki, rajželci
. 1 „ 13.- „
pljuča, vampi . , , « <
. 1 „ 10.- „
glava z mesom . ä »
. 1„ 13.- „
noge ..««««ii
. . 1» 5.- „
.vimena <.<<*•.
. . 1 „ 8.—• »
obrezine ..«•».
. 1 „ 10.- „
industrijski loj, netopljen
• . 1„ 6.- ,,
jedilni loj, netopljen . . ,
. L, 12.- „
jedilni loj, topljen . . • i
. 1„ 28.- „
40.- „
Creva za komad ....
•
a
Cene za meso in priklado — drobovino veljajo za
prodajalca na drobno in je prepovedano k tem cenam
zaračunavati kakršne koli pribitke.
Kršitelji đoločb te odredbe bodo kaznovani po zakonu o zatiranju nedopustne špekulacije in gospodarske
sabotaže z dne 23. IV. 1945, Ur. list DFJ št. 241/26.
Ta odredba velja od 22. IX. 1945 dalje.
Ljubljana dne 12. decembra 1945.
V. št. 575/2.
Minister
za trgovino in preskrbo:
Tone Fajfar a. r.

Razne uradne objave
404,

Imenovanja in spremembe v pravosodni službi
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. decembra 1945, št. 1447/45—6, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot uradniška pripravnica in bkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču na
Jesenicah Habjan. Metka, uradnica iz Podnart^ 16.

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 1& decembra 1945, št. 1461/45—17, je bil začasno sprejet v pravosodno službo kot uradniški pripravnik in hkrati dodeljen
na službovanje okrajnemu sodišču v Kočevju
Črnivec Josip, bivši narednik-vodnik iz Ivančne gorica
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. decern,
bra 1045, št. 1541/45—19, sta bila začasno sprejeta v
pravosodno službo kot uradniška pripravnika in hkrati
dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v
Ljubljani: Cotič Drago, dijak prava, stanujoč v
Ljubljani, Tržaška cesta 54, in Pahor Nada, absolventinja
5 razredov realne gimnazije, stanujoča v Celju, Kocenova 2.
Z odločbo ministra za pravospdje z dne 19. decembra 1945, št. 1342/45—8, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v;
Ljutomeru Prebü Zinka, bivša privatna uradnica iz
Podgradja 0 pri Ljutomeru.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. decern«
bra 1945, št. 1521/45—27, je bil začasno sprejet v pravosodno službo kot zvaničnik in hkrati dodeljen na službovanje okrožnemu sodišču v Mariboru Bežek
Ivan, bivši paznik-zvaničnik moške kaznilnice v Mariboru.
Z odločbo ministra za pravosodje z dno 19. decembra 1945, št. 1522/45—19, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču v
Mariboru Meško Zora, absolventinja 4 razredov meščanske šole, stanujoča v Mariboru, Jerovškova 60.
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. decernbra 1945, št. 1268/45—12, je bila začasno sprejeta v pravosodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu sodišču y
Skofji Loki Lesjak Pavla, trgovska nameSčenka, sta«
nujoča y Stični 10.
Z odločbo ministra za pravosodje z, dne 10. decembra 1945, št. 2351/45—1, je odpuščen iz državne
službe brez pravice do pokojnine Zabukovaek JEranc;
služiteli okrajnega, s^djjča, s, ëinarju pji Jj&lgaJ^,

. _<

i. >

mwiajata: Predsedstvo SNOS tn Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: 1'ohar Robert; tisk in zaloiba: tiskarna
••••••• — oba v LJubljani. — Izhaja veako «redo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno:
fiMffl ffliiim Ciafofttjtl"" din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeto pola din zds^j^UXôdniâtyji

POSEBNA PRILOGA
k Štev. 6. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije*
z dne 6. junija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične lederativne Jugoslavije" It 1 do 5.

Številka 1 z dne 1. februarja 1945.
1.

Deklaracija
drugega zasedanja Protifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije
(29-XM943)
V dveh letih in pol nepretrgane narodno-osvobodilne borbe pròti okupatorju In njegovim pomagačem so
dosegli narodi Jugoslavije obsežne in odločilne uspehe
tako v notranje-politlčnem kakor v zunanje-političnein
oziru. Po vsakem sovražnikovem poskusu, da bi razbil
našo Narodno-osvobodilno vojsko, se je naša vojaška
eila povečala, na znotraj utrjevala in vojaško-strokovno izpopolnjevala. Kolikor bolj se je trudil sovražnik,
ida bi zadušil osvobodilno gibanje naših narodov, toliko
trdneje so se narodne množice združevale v tem giba»ju okrog Vrhovnega Štaba in proslavljenega narodnega
voditelja, tovariša Tita, okrog Protifašističnega sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije in okrog nacionalnih
političnih zastopnikov posameznih narodov Jugoslavije.
Naše osvobojeno ozemlje ee je stalno večalo, naša materialne rezerve so rasle in izviri preskrbe naše Narodnoosvobodilne vojske in prebivalstva so se povečevali.
Sporedno s tem so ee razvijali, organi narodne oblaMi ter razni gospodarski in upravni organi v službi te
oblasti.
Priznanje obsežnih uspehov naše narodnoosvobodilne borbe v zamejstvu po eni strani in popolna razga:
litev izdajalske vloge ubežne jugoslovanske >vlade< po
drugi strani so postavili pred vodilne organe našega
Darodno-osvobodilnega gibanja povsem nove naloge.
Nastala je potreba,- da se vsi ti uspehi sistematično
ftwdijo in izkoristijo za nadaljnjo uspešno Izvedbo naše
liiarodno-osvobodilne borbe.
• zvezi s temi okolnostmi
ugotavlja
fcrotilaäietl&ü svet narodne osvoboditve Jugoslavije
&ft svojem drugem zasedanju dne 29. novembra 1943:
L
1. Dve leti in pol naše narodno-osvobodilne borbe
•
• vsemu svetu dokazali, da so narodne množice Jugoalavije krenile odločno in trdno na pot oboroženega
odpora proti okupatorju, na pot, katero je pokazala našim narodom komunistična stranka Jugoslavije in po
kateri so šle skupaj z njo vse res rodoljubne moči in politične skupine naših narodov. Ogromna večina narodnih
Prozie Jugoslavije se je uvrstila v vrste narodno-osvo' *H)dllnega gibanja in dejavno podprla svojo Narodnoosvobodilno vojsko. Skupaj s temi množicami so bili
nejavno navzočni s narodnoosvobodilnem gibanju tudi

vsi rodoljubni pošteni funkcionarji iz vseh političnih
strank, skupin in domoljubnih organizacij. Vse to velja
v enaki meri za vse narode Jugoslavije. S svojo dejavnostjo v narodno-osvobodilnem gibanju so narodne
množice Jugoslavije odkrito in glasno izrazile svoj pro»
test proti izdajalcem, nazadnjakom in špekulantom doma
in za mejo, ki so se g prevaro in nasiljem držali na oblasti v stari Jugoslaviji in sedaj vnovič poskušajo, da
bi se dokopali na oblast — opiraje se na najbolj nazadnjaške kroge — s pomočjo izdajstva, prevare In špekulacije. Toda vsi ti poskusi ne morejo skriti okolnosti, da
je bilo med narodno-osvobodilno borbo ustvarjeno povsem novo razmerje političnih moči v naši državi in da
mora to novo razmerje moči najti izraza tudi v njeni
upravi in državnem vodstvu.
2. Eden najvažnejših virov moči naše narodno-osvobodilne borbe je okolnost, da sta enotno narodnoosvobodilno gibanje narodov Jugoslavije in njegova Narodno-osvobodilna vojska zrasla iz osvobodilnih gibanj vseh
naših narodov. Za borbo proti okupatorjem niso bili potrebuj narodom Jugoslavije nikakršni predhodni sporazumi o enakopravnosti itd. Zgrabili so za orožje, začeli
osvobajati svojo zemljo in ai s tem ne samo pridobili,
temveč tudi zagotovili pravico na samoodločbo, všteval
pravico na odcepitev ali združitev z drugimi narodi. Vse
moči, ki sodelujejo v narodno-osvobodilnem gibanju,
priznavajo našim narodom vse te pravice že od prvejra
dne. Prav zaradi tega so se narodi Jugoslavije še tesneje
povezali v skupni borbi. V dveh letih in pol herojske
borbe proti okupatorjem in njihovim pomagačem so bill
v narodnih množicah Jugoslavije skrhani ostanki velikosrbske hegemonistične politike, razbiti poskusi, da raz.
dvojita naše narode vzajemno sovraštvo in nesloga,
sočasno pa so bili premagani tudi ostanki nazadnjaškega:
separatizma. Tako eo bili postavljeni ne samo materialni
in politični, temveč tudi vsi moralni pogoji ta ustvaritev bodoče bratoveke, demokratične, lederativne skupnosti naših narodov, nove Jugoslavije, zgrajene na
enakopravnosti njenih narodov. Danes, ko etojijo narodi Jugoslavije pred izgonom okupatorjev iz njih
zemlje, zahtevajo oni prav zategadelj upravičeno, da se
vzpostavi takšno vodstvo, kj bo že po svojem «esta vu'
in po svojem programu poroštvo., da bo vsem naroda
Jugoslavije tudi zares zagotovljena enakopravnost v.
federativni Jugoslaviji.
8. Uspehi naše narodno-osvobodilne borbe so prenesli po vsem svetu slavo naših narodov, razbili sô goljufive predstave,, katere eo posejali sovražniki naših
narodov, in močno utrdili mednarodne politične po.
stojanke Jugoslavije in njenih narodov. Vse sile proti.;
hltlerjevskega bloka so danes že priznale vellkl.delcž
naših narodov y splošni1 borbi proti fašističnim ' osva-

jalcem. Toda to še ni dovolj. Narodi Jugoslavije zahtevajo upravičeno od zaveznikov in vseh svojih prijateljev, da ne priznajo samo njihove borbe proti okupatorju, temveč tudi njihovo svobodno demokratično voljo.
Narodi Jugoslavije zahtevajo upravičeno, da preneha
podpora, ki se v zamejstvu še vedno več ali manj daje
izdajalski ubežni jugoslovanski >vladk in kliki okrog
•nje. Sočasno pa zahtevajo narodi Jugoslavije upravičeno,
da prizna in spoštuje zamejstvo organe narodne oblasti,
ki so vznikli iz dosedanje borbe.
4. Medtem ko so narodi Jugoslavije dve leti in pol
pojili zemljo svoje domovine s svojo krvjo, da bi jo
osvobodili od osovraženih osvajalcev, je nazadnjaška
ubežna klika v zamejstvu, ki se imenuje »jugoslovenska
vlada<, storila vse, kar je premogla, da bi iztrgala orožje
iz rok naših narodov. Z lažmi in obrekovanji je goljufala
zamejstvo, poskušala skriti pravo voljo narodov Jugoslavije, poskušala preprečiti vsakršno pomoč svobodoljubnih
narodov našim narodom. Z lažmi in obrekovanji je poskušala odvrniti naše narode s poti borbene edinosti,
bratovskega sodelovanja in sloge, e poti graditve nove,
bratovske njih skupnosti. S pomočjo svojih agentov, predvsem Draže Mihajlovića, je ta vlada sistematično organizirala bratomorno vojno v vseh deželah Jugoslavije, sočasno pa je obrekljivo zvračala odgovornost za to na
narodno-osvobodilno gibanje. Ona je v celoti odgovorna
»a klanja in zločine, ki so jih izvrševale in jih še izvršujejo četniške bande, ki se uradno imenujejo »Jugoslovanska vojska v domovini<. Sočasno se je trudila, da zaneti
sovraštvo med narodi Jugoslavije, da jih nahujska na
medsebojna klanja. V tem izdajalskem opravku se je tako
imenovana vojska te >vlade« — Mihajlovićevi četniki —
zvezala na življenje in smrt z okupatorji in postala v
borbi proti našim narodom najmočnejša opora fašističnih
osvajalcev. Ta vlada je bila v procesu stalnega razpadanja. V njeni sedanji sestavi so ostali najbolj zagrizeni
yelikosrbski elementi z Dražo Mihajlovićem in Petrom
2ivkovićem na čelu, čeprav ta formalno ni član vlade.
To je vlada odkrite bratomorne vojne in šovinističnega
terorja, vlada službovanja fašističnim okupatorjem, izrazito protidemokratična vlada, ki dela zavestno na razbijanju in razkosavanju Jugoslavije. Zavoljo tega zahtevajo narodi Jugoslavije upravičeno, da se takšni jugoslovenski >vladi< v zamejstvu tudi formalno vzame pravica, da bi jih Še predstavljala.
5. Sporedno z vlado je za izdajalsko politiko, naperjeno proti osnovnim koristim narodov Jugoslavije, odgovorna tudi nazadnjaška protinarodna monarhistična
klika. V imenu kralja Petra in monarhije so velikosrbske
in druge nazadnjaške klike pripravile in izvrševale najbolj podle zločine proti lastnim narodom. Kralj Peter
]e dve leti in pol zastavljal vso svojo avtoriteto, da bi
podprl izdajalsko, zločinsko delovanje izdajalcev. Zgodu
•• je edinstven primer izdajstva v zgodovini: kralj je
vrhovni poveljnik izdajalskih četniških band Draže Mihajlovića, ki so sestavni del okupatorske vojske, e katero se
naši narodi bijejo na življenje in smrt. Potem ko so propadli vsi protinarodni poprijemi nazadnjaških izdajalskih
elementov, sta kralj in monarhija ostala zadnje zavetje,
središče vseh protinarodnih klik. Pod praporom kralja
in monarhije se izvršujejo najbolj gnusna izdajstva in
najbolj strahotni zločini nad našimi narodi. Potemtakem
je potrebno, in to zahtevajo narodi Jugoslavije, da se
tudi z ozirom na kralja in monarhijo določijo mere, katere ustrezajo njihovemu razmerju do, narodno, osvobodilne borba. 7

H.
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
izraža v imenu vseh narodov Jugoslavije, ki jih predstavlja kot njihov vrhovni zakonodajni predstavniški zbor,
topla čustva prijateljstva, ki jih narodj Jugoslavije gojijo
do narodov Zveze sovjetskih socialističnih republik, Velike Britanije in Združenih držav Amerike, kakor tudi
čustvo občudovanja in priznanja za herojsko borbo in
slavne zmage Rdeče armade na vzhodni fronti ter zavezniških kopnih, pomorskih in zračnih sil nad fašističnimi
osvajalci.
Narodi Jugoslavije cenijo vsa znamenja, ki kažejo,
da se v zavezniških državah danes vedno bolj pravilno
upošteva borba, ki jo vodijo naši narodi že dve leti in
pol, ter vloga, katera ji pripada v skupni bo:bi svobodo,
ljubnih narodov proti fašistični kugi.
Narodi Jugoslavije so hvaležno sprejeli prvo pomoč
v vojaškem materialu, opremi in hrani, ki so jim jo
izkazali zavezniki. Z veseljem pozdravljajo vzpostavitev,
direktnih zvez med glavnim štabom zavezniških oboroženih sil na srednjem vzhodu in vrhovnim štabom
Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredom
Jugoslavije, ki so omogočile začetek bratovskega vojaškega sodelovanja med silami Narodno-osvobodilne voj.
ske in zavezniškimi oboroženimi silami. Z veseljem
sprejemajo in pozdravljajo narodi Jugoslavije sklepe
moskovske konference predstavnikov vlad Zveze'sovjetskih socialističnih republik, Velike Britanije in Združenih držav Amerike, kater; zagotavljajo vsem narodom
pravico, da sami, po svobodno izraženi volji odločijo
vprašanja svoje notranje državne ureditve. Ti sklepi so
največjega pomena tudi za narode Jugoslavije, ki so s
svojo uporno osvobodilno borbo pokazali voljo in pripravljenost, da svojo skupno domovino zgradijo sami na
novih temeljih resnične demokracije in enakopravnosti
narodov.
Narodi Jugoslavije bodo nadaljevali in še podkrepili
svojo borbo za dokončno popolno zmago nad fašističnimi
osvajalci ter izpolnili svojo dolžnost, ki jo občutijo do.
skupne stvari, ki se zanjo borijo vsi svobodoljubni na.
rodi sveta. Zato pričakujejo, da bodo njih napori in delež,
ki ga s svojo borbo in žrtvami doprinašajo tej skupni
stvari, pravilno upoštevani in da bodo zavezniške vlade
v interesu skupne stvari olajšale e svojimi bodočimi odločitvami narodom Jugoslavije, da izpolnijo do konca
svojo veliko dolžnost, katero so prostovoljno vzeli na
svoja ramena.
' "'i
III.
Z ozirom na vse le okolnosti
sklene
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
kot najvišje in edino resnično predstavništvo volje vseh'narodov Jugoslavije:
1. da se Protifašistični svet narodne osvoboditve
Jugoslavije konstituira v vrhovni zakonodajni in izvršilni
predstavniški zbor Jugoslavije kot vrhovni predstavnik
suverenosti narodov in države Jugoslavije kot celote in
da se postavi Nacionalni komitet osvoboditve Jugoslavije
kot organ z vsemi oznamenili narodne vlade, po katerem
bo Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
ostvarjal svojo izvršilno funkcijo;
2. da se izdajalski jugoslovanski ubežni >vladi< odvzamejo vse pravice zakonite vlade Jugoslavije, zlasti da
bi predstavljala narode. Jugosjpije. kjer, tko)i in gred
»komer, koli]

3. da se vse mednarodne pogodbe in obveznosti, ki
<* jih v imenu Jugoslavije sklenile ubežne »vlade« v
zamejstvu, pregledajo glede potrebe, ali naj se razveljavijo, ponovno sklenejo ali potrdijo, ter da se ne priznajo
mednarodne pogodbe in obveznosti, ki bi jih mogoče še
kdaj sklenila ubežna tako imenovana >vlada<;
4. da se zgradi Jugoslavija na demokratičnem federativnem načelu kot državna skupnost enakopravnih
narodov;
5. da ee vsi tj sklepi oblikujejo v posebnih odlokih
Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije.
V Jajcu dne 29. novembra 1943.
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
Rodoljub Čolakovie L r.
Dr. Ivan Ribar 1. r.
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2.

Odlok
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem
predstavniškem zboru Jugoslavije in Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije kot začasnima organoma vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji med
i
narodno osvobodilno vojno
V ekladu s trdno voljo Larodov Jugoslavije, da se
iz njihove sloge in edinosti v borbi proti okupatorju
zgradi nova, na nacionalnem bratovstvu in enakopravnosti zasnovana Jugoslavija kot skupna domovina njenih
narodov, in po zaslugi uspehov enotne Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije, ki je
pod vodstvom Vrhovnega štaba v sanii borbi združila
vsa narodno osvobodilna gibanja narodov Jugoslavije,
ee je Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije med osvobodilno vojno «razvil v vrhovnega predstavnika suverenosti narodov in države Jugoslavije kot
celote.
2.
Ustrezajoč tej okolnosti in razvojni stopnji narodno
osvobodilne borbe v Jugoslaviji, v skladu z načeli federativne ureditve bratoveke, na demokratični podstavi in
nacionalni enakopravnosti zgrajene. Jugoslavije, se Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije konstituira v vrhovni zakonodajni in izvršilni narodni predetavniški zbor Jugoslavije med narodno osvobodilno
Vojno.
3.
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
e
i voli predsedništvo, ki ga sestavljajo: predsednik, pet
podpredsednikov, dva tajnika in najmanj 40 članov.
Predsedništvo Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije je v imenu sveta predstavnik narodne in državne suverenosti Jugoslavije in izvršuje
• Času med zasedanji sveta, ki mu odgovarja za svoje
delovanje, vse njegove funkcije, zakonodajne in izvršilne.
5.
• PredsedniStvo Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije imenuje Nacionalni komitet osvobcr
«utve Jugoslavije,

6.
Nacionalni komitet osvoboditve Jugoslavije je naj«
višji izvršilni in naredbodajni odbor narodne oblasti v
Jugoslaviji, po katerem ostvarjn Protifašistični svet na.
rodne osvoboditve Jugoslavije svojo izvršilno funkcija
Nacionalni komitet ima vsa oznamenila narodne
vlade. Za svoje delovanje je nacionalni komitet odgovoren Protifašističnemu svetu narodne osvoboditve Jugoslavije.
8.
Nrcionalni komitet sestavljajo: predsednik, trije
podpredsedniki in ustrezajoče število poverjenikov.
9.
Ta odlok stopi v veljavo takoj.
St. 1.
V Jajcu dne 30. novembra 1943.
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
Rodoljub Čolakovie 1. r.
Dr. Iran Ribar L r.

Odlok, s katerim se tako imenovani jugoslovanski
vladi v zamejstvu odvzemajo pravice zakonite vlade
Jugoslavije in kralju Petru II. Karađjorđjeviću prepoveduje vrnitev v domovino
(izdan pod št. 2 v Jajcu z dnem 29. novembra 1943)..
4.
Odlok
o zgraditvi Jugoslavije na federativnem načelu
Na temelju pravice vsakega naroda na samoodločbo,
vštevši pravico na odcepitev ali združitev z drugimi
narodi, in v skladu z resničnim razpoloženjem vseh
narodov Jugoslavije, ki je prišlo do Izraza med triletno
skupno narodno osvobodilno borbo, katera je skovala
nerazdružljivo bratovstvo narodov Jugoslavije, izdaja
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
sledeči
odlok :
1. Narodi Jugoslavije nikdar niso priznavali niti,ne
priznavajo razkosanja Jugoslavije po fašističnih, impe»
rialistih in so v skupni oboroženi borbi "dokazali tvojo
trdno voljo, da_ostanejo združeni y Jugoslaviji.
2. Da bi se izvedlo načelo suverenosti narodov Ju»
goslavije, da bi predstavljala Jugoslavija resnično domovino vseh svojih narodov in da nikdar več ne bi
postala poprišče katere koli hegemonietične klike, se
Jugoslavija gradi in se bo zgradila na federativnem na*
čelu, ki bo zagotovilo popolno enakopravnost Srboy,
Hrvatov, Slovencev, Makedoncev in Črnogorcev, oziroma
narodov Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Črne
gore ter Bosne in Hercegovine.
3. V skladu e takšno federativno zgraditvijo Jugoslavije, ki ee naslanja na najpopolnejše,-demokratične
pravice, je okolnost, da že sedaj, med narodno osvobodilno vojno, predstavljajo temeljne organe narodne

oblasti v posameznih narodih Jugoslavije narodno osvobodilni odbori in deželni protifašistični sveti narodne
osvoboditve (Glavni narodno osvobodilni odbor Srbije,
Deželni protifašistični svet narodne osvoboditve Hrvatske, Slovenski narodno osvobodilni odbor, Deželni protifašistični svet narodne osvoboditve Bosne in Hercegôvino, Deželni protifašistični svet narodne osvoboditve
Crne gore in Boke, Deželni protifašistični svet narodne
osvoboditve Sandžaka, iniciativni organi za deželni protifašistični svet narodne osvoboditve Makedonije) in da Je
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
vrhovni zakonodajni in izvršilni zboi narodov Jugoelavije ter vrhovni predstavnik suverenosti narodov in drzave Jugoslavija kot celote.
4. Narodnim manjšinam v Jugoslaviji se zagotovijo
vse narodne pravice.
•. Ta odlok stopi v veljavo takoj.
St. 3.
>
V Jajcu dne 20. novembra 1943.
Protifašistični »vet narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
Rodoljub Čolakovic L r.
Dr. Ivan Ribar Lr.
5.
Odlok o primanja in zahvali narodno osvobodilni
rojski
(izdan pod it. 4 v Jajcu i dnem 29. novembra 1943).
6.
Odlok o uvedbi naziva maršala Jugoslavije v narodno osvobodilni vojski Jugoslavije
(izdan pod St. 5 v Jajcu z dnem 29. novembra 1943).
7.

Odlok
o odobritvi odlokov, naredb in izjav izvršilnega od*
bora Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije in Vrhovnega Štaba Narodno osvobodilne
vojske in partizanskih odredov Jugoslavije
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
izdaja na svojem drugem zasedanju dne 29. novembra
1043 tale odlok:
%

. Odobrujeee 'delo IzvrSilnega odbora Protifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije v dobi med prvim
is drugim zasedanjem sveta.
2.

Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov
Jugoslavije.
St. 6.
V Jajcu dne 29. novembra 1943.
Protifašistični svet narođns osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
Rodoljub Čolakovic L r.
Dr. Ivan Ribar L r.
8.

Odlok o priključitvi Slovenskega Primorja, Beneške Slovenije, Istre in hrvatskih jadranskih otokov X Jugoslaviji
(izdan pod Št. 9 v Jajcu z dnem 29. novembra 1948)«
9.
Odlok
o ustanovitvi Državne komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačem
1.
Z namenom, da se določijo odgovornosti ter izsledijo
in kaznujejo vse osebe, odgovorne za zločine, ki so jihi
v Jugoslaviji med vojno izvrševali in jih izvršujejo okupatorji in njihovi pomagači,' se ustanovi pri Predsed.
ništvu Nacionalnega
komiteta osvoboditve Jugoslavija
Državna1 komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev;
in njihovih pomagačev.
2.
Nacionalni komitet osvoboditve Jugoslavije imenuje
člane te komisije in predpiše pravilnik o njenem delovanju.
3.
Ta odlok stopi v veljavo takoj.
St. 10.
V Jajcu dne 29. novembra 1943. '
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
Rodoljub Čolakovic L r.
Dr. Ivan Ribar 1. r.
10/
Odlok o objavljanju odlokov in razglasov Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije,
njegovega predsedništva in Nacionalnega komiteta v
srbskem, hrvatskem, slovenskem in makedonskem
jeziku
(izdan pod št. 18 z dnem 15. januarja 1944).
11.

Odlok
.
o odprav' javnih notarjev in javno-notarskih zbornic
Na predlog Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije in na temelju četrtega člena odloka o vrhovnem
8.
zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem
Odobrujejo la potrjujejo se vsi •••••• odloki, na- zboru Jugoslavije in Nacionalnem komitetu osvoboditve
redbp in izjave Izvršilnega odbora Protifašističnega sveta Jugoslavije kot začasnima organoma vrhovne narodne
narodne osvoboditve. Jugoslavije in Vrhovnega štaba. Oblasti s Jugoslaviji med narodno osvobodilno voino

Odobrujejo in potrjujejo se vsi odloki in naredbe,
katere je med svojim dosedanjim delom objavil Vrhovni
štab Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov
Jugoslavije.

izdaja Predsedništvo Protifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavijo sledeči odlok:
Člen 1.
Na območju demokratične federativne Jugoslavije se
odpravljajo vsi javnj notariati in javno-notarske zbornice.
Člen 2.
Vsi posli, katere so doslej vodili javni notarji, preidejo v pristojnost narodnih sodišč. V ta namen so dolžni
javni notarji izročiti pristojnemu narodnemu sodišču ves
arhiv, listine in imovino strank, ki se je pri njib zatekla.
*
Člen 3.
Za likvidacijo javno^no.tarskih zbornic in izročitev
Bjih arhivov in imovine narodnim sodiščem se postavi
v vsaki javno-notarski zbornici delegat.
',
Člen 4. • '
;
Ta odlok stopi'v veljavo takoj in vsi predpisi, ki
nasprotujejo temu odloku, prenehajo veljati.
St. 68.
V Beogradu dne 17. novembra 1944.
Protifašistični svet narodne. osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
Rodoljub Čolakovic' L r.
Dr. Ivan Ribar 1. r.
12.

Odlok
.o splošni amnestiji oseb, ki so sodelovale v Četniških
enotah Draže Mihajlpvića ali jim pomagale ali sodelovale T enotah hrvatskega in slovenskega domobranstva

:

Na predlog Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoelavije in na tomeJju četrtega člena odloka o vrhovnem
^konodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem
fcboru Jugoslavije in Nacionalnem komitetu osvoboditve
Jugoslavije kot začasnima organoma vrhovne narodne
°t>lasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno
kdaja Predsedništvo Protifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije eledeči odlok:
,'

.. ./"' 'člen Ï.
* Podeljuje se splošna amnestija vsem osebam, ki so
delovale v òetnisTdh .enotah. Draže Mihajloviča ali Jim
^magalo.ali sodelovale y enotah hrvatskega ali sloven-.
./e*^ga domobranstva.
Ta'amnestija se nanaša tudi na one osebe iz člena 1.,
,' ** se še nahajajo v sestavu teh enot, ki pa jih do 15. jaguarja 1945 zapustijo, se prijavijo in dajo na razpolago
vojaškim oblaatvom Narodno osvobodilne vojske in parti,
jonskih odredov Jugoslavije ali organom civilne oblasti
Narodno osvobodilnih odborov. • ' •

Člen 4.
Amnestija se ue nanaša na one osebe, ki so mimo
dejanj iz člena 1. zagrešile pred ali po objavljenju tega
odloka druge zločine, kakor: uboje, požige, plenitve, po-,
silstva itd.
Člen 5.
\
Amnestija se ne nanaša na one osebe, ki tudi po
razglasitvi te amnestije zlonamerno še naprej izvršujejo
dejanja iz člena 1. tega odloka.
Člen 6.
Ta odkk stopi v veljavo z dnevom objavljenja.
St. 69.
V Beogradu dne 21. novembra 1944.
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavijo
Tajnik: /
Predsednik:
Rodoljub čolakovic L r.
Dr. Ivan Ribar 1. r.
13.
Odlok o odpravi poverjeništva gozdarstva in rudarstva
(izdan pod St. 88 v Beogradu z dnem 7. decembra
1944).
14.
Odlok o odpravi poverjeništva ekonomske obnove
(izdan pod št. 89 v-Beogradu z dnem 7. decembra
1944).
15; . '" ,- s •/'.
Predsedništvo - Protifašističnega sveta, narodne
osvoboditve Jugoslavije
(izvoljeno na seji drugega zasedanja ProtifašistiS»
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 29. no.
vembra 1944).
16

•

'

^ V

'

'•"..-.

Odlok, s katerim se .podeljuje Josipa Brozu Tite
naziv maršala Jugoslavije
\; „
(izdan pod St. 7 v Jajcu z dnem 30.. novembra 1943).
• ;-17. • ;. '

•;

;.

/

'

Odlok o imenovanja Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije
,
(izdan pod št. 8 v Jajcu * dnem 80. novembra 1943);
'•,•.•'••

18.

_ ; •'

'

Odlok
o postavitvi vseh državnih uradnikov in uslužbencev
na razpolago

1. Voi 'državni. uradniki in ' uslužbenci se postav.,
.-.''v-':' -v .N. •_.....,.' .Cleii 3. ;
••.-,:.,.<•:-r Ijajo na razpolago.,
"
.
2. Vsi državni uradniki-in uslužbenci, ki so bili v
-'. • .Amnestija za dejanja iz Člena 1. se podel ju ie ne
- Pede na.to, ali je kazensko postopanje uvedeno, aodba službi do dneva osvoboditve, pa nieo mobilizirani v Na.
«rečena. aUjioetalaizvrŠUiva.: . '
-•
-,.;• rodno ,••••?•••1•• soisko Jufioelaviie. eo morajo javiti

e
na gvojo dolžnost. (Opravljali bodo posel v dosedanji
službi do dneva odločitve.)
3. Vsi bivši uradniki, ki eo bili odslovljeni iz službe
od okupatorskih oblastev in izdajalskh vlad, se morajo
javiti v uradih, v katerih so poslovali pred odpustom.
Beograd dne 31. oktobra 1944.
Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito L r.
19. .
Odlok
o postavitvi delegatov v odvetniških, zbornicah
Člen 1.
Do končne ureditve advokature (odvetništva) se poetavija, v odvetniških zbornicah delegat
Člen 2.
Ta odlok Izvršijo federalne e'dinice po svojih pri-stojnih organih, a -poverjenik Nacionalnega komiteta
osvoboditve Jugoslavije za pravosodje izda v ta namen
potrebna pojasnila.
*
" Beograd dne 17. novembra 1944.
Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito L r.
(Poverjenik pravosodja:
Fraie Frol V r.
20.
Odlok
& ustanovitvi Gospodarskega sveta Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije
Člen 1. ' " „
• Ustanavlja se Gospodarski svet Nacionalnega komileta osvoboditve Jugoslavije.
Člen 2.
. Gospc?.rrsk* svet vodi gospodarstvo in koordinira
9 ta namen poslovanje vseh gospodarskih poverjeništev.
Člen 3.
V Gospodarski svet vstopajo poverjeniki trgovine
In industrije, financ, poljedelstva, prehrane, gozdarstva,
rudarstva, prometa, gradenj in en predstavnik poverjeništva obrambe.
Člen 4.
V Na čelu Gospodarskega eveta stoji predsednik, ki
ga imenuje Nacionalni komitet osvoboditve Jugoslavije.
Člen 6.
Kot organ Gospodarskega sveta se ustanavlja Komisija za gospodarsko obnovo zemlje. Ta komisija po-

sluje pod vodstvom in nadzorstvom predsednika Gospodarskega sveta.
Člen 6.
Nacionalni komitet osvoboditve Jugoslavije predpiše
pravilnik o delovnem področju in poslovanju Gospodarskega sveta.
Člen 7.
Ta odlok stopi v veljavo takoj.
Beograd dne 14, decembra 1944.
Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito L r.
Poverjenik .trgovine in industrije:
Andrija Hebrang 1. r.

•

21.
Odlok o imenovanju predsednika Gospodarskega
sveta Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavijo
' (izdan v Beogradu z dnem 14. decembra 1944).
22.
Odlok
o organizaciji Državnega statističnega urada demokratične federativne Jugoslavije
»
Člen i.
Pri Predsednižtvu Nacionalnega komiteta .osvoboditve Jugoslavije se ustanavlja Državni statistični urad
demokratične federativne Jugoslavije kot vrhovni statietični organ z nalogo, da statislrëno službo v vsej državi
organizira po federalnih statističnih uradih tako, da bo
sposobna nuditi hitro, enotno in statistično dokumentacijo v vseh panogah narodnega življenja.
Člen 2.
Na čelu Državnega statističnega urada demokratične federativne Jugoslavije stoji direktor, ki ga postavlja Nacionalni komitet osvoboditve Jugoslavije in ki
odgovarja za svoje poslovanje PredsedniStvu Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije.
Člen 3.
Državni statistični urad je dolžan skrbeti za zbU
ranje, obdelovanje in objavljanje vseh splošnih in posebnih statistik iz področja narodnega življenja, zlasti
pa izvajati splošne demografske, industiijske, poljedelske in drugačne statistike, skrbeti za koordinacijo vseh
statistik, katere vodijo kateri koli organi narodne oblasti
ali javnih ustanov, in skrbeti za statistični pouk v državi
tako, da organizira stalne statistične šole in" statistične
tečaje.
Člen 4.
Vsako poverjeništvo Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije bo zbiralo in spremljalo vso statistično
dokumentacijo, zlasti uspevke statistične sluäbe svojega
sektorja, in ustanovi v ta namen posebno statistično
, službo x eiojem poverjenistyu.

Clen •.
Predsedništvo Nacionalnega komiteta osvoboditve
Jugoslavije predpiše poseben pravilnik o delovnem področju in poslovanju Državnega statističnega urada demokratične federativne Jugoslavije.
Clen 6.

Clen 6.
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom objavljenja.
Beograd dne 19. decembra 1944.
predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito 1. r.

Ta odlok stopi v veljavo z dnevom objavljenja,
Beograd dne 14. decembra 1944.
Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito 1. r.
23.

Odlok
o »Uradnem listu demokratične federativne
Jugoslavije«
Clen 1.
Nacionalni komitet osvoboditve Jugoslavije izdaja
.»Uradni list demokratične federativne Jugoslavije*, čigar izdajanje in nadzor spadata v pristojnost Predsedaištva Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije.
Clen 2.

.

>Uradni list« se tiska .v srbskem, hrvatskem, slovenskem in makedonskem jeziku.
"
Clen 3.
V >Uradnem listu« se objavljajo: vsi odloki (naredbe, pravilniki, odredbe, navodila splošnega pomena
itd.) Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugovije, Nacionalnega komiteta in poverjeništev Nacionalnega" komiteta osvoboditve Jugoslavije, katerih značaj
zahteva, da se objavljajo uradno; vse odredb© o službe•
• razmerjih nameščence'- Protifašističnega sveta, narodne osvoboditve Jugoslavije, Nacionalnega komiteta,
Poverjeništev Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugo^
slavije in njim podrejenih ustanov, kakor tudi vsa odlikovanja,

24
Ukaz
o odlikovanju v narodno osvobodilni borbi
Ustanavljajo se sledeči redovi:
1. Red narodnega heroja
,
se dobj za izpričana herojska dejanja na bojnem polju
in herojsko zadržanje pred sovražnikom. Red je zvezan
z denarnimi beneficiami in s posebnimi prednostmi tako
za nosilca kakor tudi za njegovo rodbino;
2. lied partizanske zvezde prve vrste
se dobi za spretnost pri poveljevanju in za posebne za«
sluge v borbi;
Druge vrste
se dobi za hrabrost in posebne podjeme borcev;
Tretje vrste
se dobi za hrabrost in požrtvovalnost v borbi;
3. Red narodne osvoboditve
se dobi za zasluge, storjene za osvoboditev naroda;
4. Red za hrabrost
se dobi za izpričano hrabrost y. narodno osvobodilni
borbi;
' '
5. Medalja za hrabrost
se dobi za izpričano hrabrost y narodno osvobodilni
borbi;
*
6. Red braiovstva in edinosti se dobi za izpričane»
delovanje pri ostvarjenju edinosti naših narodov.
Dne 15. avgusta 1943.
4

.-

'• '• Člen 4.
. V >Uradnem listu< " se bodo objavljali vsi oglasi,
°bjave, dražbe, protokolacije, amortizacije in drugo, kolikor zahtevajo to obstoječi predpisi >.li kolikor odredi
^ko odločba sodišča ali drugačnega pristojnega narodnega oblastva.
. Clen 5.
'

Predsedništvo Nacionalnega komiteta osvoboditve
Jugoslavije predpiše s pravilnikom natančnejše odredbe
0
»dajanju w urejanju »Uradnega lista«.

.Vrhovni komandant
Narodno, osvobodilne vojske.
in partizanskih odredoy
•.
" Jugoslavije; ' :
JITOLr.

Opombaf
1. Ta ukaz stopi v veljavo takoj,
2. Doslej proglašeni Narodni heroji dobijo samodejno >Red narodnega heroja«.
3. Odlikovanja podeljuje Protifašistični svet narodne
osvoboditve Jugoslavije na predlog Vrhovnega koman«
danta Narodno osvojžojjjjng•$$•& fe Bartizanskih odredov, Jugoslavije,

Številka 2 z dne 6. februarja 1945.
25. *

so dolžne, sprožiti hkrati postopanje pred civilnimi ali
vojaškimi sodišči. Na enak način je treba postopati z
imovino oseb, proti katerim je pri sodišču v teku postopanje zaradi kaznivega dejanja, za katero je zagrožena,
izguba imovine, in ,o tem obvestiti sodišče.

Odlok
prehodu soTražmškega imetja v đržarno svojino,
državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o
•aeeai imetia. ki so ça okupatorske oblasti prisilno
odtujile
* Člen 1.
Z dnevom, ko etopi ta odlok v veljavo, preide v
fržavno svojino:
1. vse imetje nemškega rajha in njegovih držav'|anov, ki s© nahaja na ozemlju Jugoslavije;
2. vse imetje oseb nemške narodnosti z izjemo onih
femcev, ki so se borili v vrstah Narodno osvobodilne
ojske in partizanskih odredov Jugoslavije ali ki so
Iržavljani nevtralnih držav in se med okupacijo niso
»edli sovražno;
3. vse Imetje vojnih zločincev in njih pomagačev
ie glede na njihovo državljanstvo in, ne glede na državjanstvo, imetje vsake osebe, ki je bila • sodbö državJanskih ali vojaških, sodišč obsojena na izgubo imetja
l korist države.
Odredbe tega odloka veljajo v tem primeru za
métje jugoslovanskih državljanov ne glede na to, ali je
too v, zemlji ali v zamejstvu.
.
. ..-'Člen.?,
/
Imetje odsotnih oseb, ki so bn& med okupacijo po
»vražniku nasilno odvedene ali so same pobegnile,
jreide v državno vodstvo narodnih posesti, kjer se bo
ipravljalo kot, zaupna pojest do končne odločitve o
astništvu.
• _
Imetje, ki je prešlo v last tretjih oseb pod pritiskom okupacijskih oblasti, preide do nadaljnje odločitve
tod zasego države.,
Člen 3.

'

-

, •

Kot. imetje v smislu tega odloka je treba'Šteti ne»remične posesti, premične dobrine in pravice, kakor:
iemljiško posest, hiše, pohištvo, gozdove, rudarske prarice, podjetja z vsemi "obrati in zalogami, družbe, druitva vsako vrste, sklade, pravice uživanja, vsakovrstna
»lačilna sredstva^ terjatve, udeležbe v obratih in podjetjih, avtorske pravice, -pravice industrijske svojine,
takor tudi, vse pravice na zgorai;navederie Dredmete.

Elen 5.
Namen, da se postavlja vse podržavljeno al i zaseženo imetje pod upravo in nadzor Državnega ^odstva,
narodnih posesti je maksimalno izkoriščanje tega imetja
za načrtno proizvodnjo zaradi kar najbolj hitre in kar
najbolj uspešne dosege zmage v osvobodilni vojni in
za ostvaritev pogojev uspešne gospodarske obnovitve
in zgraditve Jugoslavije kot celote in vseh njenili federalnih enot. Vprašanje državne svojine kot svojine Jugoslavije ali svojine posameznih federalnih enot se
uredi pozneje s posebnim odlokom Protifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije, ki bo pri tem
upošteval načelo upravljanja in proizvodnje po |•••••,
splošnem državnem načrtu
CleU'
Pravni posli oseb in podjetij iz Člena 1. tega cjjiloka,
ki so bili eklenjeni od 6. aprila 1941 do objavljenja
tega odloka ali se sklenejo po objavljenju tega odloka
z namero, da se preprečijo nasledki tega odlop in
sankcije, predvidene z moskovsko ali teheransko kon<
ferenco, se proglašajo za nične.
j
' Do sodne odločitve o ničnosti takih pravnih poslov!
upravlja imetje Državno vodstvo narodnih pjosesti
ustrezno členu 4., odstavek' 2.
;

Člen 7.
Ko preide imetje v svojino Grzave oziromc. pod
njeno upravo, prestane razpolagalna pravica dosedanjih,'
lastnikov oziroma imetnikov.
Člen Ô. '
Uprava imetja, ki je po tem odloku podržavljeno"
aii zaseženo, epađa v delovno področje poverjenÓtvai
trgovine in industrije.
.
I* '
Poverjenik trgovine in industrije bo izdajal ni .tanfo
nejše odredbe in navodila za izvrševanje tega oc loka«
Kolikor so prizadeti interesi drugih rëeorov, 8 ì ••^
sporazumeval- s pristojnimi poverjeniätyi

•rĆlen'9.
' . Člen i.
Upravljanje m nadzor nad imetjem, • prebuja Vi!
Vsako imetje, za katero veljata člena 1. in 2. tega.
smislu
tega odloka y svojino ali upravo države, izvrSuje
' idloka in glede katerega že obstaja sodba državljanskih
ali vojakih eodišč ali ki je že pred izdajo, tega odloka Državno vodstvo narodnih posesti, ki stopijo vanj tudî
prešlo v državno svojino' ali pod državno upravo ali predstavniki federalnih enot. Število članov tega | vodtaplembo v posameznih federalnih enotah demokra- stya odredi poverjenik trgovine ' in industrije. Člani
tične federativne Jugoslavije, se postavlja pod upravo vodstva se postavljajo, z odločitvijo poverjenika trgovine
in nadzor Državnega vodstva narodnih posesti pri po- in industrije sporazumno s poverjenikom ekonomske
verjeništvu trgovine in industrije. To - se nanaša na obnove in poverjenikom financ. V Državnem vocstvu;
Imetje, ki ga oznameni poverjeništvo'1 trgovine in indu- .narodnih posesti'se uredi potrebno, glavnim gospodar!»
skim panogam ustrezajoče število odsekov.
»trije za imetje splošnega državnega pomena.
V primeru, da sodbe še ni ali da postopanje proti
Člen 10.
lastniku še ni pričeto,, predlaga začasni-prehod imovine
"' Državno vodstvo narodnih posesti ' so pooblašča, da
. pod upravo in nadzor Državnega vodstva narodnih posesti Državna ali-Deželna komisija za ugotavljanje zlo- izvršuje vse pravne posle2 •• •• zaktejg •••^••• ••••••
čin^ okuBatofiev.•• aiiflûvih •••1••&^•&•••••
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V delovno področje Državnega vodstva narodnih
Posesti spada zlasti:
1; da na podstavi odločitev in navodil poverjenika
trgovine in industrije postavlja pri prevzetih imetjih
upraviteljstva oziroma sekvestre in jim daje smernice
.za racionalno izkoriščanje teh imetij;
2. da ugotovi imovinsko stanje, aktiva in pasiva
inietij, ki preidejo v upravo Državnega vodstva narodnih posesti;
3. da odloČi, na kakšen način se bodo prevzeta
dffletja izkoriščala y splošno dobrobit naroda kot celote.

28. •
Odlok o odpravi »Srpske zajednice rada« in
Natifonalne službe za obnovo Srbije
(izdan v Beogradu i dnem 9. novembra 1944)
29.

Odlok
o polaganju prisege državnih uslužbenee* in sodnike*
narodnih sodišč '

Člen li.
Clen 1
. Natančnejše ••••••• o delovnem področju,, in orgaUslužbenci na delu pri Protifašističnem svetu nanizaciji Državnega vodstva narodnih posesti predpise rodne osvoboditve Jugoslavije, Nacionalnem komitetu
Poverjenik trgovine in industrije s posebnim pravil- poverjeništvih Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugo
nikom.
slavije in njim podrejenih ustanov, nadalje uslužbenci
Člen 12.
-t ustanov federalnih edinic in pokrajin ter uslužbenci
vseh Narodno osvobodilnih odborov so dolžni pri vstop?
• ra •••• stopi v veljavo i dnevom objavljenja.
v službo položiti sledečo prisego:
'
Beograd dne 21. novembra 1944
>Prisegam pri časti svojega naroda, da bom zvest«
služil narodu, da bom' varoval in branil pridobitve na
Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavijo
rodno osvobodilne borbe in da bom vršil svojo dolžnos/
1
Tajnik:
Predsednik:
pò zakonih in zakonitih naredbah vestno, mariiivo ii
Rodoljub Čolakovic* L r,
Dr. Ivan Ribar L r.
nepristransko.«
, Clen 2.'
26.
SodniKi /tarmiirai sodišč so dolžni pri nastopu dolî
,- Odlok o začasni ureditvi prejemKov uslužbencev nosti položiti tole prisego:
ipivilne vrste, stalnih delavcev in dninarjev na poslu
>Prisegam pri časti svojega naroda, da bom zvest<
Pri poverjeništvih Nacionalnega komiteta osvoboditve služil narodu in da bom sodil zakonito in nepristran
Jugoslavije in njim podrejenih ustanov ter uslužben- sko, varujoč in braneč pridobitve narodno osvobodilni
cev Narodne banke in Državne hipotekarne banke borbe.<
.
(izdan v Beogradu z dnem Ì. decembra 1944),•
Clen 3,
Prisega se polaga pred pristojnim starešino in «
27.
položeni prisegi se sestavi zapisnik
Odlok
o podpisovaaju wiokov Nacionalnega komitet»
^oditve Jugoslavije
Člen L
'
Vse odlok*e,'ki jih" izdaja Nacionalni Komrtet osvo^^tve Jugoslavije, podpisuje predsednik Nacionalnega
komiteta osvoboditve Jugoslavije t oziroma njejgov na*°estaitk- . •
.
.
Člen 2,
.
ye se odlok" nanaša na posamezno aH na veC pUnog
državne uprave, tedaj jo sopodpisuje še poverjenik ozinola poverjeniki, na katerih' panogo državne uprave se
odlok nanaša.
- ,
.':,"•,,
*
;
; ;•; ' /. '
. 'ClenS., - ,' ' ' V' " '"•' '
. ïa odlok stopi v veljavo z dnevom objavljenja.
Beograd dne 14. decembra 1944.

I'

;

Clen 4. ', •':.': ' •
Predpisi tega odloka se ne,nanašajo na vojasse
osebe in osebe, ki so na delu v voskih ustapovih. ,
Clen 5.
Izvedba tega odloka se nalaga poverjeniku Nacional»
nega komiteta osvoboditve Jugoslavije za pravosodje»
Člen 6. .
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom objavljenja.
Beograd dne 19. decejnbra, 1944...
">'•.,

Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije*
Maršal .Jugoslavije
Josip Broi-Titò 1. r
-poverjenih pravosodja:
.
'
Predsednik:
;
'
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Frane Frol 1. r.
Maršal Jugoslavije .
Josip Broz-Tito L r. -I
, ' • .:. .' z'30- /.••' - .
'
.
'
0v
* erjenik_Nadonalnega komiteta osvoboditve
Odlok o izpIacTW enkratne podpore upokojencem
Nlävije za pravosodja \,
(izdan v.Beogradu z dnem 23. decembra 1944).
'îyane Fîrol h r.
V

ÏO

31.
Odlok o pregledu pravice na pokojnino, narodnega priznanja, stalne državne podpore in vzdrževanja ter o začasni denarni podpori prizadetih oseb
(izdan v Beogradu z dnem 19. decembra 1944).

32.
Navodilo o pregledu pravice na pokojnino, narodnega priznanja, stalne državne podpore in vzdržeyanja ter o začasni denarni podpori'
(izdano pod II. št. 80 v Beogradu z dnem 12. januarja 1945).
33.
Navodilo za izvršitev odloka o začasni ureditvi
prejemkov uslužbencev civilne vrste
(izdano pod P. f. II. št. 1028 v Beogradu z dnem
1. decembra 1944).

34.
\;
i
Navodilo za odmero in pobiranje davka za •. polletje 1944.
•
(j
(izdano pod P. f. št. 28••—44 brez datuma).
f

35.
Odobritev dela strokovnemu gibanju
Predstavniki strokovnega gibanja Jugoslavije: Djuro
Salaj, Mihajlo Milonić, Tone Fajfar, Lazar Stefanović,
Nastasija Labudović, Pavle Pavlović, Rađoje Dakić in
Mihajlo Svabić so s spisom z dne 2. januarja 1945 naznanili, da se bavijo z obnovo in odprtjem delavskih
strokovnih zvez.
Na podstavi navedenega naznanila
odloča
poverjeništvo notranjih zadev, da ee odobruje delovanje predstavnikov strokovnega gibanja za obnovitev in
odprtje delavskih strokovnih zvez na ozemlju demokratične federativne Jugoslavije.
P. n. z. št. 24.
Beograd dne 3. januarja 1945.
* Poverjenik notranjih zadev:
Tlada Zečević 1. ri

Steylllca 3 z dne S>. februarja 1945.
36.
Odlok
o povišanju invalidskih prejemkov: dosedanjih
uživalcev •**
Člen L
Dosedanji- invalidski prejemki (invalidnina in dodatki) po naredbi o vojnih invalidih in drugih žrtvah
vojne in po naredbi o vojaških invalidih iz mirne dobe
ee povišujejo na dvojni znesek.

Odlok o odrejanju kredita po Din 300,000.000 (tri
sto milijonov) za podeljevanje denarne podpore1, nepreskrbljenim rodbinam borcev Narodno osvobodilne
vojske in partizanskih odredov Jugoslavije ter padlih
borcev Narodno osvobodilne vojske in partizanskih
odredov Jugoslavije, invalidom narodno osvobodilne
vojne in njihovim rodbinam kakor tudi rodbinam
žrtev fašističnega terorja
L
(izdan v Beogradu z dnem 17. novembra 1944)!

ben 2.
, Invalidski prejemki, povišani po tem odloku, ee
izplačujejo od 1. novembra 1944 dalje.

-38.

Člen 3. " . f
Izplačilo podvojenih invalidskih' prejemkov se vrši
Iz rednih, v ta namen določenih kreditov.
Člen 4.

v

37.
\

Razlago tega odloka .daje poverjenik socialne politike v Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije.
Člen •/
' Ta odlok stopi v veljavo z dnevom razglasHve.
Beograd dne 17. novembra 1944.
Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
.
Josip Broz-Tito 1. r.
• Poverjenik socialne politike:
Dr. Anion Kržišnik 1. r.
•

Odlok
o podeljevanju začasne denarne podpore nepreskrbljenim rodbinam borcev Narodno osvobodilne vojske
in partizanskih odredov Jugoslavije ter padlih borcevi
Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odrejdovj
Jugoslavije, invalidom narodno osvobodilne vojné iiï
njihovim rodbinam kakor tudi rodbinam žrtev, lasi«
"tičncga terorja
Člen 1.
Nepreskrbljenim rodbinam borcev Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije| ter,
padlih borcev Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije, invalidom narodno osvobodilne vojne in njihovim rodbinam kakor tudi rodbinam
žrtev fašističnega terorja (usmrčenih po okupatorju! in
njegovih pomagačih, interniranih, odvedenih na prisilno
delo in podobno) se podeljuje do dokončne ureditve
njihovih pravip začasna denarna mesečna podpora.
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Člen 2.
Za nepreskrbljene se štejejo tiste rodbine in osebe,
ki od osebnega dela aH imetka nimajo stalnega dohodka v višini najvišje podpore, predviđene s tem odlokom. Če imajo kakršen koli stalni dohodek, ki je
manjši od najvišjega zneska podpore po tem odloku,
prejemajo samo razliko med dohodkom in ono podporo,
katera bi se jim podelila, da tega dohodka nimajo.
Člen 3.
Denarna mesečna podpora se podeljuje:
1. v znesku do Din 6O0O.— osebam, ki so postale
nesposobne v narodno osvobodilni borbi in zavoljo tega
niso sposobne, da v zadostni meri pridobivajo;
2. v znesku do Din 5000.— rodbinam padlih borcev Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov
Jugoslavije ter rodbinam žrtev fašističnega terorja;
3. v znesku do Din 4000.— rodbinam oseb, ki so
• vojaški službi v Narodno osvobodilni vojski in partizanskih odredih Jugoslavije.
Poleg tega se daje tudi mesečni dodatek v znesku
po Din 400.— za vsakega otroka do 18. leta starosti. .
Rodbinam uslužbencev, stalnih delavcev in dninarjev državnih in javnopravnih ustanov in. podobno, ki
so v vojaški službi v Narodno osvobodilni vojski in partizanskih odredih Jugoslavije, se izplačujejo njihovi
xedni prejemki.
Bančna, zavarovalna, industrijska in drugačna gospodarska podjetja izplačujejo, rodbinam svojih službo-'
jemalcev, ki so v vojaški službi v Narodno osvobodilni
vojski in. partizanskih odredih Jugoslavije, njihove redne prejemke.
Člen 4. Začasna denarna mesečna podpora teče od dneva,
kò stopi ta odlok v veljavo.
Člen 6.
Federalne enote prilagodijo višino podpore, ki" jo
odreja člen 3. tega odloka, kupni moči denarja, ki je
•. prometu na njihovem območju.
Člen 6.
•Poverjentstvo linanc daje denarna sredstva, potrebna za podeljevanje podpore po tem odloku, poverjeniku socialne politike, ki vrši razdelitev med federalne enote.
'
.
;'
Člen 7.
Izplačilne blagajne dostavljajo za evidenco kreditov
pristojnemu poverjeništvu federalne enote mesečna pomočila o izplačilu podpor, izvršenem po tem odloku, poverjeništva pa poverjeništvu socialne politike v Nacionalnem komitetu osvoboditve, Jugoslavije.
Člen 8.
Izvedba tèga odloka se nalaga poverjeniku socialne
Politike v 'Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije.
'
'
Natančnejše odredbe za izvršitev odloka predpišejo
Poverjeniki socialne politike v federalnih enotah sporazumno s poverjeniki financ v dotičnih federalnih
enojah, •

Člen 9.
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
Beograd dne 19. decembra 1944
Predsednik
•'Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito I. r.
Poverjenik socialne politike:
Drl, Anton Kržišnik 1. r.
?

39.

Odlok
o podeljevanju podpore rodbinam, katerih hranitelji
so v ujetništvu
Člen 1.
-v

Rodbinam vojnih ujetnikpv, ki so ostale brez ža preživljanje nujno potrebnih" sredstev, se podeljuje pod.
pora po predpisih tega odloka. Ce je živela rodbina od
zaslužka (plače, dnine in temu podobnega) osebe v ujetništvu ali če od osebnega dela ali imetka nima stalnega
dohodka v višini najvišje podpore, ki jo predvideva ta
odlok, se domneva, da je brez za preživljanje nujno
potrebnih sredstev. Rodbina,'ki ima kakršen koli stalni
dohodek, ki je manjši od najvišjega zneska podpore po
tem odloku, prejema, samo razliko med dohodkom in
tisto podporo, katera bi se ji podelila, da tega dohodka
nima.
" '
Člen 2.
Podporo smejo zahtevati člani rodbine ujetnika po
sledečem redu:
,
~
1. zakonska in izvenzakonska žena;
2. deca (zakonska, pozakonjena in nezakonska);
3. roditelji (oče in mati).
,
."
Clen3. '
Višina podpore sme znašati mesečno: '
a) na sedežu federalnih enot po Din 4000.—;
b) v mestih do Din 3000.—;
/
c) v trgih in vaseh do Din 2.000.—.
Razen podpore se daje rodbinam dodatek v znesku
po Din 400.— mesečno za vsakega otroka do 18.-leta
,
starostu
'.'"•*
Člen 4.
Federalne enote prilagodijo višino podpore kupni
moči denarja, ki je v prometu na njihovem območju.
Člen 5.
.
.
Poverjeništvo financ v Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije daje denarna sredstva, potrebna za
podeljevanje podpore po tem odloku, na razpolago poverjeništvu socialne politike v. Nacionalnem komitetu
osvoboditve Jugoslavije, ki vrši razdelitev kredita med
federalne enote.
' ' Člen 6. _ .
i . r .
Izplačilne blagajne dostavljajo za evidenco kreditov
pristojnemu poverjeništvu federalne enote mesečna poročila o izplačilu podpor, izvršenem po tem odloku,
poverjeništva pa poverjeništvu socialne politike v Nacio| nalnem. komitetu osvoboditve Jugoslavije..
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Ćlen 7.
Izvedba tega odloka se nalaga poverjeniku socialne
politike v Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije.
Natančnejše odredbe za izvršitev tega odloka predpišejo poverjeniki socialne politike v federalnih enotah
sporazumno s poverjeniki financ v dotičnih federalnih
enotah.
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
Beograd dne 19. decembra 1944.
Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
"Josip' Broi-Tito 1. r.
Poverjenik socialne politike:
Dr. Anton Kržišnik 1. r.
40.

42.

Odl&k
o obveznem naznanilu terjatev in drugačne imovine
kakor tudi obveznosti v zamejstvu
Člen 1.
Vse fizične in pravne osebe, katerm stalno bivališče oziroma sedež tvrdke je na ozemlju Jugoslavije,
morajo naznaniti vse terjatve v zamejstvu, kolikor Še
\ niso obračunane po Narodni banki, ne glede na to ali
so te terjatve prijavile Narodni banki ali ne
Člen 2.
Vse ffiSčne in'"pravne osebe, •••••• suono Divališče ali sedež tvrdke je na ozemlju Jugoslavije, morajo
naznaniti ,vso svojo drugačno imovino v zamejstvu, kolikor ni obsežena že v členu 1. tega odloka.
Člen 3.
Vee fizične in pravne osebe, katerih stalno bivališče ali sedež tvrdke je na ozemlju Jugoslavije, morajo naznaniti vse svoje obveznosti do zamejstva.

Odlok
o ustanovitvi »Komisije za ugotavljanje SKoae, povzročene po okupatorjih na kulturno-zgodovinskih
rredrstih in prirodnih znamenitostih Jugoslavije ter
za njih vrnitev v domovino« pri poverjeništvu prosvefe v Nacionalnem-komitetu osvoboditve Jugoslavije

Člen 4.
Naznanilo* terjatev in imovine v zamejstvu kakor
tudi obveznosti do zamejstva se mora izvršiti ne glede
na to, kako eo nastale.
Člen •.
Naznanilo sprejemajo Narodna banka, in organi, kt
jih^ ta določi v federalnih enotah.

•Jlen 1.
Da se ugotovi škoda, povzročena po okupatorjih na
kulturno-zgodovinskih predmetih in prirodnih znamenitostih v deželah Jugoslavije in da se uvede postopek
zà vrnitev odnesenih predmetov v Jugoslavijo, se ustanavlja pri poverjeništvu prpsvete v Nacionalnem komi»
tetu osvoboditve Jugoslavije Komisija za ugotavljanje
«kode, povzročene po "okupatorjih na kulturno-zgodovinskih predmetih in prirodnih znamenitostih Jugoslavije
ter za njih vrnitev v domovino.

'< Člen 6..
Naznanilo se mora opraviti v roku 20 dni. Narodna
banka odredi za,območje vsake federalne enote pričetek roka.
Člen 7.
Kraj naznanija se ravna pri fizičnih ose"ban po stalnem bivališču upnika, lastnika oziroma dolžnika, pri
pravnih osebah pa po sedežu tvrdke.

*

, Člen 8.
*Ta odlok etopi v veljavo z dnevom razglasitve.
St. 293. '
**
,.,/
V Beocradu dne 18. januarja 1945.
»
4
Poverjenik financ:
Ini. Dnšan Ser^nec L.

.. '.v ' Člen 2. ,
> .
Poverjenik 'prosvete V Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije imenuje člane te*komisije in predpiše pravilnik o njenem delovanju v sporazumu z Državno komisijo za ugotavljanje.zločinov okupatorjev in njih
pomagačev.
.. '
43.
'
i
Člen 8. ' . '
Odlok
o
začasni
ureditvi
delavskih
mezđ in plaS
'Ta odlok stop! • veljavo z "dnevop> razglasitve.
zasebnih nameščencev
•
*
Beograd dne 19. decembra 1944.'• .
(izdan 4 Beo«*r«iu z 'dnem 2. 'decembra 1944); v.
Predsednik s
«
"•»
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
-.
MMaršal Jugoslavije
Odlok
Josip Broz-Tito 1. r.
i
o ustanovitvi Državnega filmskega podjetja
Poverjenik prosveie:
Edvard Kocbek 1. r.
'
.
Člen 1.
,
Ustanavlja se Državno filmsko podjetje. .•. njegova
41.
uviovno področje spada:
,
'.
1. da sklepa dogovore o uvozu filmov iz zamejstva;
Odlok o izplačilu enkratne podpore, rodbinam
'- "2. da pospešuje proizvodnjo filmov in filmsko indu«
oseb, ki so v ujetništvu
'
strijo v demokratični federativni Jugoslaviji;
' (izdan v Beogradu z dnem 3. januarja 1945). /> '*
3. da vrši razdelitev filmov, ki 8Q bijü^jabavljeiy Ä
Zâme'jstxu ali •&••••• âSfflSa/ "
'n

13
Člen,
Člani Državnega vodstva narodnih posesti in njega
osebje so javni uslužbenci. Ne smejo se pečati z nikakrsnimi pridobitnimi opravki.
Člani Državnega vodstva narodnih posesti smejo z
odobritvijo svojih predpostavljenih pridržati svoje čine
v državni službi, kolikor to ne škoduje njihovemu deloveniu v Državnem vodstvu narodnih posesti

Člen 2.
Temeljna glavnica Državnega filmskega podjetja zna"Sa Din 1,000.000.— (en milijon). Glede povečanja temeljne glavnice in odprtja potrebnega kredita odloči
poverjenik trgovine in industrije.
v
Cisti dohodek Državnega filmskega podjetj? se UDO*ahi •• nospeševanie domače filmske industrije
Člen 3.
Vodstvo Državnega filmskega podjetja ima najmanj
pet članov. Clane vodstva postavlU in zameniuie pover.
jenik, trgovine in industrije.
Člen
Državno filmsko "podjetje stoji pod nadzorstvom poverjeništva trgovine in industrije ali druge ustanove, na
katero bi to Doverjeništvo preneslo pravico nadzorstva.

Člen 4.
Državno vodstvo narodnih posesu mia sieaeče odseke: 1; odsek za upravljanje zemljišč, poljedelskih gospodarstev in gozdov; 2. odsek za rudarstvo, metalurgijo,
industrijo predelovanja kovin, grafična podjetja, električne centrale in ladjedelnice; 3, odsek za tekstilno in
usnjarsko industrijo; 4. odsek za kemično in farmacevtično industrijo; 5. odsek za poljedelsko in živilsko industrijo; 6. odsek za industrijo lesa; 7, odsek za gradnje
in stavbarstvo; 8. odsek,za>banke in zavarovanje; 9. odsek za trgovske in njim podobne obrate; 10. odsek za
prometne in odpremniška podjetja; 11. odsek za finančna
vprašanja; 12. pravni odsek.
Obrtni obrati in gospodarske zadruge spadajo v pristojnost ustreza jočih odsekov, kakršna je pač priroda^
niihove eospodarske delavnosti.
Člen 5.
•'
Na čelu vs&Kega odseka stoji za to določeni član
vodstva kot šef odseka. Šefi odsekov so upravno podrejeni poverjeniku trgovine in industrije in prejemajo
navodila za svoie delovanje od njega

Člen 5.
Ta odlok stopi v veljavo takoj..
'
Beocrad dne 20. novembra 1944.
/
• Poverjenik trgovine in industrije:
Andrija Hebrang 1. r
45.
.
Ođlok o organizaciji skupinskih otroških domov
in zaokroženih otroških naselbin
Jizdan pod št, 273 v Beogradu z dnem 8. decembra
46.
Odlok o ustanovitvi začasnega socialnega sveta
ža varstvo mater, otrok in mladine
' ,,
(izdan pod žt. 14â y Beogradu z dnem 1. decembra

,
Člen 6.
Ureditev posameznih odsekov Državnega vodstva
narodnih posesti izvršijo pristojni' šefi po odredbah in
navodilih poverjenika trgovine in industrije,- Šefi prizadetih odsekov sestavi, delovni načrt in ga predložijo
po tajniku Državnega vodstva narodnih posesti poverjeniku trgovine in'industrije, ki ga odobriv'eoglasju s
pristojnim gospodarskim poverjenikom. Ob koncu vsakega meseca predložijo vsi odseki Državnega vodstva
narodnih posesti po tajniku poročilo o delovanju, izvršenem med mesecem in o stanju poslovanja njihovega
odseka poverjeniku trgovine in industrije. Prepise teh
poročil dostavlja tajnik Državnega vodstva narodnih posesti tudi vsem drugim prizadetim poverjeniStvom in
jpoverjeništvu ekonomske oV>©ye domovine,

47. '
.-'.•;
.
Na osnovi člena 11. odloka Predsedništva Proli' fašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije o prehodu sovražniške imovine v državno svojino, o upravljanju imetja odsotnih oseb in o zaplembi imovine, ki
so jo okupatorske., oblasti prisilno odtuiile, predpisujem
Uledeči
':
\ .

•

'

Pravilnik

ore-nnizaciji Državnega vodstva narodnih nosešti
Člen 1.'. '
Državno vodstvo narodnih posesti sestavljajo/taìnik '
, ïn Člani vodstva, katerih jo najmanj 20 in izmed katerih
ee določijo šefi odsekov v potrebnem številu. Tajnika in
•člane postavlja in zamenjuje poverjenik trgovine in industrije sporazumno e poverjenikom ekonomske obnove
domovine in a poverjenikom financ, sprejemajoč 'med'
Člane vodstva predstavnike posameznih federalnih enot
in pokrajin na predlog izvršilnih oblastev tako federalnih enot kot pokrajin. Osebje tajništva in drugo pomožno
, oaehia Doetavlia Dovaclenik trgovine in industrije.
(JO

'•'_.'

'•••

•

., " Člen 2,

'.*•',

•

-

*

':

••

•;

'-

<•

'

:

.'•

'•'•'•-

••••.'.

Splošno poslovodstvo,Državnega*vodstva nafodma
posesti in" koordinacija dela posameznih odsekov je naloga tajnika in sej Državnega vodstva narodnih posesti,,
ki Jih sklicuje tajnik po potrebi, najmanj pa enkrat mesečno. Seje vodi tajnik. Državno vodstvo narodnih posesti
in njen-tajnik sta neposredno podrejena poverjeništvu
trgovine in industrije in delujeta po njegovih navodilih.
Zapisnik seje Državnega vodstva narodnih posesti hrani
tajnik in dostavlja po en overovljen prepis prizadetim
gospodarskim poverjenikom in predsedništvu Nacionalnega komiteta osvoboditve jugoslavi je-na j pozne je v treh
dneh po. opravljeni seji
'

';;'. Poverjenik' trgovine- In industrije izda sporazumno
•
.'
* 't-ien o.
* ' B poverjenikom financ in s poverjenikom ekonomske
Državno
vodstvo
narodnih
posesti ima svoj samo-'
obnove posebne predpise o stvarjanju organov Držav: nega vodstva'narodnih poeesti v posameznih federalnih stojen letni proračun, .razdeljen na. trimesečja. Sredstva
enotah in predpiše delovno £odročje ' njihovega "po- za vzdrževanje Državnega vodstva* narodnih'posesti se
tìoyanìa, ' "• • '•'• •
'•• •,'.
•—•-—.••':- doee&aio z odmero na podržavljena ali .kontrolirana pod-
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jetja in imetja, ki spadajo pod Državno vodstvo narodnih
posesti. Proračun in odmero proračunskih sredstev odobruje poverjenik trgovine in industrije v sporazumu s
poverjenikom financ.
Člen 9.
Podjetja in imetja, ki so pod upravo Državnega
vodstva narodnih posesti, obdrže svojo gospodarsko
in tehnično samostalnost. 0 njihovem spajanju,-*razširitvi
ali likvidaciji odloča poverjenik trgovine in industrije
v sporazumu s poverjenikom ekonomske obnove in drugimi prizadetimi poverjeniki.
Člen 10.
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
Poverjenik trgovine in industrije:
Andrija Hebrang 1. •.
48.
Na podstavi odloka Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije o ustanovitvi Komisije za ugotavljanje
Škode, povzročene po okupatorjih na kulturno-zgodovinskih predmetih Jugoslavije ter za njih vrnitev v domovino z dne 19. decembra 1944 predpisujem sledeči

Pravilnik
o sestavi in delovanju »Komisije za ugotavljanje
škode, povzročene po okupatorjih na .kulturno-zgodovinskih predmetih in prirodnih znamenitostih Jugoslavije ter za njih vrnitev v domovino« pri poverjeništvu prosvete v Nacionalnem komitetu osvoboditve
Jugoslavije
Člen 1.
Komisija za ugotavljanje škode, povzročene po okupatorjih na kulturno-zgodovinskih predmetih in prirodnih znamenitostih Jugoslavije ter za njih vrnitev v domovino ima nalogo, da zbere vse podatke o prizadejani
škodi, ugotovi odgovornost za škodo in oblikuje predlog,
kako bi se kulturno-zgodovinski predmeti vrnili v Jugoslavijo, oziroma kako M se zanje dobilo nadomestilo, če
80^ poškodovani ali uničeni.
Naloga komisije je tudi, da zbere podatke o vseh
kulturno-zgodovinskih predmetih, ki •• bili odneseni z
ozemlja Jugoslavije prej, ne glede na to kdaj in kako,
in da oblikuje predlog za njihovo vrnitev. ,
Člen 2.
Komisijo, sestavljajo odposlanci — predstavniki poyerjeniâtev prosvete y posameznih federalnih enotah.
Člen 8. " ' . .
Komisija deluje e posredovanjem, poverjeništev prosvete v posameznih federalnih enotah oziroma s posredovanjem komisij z istim namenom, kolikor se v posameznih federalnih enotah pokaže potreba za njih ustanovitev.
Komisija je upravičena, da v mejah tega pravilnika
poverjeništvu prosvete izdaja vsa potrebna navodila in
naredbe za dosego izvršitve postavljenih nalog.
Za svoje delovanje je odgovorna komisija poverjeniku prosvete v Nacionalnem komitetu osvoboditve Ju•
goslavije.
»
Člen 4. .
,
\
Komisija zbira podatke in dokazno gradivo o plenitvi, poškodovanju •• uničevanju •§•• ^{urno-zgodosinskih jy$đm£tg&.

Dokazno gradivo se mora opremiti z znanstveno in
strokovno argumentacijo in razvrstiti po strokah: l.Esole
(osnovne, srednje, strokovne, višje, glasbene in umetni,
ške šole in akademije, univerze, narodne univerze: strokovni inventar, pomožna ličila, šolski arhivi, knjižnice,
klinike z vso strokovno in znanstveno opremo); 2. [akademije znanosti (knjižnice, arhivi, zbirke in kolekcije
raznih vrst in skupin znanstvenega gradiva, zemljevidi,
rokopisi, zgodovinski, etnografični, vojaški, cerkveni in
galerije slik; 5. arhivi; 6. javne knjižnice; 7. gledališča
(garderobe, knjižnice, godala in podobno); 8. državne in
samoupravne tiskarne (knjižnice, klišeji, zbirke fotografij
in slik in podobno); 9. cerkve vseh veroizpovedi (zgradbe, arhivi, cerkveni predmeti, knjižnice in podobno);
10. javni spomeniki in zgradbe kulturno-zgodovinskega
pomena.
Člen 5.
Kot dokazno gradivo veljajo: uradna poročila dotičnih ustanov, izpovedbe prič, izkazi in listine o izvršitvi
dejanja, fotografični posnetki predmetov, kraj, ostanki in
sledovi poškodovanih ali uničenih ' predmetov, kakor
sploh vsa podobna sredstva, ki se morejo pritegniti k
ugotavljanju prizadejane škode in služiti omogočanju
vrnitve oplenjenih predmetov in nadomestila za prizadejano škodo.
j
Zbrano gradivo ureja komisija strokovno in iziela
predloge glede vrnitve in nadomestila. Za vse odnesene
predmete se zahteva v prvi vrsti vrnitev, za uničene
nadomestilo v kulturno-zgodovinskih sovrednotah al:!, če
takih ni, v drugih tvarnih vrednotah.
Člen 6.
Podatke in dokazno gradivo o osebah, ki so se udeležile plenitve, uničevanja ali poškodovanja, pošilja ko-;
misija Državni komisiji za ugotavljanje zločinov okupa>
torjev in njihovih pomagačev kot za to pristojnemu
oblastvu.
Člen 7,
Vsi organi vojaških in državljanskih oblastev kjukor
tudi vsi državljani so dolžni, da na zahtevo komisije ali
na poziv njenih organov dajejo na gornja vprašanja] vsa
obvestila in nudijo pri delovanju vso podporo in pomoč.
Naša oblastva, ki sodelujejo pri okupacijski oblasti na
sovražniškem ozr-mlju, izvedejo na predlog komisije zaplembo zahtevanih predmetov.
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnevom razglasitve,
Št. 147. ,.
i:
'•' Beograd dne 20. decembra 1944. ' ,
Poverjenik prosvete:
Edvard Kocbek 1. r.
49.

Navodilo za. odmero in pobiranje pristojbin za
sledeče postavke pristojbinskega' cenika
(izdano pod št. 26/III brez datuma).

50.
Navodilo za odmero in pobiranje državne troS*
nine na sledeče trošarinske predmete
, .(izdano £•• št, 27/•• brez datuma!-
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SïevSIk:«a -4 •• di«? 13. fetsruarfa 1945.
51.
Odlok
o odpravi in razveljavljenju vseli pravnih predpisov,
izdanih med okupacijo po okupatorjih in njihovih
pomagačih; o veljavnosti odločb, izdanih v tej dobi;
o odpravi pravnih predpisov, ki so veljali v trenutku
okupacije po sovražniku
Na predlog Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije in na podstavi člena 4. odloka' o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem
zboru Jugoslavije in Nacionalnem komitetu osvoboditve
Jugoslavije kot začasnima organoma vrhovne narodne
oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno
izdaja Predsedništvo Protifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije sledeči odlok:
Člen 1. '
Pravni predpisi (zakoni, uredbe, naredbe, pravilniki,
itd.), izdani med sovražniško okupacijo po okupatorjih
in njihovih pomagačih, se odpravljajo in proglašajo za
neveljavne.
Člen 2.
Pravni predpisi (zakoni, uredbe, naredbe, pravilniki
IW-), ki so veljali v trenutku okupacije po sovražnikih
(pred 6. aprilom 1941), se odpravljajo, kolikor nasprotujejo pridobitvam narodno osvobodilne borbe, ter deklaracijam in odlokom Protifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije in deželnih protifašističnih predstavniških zborov posameznih federalnih enot ter, njih
predsedništev, kakor tudi pravnim predpisom, izdanim
Po Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije in
njegovih poverjeništvih ter po vladah in posameznih
poverjeništvih federalnih enot.
Člen 3.
Odločbe (sodbe, odločitve, sklepi) sodnih oblastev,
izdane med sovražnikovo okupacijo po okupatorjih in
• njihovih pomagačih in ki se z njimi urejajo zasebnoPravna razmerja, ostanejo v veljavi, če niso v nasprotju
e' pravnimi predpisi, ki v smislu člena 2. pričujočega
°dloka obdržijo veljavnost.
Glede odločb, ki so v nasprotju s temi, v smislu
člena 2. pričujočega odloka še veljavnimi pravnimi predpisi in e katerimi stranke niso sporazumne, sme vsaka
°d njih v treh letih od dneva razglasitve, pričujočega
odloka začeti postopanje o prizadetem sporu pred prisojnim sodiščem, ki izreče neodvisno od izida prejšnjega
e
Pora novo obvezno odločbo. Ce ni stranke, ki je oškodovana s prejšnjo odločbo ali če stranka iz katerega koli
razloga ne more začeti postopanje, 4ili če so prizadete
osebe pod skrbstvom, mora začeti tu mišljeno postopanje
-Pristojni organ narodne oblasti.
Člen 4..
Ko je postopanje iz člena 3. začeto, se ne morejo
Oftvarjati do končne odločbe sodišča nobene pravice in
obveze, katere potekajo iz odločbe, ki se glede nje zahteva razveljâvljenje ali izprememba.
Izjemoma pa z začetkom postopanja ne preneha
obveza
vzdrževanja otrok, roditeljev ter drugih slabot' niû in delanezmožnih oseh.

Člen 5.
Zemljiškoknjižna stanja na podstavi odločb iz čl. 3.
ostanejo v veljavi. Stranka ali pristojni organ narodne
oblasti, kj je v smislu člena 3. začel postopanje pred
pristojnim sodiščem, sme predlagati, da se v javnih
knjigah (zemljiških, rudarskih, zadružnih in drugačnih)
zaznamuje spornost pravic, ki potekajo iz prizadetih
odločb.
Člen 6.
Odločbe (sodbe, odločitve, sklepi) v kazenskih zadevah, ki so jih izdala redna kazenska sodišča med
sovražnikovo okupacijo na temelju predpisov, veljavnih
pred 6. aprilom 1941, ih ki se ne tičejo političnih kaznivih dejanj, ostanejo 'v veljavi, dokler ne izda pristojno
sodišče na predlog javnega tožilca nove odločbe. Vse
odločbe teh sodišč ali drugačnih sodišč ali oblastev (vojaških sodišč, policijskih oblastev, izrednih sodišč itd.),
ki so imele političen značaj, kakor tudi odločbe v kazen,
skih zadevah, izrečene na podstavi predpisov, ki so jih
izdali fašistični okupatorji in njihovi pomagači, se odpravljajo in ne veljajo. Javni tožilec sme tudi v takih
primerih vložiti predlog, da izda pristojno narodno ob«
lastvo novo odločbo.
•
Člen 7.
Glede odločb izvršilnih (upravnih, administrativnih)
oblastev, ki so jih izdali okupatorji in njihovi pomagači
med sovražniško okupacijo in s katerimi se urejajo zasebnopravna razmerja, veljajo odredbe člena 3. in prvega
odstavka člena 4. pričujočega odloka ustrezno.
Člen 8.
Odločbe izvršilnih (upravnih, administrativnih) oblastev, katere ne spadajo med one, ki iih omenja Člen 7,
se razveljavljajo.
Člen 9.
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
St. 132.
V Beogradu dne 3. februarja 1945.
Predsedništvo
Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Vrsnik naloge tajnika:
Rodoljub čolakovic* 1. r.

Predsednik:
Dr. Ivan Ribar L f.
52.

Odlok
o ustanovitvi in pristojnosti javnega tožilca
demokratične federativne Jugoslavije
Na. predlog Nacionalnega komiteta osvoboditve Juposlavife-in na podstavi člena 4. odloka o, vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem, predstavniškem
zboru Jugoslavije in: Nacionalnem komitetu osvoboditve
Jugoslavije kot začasnima organoma vrhovne narodne
oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno
izdaja Predsedništvo Protifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije sledeči odlok:
Člen 1.
•
Vrhovno t:*)'Gorstvo nad tem, da vsi organi izvršilne
oblasti kakor tudi posamezne uradne osebnosti, prav

r

le
tako pa tudi državljani Jugoslavije zakone oziroma odloke z zakonito veljavo točno izpolnjujejo, so nalaga
javnemu tožilcu demokratične federativne Jugoslavije.
Člen 2.
Javnemu tožilcu demokratične federativne Jugoslavije kakor tudi vsem njegovim organom v federalnih
enotah pritiče pravica zakonitega posredovanja in redne
pritožbe v, vsakem stanju postopanja.
Glede izdanih upravnih in sodnih odločb, ki eo postale pravnomočne, mu gre pravica nadzorstvene pritožbe,
pritožbe.
." .
• Člen 3.
;0 nadzorstveni pritožbi glede upravnih odločitev
vseh obiastev odloči dokončno organu oblasti, ki je izdal
prizadeto pravnomočno odločitev, nadrejeni organ oblasti.
Glede sodnih odločb izda dokončno odločbo pristojno višje sodišče; če je izdalo odločbo Vrhovno sodišče federalne, enote,-, odloči Vrhovno sodišče demokratične federativne Jugoslavije; če je odločbo izdal svet
Vrhovnega sodišča demokratične federativne Jugoslavije,
tedaj izda dokončno odločbo občna seja Vrhovnega sodišča demokratične federativne Jugoslavije.

dajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru
Jugoslavije in Nacionalnem komitetu osvoboditve jugoslavije kot začasnima organoma vrhovne narodne oblasti
v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno izdaja
Predsedništvo Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije sledeči odlok:
Člen 1.
Kot najvišji organ sodstva se ustanavlja Vrhovno
sodišče demokratične federativne Jugoslavije s sedežem
v Beogradu, v čigar peristojnost spada:
1. odločanje o nadzorstvenih pritožbah javnega tožilca demokratične federativne Jugoslavije, vloženih proti
odločbam vrhovnih sodišč posameznih federalnih enot
in proti odločbam svetov Vrhovnega sodišča demokratične federativne Jugoslavije;
2. odločanje o sporih glede pristojnosti med sodišči,
raznih federalnih enot, o sporio glede pristojnosti med
vojaškimi in državljanskimi sodiSči ter o sporih glede
pristojnosti med sveti Vrhovnega sodišča demokratične
federativne Jugoslavije in vrhovnih sodišč posameznih
federalnih enot;
•
-,
3. podajanje obveznih navodil za vprašanja sodne'
prakse iz področja skupne zakonodaje in
• 4. razsojanje o onih kazenskih in državljanskih stva.
reh/ za katere je po zakonu pristojno. '
'.""'•

Člen 4.
Javnega tožilca demokratične federativne Jugoslavije
Imenuje Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije.
'/:':' '-"
s
Člen 2.
v'Clen 5.
Vrhovno eodišče demokratične federativne JugoslaJavnega tožilca posameznih federalnih enot imenuje
vije
izdaja odločbe v svetu, treh Članov, in v občni seji.
na predlog deželnih protifašističnih predstavniških zboV
občni seji odloča, kadar odloča o nadzorstveni .pri«,,
rov javni tožilec demokratične federativne Jugoslavije,
ostale javne tožilce pa postavlja javni tožilec dotične tožbi proti odločbi sveta Vrhovnega sodišča demokratič."
federalne enote proti potrditvi s strani javnega tožilca ne federativne Jugoslavije, kadar odloča o sporu- glede
pristojnosti med sveti Vrhovnega sodišča demokratične
demokratične federativne Jugoslavije.
federativne Jugoslavije in vrhovnih sodišč posameznih
••••,. •
"Člen 6.
federalnih enot in kadar podaja obvezna navodila za
vprašanja
sodne prakse, v vseh ostalih primerih pa.,
Organi Javnega tôSlca demokratične federativne
- ~
Jugoslavije izvršujejo elužbo neodvisno od veeh krajev- izdaja odločbe v svetu treh Članov.
nih organov in so podrejeni samo javnemu tožilcu demo'
Clen3.
,
-.'i,. ^
kratične federativne Jugoslavije.
Vrhovno' sodišče demokratične federativne Jugoslav
Člen 7.
vije sestavljajo predsednik in 10 članov, ki Jih imennje
S posebnimi zakoni se določi organizacija, delovno Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije.
področje in poslovanje javnega tožilca demokratične
Člen 4, ; '"
• '
,,,.,
. federativne Jugoslavije in njegovih organov. .
Občno
eejo
sestavljajo
predsednik
in
najmanj
•
•>
,'
'Člen 8. •*
no? sodišča.
Ta odlok stopi v veljavo % dnevom razglasitve.
Javni tožilec Je obvezno navzočen pri. obtSnisejf,
nima pa pravice, da ee udeležuje odločanja;'"'•-'.
-• •-188.-"- • -'•'•"• '\ ' "*
-' •" %
. • Beogradu dne 3.'febroarja 1045.Člen .5.
• '.', ,, Fredsednigtvb
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
Protifašističnega sveta, narodne osvoboditve. Jugoslavije
' Vršnik naloge tajnika:' "'•>"•
Rodoljub čolaković ir.

Predsednik: • '
Dr.-Ivan Ribar 1.•.

53.
Odlok
o ustanovitvi Vrhovnega sodišča
demokratične" federativne Jugoslavije
Na predlog Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije in ua podstavi člena 4. odloka e ••••••••. zakono-

>

,

';

St. 134. _ .
.'.-'..'
.-':••''
V Beogradu dne 8. februarja Î945.
' .•
* Predsedništvo
Protifašističnega iveta narodne osvoboditve Jugoslavija
-' Vršnik naloge tajnika:
Rodoljub Čolaković L r,

v

• ', Predsednik:
Dr.Ivan Ribar Lr.

%
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54.
Odlok o odpravi poverjeništva prehrane
(izdan pod št. 125 v Beogradu z dnem 1. februarja
1945)
55.
Odlok o ustanovitvi poverjeništva trgovine in
oskrbovanja
(izdan pod Si 126 • Beogradu z dnem 1, februarja
1945).
66.
Odlok o ustanovitvi poverjeniStva industrije
(izdan pod št 127 v Beogradu x dnem 1. februarja
1W6).
•7.
Odlok o določitvi mezdnih razredov in tablice
za denarno zameno prejemkov v naravi v delavskem
zavarovanju na območju cele države
(izdan pod št 1747 v Beogradu z dnem 31. decern*
bua 1044).
58.

Odlok
o ustanovitvi znanstveno-preiskovalnega zavoda za
kemicno-farmacevticno proizvodnjo demokratične
4
federativne Jugoslavije
Oton 1.
'
Za oetvaritev znanstvenega vodstva pri dviganju In
napredovanju proizvodnje zdravil ee ustanavlja v okrilju
poverjeništva narodnega zdravja v Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije znanstveno preiskovala! zavod za kemicno-farmacevticno proizvodnjo demokratične
federativne Jugoslavije.

59.

Odlok,
o izdajanju predpisov in naredb o vseb vprašanjih,
ki se nanašajo na proizvodnjo, uvoz in razdelitev
zdravil, medicinskih instrumentov, medicinskih aparatov in sanitetskega gradiva, vštevši lekarniško
službo
Člen 1.
Za oskrbovanje naroda • potrebnimi zdravili in
dobrimi zdravili, medicinskimi instrumenti, medicin-.
skimi aparati in sanitetskim graddvom izdaja poverjeni,
štvo narodnega zdravja v Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije predpise in naredbe o proizvodnji, •
uvozu in razdelitvi zdravil, medicinskih instrumentov,
medicinskih aparatov in sanitetskega gradiva, vštevši
tudi lekarniško služba
Člen 2.
Predpis iz Slena 1. tega odloka zadeva vsa državna
in zasebna podjetja in ustanove, ki se pečajo z izdelovanjem, predelavo in prodajo zdravil, zdravilnih izdelkov,
kemikalij, medicinskih instrumentov, medicinskih apa.
ratov in sanitetskega gradiva, kakor tudi drugih industrijekih ali obrtnih izdelkov, ki služijo zdravstvenim
namenom.
Člen 3.
Izvedba tega odloka se nalaga poverjeniku narodnega zdravja v Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije.
Člen 4.
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
St 26.
Beograd dne 4. januarja 1946.
Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito 1. f.
Poverjenik narodnega zdravja:
Dr. Z. Sremee L r.

Člen 2.
Poverjenik narodnega zdravja v Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije predpiše pravilnik o ureditvi in poslovanju zavoda.

60.
Odlok
o dolznostnem dostavljanju tiskovin na ozemlju
Jugoslavije

Člen 8.
Ta odlok «topi v veljavo z dnevom razglasitve.
8
*. 7.
Beograd dne 3. januarja 1945.

. Člen 1.
Da ee oskrbijo osrednje knjižnice v domovini, mora
vsak tiskar na ozemlju Jugoslavije dostavljati po osem
izvodov vsakega s tiskom aH na drug grafični način
razmnoženega predmeta, in sicer dva izvoda poverjeništvu presvete v Nacionalnem komitetu osvoboditve Jugoslavije in po en izvod posameznim federalnim enotam.
Poleg dolžnostnih izvodov, predpisanih s pričujočim odlokom za ozemlje cele Jugoslavije, odredj — po
potrebi — vsaka federalna enota še število «lolžnoetnib
izvodov samo za njeno območje.
Člen 2.'
Ta doKnoet velja glede vseh časnikov, časopisov,,
knjig, brošur, muzikalij, slik, grafikonov, risb, letakov,
lepakov, in sploh tiskanih ali litografiranih predmetov.

Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broi-Tito L r. ,
Poverjenik narodnega zdravja:
Dr. Z. Sremee L r.
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Od te dolžnosti pa se izvzemajo uradni in trgovski J
obrazci, osmrtnice, reklamske objave in podobno.
1
Člen 3.
Tiskar mora dostavljati dolžnostne izvode pred razpečevanjem. Dnevniki se dostavljajo tedensko. Tiskarne
zunaj sedeža ustanov, katerim gre pravica na dolžnostne
izvode, dostavljajo izvode po pošti poštnine prosto.
Člen 4,
Ce se tiskani predmeti izdelujejo v več grafičnih
zavodih (tisk, platnice, slike itd.), mora dolžnostne
izvode dostaviti tiekar besedila.
Člen 5.
Dolžnostnd izvodi morajo biti v tipografičnem oziru
brezhibni.
Člen 6.
• Dokler domovina ni 4>svobojena, dostavljajo tiskarji
vse dolžnostne izvode poverjeništvu prosvete tistih federalnih enot, na katerih območju je tiskarna. Ko ee pokaže možnost, se porazdelijo izvodi v smislu člena 1.
tega odloka.
Člen 7.
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
Beograd dne 8. februarja 1945.
Predsednik
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito 1. r.
Poverjenik prosvete:
Edvard Kocbek 1. r.
61.
Odlok o uvedbi odmere in pobiranja doklade na
državni temeljni davek
• (izdan v Beogradu z dnem 15. januarja 1945).
62.
Odlok o pristojbinah za vstopnice v korist Društva
rdečega križa Jugoslavije
(izdan y Beogradu z dnem 13. januarja 1945).

63.
Odlok
o izvozu obdelanega lesa iz gozdov
Člen 1.
Lastniki, zakupniki in posestniki gozdov,- kakor tudi
gozdarski podjetniki morajo najpozneje do 31. marca
1945 izvoziti iz gozdov do nakladalnih postaj ves les, ki
leži Obdelan v gozdovih in e katerim razpolagajo na
katerem koH temelju.
V primeru, da ee dokaže flemožriort ifevoza" lesa
,v odrejenem roku, smejo poverjeniki gozdargtva federalnih, dežel ta rok •••••••.
' ••

Člen 2.
V primeru, da osebe, ki so dolžne izvoziti les, tega
lesa v roku, predpisanem po členu 1. pričujočega odloka,
ne izvozijo, se obdelani les zapleni v korist države.
Odlok o zaplembi izda poverjenik gozdarstva pristojne
federalne enote.
Člen 3.
Izvajanje tega odloka ee nalaga poverjenikom gozdar»
etva federalnih dežel.
Člen 4.
Ta odlok stopa v veljavo z dnevom razglasitve.
Beograd dne 25. januarja 1945.
Predsednik Gospodarskega sveta
Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije»
Ândrija Hebraing Ï. r.
Poverjenik gozdarstva:
...-.-.Sul. M. Filipovié L r.
64.
Odlok o prehodu central za žitarice in živino
v pristojnost poverjeništva Srbije za prehrano '
(izdan v Beogradu z dnem 16. decembra'1944).
65.
Odlok poverjeništva financ o katastrskih uslužbencih
(izdan pod št. 185 v Beogradu z dnem 29. decembra
1944).
66.
-"*'•
Odlok o poslovanja Narodne banke, Državne
ltipotekarne banke, Poštne hranilnice, Privilegirane
agrarne banke, Občinske hranilnice in Obrtne banke
(izdan v Beogradu z dnem 12. novembra 1944).
67.
Odlok o zasegi Srbske brodarske dražbe
(izdan pod št. 316 v Beogradu z dnom 20. decembra
1944).
68.
Odlok o zasegi ladjedelnic
(izdaji pod št. 244 v Beogradu z dnem 22. novembra
1944).
69.
Odlok o razpolaganja z rečnimi ladjami, ladjedelnicami ter plovnimi in pristaniškimi napravami
. (izdan pod št. .422 v Beogradu z dnem 14. decembra
1944),
70.
Navodilo o poslovodstvu Komande rečne plovbe
pri poverjeništva prometa v Nacionalnem komiteta
osvoboditve Jugoslavije
(izdano pod št. 423 v Beogradu z dnem 14. decembra
1944L

td
71.
Naredba o prevažanju živil
(izdana pod št 424 v Beogradu z dnem 14. decembra
1944)
72.

Prepoved
izpreminjanja rodbinskih imen
Vojni zločinci ter sotrudniki in pomagači okupatorjev se poizkušajo na razne načine izogniti zasluženi
kazni. Eno izmed najbolj uspešnih sredstev je izprememba rodbinskega imena, ki se ga "bodo vneto posluževali vsi oni, ki jih zasledujejo državna komisija za
ugotavljanje zločinov okupatorja in njegovih pomagačev
(njeni organi: deželne komisije), vojaška sodišča in
drugi organi, ki imajo nalogo, da jih lovijo, prijemajo in
gredajajo pristojnemu oblastvu.

Z izpremembo rodbinskega imena,se imetnik tega
imena oddvoji od svojega prejšnjega rodbinskega imena
in postane potemtakem nova oseba za vse tiste osebe,
ki ga od prej ne poznajo drugače kakor po rodbinskem
imenu. Ce izpremeni taka oseba še bivališče in se na ta
način umakne iz kroga svojih znancev, je najdba in
identifikacija take osebe precej otežkočena.
Da se to prepreči in da se olajša delo pristojnih
preiskovalnih in sodnih organov,
prepoveduje
poverjenlštvo notranjih zadev, da se do bodoče naredbe
uvede postopek in izda odločba glede katere koli prošnje
za izpremembo rodbinskega imena; organi,* ki jim je
naloženo izdajanje osebnih izkaznic in legitimacij, pa se
opozarjajo, da so pri svojem delu po možnosti pazljivi.
St. 125.
Beograd dne 15. januarja 1945.
Poverjenik notranjih zadev:
. Vlad» Zecević 1. r.

Številka S • dne 16. februarfa 1945.
73.

Finančni odlok o predračunu državnih izdatkov
•o dohodkov Jugoslavije za proračunsko razdobje
, februar—marec 1945
(izdan pod V. št. 149 v Beogradu z dnem 1. februarja 1945).
74.

Navodilo o poslovanju vseh računovodstev v
poverjeništvih, samostojnih državnih ustanovah in
Podjetjih
(izdano pod št. 805 v Beogradu z dnem 30. novembra 1944).
75.
Navodilo o plačevanju davka za 1. 1945. in o odmeri zemljarine za II. polletje 1944. leta
(izdano y Beogradu — brez datuma).

76.

Navodilo o poslovanja javnopravnih denarnih
«avodov
(izdano pod št. 452 v Beogradu z dnem 30. decernbr
« 1944).
77.

Dodatek k navodilu za odmero in plačilo davka
a drugo polletje 1944. leta

z

78.

Otvoritev carinarnic: • Skoplju, Djevdjelijl,
Bitolju in Ohridu
" (objavljeno pod št. 40 v Beogradu z dnem 2. decembra 1944).
79.
Premestitev sedeža carinarnice iz Bele Palanke
v Caribrod
(objavljeno pod št. 39 v Beogradu z dnem 2. de«
cembra 1944).
80.

Ukinitev carinarnic: v Obrenovcu, Šabcu, Crni
bari in Mali Mitrovici
(objavljeno pod Št. 71 v Beogradu z dnem 13. decembra 1944).
81.
Otvoritev novih carinarnic v Bački
(objavljeno pod št. 78 v Beogradu z dnem 16. de»
cembra 1944).
82.

Ukinitev carinarnice v, Petrovaradinu
(objavljeno pod št. 87 y Beogradu z dnem 16. januarja. 1945).
83.
Ukinitev carinarnice v Negothm
(objavljeno pod št. 20 y Beogradu z dnem 5. ja.
nuarja 1945).
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84.

86.

Ukinitev carinarnice v Mokri gori
(objavljeno pod št. 103 v Beogradu z dnem 17. Januarja 1945).

Izdajanje potnih dovolilnic
(objavljeno pod St. 154 v Beogradu z dnem 22, ja«
nuarja 1945).

85.
Ukinitev carinskega odseka Moravske finančne
direkcije y Nišu
(objavljeno nod St 104 v Beogradu z dnem 17. januarja 1••••,

87.
Poštne takse
(objavljeno pod St. 252, 257 in 361/44 v Beogradu -»
brez datuma).
Opomba: Veljajoči predpisi linancne etroke se ne
ponatiskujejo v celoti, ker bo ministrstvo za fjnance
fed&lfi m tg £rejd£i^[ £ ßOjebjJ ••,.

POSEBNA PRILOGA
k štev. 7. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 9. junija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 6 do 15.

Številka 6 z dne 20. februarja 1045.
88.
Odlok
o poenotenju računovodstva
Na predlog Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije in -na podlagi 5. člena v odločbi o vrhovnem
zakonodajnem in izvršnem narodnem predstavniškem
telesu Jugoslavije ter Nacionalnem komiteju osvoboditve
Jugoslavije kot začasnih organih vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji za dobo narodno osvobodilne vojne,
izdaje predsedstvo Antifašisličnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije sledeči odlok:
1. člen
Poenoteni način računovodstva se uvede zaradi čim
racionalnejše delovnosti in da se omogoči čim uspešnejše
nadzorovanje nad delovanjem podjetij.
Naloga računovodstva je:
1. ugotavljanje imovinskega stanja in rezultata —
tako letnega kakor tudi za krajša časovna razdobja:
2. porazdeljevanje in kontroliranje stroškov po mestih in po izdelkih;
1. določanje in kontroliranje cen na podlagi last'
nih cen;
4. nadzorstvo nad poslovanjem podjetij;
)
5. deponiranje in plahiranje.
Računovodstvo podjetij se deli na pet temeljnih
oblik:
1. knjigovodstvo z bilančnim računom in z računom
izgube in dobička:
2. obratovni obračun;
8. kalkulacija;
4. statistika s primerjavo;
6. planirahje.

računskimi podlogam] (nalogov in dokazil), ki jih je
treba sistematično hraniti, tako da jih je mogoče vsak
čas z lahkoto in hitro najti.
3. Knjigovodstvo mora nuditi zadostno možnost za
primerjavo sorodnih podjetij, kakor tudi za analizo
strukture in razvoja ^kapitala, proizvodnih stroškov, prometnih stroškov in rezultata, za dosego racionalizacije
vsakega podjetja posebej in celotne skupine sorodnih
podjetij.
4. Knjigovodstvo mora omogočiti razločitev:
a) letnega obračuna od mesečnih obračunov;
b) kalkulativnih od nekalkulativnih, kakor tudi
od izrednih in neposlovnih stroškov in dohodkov.
5. Sestava bilance po postavkah mora ustrezati zakonitim predpisom, a v račuhu izgube in dobička je
treba ločiti rezultate poslovnega značaja od izdatkov in
dohodkov neposlovnega značaja. .
6 Deljena knjigovodstva, n. pr. poslovno in obra.
tovno. glavno in vzporedno, centralno jn podružniško,
morajo biti mVdsebojno tako povezana, da tvorijo nerazdružljivo organizacijsko celoto.
Računski ókrir
3. člen

1. Za vsa podjetja, ki so dolžna ravnati se po tem
odloku o poenotenem računovodstvu, je predpisan priloženi obvezni računski okvir. Osnovan je na decimalnem sistemu in razdeljen na deset razredov računov.
Vsak razred se delj na deset skupin, vsaka skupina na
deset podskupin itd.
2. RačUnsketnu okviru je priložen vzorec račun,
skega nacrta za proizvodniška podjetja. Računske skupine in računi V 0., 1., 2., 3., 8. in 9.. razredu so obvezni
za vsa podjetja. Glede 4. do 7. razreda sme poverjenik
za trgovino in preskrbo predpisati obvezne skupihé in
KNJIGOVODSTVO
račune skladno s potrebami posameznih gospodarskih
panog; dotlej je obvezna raba skupin in računov, razSplošne odredbe
vidna v priloženem računskem načrtu, pri čemer je
2. Člen
treba upoštevati tudi predpis-} o zbiranju ali razčlenje1. Naloga knjigovodstva je: ugotavljati stanje, iz- vanju skupin in računov, navedenih v 3. točki tega člena.
3 Obvezni računskj okvir je ia knjigovodstvo orgadatke, učinke, rezultate, kakor tudi izpremembe v določenem razdobju. Nuditi mora podlago za to, da se lahko nizacijski načrt, toda ne odreja tehnike knjigovodstva.
preizkusijo vsi poslovni obračuni, posel no ohračun nbra. "Le-ta je načeloma svobodna v mejah podrobnih navod'1,
tovanja, kalkulacije in statistike. Ursjeno mora biti ki bodo naknadno predpisana za posamezne gospodarske
praviloma po sistemu dvos'ivnega knjigovodstva. Samo panoge. Računskj okvir, zlasti njegova ožja ali širša
mala podjetja in obrtniške delavnice smejo iniefj izje- porazdelitev po računskih skupinah ali stroškovnih
vrstah "e upravlja po velikosti in zgradnji obrata ter
moma enostavno knjigovodstvo.
2. Knjige se morajo voditi po načelih pravilnega njegove proizvodnje. Prj malih podjetjih je mogoče, da
se izkaže kot koristno računsko zbiranje v posamezno
Knjigovodstva in morajo ustrezati zahtevam teh navfv
<•. Vse vknjižbe morajo biti utemeljene a pravilnimi računske skuuine. Pri računskem zbiraniu ie treba biti

22
posebno oprezen glede na potrebe za primerjavo obratov. lJrj velikih obratih se bo pokazalo kot potrebno
še nadaljnje razčlenjevanje skupin in računov. Takšno
razčlenjevanje po enotnih načelih je treba izvajati
zaradi primerjave.
4. Računski razred >U« (ničla) obsega račune, pri
katerih se praviloma v enem letu redko vršijo vknjižbe.
V ta razred spadajo torej računi o napravah, kapitalu,
nato o dolgoročnih terjatvah ter obveznosti, katerih trajanje je praviloma daljše od leta dni.
Prvi (1.) računski razred obsega finančne račune,
to je celokupni promet gotovine in kratkoročnega kredita, katerega trajanje je praviloma krajše od leta dni.
V ta razred spadajo računi obračunavanja med centralo
in podružnicami ter tudi računi obračunavanja med
poslovnim in obratovnim knjigovodstvom in podobno.
Drugi (2.) računski razred obsega prehodne račune
in račune o popravkih. Računi tega razreda so namenjeni za javnj prikaz, oziroma za raziočitev:
a) stroškov kalkulativnega značaja od nekalkulativnih,
b) različnih ocen vrednosti v poslovnem in obratovnem knjigovodstvu, na primer nabavne vrednosti v
poslovnem knjigovodstvu z ene strani ter prometne ali
obračunske vrednosti ali standardnih stroškov v obratov,
nem knjigovodstvu z druge strani,
c) dohodkov, nastalih iz rednega in izrednega poelovanja,
č) stroškov po časovni opredelitvi.
Tretji (3.) računski razred obsega račune o surovinah, pomožnem in obratnem materialu ter o nabavljenih delih.
Računskj razredi od 4. do 7. razreda obsegajo
račune obračunavanja o obratih in izdelkih', to je obračunavanje stroškov po vrstah, po mestu nastanka in po
izdelkih. Pri teb računih so mogoče izpremembe po
epecifičnih potrebah raznih panog gospodarstva.
Četrti (4.) računski razred obsega stroške po vrstah,
to je po materialu za izdelavo, po mezdah za izdelavo,
po splošnih stroških in po posebnih posamičnih stroških.
V priloženem vzorcu računskega okvira so navedene
najvažnejše vrste stroškov, razvrščene po skupinah in
podskupinah.
Osmi (8-) računski razred obsega vse račune o
prometu, to je o prevzemu izdelkov ter uslug po lastnih
cenah in po izkupičku za izdelke in izvršene usluge,
kakor tudi razna zmanjšanja teh izkupičkov. Nadaljnjo
opredelitev teh računov je treba izvesti po skupinah
izdelkov ali uslug ali po skupinah kupcev.
Deveti (9.) računski razred obsega račune za letni
•zaključek, bilanco in račun izgube in dobička, prav
tako pa tudi račune o mesečnih zaključkih, kateri se
smejo opravljati tudi statistično.
Obratovni obračunski list (ObOL)
4. člen
1. Urganično zvezo med 4. in 5. razredom opravlja
obratovni obračunski list (ObOL), kj delj splošne stroške
na stroškovna mesta (glej vzorec ObOL-a v prilogah).
Obratovni obračunski list se da uporabiti za vsak stroškovni obračun po mestih, to je v primeru uporabe
tako dodatne (pribitne), kakor tudi delitvene kalkulacije. Ta list prevzema v industrijskih, rudarskih, trgovinskih, kakor tudi v proizvodniških podjetjih drugih vrst
stroške po vrstah iz knjigovodstva ter jih, porazvrščene

po stroškovnih mestih, opredeli po skupinah in jih
prevede v knjigovodstvo tako, da obremeni proizvode
ali usluge.
Po potrebi sme biti tudi več obratovnih obračunskih
listov. Stroškovna mesta se delijo na skupine, na primer:
splošna stroškovna mesta,
mesta stroškov za izdelavo,
pomožna mesta stroškov za izdelavo,
mesta stroškov za material,
mesta stroškov za upravo,
mesta stroškov za prodajo.
2. Potrošni material za izdelavo v obračunskem razdobju, kakor tudi pomožni, obratni, pisarniški in drugačni material se vknjiži najprej iz 3. razreda na
4. razred. Drugi stroški, kj obremenjujejo proizvodnjo
obračunskega razdobja, se knjižijo ali naravnost na
4. razred, ali pa se knjižijo na račun 4. razreda preko
2. razreda (kalkulativni stroški, stroškj po časovni razmejitvi).
3. Obračun in knjiženje izdelavnih mezd (mezd za
izdelavo) je treba strogo delitj od obračuna in od knjiženja pomožnih mezd ter jih razdeliti v ObOL-u po
stroškovnih mestih. Ta razdelitev izdelavnih mezd služi
kot temelj pri izračunavanju pribitkov za izdelavo po
posameznih stroškovnih mestih. Mezde za izdelavo je
treba v uradu za mezde ali v uradu za kalkulacijo razdeliti razen po stroškovnih mestih tudi še po izdelkih
ali skupinah izdelkov. To je potrebno zaradi pravilne
obremenitve posameznih izdelkov ali skupin izdelkov
z mezdami za izdelavo in s splošnimi stroški onih
stroškovnih mest, ki odpadajo na te mezde, za ona stroškovna mesta, pri katerih so bile mezde za izdelavo
pritegnjene na te izdelke ali skupine izdelkov.
4. Tako so na 4. razredu zbrani vsi stroški enega
obračunskega razdobja. ObOL razporeja te vrste stroškov po skupinah obračunskih računov, knjigovodstvo
pa jih tako razporejene vknjiži na 5. razredu. Tako se
zavaruje in z lahkoto preizkusi popolna skladnost med
ObOL-om in knjigovodstvom.
Posebni posamični stroški iz 4. razreda se knjižijo
preko 5. razreda na 8. razred, to je na račune prometa.
5. Obračunski računj se razbremenjujejo preko 7.
razreda (računi polizdelkov in gotovih izdelkov). Obračun med polizdelki in gotovimi izdelki se knjiži po proizvodnih stroških tako, da izkazuje saldo na računih
polizdelkov vsak čas stanje z ozirom na proizvodne
stroške. Ce se razbremenijo računi gotovih izdelkov na
7. razredu preko 8. razreda, to je na prometne račune
po proizvodnih stroških, tedaj pokaže saldo na računih
gotovih izdelkov v 7. razredu stanje po proizvodnih
stroških. Tako predstavlja ObOL zvezo med knjigovodstvom in kalkulacijo, ki, se na ta način z lahkoto preizkusi s pomočjo knjigovodstva.
6. Zavoljo organične zveze med 4. in 5. razredom,
ki jo daje ObOL, ni treba voditi obračunavanja po
stroškovnih mestih v knjigovodstvu, temveč se to izvršuje kot vzporedno obračunavanje v obliki ObOL-a ter
ga je mogoče vselej z lahkoto preizkusiti, ker uporablja
zneske iz knjigovodstva. Z uporabo posebnega obralovnega obračuna se osvobodi 6. razred. Ce se pa obračunavajo stroškovna mesta v knjigovodstvu samem, se
v ta namen uporabljata 5. in 6. razred. Takšno obračunavanje se da praviloma priporočati samo podjetjem, ki
izdelujejo enorodne izdelke, to je da uporabljajo delitveno kalkulacijo; le-ta raba pa je* zelo redka. V večini
primerov je priporočljivo, da se ne vnaša razčlenjevani©
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stroškov po stroškovnih mestih v sestav knjigovodstva,
temveč da se to razčlenjevanje izvršuje po, ObOL-u.
7. Priloženi računski okvir temelji na obračunavanju izdelavnih mezd; pomožnih mezd in posebnih posamičnih stroškov z uporabljanjem kalkulacije s pomočjo
pribitkov. Pri podjetjih z delitveno kalkulacijo se pojavljajo določene izpremembe v 4. in 5. razredu. V
4. razredu so v tem primeru spajajo izdelavne mezde in '
pomožne mezde v en sam račun posebnih stroškov.
Prav tako se pojavljajo določene izpremembe v 5. razredu zaradi spojitve števila obračunskih računov.
8. Treba je, da kontiranje, to je vrsta in število računov, jasno obseže in razmeji (opredeli) poslovne dogodke in da v zadostni meri prikaže in razčleni postavke
o stanju, učinkih in rezultatih. Razčlenjevanje računov je
odvisno od postopka prj poslovanju in pri proizvodnji.
Izogibati se mora vodstvu mešanih računov, to ie računov o staniu in rezultatih.
KALKULACIJA
A. KALKULACIJSKA NAČELA
I. Splošna načela

••'*

5. člen
1. Namen kalkulacije je dvigniti v podjetjih proizvodno ekonomičnost s pomočjo pravilnega urejanja,
oblikovanja in izkoriščanja kalkulaoijskih podatkov.
Temeljni pegoj za proizvodno ekonomičnost je natančno poznavanje stroškov. To ee doseže s pomočjo pravilnega in primerjalnega računanja stroškov. Pravilno
računanje stroškov — ali kalkulacija — zahteva natančno
zajemanje in obračunavanje vseh stroškov.
2. Stroški so v vrednosti izraženi potrošek materialnih dobrin ter uslug za dosego določenih učinkov. Zaradi
tega je treba pri izračunavanju stroškov paziti ne na
izdatke, temveč na ekonomski potrošek vrednosti.
3. Kalkulacija mora zavarovati pravilno izračunavanje in spoznavanje stroškov. Zaradi tega mora biti
enotna in zato primerjalna, da omogoči izkoriščanje svojih rezultatov s pomočjo primerjave podatkov o dogajanju v lastnem podjetju po raznih časovnih razdobjih,
Prav tako tudi izmenjavo izkušenj s primerjanjem več
podjetij enake gospodarske panoge.
Tako izdelana kalkulacija omogoča:
a) načrtno kontrolo stroškov,
b) jasen proračun, praviloma na podlagi podatkov
Oaknadne kalkulacije,
c) pripravo za kalkulacijo cene posameznega učinka
ali skupine učinkov,
2) primerjavo stroškov posameznega podjetja ali celotne gospodarske panoge,
d) izvrševanje drugih nalog, kakor n. pr.: ocenjevanje bilančnega stanja, naprav lastne proizvodnje, dajanje
Podatkov za kratkoročni račun o izgubah in dobičkih, za
statistiko in planiranje.
4. Kalkulacija mora biti najtesneje povezana z vsemi
«rugami računovodskimi oblikami, s čimer dobiva večjo
vrednost spoznavanja in dokazov. Kalkulacija dobiva
Podatke iz knjigovodstva in iz obratovnega obračuna;,
primerjava in statistika pa izkoriščata rezultate kalkulacije. . Planiranje predeluje njihove rezultate in jih preaelan« n\idi zopet drugim raounovodekdm oblikam.

H. Scstavljcnjc kalkulacije
6. člen
Ta načela veljajo splošno, poverjenik za trgovino io
preskrbo pa sme predpisati za posamezne gospodarske
panoge posebne smernice, s katerimi bodo upoštevane
specifične posebnosti posameznih gospodarskih panog
glede sestave stroškov, delovnega načina v obratu ter
učinka. Smernice morajo biti uravnane po principu teli
načel. Ozirati se morajo na obseg podjetij, ki prevladujejo v dotični panogi. Manjša podjetja smejo poenostavil
načela kalkulacije, večja pa jih smejo še bolj razčlenili,
toda vsa se morajo držati načela primerjave. V primeru
potrebe se smejo predpisati za posamezne gospodarske
panoge različne smernice, ali tudi samo oprostitve ri
splošnih smernic, kakršna je pač velikost in vrsta podjetja. Smernice morajo ustrezati sledečim minimalnim
zahtevam:
a) Kalkulacija mora biti točna; obsegali mora stroške, ki so nastali s proizvodnjo v učinku po pravilni
časovni opredelitvi. Kalkulacija mora strecke obračunati
sorazmerno z uporabo.
b) Zneski, obseženi v kalkulaciji, morajo biti dokazani s prilogami (dokazili) in morajo soglašati s knjigovodstvom, obratovnim obračunskim listom, statistiko
in planiranjem.
c) Kalkulacija mora biti prilagojena po velikosti
obrata, po načinu dela v obratu in po učinku.
č) Zneski, obseženi v kalkulaciji, morajo biti kolikor
le mogoče čimbolj primerljivi, in sicer za primerjavo po
času, po načinu postopka, po primerjavi predvidenih in
nastalih stroškov, ' prav tako pa tudi 'za primerjavo
med obrati.
d) Kalkulacija mora biti pregledna in mora dajati
rezultate pravočasno.
e) Pri oblikovanju kalkulacije je treba paziti tudi
na ekonomičnost računovodstva.
Temeljne kalkularijske oblike
7. člen
Kalkulacija obsega in deli stroške na:
a) vrste stroškov, na primer: material, mezde,
odpisi;
b) stroškovna mesta, na primer: kraj nastajanja
stroškov, področje delovanja in odgovornosti;
c) nosilce stroškov, to je na izdelke ali usluge.
Kalkulacija obsega potemtakem tri osnovne oblike:
a) obračunavanje stroškovnih vrst,
b) obračunavanje stroškovnih.mest,
c) obračunavanje stroškovnih nosilcev.
Zajemanje stroškov
8. člen
1. Bistvena podlaga za pravilno kalkulacijo je točno
zajemanje stroškov.
2. Zajem stroškov se ne sme nanašati samo na vrednosti, temveč tudi na količine in na čas, kolikor to ustreza
ekonomičnosti.
Zajemanje po količini se lahko vrši z obračunavanjem stanja ali z retrogradnim računanjem potrebne
količine potrošnje. Obračunavanje materiala, mezd in
naprav po količini in vrednosti se naslanja na zajemanje
(obseganje) po količini v obratu. Prvi pogoj za to jo
dobra organizacija obrata, a za to je potrebna priprava
in kontrola dela, organizacija naročal, skladišč in ustrez-
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nih tiskovin, na primer: kosovnih listov, delovnih listov, ' vrsten učinek. Vse vrste stroškov enega časovnega raz.
dobavnic za material, dostavnic, kartoteke o napravah dobja se postavijo v razmerje nasproti celokupuosti
in podobno.
učinkov, doseženih v tem razdobju-. Stroški se po enoti
3. Treba se je držati načela časovne razmejitve (na učinka izračunajo s preprosto delitvijo.
primer pri mezdah za dopust, pri stroških za zavarob) Kalkulacija s pomočjo ekvivalentnih števil je
vanje, popravila, davek in podobno).
prednost delitvene kalkulacije. Ta kalkulacija se upo4. Izredni in neposlovni izdatki ter dohodki se ne rablja, kadar se izdeluje več množestvenih izdelkov, ki
jemljejo v kalkulacijo.
imajo soroden sestav stroškov in si stoje drug z drugim
5. Ce dela lastnik in njegova rodbina v podjetju, se v določenem razmerju. Z opazovanjem in z izkušnjo dosme sprejeti v kalkulacijo zmerna plača zanj in za za- sežena Števila sorazmerja ali ekvivalentna števila poposlene člane njegove rodbine v višini povprečne plače kažejo, v katerem odnosu ali v kakšnem razmerju si
stojijo med seboj stroški posameznih vrst sorodnih izdelza takšno delo v enaki poslovni panogi.
6. Namesto bilančnih odpisov je priporočljivo vzeti kov. S pomočjo teh ekvivalentnih števil se preračuna,
v kalkulacijo kalkulativne odpise. Kalkulativni odpisi vajo različne enote sorodnih izdelkov v enotne, pri kavsebujejo samo znižanje vrednosti, povzročene z upo- terih je mogoče uporabljati čisto delitveno kalkulacijo.
c) Kalkulacija s pomoto pribitkov. Ta se uporablja
rabo, n. pr. pri napravah, ki služijo stalno namenom
pri proizvodnji različnih vrst izdelkov. Tu razlikujemo
obrata.
Za vse nepremičnine, za zgradbe, stroje in druge posamezne in splošne stroške. Ob uporabljanju te kalkunaprave se morajo vc-diti odpisne kartoteke (glej pri- lacije se vračunavajo posamezni stroški naravnost na
logo: »strojni list«). Te morajo vsebovati razen tehničnih nosilce stroškov (na izdelke ali na usluge), splošni stroški
podatkov tudi vse one podatke, ki služijo za izračuna- pa se zaračunavajo preko stroškovnih mest na proizvode.
Kakršna je pač vrsta proizvodnje, razlikujemo: serijvanje odpisov.
Pri popravilih, s katerimi se poveča vrednost naprav sko kalkulacijo in posamično alj kosovno kalkulacijo. Pù
In nimajo značaja tekočih popravkov, je treba zvišanje serijski kalkulaciji se mora po vračunavanju stroškov za
vrednosti najprej aktivirati, potem pa odpisovati tako celotno serijo izvršiti tudi še delitev, da se najdejo strokakor druge investicije. Priporočljivo je vračunavali od- ški za serijsko enoto.
Pri uporabljanju pribitne (dodatne) kalkulacije \o
pise naravnost po stroškovnih mestih.
potrebno, da se kolikor mogoče čim enostavneje opre7. Namesto zaračunavanja zaslu/ka se smejo zaračunavati kalkulativne obresti na kapital, ki je potrebpn delijo posamezni in splošni stroški. Vendar je tudi tu
obratu, to je na vrednost onega dela imetja, ki odpada treba paziti na načelo direktnega vračunavanja.
č) Kalkulacija strnjenih (vezanih) izdelkov. Tu |o
na investicije in prometne vrednosti, katere stalno služijo namenom obrata. Zneski, ki jih dajejo brezobrestne mogoče točno izračunavanje samo glede stroškov skupnn razpolago drugi, se odbijejo od zneska tega kapitala. nega, to je strnjenega učinka. Stroški se lahko delijo na
Obresli se računajo od onega zneska prometnih vred- posamezne učinke tako, da se vzame za enega ali za vse
nosti, ki je v določenem časovnem razdobju povprečno izdelke tržna cena ali sorazmerje tržnih cen.
3. Stroški se dajo vračunavati bodisj po naročilih,
vezan. Obresti se računajo v višini eskontne stopnje Narodne banke. Obresti na stroškovna mesta in na izdelke bodisi po časovnih razdobjih v vseh oblikah kalkulacije«
4. Kolikor bi bilo zaradi različnosti učinkov potrebee zaračunavajo skladno z dejan.«ko vezanimi zneski
no v kaki panogi uporabljati razne oblike in postopke
kapitala.
8. Način ocenjevanja je poljuben. Ocenjevanje se kalkulacije, bodo smernice predpisale za posamezne gomora ravnali po zakonskih predpisih in splošnih načelih spodarske panoge enoten kalkulacijskj postopek.
5. Razdelitev stroškov s pomočjo ključev je bistveni
o poslovanju v obratih podjetja, Lahko so uporabljajo
nabavtip alj dnevne cene, posamične ali povprečne cene znak indirektne kalkulacije. Ključi služijo za vračunater tudi obračunske cene. Popuste in rabate je treba pri vanje stroškovnih vrst na stroškovna mesta in na nosilce
stroškov, dalje za medsebojno pbračunavanje stroškov
ocenjev*:ju upoštevati.
raznih stroškovnih mest,. kakor tudi za zaračunavanjo
stroškovnih mest na nosilce stroškov.
Obračunavanje stroškov
Ključe je treba izračunati z lahkoto In morajo biti
0. člen
proporcionalni vsem činiteljem, ki vplivajo na obremenitev s stroški. V ta namen je potrebna raba več ključev
1. Kalkulacija se da izvajati na dva načina:
a) direktno vračunavanje stroškov po neposrednem za razne vrste stroškov. Pri porazdelitvi stroškov na stroškovna mesta s pomočjo ključev je treba upoštevati tudi
zajemu stroškov za izdelke ali stroškovna mesta;
b) indirektno zaračunavanje stroškov na izdelke ali učinke teh stroškovnih mest.
Za primerjanje stroškov je potrebno, da eo temelji,
stroškovna mesta s pomočjo ključev.
Stroški, vračunani direktno, se nazivajo pmamezni ki služijo za izračunavanje ključev, enovrstni in ftalni.
etroški, /"••••••• indirpkmo pa se nazivajo splošni
stroški
OBRAČUNAVANJE STROŠKOV PO VRSTAH,
Eno osnovnih nače! kalkulacije je, da je treba stroSTROŠKOVNIH ŠESTIH .IN NOSILCIH
ike vri!'imati, kolikor je najbolj mogoče, direktno na
Obračunavanje stroškov po vrstah
stroškovna mesta ali na izdelke. (Načelo direktnega
obračunavanja.)
10. člen
2. Uporabljanje teh postopkov ter način Izračuna1. To obračunavanje se vrši — praviloma v knjigovanja ifrnîkov za enolo učinka zavisi od vrste učinka
vodstvu — s seštevanjem posameznih stroškovnih vrst,
Pri tem razlikuiemo sledeče različne kalkulacije:
n pr. materiala. mPzd, plač. odpisov In podobnega, kakor
ai •,-,»• /MMvena knlkniaeiin. Ta *p da uporabljati
je
to razvidno Iz 4. razreda v vzorcu računskega načrta.
«amo tedaj, če ves obrat ali del obrata proizvaja eno-
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2. Število stroškovnih vrst je odvisno od vrste in
velikosti obrata kakor tudi od potreb© za točno kontrolo
in obračunavanje stroškov. Razčlenjevanje stroškov po
vrstah je treba izvesti v mejah računovodstvene ekonomičnosti.
3. Smernice za posamezne gospodarske panoge morajo glede stroškovnih vrst paziti na sledeče:
a) Razmejitev stroškovnih vrst (zlasti proizvodnega
materiala, pomožnega in obratovnega materiala, izdelavDih mezd in pomožnih stroškov) mora biti enotna. Razmejitev mora izhajati iz razmer, kakršne so v povprečno
velikih obratih enake gospodarske panoge.
b) Pod posebnimi stroški se razumejo one vrste stroškov (razen izdelavnih mezd in materiala za izdelavo),
kj se dajo direktno ali indirektno vračunati na nosilce
stroškov; delijo ee pa na:
posebne izdela vne stroške in na
posebne prodajne stroške.
Najvažnejše vrste posebnih izdelavnih stroškov so:
posebni stroški za projektiranje in razvijanje, posebna
sredstva obrata, na primer posebni modeli, posebno
orodje, pristojbine za licence in podobno.
Posebni prodajni stroški so: odpremniška voznina,
provizija, davek na poslovnj promet, v nekaterih primerih tudi embalaža, zlasti če ne obremenjuje vseh
izdelkov enakomerno, zaradi česar v takem primeru ne
more biti vknjižena med splošne stroške.
Obračunaranje stroškov po mestih
11. člen
1. To obračunavanje se vrši z delitvijo skupnega
obrata na enote vračunavanja, kakor na primer na dele
obrata in na oddelke. To obsega računske stroške po
mestu nastanka in jih porazvršča na naslednja stroškovna
mesta. Podlaga za to obračunavanje je obračunavanje
stroškov po vrstah.
2. Stroškovna mesta služijo za opredelitev odgovornosti in omogočajo stalno kontrolo nad obratom glede na
stroške. Razčlenjevanje po stroškovnih mestih mora
segati tako daleč, da se obvaruje i lahek pregled i računovodstvena ekonomičnost.
Pri obračunavanju po stroškovnih mestih je treba
deliti upravo od prodaje. Smernice morajo ugotoviti,
kako se obračunavajo upravni stroški, ki jih je treba
ločeno obračunavati. Ce je kaj stroškov, ki se nanašajo
i na upravo j na prodajo, je treba to upoštevati pri
razdelitvi.
3. Stroškovna mesta se ugotavljajo s stališča tehnike
obračunavanja, prostora ali z drugih stališč, na primer
Po oddelkih delovnega področja, po skupinah strojev, po
odgovornosti itd.
4. Poleg glavnih stroškovnih mest. katerih stroški
s
e dajo direktno vračunavati na izdelke, je treba praviloma ugotoviti tudi pomožna stroškovna mesta, ki vračunava jo svoje stroškp ne naravnost na proizvode, temveč^ na druga stroškovna mesta, to je na glavna in pomožna stroškovna mesta.
5. Izmed stroškov po mestih je treba zajeti (obseči)
kolikor mogoče večji del kot posamezne stroške po
mestih.
6. Za kontrolo je potrebno stroške po mestih razčleniti enotno in v zadostni meri podrobno po vrstah
stroškov.
7- Obračunavanje stroškov po mestih se da izvesti
•v knjigovodstvu ali v ozkem sodelovanju g tem (po mož-

nosti sistematično v podobnem postopku, kakor je knjigovodstvo), statistično, s pomočjo enega ali več obračunskih listov.
Obratovni obračunski list (ObOL) prikazuje:
a) grupiranje stroškov po vrstah in mestih,
b) porazdelitev stroškov med samimi stroškovnimi mesti,
c) izračunavanje pribitkov k splošnim stroškom,
č) izračunavanje statističnih in značilnih števil obrata.
8. Z ozirom na to, da je v sestavi stroškov izražena
specifičnost posamezne panoge in obrata, je treba težiti
za poenotenjem najvažnejših skupb stroškov, kakor so:
nabavljanje in vskladiščevanje, izdelava, uprava, prodaja.
Razen tega je treba, da težijo smernice, upoštevajoč velikost in strukturo obrata, za poenotenjem posameznih
stroškovnih mest v okviru skupin stroškovnih mest; ••••£
temu namenu pa koristno služi ObOL.
Obračunavanje stroškor po stroškornih nosilcih
12. člen
1. Po tem obračunavanju se vračunavajo stroški na'
učinke. Predmet obračunavanja stroškov po stroškovnih
nosilcih niso samo prodajni izdelki ter usluge, temveö
tudi učinki v okviru obrata, na primer v lastnem obratu
izdelane naprave ali orodje, proizvedena energija, lastna
popravila in podobno.
2. To obračunavanje se lahko vrši v knjigovodstvu
ali statistično. V tem zadnjem primeru se mora 6kladati
s knjigovodstvom.
3. Razmejitev stroškovnih nosilcev je treba izvesti
s stališča kontrole in točnega obračunavanja etroškov.
Ce se za izdelke uporabljajo posamezni deli obrata neenako ali če obstajajo medskladišča, je potrebno nadaljnje razčlenjevanje po izdelkih.
Kjer je število različnih izdelkov zelo veliko, dovoljuje računovodstvena ekonomičnost tekočo obračunavanje le po skupinah izdelkov; to pa povzroča nejasne in
neprimerljive rezultate. V takih primerih je treba od
časa do časa izvesti natančno kalkulacijo za posamezne
izdelke kot dopolnitev.
4. Obračunavanje stroškov po izdelkih mora biti •
zadostni meri podrobno in enotno razčlenjeno po vrstah'
in skupinah stroškov. Prvj pogoj za to je. po vrstah in.
mestih obdelano in enotno obračunavanje stroškov.
5. Meje enotnosti pri obračunavanju v obratih iste
panoge so vezane na raznovrstnost učinkov v gospodarskih panogah in obratih. Kolikor so učinki ali skupine
učinkov v obratih enaki ali primerljivi, morajo smernice
predvidevati kot pogoj za primerjavo enotno in dovoli
podrobno razčlenjevanje in enotno izvajanje obračunavanja izdelkov.
Vpliv stopnje eaposlenosti na kalkulacijo
13. člen
1. Preiskovanje in ocenjevanje stroškov in stopnja
zaposlenosti izhaja iz delitve stroškov na stalne (fiksne),
ki so v glavnem neodvisni od izprememb v zaposlenosti,
ter na prometne (proporcionalne) stroške.
2. Uporabljanje normalnih pribitkov, ki so izračunani iz normalne zaposlenosti, je prva stopnja računskega zajemanja (obseganja) izprememb v stopnji zaposlenosti. Tako se ugotavlja podkritje ali prekritje dejanskih pribitkov v razmerju z normalnimi.
3. V smernicah je treba po možnosti razložiti merjenje stopnje zaposlenosti, ki je važno za medobratno
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primerjavo, zlasti če pri večini podjetij ni podrobno
razčlenjeno obračunavanje stroškov.
4. Spoznavanje izpremenljive obremenitve s stroški
in njenih vzrokov se izpopolnjuje, če se premerijo poleg
gibanja stroškov tudi izpremembe v prometu.
III. Izkoriščanje kalkulacije
14. člen
1. Namen smernic je, da se v obratih uvede enotna
kalkulacija. S tem se ustvarijo pogoji za izkoriščanje
kalkulacije, da se doseže povečanje ekonomičnosti in
večje proizvodne sposobnosti obrata. Zlastj mnogo pojasnila nudi primerjava stroškov.
Pri primerjavi v področju kakega podjetja razlikujemo časovno primerjavo, primerjavo predvidevanja s
činjenicami ter primerjavo postopkov.
2. Izkoriščanje pravilne in enotne kalkulacije v lastnem obratu bo še bolj plodno, če sodeluje celotna gospodarska skupina pn medobratni primerjavi.
Smernice morajo ustvariti zadostno kalkulaoijsko
enotnost, ki je pogoj za zaželeno medobratno primerjavo,
upoštevajoč pri tem specifične potrebe računovodstva
posameznih podjetij.
B. IZRAČUNAVANJE LASTNE CENE
I. Splošne odredbe
15. člen
1. Ta navodila imajo nalogo kazati pot, kako se
mora izračunavati lastna cena izgotovljenih izdelkov ali
uslug z uporabljanjem zgoraj navedenih kalkulacij6kih načel.
Ta navodila veljajo splošno za vsa podjetja, ki predajajo kateremu koli državnemu uradu ali ustanovi kalkulacije svojih izdelkov v kateri kolj namen, zlasti pa
zaradi kontrole cen.
2. Podjetja, delavnice in osebe morajo na zahtevo
pristojnih oblastev predati kalkulacijo svojih izdelkov ali
uslug, izdelano po teh navodilih.
Državni, federalni aH krajevni uradj in ustanove,
ki kupujejo ali naročajo kakršno koli blago, smejo zahtevati od dobavitelja takrat, ko ta predloži ponudbo,
predkalkulacijo, na zahtevo pa po dobavj tudi dodatno
kalkulacijo; obe morata biti izdelani po načelu teh navodil. Kalkulacija mora vsebovati izjavo ponudnika, oziroma dobavitelja, da v kalkulacijo vzete cene ustrezajo
zakonitim predpisom — tako glede surovin, pomožnega
in obratnega materiala in glede polizdelkov — kakor
tudi glede vseh ostalih v kalkulaciji navedenih elementov.
3. Zgoraj navedeni uradi in ustanove smejo preizku6iti knjigovodstvo in druge oblike računovodstva zlasti
za ugotovitev, če ustrezajo obvezam navodil za enotno
n'"'inovodstvo po določilih tega odloka. Po potrebi smejo
t; uradi zahtevati tudi razna pojasnila in dokumente,
smejo pa tudi z osebnim obiskom v obratu ali v delavnici in z zasliševanjem delavcev in nameščencev preizkusiti resničnost navedb kalkulacije. Lastnik in tudi
vsj delavci ter nameščenci obrata so jim dolžni dati vsa
zahtevana pojasnila in podatke.
Vse te pravice imajo tudi uradi za cene in mezde,
zlasti v primeru, če je treba potrditi ali preizkusiti cene
ali mezde.
Vse, kar omenjeni uradi zvedo pri takem pregledo.
vanju, je uradna tajnost.

II. Sestavitev lastne cene
16. člen
1. Pri vsaki predkalkulaciji in naknadni kalkulaciji
mora biti navedeno tole:
a) točna označba kalkuliranega predmeta (številka
naročila, kosovnega lista, risbe, vzorca, montažna številka in oznaka izpremembe risbe);
b) ime obrata, ki nabavlja, ter oddelek za izdelavo;
c) količina, na katero se nanašajo podatki kalkulacije, na primer 100, 1000 ali kako drugo število kosov,
kilogramov, metrov itd.;
č) dan sklenitve kalkulacije;
d) skupna količina, za katero velja kalkulacija v
smislu podatkov pod a) do č); prj naknadnih kalkulacijah mora biti razen gornjega navedeno še tole:
e) čas, v katerem so nastali obračunani zneski;
f) v odstotkih izražena izkoriščena kapaciteta celotnega obrata za čas, na katerega se nanaša dodatna kalkulacija;
g) katere količine so že nabavljene in katere je
treba v smislu naročila še nabaviti. Te podatke je treba
navesti posebej za vsako naročilo
2. V obratnem obračunu je treba stroške razčleniti
ne samo po izdelkih, temveč tudi po vrstah in po stroškovnih mestih.
Kalkulacija lastne cene se mora razčleniti takole:
A material za izdelavo,
B izdelavne mezde,
Ca splošni izdelavni stroški,
Cb splošni upravni in prodajni stroški,
Č posebni stroški.
3. Razen tega mora kalkulacija vsebovati kalkulacij«
ski zaslužek (C), kakor tudi podatke, potrebne za izračunavanje zaslužka, ali zakonito predpisani zaslužek, izražen v odstotkih lastne cene.
B + Ca
= izdelavni stroški
A + B + Ca . . = proizvodni stroški
C = Ca + Cb . = splošni stroški
A + B + C + C = lastna cena.
A. MATERIAL ZA IZDELAVO
17. člen
1. Pojem >material za izdelavo< obsega vse surovine, uporabljene neposredno za učinek (izdelek ali
uslugo), v obratu izgotovljene polizdelke in delne izdelke, kakor tudi vnovič uporabljene odpadke ter podobno.
2. Računska razčlenitev med materialom za izdelavo
z ene strani ter obratovnim materialom z druge strani
mora biti vselej izvedena z enotnega stališča. Pomožni
in obratovni material spadata med splošne stroške (glej
16. člen pod c).
3. Kot potrošek je treba vzetj v kalkulacijo: količino
surovega materiala za izdelavo, in sicer deljeno po vsaki
vrsti materiala, torej vštevši odpadke ob predelovanju,
ki so v obratu neizogibni.
Pribitke na potrošnjo izdelavnega materiala za pokvarjeno blago, zaradi napak v materialu za izdelavo aH
zaradj napak v predelovanju je treba posebej navesti.
Potrebno je, da se ti pribitki lahko statistično ali knjigovodstveno dokažejo s prilogami (dokazili).
4. Za predkalkulacijo velja bruto količina, na primer v smislu risbe, kosovnega lista, predpisa za vložek
(izgotovljena količina, prištevšj odpadek pri predelavi).
Ob dodatni kalkulaciji se mora dejanski potrošek mate-

ti-

naia, (bruto količina kakor tudi odpadek ter pokvarjeno blago) dokazati s prilogami in s skladiščnim knjigovodstvom.
6. V predkalkulacijah je treba oni material za izdelavo, ki je že nabavljen za naročilo, vračunati po dejanskih nabavnih cenah, material, ki se črpa iz skladišč lastnega obrata ali ki ga je treba še nabaviti, pa po
dnevnih cenah. V dodatne kalkulacije je treba vzeti dejansko povprečno dnevno ceno, ki se mora po potrebi
dokazati s prilogami in s skladiščnim knjigovodstvom.
6. Nabavna cena se razume praviloma franko obrat,
torej z všteto voznino, poštnino, embalažo itd. Rabati,
popusti in skonti, povračila za letni promet ter za vrnitev
embalaže in podobno morajo biti razvidni iz knjigovodstvenih prilog in se morajo odbiti pri izračunavanju nabavne cene.
7. Ce je običajno, da se proizvajajo materiali za
izdelavo, polizdelki in deli v oddelkih lastnega obrata,
tedaj se računajo kot nabavna cena proizvodni stroški
z dodatkom odpadajočega dela splošnih upravnih stroškov in posebnih stroškov ali katera koli druga interna
obratovna obračunska cena, izračunana po teh načelih.
Ce se v obratih, ki običajno ne dobavljajo pred•
izdelkov iz lastnega obrata, računa za te tržna cena,
tedaj je treba v kalkulaciji posebej navesti one pribitke,
kj presegajo stroške proizvodnje, ustrezni del splošnih
stroškov uprave ter posebnih stroškov.
8. Odpadki in ostanki:
a) vrednost zopet uporabljivih odpadkov, ki pripadajo vkalkuliranim bruto količinam, je treba priznati,
odbiti in posebej navesti;
b) za ceno enote je treba postaviti ceno, ki se da
doseči ob ponovnem izkoriščanju ali prodaji (prodajna
cena po odbitku prodajnih stroškov in posebnih stroškov
predelave);
c) pripadajoče vrste ostankov materiala in njih količine je treba dokazati knjigovodstveno po vrsti njih
ponovne uporabe.
B. IZDELAVNE MEZDE
18. člen
1. Pojem: izdelavne mezde so vse mezde delavnice
ali mezde za predelavo, ki so nastale neposredno ob
izdelavi kalkuliranega predmeta.
2. Opredelitev z ozirom na pomožne mezde. Vse
druge mezde obrata je treba računati kot pomožne
mezde med splošne stroške. Računska porazdelitev med
izdelavnimi mezdami in pomožnimi mezdami se mora
vršiti stalno in z enotnega vidika.
3. Razčlenjevanje:
a) priporoča se, da se ras izdelave vstavi v kalkulacijo, razčlenjeno na delovne operacije ali na oddelke
obrata (čas strojnega in robnega dela); všteti čas izdelave
mora ustrezati pospešku in izboljševanju postopka pri
izdelavi;
b). pribitke za izdelavne mezde, ki izvirajo iz pokvarjenega blapa, iz napak v materialu za izdelavo ali
Iz napak v predelavi, je treba navesti posebej. — Dokazati jih je treba knjigovodstveno ali na statističen način
B pomočjo prilog;
c) dejanslm izguba časa in mezd mora biti dokazana
s prilogami. Načeloma se sme vračunavatj tarifna mezda,
ia sicer časovna ali akordna.

a SPLOŠNI STROŠKI
19. člen
1. Pojem: splošni stroški so oni stroški, ki niso niti
materialni stroški za izdelavo, niti izdelavne mezde, niti
posebni stroški.
2. Razčlenjevanje:
a) minimalno razčlenjevanje mora razlikovati med
splošnimi stroški za izdelavo in splošnimi stroški uprave
in prodaje;
b) v obratnem obračunu je praviloma potrebno še
nadaljnje razčlenjevanje po vrstah in stroškovnih mestih.
Tu se je treba ravnati po načelu, da morajo splošni
stroški obremenjevati ona stroškovna mesta, pri katerih
so nastali;
c) za zaračunavanje stroškovnih vrst na stroškovna
mesta in stroškovnih mest med seboj ter stroškovnih
mest na izdelke je treba uporabljati brezhibne ključe.
Brezhibni ključi so samo taki ključi, ki ustrezajo razmeram obrata, zlasti stvarnemu uporabljanju (angažiranju) mest, katerih stroške je treba razdeliti na nadaljnja
stroškovna mesta ali izdelke.
3. Stroški, ki se ne vračunavajo v kalkulacije, so:
družbenski davek in pridobnina, delkredere, obresti za
tuji kapital (bankam, za obligacije, hipoteke, eskont
menic in podobno), obrestovanje lastnega kapitala.
C. SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE
20. Sen
1. Prj splošnih izdelavnih stroških je treba po moïnosti posebej obračunati splošne stroške za material.
Splošni stroški za material s svojimi pomožnimi
stroškovnim} mesti (uprava skladišč, preizkušanje in
prevzemanje materiala ter podobno), kakor tudi splošni
izdelavni stroški s pripadajočimi pomožnimi mesti (prevažanje v področju obrata, naprave za pogonsko silo,
upravljanje delavnic in podobno) ter glavna stroškovna
mesta razčlenjujejo praviloma stroške po sledečih vrstah:
a) plače: za upravo skladišč, za upravo delavnic, za
mojstre, za mezdne pisarne, pisarnam za pripravljanje
dela, konstrukterjem in podobno;
j
b) pomožne mezde: za skladišča, za prevažanje v
področju obrata, za obratne centrale, za čiščenje naprav,
za nadzorstvo izdelave, za vratarje, za paznike, za piačanj čas čakanja, dopustov in podobno;
i
c) socialne dajatve: z zakonom predpisane dajatve
za socialno zavarovanje; neobvezne socialne dajatve v
korist delavcev in nameščencev, kakor tudi v druge
socialne humane namene, kolikor ?o v stroki te dajatve
običajne ter ne nasprotujejo načelom varčnega gospodarstva;
č) material za proizvodnjo energije in kuriva, n. pr.
plin, električni tok, para, premog, koks, nafta, voda in
podobno;
d) pomožni material, to je takšen, ki se v obratu
ne uporablja kot material za izdelavo, niti kot obratni
material, zlasti pa tak material, katerega uporabljanje
se kot material za izdelavo ne da določiti po količini,
na primer kisline, razne kemikalije, sredstva zoper rjo
in podobno;
e) obratni material: drobno orodje, jeklo za orodje,
pogonski jermeni, sredstva za varjenje, za hlajenje,
mazanje in čiččenie, kakor tudi p'sarniški material, ki
se uporablja na teh stroškovnih mestih;
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O tekoča popravila obralcvih zgradb, naprav, strojev, orodja in podobno. Nabave novih namesto starih
naprav, strojev in podobno, kakor tudi popravila, ki
zvišujejo vrednost, niso tekoča popravila. Velike poprave
in podobni izredni izdatki morajo biti vzeti v reparaturne
stroške posameznega obračunskega razdobja samo z
ustrezajonm delom, dočim ostane presežek vknjižen v
2. računskem razredu;
g) odpisi za izdelovalne naprave;
h) davki, kolikor obremenjujejo izdelavo;
i) ostali stroški, kakor zavarovanje, telegrafski in
poštni, potni in podobni stroški, če jih je mogoče vračunati k izdelavi.
2. Pri nekaterih podjetjih zahteva značaj posla, da
se izračunajo skupni izdelavni stroški namesto posebnih
stroškov za izdelavne mezde in splošnih izdelavnlb
stroškov. V takem primeru govorimo o stroških za predelavo, za oplemenitev, za časovne stopnje stroja, o
stroških za prostor in podobno pri posameznih delih
delovnega procesa ali posameznih oddelkov.
D. SPLOŠNI UPRAVNI IN PRODAJNI STROŠKI
21. člen
1. Upravne stroške je treba vračunavati ločtno od
prodajnih.
2. V splošne upravne in prodajne stroške se štejejo
sledeče vrste stroškov, kolikor se nanašajo na ustreza,
joča stroškovna mesta (poslovna ali glavna uprava, pro
daja in prodajna skladišča, odprema in podobno; glej
vzorec obratovnega računskega lista za večja podjetja)
a) plače, če niso obračunane med splošnimi izdelavnimi stroški;
b) pomožne mezde za čiščenje pisarn, služabniki
In podobno;
c) socialne dajatve;
č) material za proizvodnjo energije ter gorivo za
ogrev In razsvetljavo (kar odpada na upravna in prodajna stroškovna mesta);
d) pomožni material, na primer embalaža, če se
ne vračuna v posebne stroške;
e) obratni material za potrebe pisarn, pisalne in
druge pisarniške potrebščino ter sredstva za čiščenje;
I) tekoče vzdrževanje zgradb, naprav in podobno,
kolikor odpada na upravo in prodajo;
g) davki in javne dajatve, kolikor ne spadajo med
eplošne izdelavne stroške;
h) ostali stroški, kakor:
zavarovanje proti požaru, vlomu, noškodovanju strojev in podobno;
poštni in telegrafski stroški;
stroški za denarni promet;
j)otni stroški:
pravdni stroški, stroški za izvedence;
članarine in prispevki strokovnim društvom in
podobno;
ostali prodajni in reklamni stroški, razstave, vzorci
in podobno.
E. POSEBNI STROŠKI
22. člen
1. Semkaj spadajo delj izgotovljenih izdelkov, nabavljenih od tretjih oseb. Količina se mora ugotoviti

iz risbe, kosovnega lista, posebnih predpisov in iz podobnega. Ceno za take dele je treba vračunati skladno
e 17. členom v 5., 6. in 7. *očki te uredbe. Nabavni
stroški za te dele se izkazujejo v obliki posebnega nabav,
nega pribitka, če niso že vračunani v druge stroške.
2. Vračunavanje tujega najetega dela. Najeto delo
tujih oseb, kakor tudi domače (družinsko) delo se ne
sme vračunavati med izdelavne mezde, temveč kot posebna vrsta stroškov. Na te stroške se ne sme obračunavati pribitek splošnih izdelavnih stroškov.
3. Posebna sredstva obrata so take priprave in
orodja, ki služijo samo pri izvršitvi posameznega naročila (posebni modeli, šablone, posebno orodje in podobno).
4. Pristojbine za licence in koncesije morajo biti
v zmernem razmerju do prometa in vrednosti učinka.
Te se smejo obračunavati samo skladno z odnosnim!
pogodbami.
5. Provizija in podobne nagrade zastopnikom se
smejo vračunavati samo, če so v resnicj neizogibno
potrebne, ter morajo biti zmerne. Ce obstoječe zastopniške in podobne pogodbe nasprotujejo tej določbi, se
morajo izpremeniti ali razveljaviti.
6. Posebni odpremniški stroški. Te je treba posebej
navesti in sicer po nabavnj ceni ali po proizvodnih
stroških embalaže, voznine, prevoza, transportnega zavarovanja in podobno, aH po špedicljskem računu,
7. Davek na poslovni promet. Tega je treba izkazati na koncu kalkulacije, kolikor se kalkulira cena z
vštetim davkom na poslovni promet.
8. Ostali posebni stroški. Te je treba posebej navesti ter podrobno in natančno označiti njih vrsto.
III. Zaslužek
23. člen
1. Višino dovoljenega zaslužka določajo pristojna
oblastva, in sicer po procentih one cene, ki je obratom
lastna cena izdelkov. Namesto tega pa smejo posamezniki in podjetja vstavljati v kalkulacijo kalkulativne
obresti, izračunane po načelu kalkulacije • smislu
8. člena po 7. točki tega odloka.
2. Podjetja, ki so upravljana namenoma ali iz malomarnosti po neracionalnih načelih, nimajo pravice na
zaslužek. Podjetjem pa, ki pokažejo izredne uspehe v
racionalizaciji svojega obratovanja, se sme zvišati odstotek zaslužka ali obrestna mera kalkulativnih obresti.
24. člen
Vsa* potrebna nadaljnja obvezna navodila, pravilnike in vse obvezne razlage tega odloka bo izdal poverjenik NKOJ.a za trgovino in preskrbo.
25. člen
Ta odlok stopi v veljavo na dan rezglagitre.
Št. IBI.
Beograd 1. februarja 1945.
Predsedstvo
Antifašističnega svela narodne oSToboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik?
Rodoljub Colaković 1. r.
Dr. Ivan Ribar 1. r.
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RAC UNS Kï
3.

0 razred

1. razred

2. razred

Mirujoči računi

Finančni računi

Predhodni in popravni
računi

n

TULI

d

Računi za surovine, pomožni in obratovni material ter nabavljeno blago

Vzorec računskega nacrta
0

1

Mirujoči računi

•
Finančni računi

00 pozidana zemlJISCa
000 tovamllke zgradba
001 sklad'Sča
002 zgradbe za urade
003 stanovanjske zgradbe
004 ostale zgradbe
007 uredite» r>mi'i6e, pota
01 nepozidano zemljifče
02 stroj) in strojne naprave
020 parni kotli
021 pogonski «tjojj
«22 motorji
023 Izdelovalni stroji
024 pomožni stroji
025 naprave zu higlenlčen zrak
1120 električne instalac Je
027 vodovodne instalacijo
023 parne instalacije
03 naprave za odpremo in prevoz
030 Indnstrijsk' tiri
031 naprave za nakladanje in
razkladanje
032 elek*riCni vuz'čkl
033 tovorni avomoblll
034 konjska vozila
035 osebni avtomobili
04 orodje modeli, obratovni, poslovni inventar
040 oroiije
041 modeli
042 obratovni Invernar
043 poslovni inventar
05 koncesije, patenti, licence In
podobne pravice
06 participacije in dolgoročne terjatve
060 participacijo
OBI ostali vrednostni papirji
062 aktivne hipoteke
063 dolgoročne terjatve

3

Predhodni in popravni
računi

Računi za surovine. pornoJnl
in obratni rnnteml *er nabarljeno bla t'o

20 Izredni In neposlovni Izdatki
200 darila
201 zgube vsled {kode
21)2 zgube pri prodaji nve;ticjj
203 izdatki za neposlovne li fé
in zemlJiSča

10 blagajna
101 Klavna blagajna
102 tovorna t.iaialni
103 porto blagajnu
11 PoStna hranilnica, banke
110 Poütna hranilnica
111 Narodna banka
112 druge banke

21 Izredni in neposlovni dohn-jkl
210 dohodki od participacij
ìli dohodki od prodaje m»
sticij
212 dohodki od neposl i'nlh bil
in zemljifiC

12 menice, čeki, devizo
120 menice
• čeki
123 devize

30 surovine
33 pomožni material
34 pogonski mater'ai
35 drobni

14 terjatve pri kupcih
140 terjatve pri kupcih v tuzemstvu
141 terirtu' pri kupcih v inozemstvu
149 dvomlj >e terjatve
15 ostalo terjatve
1 f>0 lastne akoi tac'Je
151 terjatve od podjetij koncema

37 ostali

1

23 razlike cen
S31 rnzl.kr v ceni'h «urov'n
231 ro/iike v '-enah ostalega
mati ria'a

po-

14 obresti in podobni Izdatki In
dohodki
.
24i) placane obresti
241 dohodki od obresti
242 obnstim podobni zdatkl
243 obrestim podobni dohodki

17 trate, akceptl
18 ostale obveznosti

25 knjigovodstveni odpisi
250 Odpisi za nepremičn'iie
251 ostali odp si

19 ostal* finančni računi
197 privatni računi

26 nastali riziki
2C0 zgube na ralngah
261 zgube pri prodaji blaga
262 zgube vsled Jamčenja
263 zgube pr| izdelavi

07 dolgoročne obveznestl
070 posojila
071 hipoteke
072 ostala posojila

27 obračunani kalkulativnl stroikl
270 obračunane kalkulativne
obresti
271 obračunani kalkulativnl
odpisi
272 obračunana kalknlatlvna
podjetnikova plača
273 rezerve za rlzlko Izdelavo
274 rezerve za riziko prodaje

08 glavnice in skladi
080 osnovna glavnica
081 zakoniti skladi
082 prostovoljni skladi
09 korekture, rezerve In korekcije
letne bilance
091 popravki vrednosti
092 rezerve
093 tranzitoma aktiva
094 tranzitoma pasiva

28 Izdatki, M obremenjujejo Cisti
dobICek
2S0 družbeni lavek
281 doprinosi, jj it ne Štejejo
v itroSle

.

material

36 nabavljeni deli

22 časovne razmejitve
210 pla'ano socialno zavarovanje
221 obra. unano socialno zava
rov anje
222 pla'anl dopiKtl
223 obraiunan dopusti
224 pla.ane razne pristojbine
in davki
225 obra'unaiie rizoe pristojbine m davki
226 plačana vcnk» popravila
227 obračunana vel.ka popravila

11 vrednastnl papirji
131 delnice lastnega podjetja
133 ostali vrednostni papirji

16 obveznosti Iz blagovnega
slovanja
IGO v tuzemstvu
1G1 v inozemstvu

2

-
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OKVIR
6. razred

4. razred
j

6. razred

Obračunski računi obrata in izdelk

7. razred

8. razred

9. razred

Računi
prometa

Zaključni
računi

7

8

9

Računi polizdelkov
in golov h Izdelkov

Računi
prometa

Zaključni
računi

3v

i

Računi polizdelkov
in gotovih izdelkov

Računi stroškov po vrstah

za proizvodniška podjetja
i

5

Računi stroškov po vrstah

Obračunski
računi'j')

POSAMEZNI STROŠKI
40 material za izdelavo
41 mezde'
410 izdelavne mezde'
4100 izdelavne mezde brez montažnih mezd
4101 montažne mezde
1
SPLOŠNI STROŠKI
415 pomožne me?des
4150 mezde za transport
4151 mezde za čakanje
4362 mezde za izobrazbo
4153 ostale pomožne mezde
4154 obračunani dopusti
4155 dodatek na čezurno In nedeljsko delo
42 plače
421 plače komercialnih nameščenrev
422 plače tehničnih nameščencev
427 postranski stroški v zvezi 8
plačami
43 socialno dajatve
430
431
432
434
435
;

okrožni urad
pokojninsko zavarovanje
druge obvezne socialne dajatve
podpore pripadnikom podjetja
doprinosi za zdravljen]© in za
odmor
436 doprinosi za prehrambene in
oskrbovalne ustanove pripadnikov podjetja
437 doprinosi za priredltv*
433 doprinosi za splošne humanitarne io socialne namene

6

SO obračunski
stroški materiala za
Izdelavo

70—72 polizdelki

51 obračunski
stroški izdelavnih
mezd

76 v lastnem podjetju
Izdeline naprave in
orodje

(2 obračunan]
micani izdelavnl
stroški

77 deli lastne Izdelave

53 obračunani
splošni stroški materiala
54 obračunani
sploSni upravni
stroški
(5 obračunani
splošni prodajni
stroški
56 obračunani
posebni posamezni
Izdelavnl stroški
67 obračunani
posamezni prodajni
stroški

73—75 gotovi izdelki

o d

78 povečanje
vrednosti zaradi velikih popravil

> 3

80—82 strcSkl
prodanih 80 zbiralni računi razIzdelkov1
mejitve
83 stroški prodanih
odpadkov
84
85
88
87

c £

88

la

89

C -4
C *
•C o.
> CJ

te _ «

91 uspeh obrata
910—012 uspeli
prometa Izdei
stroški prodanega
kov
trgovskega blaga
913 u«peh prometa
odpadkov
lzku-iičl • za proda914 u^-peh prometa
ne Izdelke
trgovskega
blaga
Izkupički za prodane
96 mesečni račun zgube
odpadka
in dobička
Izkupički za prodano
trgovsko blago4
98 letni račun zgube In
dobička
ostali Izkupički
09 letni račun bilance
zmanšanle Izkupičkov prodaje
800 skontl
891 rabati In
popusti
892 odD'tkl
4

=•« 2

a
Se
S «s

*>

£*>

s»
H

^ry r>
*M

»a
t.

•

U pomožni, pogonski In pisarniški
material ter tuja popravila

s
,

440 pomožni material za izdelavo
441 orodje, modeli in priprave
442 material za popravila In vzdrževanje
443 material za transportna sredstva in konje
444 maziva
445 pisarniške potrebščine
446 za vojni material
447 ostali material
443 tuja popravila
4E material za energijo, vodo In plin
450
451
452
453
454

nabavljeni el-ktrlčni tok
nabavljeni plin
voda
premog
drva, žaganje in podobno

46 davki, pristojbine, doprinosi, zava.
rovalnine in kalkulativnl stroški

*

460
461
462
463
464
465
466
467

davki
doklade
takse
razni doprinosi
zavarovanje
obračunane kaikulativne obresti
obračunani kalkulativnl odpisi
obračunana kalkulativna podjetnikova plača
468 rezerve za rlz'ko prodaje
469 obračunane rezerve za rižlko
izdelave

47 presto za morebitno obračunavanje
učinkov znotraj obrata

-_
(Nadaljevanj? i. razreda:)

JA.

48 razni stroški
480 poštni stroški
4800 porto
4S01 telefon
4802 brzojav
481 potni stroški
482 zastopniški stroški
483 reklama
434 pravdni stroški in stroški za
izvedence
485 licence, patenti
4S6 prevozni stroški
487 najemnine
489 ostali stroški

\
,
1

'
'

-

\v
PRIPOMBE:

POSEBNI STROŠKI
49 posebni posamezni stroški
490 posebni posamezni izdelavr 1
stroški
495 posebni posamezni prodajn I
stroški
4950 odpremna voznlna
4951 provizije
41)52 davek na poslovni prore et
4953 zavojni mater'al, kolike r nI
obsežea v s yloznlh stro Skia

—

-

- -

•1 TI računi se uporabljajo v pr!meru,
ko se uporablja obratovni obračunski Ust.
' Ob uporabljanju delitvene kalkulacije se pojavljajo nekatere spremerò
be v razredih m skupinah označen'h z '.
* Po potrebi razčleniti po Izdelkih.
* Blago, katerega obrat ne Izdeluje,
temveč ga prodaja v nespremenjeHtm (nepredelaiit m) stanju.

31
o

a
e;
u

>

s

*>

'S"
h

o

rt

1
1

B

1
!
1

»CO

o

1

C/3
«3
00

rt

•»

es
bo
o
0)

tO

N

tì
"••—"

in
04

t»

«

a
>
o

ki

ca

M

eu

tì

•

OJ

•*

N

t—4

m

O -H
k W
•M 0J

t«

Ci

—
y

—
r*

••

—
•*
ec

CM

•

A
O

d
••

é9

1

1

1

1

ii
1

1i
1

i

Ii
1

i

i

i

i

1

1i
1

I
1

I
1

I
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
!
1

1

i

l

1
11
1

1
1I
1

1
1
1

1

' 1
>1
I

1
11
I

1
1
1

1 ' 1
1'1
1
1

I

1
i1
1

i

l

1

1

i
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
lili

!

1

i

j

i

1
!
1

>

1
11
1

1

1

1

1

1

|

1

|

1

!

1
1

lili
|
|
|
|
1
1
1
i

l

»

1

e;

o
t.

K
C

•

••,_

"O

a
O

o
s»

o
>to

CO

'k

ec

>>

tì
rt

C

•t»

M

j

•

•S

a>

•

p*

0

^

>

«

O

-M

••

>

>•*

o
d

'e?
d

ce

H

'S
es

>

«

•1
CO

•

O

>

es
k

o
O

~
05

a

t>

CO

s:

es

KO

>
a

©

ed

a

'S
a

O

S
•5

U
M

rt

est

4-*

»•S.S.

« o "33

-L

6-

•O
N

•"^

'S

.S"
^-/

T

o

cd

o
Q

kl

o

>

o
a
•M

d

S
rt

1

'G
c«

E

«

o

ce
d

'S
•e
o

m

d

• ••4

O

IO

rt

M

•
k

O

2

rt

-M
d

! =
•3

co

3

•

.ü

«

>
d
o

p.

>c

c3

Cu

K

o

es
c

CD

•*

J

CQ

O
p.

tO

r>

o

o
S

a

A

00

rt
•c
o

es

ki
-*•

*

~"~

"3
d
S
o
d

••

«

>

>o

*

•a
o
kl

•

1
1

•v

•H

«

1

1

1
1
1

1

I
1

1

a

>rt

S

1

•

.Q

M

1

t*

>5
o

^

(A

1

ki

es

•a

IS

1

v
2

*o

§*

I

• 1

S
e

.

1i
!

1

a>
A

>
<OT

a

O

1
1

1

«

M

N

<M

i

I

o •ĆB
o.
a

KO

—-

"I •"" •

1

1

2

'5,

••

1

I

a
Ci
CM

i

S
<;

co

CO

1
"""1

>'S
•
o
o

d

o
a*

a>

rt

rt

Z,

k

_o
CO
O
k

•
•v
*-•oo

a

rt

a
»55
k

>

s

O

R.

rt

KO

d

v

t»

d

—Wi

1••1

k

t

O

i

32

«
o

Ji
C

5

>
o
o-

>

o

s

o

OS

O

a

o

ft

o
a,

'S
•*-»

S

co

a

cu

el
J

"*•

rt

o

d
•a

ce
c

e
••

n

a

•0

**:

s«

*-*o
'Tt

~- rta
d

>

rt

-a

•a
o

S.

a.

u

o
a

a
>o

O

o

u

rtb*

>

d
»s

o

N

-

w

a

a

3.-SŠ
S °0

G

G

«0-Sg
o

•

rt ""

H

2 «

>

P-I

H
0
0

§5

u
CI
CS

B

en
O

d

>

tu

Cl

N

>
e

o

cd

»4

-M

«**

en

M

N °"

3
o

|s

°-

! s

d

CA

•

O

d

d

d

O

Q

a

Ml

S
AS

(p
W

«

N

d

d

5

>
4
63

2

o
•o
o1.
o
"5"
u

*-•

(•

rt
a
u
rt

s
>

p.
K

«
&

o

£i

C

2
0

>

o
•a

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

i
1

1
1

1
1

>
03

O
t»
O

o

s

o

rt
»M
rt
d
o

a

C

•_

rt
rt

•O
.es

d

o

te

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
lili

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1—

1

• • ••

1

1

lili

1

1

1

1

1

1

1

i

lili

i

i

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

•

1

1

1

*

5
d

.

.

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1 . 1 . 1
1
1
1
l
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
l

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1

11
1

1
1
1

1
1
I

1
i
1

1
1

1
1

II
1
1

11 .
1
1
1

1
1

•o

N

u
O.

1
1
1
1

.
d

~

rt
u
C

1

e

d

d

g

te

1

1
1
!

1

rt

*-•i«ca

•O

1

i

Ä

0/
CK

1
1
1

11
1

u
rt

o

>
rt

o
d

—•

"3
CD

1
1
1

u

rt

•• o
> P«

••

(A
0

1
1
1

p. a
t. B

#e^

C

1
1
1

A!

SS

•a

1
1

>

o

5

1
1

S

tO

d

M

1
1
1

"o
d
e
"5

•4-*

H

5

I
1
1
1

u

o

d
•a
cu

o

C

«
o

N

rt

C

o

rt
d

•

S

«3

.o

o
•M

EH

te

•J

1
1

1
1
1
1

d

k)

«

cu

1
1

.

lili
1
1
1
1

1
J

C

1

1

1

1

1
1

Illl
.1
1
1

1

••
•o
•
o

i

SÄ

4. člen

89.

Odlok
o uvedbi eno'negu računovodstva
Na predlog Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije in na podlagi 4. čiena v odloku o Vrhovnem
zakonodajnem in izvršnem narodnem predstavniškem
telesu Jugoslavije ter Nacionalnem komiteju osvoboditve
Jugoslavije kot začasnih organih vrhovne narodne oblasti
v Jugoslaviji za dobo narodno osvobodilne vojne izdaje
predsedstvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve
Jugoslavije sledeči odlok:
1. člen
Vsa državna in zasebna proizvodniška, trgovska,
bančna in prometna podjetja so dolžna počenši od 1. januarja 1945 dalje izvesti poenotenje svojega računovodstva skladno z obveznimi navodili, ki jih predpisuje
odlok o poenotenju računovodstva, izdan dne 1. februarja 1945.
2. člen
Poenotenje knjigovodstva morajo izvesti podjetja,
pri katerih je bilo zaposlenih v katerem koli letu od
leta 1939. in nadalje:
a) preko 100 delavcev do 30. junija 1945,
b) preko 50 do 100 delavcev do 81. decembra 1945.
Poverjenik za trgovino in preskrbo sme za posameena podjetja ne glede na število zaposlenih delavcev ter za posamezne panoge predpisati tudi drugačne
roke za izvedbo poenotenja knjigovodstva.
Vsi prometi v računih, izraženi po dosedanji praksi,
e« morajo razčleniti po enotnem računskem okviru in
računskem načrtu ter eumarično prenesti v trgovske
knjige (proknjižiti).
3. člen
Vsa podjetja po 2. ölenu so dolžna izvesti v tem
roku računovodstveno poenotenje svojih kalkulacij na
način, kakor je predpisan v 5. do 14. členu tega odloka o poenotenju računovodstva.
Podjetja, ki vlagajo pri katerem koli uradu ali
Ustanovi za kateri koli namen kalkulacije svojih izdelkov, 60 dolžna t« kalkulacije izdelati na podlagi navodil
za izračunavanje lastne cene, kakor jih predpisujejo
določbe v 15. do 25. Čleuu tega odloka.

Poverjenik za trgovino in preskrbo se pooblašča,
da izda predpise o enotni sialisiiki v go-p;j-;;ar -kih pod.
jetjih, kakor tudi o obvezni primerjavi podjetij enake
gc podarske panoge.
1'cverjeriik za trgovino in preskrbo se pooblašča
tudi, da v soglasju s finančnim poverjenikom izda potrebne predpise ìD navodila o enotnem bilančnem obračunavanju.
5. člen
Federalna poverjeništva za trgovino in preskrbo
bodo zaradi izvedbe tega oJloka po svojih organih vršila
nadzorstvo nad podjetji. Kontrolo nad delovanjem teh
organov bo izvrševal Revizijski urad, ki se naj ustanovi v sestavi Komisije za gospodarsko obnovo domovine, pr,i Gospodarskem svetu NKOJ-a.
6. člen
Vsakršno odstopanje od odredb, izdanih s tem odlokom, ae smatra za prestopek ter je zato kaznivo. Za
prestopke sta odgovorna tako nameščenec kakor tudi
lastnik podjetja.
Kazni se izrekajo sledeče: zapor, lažje ali težje
prisilno delo do 10 let, zaplemba podjetja in zaplemoa
posameznega dela ali celotnega imetja v korist dr/avc.
Proti isti osebi je mogoče za isto kaznivo dejanje izreči
več kazni.
'
O teh kaznivih dejanjih sodijo posebna sodišča, ki
se v ta namen ustanovijo pri federalnih poverjeništvih
za trgovino in preskrbo. Poverjenik za trgovino in preskrbo bo izdal predpise o sestavi in poslovanju teh
sodišč.
7. člen
Ta odlok stopi v veljavo na dan razglasitve. Na ta
dan prenehajo veljati vse zakonske odredbe, ki naspro.
tujejo odredbam v tem odloku.
St. 130.
Beograd 1. februarja 1945.
Predsedstvo
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
Rodoljub CoJakovié 1. r.
Dr. Iran Ribar 1. r.

•^> —

Slevîlka T • dne 23- ieforuaiMTa 1045.
80.
Začasni odlok o financiranju
(odlok NKOJ-a).

91.
Odlok o uvedbi državne trošarine
(odlok NKOJ-a, III. št. 224 z dne 6. februarja 1915).
92.
Odlok o davčnih stopnjah
(odlok NK0J-a, •. ât. 255 i dne 6. februarja 1045).

93.
Odlok o spremembi zakona o taksah
(poverjenik za finance, III. št. 294 z dne 10. februarja 1945).
94.
Odlok o začasni upravi Narodne banke, Državno
hipotekarne banke, Poštno hranilnice, Privilegirano
agrarne banke, Obrtne banke in Uprave državnih
monopolov
(poverjenik za finance, št. 290 z dne 8. februarja
1945).
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95.
Odlok o zamenjavi taksnih znamk dosedanjih
izdaj
(poverjenik za finance, III. št. 352 z dne 17, februarja 1945).

97.
Odločba o določanju prejemkov uslužbencev
javnopravnih ustanov
(poverjenik za finance, VII. št. 303 z dne 23. ja.
nuarja 1945).

96.
Odločba
o vložnih knjižicah
Ker se je pokazala potreba,
odločam,
đa denarne ustanove do nadaljnje odredbe glede hranilnih vlog ne smejo izdajati vložnih knjižic, glasečih se
na prinosnika ali z označbo šifre, temveč samo na ime
ylagatelja.
Beograd dne 23. januarja 1945.
••. št. 307.
Pomočnik
poverjenika za finance:
Dr. 0. BlagojeviS 1. r.

98.
Odločba o izplačevanju hranilnih vlog in o odobrovanju posojil na območju, kjer so v obtoku kune
in pungi
(poverjenik za finance, VII. št. 355 z dne 29. januarja 1945).
99.
Odlok o določitvi cen za debelo in tanko surovo
kožo
(urad za cene in mezde I. št. 2G6 z dne 19. decernbra 1944).

Številka S z dne 27. februarfa •45.
100.
Odlok o organizaciji državne finančne uprave
(NKOJ, I. št. 420 z dne 30. decembra 1944).
101.
Odlok
• vrhovnem državnem nadzorstvu poverjeništva za
socialno politiko Nacionalnega komiteja osvoboditve
Jugoslavije nad vsemi ustanovami obveznega socialnega zavarovanja
1. člen.
Da se izenačijo socialni prispevki In% socialne dajatve in da se prilagodijo današnjim življenjskim prilikam, se stavljajo vse obstoječe ustanove obveznega
socialnega zavarovanja pod vrhovno državno nadzorstvo
poverjeništva za socialno politiko Nacionalnega komiteja
osvoboditve Jugoslavije.
2. člen.
Kot ustanove obveznega socialnega zavarovanja se
smatrajo: Uradi za zavarovanje delavcev, blagajne za
zavarovanje delavcev in nameščencev javnih in zasebnih
železničarskih in plovbenih prometnih podjetij, bratov••• skladnice, bolniški, pokojninski in podporni skladi
osebja v službi pri oblastvih in ustanovah države, federalnih edinic in pokrajin (biv. banovin), krajevnih in
cerkvenih občin kakor tudi javnih zavodov (Narodne
banke, Državne fopotekarne banke in podobno) ter Pokojninski zavodi za uslužbence.
3. člen.
Dokler se ne izdajo novj predpisi o celotnem socialnem zavarovanju, poslujejo ustanove iz 2. člena tega

odloka po svojih dosedanjih predpisih, v kolikor se no
bo drugače odredilo.
4. člen.
Natančnejše odredbe za izvedbo tega odloka izda poverjenik za socialno politiko v sporazumu e poverjeništvi
za finance, promet in za rude Nacionalnega komiteja
osvoboditve Jugoslavije.
5. člen.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave.
Štev. 6.
Beograd dne 30. januarja 1945.
Predsednik
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito 1. r.
Poverjenik za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišnik 1. r.
Finančni poverjenik:
Inž. Dušan Sernec 1. r.
Prometni poverjenik:
Sreten Zujović 1. r.
Rudarstveni poverjenik:
Tođor Vujasinovič* 1. r.
102.

Odlok
o ustanovitvi strokovnega sveta socialnega zavarovanja pri poverjeništvu za socialno politiko v Nacionalnem komiteju osvoboditve Jugoslavijo
1. člen.
Pri poverjeništvu za socialno politiko v Nacionalnem komiteju osvoboditve Jugoslavije se ustanovi strokovni s^et za socialno zavarovanje.
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2. člen.
V delovno področje strokovnega svela spada:
1. razpravljanje in presojanje predloženih zakonskih projektov na področju socialnega zavarovanja;
2. koordinacija delovanja državnih nadzornih oblastev, glavnega odbora enotnih delavskih in namešče.isk.h sindikatov v Jugoslaviji, gospodarsk'h in strokovnih zbornic in nositeljev zavarovanja pri izdelavi zakonskih projektov in enotnih navodil za izvedbo socialnega zavarovanja;
3. presojanje o vseh načelnih vprašanjih na področju
socialnega zavarovanja.
3. člen.
V strokovni svet pridejo predstavniki: poverjeništev
£a socialno politiko pri Nacionalnem komiteju osvoboditve Jugoslavije in pri posameznih federalnih edinicah;
poverjeništev za finance, industrijo, trgovino, preskrbo,
Promet, rudarstvo in za narodn0 zdravstvo pri Nacional.'
nem komiteju osvoboditve Jugoslavije; glavnega odbora
enotnih delavskih in nameščenskih sindikatov v Jugoslaviji; gospodarskih in strokovnih zbornic; državnega
statističnega urada; komisije za gospodarsko obnovo domovine ter centralne ustanove za socialno zavarovanje.
4. člen.
Število članov strokovnega sveta in njihovih naWP iiikov; način njihovega poslovanja; trajanje njihovega delovanja; način, kraj in čas konstituiranja, sklicanja in vršitve sej ter tudi formalni pogoji za sklenitev sklepov — vse to bo odrejeno po pravilniku, ki
£a izda po predlogu strokovnega sveta poverjenik za
socialno politiko pri Nacionalnem komiteju osvoboditve
Jugoslavije.
5. Člen.
Prve člane «strokovnega sveta in njihove namestnike
'ttienuje po predlogu oblastev in ustanov iz 3. člena
*ega odloka poverjenik za socialno politiko pri Nacionalom komiteju osvoboditve Jugoslavije.
Začasno bo imel strokovni svet trideset članov.
6. člen.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave.
III. št. 306.
Beograd 20. februarja 1945.
Predsednik
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-TUo L r.
Poverjenik za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišnik 1. r.

103.
0

Odlok
izdajanju zakonskih odlokov in drugih predpisov

1. člen.
Izdajanje zbirke zakonskih odlokov in drugih predp SOv
' _ splošnega značaja, ki jih iz-riata AnH'Všistična
8
kupìòuia narodne osvoboditve Jugoslavije in Nacionalni

komite osvoboditve Jugoslavije, se poverja >Uradnemu
listu Demokratske federativne Jugoslavije«.
2. člen.
Poleg tekstov sme uredništvo »Uradnega Iista< v
soglasju s pristojnimi oblastvi za izvedbo zadevnih pred.
pisov tiskati komentarje in navodila za uporabljanje
odlokov in drugih predpisov.
3. člen.
Ta odlok stopi v veljavo takoj.
Beograd 10. februarja 1945.
Za predsednika
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije*
podpredsednik
Vlad. Ribnikar 1. r.

104.
Odlok
o ustanovitvi sveta za zaščito mater, otrok in mladino
v federativni Jugoslaviji
Da se doseže čim ožje sodelovanje in koordinacija
pri izvajanju celotnega socialnega, zdravstvenega in moralnega varstva mater, otrok in mladine v federativni
Jugoslaviji in po pooblastitvi Nacionalnega komiteja
osvoboditve Jugoslavije
odločamo,
da se osnuje Svet za zaščito mater, otrok in mladine
v federativni Jugoslaviji, v katerega vstopijo:
1. strokovni organi poverjeništev za socialno polk
tiko, narodno zdravstvo in za prosveto Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije ter saniteta Vrhovneca
štaba NOV in POJ,
2. delegati glavnega odbora Rdečega križa Jugoslavije, glavnega odbora enotnih delavskih in nameščenskih sindikatov v Jugoslaviji, centralnega odbora Antifašistične fronte žen in centralnega odbora zedinjene
zveze antifašistične omladine v Jugoslaviii.
V širši Svet za zaščito mater, otrok in mladine
vstopi še po en strokovni predstavnik poverjeništev za
socialno politiko, za narodno zdravstvo in za prosveto
iz federalnih edinic.
Svet naj se sestane takoj in nam predloži:
I. vse potrebne ukrepe za hitro zaščito mater, otrollf
in mladine na osvobojenem ozemlju Jugoslavije;
II. pravilnik in program svojega dela, zlasti na polju oživitve čim bolj zdrave koordinacije in čim bolj
plodonosne kolaboracije med poverjeništvi Nacionalnega
komiteja osvoboditve Jugoslavije;
III. smernice za koordinacijo in kolaboracijo strokovnih organov za socialno politiko, za narodno zdravstvo in prosveto federalnih edinic, znanstvenih ustanov
ter humanitarnega sodelovanja Rdečega križa pri skrbi
in vsestranski zaščiti otrok brez družine in pri ostvaritvi
temeljnih življenjskih pogojev za ogrožene otroke v
družinah;
IV. programsko-orpinizaciHjp temelje za zaščito
muter, otrok • mladine v federativni Jugoslaviji.
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S tem odlokom se spremeni odlok št. 148 z dne
L decembra 1944. Svet si izbere pri konstituiranju predsednika in tajnika.
IV. št. 227.
Beograd 6. februarja 1945.
Poverjenik za socialno politiko:
Dr. Kržišnik 1. r.
Poverjenik za narodno zdravstvo:
Dr. Z. Srcmcc L r.
Prosvetni poverjenik:
Edvard Kocbek 1. r.

105.
Pravilnik
o Doslovanju z naročnino za časnike in časopise
po pošti
1. člen.
Od dneva, ko stopi ta pravilnik v veljavo, bodo pošte
sprejemale naročnino za časnike in časopise ob pogojih,
predpisanih v tem pravilniku.
Kot časniki (listi) in časopisi (kot periodični spisi)
se smatrajo vse publikacije splošnega političnega, zabavnega, znanstvenega ali strokovnega značaja, ki izhajajo
dnevno ali od časa do časa, toda po naprej odrejenih
časovnih presledkih, in ki so tiskane s tiskarskimi stroji
ne glede na format.
Pošta ne sprejema naročnine za dnevnike, ki izhajajo v njenem kraju.
2. člen.
Pošte sprejemajo naročnino za časnike in časopise,
ki izhajajo na ozemlju demokratske federativne Jugosla.
vije in jim je glavna uprava p. t. t. izdala takšno dovoljenje.
3. člen.
Uredništvo časnikov in časopisov, ki žele organizirati sprejemanje naročnine preko pošte, se morajo obrniti za dovoljenje na glavno upravo p. t. t. s pismeno
prošnjo in v njej navesti naslov lista, čas izhajanja in
naročilne pogoje ter sprejeti sledeče obveze:
1. pristati na odbitek 15% od vplačane naročnine
kot postni dohodek;
2. plačati pošti takso za odpremo listov po poštni
tarifi, ki je predpisana za nenaslovljene izvode;
3. v primeru, če bi ee naročnina za list zvišala, morajo pošiljati pred tem naročene številke po stari naročilni ceni, dokler ne izteče" naročilni rok;
4. da odpremljajo svoj list oziroma časopis preko
pošte v enem svežnju, naslovljenem na pošto za vse naročnike na področju naslovne pošte;
5. da pristanejo na pogoje, določene s tem pravilnikom.
Uredništva časnikov in časopisov, ki se ne nahajajo
v kraju glavne p. t. t. uprave, naj vlože prošnjo za
dovoljenje pri svoji krajevni pošti, ki dostavi to prošnjo
neposredno glavni p. t t. upravi.
4. člen.
O vsaki izdani dovolitvi obvesti glavna p. t. t. uprava
vee pošte preko pristojnih direkcij. Šele potem, ko prejmejo pošte takšno okrožnico, smejo sprejemati od zainteresiranih oseb naročnino za dotične liste in časopise.

Glavna p. t. t. uprava natisne vsako leto seznam
časnikov in časopisov, katerim je bilo izdano dovoljenje
za zbiranje naročnine po pošti. Ta seznam dajejo pošte
na vpogled osebam, ki se želijo naročiti na kak časnik
ali časopis. Do natiska takega seznama naj imajo pošte
pregled vseh okrožnic o izdanih dovoljenjih za naročnino
ter sporočajo zainteresirancem, za katere časnike m
časopise lahko pošiljajo naročnino po pošti. Tiskani seznam časnikov ali časopisov dopolnjujejo pošte na pod«
lagi okrožnic, ki jih prejemajo v teku leta.
5. člen.
Pošte sprejemajo naročnino samo od 1. do 20. dne
v mesecu, in sicer za en mesec vnaprej. Od 20. do konca
meseca se naročnina ne sprejema.
V primeru, če časnik ali časopis, za katerega je
plačana naročnina, preneha izhajati, naročnik nima pravice zahtevati od poste povrnitev vplačanega zneska.
6. člen.
Sprejeto naročnino vpiše pošta v >Dnevnik sprejetih
naročnin za časnike in časopise« (obrazec R 399). Dnevnik se vodi v dvojniku po označenih rubrikah.
O vplačani naročnini izda pošta potrdilo (obrazec
R 400). Potrdila so vezana v knjižici po 100X3 številk,
označena z zaporednimi številkami, in se pišejo z indigo
papirjem v treh izvodih. Prvo in drugo potrdilo sta perforirani; prvo se izroči stranki, drugo se priloži Dnevniku sprejetih naročnin za časnike in časopise. Tretje
potrdilo ostane v knjižici. Vsa tri potrdila imajo isto
zaporedno številko.
Konec vsakega dneva se Dnevnik zaključi tako,
da so potegne vodoravna črta pod zadnje vplačilo in da
se vpiše dnevna skupna vsota v določeno rubriko. Dobljena vsota se vpiše nato v Stanje blagajne na strani
dohodkov v rubriko »Plačana naročnina za časnike in
časopise«.
7. člen.
Vsakega dvajsetega v mesecu se Dnevnik zaključi
in pošte napravijo obračun direktno z uredništvi.
Dnevnik se zaključi tako, da se potegne pod zadnjim vplačilom debela vodoravna črta in se nato seštejejo vse kolone. Vsota teh kolon mora biti enaka vsoti
iz rubrike >Dnevni znesekc oziroma vsoti iz odnosne
rubrike Stanje blagajne. Nato se izvrši rekapitulacija,
koliko je bilo naročnikov posebej za vsak časnik ali
časopis, koliko je vplačanega na račun naročnine, koliko
se mora od te vsote poslati uredništvom in koliko ostane
pošti kot dohodek za posredovanje. Rekapitulacija se
sestavi na posebnem obrazcu (R 401) v dvojniku, od
katerih je treba en izvod priložiti Stanju blagajne, drugi
pa ostane z računskimi kopijami na pošti. Zaključeni
Dnevnik vpisanih naročnin s kopijami potrdil (R 400)
se priloži Stanju blagajne kot denarni dokument.
8. člen!
Ko je iz Dnevnika o sprejetih naročninah za časnike
in časopise ugotovljeno, koliko je vplačanega za uredništvo na račun naročnine, dostavijo pošte sprejeto naročnino uredništvom po njihovem čekovnem računu po odbitku 15% od skupne naročnlnske vsote kot določeni
poštni dohodek. Na hrbtu čekovne položnice označi pošta, za koliko naročnikov dostavlja naročnino, kolikšna
vsota se pošilja in kolikšna vsota se pridržuje kot poštni
dohodek. Pošte se nato razbremenijo v >Stanju blagajne<
na strani izdatkov v rubriki >Poslane naročnine uredni«
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štvom< s celotnim zneskom prejete naročnine, izkazane
v rekapitulaciji. Na podlagi rekapitulacije sestavi pošta
čekovne položnice za uredništva samo na ono vsoto, ki
pripada uredništvu po odbitku 15°/o poštnega dohodka.
Znesek 15%, ki se odbije od skupne vsote kot postni
dohodek, se vpi*e v račun proračunskih dohodkov v
rubriko >Dobodek iz naročnine za časnike in časopise«.
Čekovna potrdila število prejetih pošiljk, takoj poslati
reklamacijo prilože pošte Stanju blagajne.
9. člen.
Zaradi evidence in pravilne predaje dospelih izvodov časnikov in časopisov vodijo pošte seznam naročnikov za vsak list posebej, na podlagi katerega naslovi
ekspedicijski uslužbenec sprejete izvode.
Po izvršenem adresiranju izvodov jih pošta dostavi
naročnikom v ožjem dostavnem področju po dostavljalcih, v širšem dostavnem področju pa z občinsko pošto.
Pošte morajo dostaviti dospele liste in časopise naročnikom s prvim rednim dostavljanjem.
10. člen.
V primeru, če bi se računi po knjiženju ne ujemali,
mora uredništvo takoj poslati reklamacijo dotični pošti,
Prepis reklamacije pa dostaviti tudi pristojni direkciji.
Ravno tako mora pošta v primeru, če bi se ne ujemalo
Število prejetih pošiljk, takoj poslati reklamacijo prizadetemu uredništvu.
11. člen.
Ta pravilnik stopi v veljavo na dan objave v >Uradnem listu«.
Beograd 5. februarja 1045.
Prometni poverjenik:
General-lieutenant
Srefcn Žujović s. r.

106.

Telefonske pristojbine
(prometni poverjenik, z due 24. januarja 1945)

107.

Razmejitev pristojnosti ustanovljenih carinskih
Inšpektoratov
(finančni poverjenik, IV. št. 216 z dne 31. januarja
1945).

108.
Ukinitev carinarnice v Knićanina
(finančni poverjenik, IV. št. 27• z dne 10. februarja 1945).
109.
Odlok o določanju cen premoga
(Gospodarski svet, I. št, 106 z dne 9. januarja 1945).

110.
Odlok o določanju cen za ovčjo in jngnječjo volno,
volnene odpadke in volneno predivo
(poverjenik za trg. in ind., I. št. 109 z dne 9. januarja 1945),.

Števili«:» 9 as dne 3. marca t945>.
llOa.
Odlok
o jugoslovanski vojski
Naša narodno osvobodilna vojska, rojena v osvobodilni borbi naših narodov, je g svojim delom za osvoboditev naše domovine postala stvarna in edina oborotena sila demokratske federativne Jugoslavije.
Naša vojska je zgrajena na bratstvu in edinosti
Pasih narodov in predstavlja močan faktor za nadaljnjo
učvrstitev tega bratstva.
Po svoji zrelosti, vojni izkušnji in znanju predstavlja
naša vojska resnično sodobno redno armado.
Na podlagi tega
odločam:
1. da ee naša Narodno osvobodilna vojska Jugoslavije fmenuje odslej jugoslovanska vojska;
2. da se mornarica Narodno osvobodilne vojske Jugoslavije imenuje jugoslovanska mornarica;
3. da se dosedanji Vrhovni štab Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije reorganizira x generalni štab vse oborožene vojne eile,

in sicer kot neposredni organ po"erjeniStva za narodno
brambo.
Štev. 285.
Beograd 1. marca 1Ö45Poverjenik za narodno brambo
• Vrhovni komandant:
.Maršal .III"'» ' vï*

Josip Utoi-Ti.i) i. i.
111.
Odlok
o začasni pripomoči osebam, ki uživajo renie
in podpore pri uradu za zavarovanje delavcev
1. člen
Do ureditve vprašanja vseh rentnikov, ki prejemajo
rente in podpore pri ustanovah eocialnega zavarovanja,
se bodo poleg dosedanjih rentnih prejemkov in podpor
izplačevale začasne podpore sledečim uživateljem rent
in podpor po zakonu o zavarovanju delavcev;
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a) v panogi zavarovanja za primer nezgode:
1. uživateljem osebne rente, katerih zmanjšanje delovne sposobnosti znaša 50% in več;
2. uživateljem družinske in sorodniške rente;
b) v panogi zavarovanja za primer onemoglosti,
starosti in smrti:
1. vsem uživateljem invalidske rente;
2. uživateljem otroške rente;
3. uživateljem podpor za vdove, vdovce in sorodnike;
4. uživateljem podpore iz Podpornega sklada, katerim se podpore izpremene v trajne rente v smislu
5. člena, 2. odstavka v pravilniku o ustanovitvi in uporabljanju Podpornega sklada za onemoglost in starost.
Ta začasna pripomoč pripada z istimi pogoji tudi
vsem onim osebam, ki si pridobijo pravico na rente
in podpore pozneje, po uveljavljenju tega odloka.

4. člen
Skupni mesečni znesek rente ali podpore obenem
z začasno pripomočjo ne sme biti v mestih s sedežem
federalnih edinic višji od din 6.000.—, v vseh drugih
mestih ne višji od din 5.000.—, v trgih in vaseh pa ne
višji od din 4.000.—.
Ako bi znesek rente ali podpore skupaj z začasno
pripomočjo prekoračil ta znesek, tedaj se dodatek na
draginjo sorazmerno zniža.
Ako hi zaradi izpremembe obstoječih mezdnih razredov postale posamezne rente alj podpore višje od
maksimalnega zneska v prvem odstavku tega člena, tedaj
odpade začasna pripomoč.
Ako je dosežena pravica na rento za primer nezgode in pravica na rento iz panoge zavarovanja za
primer onemoglosti, starosti in smrti, tedaj pripada prizadetemu pravica na večjo pripomoč.
5. člen

2. člen
Začasna pripomoć v panogi zavarovanja za primer
nezgode znaša mesečno:
a) za uživatelje osebne rente:
1. ako je zmanjšana njihova delovna sposobnost za
60% do .75%, dinarjev 1.000.—;
2. ako je zmanjšana njihova delovna sposobnost za
750/0 do 100 °/o, dinarjev 1.500.—;
3. ako je zmanjšana njihova delovna sposobnost
nad 100%, dinarjev 2.000.—.
b) za uživatelje družinske in sorodniške rente:
1. vsakemu otroku dinarjev 400.—;
2. vsaki siroti dinarjev 800.—;
8. vdovi dinarjev 800.—;
4. vdovcu dinarjev 800.—;
6. roditeljem, staremu očetu in stari materi, vnukom, bratom in sestram dinarjev 1.600.— za vsako
skupino. Preostali član skupine dobiva alikvotni del
račasne pripomoči celotne skupine.
3. člen
Začasna pripomoć v panogi zavarovanja za primer
onemoglosti, starosti in smrti znaša mesečno:
a) za uživatelje invalidske rente dinarjev 1.500.—;
b) za uživatelje otroške rente:
1. vsakemu otroku dinarjev 400.—;
2. vsaki siroti dinarjev 800.—;
c) za uživatelje podpor za vdove, vdovce in sodnike:
1. za vdovo dinarjev 800.—;
2. za vdovca dinarjev 800.—;
3. roditeljem, staremu očetu in stari materi, vnukom in bratom in sestram po dinarjev 1.600.— za vsako
skupino. Preostali član skupine dobiva alikvotni del
začasne pripomoči celotne skupine.
č) za uživatelje podpor iz Podpornega sklada, katerim se podpore izpremene v trajne rente, dinarjev
1.500.—; če sta uživateljem podpor, kateri žive v skupnem gospodinjstvu, na podlagi 6. odstavka v 3. členu
pravilnika o Podpornem skladu priznani dve podpori,
pripada vsakemu izmed njih začasna pripomoč v znesku
din 800.—.

Začasno pripomoč po tem odloku izplačujejo uradi
za zavarovanje delavcev sočasno z izplačilom zakonitih
rent, podpor in dosedanjih dodatkov na draginjo
6. člen
Uradi za zavarovanje delavcev na območju posameznih federalnih edinic in pokrajin prilagodijo višino
dodatka na draginjo po tem odloku kupni moči valute,
ki je na njihovem območju v obtoku.
7. člen
Za kritje stroškov začasne pripomoči po tem odloku se pobira poleg rednega prispevka tudi posebna
doklada, katero je dolžan v celoti plačevati delodajalec. Višina te posebne doklade znaša 20 % od vseh predpisanih prispevkov in doklad.
Ta doklada ne spada v podlago za odmerjanje rent
in podpor.
8. člen
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom razglasitve, a
izplačevanje pripomoči po tem odloku ter vplačevanje
posebne doklade se mora začeti izvajati 1. januarja 1945.
Štev. 1811.
Beograd 26. januarja 1945.
Predsednik
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito 1. r.
Poverjenik
za socialno politiko:
Dr. Anion Kržišnik L r.
112.

Odlok
o. določitvi plačilnih razredov v pokojninskem zavarovanju nameščencev, zavarovanih pri Pokojninskih
zavodih za nameščence na območju celotne države
1. člen
V pokojninskem zavarovnnju nameščencev se določa za sedaj osem plačilnih razredov:

39
Plačilni
razred
I
II
III
IV
V
VI
VII
Vili

Letni službeni
prejemki
do
od
84.000.—
108.000.—
84.001.—
132.000.—
108.001.—
132.001.—
162.000.—
192.QO0,—
162.001.—
222.000.—
192.001.—
252.000.—
222.001 —
dalje
252.001.—

Zavarovana Mesečni
letna prispevek
dinarjev
plača
780.—
78.000.—
960.—
96.000.—
1.200.—
120.000.—
1.500.150.000.—
1.800.—
180.000.—
2.100.—
210.000.—
2.400.—
240.000.—
2.700.270.000.—

2. člen
Službeni prejemki v naravi se računajo po tablici
denarnega ekvivalenta službenih prejemkov v naravi, ki
je določena z odlokom o odreditvi mezdnih razredov in
tablice denarnega ekvivalenta službenih prejemkov v naravi v delavskem zavarovanju za območje celotne države.
3. člen
Prispevek plačata delodajalec in uslužbenec, vsak
polovico.
4. člen
Pokojninski zavodj za nameščence na območju posameznih federalnih edinic in pokrajin prilagodijo višino zavarovane plače, določene s tem odlokom, kupni
rnoči valute, ki je v obtoku na njihovem območju.
5. člen
Ta odlok stopi v veljavo z dnem razglasitve, plačilni
razredi v pokojninskem zavarovanju nameščencev pa veljajo od 1. januarja 1945 dalje.
III. štev. 100.
Beograd 21. februarja 1945.
Poverjenik za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišnik 1. r.

113.

nezaposlenih rudarskih delavcev plaća polovico delodajalec in polovico nameščenec; prispevek za primer
nezgode plača v celoti delodajalec, a prispevek za delav*
sko zbornico plača v celoti nameščenec.
3. člen
Za prostovoljno zavarovane osebe se pobirajo pri.
spevki po šesti kategoriji.
4. člen
Vse podpore za primer bolezni, poroda ter pogrebnina, kakor tudi rente in podpore za primer nezgode in
za primer onemoglosti, starosti in smrti, če se tiče zavarovanca tak zavarovani primer po uveljavljenju tega
odloka, se morajo izplačevati po novih ustrezajočih ka»
tegorijah.
5. člen
S prvim dnem meseca, ki sledi po uveljavljenju odloka o začasni ureditvi službenih prejemkov uslužben.
cev in po začasni ureditvi mezd in plač zasebnih nameščencev z dne 1. in 2. decembra 1944, ustavijo bratov,
ske skladnice na osvobojenem ozemlju pobiranje prispevkov za rodbinski dodatek, kakor tudi izplačevanja
tega dodatka, ako se je to med okupacijo izvrševal*
C. člen
Bratovske skladnice prilagodijo na območju posameznih federalnih edinic in pokrajin višino kategorijskega
in režijskega zaslužka, določenega s tem odlokom, kuDni
moči valute, ki je v obtoku na njihovem območju7. člen
Ta odlok stopi v veljavo z dnem razglasitve, a kategorijski in režijski zaslužki v zavarovanju delavcev in
uslužbencev v rudarskih podjetjih veljajo od 1. januarja
1945 dalje.
III. štev. 115.
Beograd 21. februarja 1945.
Poverjenik za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišnik 1. r.

Odlok
o določitvi višino kategorijskih in režijskih zaslužkov
v zavarovanju delavcev in uslužbencev v rudarskih
podjetjih na območju celotne države
1. člen
V zavarovanju delavcev in nameščencev pri rudarskih podjetjih znaša zavarovani dnevni kategorijski in
režijski zaslužek:
izven kategorije: 600.— dinarjev;
za prvo kategorijo: 540.— dinarjev;
za drugo kategorijo: 480.— dinarjev;
za tretjo kategorijo: 420.— dinarjev;
za četrto kategorijo: 360.— dinarjev;
za peto kategorijo: 300.— dinarjev;
za šesto kategorijo: 180.— dinarjev.
2. člen
Za osebe, ki so uvrščene v šesto kategorijo, plača
delodajalec celotni prispevek iz svojih sredstev, za ostale
kategorije pa se plačujejo prispevki in dodatki takole:
°d prispevka za primer bolezni, onemoglosti, starosti in
smrti, kakor tudi od prispevka v sklad za podpiranje

114.

Odlok
o poslovanju Narodne banke, Državne hipotekarno
banke, Poštno hranilnice, Privilegirane agrarne
banke, Občinske hranilnice in Obrtne banke
Narodna banka, Državna hipotekama banka, Poštna
hranilnica, Občinska hranilnica, Privilegirana agrarna
banka in Obrtna banka poslujejo do nadaljnjega po sle»
dečih pravilih:
1. člen
Sprejemajo hranilne vloge in vloge na tekoči račun
v neomejenih zneskih in smejo s tako vloženim denarjem razpolagati brez omejitve.
2. člen

Za hranilne vloge, za vloge na tekofi račun in za
ostale depozite, ki so nastali pred ali med vojno, pa kot
sovražnikova last ne preidejo v državno svojino alj ne
spadajo pod državno upravo ali sekvester, se dovoljuje
razpolaganje na sledeči način:
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a) do 10.000.— dinarjev mesečno, brez posebne utemeljitve;
b) izplačila preko tega zneska v gospodarske namene
in v posebnih primerih dovoljuje finančno poverjeništvo.
Prošnje za taka izplačila in dokazila, s katerimi se utemeljuje potreba, se predlagajo pristojnim gospodarskim
poverjeništvom ali drugim oblastvom. Poverjeništva oziroma druga oblastva predlože te prošnje s svojim mišljenjem finančnemu poverjeništvu. V tistih primerih, ki
ne spadajo v področje oblastva, je treba prošnje z dokazili, s katerimi se utemeljuje potreba, predložiti finančnemu poverjeništvu.
3. člen
Odplačila posojil se sprejemajo v neomejenih zneskih. Dolžnikom, ki poravnajo dolgove, se vrnejo zastavne listine, menice in ostali dokumenti o dolgu in se
jim izda dovolitev za izbris.

Proizvodnja in prodaja tako imenovanih »domačih
zdravile, predvidena v 6. členu pravilnika o zdravilih
in zdravilnih specialitetah, se dovoljuje do januarja
1946. leta, proizvodnja in prodaja kozmetičnih sredstev,
kolikor ne vsebujejo močno učinkujočih primesi, pa je
dovoljena, do nadaljnje odredbe.
Ako se ugotovi, da kakšno zdravilo zaradi svoje sestave škodljivo vpliva na zdravje potrošnika, se sme s
posebno odločbo prepovedati nadaljnje prodajanje takepa
zdravila, obstoječe zaloge pa se morajo hkrati zapleniti.
Ta odločba stopi v veljavo z dnem razglasitve.
Štev. 498.
Beograd 10. februarja 1945.
Poverjenik za narodno zdravstvo;
Dr. Srciucc L r.

4. člen
Dolžniki morajo pravočasno zadostiti svojim obveznostim. Zaradi tega naj jih denarni zavodi v primeru
zamude rokov opominjajo na običajni način.

117.
Začasni tečaj dinarja na osvobojenem ozemlju
Jugoslavije
(finančno poverjeništvo, II. št. 1024 z dne 20. januarja 1945).

5. člen
Začasno se nova posojila dovoljujejo samo z dovoljenjem finančnega poverjeništva.
6. člen
S tem se spremeni moj odlok o poslovanju zgoraj
navedenih denarnih zavodov z dne 12. novembra 1944.
VII, štev. 70.
Beograd 25. novembra 1944.
Finančni poverjenik:
Dušan Sernee 1. r.
115.
Pojasnilo in obrazložitev navodil za izvršitev
odloka o reviziji pravice do pokojnine, narodnega
priznanja, stalne državne podpore in vzdrževanja ter
o začasni denarni podpori
(poverjeništvo za soc. politiko in finančno poverjeništvo, II. št. 239 z dne 10. februarja 1945).
. .„^^.

116.
Razveljavljenje dovoljenj za uvoz in proizvodnjo
zdravilnih specialitet ter dovolitev prodaje iz obstoječih zalog zdravil
Zaradi preskrbe naroda z dobrimi zdravili in na
podlagi odloka o izdaji predpisov in naredb o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na proizvodnjo, uvoz in razpečavanje zdravil, medicinskih aparatov in sanitetskih potrebščin — vštevšj lekarniško poslovanje — štev. 25
z dne 4. januarja 1945,
odločam:
Ì
Razveljavljajo se vsa dovoljenja za uvoz in proizvod,
njo zdravilnih eperialitet in zdravil s posebnim zavarovanim imenom; dovoljuje se pa prodajanje vseh obstoječih zalog, le da se mora ••••••••••• prijaviti .njin
fcoAičinfc

118.
Dopolnitev carinske postavke za rotacijski papir
(finančno poverjeništvo, IV. št. 340 z dne 17. februarja 1945).
119.
Odločba o ustanovitvi odseka za knjigovodstvo
pri carinskem oddelku
(finančno poverjeništvo, IV. št. 52 z dne 15. januarja 1945).
120.
Odločba o postavitvi carinskih inšpektoratov
(finančno poverjeništvo, IV. št. 51 z dne 16. januarja 1945).
121.
Odlok o določitvi cen tehničnemu olju iz sončnic,
oljni usedlini, mastnim kislinam in tehničnemu olju
iz koruznih klic
(poverjeništvo za trg. in in<L, št. 22C z dne 1C. januarja 1945).
122.
Odlok o določitvi cen milu
(urad za cene in mezde pri pov. za trg. in ind.,
I. št. 451 z dne 1. februarja 1945).
T~*
123. '
Določitev cen masti za obutev s sangajolom
(urad za cen© in mezde, I, št. S72 ä dne 6. lebruarja 1045^ " "
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Številka IO z dine ©. marca 1945.
124.

125.

Odlok
o zaščiti in Čuvanju kulturnih spomenikov in starin

Odlok
o ustanovitvi glavne uprave za nabavljanje
in razdeljevanje zdravil

1. dien
Vsi predmeti umetniškega in znanstvenega značaja:
stavbe zgodovinske in'umetniške važnosti, javni spomeniki, kipi, slike, knjižnice in arhivi državnih in bivših
samoupravnih ustanov, znanstvene zbirke, muzeji in podobno spadajo pod državno zaščito.
Predmeti kulturno-zgodovinske važnosti, ki so se, na
kakršen koli način pridobljeni, nahajali na dan razglasitve tega odloka v privatni lasti, se ne smejo prenesti
iz države niti s prodajo ali zameno niti kot darilo ali volilo.
Upravo nad predmeti, navedenimi v prvem odstavku
jega člena, prevzamejo prosvetna oblastva posameznih
federalnih edinic.
2. člen
Stabj Narodno osvobodilne vojske in partizanskih
odredov Jugoslavije zaščitijo takoj po prihodu v osvobojeni kraj predmete, omenjene v 1. členu tega odloka,
a
nadziranje in poslovanje z njimi poverijo strokovnim
močem v sporazumu s pristojnimi prosvetnimi oblastvi.
3. člen
Stavbe, v katerih se nahajajo predmeti umetniškega
jo znanstvenega značaja, starine, arhivi, knjižnice, muzeji
ll
J drugi kulturni spomeniki se ne smejo uporabljati v
•1
•••• druge namene.
Izjemno se smejo take stavbe uporabitj za vojaško
Potrebe, če je to neodložljivo. V takem primeru ukrenejo vojaška oblastva v sporazumu z najbližjimi proemimi oblastvi vse potrebno, da se predmeti, ki se
a
°ajajo v stavbah, popolnoma zavarujejo.
4. člen
_ Osebe, ki bi kvarile ali raznašale predmete, omenjene v 1. členu tega odloka, bodo kaznovane po predPisih, predvidenih za uničevanje državne lastnine.

1. člen
Za nabavljanje in razdeljevanje zdravil, sanitetskih
potrebščin, medicinskih instrumentov in medicinskih
aparatov se ustanovi Glavna uprava.
2. člen
Glavni upravi za nabavljanje in razdeljevanje zdravil, sanitetskih potrebščin, medicinskih instrumentov in
medicinskih aparatov se nalaga dolžnost, da uvaža in
izvaža zdravila, sanitetske potrebščine, medicinske in.
strumente, medirin;>ke aparate, surovine, polizdelke in
druga, za proizvodnjo potrebna sredstva za vso federativno demokratsko državo Jugoslavijo ter da jih porazdeli naprej federalnim državam.
3. člen
Federalne države osnujejo v okrilju svojih poverjeništev za narodno zdravstvo uprave za nabavljanie
zdravil, sanitetskih potrebščin, medicinskih instrumentov
in aparatov, da te oskrbujejo ljudstvo in zdravstvene
ustanove na svojem ozemlju.
St. G36.
Beograd 20. februarja 1945.
Poverjenik za narodno zdravstvo»
Dr. Zlatan Sremcc 1. r.

128.
Pojasnilo glede začasne podpore državnim uslužbencem, ki so bili upokojeni med okupacijo
(poverjeništvo za socialno politiko, JI. št. 3S5 z dne
27. februarja 1945).
127.

•. člen
Izvedba tega odloka se nalaga prosvetnemu poverjeništvu Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije,
a
v sporazumu s prosvetnimi oblastvi posameznih fedealnih edinic predpiše podrobnejše odredbe za čuvanje
1,1
zaščito kulturnih spomenikov in starin.
6. člen
Ta odlok stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
Beograd 20. februarja 1945.
Predsednik
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
r,
Josip Broz-TUo 1. r.
Cvetni poverjenik:
Edvard Kocbek L r.

Dovolitev delovanja Društva za kulturno sodelovanje Jugoslavijo z Zvezo sovjetskih socialističnih
republik
(poverjeništvo za notranje zadeve, st. 212 z due
10. februarja 1945).
128.
Ustanovitev Centralne carinske
Novem Sadu
(odločba finančnega poverjeništva).

blagajnice

v

129.
Ukinitev carinarnice v Novem Bočeju
(odločba finančnega poverjeništva, VI. št. 212 z dne
30. januarja 1945)..
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130.
Navodilo carinskemu inspektoratu in carinarnicam v Maked oniji
(finančno poverjeništvo, IV. št. 214 z dne 21. januarja 1945).
181.
Navodilo carinarnicam o pobiranju občnega,
skupnoga in luksuznega davka na poslovni promet
(finančno poverjeništvo, IV. št. 225 z dne 2. februarja 1045).

132.

Navodilo za plačevanje uslužbenskega davka,
davka po davčnih izkaznicah, davka na potujoče
delavnice, skupnega davka in davka na luksuz za
potrebščine vojske za leto 1945 ter vodnega pri;
spevka
(finančno poverjeništvo, III. št. 131 z dn» 20. januarja 1945).

Steviïlcai il • doe Q. marca 1945.
133.

Sporazum
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije in
kraljevske jugoslovanske vlade z dne 26. junija 1944
Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije in predsednik jugoslovanske vlade sta se sporazumela o sledečem:
1. Kraljevska jugoslovanska vlada mora biti sestavljena iz naprednih demokratičnih elementov, ki se niso
kompromitirali v borbi proti Narodno osvobodilnemu
gibanju. Ulavua dolžnost te vlade bo organiziranje pomoči Narodno osvobodilni vojski in vsem onim, ki se
bodo v bodoče z enako odločnostjo borili proti skupnemu sovražniku naše domovine, in sicer tako. da se
vse sile zedinijo v eno narodno fronto. Enako je dolžnost te vlade skrbeti za prehrano prebivalstva Jugoslavije in privest, delovanje predstavništev v inozemstvu
in delovanje v medzavezniških komisijah glede zaščito
naših narodnih pravic v skladnost s potrebami narodov
in z narodno osvobodilno borbo v domovini.
2. Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije in kraljevska vlada g. dr. Subašica bosta odredila organe, ki
bodo koordinirali sodelovanje v borbi proti sovražniku
in olajšali čim skorajšnjo ustvaritev enotnega predstavništvT države.
3. Nacionaln- komite osvoboditve Jugoslavije srnatra, da zdaj ni potrebe, poudarjati in zaostrovati vprašanje o kralju in monarhiji, ker to danes ne predstavlja
ovire za sodelovanje med Nacionalnim komitejem osvoboditve Jugoslavije in vlado g. dr. Subašica, ko se obe
etranki strinjata s tem stališčem, da bo dokončno odločitev o državni ureditvi izreklo ljudstvo po osvoboditvi
celotne domovine.
4. Vlada g. dr. Subašica bo podala deklaracijo, v
kateri bo:
a) priznala nacionalne in demokratske pridobitve,
ki so si 4b priborili narodi Jugoslavije v svoji triletni
borbi in s katerimi so bili postavljeni temelji za demokratsko federativno ureditev naše državne zajednice
in izvedena začasna uprava dežele s pomočjo organizacij Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoilavije ter Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije kot izvršnega organa;
h) dala popolno priznanje borbenim narodnim modern, organiziranim v Narodno osvobodilni vojski pod

poveljništvom maršala Jugoslavije Josipa Broza-Tita, ter
izrekla obsodbo nad vsemi izdajalci naroda, ki so javno
ali prikrito sodelovali s sovražnikom;
• c) naslovila na ves narod poziv, da naj se vse borbene sile združijo z Narodno osvobodilno vojsko v eno
samo fronto.
5. Od svoje strani pa bo maršal Jugoslavije Josip
Broz-Tito kot predsednik Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije objavil izjavo o sodelovanju z vlado
g. dr. Subašica h bo vnovič poudaril, da Nacionalni
komite osvoboditve Jugoslavije med trajanjem vojne ne
bo načenjal vprašanja o dokončni državni ureditvi.
Vsebina tega sporazuma se razglasi, ko sestavi g.
dr. Subašić vlado.
Na svobodnem ozemlju Jugoslavije
dne 16. junija 1944.
Za
Nacionalni konr'té osvoboditve Jugoslavije
predsednik:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito 1. r.
Predsednik
kraljevske jugoslovanske vlade:
Dr. Ivan Subašić 1. r.
134.

Sporazum
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije
in kraljevske jugoslovanske vlade
z dne 1. novembra 1944
Sporazum med predsednikom Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije maršalom Jugoslavije Josipom Brozom-1 itom in predsednikom k-raljevske vlade
dr. Ivanom Subašićem, dosežen dne 1 novembra 1944:
Zastopajoč načela državne kontinuitete Jugoslavije
z mednarodno-pravnega stališča ter jasno izraženo voljo
vseh narodov Jugoslavije v njihovi štiriletni borbi za
novo, na načelih demokracije zgrajeno, neodvisno •
federativno državno zajednico, želimo In se trudimo, da
bo ljudska volja pri vsakem koraku in od vsake strani
spoštovana tako glede notranje državne ureditve kakor
tudi glede oblike vladavine, in se zaradi tega stališča
ravnamo po temelj:h in občnih načelih take ustavnost^
ki je lastna vsem v resnici demokratičnim državam.

IS

Ker je Jugoslavija priznana v družbi Zedinjenih narodov v svoji stari obliki in funkcionira kot taka, bomo
takšno našo domovino zastopali tudi v bodoče pred
zunanjim svetom in v vseh ukrepih zunanje politike,
dokler naša državna zajednica, bodoča demokratska
federativna Jugoslavija, ne zadobi s svobodno odločitvijo
narodov svojo dokončno obliko vladavine.
Dotlej smo se sporazumeli z namenom, da se izognemo vsakteri mogoči zaostritvi razmer v domovini,
da se kralj Peter II. ne povrne v domovino, dokler narodi o tem ne izrečejo svoje odločitve, ter da za njegove odsotnosti izvršuje kraljevsko oblast kraljevo namestništvo.
Kraljevo namestništvo se postavi s kraljevskim
«stavnim aktom na predlog kraljevske vlade po sporazumu predsednika Nacionalnega komiteja osvoboditve
Jugoslavije maršala Jugoslavije Josipa Broza-Tita s
predsednikom kraljevske vlade dr. Ivanom Šubašićem.
Kraljevo namestništvo priseže kralju, vlada pa priseže
narodu.
V sporazumu med predsednikom Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije maršalom Josipom Brozom-Titom in predsednikom kraljevske vlade dr. Ivanom Šubašićem jo v popolnem soglasju s predsedstvom
•Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
določen sestav vlade takole:
1. predsednik, 2. podpredsednik, 3. minister za zunanje zadeve, 4. minister za notranje zadeve, 5. minister za narodno brambo, 6. minister za pravosodje,
7. minister za prosveto, 8. minister za finance, 9. minister za trgovino in industrijo, 10. minister za promet,
11- minister za pošto, telegraf in telefon, 12. minister
z
a gozdarstvo, 13. minister za rudarstvo, 14. minister
Zi
t kmetijstvo, 15. minister za socialno politiko, 16. minister za narodno zdravstvo, 17. minister za gradnjo,
18. minister za obnovitev domovine, 19. minister za
Prehrano, 20. minister za informacije, 21. minister za
kolonizacijo, 22. minister za konstituanto, 23. minister
(brez listnice) za Srbijo, 24. minister (brez listnice) za
Hrvatsko, 25. minister (brez listnice) za Slovenijo, 26.
Minister (brez listnice) za Črno goro, 27. minister (brez
listnice) za Makedonijo, 28. minister (brez listnice) za
B°sno in Hercegovino.
^ Taka oblika vladavine v Jugoslaviji ostane do odločitve ustavodajne skupščine, to je do odločitve o dokončni ustavni ureditvi države.
Nova vlada bo razglasila proglas, ki bo vseboval
temeljna načela demokratskih svoboščin in poroštva za
njih izvedbo. Osebna svoboda, svoboda pred strahom,
svoboda veroizpovedi in vesti, svoboda govora, tiska,
zborovanja in združevanja bodo izrecno poudarjene In
zajamčene, prav tako tudi pravica do lastnine in zasebne pobude. Suverenost narodnih individualnosti bo
v
državni zajednici spoštovana v popolni enakopravnosti in varovana, kakor je bilo to sklenjeno na drugem zasedanju Anti fašističnega sveta narodne osvobo.
aitve Jugoslavije. Vsaktera predpravica kakega naroda
Pred drugim bo izključena.
Beograd 1. novembra 1944.
Predsednik
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito 1. r.
Predsednik
kraljevske vlade:
Dr. Ivan Subašie l r.

135.
Mi
Peter II.
po milosti božji in narodni volji
kralj Jugoslavije
smo sklenili in sklenemo izdati sledečo

odločbo
Ker želimo dati izraza Naši odločbi, da narodi Jugoslavije svobodno in po demokratično izvoljeni ustavodajni skupščini izrazijo svojo suvereno voljo o dokončni
ureditvi države, smo sklenili, da do odločitve ustavo,
dajne skupščine prenesemo Našo kraljevsko oblast na
kraljevo namestništvo.
To Našo voljo in odločbo smo sporočili Naši kra.
ljevski vladi in kraljevska vlada jo je v celoti odobrila.
Zaup. št. 54.
V Londonu 25. januarja 1945.
Peter 1. r.
Predsednik ministrskega sveta, minister za zunanje zadeve in minister
za vojsko, mornarico in letalstvo:
Dr. Ivan Subašie 1. r.
Minister za promet, minister za pra.
vosodje in minister za prosveto:
Dr. Drago MaruSif L r.
Minister za finance, minister za trgovino in industrijo ter minister za pošto, telegraf in telefon:
Dr. Juraj ŠuteJ 1. r.
Minister za notranje zadeve, minister za socialno politiko in narodno
zdravstvo, minister za gradnjo ter
zastopnik ministra za kmetijstvo, ministra za preskrbo in prehrano ter
ministra za gozdarstvo in rudarstvo:
Sava N. Kosanovìó 1. r.

136.
Mi
Peter IL
po milosti božji in narodni volji
kralj Jugoslavije
Na predlog Našega predsednika ministrskega sveta
in na podlagi Naše odločitve o prenosu Naše kraljevske
oblasti na kraljevo namestništvo, zaup. št. 54, z dne
29. januarja 1945, emo sklenili in
sklenemo,
da se postavijo za kraljeve namestnike:
dr. Srđan Budisavljevié, bivši minister,
dr. Ante Mandić, odvetnik in
inž, Dušan Sernec, bivši minister in ban.
Naš predsednik ministrskega sveta naj izvrši Y
ukaz.
London 2. marca 1945.
Predsednik ministrskega sveta:
Dr. Iran Subašie L r
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137.
Gospođom kraljevim namestnikom,
Beograd
Ker Je kraljevska vlada svojo nalogo v smislu sporazuma izvršila, mi je ča"t predložiti kraljevemu namestništvu ostavko vsega kabineta.
Beograd 5. marca 1945.
Predsednik ministrskegi eveta:
Dr. Iran Subašie 1. r.

138.
Predsedstvu Antifašisticncga sveta narodne osvoboditve Jugoslavije,
Beograd
Zato, da se omogoči sestavitev enotne vlade demokratske federativne Jugoslavije v duhu sporazuma z
dne 1. novembra 1944, je Nacionalni komite, osvoboditve
Jugoslavije sklenil na svoji današnji seji, predložiti svojo
ostavko predsedstvu Antifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije, od katerega mu je bila dne
SO. novembra 1944 naložena dolžnost izvrševati naloge
začasne narodne vlade.
Ko Vam dostavljam v imenu Nacionalnega komiteja
ta ••!•• o ostavki, prosim, da jo sprejmete v prepričanju, da je sestavitev enotne vlade neobhodna državna
potreba v interesu nadaljnjega napredka demokratske
federativne Jugoslavije in vseh njenih narodov.
Beograd 5. marca 1945.
Predsednik
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije;
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito L r,

za
za
za
za

ministra brez listnice
dr. Juraja Sutcja,
ministra za promet
Todorja Vujasinoviéa,
ministra za industrijo
Andrijo Hcbranga,
ministra za trgovino in preskrbo
inž. Nikolo Pctroviéa,
za ministra za kmetijstvo
dr. Vaso Čubrilovića,
za ministra za gozdarstvo
Sulcjiaana Filipoviéa,
za ministra za rudarstvo
Bane Andrejeva,
za ministra za kolonizacijo
Sretena Vukosavljcviéa,
za ministra za socialno politiko dr. Antona Krž'šnika,
za ministra za narodno zdravstvo
dr. Zlatana Srcmcca,
za ministra za pošto, telegraf in
telefon
dr. Draga Marušiča,
za ministra za gradrio
dr. Rada Pribiéeviéa,
za ministra •• informac'je
Savo Kosanoviéa,
za ministra za Srbijo
Jaso Prodanovica,
za ministra za Hrvatsko
dr. Pavla Grogoriéa,
za ministra za Slovenijo
Edvarda Korbeka,
za ministra za Bosno in Herce. Rodoljuba čolakovića,
govino
za ministra za Makedonijo
Emanuela ćufkova,
za ministra za Crno goro
Milovana Di'asa.
Predsednik ministrskega sveta naj izvrši ta ukaz.
Beograd 7. marca 1945.
Dr. Srđan Budisavljevié 1. r.
Dušan Serncc 1. r.
Dr. Ante Mandié l. r.
Predsednik ministrskega sveta:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito 1. r.

140.
M
i...
kraljevi namestniki
dr. Srđan Budisavljevié, dr. Ante Mandié
in inž. dr. Dugan Srne e

Zakon

.o razvcljavljenju 5., 6. in 8. člena odločbe o Vrhovnem zakonodajnem in izvršnem narodnem predstavniškem telesu Jugoslavije ter Nacionalnem komiteju
osvoboditve Jugoslavije kot začasnih organih vrhovNa predlog predsedstva Antifalističnega sveta na- no narodne oblasti v Jugoslaviji za dobo narodno
osvobodilne vojno
rodne osvoboditve Jugoslavije
postavljamo :
za predsednika ministrskega
eveta in ministra za narodno
brambo maršala
Josipa Broua-Tita,
zn podpredsednika min'strskeHiì sveta
Milana Grola,
za podpredsednika ministrskega sveta in ministra za konstituanto
Elverda Kardelja,
za ministra za zunanje zadeve dr. Ivana Šnbašica,
ZA ministra brez listnice
dr. Josipa Smodlako,
za ministra ta nolranje zadeve Vlado Z»čcvica,
za ministra za pravosodje
Frane Frola,
r.° ministra zr pronvpfo
VkuHelav» Rihnikarja,
aa ministra za Inuiuco
Sreteiu Zujovića,

Na osnovi 4. člena odločbe o Vrhovnem zakonodaj,
nem in izvršnem narodnem predstavniškem telesu Jugoslavije ter Nacionalnem komiteju osvoboditve Jugoslavije
kot začasnih organih vrhovne narodne oblasti v Jugosla.
vijf za dobo nnredno osvobodilne vojne izdnje predspdstvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije sledeči zakon:
1. člen.
Razveljavljeni so 5., 6., 7. in 8. člen odločbe o Vrhovnem zakonodajnem in izvršnem predstavniškem telesu
Jugoslavije ter Nacionalnem komiteju osvoboditve Jugoslavije kot začasnih organih vrhovno narodne oblasti v
Jugoslaviji za dobo narodno osvobodilne vojne; ti členi
se nanašajo na Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije kot najvišji izvršni in naredbodajni organ narodno
oblasti v Jugoslaviji, po katerem izpolnjuje Antifašistični

m
svet narodne osvoboditve Jugoslavije svojo izvršno funk2. člen.
Ta zakon stopt v veljavo z dnevom razglasitve.
Beograd 7. marca 1945.
u

Ta nik:
J
n
- l enraičie 1. r.

2. člen.
Ta zakon stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
Beograd 7. marca 1945.
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić 1. r.
Dr. I. Ribar 1. r.

Predsednik:
Dr. I. Ribar L r.

•

141.

Zakon
0

izpustitvi Nacionalnega komiteja osvoboditve
Jugoslavije
Ker je sestavljena začasna narodna vlada demokrat.
s
«e federativne Jugoslavije in ha osnovi 4. člena odločbe
0
vrhovnem zakonodajnem in izvršnem narodnem predavn
'škem telesu Jugoslavije ter Nacionalnem komiteju
0s
voboditve Jugoslavijo kot začasnih organih vrhovne
prodne oblasti v Jugoslaviji za dobo narodno osvoboUne vojne, izdaje predsedstvo Antifašističnega sveta
Da
rodne osvoboditve Jugoslavije sledeči zakon:
1. člen.
t Na osnovi 1. člena zakona o razveljavljenju 5., 6.,
• • 8. člena odločbe o Vrhovnem zakonodajnem in izrs
nem narodnem predstavniškem telesu Jugoslavije ter
?cionalnem komiteju osvoboditve Jugoslavije kot začas'h organih vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji za
narodno osvobodilne vojne se razpusti Nacionalni
koniit e osvoboditve Jugoslavijo.
CI

*•

142.
Navodilo za odmero in plačevanje davkov v letu
1945.
(finančno poverjeništvo, III. Št. 189 z dne 31. januarja 1945).
143.
Postavitev novih carinarnic
(finančno poverjeništvo, št. 21 z dno 31. januarja
1945).
144.
Odločba o določitvi cen odpadkom starega gumija
(urad za cene in mezde, št. 998 z dne 21. februarja
1945).
145.
Dopolnitev odločbe o določitvi cen premogu
(urad za cene in mezde, I. št. 660 z dne 17. februarja
1945).

Številka 12 as dne 13. marca 1945.
146.
Na podlagi 8. člena v odloku predsedstva AntifašlSvela narodne
hodnega
osvoboditve Jugoslavije o preu
sovražnikove
imovine v državno last ter 9. člena
v
nÌku
ime[fVÌ-izda
° or^anizaciii Državne uprave narodnega
em v
oh»
J'
interesu narodnega gospodarstva ter
u
nove domovine sledeči

odlok
zavarova,nîn

lasT^n*
Podjetij, ki preidejo v državno
> v Državni zavod za zavarovanje in povratno zavarovanje
1. člen
zavarovaln
Po ,
a podjetja, ki preidejo v državno last
»arodne osv' v odloku predsedstva Antifašističnega sveta
im .
oboditve Jugoslavije o prehodu sovražnikove
2 V d žavno lasl Se
zavaro"Va ]e
- r
'
spojijo v Državni zavod za
asit,,
" in Poratno zavarovanje (asikuracijo in relkuraci
Jo) s sedežem v Beogradu.

no zavarovanje posle v vseh onih panogah, vrstah in
oblikah zavarovanja tako, kakor so na dan spojitve poslovala posamezna zavarovalna podjetja, iz katerih je
zavod nastal. Poleg tega sme Državni zavod za zavarovanje in povratno zavarovanje opravljati tudi posle povratnega zavarovanja.
}
2. Državni zavod za zavarovanje in povratno zavarovanje upravlja odbor petih članov, Odboru načeluje predstavnik odseka za bankarstvo in zavarovanje Državne
uprave narodnega imetja, in ga določi ta uprava. Tudi
ostale člane imenuje-Državna uprava narodnega imetja;
člani si izvolijo iz svoje srede podpredsednika.
3. člen

1. Terjatve nemških povratnih zavarovalcev iz razmerja povratnega zavaiovanja z zavarovalnimi podjeiji,
ki poslujejo ali so poslovala na ozemlju Jugoslavije, :.e
kot imovina, ki spada pod določbe v odloku predsedstva
"Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
o prehodu sovražnikove imovine v državno last, doti rajo
v svojem celotnem znesku glavnici Državnega zavoda za
2. člen
zavarovanje in povratno zavarovanje.
n
P
OVno del
2. Ravno tako se doiirajo glavnici Državnega zavoda
ega ' ^!
°vno področje in organiziranje Držav•• zavarovan
doltf-n
ie in povratno zavarovanje bo za zavarovanje in povratno zavarovanje vse tiste terjatve
S p pbnirnf
Izdajo
?f
P«wJnW Dftkler sfi H nrednisf •• proti onim zavarovalnim podjetjem, ki po?lujejo ali so
i , opravlja Državni zavod za zavarovanje in povrat- poslovala na območju Jugoslavije, katere terjatve pre-
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idejo v državno last po odloku predsedstva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije o prehodu
sovražnikove imovine v državno last,
4. člen
1. Posebna komisija bo imetje: aktiva in pasiva vsakega zavarovalnega podjetja, ki se spoji, ugotovila po
stanju na dan spojitve. To komisijo postavi Državna
uprava narodnega imetja.
2. Komisija iz prejšnjega odstavka ugotovi za vsako
posamezno zavarovalno podjetje, ki se spoji, njegovo
materialno stanje na dan spojitve z vsemi podatki, ki
omogočajo ločitev tozadevnih zavarovanj.
3. Dokler ne bo drugače predpisano, se mora register vrednosti, v katere so vložene matematične rezerve
zavarovalnih podjetij, ki se spojijo, voditi za vsako teh
podjetij posebej.
5. člen
Ako bi pri kakem spojenem zavarovalnem podjetju
obstajali taki imovinski deli, za katere bi se ugotovilo,
da ne spadajo pod določbo odloka predsedstva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije o
prehodu sovražnikove imovine v državno last, se ti deli
izločijo, in se vzame za podlago imovinsko stanje, ki ga
je ugotovila komisija (4. Člen, 1. odst.), enako tudi
materialne podatke o zavarovanjih dotičnega podjetja
(4. člen, 2. odst.).
6. člen
Državna uprava narodnega imetja (odsek za bankarstvo in zavarovanje) izda vse potrebne določbe za izvedbo
tega odloka.
7. člen
Ta odlok stopi v veljavo na dan razglasitve.
Et. 268.
Beograd 1. marca 1945.
. Industrijski poverjenik:
Andrija Hcbranc L r.
147.
Odlok
o začasni podpori osebam, ki uživajo invalidsko podporo in pokojnine pri glavnih bratovskih skladnicah
1. člen
Dokler se ne regulira vprašanje vseh rentnikov, ki
prejemajo invalidsko podporo in pokojnino pri glavnih
bratovskih skladnicah, se uporablja glede vseh-teb užavateljev (poleg vseh dosedanjih prejemkov) odlok Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije, z dne 26. januarja 1945 o začasni podpori osebam, ki uživajo rento
in podporo pri uradu za zavarovanje delavcev.

2. člen
V primeru, ako ima uživatelj že pridobljene pravice
pri dveh ali več bratovskih skladnicah, prevzame vsaka
bratovska skladnica alikvotni del te podpore v razmerju
z višino onega dela pokojnine ali invalidnine, kj odpade
na njeno breme.
3. člen
Glavna bratovska skladnica se pooblašča, dokler se
ne pričnejo pobirati prispevki po 7. členu navedenega
odloka, da daje posojila iz Fonda za oskrbo nezaposlenih
delavcev in iz rezervnega fonda na račun Pokojninskega
in Invalidskega fonda.
4. člen
Ta odlok stopi v veljavo na dan razglasitve, a izpla-*
čevanje podpor po tem odloku in vplačevanje posebnega
prispevka se mora začeti 1. januarja 1945.
III. št. 209.
Beograd 8. marca 1945.
Minister za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišnik 1. r.
148.
Odlok o zamenjavi taksnih vrednotnic dosedanje
emisije
(finančno poverjeništvo, III. št. 440 z dne 18. februarja 1945).
149.
Avtentična razlaga § 54. v finančnem odloka za
dobo februar—marec 1945
(finančno poverjeništvo, št. 628 z dne 6. marca 1945).
150.
Odlok o opustitvi carinarnic
(finančno poverjeništvo, IV. št. 537 z dne 3. marca
1945).
151.
Povišanje taks blagovnim spremnicam ter knjigam za male prodajalce
(Glavna p. 1.1, uprava^ št. 257/44 z dne 5. decembra
1944).
152.
Odlok o zvišanju cen sladkorju in kvasu
(urad za cene in mezde, št. 845 z dne 24. februarja 1945).

Številka 13 z dne 16. marca 1945
153.

154.

Začasna prepoved vrnitve kolonistov v njihove
prejšnje življenjske kraje
(poverjeništvo za notranje zadeve, št. 343 z dne
6. •••••• 1945),
,

Okrožnica o izdajanju izkaznic namesto osebnih
legitimacij
(poverjeništvo za notranje zadeve, št, 345 z dne
6. marca 1945).

47
155.
Kazveljavljenje navodila o plačevanju občnega,
skupnega in luksuznega ilavka na poslovni promet
(finančno poverjeništvo, IV. št. 567 z dne 8. marca
1945). '

158.
Odlok o določitvi cen za surove svinjske, konjske,
oslovske in pasje kože
(urad za cene in mezde, št. 1447 z dne 1. marca 1945).

156.
i'ojasnilo o taksah na pogodbe, pobotnice ter o
skupnem davku na poslovni promet
(urad za cene, mezde in plače, št. 1408 z dne 5. marca
1945).

159.

/

157.
Odlok o določitvi najvišjih cen za obutev
(urad za cene in mezde, št. 1175 z dne 1. marca 1945).

Številka 14

SB

162.

. Gospodarski svet izdaje na predlog ministra za trgov
•o in preskrbo sledečo

uredbo
Postavitvi uvoza in izvoza pod državno nadzorstvo

1. člen
. Uvoz in izvoz vseh vrst blaga iz države v inozemstvo
e|
" iz inozemstva v. državo se postavlja pod državno
adzorstvo. To nadzorstvo izvršuje ministrstvo za trgolQ,
> in preskrbo po svoji Upravi zunanje trgovine.
2. člen
Minister zà trgovino in preskrbo predpiše s pravilom način državnega nadzorstva in pogoje, s katelm
i se bo vršil uvoz in izvoz blaga.
3. člen
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave.
Predsednik gospodarskega sveta:
Andrija Hebrang 1. r.
Mi1Qister za trgovino in preskrbo:
Nikola l'ctrović 1. r
163.

ci0(,!?k ° otvoritvi centralne carinske blagajnice
»koplju
Ì04&aìnaUC'liO eiiuistrstv°i IV- št. G74 i dne 13. marca

v
v

IGO.
Odlok o določitvi cen za gumijevo blago
(urad za ceoe in mezde, št. 303 z dne 1. marca 1945).

dne 2CK marca 1945.

161.
Uredba o izpremembah in dopolnitvah uredbe
o skupnem davku na poslovni promet št. 16.100 z dne
l
4. marca 1931. leta* z vsemi njenimi poznejšimi izPfemcmbami in dopolnitvami
<• (finančno ministrstvo. III. št. 550 z dne 10. marca
1945).

0

Odločba o določitvi cen gozdnim proizvodom
na panju
(urad za cene in mezde, št. 1155 z dne 6. marca 1945).

164.
Odlok
o ustanovitvi strokovnega odbora za odločanje
o carinskih gospodarskih vprašanjih
Da se doseže primerno razpravljanje o predmetih
in vprašanjih, ki se tičejo tvarine carinske gospodarske
politike,
.odločam :
da se pri finančnem poverjeništvu v carinskem oddelku ustanovi strokovni odbor za reševanje carinskih
gospodarskih vprašanj.
Ta odbor sestavljajo poleg predsednika tudi po en
predstavnik poverjeništev: za finance, za trgovino in
prehrano, za industrijo, za promet, za gozdarstvo, za
rudarstvo, za kmetijstvo, za gradnje in za narodno
brambo.
Predsednik odbora je načelnik carinskega oddelka
pri fmančnem poverjeništvu.
St. 387.
Beograd 22. februarja 1945.
Finančni poverjenik:
Dušan Scrnec 1. r.
165.
Odlok o določitvi najvišje cone za prodajo lesnega oglja
(urad za cene in mezde, št. 1378 z dne 10. marca
1945).
166.

Odlok o določitvi najvišje prodajne cene za sfaro
kovano železo in litine
(urad za cene in mezde, št. 1Ü05 z dne t>, marca
1915;.
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Številka IS z dne 23. marca 1945.
167.
Odločba, o dovolitvi kolonistom za preselitev v
Vojvodino
(ministrstvo za notranje zadeve, K. št. 175 z dne
17. marca 1945).

170.
Odlok o spremembi imena Poliklinike za uslužbence Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije
(ministrstvo za narodno zdravstvo, št. 1116 z dne
17. marca 1945).

168.

171.
Odlok o določitvi cen za predivo iz umetne pvile
(urad za cene in mezde, št. 1474 z dne 3. marca
1945).

Odločba o obnovitvi poslovanja Osrednje uprave
za posredovanje dela v Beogradu
(ministrstvo za socialno politiko, III, žt. 262 t dne
16. marca 1945).
169.
Odločba o likvidaciji Jugo-banke d. d. v Beogradu
m o odstopu njene imovine Srbski gospodarski banki
(ministrstvo za industrijo, K. št. 334 z dne 15. marca
1945).

172.

Odlok o določitvi cen za tekstilne odpadke
urad za cene in mezde, št. 1176 z dne 1. marca
1045).
173.
Odlok o dovolitvi za prodajanje vseh vrst kemikalij in barv po cenah od avgusta 1939. leta osemkratno povečanih
Nirad l'à cene in mezde, 1. St. 116 z dne 7. marca
J 1Ö45),

POSEBNA PRILOGA
fr Štev. 8. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta In Narodne vlade Slovenije*
z dne 13. junija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št 16 do 23.
ŠtUevIllc» i© • dm e 27 marca 1Ô45.
174
Odločba o premem bi imona sreza novnvaroSkega
v
srez zlatarski
(ministrstvo za notranje'posle, št. 402 z dne 21. marca 1945).
•

, 175.
Odločba o otvoritvi carinskega inspektorata, glavnih carinarnic in carinarnic na ozemlju Hrvatske
(min. za finance, IV. št. 764 i dne 17. marca 1945).

176.
Odločba o zamenjavi taksnih vrednotnic dosedanje izdaje
(ministrstvo za finance, III št. 5&0 z dne 17. marca
19-15).

Stevlflsai 17 ac dn<» 30. marca 1945.
177.
0

Uredba
ustanovitvi Državnega podjetja za promet s kožami
in tekstilijami

Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje
Gospodarski svet naslednjo uredbo o ustanovitvi državnega podjetja za promet s kožami in tekstilijami.
f":-'
'"
Člen 1.
Ustanavlja se Državno podjetje.za promet s kozami
'nj tekstilijami s sedežem v Beogradu in s področjem na'
celokupnem območju demokratske federativne Jugoslavije.
... . .^ .
Federalne enote ustanovijo'deželna ravnateljstva za
Promet s kožami in tekstilijami, le-té pa po potrebi poelovalnicein zastopništva v ostalih krajih.
Deželna ravnateljstva to poslovni organi Državnega
Podjetja za promet s koSaml in telistilijami v območju
zadevne federalne enote.
Minister za trgovino in preskrbo se pooblašča, da
Po potrebi zviša število ravnateljstev.

-m

,Clen 2..
Obratni predmet podjetja je odkupovanje v državi,
dajanje 7 promet, izvoz In uvoz: a) vseh vrst kož v surovem, polizdelanem in izdelanem stanju; b) vseh sredstev za strojenje kož; c) volne-in bom->aža ter njunih
«delkov; č) ostalih tekstilnih surovin in izdelkov.
»,;)•

•" ':- '<:.'•'• •

Člen 8. '' •

•-

••;,•'

' •'•

, Proizvode iz člena 2. odkupuje, uvaža, izvaža in daje
i Eromet izključno ie'to podjetje, To ee godi neposredno

po ustreznih odkupnih in prodajnih organizacijah ali pa
posredno po zadrugah, trgovcih in industrijskih podjetjih.
Člen 4.
Osnovna glavnica podjetja znaša 30,000.000 dinarjev.
, 0 zvišanju poslovne glavnice in otvarjanju potrebnih
kreditov odloča minister za trgovino in preskrbo sporazumno z ministrom za finance.'
Člen 5.
Podjetje vodi upravni odbor, ki je sestavljen Iz
upravnika in najmanj 6, a največ 10 členov. Upravnika
in člane upravnega odbora postavlja in zamenjuje mini»
ster za trgovino in preskrbo. Izmed članov upravnega
odbora imenuje minister za trgovino In preskrbo »talni
poslovni odbor iz 3 do 5 članov,
<-<'••
-• Člen.6. •..
; -•Deželna ravnateljstva vodijo poslovni odbori,' sestav,
ljeni iz upravnika ravnateljstva in 2 članov. Clan* poslovnega odbora postavlja in zamenjuje pristojni poverjenik zadevne federalne enote. Upravnika ravnateljstva,
postavlja pristojni poverjenik na predlog upravnega odbora Državnega podjetja za promet e kožami In tekstilijami.
Člen 7.
S čistim dobičkom podietja razpolaga minister za
trgovino in preskrbo sporazumno z ministrom za finance.
Zbrane surovine in polizdelke porasdeljuje minister
za trgovino in preskrbo sporazumno z ministrom ta industrijo,-

so
Člen 8.
Podjetje je pod nadzorstvom ministra za trgovino in
preskrbo, ki odloča o njegovem prenehanju ali spojitvi.
Določbe uredbe o državnem računovodstvu in zakona o glavni kontroli se ne uporabljajo za to podjetje.
Člen 9.
S pravilnikom ministra za trgovino in preskrbo se
predpišejo natančnejše določbe o ustroju in poslovanju
podjetja.
Člen 10.
Ta uredba stopi takoj v veljavo,
St. 36.
V Beogradu dne 27. marca 1945.
Predsednik Gospodarskega sveta,
minister za industrijo:
Andrija Hebrang 1. r.
Minister za trgovino in preskrbo:
Nikola Petrovič 1. r.

178.
Uredba
o ustanovitvi Državnega podjetja za promet z odpadki
Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje
Gospodarski svet naslednjo uredbo o ustanovitvi državnega podjetja za promet z. odpadki.
Člen 1.
Ustanavlja se Državno podjetje •• promet z odpadki
8 sedežem v Beogradu in s področjem na celokupnem
območju demokratske federativne Jugoslavije.
Federalne enote ustanovijo deželna ravnateljstva za
promet z odpadki, le-té pa po potrebi poslovalnice in zastopništva v ostalih krajih.
Deželna ravnateljstva so poslovni organi Državnega
podjetja, za promet z odpadki v območju zadevne federalne^ enote.
•
,
Minister za trgovino in preskrbo se pooblašča, da po
potrebi zviša število ravnateljstev.
,Clen 2,Obratni predmet podjetja je odkupovanje v državi,
zbiranje in dajanje v promet: a) vseh vrst starega železa
in kovin; b) vseh vrst starih gum; c) vseh vrst starega
papirja in cunj;.č) odpadkov kož in razbitega stekla;
d) kosti in drugih odpadkov.
Člen 3.
Proizvode iz člena 2. odkupuje, zbira in daje v promehizključno Je to podjetje. To se godi neposredno po
u.-treznih odkupnih in.prodajnih organizacijah ali pa pomedno po zadrugah, trgovcih in industrijskih podjetjih.
.Člen 4.
Osnovna glavnica; podjetja znaša 30,000.000 dinarjev.
0 zvišanju poslovne glavnice in otvorjanju potrebnih
kreditov odloč? minister za trgovino in preskrbo sporazumno z ministrom za finance.
Člen 5.
; « podjetje, vodi upravni odbor, ki je sestavljen iz
npr:sviiika in .najmanj 6, a največ 10 cbnov. upravnika
lu člane upraynega odboraßos'tavlj'a in zamenjuje mini'i -i

ster za trgovino in preskrbo. Izmed članov upravnega
odbora imenuje minister za trgovino in preskrbo stalni
poslovni odbor iz 3 do 5 članov.
Člen 6.
Deželna ravnateljstva vodijo poslovni odbori, sestav,
ljeni iz upravnika ravnateljstva in 2 članov. Clane poslovnega odbora postavlja in zamenjuje pristojni' poverjenik zadevne federalne enote. Upravnika ravnateljstva
postavlja pristojni poverjenik na predlog upravnega odbora Državnega podjetja za promet z odpadki.
Člen 7.
S čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za
trgovino in preskrbo sporazumno z ministro mza finance.
Zbrano blago porazdeljuje minister za trgovino in
preskrbo sporazumno z ministrom za industrijo.
Člen 8.
Podjetje je pod nadzorstvom ministra za trgovino in
preskrbo, ki odloča o njegovem prenehanju ali spojitvi.
Določbe uredbe o državnem računovodstvu in zakona o glavni kontroli se ne uporabljajo za to podjetje.
Člen 9.
S pravilnikom ministra za trgovino in preskrbo se
predpišejo natančnejše določbe o ustroju in poslovanju
podjetja.
Člen 10.
Ta uredba stopi takoj v veljavo.
Št. 37.
V Beogradu dne 27. marca 1945.
Predsednik Gospodarskega sveta,
minister za industrijo:
Andrija Hebrang.l. r.
Minister za trgovino in preskrbo:
Nikola Petrovič 1. r.

179.
Naredba o prenosu d. d. »Sirovina« v pristojnot
ministrstva za trgovino in preskrbo
(ministrstvo •• industrijo, št. 436 z dne 27. marca
1945).
. .'
180.
Naredba o prenosu d. d. »Omni-promet« v pri-,
stojnost ministrstva za trgovino in preskrbo
(ministrstvo za industrijo, št.' 435 z dne 27. marca
1945).
181.
Odločba o določitvi cene surovim in soljenim telečjim kožam
.
(urad za cene in mezde, I. št. 1331 z dne 19. marca
1945).

182.
Odločba o najvišjih cenah za tkanine Iz umetno
svile
,
-,<.-.,
j J^urad za cene in mezde, it. 446 z dne 13. marca 1Ü4Ö),

51

Številka IS z dne 3. aprila 1945.
183.

185.

Uredba o ustanovitvi Uprave za zunanjo trgovino
(ministrstvo za<trgovino in preskrbo, št. 325 z dne
2. aprila 1945).

Odločba o otvoritvi novih carinarnic'
(poverjeništvo za finance, IV.. št. 215 z dne 31. ja.
nuarja 1945).

184.
Pravilnik o ustroju Upravo za zunanjo trgovino
(ministrstvo za trgovino in preskrbo, št. 139 z dne
2. aprila 1945). -

186.
lOO.
OdlocT)a tf prosti prodaji kvasa po določeni ceni
(ministrstvo za trgovino ,in preskrbo, št'. 3408 z dne
"
'
30, marca 1945).

)l»fevUka 19 zs dne G. aprila 1945.
187.

Uredba
o postavljanju in,napredovanju državnih jislužbencev
"_.,
Demokratske federativno Jugoslavije
Člen i.
Državni uslužbenci: uradniki, uradniški pripravniki,
zvaničniki, elužitelji kakor tudi pogodbeni uslužbenci in
dnevničarji se postavljajo in povišujejo:
a) po Kraljevskih namestnikih na predlog resornega
ministra in v soglasju ~Š"predsednikom ministrskega
sveta;
b) po resornem ministru v soglasju^ predsednikom
ministrskega, svela,in
""**. "
*-«-—-^^^,-»!
" e)" po resornem ministru.
Člen 2.
Kraljevski namestniki postavljajo in povišujejo na
predlog resornega ministra in v soglasju s predsednikom ministrskega sveta: - — vse šefe diplomatskih in konzularnih predstavništev
in ostalih'državnih predrtavništev v inozemstvu.
Člen 3.
Resorni minister postavlja, določa položaj in poviSuje v soglasju s predsednikom ministrskega sveta z odloŠbo vse državne uslužbence, začenši z uslužbenci s prejemki IV. položajne skupine, 2. stoonje navzgor.
Člen 4.
Vse ostale uslužbence postavlja in povišuje resorni
minister.
Clen\5.
Minister pooblasti lahko svojega pomočnika, da postavlja in poviš je zvaničnike, služitelje, pogodbene uslužbence in dnevničarje.
. Člen 6.
Ta uredba stopi v veljavo, ko se objavi v »Uradnem
Ustu<.
V Beogradu dne 2. aprila 1945.
Predsednik ministrskega sveta in minister
za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije:
Josip Broz-Tito 8. r.

Podpredsednik ministr-,
skéga sveta in minister zà
konfltituanto:
Edvard Kardelj s. r.
Minister za kolonizacijo:
Minister za zunanje posle:
Sreten Vukosavljević s. r.
Dr. Ivan Subašič s. r.
Minister za soc. politiko:
Minister brez portfelja:
Dr. Anton Vržišnik s. r.
Dr. Josip Smodlaka s. r.
Minister za narodno
Minister za notranje posle:
zdravstvo:
Vlad Zcčevic* s. ,•
Dr.
Zlatan
Sranec s. r.
Minister za pravosodje:
Minister za pošto, telegraf
Frane Frol s. r.
!
in telefon:
- Minister za prosveto:
Dr.
Drago
Marušič
e.
r.
Vladislav Ribnikar s. r.
Ministe^ za gradnje:
Minister za finance:
Dr. ltades PrHiéevié s. r.
Sreten Zujović s. r.
Minister za informacije:
Minister brez portfelja:
Sava Kosanovió, s. r.
Dr. .Turaj Šutoj s r.
Minister za'Srbijo:
Minister za promet:
Jasa Prodanović s. r.
Todor Vu jasi novic s. r.
"Minister za Hrvatsko:
Minister za industrijo:
Dr. Pavle Gregorio s. r.
Andrija Hebrang e. r.
Minister za, Sloveni jo:
Minister za trgovino
Edvard Kocbek s. r.
in preskrbo:
Minister za \ Bosno in : H»rIng. .Nikrla Petrović s. r.
'--.;
cegovino:
Minister za kmetijstvo:
Rodoljub Čolakovic" s. r.
Dr. Vaso Čubrilović s. r.
Minister za Makedonijo:
Minister za gozdarstvo: ''
Emanuel Cuïkov s. •.
Sulejman Filipović s. r.
Minister.za Crno goroj•
' Minister za. rudarstvo:
Milovan Đ'las s. r.
Bane Andrejev s. r.
Podpredsednik miniskega sveta:
Milan Grol s. r.

188.
Naredba o zaposlovanju delovne sile iz pasivnib
krajev in mest pri kmetijskih delih
(Gospodarski svet in ministrstvo za kmetijstvo, št. 41
z dne 3. aprila 1945).
,, ; •
189. ,

•

Odločba
o ustroju kmetijske obvescevalne'sluïbe'
Člen 1.-.
• / , .. :
Radi zbiranja podatkov o stanju,in razvoju kmetij
stva in izdajanja potrebnih ukrepov za pospeševanje dfli

63
pri obdelovanju zemlje in setvi se uvaja v demokratski
federativni Jugoslaviji kmetijska obveščevalna služba.
Člen 2.
Organi kmetijske obveščevalne službe in njih dolžnosti so:
^
1. občinski kmetijski odbori, ki zbirajo v območju
svoje občine podatke o stanju in gibanju kmetijskih del;
2. okrajni kmetijski odbori, ki izdelujejo sumarne
preglede (tabele) -po občinskih poročilih za svoj okraj;
3. okrožni kmetijski odbori, ki sestavljajo sumarne
preglede (tabele) po okrajnih poročilih za svoje okrožje;
4. federalni kmetijski odbori, ki sestavljajo ob sodelovanju federalnih statističnih uradov preglede (tabele)
za "so federalno enoto in jih
/
5. pošiljajo državnemu statističnemu uradu, ki obdeluje vse gradivo za vso državo in poroča ministrstvu za
kmetijstvo.
Člen 3.
Občinski kmetijski odbori poročajo med glavno sezono vsakih 15 dni, sicer pa po enkrat na mesec in pošljejo po zgoraj" navedenih organih svoja poročila kar
moči hitro državnemu statističnemu uradu.
Člen 4.
Pravilnik in navodila o poslovanju organov kmetijske obveščevalne službe kakor tudi enotne obrazce za
zbiranje podatkov v vsej državi predpiše ministrstvo za
kmetijstvo sporazumno z državnim statističnim uradom.
i

Za delo vprege na tujih posestvih gre lastniku vprege
nagrada.
Ce se izkorišča mobilizirana vprega zunaj kraja svojega bivališča, mora za prehrano živine in gonjača skrbeti
krajevni narodno osvobodilni odbor.
Člen 4.
Poverjništva za kmetijstvo predpišejo pravilnik o
kontroli kar najboljšega izkoriščanja vpreg, v katerem
upoštevajo po razmerah na evojem ozemlju vse okolnosti,
da bo kontrola uspešna in se vprežna živina najbolje
izkoristi.
Vprežna živina v mestih je prav tako zavezana mobilizaciji kakor vaška in mora priskrbeti vsako mestò
določeno število delovnih dni za obdelovanje zemlje.
Člen 5.
Ob neizvrševanju te naredbe in določb pravilnika, ki
ga nagnjeni podstavi izdajo federalne enote, se pošljejo
lastniki vprežne živine z vprego vred na brezplačno delo
na državnih posestvih.
Člen 6.
Ta naredba stopi v veHavo z dnem razglasitve,
St. 50.
V Beogradu dne 3. aprila 1945
Predsednik Gospodarskega sveta:
Andrija Hebranff a. r,
Minister za kmetijstvo:
. , -'"
Dr. Vaso Čubrilović s. r.
-, /,'.;.-

Člen 5.
TV odločba stopi v veljavo z dnem razglasitve.
• St. 48,
191.
V Beogradu dne 3. aprila 1945.
Naredba o ustanovitvi setvenega odbora pri mini*
Predsednik Gospodarskega sveta:
,
strstvu
za kmetijstvo
, Andrija Hebrang s. r.
(ministratvo za kmetijstvo, št. 1037 z dne 8. aprila
Minister 7-a kmetijstvo:
1945).
• . .'
•
Dr. Vaso Cubrilović s. r.
I90Naredba
o mobilizaciji Živalskih vpreg zasebnikov za obdelovanje zemlje
Člen 1.
Vsa vprežna Sivina zasebnikov z vpfežno opremo
vred se mobilizira, da se izkoristi za obdelovanje zemlje.
Člen 2.
Izkoriščanje živine za obdelovanje zemlje vodijo
kmetijske komisije*oziroma setveni odbori pri organih
narodne oblasti, pri čemer ekrbe, da se delovna živina
izkoristi do najviije mere.
Člen 3.
Mobilizirana delovna živina se mora izkoriščati predvsem za obdelovanje zemlje njenega lastnika, nato za
obdelovanje zemlje drugih oseb in drugih lastnikov v
istem kçaju ali občini, končno pa tudi,zunaj občine, iz
katere je.
?
Lastnik vprege mora" dati z vprego tudi vprežno
opremo in gonjača, ki velia hkrati za mobiliziranega za
ta posel.

192.

Naredba
o organizaciji kmetijskih strojnih postai
Zaradi vojnih razmer je propadlo v naSi državi zelo*
mnogo kmetijskih strojev. Da bi se kar.najbolje ižko-'1
ristili stroji," ki so ostali, kakor "tudi stroji, ki jih kinetijstvu v pomoč nabavi država, -,
odrejam:
o»
Člen ls
-:*
Pri poverjeništvu za' kmetijstvo v vsaki federalni
enoti se ustanovi
uprava kmetijskih strojnih postaj z
f
nalogo: '
*
'
^
a) da skrbi za organizacijo kmetijskih strojnih 'postaj na terenu,
>
b) da daje. navodila za poslovanje postaj Ih té nadzira,
' '
e) da skrbi za oskrbo postaj''s potrebnimi stroji; na.
domestnimi deli in pogonskimi sredstvi,- , :,•".'?
č) da organizira delavnice za popravilo strojev in
dj da skrbi ZP izobraževanje potrebnega števila traktorskih vozačev in mehanikov.
,-•

63

Člen 2.
Upravi kmetijskih strojnih postaj načeluje upravnik.
Upravnika in drugo potrebno osebje postavlja poverjenik
za kmetijstvo.
'
Člen 3.
V okrajih, kjer to odredi uprava kmetijskih strojnih
postaj, se ustanovi okrajna kmetijska strojna postaja. Tej
načeluje upravnik. Tega in drugo stalno osebje postaje
postavlja poverjenik za kmetijstvo na predlog upravnika
kmetijskih strojnih postaj za zadevno federalno enoto
Po potrebi se področje postaje razširi lahko tudi na dva
In več okrajev.
Člen 4.
Lastniki kmetijskih strojev morajo dati kmetijskim
strojnim postajam vse zahtevane podatke o svojih strojih, stroje same pa dajati na zahtevo strojnim postajam
na razpolago.
Člen 5.
Osebe, ki prepustijo svoje stroje kmetijski etrojnl
postaji, imajo proti postaji pravico do odškodnine.
Osebe, katerim strojna postaja obdela zemljo ali prepusti kak stroj za delo, morajo to strojni postaji povrniti
y pridelkih ali v denarju.
Clcn 6.
Potrebna eredstva za delovanje posameznih strojnih
postaj zahteva njih upravnik od federalne uprave kmetijskih »trojnih postaj. Ta odobruje tudi proračune posameznih postaj.
Člen 7.
Uprava kmetijskih strojnih postaj ee pooblaSBa, da
po potrebi dodeljuje traktorje In druge kmetijske stroje
• enega območja federalne enote v drugo.
Člen 8.
NatančnejSe določbe in navodila o organizaciji kmetijskih strojnih postaj in njihovem poslovanju Izda pover-

jenik za kmetijstvo federalne enote sporazumno z ministrom za kmetijstvo demokratske federativne Jugoslavije.
Ta naredba stopi v veljavo z dnem razglasitve.
St. 49.
V Beogradu dne 3. aprila 1945.
Predsednik Gospodarskega sveta:
Andrija Hebraiig s. r.
Minister za kmetijstvo:
Dr. Vaso Čubrilović s. •.
193.
Odločba o prepovedi vnosa bankovcev iz inozemstva, ki se glasijo na jugoslovanske oziroma srbske
dinarje in hrvatske kune
(ministrstvo za finance, VII. št. 1095 z dne 30. marca
1945).
194.
Odločba o izselitvi madžarskih okupatorskih
uradnikov iz Vojvodine
(ministrstvo za notranje posle, št. 221 z dne 31. mar»
ca 1915).
195.
Odločba o določitvi cene kavstični sodi
(ministrstvo za trgovino in preskrbo, St. 1562 s da«
29. marca 1945).
196.
Odločba o porazdelitvi modre galice
(Gospodarski svet in ministrstvo za kmetijstvo, št. 43
z dne 3. aprila 1945).
197,
Odločba o odobritvi delovanja in pravil Udruženja
književnikov v Beograda
(ministrstvo za notranje posle, St. 582 z dno 80. mar»
ca 1945).
>»•

Številka 20 z dne IO- aprila 1045.
198.
Znkon o odvzemu iz obteka In zamenjavi okupacijskih bankovcev
(Predsedniitvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne- 5. aprila 1945).
199.
Finančni zakon o državnem proračunu izdatkov
in dohodkov Jugoslavije za proračunsko dobo aprilfoni) 1945. leta
(Predsedniitvo AnUfasisticqega sveta narodne osvoboditye Jugoslavije z dne 5. aprila 1945).

800.

'

Zakon
o civilni mobilizaciji medicinskega osebja
Na predlog mmietrskega sveta in na podstavi čl. 4.odloka ó vrhovnem zakonodajnem In izvršilnem narodnem predstavniškem' zboru Jugoslavije kot začasnih or«
ganih vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno izdaje Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije naslednji
zakon:
""
~" '
Člen 1,
Vse medicinsko oaebje ne glede na to, ali je v državni, deželni, samoupravni ali zasebni službi, se podreja civilni mobilizaciji in daje na razpolago minjetrutvu
za narodno zdravstvo demokratske federativne.Jugosla*
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vije ozirouia ministrstvom za narodno zdravstvo federalnih enot.
Člen 2.
Minister za narodno zdravstvo demokratske federativne Jugoslavije se pooblašča, da Sme sporazumno s pristojnimi ministrstvi za narodno zdravstvo federalnih enot
odrediti za dohičen čas medicinskemu osebju iz člena 1
tega zakona tisto služtio in v tistem kraju, kjer to le.jaj«
potrebe m koristi narodnega zdravstva, pri čemer pa je
treba upoštevati starost, zdravstveno stanje in rodbinske
razmere medicinskega osebja.
Medicinsko ospbje ženskega spola z otroki.pod 14 leti
se sme civilno mobilizirati samo v kraju svojega prebivališča.
Člen 3. v
&) Medicinsko osebje, mobilizirano civilno v okviru
svoje federalne enote, in medicinsko osebje, ki se pošlje
po tem zakonu in z odredbo ministra za narodno zdrav,
etvo demokratske federativuo Jugoslavije na delo iz ene
v drugo federalno enoto, dobiva na zahtevo v breme proračuna federalne enote, kateri je to osebje dodeljeno,
plačo v znesku svojih dosedanjih prejemkov ter brezplačno stanovanje, hrano in prevoz.
b) Medicinsko osebje iz zasebne službe dobiva prejemke medicinskega osebja Iz državne službe z teto kvalifikacijo in leti službe ter na način, omenjen v točiti a).
Člen 4.
Z* posebno marljivo, požrtvovalno, vzorno ali udarniško delo civilno mobiliziranega medicinskega osebja
smejo NOO-i, ministrstva za narodno zdravstvo federalnih enot kakor t' di ministrstvo za narodno zdravstvo
lđemok.*atsVe feder'tivne Jugoslavije določiti posebne u&^ad ) v denarju ali naravi.
Člen 5.
Medicinsko osebje, ki bi civilno mobilizirano v službi
©bolelo, ima pravico do brezplačnega zdravljenja v državnih zdravstvenih ustanovah do ozdravitve ali invalidnosti. Tisto medicinsko osebje, ki bi si pri opravljanju
svoje dolžnosti trajno okvarilo zdravje in pokvarilo delovno sposobnost, bo dobivalo odškodnino, enako odškodnini vojnih invalidov. .
Člen 6.
Civilno mobilizirano medicinsko osebje nima v določeni mu «luzbi pravice, izvrševati zasebno prakso, niti
ne sme sprejemati od zasebnikov nagrad' v kateri koli
obliki.
Člen 7.
Civilno mobilizirano medicinsko osebje "je upravno'
in disciplinsko podrejeno tistim narodnim oblastvom in
njih zdravstvenim organom, katerim je dodeljeno na delo.
. %Clen 8.
Minister za narodno zdravstvo demokratske federativne Jugoslavije oziroma ministri za narodno zdravstvo
federalnih enot predpišejo za osebje, ki ga mobilizirajo
na svojem ozemlju, pravilnik o ocenjevanju sposobnosti
civilno mobiliziranega medicinskega osebja.
Člen 9.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem razglasitve.
• Beogradu dne 6. aprila 1945.
PredsednÜlvo
'AnWasïstiïncga sveta narodne osvoboditve Jugoslavije:
Tajnik:
Pređs.ednk:
SI. Peruničić «. r,
Dr. 1. ßibar $. •.

201.
Uredba, o ustanovitvi vojnega kabineta
(ministr«ki svet z drip '. aprila 1945).
202.
Uredba o ustanovitvi zakonodajnega sveta vlado
demokratske federativne Jugoslavije
(ministrski svet z dne l. aprila 1945)
203.

Uredba
o ustanovitvi DrŽa.vne komisije za vojno škodo
Člen 1.
Da bi se ugotovila vojna škoda, nastala državi, usti.
novam, organizacijam in državljanom Jugoslavije, kakor
tudi radi porazdelitve povračila za storjeno škodo ;r; da
bi se gospodarska obnova država posppnla, se u»ta iavi,:a
Državna komisij:, za vojno škodo z nalogo, da zbere po.
datke o celokupn' vojni škod; v državi, prijavljeno škodo
preskuri f" oceni, izdela načrt za porazdelitev "ojne
škode, organizira delo glede pribavljanja in urej^vana
podatkov o vojni škodi v federalnih enotah kakor tudi
da nadzoruje to delo.
Člen 2.
Po opravljeni ocenitvi vojne škode se morajo imeti
vrsta škode, kraj, kjer je bila škoda storjena in oškodovanci natančno v razvidu.
O ocenjeni škodi se izda oškodovancem potrdilo o
višini škode.
Člen 3.
Za vojno Škodo po tej uredbi so šteje; izguba življenja, okvara zdravja, uničba in poškodba imovine, ••tere so izvršili vojni, sovražniki in njihovi pomagači, ce
glede na *o, ali je bila storjena škoda na državnem ozemlju ali zunaj tega ozemlja, in sicer v času od 6. aprila
1941 pa do konca vojne.
Za vojno škodo po tej uredbi velja tudi škoda oa
imovini, ki so jo zaradi vojnih razmer povzročili juge*
slovanska vojska, narodno osvobodilna vojaka, partizan,
ski odredi Jugoslavije, jugoslovanska armada ter zavezniška vojska.
Skoda na imovini se ugotovi po stanju cen, ki so Veljale v posameznih krajih na dan 5. aprila 1941,
Člen 4.
Državna komisija za vojno škodo je sestavljena (z
predsednika, največ desetih članov in polrebnega Movila
pomožnega osebja.
Predsednika in člane komisije postavlja predsednik
ministrskega sveta.
Člen 5.
Kot organi Državne komisije za vojno škodo se ustanovijo v federalnih enotah deželne komisije za *o|no
škodo, ki zbirajo podatke o vojni, škodi in prijavljeno
škodo v zadevni federalni enoti preskusijo in oceniio.
Državna' komisija za vojno škodo vodi poslovanje
deželnih komisij, ki se* ravnajo po njenih navodilih.
Deželne komisije opravljajo svojo nalogo-po narodnih oblasteh v deželi.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/H.

Priloga k 8. kosu z dne 13. junija 1945.

Številka 2.

Objave
Sodna oblastva
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III P 60/45-1.

Oklic.
Tožeča stranka: Smrekar Krista, hišna posestnica, Zagreb, ipo upraviteljici hiše Jenko
Viki, soprogi ban. uradnika v Ljubljani,
Resljevâ oesrtjrs/ll,' M jo zastopai Josip čobal, odvetnik v Ljubljani,
je vložila pròti
(toženi straniai: .Židanu Ivotu, stavbenemu
tehniku, Ljubljana, nazadnje stan. v Veliki
Čolnarski •\ 7, sedaj neznanega bivališča,
a-adi: a) lir 2329.70 e prip. in
b) na razrušenje najemne pogodbe
in izpraznitev najetih iprostorov,
k opr. št. III P 60/45 tožbo.
I. narok se je določil na
„ dan 25. maja 1945 ob 8.30 uri
pred tem sodiščem, soba št. 38.
Za skrbnika itozery stranki ee postavlja
Zidan Ana, Ljubljana, Velika čolnarska 7,
ki jo bo zastopala na njeno nevarnost in
stroške, dokler se ne oglasi eama ali ne
imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 28. aprila 1945.

Trgovinski register
Spremembe in dodatki:
39.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiea: 30. aprila 1945.
Besedilo: Celuloza družba z o. z. Videm
pri Krškem.
Izbriše ee poslovodja Pothorn Lia.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 30. aprila 19-15.
Rg C V 228/7.
*
40.
Sedež: Ljubljana.
iDan vpisa: 4. maja 1945.
Besjedilo: Dom dobrodelnosti, družba z
omejeno zavezo.
Obratni predmet: Pridobitev in zgraditev
centralnega doma dobrodelnosti, ustanavljanje dobrodelnih domov, ljudskih hospicev,
sirotišnic, dijaških, vajeniških in delavskih
domov, dnevnih zavetišč in dobrodelnh hiš v
veej pokrajini in odnosno bodoči državi.
Družbena pogodba z dn© 17. aprila 1945.
Družba je ustanovljena za nedoločen, cae.
Visokost osnovne glavnice: 200.000 lir.
Na to vplačani zneski v gotovini: 200.000
lir.
Poslovodje: dr. Jagodic Jože, škofijski.
kanaler V Ljubljani, dr. Odar Alojzij, veeuöi.
liški nproIeeor..,v.„Ljubljani, škerbec Matija,

dekan v Ljubljani, Košičdk Joža, generalni
ravnatelj Ljudske tiskarne v Ljubljani.
Družbo zastopata in podpisujeta kolektivno po dva poslovodji -skupno tako, da pristavita pod tiskano ali štampiljirano ali po ko.
mer ikoli napisano iv.rdkino besedilo svoj
laijiPoročni podpis.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani
dne 3. maja 1945.
Fi 5/45 - Rg C V 360/1.
*
41.

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 30. aprila 1945.
Besedilo: Saturnus d. d. za industrijo pločevinastih izdelkov.
Izbrišejo e e člani upravnega sveta Medic
Franc in Stermecki Rudolf ter prokurist inž.
Sušnik Avgust, vpiše pa ee clan upravnega
evetà dr. Božič Mirko, glavni ravnatelj Hranilnice ljubljanske pokrajine v Ljubljani.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 30. aprila 1945.
Rg B II 4/27.

Razno \
369

Privilegovaiia agrarna banka
a. d.
filiala v Ljubljani.
Bilanca dne 31. decembra 1944.
Aktiva. 1. Gotovina: a), v blagajni lir
431.140.14, b) pri Poštni hran. L. 165.093.76,
skupaj L. 596.233.90; 2. Naložbe pri denarnih
zavodih L. 1,418.963.— ; 3. Konzorcijalni posli L. 250.000.—; 4. Tekoči račun Ravnateljstva za likvidacijo kmetskih dolgov pri Privileg, agrarni banki Beograd L. 10,229.516.36;
5. Dolžniki po uredbi o likvidaciji .kmetskih
dolgov: a) za prevzete dolgove L. 95,433.897.12,
b) v začasnem računu L. 21.461.41, skupaj
h. 95,455.358.54; 6. Prevzete akontacije po
uredbi o likvidaciji kmetskih dolgov lir
74.148.64; 7. Razni dolžniki L. 237.503.25;
8. Upniške ustanove v začasnem računu
L. 57.296.95; 9. Angažirane obresti v izdanih
»bonih za odplačilo kmetskih dolgov«, lir
567.167.50; 10. Nerazvrščena vplačila dolžnikov v letih 1937—1944 odobrena skladu za
odpl. ,km. dolgov L. 46,905.243.94; 11. Inventar L. 1.— ; 12. Davčno uprave za izterjavo
anuitet L. 23,073.090.21; 13. Dolžniške listine
L. 197,360.900.66; 14. Prosti pologi L.44.637.84;
15. Začasne zastave dolžnikov p0 uredbi o
likvidaciji kmetskih dolgov lir 26.811.68.
Skupaj L. 155,791.433.08.
Pasiva. 1. Račun države za prevzeta plačila in obveze L. 24,145.963.73; 2. Upniške
ustanove: a) v tekočem računu L. 67,996.198.99,
b) v začasnem računu h. 52.947.31, skupaj

L. 68,049.146.30; 3. Upniki za akontacije po
uredbi o likvidaciji kmetskih dolgov lir
74.148.64; 4. Plačila. Za račun dolžniških
anuitet L. 46,863.686.36; 5. Razni upniki
L. 6,058.920.—; 6. Pokojninski sklad uradnikov in služiteljev Privilegirane agrarne
banke L. 92.074.77; 7. Boni za odplačilo
kmetskih dolgov, izdani po nalogu P. a. b.
v Ljubljani L. 3,859.135.60; 8. Prehodni Tacimi L. 5.819.90; 9. Presežek vplačil v sklad
za odplačevanje kmet. dolgov L. 0,642.537.78;
10. Anuitete v izterjavi pri davčnih upravah
L. 23,073.090.21: 11. Deponenti dolžniških
listin L. 197,360.900.60; 12. Deponenti prostih pologov L. 44.637.84; 13. Deponenti začasnih zastav dolžnikov po uredbi o likvidaciji kmetskih dolgov L. 26.811.68. Skupaj
L. 155,791.433.08.
Ljubljana dne 31. decembra 1944.
Sekvester: Dr. Larrič s. r.
Upravnik: v. d. Ing. econ. Iv. Burja s. r.
Knjigovodja; Ing. ccon. J. Lojk s. r.
Sklad za odplačevanje kmetskih dolgov
dne 31. decembra 1944.
Izplačila. 1. Izplačane anuitete ustanovam
L. 2,096.207.96; 2. Razvrščene prevzete akontacije po uredbi o likvidaciji kmetskih dolgov
L. 726.56; 3. Poslovni stroški L. 1,079.531.69;
4. Nerazvrščena vplačila dolžnikov v letih
1937.-1943. L. 47,895.008.14; 5. Odpisi lir
10.497.13; 6. Presežek vplačil L. 6,642.537.78.
Skupaj L. 57,724.509.26.
Vplačila. 1. Vplačila dolžnikov po uredbi
o likvidaciji kmetskih dolgov: a) nerazvrščene anuitete L. 46,863.686.36, b) zneski, prejeti preko ustanov od dolžnikov po 25. sept.
1936 L. 41.557.58, skupaj L. 46,905.243.94;
2. Razvrščene anuitete: a) odplačila lir
1,907.980.44, b) obresti L. 441.376.53 skupaj
L. 2,409.356.97; 3. Dohodki od obresti: a) po
tekočih računih L. 38.937.29, b) zamudnih
obresti L. 168.932.35, skupaj L. 207.869.64;
4. Provizija L, 340.11; 5. Izredni dohodki
L. 26.879.91; 6. Presežek vplačil d0 1 1943.
L. 8,174.818.69. Skupaj L. 57,724.509.26.
Ljubljana dne 31. decembra 1944.
Sekvester: Dr. Lavrič s. r.
Upravnik: v. d. Ing. econ. Iv. Burja s. r.
Knjigovodja: Ing. econ. J. Lojk s. r
St. VIII. 1110/1.
S tamkajšnjim poročilom z dne 9. marca
1945 predloženi rač. zaključek za leto 1944.
(in sicer bilanco s fondom za likvidacijo
kmetskih dolgov na dan 31. decembra 1944)
sem na podstavi čl. 2. naredbe Visokega
komisarja o ureditvi kreditnega poslovanja
v Ljubljanski pokrajini z dne 20. decembra
1941, Službeni list št. 562/102—41, v zvezi
s čl. I. naredbe o upravljanju Ljubljanske
pokrajine z dne 25. novembra 1943,,Službeni list št. 248/77—43, vzel na znanje.
Dr. Hubad s. r.

Stran 6.

Štev. 2.
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Vabilo
na XXXVL redno skupščino
Občckoristne zadruge za stavbe in
stanovanja • Ljubljani, •. z o. j.,
ki bo v ponedeljek dne 18. junija 1945 ob
18. uri v zadružni poslovalnici, Gregorčičeva
ulica 7a, Ljubljana, » sporedom po točkah !•,
3., 5. in 10. § 28, pravil.
Ako skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo druga skupščina pol ure kasneje, ki bo po § 31. pravil veljavno sklepala
n« glede na število navzočih zadružnikov.
V Ljubljani dne 4. junija 1945.
Upravni odbor

Šolsko leto 1941/42 in ga proglašam za neveljavno.
Geiger Romana,
Kranj, Koblarjeva ul. 4.

Ljubljani za il. 1940./41. na ime JegliS Zdenka iz Novoga mesta. Proglašam ga za neve,
ljavno.
Jeglič Zdenka
371
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Objava.

Objava,
Izgubila sem indeks in akademsko legitimacijo medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime Gerbec Vera iz Maribora. Proglašam jih za neveljavna.
Gerbec Vera
365
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Objava.

Objava.

Izgubila »em izpričevalo II. razreda uršuliuAe realne gimnazije v Ljubljani za

Izgubila sem izpričevalo VI. razreda ženske realne gimmaaije pri s. uršulinikah v

Izgubil sem osebno izkaznico št. 030701,
izdano dne 11. avgusta 1943 od mestnega
poglavarstva v Ljubljani na ime Sikošek
Franc iz Podsrede, okraj Brežice. Proglašam
jo za neveljavno.
Sikošek Franc

Popravek.
Oglasna priloga k 5. kosu Uradnega lista
z dne 2. junija 1945 mora biti označena z
zap. štev. 1 (ne štev. 5).

/

Urednik: Robart Pollar • LJubljani. — Tisk In »aloiba Tiskarne «Merkur« v LJubljani. Predstavnik: Otmar Mihalek v LJubljani.

••

Člen 6.
Odločbe o ocenitvi vojne škode, izdane v ?••• scvražniške okupacije, nimajo veljave. .
Člen 7.
Na predlog Državne komisije za vojno škodo predpiše Predsedništvo ministrskega sveta pravilnik o ustroju in poslovanju Državne komisije za vojno îkodo, o razvidovanju in o izdajanju potrdil oškodovancem o ocenjeni škodi.
Člen 8.
Ta uredba stopi v veljavo, ko se objavi v »Uradnem
listu«.
V Beogradu dne 2. aprila 1945.

!

Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Bro/-THo 3. r.
(Sledijo oodpisi ostalih ninistrov.)

204.

Uredba
0 hranjenju uredb, pravilnikov in navodil, izdanih po
predsedništvu ministrskega sveta
Člen 1.
Izvirni primerki uredb, pravilnikov in navodil; ki
jih izda ministrski svet, se hranijo pri ministru za piavosodje demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 2.
Ta ure'dba stopi v veljavo, ko se objavi v »Uradnem
listu<.
V Beograd« dne 2. aprila 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r.
( Minister za pravosodje:
Frane Frol s. r.
205.

Uredba
o prenosi» pristojnosti za izdajanje in nadzor »Uradnega lista demokratske federativne Jugoslavije« s
predsedništva Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije na ministrstvo za pravosodje
Člen 1.
Pristojnost iz člena 1. odloka o »Uradnem listu demokratsko federativne Jugoslavije« z dne 19. novembra
1944 -se prenaša s predsednistva Nacionalnega komiteja
Jugoslavije na ministrstvo za pravosodje demokratske federativne Jugoslavije.

Člen 2.
Ta uredba stopi v velj-ivo, ko °e objavi v »Uradnem
listu«.
V Beogradu dne 2. aprila 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Titu s. r.
Minister za pravosodje:
Frane Frol e. r.
206.

Odločba o prepovedi vnosa bolgarskih levov in
bolgarskih državnih bonov, albanskih lekov, italijanskih lir, madžarskih pongo «• in nemških mark
(ministrstvo za finance, VII. št. 1116 • dne öl. marca 1945).
207.

Odločba
o prometu z zlatom, platino, devizami in valutami
1. Promet z zlatom, platino/devizamrin'"valutami se
odkazuje v izključno pristojnost Narodne banke.
2. Vsem drugim osebam in ustanovam se do nadaljnje odredbe prepoveduje promet (poslovanj •) z zlatom,
platino, devizami in valutami. Kolikor bi inifntj'ki zlata,
platine, deviz in valut želeli te odsvojiti, jih morajo ponudili v odkup Narodni banki.
3. Z devizami se razumejo vse menice, čeki, terjatve in nalogi za izplačilo v tuji valuti, z valutami pa
gotov denar, ki je zakonito plačilno sredstvo v kani tuji
državi.
Z zlatom po tej odločbi se razume zlato v palicah
kakor tudi zlati kovani denar (zlatniki).
4. Ta odločba slopi v veljavo z dnem razglasitve v
»Uradnem listu«.
VII. št. 1248.
V Beogradu dne 4. aprila 1945.
Minister za financei
Sr. Žujović s. r.
' 208.

Odločba o pobiranju pristaniških taks iz naslova
obalnine in sidrnine r korist, sklada za gradnjo in
ureditev rečnih pristanišč
(ministrstvo za promet, U št. 2077/45 z dne 24 mai>
ca 1945).
. 209.
Odločba o pobiranju trošarinskih taks iz naslova
obalnine in sidrnine v korist sklada za gradnjo in ureditev beograjskega pristanišča
(ministrstva za promet, U št. 2078/45 z dne 24. man
ca 1945).
210.
Nove telefonske takse
(Glavna urjrava p. t. t. 69^45).

m
Sfevllïca 21 as dnp 13. oprilo 1945.
211.
Zakon o kontrolno-računski komisiji
(predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 5. aprila 1945).

211
Odločba o otvoritvi carinskega oddelka v Belem
Manastiru
(ministrstvo u. financ«, IV. It. 1147 t dne •. aprila
1945).

212.

Odločba
o ukinitvi predzadnjega in zadnjega odstavka člena 3.
odloka o podeljevanja denarne podpore nepreskrbljenim rodbinam borcev itd.
Na podstavj sklepov seje ministrskega sveta z dne
30. marca 1945 se ukinjata predzadnji in zadnji odstavek
člena 3. odloka o podeljevanju začasne denarne podpore
nepreskrbljenim rodbinam borcev Jtd. z dne 19. decernbra 1944 (»Uradni listi št. 3 z dne 9. februarja 1945,
str. 26) od besed »Rodbinam uslužbencev« pa do besed
»redne prejemke«.
Rodbinam oseb, ki so v vojaški službi, gre podpora
po točki 3. člena 3. omenjenega odloka.
St. 64.
Beograd dne 8. aprila 1946.
Minister za socialno * Predsednik Gospodarskega
politiko:
sveta:
Dr. Anton Kržišnik s. r.
Andrija Hebrang e. r.

214
Odločba o zvišanju prodajne vrednosti ovitkov za
denarna pisma
(ministrstvo p. 1.1., M. št. 7 z dne 7. aprila 1945).

215.
Odločba o določanju cen. drvom <
inočju Srbije
(urad za cene, mezde in plače, št. 2137 z dne
29. marca 1945).

— »«—

SlcvHka 22 as dne 17. aprila •45
216.
Pravilnik o kurirski službi ministrstra za zunanje posle
(ministrstvo za zunanje posle, Pov, 8t, 32 z dne
13. aprila 1945).
217.
- Odločba o veljavnosti okupacijskih bankovcev kot
zakonitega plačilnega sredstva na določenih ozemljih
(ministrstvo za finance,1 z dne 5. aprila 1945).

za podpiranje, ustanavljanje In razvoj ne »amo držav,
nega, marveč tudi prostovoljnega gasilstva, za organiziranje in povezovanje obstoječih prostovoljnih gasilskih
čet, da bi se po tej reorganizaciji proatovoljno gasilstvo
povezalo in združilo v obliki gasilskih zvez federalnih
enot, katerih predstavniki bj sčasoma osnovali Gasilsko
zvezo Jugoslavije kot najvišji organ, ki bi po smernicah
ministrstva za notranje posle (odseka za gasilstvo! vodil
delo prostovoljnega gasilstva v vsej državi.
K. at. 265.
Beograd dne 7, aprila 1946. »
Minieter M notranje posi«)
Vlada Zeïerié s. r,

218.
Odločba
0 postavitvi imovine bivše Gasilske zveze Jugoslavije
pod nadzorstva ministrstva ~za notranje" posle

Naredba

Po pretresu vseh okolnosti in sedanjega stanja bivše
Gasilske zveze Jugoslavije ugotavlja ministrstvo ta notranje posle demokratske federativne Jugoslavije, da te
zveze ne dejansko ne pravno ni več, in zato
odloča:
1. da se imovina bivše Gasilske zveze (ki ee komisijsko popiše) postavi do končne odločbe ministrskega
sveta o tem vprašanju pod nadzorstvo ministrstva za
notranje posle (odseka za gasilstvo);
2. da dajo poverjeništva za notranje posle Weralnih
enot po pristojnih narodno ösxobodilnih odborih pobudo

o ustanovitvi setvenih pdborov v federalnih enotah
in setvenih odborov • okrožjih, okrajih io pbčinah
(vaseh)
Da bi bili ved napori za obdelovanje zemlja,.za setev
in žetev kar najuspešnejši, kar najbolje organizirani in
med seboj povezani,
odrejam ?
, 1. Pri ministrstvu (poverjeniltvu) u kmetijstvo
vsake federalne enote se mora ustanovit) »etveni odbor
kot posvetovalni orgRn .minif.tr« oziroma poverjenika (A
kmetijstvo zadevne federalne enote,

319.

••

V področje odbora spada določanje načrta za sejanje
in skrb za njegovo izvrševanje s tem, da priskrbi potrebne človeške in živalske delovne sile, traktorje kakor
tudi, da izdaja druge primerne ukrepe.
Minister oziroma poverjenik za kmetijstvo vsake federalne enote predpiše sestavo odbora in način njegovega poslovanja.
2. Pri vsakem okrožnem, okrajnem in občinskem
oziroma vaškem narodno osvobodilnem odboru mora biti
tudi setveni, odbor. Njegova naloga je, da skrbi za povzdigo kmetijstva vobče, posebej pa za kar najboljše
in najpopolnejše obdelovanje vse razpoložljive zemlje.
Setveni odbori izvajajo na svojem območju pooblastila,
dana narodno osvobodilnim odborom, da bi se zemlja
kar najpopolneje obdelala, in ki se nanašajo na izkoriščanje človeške in živalske delovne sile, kmetijskih strojev, semena in temu podobno. - <
S. Predsednik okrožnega, okrajnega in krajevnega
odbora mora vselej bitj izmed članov narodno osvobodilnega odbora okrožja, okraja ali vasi. Tajnik okrožnega
in okrajnega setvenega odbora mora biti strokovnjak
z nižjo, srednjo ali višjo kmetijsko šolo. Predsedniki'in
tajniki pri okrožnih in okrajnih setvenih odborih so
odgovorni za celotno poslovanje, uspeh aH neuspeh
setvenih odborov, katerim načelujejo. Predsedniki setvenih odborov v občinah-vaseh so odgovorni za celotno
delovanje v občinah-vaseh.
Članom setvenih odborov v okrožju, okraju in občinivasi se dodeljujejo posli, katere naj imajo sami na skrbi,

in so osebno odgovorni za njih uspeh ali neuspeh (vprege, Človeška delovna sila, seme in temu podobno).
Ministri oziroma poverjeniki za kmetijstvo federalnih oziroma avtonomnih enot predpišejo natančnejše določbe o sestavi in poslovanju kmetijskih odborov.
II. št. 1286.
Beograd dne 11. aprila 1945.
t
Minister za kmetijstvo:
V. Čubrilovtf. &. r.
220.

Odločba o določitvi cene modri galici
(Gospodarski svet in ministrstvo za trgovino in preskrbo, št. 86/45 z dne 13. aprila 1945).
221.
Obvestilo vrhovne komisije za odvzem iz obteka
in zamenjavo bankovcev
(predsednik vrhovne komisije, z dne 13. aprila 1945).
222.

OdlocT)a o monopolski taksi na petrolej
(Uprava državnih monopolov, IV. št. 3437 % dne
12. aprila 1945). .

Številka 23 z dnel9. aprila 1945.
223.

.. • Zakon ò tečajih za odvzem iz obteka okupacijskih
bankovcev in o poravnavanju obveznosti
-,
(Predsedništvo Anti fašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 6. aprila 1945). '
, •

-

224. •

_ . •

' • •••• •='•

'
Odločba
o bankovcih demokratične federativne Jugoslavije
Na podstavi i člena •. zakona o odvzemu iz òbtèka in
zamenjavi okupacijskih bankovcev
,.
- .••.'.;.
o dio tam:
.
* 1. Dinarski bankovci demokratične federativne Jugoslavije so državne izdaje In'se glasijo na 1000, 500,"
100, 50,'20, 10, 5 ìn 1 dinar.
.
' , '
2. Opis dinarskih bankovcev demokratične federativné Jugoslavije je naglednji:
-^
Bankovci po 1000 dinarjev:,
Velikost risbe: dolžina. 180mm, širina 66mmj Ban4
kovec je večbarven, z vodnim tiskom-čez vso ploščino..
Lire:'na desni strani je dopreje našega vojaka, obrnjenega z obrazom proti sredini bankovca, e puško na
rami.
, .' ' ',; ,'" "'
,
Okrog vsega bankovca je giljoširan okvir; sredi
okvira !so napisi. In to zgoraj: 'Srbija (v cinj/Hrvatska1'
(v-lat.); spodnj: S'ivenija (v !*»\ ' 4«kHònfja'.'(v 'cir.);.'
na levo: Bosna in Hercegovina' (v'üir.)*, ha desno:JCrna'

i gora (v, cir.); v /vseh štirih oglih pa je številka 1000 v
fčrtkastem okviru.
>
V sredini-bankovca je besedilo:
; .
, «Dinara • (cir.)
Dinarjev (lat.),
'
; , i.» Dinara (lat.) 100° Dinari (cir.),
v oglih ob okviru pa besedilo klavzule o ponarejanju •
i srbskem, slovenskem, hrvatskem in makedonskem jeziku.
' V sredini pod številko 1000 v glavni barvi so velika številka 1000,, ob straneh ornament v tonski barvi in najvedba serije in serijske številke v rdeči barvi.
! , .Naličje: na levi strani je državni grb v kroga s etiliiziranim okraskom zgoraj in-spodaj.
\ ,. Okrog bankovca je na zgornji, spodnji in desni strani
'giljoširan okvir s številko 1000 v zgornjem ia spodnjem
desnem oglu in številko 1944 sredi okvira spodaj.
'
V sredini bankovca je besedilo:
'• /
.«• ' Dinara- (lat.) '-^.-Dinara (cir.) ,
100
: .
° Dinarjev (lat.),
t Dinari (cir.)'
lin v vseh-štirih oblili ob-okviru besedilo: Demokratska
federativna Jugoslavija v hrvatskimi, srbskem, makedonskem in slovenskem jeziku., • ;
I
V sredini,sta {»d besedilom veliku številka 1000 in
ornament ob straneh v tonski barvi.
!
B an k o vri ,p o'500 dinarjev:
i
Velikost risbe: dolžina 123 mm. širina 62 mm. Ban.
kovec je večbarven, z vodnim tiskom čez vso ploščino. •
Î r Lire: na desn[ strani je doprsjo našega vojaka, obr•••••••' z obrazom " proti sredini bankovca, s puško
•na rami.
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Okrog vsega bankovca je giljoširan okvir; sredi okvi-.
ra so napisi, in to zgoraj: Srbija (v cir.), Hrvatska (v lat.);
epodajc Slovenija (v lat.), Makedonija (v cir.); na levo:
Bosna in Hercegovina (v cir.); na desno: Crna gora (v
cir.); v vseh štirih oglih pa je številka 500 v črtkastem
okviru.
V sredini bankovca je besedilo:
Dinara (cir.)
Dinarjev (lat.),
*
Dinara (lat.) 500 Dinari (cir.),
v oglih ob okviru pa besedilo klavzule o ponarejanju v
srbskem, slovenskem, hrvatskem in makedonskem jeziku.
V-sredini pod številko 500 v glavni barvi in ob straneh sta
ornament v tonski barvi in navedba serije in serijske
številke v rdeči barvi.
Naličje; na levi strani je državni grb v krogu s stiliziranim okraskom zgoraj in spodaj.
Okrog bankovca je na zgornji, spodnji in desni strani
giljoširan okvir s številko 500 v zgornjem in spodnjem
desnem oglu in s številko 1944 sredi okvira spodaj.
V sredini bankovca je besedilo:
Dinara (lat.)
Dinara (cir.)
Dinari (cir.) 500 Dinarjev (lat.),
in v vseh štirih oglih ob okviru besedilo: Demokratska
federativna Jugoslavija v hrvatskem, srbskem, makedonskem in slovenskem jeziku.
V sredini sta pod besedilom velika številka 500 in
ornament ob straneh v tonski barvi.

,

%

Bankovci po 50 dinarjev:
Velikost risbo: dol/Jna 112 mm, širina 57 mm. Bankovec je večbarven, z vodnim tiskom čez vso ploščino.
Lipe: na desni strani je doprsjp našega vojaka, obrnjenega z obrazom proti sredini bankovca, s puško
na rami.
Okrog vsega bankovca je giljoširan okvir; sredi okvira pa so napisi, in to zgoraj: Srbija (v cir.), Hrvatska (v
lat.); spodaj: Slovenija (v lat.), Makedonija (v cir.); na
levo: Bosna in Hercegovina (v cir.); na desno: Crna gora
(v cir.); v vseh štirih oglih pa je številka .50, v črtkastem
okviru.
V sredini bankovca je besedilo:
Dinara (cir.)
Dinarjev (lat),
Dinara (lat.) 50 Dinari (cir.),
v oglih ob okviru pa besedilo klavzule o ponarejanju v
srbskem, slovenskem, hrvatskem in makedonskem jeziku.
V* sredini pod številko 50 v glavni barvi so velika številka
50, ob straneh ornament v tonski barvi in navedba serije
in serijske številke v rdeči barvi.
. Naličje: na levi strani je državni grb v krogu s stiliziranim okraskom in številko 50 zgoraj in spodaj.
Okrog bankovca je na zgornji, spodnji in desni strani
giljoširan. okvir s-številko 50 v zgornjem in spodnjem
desnem oglu.
V sredini bankovca je besedilo:
Dinara (lat.)
Dinara (cir.)
Dinari (cir.) j>0 Dinarjev (lat.),
in v vseh štirih oglih ob okviru besedilo: Demokratska
federativna Jugoslavija v h'rvatskem, srbskem, makedon.
skem in slovenskem jeziku.

Bankovci po 100 dinarjev:
Velikost risbe: dolžina 122 mm, širina 61 mm. Bankovec je večbarven, z vodnim tiskom čez vso ploščino.
Lice: na desni strani je doprsje našega vojaka, obrBankovci po 20 dinarjev:
njenega z obrazom proti sredini bankovca, s puško
Velikost risbe: dolžina 99 mm, širina 49 mm. Bankona rami.
Okrog vs^ga bankovca je giljoširan okvir, sredi okvi- vec je večbarven, z vodnim tiskom čez vso ploščino.
L*ce: na desni strani je doprsje našega vojaka, obr.f
ra pa so napisi, in to zgoraj: Srbija (v cir.) 100 Hrvatska
(v lat.); Si-odaj: Slovenija (v lat.) 100 Makedonija (v cir.); njenega z obrazom proti sredini bankovca, s puško
na levo: Bosna in Hercegovina (v cir.); na desno: Crna na rami.
Okrog vsega bankovca je giljoširan okvir, sredi okvigora (v cir.) ; v vseh štirih oglih pa je številka 100 v črt- ;
ra pa so napisi, in to zgoraj: Srbija (v dr.), Hrvatska
kastem okviru.
,(v lat.), spodaj: Slovenija (v lat.), Makedonija (v cir.);
V sredini bankovca je besedilo:
na levo: Bosna in Hercegovina (v cir.); na desno: Crna
Dinara (cir.)
Dinarjev (lat.),
gora (v cir.); v vseh štirih oglih pa je številka 20 v črtDinara (lat.) 10°
Dinari (cir.) ':
v oglih ob okviru pa besedilo klavzule o ponarejanju v kastem okviru
V sredini bankovca je besedilo:
srbskem, slovenskem, hrvatskem In makedonskem jeziku.
Dinara (cir.) „ Dinarjev (lat.),
V sredini pod številko 100 v glavni barvi sta velika ŠteDinara (lat.) 20 Dinari (cir.),
vilka 100 in ornament ob straneh v tonski barvi, navedba
serije in serijske številke pod besedilom na levi strani v oglih ob okviru pa besedilo klavzule o ponarejanju v
pa v rdeči barvi.
srbskem, slovenskem, hrvatskem in makedonskem jeziku.
Naličje: na levi strani je državni grb v krogu s'sti- V eredini pod številko 20 v glavni barvi so velika Stevilka 20, ornament ob straneh v tonski barvi in navedba
liziranim okraskom in številko 100 zgoraj in spodaj.
Okrog bankovca je na zgornji, spodnji in desni strani serije in serijske številke v črni barvi.
Naličje: na levi strani je državni grb v krogu s stiligiljoširan okvir s številko 100 v zgornjem in spodnjem
•'ziranim okraskom in številkami 20 zgoraj in spodaj.
desnem oglu,
Okrog bankovca je na zgornji, spodnji in desni strani
V sredini bankovca je besedilo:
giljoširan okvir s številko 20 v zgornjem in spodnjem
Dinara (lat.)
Dinara (cir.)
desnem oglu in Številko 1944 sredi okvira spodaj.
Dinari (cir.) 10°
Dinarjev (lat.),
V sredini bankovca je besedilo:
in v vseh štirih oglih ob okviru besedilo: Demokratska
Dinari (cir.)
Dinara (cir.)
federativna Jugoslavija v hrvatskem, srbskem, makedonDinara (lat.) 20 Dinarjev (lat.),
skem in slovenskem jeziku.
in v vseh štirih oglih ob okviru besedilo: Demokratska
V sredini sta pod besedilom velika številka 100 in federativna Jugoslavija v hrVatskem, srbskem, makedonskem in, sjoyesekem jeziku,
ornament ob straneh s tonski barvj.
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Bankovci po 10 dinarjev:
Velikost üisbe: dolžina 91 mm, širina 44 mm. Bankovec je večbarven, z vodnim tiskom čez vso ploščino.
Lice: na desni strani je doprsje našega vojaka, obrnjenega z obrazom proti sredini bankovca, s puško na rami.
Okrog vsega bankovca je giljoširan okvir, v ßredini
okvira pa so napisi, in to zgoraj: Srbija (v cir.), Hrvatska (v lat.), spodaj: Slovenija (v lat.), Makedonija (v cir.);
na levo: Bosna in Hercegovina (v cir.); na desno: Črna
gora (v cir.); v vseh štirih oglih pa je številka 10 v črtkastem okviru.
V sredini bankovra je besedilo:
Dinara (lat.)
Dinarjev (lat.),
Dinara (cir.) • Dinari (cir.),
v oglih ob okviru pa besedilo klavzule o ponarejanju
v srbskem, slovenskem, hrvatskem in makedonskem
jeziku. V sredini je pod besedilom velika številka 10
z ornamentom v tonski barvi, pod to pa majhna številka
1944 v glavni barvi, brez navedbe serije in serijske
številke.
Naličje: na levi strani je državni grb v krogu s stiliziranim okraskom in s številko 10 zgoraj in spodaj.
V sredini bankovca je besedilo:
D;nan (lat.)
Dinara (cir.)
Dinari (cir.) 10' Dinarjev (lat.),
in v vseh štirih oglih ob okviru besedilo: Demokratska
federativna Jugoslavija v hrvatskem, srbskem, makedonskem in slovenskem jeziku.
V sredini sta pod besedilom velika številka 10 in
ornament ob straneh v tonski barvi.
Bankovci po 5 dinarjev:
Velikost risbe: dolžina 87 mm, širina 44 mm. Bankovec je večbarven, z vodnim tiskom čez vso ploščino.
Lice: na desni strani je doprsje našega vojaka, obrnjenega z obrazom proti sredini bankovca, s puško na rami.
Okrog vsega bankovca je giljoširan okvir, sredi
okvira pa so napisi, in to zgoraj: Srbija (v cir.) 5 Hrvatska (v lat.), spodaj: Slovenija (v lat.) 5 Makedonija (v cir.);
na levo: Bosna in Hercegovina (v cir.); na desno: Crna
gora (v cir.); v vseh štirih oglih pa je številka 5 v črtkastem okviru.
•
V sredini bankovca je besedilo:
Dinara (cir.)
'narjev (lat.),
ô
Dinara (lat.)
Dinari (cir.),
v oglih ob okviru pa besedilo klavzule o ponarejanju
v srbskem, slovenskem, hrvatskem in makedonskem
'jeziku. V sredini pod številko 5 v glavni barvi sta velika
številka 5 in ob straneh ornament v tonski barvi brez
navedbe serije in seiijske številke.

Naličje: na levi strani je državni grb v krogu s stiliziranim okraskom in številko 5 zgoraj in spodaj.
Okrog bankovca je na zgornji, spodnji in desni strani
giljoširan okvir s številko 5 in številko 1944 sredi okvira spodaj.
V sredini bankovca je besedilo:
Dinara (lat.)
Dinara (cir.)
Dinari (cir.), 5 Dinarjev (lat.),
in v vseh štirih oglih ob okviru besedilo: Demokratska
federativna Jugoslavija v hrvatskem, srbskem, makedonskem in slovenskem jeziku,
V sredini sta pod besedilom velika številka 5 in.
ornament ob straneh v tonski barvi.
Bankovci po 1 dinar:
Velikost risbe: dolžina 81 mm, širina 39 mm. Bankovec ima vodni tisk čez vso ploščino.
Lice: na desni strani je doprsje našega vojaka, obrnjenega z obrazom proti sredini bankovca, s puško na rami.
Okrog vsega bankovca je giljoširan okvir, sredi
okvira pa so napisi, in to zgoraj: Srbija (v cir.), Hrvatska
(v lat.), spodaj: Slovenija (v lat.), Makedonija (v cir.);
na levo: Bosna in Hercegovina (v cir.); na desno: Crna
gora (v cir.); v vseh štirih oglih pa je številka 1 v črtkastem okviru.
V sredini bankovca je besedilo:
Dinar (cir.)
Dinar (lat.),
Dinar (lat.)
Dinar "(cir.),
v oglih ob okviru pa besedilo klavzule o ponarejanju v
srbskem, slovenskem, hrvatskem in makedonskem jeziku brez navedbe serije in serijske številke.
Naličje: na levi strani je državni grb v krogu e stiliziranim okraskom zgoraj in spodaj.
Okrog bankovca je na zgornji, spodnji in desni strani
giljoširan okvir s številko 1 v zgornjem in spodnjem
desnem oglu in številko 1944 sredi desne strani.
V sredini bankovca je besedilo:
Dinar (lat.)
Dinar (cir.)
Dinar (cir.)
*
Dinar (lat.)
in v vseh štirih oglih ob okviru besedilo: Demokratska
federativna Jugoslavija v hrvatskem, srbskem, makedon.
skem in slovenskem jeziku.
3. Dinarski bankovci demokratične federativne Jugoslavije se dajo v obtek na dan, ko se prične zamenjava
okupacijskih bankovcev; tà dan se skladno s Členom 4.
zakona o odvzemu iz obteka in .zamenjavi okupacijskih
bankovcev določi s posebnim zakonom.
VII. št. 1371.
Beograd dne 13. aprila 1945.
Minister za finince:
Sreten Žujović s. r.

POSEBNA PRILOGA
k Štev. 9. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije**
z dne 16. junija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 24 do 26.

Številka 24 se dine Zi. oprila 1Q45
22•.
Zakon o državnem pečatu
(Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z •••••. aprila 1945).
226.
Uredba o določitvi cen v dinarjih demokratične
federativne Jugoslavije
(ministrski evet z dne 20. aprila 1945).
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Uredba
o ureditvi mezdJnjtkÊ^elavcejjnnam^epencev.
,#X državnih gospodarskih in zasebnih^ podjetjih,
zasebnih ustanovah in organizacijah
Člen 1.
.. Mezde so za delavce in delavke pri Istem poslu in z
istim učinkom enake.
Člen 2.

Člen 4.
Uprava podjetja določi sporazumna s strokovno
organizacijo pri podjetju oziroma z delavskim zaupnikom
pri podjetju mezde v mejah člena 2. te uredbe glede na
strokovno izobrazbo, odgovornost in težo dela, ki jih
zahtevajo posamezna opravile v stroki kakor tudi delavce, katerim gre po delovnih pogojih in vrsti dela
doklada iz člena 3. te uredbe.
Člen 5.
Za vajence v obrtnih delavnicah in industrijskih
podjetjih se določajo sledeče urna mezde po draginjskih
razredih:
Draginjski razredi
I.
II.
III.
dinarjev
2.50
2.—
1.75
a) do 6 mesecev uka
3.50
3.—
2.50
b) od 6 do 18 mesecev uka
5.—
-4.25
3.50
c) od 18 do 30 mesecev uka
6.50
5.50
4.50
č) nad 30 mesecev uka

c

Urn« mezde za delavce nad 18 leti starosti se določajo po draginjskih razredih:
Draginjski razredi
I.
II.
( III.
dinarjev
od do
od do
od do
a) nekvalificirani
9.—11.— 7.50 9.50 6.50 7.50
b) polukvalificirani (priučeni) in strokovni pomočniki
11.- 1250 9.50 10.50 7.50 9.c) kvalificirani
12.50 16.— 1050 1350 9.- 11.i) delovodje, prvi delavci
in posebno kvalificirani delavci 16.- 19.— 13.50 16.— 11.- 13.Urne mezde za delavce pod 18 leti starosti se določajo na 80°/o mezd po prednjem odstavku.
Delavcem pod 18 leti starosti na istem poslu in z
istim učinkom kot delavci nad 18 leti starosti gredo
mezde za delavce nad 18 leti starosti.
i

Člen 3.

Delavci, ki delajo ob posebno težkih, nezdravih ali
Hvljenju nevarnih, pogojih, kakor tudi delavci, ki zaradi
vrste poela,-ki ga opravljajo, obrabljajo obleko In obutev
bolj kot običajno, dobivajo posebno doklado po din 1,—
za delovno uro.

Člen 6.
Uprava podjetja lahko sporazumno s strokovno organizacijo pri, podjetju oziroma z delavskim zaupnikom
pri podjetju določi posebne premije skupinam ali posameznim delavcem, ki so s svojim delom in predlogi prispevali, da se je prihranil material, povečala proizvodnost in izboljšala kakovost proizvodnje nad normalni
učinek. Te premije se za večje učinke lahko postopoma
zvišujejo.
Uprava podjetja mora take premijske postavke najdalj v roku osmih dni predložiti ministrstvu za socialno
politiko pristojne deželne vlade v registracijo.
Člen 7.
Uprava podjetja lahko sporazumno s strokovno orga*
rateacijo.pri podjetju oziroma z delavskim zaupnikom pri
podjelju določi* akordne postavke, kjer vrsta dela to
dovoljuje. v
Upi ava podjetja mora predložiti akordne postavka,
sklenjene po gornjem odstavku, najdalj v roku osmih dnj
ministrstvu .za socialno politiko pristojne' deželne vlade
v registracijo.
Člen 8.
Pri vseh podjetjih, zasebnih ustanovah in orgarji*«cijah se določajo mesečne plače nameščencev takole:
dinarjev
I/l pomožno tehnično osebje
1800.— do 2600.—
1/2 strokovno upravno in tehnično
osebje
1900,— do 3000.-.

«2

dinarjev
II/l pripravniki nameščenci s srednješolsko izobrazbo
2200.— do 2400.
II/2 pripravniki nameščenci z višjo
2400.— do 2600.šolsko izobrazbo
III/l ni-žji pomočniki
2400.— do 3200.III/2 višji pomočniki
3200.— do 4000.III/3 samostojni pomočniki
4000.— do 4600.IV/1 posebni poslovodje
4600.— do 5200.IV/2 splošni poslovodje
5200- do 6000.V . izredni strokovnjaki
nad 6000.—
Gornje plače so v drugem dTaginjskem razredu za
15%, v tretjem pa za 30% nižje od plač iz prednjega
odstavka.
Člen 9.
Ministrstvo za socialno politiko zvezne vlade izda
pođebna navodila o sistemiziranju zvanj po skupinah iz
Člena 8. te uredbe.
Člen 10.
Razvrstitev po členu 8. te uredbe skladno z navodili
o sistemiziranju zvanj po skupinah, kakor jih omenja
člen 9. te uredbe, izvede delodajalec sporazumno z delojemnikom (t. j. sporazumno s strokovno organizacijo pri
podjetju oziroma z delavskim zaupnikom pri podjetju,
če so taki pri podjetju) po sposobnosti, marljivosti in
vestnosti pri delu. .Kolikor bi se sporazum ne dosegel
pri podjetju, kjer ni strokovne organizacije oziroma
delavskih zaupnikov, smejo zaprositi delojemniki posredovanja pristojne višje strokovne organizacije.
Člen 11.
Učenci-vajenci v trgovinskih obratih, zadružnih organizacijah in podjetjih, razen v obrtnih delavnicah in
industrijskih podjetjih, prejemajo naslednje mesečne
plače po draginjskih razredih:
Draginjski razredi
II.
I.
III.
500.- 425,— 350.—
a) do 6 mesecev uka
b) od 6 do 18 mesecev uka *700.— 595.— 490.c) od 18 do 30 mesecev uka 1000,— 850.- 700.—
1300.— 1105,— 910,č) nad 30 mesecev uka
Clen 12.
Nameščenci, ki so se pri delu s svojo marljivostjo in
vestnostjo posebno odlikovali in eo prispevali, da se je
zvišala proizvodnost dela, dobijo od podjetja posebne
nagrade.
Člen 13. '
Za opravljanje poslov zunaj kraja podjetja dobivajo
delavci in nameščenci posebne doklade kakor tudi povračilo vseh dejanskih potnih in stanovanjskih stroškov.
Člen 14.
Delavcem in nameščencem z otroki pod 14 leti starosti se izplačuje iz državnega fonda za podpiranje delavskih in nameščenskih rodbin z otroki dnevna doklada
po 7.— dinarjev oziroma mesečna doklada po 175.— dinarjev za otroka.
Ce se otrok šola in ni zaposlen, gre roditeljem doklada dotier otrok ne dovrši 18. leta starosti.
»Ce sta oba zakonca zaposlena, prejema doklado za
otroke oče. Ce vzdržuje mati zakonske ali nezakonske
otroke, gre doklada materi.
Dokler ne bo imel državni fond za podpiranje delavskih in nameščenskih rodbin z otroki likvidnih sredstev

iz vplačil, se izplačuje podpora iz predjema, ki ga v ta1
namen da skladu na razpolago ministrstvo za finance.
Fond mora vrniti predjem državj iz dohodkov od vplačil
najkasneje v 6 mesecih ko je predjem prejel.
Člen 15.
Ministrstvo za socialno politiko pristojne deželne
vlade določi v svojem območju po zaslišanju pristojnih
strokovnih organizacij tarifne postavke za delo obalnoprevoznih delavcev v mejah člena 2. te uredbe, pri čemer
upošteva posebne okolnosti, ob katerih se to delo oprav,
lja, in obvesti o tem Gospodarski svet zvezne vlade.
Člen 16.
Ministrstvo za socialno politiko pristojne deželne
vlade določi v svojem območju po zaslišanju pristojnih
strokovnih organizacij plače gospodinjskih pomočnic ir
hišnikov.
Člen 17.
Ministrstvo za socialno politiko zvezne vlade raz
vrsti kraje po draginjskih razredih sporazumno s ministrstvom za finance zvezne vlade.
Člen 18.
Za nadurno delo kakor tudi za delo ob nedeljah in
praznikih se plača delavcem 50% več od urne mezde za
normalni delovni čas, nameščencem pa 50% več od
mesečne plače, pri čemer velja, da ima mesec 25 delovnih dniL
-<
Člen 19.
Podjetja, ki dajejo svojim delavcem določene dajatve vnaravi, smejo odbiti nabavo oziroma stvarno vrednost teh dajatev od zneska mezd, t. j. plač v gotovini.
Delavci in nameščenci imajo pravico, da odstopijo
od teh dajatev1'in da zahtevajo, če mislijo-da jim je to
ugodnejše, izplačilo pristoječih jim mezd in plač v celoti
v gotovem denarju po ustreznih predpisih te uredbe.
Člen 20.
Podjetja morajo ob izplačevanju mezd, plač in vseh
doklad, določenih po tej uredbi, odtegovati uslužbenski
davek, davek za osebno delo in vse naklade kakor tudi
socialne prispevke, ki po zakonu obremenjajo delojemnika.
, Premije iz člena 6. in nagrade iz člena 12. te uredbe
niso zavezane davku.
Člen 21.
Prepovedi se za zasebno-pravne terjatve smejo p»
stavljati samo na M$, za preživnino pa samo na Mt mezd
in plač, določenih po tej uredbi.
Člen 22.
Podjetja morajo voditi posebne mezdne in plačne
kontrolne knjige. Ministrstvo za socialno politiko zvezne
vlade izda navodilo o obrazcih za te knjige.
Člen 23.
Za vse spore v zvezi z uporabo te uredbe med delo.
dajalcem oziroma upravo podjetja z ene strani in delojemnikom oziroma strokovno organizacijo pri podjetju
z druge strani so pristojna delovna sodišča.
Dokler se delovna sodišča ne ustanovijo, odloča o
vseh sporih na prvi stopnji okrožni oziroma mestni
narodno, osvobodilni odbor,
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2. Uradniških pripravnikov:

Zoper odločbe okrožnih in mestnih narodno osvobodilnih odborov imajo stranke pravico pritožbe na pristojno deželno ministrstvo za socialno politiko.
*Clen 24.
Razlago te uredbe kakor tudii navodila za njeno
uporabo daje zvezno ministrstvo za socialno politiko.
Člen 25.
Kršitve te uredbe e© kaznujejo po predpisih zakona
o pobijanju špekulacije in gospodarske sabotaže.
Člen 26.
Ta uredba dobi obvezno moč z dnem razglasitve v
>Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 20. aprila 1948.
Predsednik ministrskega eveta
in minister za narodno brambo:
.Maršal Jugoslavije
Josip ßrOZ'TÜO s. r.
(Sledijo podpisi ostalih ministrov.)

do 4 let nad 4 leta
dinarjev

a) v strokah, v katerih' so zvanja razporejena od VIII. položajne skupine
2600.-:
b) v strokah, v katerih so zvanja razporejena od IX. položajne skupine . . ,
2400,—
c) v strokah, v katerih so zvanja razporejena od X. položajne sku- pine
2200.-«

2800.-»
2600.—)
2400.-T*

3. Zvanicnikov I. kategorije državnih prometnih naprav:
Položajna Znesek
l.per.pov. 2.per.poV. 3. per.pov.
»kupina
,
dinarjev
I
2700.—
2800.—
2900.— "
8000.—
II
2400.—
2500.—
2600.—
III ,
2260.—
2300.-<
2400.IV
2100.—.
,2150.—••
2200.—
Položajna
»kupina
I
II
III

4. Zvanicnikov:
Zne»ek
l.per.pow 2.per.poy.
dinarjev
2500.—
2600.—
2700.—
2200.—
2300.—
2400.—
2000.—
^2050.—
2100.-1

3. per.pov,
2800.—

228^

5. Služiteljev:
Položajna
Znesek
l.per.pov. 2. per.pov. 8. per. por»*
Uredba
skupina
dinarjev
o ureditvi4 prejemkov;,civilnih dr&avnlhL uslužbencev',.
I
'2100.—
2200.—
2300.—
2400.—
ili ostalih Javnih uslužbencev Kvocnlh ministrstev In
II
1800.—
I860.—
1900,—
2000.—.
ustanov
Zvaničnikom in elužiteljem, ki so bili v času oku.
paclje prevedeni iz zvanja dnevničarja v zvanje zvani&
Člen 1.
nika oziroma služitelja, se določajo prejemki po členu 3,
. Prejemki. civilnih državnih uslužbencev In ostalih te uredbe.
Javnih uslužbencev zveznih ministrstev in ustanov so
Člen 3.
urejeni po predpisih te uredbe.
„ , .
Skupni mesečni prejemki dnevmčarjev, dninarjev in
delavcev, ki opravljajo dolžnosti razvrščenih uslužbencem
Člen 2.
(uradnikov, zvanicnikov in sluiiteljev) to sledeči:
Skupni nieeeftii prejemki uradnikov, uradniških pridinarjev
pravnikov, «vanioaikov in služiteljev to sledeči:
1
od
do
1. dnevnioarjfev, dninarjev ia delavcev,
ki opravljajo eluïbo elužitelja ali tej
1. Üradntkevi
podobno službo ........ 1800.— , S200.-**
•••••••• Znesek
4.
3..
1.
i.
2.
dnévniCarjév,
dninarjev in delavcev,
skupina
per. •••. per. pov. per. por. per.pov
ki
opravljajo
službo zvaničnika ne
dina r j e v
glode
na
kvalifikacijo
<. .... 1900.-i 2600.-<
*
I
6000.—
3.f dnevniôarjev, dninarjev in delavcev '•
H/1, •8•0.—
z nepopolno srednjo šolo, če opravÌI/2 B600.—
ljajo službo, ki ustreza njihovi kvam/i 64Ô0.lifikaciji ;...,..... 2000.— 2900.—
•/2 5200.4.* dnevničarjev, dninarjev' in delavcev
IV/1 4900,— 50Q0.— " 5100.— 6200.^
•iS popolno srednjo Žolo, čo opravljajo
IV/2 4600.— 4700.—' 4800.— 4900.—
službo, ki ustreza njihovi kvalifikaciji .
•..,..., 2200.— 3200.—
v 4300.— 4400.—" 4500.— 4600.—
j,

•vi.--. •;• 4000,-r
vu
8600.—
vin
3200.2800,IX
2500.^
X

4100.T8700.— i
3300.— .
20OO.— J
26Ó0.—

4200.—
8800.—
3400.—
3000.—
2700.— '

4800.— .
3900.—
••••.-'
3100-

•

4000,-

t Začetni znesek popravljen v din 2000.— po popravku, objavljenem v Uratìtièm listu ši. 28 z dne 1. maja
1945.
.
;
* V besedilu je upoštevan popravek, ^objavljen f.
c
IJradnem listu ,âL 25 1 dne 24. aprila 1645,
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dinarjev
od
do

6. dnevničarjev, dninarjev in delavcev
e popolno fakultetno izobrazbo, če
opravljajo službo, ki ustreza njihovi
kvalifikaciji
2400,— S0OO.—
6.* dnevničarjev, dninarjev in delavcev
s strokovno tehnično in obrtniško
kvalifikacijo, če opravljajo službo,
ki ustreza njihovi kvalifikaciji . . 2100.— 3000.—
Skupni mesečni prejemki med najnižjimi in najvišjimi postavki se določijo na podstavi ocene, pri čemer
ee upoštevajo sposobnost, marljivost in vestnost pri delu.
Prejemki teh oseb se izplačujejo vnaprej. „
Ce dnevničar, dninar ali delavec ne opraviči svojega
izostanka, mu za čas, ko je izostal, ne gre nagrada.
Dninarjem, ki niso zajeti v prvem odstavku tega
člena, kakor tudi snažilkam se določajo prejemki po
predpisih, ki veljajo za delavce, pri tem se pa za izračun
mezde šteje prj snažilkah dnevno delo z najmanj Stirimi
urami.
Člen 4.
Honorarnim in pogodbenim uradnikom se «mejo določiti prejemki največ v višini prejemkov razvrščenih
uslužbencev, katerih službo opravljajo, pri čemer ee upošteva sposobnost, marljivost in vestnost pri delu.
Honorarnim in pogodbenim uradnikom, izrednim
strokovnjakom, se na predlog resornega ministra in po
odobritvi ministra za finance lahko določijo višji prejemki °d prejemkov razvrščenih uslužbencev, katerih
•službo opravljajo, le da ti prejemki maksimalno ne morejo presegati zneska 6000.— dinarjev.
Člen 5.
Urne mezde delavcev se urejajo po uredbi o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev v državnih
gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah
in organizacijah; premije po členu 6. te uredbe dodeljuje,
akordne postavke po členu 7. pa odobruje minister za
finance na predlog resornega
minietra.
0
Člen 6.
Poleg prejemkov iz Členov 2. do 4. te uredbe gre
vsem uslužbencem (uradnikom, uradniškim pripravnikom, zvaničnikom, služiteljem, honorarnim in pogodbenim uradnikom, dnevničarjem, dninarjem in delavcem)
pravica do rodbinske doklade za otroke, in eicer za vsakega otroka po-175,— dinarjev na mesec.
Glede rodbinske doklade eo nezakonski otroci izenačeni z zakonskimi.
,
Doklada za otroka gre dp 14 -let starosti. Ce ee otrok
Éola, gre rodbinska doklada. do 18 let .starosti.
Člen 7.
V členu 2. do 4. -te uredbe navedeni prejemki se
izplačujejo uslužbencem v krajih, ki spadajo v prvi draginjski razred. Uslužbencem v drugem draginjskem razredu gredo za 15'/o, v tretjem draginjskem razredu pa
za 30 % nižji prejemki od prejemkov uslužbencev v
prvem draginjskem razredu.
Zvezno ministrstvo za finance razvrsti kraje po draginjskih razredih sporazumno i zveznim ministrstvom
za socialno politiko.
*,V besedilu je upoštevan popravek, objavljen v
Uradnem listu št. 25 z dne 24. aprila 1945.

Dokler se ta razvrstitev ne izvrši, se izplačujejo prejemki IX) drugem draginjskem razredu.
Člen 8..
Prepovedi ee za zasebnopravne terjatve smejo postavljati na V» prejemkov, določenih s to uredbo, za preživnine pa na V* prejemkov.
Člen 9.
Ukinjajo ee vsj predpisi, s katerimi so se določale
posebne doklade, nagrade, posebni honorarji, tantieme
in temu podobno, bodisi v denarju aH v naravi. Dokler
se ne izda pravilnik o povračilu potnih in selitvenih
stroškov državnih uslužbencev, je pooblaščen minister za
finance, da določi z odločbo višino povračila potnih in
selitvenih stroškov za posamezne uslužbence. To„ pooblastilo velja tudi glede določitve pavšalnih odmen.
Minister za finance sme na predlog resornega ministra skupinam in posameznikom, ki so se pri delu posebno odlikovali, odobrovati posebne odmene za njihovo požrtvovalno in, vestno delo. Te odmene se ne
obdačijo.
*
Ce je opravljanje določene službe združeno s posebnimi napori, težavami, nevarnostjo za zdravje ali življenje, sme minister za finance na predlog resornega
ministra priznati takim uslužbencem posebne odmene
oziroma doklade. Minister za finance predpiše natančnejša navodila za uporabljanje te določbe.
Člen 10.
Položaj in zvanje pomočnika ministra zveznih ministrstev se razporejata od II. položajne skupine, 2. stopnje
dò II. položajne skupine, 1. stopnje. Pomočniku ministra
sme resorni minister v soglasju s predsednikom ministrskega sveta poleg prejemkov po tej uredbi odobriti doklado do 2000.— dinarjev na mesec.
Položaj in zvanje šefov odsekov v vseh zveznih ministrstvih se razporejata od VI. do IV. položajne skupine,
1. stopnje.
Člen 11.
Uslužbenci, ki se sprejmejo v državno službo iz jugoslovanske armade ali i» svobodnih poklicev, dobivajo
prejemke tiste skupine, v katero je razporejeno zvanje,
na katero so sprejeti. Ce je razporejeno tako zvanje v
več skupin, dobiva uslužbenec prejemke tiste skupine,
katero mu pristojni organ dolooi. Na ieti način se doloca jo prejemki, aktivnih državnih uslužbencev, ki BO z
odločbo pristojnega organa odrejeni za vršilce dolžnosti
višjega zvanja in položaja. ,,
Člen 12.
Poveljništvo rečne plovbe, Narodna banka, Državna
hipotekama banka, Privilegirana agrarna banka in Zanatska banka morajo priravnati prejemke svojih uslužbencev prejemkom, določenim s to uredbo. Odločbe o
prejemkih uslužbencev teh uradov, io ustanov odobruje
minister za finance.
Člen 13.
• Prejemke uslužbencev ustanov socialnega zavarovanja (Osrednji urad za zavarovanje delavcev in njegovi
krajevni organi, pokojninski zavodi za nameščence, bratovske skladnice in temu podobno) in ustanov javne
službe za posredovanje dela priravna določbam'te uredbe
zvezno ministrstvo za socialno politiko v soglasju • zveznim ministrstvom za finance.
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Člen 14.
Deželne vlade posameznih federalnih enot morajo
prienačiti prejemke svojih uslužbencev v soglasju z zveznim ministrstvom za finance, pri čemer se ravnaji> po
osnovnih vodilih te uredbe.
Člen 15.
Zvezno ministrstvo za finance se pooblašča, da izdaja
obvezno razlago in navodila za uporabljanje te uredbe.
Člen 16.
Ta uredba dobj obvezno moč z dnem razglasitve
v >Uradnem listu demokratične federativne Jugoslavije«:.
Beograd dre 20. aprila 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
,
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tilo s. r.
(Sledijo podpisi ostalih ministrov.)

Cleric.
Ta uredba se mora uporabljati tudi za prometne
(železniške, rečne, pomorske in dr.) ustanove kakor tudi
za Poštno hranilnico, kolikor se s posebnim sDorazumom
ne določi drugače.
Člen 6.
Obvezno razlago predpisov te uredbe izdala ministrstvo za pošto, telegraf in telefon.
Člen 7.
Ta uredba stopi v veljavo na dan 1. maja 1945.
Ko stopi ta uredba' v veljavo, prenehajo veljati vse
prejšnje odločbe glede oprostitve od poštnih taks.
Beograd dne 17. aprila 1945.
Minister za pošto, telegraf
in telefon:
Dr. Dra^o MaruŠič s. r.

Predsednik Gospodarskega
sveta in minister za industrijo:
Aoidrija Hcbrang s. r.

229.
Dokler se ne izda nov zakon o pošti, telegrafu in
telefonu, se predpisuje tale

uredba

Naredba,
da morajo biti vse prodajalne živil odprto v.času, ko
.
se zamenjavajo okupacijski bankovci

o plačevanju poštnih taks
Člen 1.
Vse pošiljke, ki se oddajo pošti za odpravo, so zavezane plačilu postnih taks. Poštne takse se pobirajo po
eplošni tarifi.
Člen .2.
Od plačevanja poštnih taks so oproščene:
1. vse vrste pošiljk, ki jih odpravljajo poštno-telegrafsko-telefonske ustanove;
.
2. vse vréte pošiljk, ki jih odpravljajo odposlan^
organi poštno-telegrafsko-teleionskih ustanov svojim ka-*
kor tudi vsem drugim državnim in narodnim oblastem,
uradom in ustanovam; 3. vee vrste pošiljk, ki jih odpravljajo vojaška oblaetvâ med vojno in mobilizacijo;
4. vse vrste pošiljk, ki jih odpravljajo narodno
osvobodilni odbori med vojno in mobilizacijo;
5. vse vrste pošiljk, ki -jih odpravlja Rdeči kriz
(Glavni odbor in podrejeni odbori) med vojno in mobili. saciîo;
•. navadna pisma, dopisnice, nakaznice, vrednostna
pisma in paketi, ki ee pošiljajo vojaškim osebam ali ki
jih pošiljajo take osebe med vojno in mobilizacijo.
Člen 3.
Oprostitev iz točk 3., 4. in 5. člena 2. ne velja:
1. v krajevnem prometu, izvzemši pošiljke za širše
dostavno območje;
2. za blagovne, vzorce, nujne pošiljke, povzetne poliljke, pošiljke s povratnico in brzojavne nakaznice.
Za mednarodni promet veljajo posebni predpisi,
t

230.

.

V- zvezi z zamenjavo okupacijskih bankovcev, ki se
mora izvesti po predpisih zakona o tečajih in poravna«
vanju obveznosti v času od20. do vštetega 30. aprila
1945, odrejam v soglasju z ministrstvom za finance
Jugoslavije: *
1. Vsi obrati, ki se bavijo s prodajo osnovnih živil,
morajo biti ves čas, ko se zamenjavajo bankovci, odprti
in morajo porabnikom živila prodajati;'
2. ves Čas, dokler traja zakonski rok za zamenjavo
bankovcev, se morajo pri kupovanju in prodajanju sprejemati tisti bankovci, ki so v zadevnem območju doslej bili v veljavi;
3. bankovci, ki jih dobijo trgovci v zgoraj označenem roku, kakor tudi bankovci, ki jih imajo še od prej,
se zamenjajo sočasno, in sicer v teku poslednjih dveh
dni, določenih za zamenjavo.
Ministrstva za notranje posle federalnih enot morajo
poskrbeti za izvršitev te naredbe; njih podrejeni organi
morajo uporabiti najstrožje kazni proti vsem tistim, ki
ravnajo zoper to naredbo.
Beograd dne 19. aprila 1945.
K. št. 337.
Minister za notranje posle:
Vlada Zečevič s. r.

231.

Odločba o razpolaganju z vezanimi terjatvami in
Člen 4.
•
o izplačevanju akontacij na potrdila •
Oblaeti, uradi in ustanove, oproščeni poštnih taks,
(ministrstvo za finance, brez datuma).
morajo skrbeti, da se ta posebna pravica ' ne zlorablja, j
Zlorabe se kaznujejo po veljajočih predpisih.
I
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232.

234.

Obvezna razlaga člena 4. zakona o tečajih za odvzem iz obteka okupacijskih bankovcev in o poravnavanju obveznosti z dne 5. aprila 1S4S.
(ministrstvo za finance z dne 19. aprila 1945).

Odločba o določitvi cene presnim, soljenim in
suhim bivolskim in posušenim govejim, telečjim in
bivolskim kožam
(urad za cene, mezde in plače, Št. 2307 z dne 4. aprila
1945).

238.

Odločba o ustanovitvi, odseka za zavarovalne zagode
(ministrstvo za finance, VII. št. 1408 z dne 17. aprila
1945),

235.
Pobiranje taks za krajevne telefonske pogovore
(ministrstvo p. t. t, T. \. oddelek, V. št, 1002 i dne
16. aprila 1945).

Številka 25 z dne 24. aprila 1945.
236.
Uredba
0 proglasitvi prvega maja za državni praznik
Člen t
Prvi maj ee proglaSa za državni praznik.
V državnih uradih, državnih in zasebnih ustanovah
in podjetjih se ta dan ne «ne dolati.
Prvega maja morajo biti vsi obrati zaprti.
Člen 2.
Ta uredba stopi v veljavo, ko ee objavi v »Uradnem
Ustne.
Beograd dne 22. aprila 1946,.
Predsednik ministrskega »veta,
minister za narodno brambo
in zast. ministra za zunanje posle:
Maršal Jugoslavije
Josip' Broz-TUo fl. r.
(Sledijo podpisi ostalih ministrov.)

287.

Uredba o ustanovitvi vojnega kabineta
(glej objavo pod zap. št, 201).
238.

Uredba o ustanovitvi zakonodajnega sveta vlado
demokratične federativno Jugoslavije
(glej objavo pod zap. št. 202).
239.

Uredba o ustanovitvi državne komisije za vojno
škodo
(Ta uredba je bila prvič objavljena v št. 20 >Uradnega lista< Z dne 10. aprila 1945j zap. St. 203.)
240.

Odločba o pobiranju nadava na uvoiuo in izvozno
carino
(ministrstvo za finance. IV. št. 1886* z dne 19. april*
1945).

Številka 26 • dne 25. aprila 1945
l

241.
Na podstavi člena 4, odloka drugega zasedanja Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije o
vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem predstavniškem
zboru Jugoslavije izdaje predsedništvo Antifašističnega
eveta narodne osvoboditve tale
zakon
o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske
sabotaže
Člen 1.
Za nedopustno špekulacijo se Šteje vsako gospodarsko Ifiovanje, ki mu je namen, da *e izkoristijo izredne
razmere, nastale zaradi vojnega stanja in posledic faši-

stične okupacije, in tako doeeîo nesorazmerna Imovinska
korist na' škodo narodnih korHI.
Kot nedopustna špekulacija se kaznuje zlasti:
1.. vsako dejanje ali postopek vobče, ki se započne
v nameri, da se s kopičenjem, prikrivanjem, opustitvijo
obvezne prijave zalog, svojevoljno ustavitvijo aH orne.
jitvijo prodaje ali zadrževanjem blaga od prodaje od»
legne blago iz prometa in &e mu s tem cena zviša;
2. vsaka prekoračitev cen pri prodaji had cene,
predpisane po pristojnem oblästvu;
•3. terjanje višje cene za blago kot je cena, e katero
je zagotovljen proizvajalcu, posredniku oziroma rproda.
jalcu dobiček, ki se glede na kraj, čas in vse ostale OkoL
nosti mora imeti za primernega)
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4. prodaja blaga, kj ne ustreza določeni ali označeni kakovosti ali količini;
5. nakupovanje, prodajanje ali proizvajanje blagarki
se vrši zoper veljajoče predpise z namenom, da bi se
dosegla neopravičena korist;
6. trgovanje • zlatom, platino, dragotiuami, devizami
in valutami zoper veljajoče predpise;
7. oddajanje ali prevoz blaga nad dopustne količine
brez dovolitve pristojnega oblastva, če je za to po posebnih predpisih potrebno, posebno dovolilo;
8. vsak dogovor med proizvajalcem, posrednikom in
prodajalcem z namenom, da bi se zvišala cena oziroma
vzdrževale visoke cene in preprečilo njih padanje;
9. večkratna preprodaja oziroma uvajanje nepotrebnih posredovanj v promet z blagom, ki je važno za preskrbo, zaradi česar bi se moglo blago podražiti;
10. nakupovanje blaga, važnega za preskrbo, na trgih
ali na potu do trgov od proizvajalcev in drugih oseb radi
preprodaje;
11. odvračanje proizvajalcev in drugih oseb od proizvajanja takega bfaga ali da bi ga dali naprodaj;
12. .če se v obratih, na trgih ali drugih krajih na
vidnem mestu posamez ali v skupnem ceniku opusti
navedba cene posameznim predmetom, ki so naprodaj,
ce je tako izvešanje cen oziroma cenika predpisano, in '
13. drugi prednjim točkam podobni primeri.
•

Člen 2.

Za sabotažo po tem zajconu se Šteje vsako dejanje
oziroma opustitev dejanja z namenom, da bi se oviralo,
onemogočilo aH spravljalo v nevarnost pravilno in hitro
poslovanje gospodarskih in prometnih podjetij (obratov)
ali kmetijskih gospodarstev, kakor tudi vse, kar bi moglo
škodovati koristim narodnega gospodarstva aH državni
gospodarski politiki.
Kot
dejanje gospodarske sabotaže se kaznuje zlasti:
«
1. če se poškodujejo, uničijo ali odstranijo naprave,
' Proizvajalna sredstva, surovine, polizdelki in dovršeni
* izdelki, ako se to stori namerno aH iz hude malomarnosti;
2. če se namerno zamenjajo ali vzamejo iz rabe sestavni deli naprav ali proizvajalnih in prometnih sredstev;
3. če se poškodujejo aH uničijo posevki, žetev ali
kulture vobče na kmetijskih gospodarstvih, ako se to
z
godi namerno aH iz hude malomarnosti;
4. če ee poškodujejo, uničijo aH odstranijo živi ali
mrtvi inventar, žetveni donosi in gospodarski objekti na
kmetijskih gospodarstvih, ako se to stori namerno aH iz
nude malomarnosti;
5. če se otujijo aH utajijo surovine in druga proizvajalna sredstva zato, da bi se ustavila aH omejila
proizvodnja gospodarskih in prometnih podjetij (obratov) aH kmetijskih gospodarstev, aH če se neopravičeno
opusti nabava surovin in drugih proizvajalnih sredstev;
6. če se zapro gospodarska in prometna podjetja
. (obrati), ustavi ali omeji delo v njih 'brez opravičenih
razlogov;
"
7. dogovor med proizvajalci ali med proizvajalci in
posredniki, ki mu je namen, da bi se znižala proizvodnja
alj ustavilo delo v gospodarskih in prometnih podjetjih
(obratih) ali v kmetijskih gospodarstvih;
8. če se zavestno opravljajo kmetijska dela zoper
predpisani nacrt ali zoper odredbe pristojnih oblasti ali.
•• se taka dela brez opravičenega razloga ne opravijo;
9.( če se uporabljajo neracionalne metode pri proiavajajaju, aH porazdjeljevanju sredstev zato, da bi se one-' I

mogočilo ali otežilo pravilno poslovanje, ako se to stori
namerno ali iz hude malomarnosti;
10. če Se namerno sestavijo in predložijo netočne
kalkulacije;
11. huda opustitev hranjenja in vzdrževanja proizvajalnih sredstev, surovin, kmetijskega in drugega inventarja, polizdelkov in dovršenih izdelkov;
12. kopičenje surovin in drugih proizvajalnih sredstev, polizdelkov in dovršenih izdelkov z namenom,
da bi se preprečil normalni gospodarski promet a temi
dobrinami;
13. če se dajo narodnim oblastem netočni in nepopolni podatki o dejanskem stanju blagovne zaloge;
14. če se krši obveznost čuvanja poslovne tajnosti,
ki je določena z veljajočimi predpisi;
15. če se ne izpolnjujejo dolžnosti pri voditvi aH
kontroli gospodarskih in prometnih podjetij (obratov) ali
kmetijskih gospodarstev z namenom, da bi &e oškodovale
koristi proizvodnja aH izpodkopala veljava državne
e
oblasti;
16. če se namerno vobče zavira delo v gospodarskih
in prometnih • podjetjih (obratih) ali kmetijskih gospodarstvih;
17. drugi prednjim točkam podobni primeri.
Člen 3.
Dajanja nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže se kaznujejo, najsi so bila storjena namerno ali
iz hude malomarnosti.
'
'
Nedopustna špekulacija in gospodarska sabotaža se
kaznujeta po predpisih tega zakona, razen v primerih,
ki so določeni v uredbi o vojaških sodiščih.
Člen 4.
Nedopustna Špekulacija ali gospodarska sabotaža se
kaznujeta po teži dejanja:
1. z denarno kaznijo;
2. s prisilnim delom od enega meseca do desetih let;
3. z zaplembo gospodarskega ali prometnega podjetja (obrata) aH kmetijskega gospodarstva oziroma kakega dela celokupne imovine obsojene osebe;
4. s smrtno kaznijo.
Kazen po točki 3: se lahko izreče hkrati s kaznijo
pod točko 2., kazen pod točko 1.* pa hkrati s kaznijo pod
točko 2. aH točko 4. •
Poleg spredaj navedenih kazni se lahko izreče tudi
"kazen izgube državljanske časti in se lahko odvzame
obsojencu pravica, da bi dalje vodil podjetje (obrat)
kakor se tudi lahko zaseže blago, ki je predmet dejanja
po tem zakonu.
Kazen pod točko 4.- se izreče v hujših primerih, če
je storilec dejanja« po tem zakonu s posebno brezobzirnostjo ravnal zoper narodne koristi aH če jim je s hudobnim namenom prizadejal hudo škodo.
. Pri odmeri višine kazni se mora upoštevati zlasti
storilčeva hudobna volja in družbena pokvarjenost kakor
tudi velikost škode, ki. je z dejanjem v smislu tega
zakona nastala ali bi mogla nastati za narodne ali
državne koristi. Prav tako se upošteva kot obtežujoča
okolnost dejanje v povratku.
* Po popravku, objavljenem v Uradnem listu z dnt
15/maja 1945. št. 32.
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Člen 5.
^
Denarna kazen po točki 1. člena 4. tega zakona ne
«me presegati stokratne vrednosti blaga, ki je predmet
postopka po tem zakonu.
Ce ni blago neposredni predmet postopka po tem
zakonu, se odmeri denarna kazen v znesku od 50 dinarjev do 100.000 dinarjev.
Denarna kazen in zaseženo blago se uporabita za
prehrano siromašnega prebivalstva tiste federalne enote,
v katere območju je bila sodba izrečena.
Člen 6.
Ce gre za lahko pokvarljivo blago, živo živino ali
perutnino, se da zaseženo blago na razpolago najbližjemu krajevnemu narodnemu odboru s pogojem, da ga
proda po določenih cenah in da znesek ha razpolago
tistemu deželnemu ministrstvu, ki vodi posle preskrbe.
Vse drugo blago prevzame narodni odbor v hrambo
in obvestj o tem zgoraj navedeno ministrstvo, ki ravna
s tem blagom dalje po navodilih zveznega ministrstva
za trgovino in preskrbo.
Pristojno narodno sodišče sme med vsem postopkom
ukreniti česar treba da se prepreči, da bi se storilec
dejanja po tem zakonu izognil kazni zaplembe aH zasege* blaga.
Glede zaplenjene imovine se uporabljajo določbe
odloka AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944 o ptehodu
sovražniškega imetja v državno svojino in pa predpisi,
'ki so s tem odlokom v zvezi.
,

Člen 7.
Ob neizterljivosti se nadomesti denarna kazen s kaznijo prisilnega dela, pri čemer se računa za vsakih 50 dinarjev po en dan prisilnega dela.
Kazen prisilnega dela, e katero se nadomesti denarna kazen, ne sme znašati več ko 3 leta.
Pogojne kazni se ne morejo izrekati.
4

Člen 8.
Dejanja nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže po tem zakonu kakor tudi izvršitev kazni za ta
dejanja ne zastarajo. '
Člen 9. .
Ce je lastnik podjetja (obrata) fizična oseba, je odgovoren za dejanje po tem zakonu, kolikor ne dokaže,
da je bilo dejanje storjeno brez njegove vednosti oziroma
poznejše odobritve ali brez njegove malomarnosti.
Pri pravnih osebah so odgovorni poleg storilca dejanja tudi tisti organi ali'pooblaščenci, ki vodijo tisto
podjetje ali posestvo, kolikor ne dokažejo, da je bilo
dejanje storjeno brez njihove vednosti oziroma ' poznejše
odobritve alj brez njihove malomarnosti.
Ce je bilo dejanje storjeno po nalogu ali po nasnovi
odgovorne uprave pravne osebe, se lahko izreče tudi
kazen zaplembe dela ali celotne imovine pravne osebe.
•1•••0.
Pri obsodbi po tem zakonu sme pristojno oblastvo
• po izkazani potrebi pri podjetjih ali večjih kmetijskih
gospodarstvih ob njih stroških postaviti delegata z nalogo, da skrbi za pravilnost poslovanja podjetja. Odmeno
za delegatovo delo določi oblastvo, ki ga je postavilo.
* Po popravku, objavljenem v Uradnem listu z dne
15. maja 1945, št. 32.

Delegat poleg te odmene ne sme od podjetja prejemati
ničesar.
Člen 11.
Za opravo postopka in izdajo sodbe po tem zakonu
je pristojno okrajno narodno sodišče. Ce se med postopkom pokaže, da bi moglo imeti po tem zakonu kaznivo
dejanje za posledico smrtno kazen, mora okrajno sodisele
ustaviti postopek in poslati ves predmet pristojnemu
okrožnemu sodišču.
Postopek se započne na prijavo kogar koli alj uradoma. Vsa oblastva, ki zvedo za kako dejanje po tem
zakonu, morajo vložiti prijavo pri pristojnem okrajnem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče je dolžno izdati o dejanjih
po tem zakonu sodbo.oziroma dokončati postopek najdalj
v roku 8 dni od dne, ko je prijavo prejelo ali postopek
uradoma započelo.
,
Člen 12.
Krajevni narodni odbori morajo, kjer je to potrebno
radi pobijanja nedopustne špekulacije, sestaviti potrebno
število komisij treh do petih članov izmed porabnikov in
članov ali uslužbencev svojega'odbora. Te komisije morajo skrbetj za to, da se izsledijo primeri nedopustne
špekulacije in da se krivci po zakonu preganjajo. Te
komisije so pooblaščene, da tudi same opravijo zasego
iivil, ki so predmet dejanja, po tem zakonu, če ne presegajo vrednosti 5000. dinarjev, in izrečejo lahko denarno
kazni v višini do 2&K) dinarjev. S tako zaseženimi živili
in denarnimi kaznimi mora ravnati komisija skladno z
določbo člena 8. tega zakona. Ce komisija med postopkom
spozna, da bi bilo treba storilca dejanja poleg kazni,
izrečene od komisije, strože kaznovati bodisi glede na
njegov hudobni namen ali na posledice dejanja, mora
poslati ves predmet, okrajnemu sodišču. Zoper oälocbo
komisije je dopustna pritožba na pristojno okrajno narodno sodišče v roku treh dni. Pritožba se vloži pri narodnemu odboru zadevne komisije, toda pritožba ne zadržuje izvršitve kazni, ki jo je izrekla komisija.
Sodišče lahko odločbo komisije razveljavi ali pa v
vsakem pogledu spremeni, in to tudi na pritožilčevo •
škodo. Odločba komisije je dokončna, če okrajno sodišče
pritožbo zavrne in odločbo komisije potrdi.
Člen* 13.
Zoper sodbo narodnega sodišča, izdano na prvi stopnji, je dopustna pritožba v roku 8 dni na višje narodno
sodišče, čigar ßodha je dokončna.
Pritožba praviloma ne zadržuje izvršitve sodbe, izvzemši primere smrtne kazni; vendar sme sodišče izvršitev do pravnomočnosti sodbe odložiti, če je nevarnost,
da bi zaradi izvršitve sodbe nastala«obsojencu nepopravljiva škoda.
Sodišče lahko odloči, da se kazen po pravnomočnosti
ob obsojenčevih stroških objavi v dnevnem, tisku.
Pravnomočne. sodbe za dejanja po tem zakonu so
morajo dostaviti pristojnemu deželnemu ministrstvu.
Člen 14.
Redna narodna sodišča lahko odredijo, da se ot>dolženec pripre, če je nevarnost da pobegne, kakor tudi
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v primerih, ko gre za uejanje, za katero bi se po Clenu 4.
tega zakona mogla izr~i smrtna kazen.

Da bi se dala pobuda za pla6evanje brez· uporab•
gotovine, izd.ajem tole

Clen 15.
Ta zakon stopi v veljavo z razglasitvijo v >Urad.
nem listu<.
Beograd dne 23. aprila 1945.
Tajnik:

Predsednik:
Dr. I. Ribar s. r.

U. Perunitie s. r.

243.

1. Kreditni zavodi ne smejo pobirati provizije za
prenose z enega r.acuna na drugega (virmane, nakazila
brez izplacila v gotovini) v zavodu samem ali m~ za.
vodi, pa tudi ob prenosih na Postno branilnico, Narodno
banko ali gospodarske banke ali po njih.
·

242.
Da ne bo nepravilnosti in zlorab, ki bi mogle nastati
oh izdajanju potrdil o prejemu vrednot po denarnib za.
vodib, iwajem naslednjo

odlocbo,
• da se morajo vsi vrcrlnostni papirji glasiti
na lastnikovo ime
1. Vsa potrdila. priznanice, zastavnice, zastavni listi
in podobne listine, ki jib izdajo za vrednote, pr'evzete
v polog ali v hrambo, javni in zasebni denarni zavod.i,
zadruge, zavarovalne druibe, zastavljalnicp. in druge
ustanove ki iz katerega kolj naslova prevzemajo vred·
note, se mora,io glasiti na ime osebt>, ltatere last so te
vrednote, ali osebe, ki .iih polaga ali zastavlja.
2. Do~lej na mro ali na prinosn ilta izdana potrdila
se morajo v treb mel3ecib zarnenjati v smislu toeke 1.
te odloebe.
3. Ta odloCba stopi v veljavo z dnem razglasitve.

.

Beograd dne 18. aprila 1945.
vu. st. 1357.
Po pooblastitvi .ministra za finance
pomornik:
Dr, Obn.u .Bla.&oic vie s. r.

r

odloebo
o dajanju pobude za placevanja brez uporabe gotovine

2. DoloCba toCke 1. se ne nana5a na prenose (vir.
mane, nakazila), ki se izv!'Sijo brz.ojavno ali telefonsko.
3. S tern se ukinjajo vsj pre<l.pisi, ki n.asprotujejo
tej odloCbi.
4. Ta odlocba stopi v veljavo z dnem razglasitve.
Beograd dne 18. aprila 1945,
VII. st. 1280.
Po pooblastitvi ministra za finance
pomoonik:
Dr. Obren Blagojevie s. r,

Popravek
V ponatisih iz osred.njega U radnega lista, objavljenih
v posebni prilogi k st. 7. Uradnega lista SNOS in Narodne
vlade Slovenije se mora v >pravilniku o poslovanju z
naroenino za ea:.mike in casopiSe po po§ti< zadnji stavek
Nena 8. (stran 37) pravilno glasiti:
>Cekovna potrdila o narocnini, poslani urednistvom.
·

se z re~Qi.tulacijo 1l!il<>j.e Stanju QJ.agajf!.e.<

•••

.. '.}"

POSEBNA PRILOGA
k štev. 10. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije**
z dne 20. junija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" it 27 do 30.

Števillca 27 z dne 27. aprila 1945.
244.

Na prodlog ministrskega sveta izdaje predsedništvo
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
na podstavi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem
in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v
Jugoslaviji m&d narodno osvobodilno vojno tale

zakon
o odpravi državnega sveta in odpravi upravnih sodišč
Člen I.
Pjržavni svet in upravna sodišča se odpravljajo,

zakon
o odpravi vrhovnega državnega pravobranilstva,
državnih pravobranilstev, vrhovnega državnega
tožilstva, višjih državnih tožilstev in državnih
tožilstev
Člen 1.
Vrhovno državno pravobranilstvo, arzavna pravobranilstva, vrhovno državno tožilstvo, višja državna tožilstva in državna tožilstva se odpravljajo.
Vsi posli teh ustanov se prenašajo na javnega tožilca demokratične federativno Jugoslavije ia njegovo
podrejene organe. *
Člen 2.

Uslužbenci v členu 1. tega zakona omenjenih ustanov
se dajejo na razpolago javnemu tožilcu demokratična
Člen 2.
federativne Jugoslavije, kateremu se mora izročiti tudi
Uslužbenci državnega sveta se dajejo na razpolago inventar teh ustanov.
predsedništvu ministrskega sveta, uslužbenci upravnih
Člen 3.
sodišč pra predsedništvu deželnih svetov posameznih le- j
Natančnejše določbe za izvršitev tega zakona predderalnih enot.
piše javni tožilec demokratične federativne Jugoslavije.
Člen 3.
Člen 4.
Inventar državnega sveta se mora izročiti predsedTa zakon stopi v veljavo, ko se objavi v >Urad.
aištvu ministrskega sveta, inventar upravnih sodišč pa
Predsedništvu deželnega sveta federalne enote, kjer je nem listu«.
bilo upravno sodišče.
Beograd dne 23. aprila 1945.
Öen 4.
Predsedništvo
Natančnejše določbe za izvršitev tega zakona pred- Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Pjše s pravilnikom predsedništvo ministrskega sveta.
Tajnik:
Predsednik:
JI. Peruničić s. r.
Dr. Ivan Eibar •. r.
Qen 6.
Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v >Urad246.
&em listu«.
Predsedništvo
•
Zakon o opremljanja zakonov z arzavnim pečaAntifašistiCnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije tom in o hrambi zakonov, izdanih po Antirašistiuiieu
svetu narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
(predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoM. Peruuičić s. r.
Dr. Ivan Ribar s. r.
boditve Jugoslavije z dne 23. aprila •5).
\
245.
247.

Na predlog ministrskega svela izdaje predsedništvo
'Antifašističnega sveta narodne osvoboditve, Jugoslavije
na podstavi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem
in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslàvije kot začasnem organu*vrhovne narodne oblasti v
^Juaoslaviii med'narodno osvobodilno vojno tale • • -

Odločba o likvidaciji Dunavske banke A.D. v
Beogradu in odstopu njene imovine Privredni banki
Srbije
(ministrstvo za industrijo, K. št. 333 z dne 15 marca
19Ì5).

'

„

-

,
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248.

Odločba o izplačevanju računov in obveznosti,
nastalih pred izdajo zakona o tečajih
(minister za finance, zastopan po ministru za indu••••, z dne 26. aprila 1945).

249.
Na podstavi člena 9. uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in
tasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah
predpisujem tole
1

navodilo št. 1

o sistemiziranju zvanj po skupinah, določenih v členu
8. uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah
Člen 1.
1. S pomožnim tehničnim osebjem (I/l) se razume
pomožno osebje, ki ni naravnost zaposleno ne pri proizvodnji, ne pri prodaji, niti pri upravi, kakor n. pr.
delovna sila za vzdrževanje čistoče, služitelji, tekači, vratarji, ki niso hkrati tudi čuvaji, telefonisti manjših hišnih
centrar itd.
2. S strokovnim upravnim in tehničnim osebjem
(1/2) se razumejo:
a) strokovne upravne in tehnične osebe, ki so odgovorne samo za svoje lastno delo, t. j. kj za posle,
katere opravljajo, nimajo nobenega podrejenega uslužbenca;
b) praktikanti (pripravniki) z nepopolno srednješolsko izobrazbo.
Člen 2.
1. S pripravniki nameščenci s srednješolsko izobrazbo
(ti/1) se razumejo praktikanti (pripravniki) s popolno
srednješolsko izobrazbo ali tej enako šolsko izobrazbo.
2. S pripravniki nameščenci z višjo šolsko izobrazbo
(•/2) se razumejo praktikanti (pripravniki) s popolno
fakultetno ali tej enako šolsko izobrazbo.
Člen 3.
1. S splošnimi poslovodji (IV/2) se razume samo ena
oseba v podjetju, in sicer tista, ki vodi celokupno poslovanje zadevnega podjetja.
Ne morejo se šteti za « splošnega poslovodjo šefi
podružnic, poslovalnic ali ločenih delavnic. Te osebe se
razvrstijo v skupino III/3, izjemoma, po predhodni odobritvi zveznega ministrstva za socialno politiko, pa v
skupino IV/1.
2. S posebnimi poslovodji (IV/1) se razumejo osebe,
ki so odgovorne za voditev posameznih delovnih panog
podjetja, kakor n. pr. tehnični, komercialni, upravni ravnatelji, prokuristi, pogonski inženirji podjetja itd.
Člen 4.
Vse ostalo v podjetju za, osi eno osebje, ki ni zajeto
K členih 1. do 3. tega navodila, se mora razvrstiti po

vrsti dela, stopnji strokovne izobrazbe in odgovornosti v
III. skupino (nižji pomočniki III/l, višji pomočniki HI/2
in samostojni pomočniki •/3). Pri razvrstitvi se mora
upoštevati število podrejenega osebja, za katerih delo je,
taka oseba odgovorna.
Člen 5.
1. Z izrednimi strokovnjaki (V) se razumejo osebe,
ki naj v proizvajalskih podjetjih opravljajo posebno določeno strokovno delo, ki ne spada med normalna dela
v podjetju.
2. Zaposlovanje izrednih strokovnjakov odobruje in
jim placo določa zvezno ministrstvo za socialno politiko
po zaslišanju Gospodarskega sveta.
Člen 6.
1. Razvrstitev v skupine, določene v členu 8. uredbe
o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah do vštete skupine IV/2, smejo
izvesti samo podjetja, ki imajo po svojem obsegu in
tehnični organizaciji poslovanja osebje za vse skupine.
2. Podjetja, ki po svojem obsegu in tehnični organizaciji poslovanja nimajo osebja za vse skupine, smejo
izvesti razvrstitev do skupine III/3, izjemoma, po predhodni odobritvi zveznega ministrstva za socialno poli.
tiko, pa do skupine IV/1.
Člen 7.
S podjetjem po tem navodilu se razumejo vsa državna gospodarska in zasebna podjetja, zasebne ustanove
in organizacije.
Člen 8.
Spore, ki bi nastali pri uporabi tega navodila^ odloča
zvezno ministrstvo za socialno politiko.
Člen 9.
To
navodilo
stopi
v
veljavo z dnem razglasitve v,
4
>Ufadnem listu demokratske federativne Jugoslavije«.
IV. št. 612.
Beograd dno 25. aprila 1945.
Minister za socialno politiko;
Dr. Kržišnik s. r.

250.
Nova poštna tarifa
'
(ministrstvo za pošto, telegraf in telefon, št. 3569
z dne 21. aprila 1945).
251.
Odločba o monopolski taksi na petrolej
(uprava državnih monopolov, prodajni oddelek, IV.
M. št. 4497).
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âtevïifea 2S is <đrae fi. maja t©45.
252.
Da bi ee dalo javno priznanje delavcem in nameščencem za njih ustvarjalne napore pri obnovi dežele in
jačenju našega gospodarstva, izdaje predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na
podstavi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem in
izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije
kot začasnem organu narodne oblasti v Jugoslaviji med
narodno osvobodilno vojno sledeči
zakon
o ustanovitvi »Reda dola«
Člen 1.

255. '
Ustrojstvo oblastnih železniških ravnateljstev
(poverjenik za promet, št. 719 z dne 5. februarja
1045).

25S.
Nk podstavi člena 15, uredbe o ureditvi prejemkov
civilnih drèavnih uslužbencev in ostalih javnih usluž.
bancev zveznih ministrstev in ustanov z dne 20. aprib
1915 izdajem naslednjo
razlago
uredbe o ureditvi prejemkov civilnih uslužbencev

V demokratični federativni Jugoslaviji se ustanavlja
>Red dela«.
Red ima tri stopnje: >Red dela I. stopnje«, >Red dela
II. stopnje«, >Red dela III. stopnje«.

I. Razlaga: Plač© In mezde po uredbi o ureditvi
prejemkov cvilnih uslužbencev in ostalih uslužbencev
zveznih ministrstev in ustanov se morajo izplačevati
tistim, ki jih prejemajo za nazaj, od 21. aprila 1945 kot
dneva ko je stopila ta uredba v veljavo, tako da prejmejo
N
za čas do vštetega 20. aprila prejemke' po prejšnjih
Člen 2.
pogojih, obračunane v novi veljavi, od 21. aprila dalje
!
>Red dela« se podeljuje posameznikom, skupinam pa po tej uredbi.
delavcev in podjetjem kot državno priznanje za pokaII. Navodilo: Od prejemkov, do katerih imajo državni
zano delovno junaštvo, za znanstvene in tehnične izume uslužbenci pravico, se odtegujeta samo uslužbenski davek
kakor tudi za posebno pokazane osebne aH skupinske in davek na samce. Uslužbenski davek se pobira p?
uspehe v ustvarjalnem delu pri obnovi nove države.
lestvicah, ki so veljale na dan 6. aprila 1911. Davek po
višji stopnji ali višjem odstotnem stavku ne sme biti višji
Člen 8.
od davka po najbližji nižji stopnji ali odstotnem stavku,
Natančnejše določbe o načinu predlaganja in podelje. povečanega za razliko, zaradi katere se uporablja višja
vanja >Reda dela« predpiše z uredbo ministrski svet, stopnja ali višji odstotni stavek. Davek na samce se
demokratične federativne Jugoslavije.
*
{ pobira po navodilu za odmero in plačevanje davkov v
letu.1945. (>Uradni list« št. 11 z dne 9. marca 1945), točka
VIII. pod 3, in znaša ta davek za obveznike, ki so v
Člen 4.
službenem razmerju, 15 e/o davka po členu 95. oziroma
, Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v > Uradnem členu 96. zakona, o neposrednih davkih. Vse oprostitve
listu«.
od tega davka, določene v § 3. zakona o davku na samce,
veljajo še dalje, le da so oproščene obdačbe e tem^davBeograd dne 1. maja 1945.
kom osebe v službenem razmerju, katerih' prejemki ne
znašajo več ko 2500 dinarjev na mesec.
" '
<
Frcđscđništvo
Dokler se ne izdajo' nove odredbe, znaša prispevek
ÄntilaSisücnega syet» narodne osvoboditve Jugoslavijo
v pokojninski oziroma podporni fond 5% od polovice
Tajnik:
', Predsednik:
rednih prejemkov Vrez rodbinske doklade do zneska
M. Perunicić s. r. ,
Dr, I. Ribar s. r.
4.600.— dinarjev; nàd ta znesek pa znaša prispevek 5°/»
vseh rednih prejemkov brez rodbinske doklade. Prispevek po višji osnovi ne sme biti večji od prispevka po
nižji osnovi, zvišanega za razliko, zaradi katere s© upo253.
rablja višja osnova.
'" '' . ' '.- .
r ata
*:„ V ?,
° ustanovitvi zavoda za proučevanja medPlačevancem, katerim eo prejemki 'določeni v naj.
narodnih vprašanj
, *
nižjih in najvišjih zneskih, ee izplačujejo najnižji zneski,
(minister •• zunanje posle v soglasju s predsed- pridržana pa jim je ^pravica do poznejšega izplačila raznikom ministrskega sveta z dne 4. aprila 1945).
like, če se jim z odločbo pristojnega organa določijo višji
zneski prejemkov!
Prejemki se izplačujejo po tem navodilu, na pa po
odločbi ministrstva za finance St. 2334 z dne 24. aprila
254.
1945.,
'
Pravilnik o Izdajanju in urejanju »Uradnega lista
Beograd dne 27. aprila 1945.
demokratične federativne Jugoslavije«
. . V. št 2430.
-, ''">'"
(minister za pravosodje, Zak. št 203 z dne 26.,aprfla
["''-, Namestnik' ministra za finance,
1945)/';..
.
- •-.•'••
minister za industrijo:

, i àaMh Uskom e» n
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Na podstavi člena 24. uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in
zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah
izdaj em tole

navodilo
o ureditvi mezd in plač
1. Plače in mezde po uredbi o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in
zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah
se morajo izplačevati tistim delavcem in nameščencem,
ki dobivajo prejemke za nazaj, od 21. aprila 1945 kot
dneva ko je stopila ta uredba v veljavo, tako, da prejmejo za čas do vštetega 20. aprila 1945 prejemke po
prejšnjih pogojih, obračunane v novi veljavi, od 21. aprila
1945 dalje pa po tej uredbi.
2. Dokler se ne izvede razvrstitev mest po členu 17.
te uredbe, se izplačujejo plače in mezde po uredbi za
drugi draginjski razred, kakor je to nalično določeno v
tretjem odstavku člena 7.. uredbe o ureditvi prejemkov
civilnih državnih uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev zveznih ministrstev in ustanov.
3. Do ustanovitve fonda po členu 14. te uredbe o
ureditvi mezd.in plač delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah In organizacijah pri ustanovah socialnega zavarovanja, mora izplačevati doklade za otroke od 21. aprila
1945 dalje na podstavi pismenih dokazil delodajalec,
kateremu povrne îond izplačane zneske, DokaziLa so
oproščena takse, dolžan pa jih je predložiti delojemnik.
Dokazilo o otrokovi starosti, če ni izpiska iz matičnih
knjig, je lahko izjava dveh državljanov, ki jo overi pristojni narodni odbor. Taka izjava je lahko tudi dokaz, da
otrok ni zaposlen, da oče ni zaposlen v primeru, ko
prejema mati doklado za otroka, kakor tudi da vzdržuje
mati zakonskega ali nezakonskega otroka. Ko delodajalec
zahteva, da mu fond povrne zneske, izplačane iz naslova
doklade za otroke, mora predložiti pismena dokazila.
Pristojna ustanova socialnega zavarovanja izplača
delodajalcem potrebni predjem iz odobrenega kredita
ministrstva za finance demokratične federativne' Jugoslavije. .
,
Beograd dne 26. aprila 1945.
IV. št. 627.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

258.
Odločba,
fc katero se določajo prejemki pogodbenim poštarjem
j > f-"5ozmm poštarjem ministrstva za pošto, telegraf
in telefon
.Na podstavi členov 1. in 15. uredbe o ureditvi prejemkov civilnih državnih uslužbencev in ostalih javnih
• službencev zveznih ministrstev in ustanov z dne 20.
r orila 1945 in na predlog ministrstva za pošto, telegraf
i:i telefon št. 4037/45 takole
odločam :
Pogodbenim poštarjem in pomožnim poštarjem ministrstva za pošto, telegraf in telefon ae določajo naslednji
prejemki;

1. Redni prejemki:
Razred
Skupina
12
3
4
dinarjev
I
II

3100
2800

3000.
2700

2900
2600

5

2800
2500

III
2500
2400
2300
2200
IV
2200
2100
2000
1900
1800
Ti prejemki se znižajo po zadevnem draginjskem
razredu v smislu člena 7. omenjene uredbe.
Po vsakih petih letih dejanske službe se zvišajo
redni prejemki poštarjem za 50, pomožnim poštarjem pa
za 30 dinarjev.
Pomožnim poštarjem, ki opravljajo službo samo 4 ure
na dan, se redni prejemki znižajo za 10°/o.
• Poleg gorenjih prejemkov jim gre tudi pravica do
rodbinske doklade za otroke, in to za vsakega otroka po
175 dinarjev do 14. leta starosti, če hodijo v šolo pa do
18 let starosti.
2. Dopolnilni prejemki: za najem prostorov, kurjavo,
razsvetljavo, nabavo pisarniških in drugih potrebščin:
v I. razredu
500 dinarjev
v II.
„
400
„
v III.
„
300
„
v IV.
„
200
„
Beograd dne 24. aprila 1945.
V. št. 2296.
Po pooblastitvi ministra za finance
pomočnik:
Dr. O. Blagojevié s. r,

259.
Odločba o žigosanju in zamenjavi kolkov in rabi
taksnih papirjev
(pomočnik ministra za finance, III. št. 990 z dne
27. aprila 1945).
260.

Odločba
o prehodu zaplenjenih sovražniških kmetijskih posestev pod nadzorstvo zveznega ministrstva za kmetijstvo
Na podstavi členov 6. in 10. odloka o prehodu eovražniškega imetja v državno svojino z dne 21. novembra
1944 in na predlog Državne uprave narodnih posestev:
ter v soglasju z ministrom za kmetijstvo
odločam;
1. Vsa kmetijska posestva, za obdelovanje sposobna
in nesposobna zemljišča, vaške stanovanjske in gospodarske zgradbe, premični in nepremični inventar na teh
posestvih in v kmečkih ' hišah preidejo pod poslovno
upravo zveznega ministrstva za kmetijstvo.
2. Ministrstvo za kmetijstvo prevzame poslovanje na
teh posestvih, skrb za njih obdelovanje ter za gospodarsko izkoriščanje teh posestev.
Razpravljanje o imovinskem razmerju in o drugih
pravnih poslih kakor tudi vidiranje investicijskih kmetijskih kreditov in kontrola njih uporabe ostanejo v pristojnosti Državne uprave narodnih posestev.
f
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3. Ministrstvo za kmetijstvo se takoj loti katastrskega kartiranja teh posestev, pcpisa živega in mrtvega
inventarja, stanovanjskih in gospodarskih zgradb, hrane
in semenja.
Seme in hrana, ki je bila na teh posestvih, se da,
kolikor presega potrebe zadevnega gospodarstva do nove
žetve, proti odškodnini na razpolago ministru za trgovino in preskrbo.
4. Državno posestvo >Belje< kakor tudi vsa kmetijska posestva, ki so bila do 1.1941. pod neposredno upravo
države (ministrstva za finance) ali pod upravo Agrarne
banke, preidejo, pod neposredno upravo ministrstva za
kmetijstvo.
Minister za kmetijstvo se pooblašča, da v soglasju
e predsednikom Gospodarskega sveta izda pravilnike,
navodila in poslovnike za upravljanje, voditev in izkoriščanje teh kmetijskih gospodarstev.
Ta odločba stopi v veljavo z dnem razglasitve.
Beograd dne 26. aprila 1945.
K. št. 758.
Minister za kmetijstvo:
Minister za industrijo:
Dr. V. Čubrilović s. •.
Andrija Hebrang s. •.
261.

sprememb in pribitkov. Cene po tej Taksi se morajo
uporabljati za lekarnarsko delo in za ostali material.
2. Kot nabavne cene za zdravila, domgče in tuje specialitete, se določajo tiste cene v prodaji na debelo, ki
so veljale meseca avgusta 1939, brez kakršnih koli pribitkov.
Po tako določenih cenah smejo prodajati lekarnarji'
zdravilne specialitete s pribitkom 30 °/o.
3. Državnim in samoupravnim ustanovam in usta.
novam socialnega zavarovanja morajo dajati lekarnarji
25 % popusta pri magistralno predpisanih zdravilih.
Ta odločba stopi v veljavo z dnem razglasitve v
»Uradnem listu demokratične federativne Jugoslavijec
Beograd dne 27. aprila 1945.
St. 1854.
v(
Minister za narodno zdravstvot #
Dr. Z. Sreraec s. r.
2G2.

Odločba o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plodonosnom nalaganju odvečne gotovine Poštne
hranilnice
(pomočnik ministra za finance, P. hr. I. žt, 1214
z dne 19. aprila 1945).

Odločba
o začasni določitvi cen zdravilom in zdravilnim
specialitetam
Na podstavi Člena 13. uredbe o določanju cen v dinarjih demokratične federativne Jugoslavije in na predlog
komisije za ugotavljanje cen zdravilom in zdravilnim
specialitetam do dokončne ureditve cen zdravilom in
zdravilnim specialitetam
od1o•am:
1. Lekarnarji morajo zaračunavali zdravilom cene po
»Taxa medicamentorum« iz 1. 1937., ki je bila v veljavi
tudi še avgusta meseca 1939, in to brez kakršnih koli

263.

Odločba o ustanovitvi odbora za zaposlovanje
delovne silo
(minister za kmetijstvo brez datuma).
264.

Naredba o umni porazdelitvi trdnega goriva
visoke kakovosti
(predsednik Gospodarskega sveta, št. 137 z dne
27. aprila 1945).

Številko 29 z dne 4. mafa 1945.
265.
Na predlog ministrskega sveta demokratične federativne Jugoslavije izdaje predsedništvo AntifaŠističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na podstavi čl. 4.
odloka o vrhovnem zakonodajnem in -izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem
organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno tale

zakon
ò izvajanju socialnega zavarovanja v območju demokratične federativne Jugoslavije
_. - : x
Člen 1.
.
'
Za izvajanje zavarovanja za bolezen, onemoglost, starost; smrt (pokojninskega zavarovanja), nezgode in brez-'

poselnost se ustanavlja kot edini zavaTovatelJ za območje
celokupne države Osrednji zavod za socialno zavarovanje
s sedežem v Zagrebu.
Člen 2.
Osrednji zavod za socialno .zavarovanje izvaja zavarovanje po deželnih zavodih za scialno zavarovanje, ki
se ustanovijo na sedežih federalnih enot.
'

Člen 3.

Zavarovanje za onemoglost, starost in smrt (pokojninsko zavarovanje), nezgode in brezposelnost izvaja
Osrednji zavod za socialno zavarovanje.
Sedanji pokojninski zavodi za zavarovanje zaeebniE
nameščencev kakor tudi vsi pokojninski fondi državnih
uslužbencev, osrednje ustanove bolniškega in pokojnin*.
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skega zavarovanja za državno prometno osebje in glavne
bratovske skladnice postanejo oddelki Osrednjega zavoda,
vse ostale ustanove (fondi) obveznega zavarovanja za
onemoglost, starost in smrt ìn za nezgode pa postanejo
zaîasni organi Osrednjega zavoda; rok, v katerem pre,neha samostojno izvajanje zavarovanja, določi na predlog Osrednjega zavoda minister za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije.
Člen 4.
Zavarovanje za bolezen izvajajo, dokler se ne izda
zakon o enotnem socialnem zavarovanju, deželni zavodi
za socialno zavarovanje po svojih podružnicah. Deželni
zavodi izvajajo vse ostale vrste zavarovanja kot organi
Osrednjega zavoda.
Dosedanji okrožni uradi za zavarovanje delavcev,
oblastne uprave bolniškega fonda državnega prometnega
osebja in bratovske skladnice rudarskih delavcev postanejo podružnice deželnih zavodov, vse ostale ustanove
obveznega soc'alnega zavarovanja za bolezen pa postancjo začasne izpostave pristojnih podružnic zavoda.
Člen 5.
Dokler se ne izda novi zakon o socialnem zavarovanju, poslujejo ustanove iz členov 3. in 4. tega zakona po
predpisih, ki so bili v veljavi do 6. aprila 1941, upoštevaje člen 2. odloka predsedništva Antifašističnega sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 3. februarja 1945
št; 132 (>Uradni list< št. 4 z dne 13. februarja 1945).
Člen 6.
Osrednji zavod za socialno zavarovanje je pristojen
za vse posle prejšnjih zavarovateljev, kolikor niso preneseni s tem zakonom v pristojnost deželnih zavodov za
socialno zavarovanje.
Osrednji zavod za socialno zavarovanje vodi točeno
račune, razvid in statistiko za vsako panogo zavarovanja,
v panogi zavarovanja za bolezni pa tudi za območje vsakega deželnega zavoda.
Člen 7.

y

Deželni zavod za socialno zavarovanje je pristojen, da:
1. izvaja zavarovanje za bolezen glede vseh zavarovanju zavezanih oseb v svojem območju;
2. ureja podpiranje zavarovanih članov po veljajočih
osnovnih vodilih socialnega "zavarovanja in na isti način
ta vse svoje območje;
3. omogoča uporabljanje skupnih .zdravnikov in
skupno nabavljanje zdravil in zdravilnih priprav za vse
ustanove socialnega zavarovanja v svojem območju kakor tudi ureja vsa vprašanja, ki so s tem v zvezi;
4. ustanavlja in skrbi za lastne lekarne, bolnišnice,
ordinacijske zavode, zdravilišča, okrevališča in kopališča;
* •. zbira rezervo za zavarovanje za bolezen;
6. sklepa o zvišanju in uporabi rezerve zavarovanja
ta bolezen;
/7. določa za posamezne kategorije delavčev, katerih
dohodki niso bistveno različni, vnaprej mezdne razrede;
8. odloča o uvrstitvi poslov, v posamezne kategorije;

9. odloča v spornih primerih o obveznosti uslužbencev, da so pokojninsko zavarovani;
10. rešuje pritožbe zoper plačilne naloge in odločbe
podružnic, sporna vprašanja med nameščenci in delodajalci glede višine prispevka za zavarovanje, kakor tudi
sporna vprašanja glede zahtev delodajalcev do povračila
podpor, izdanih članom, ki so oboleli v inozemstvu;
11. poterjuje po lastnih organih svoje terjatve;
12. odreja število, območje in sedež svojih podružnic;
13. odloča o vseh vprašanjih, ki spadajo po zakonskih
predpisih v njegovo pristojnost.
Člen 8.
Osrednji zavod za socialno zavarovanje je na načelu
samouprave zasnovana javna ustanova. Do izvolitve samo.
upravnih organov pri Osrednjem zavodu za socialno za.
varovanje postavi minister za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije na predlog organizacij prizadetih oseb začasno upravo 15 članov in nadzorni odbor
5 članov.
Deželni zavod za socialno zavarovanje je javna ustanova, zasnovana na načelu samouprave. Do izvolitve samoupravnih organov pri deželnih zavodih postavi mini«
ster za socialno politiko federalne enote na predlog organizacij prizadetih oseb začasno upravo 7 članov in nadzorni odbor 3 Članov, pri podružnicah zavoda pa začasno
poslovno upravo 5 članov.
Člen 9.
Za reševanje sporov gledef pravice članov do podpor
in rent se ustanovi na sedežu vsake podružnice deželnega zavoda sodišče socialnega zavarovanja za območje
te podružnice.
Na sedežu Osrednjega zavoda se ustanovi vrhovno
sodišče socialnega zavarovanja za območje vse države.
Ta sodišča rešujejo tudi spore iz prejšnjega pošlo*
vanja ustanov socialnega zavarovanja, ki doslej če niso
rešeni.
Člen 10.
Natančnejša navodila za uporabljanje predpisov tega
zakona izda minister za socialno politiko demokratične
federativne Jugoslavije.
Člen 11.
•
Bivši Osrednji urad za zavarovanje delavcev, njegovi
krajevni organi in ostali dosedanji zavarovatelji morajo
stopiti v likvidacijo z dnem, ki ga določi minister za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije.
Minister za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije odredi komisijo za likvidacijo tako, da
je vsaka federalna enota zastopana po enem članu.
Člen 12.
Ta zakon stopi v veljavo ko ee objavi v »Uradnem
listu<.
Prcdeednfgtvo
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
/M. Pcruničie s. r,

Podpredsednik:
Moša Pijade e. r»
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266.

270.

Zakon o spremembah in dopolnitvah predpisov
o taksah III. št. 294 z due 10. februarja 1945
(predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 2. maja 1945).

Pravilnik o odkupu ovac in jagnjet za obnovo ovčarstva v oškodovanih krajih
(minister za kmetijstvo v soglasju z ministrom za,
finance, št. 1858 z dne 30. aprila 1945).

267.

Zakon o spremembah in dopolnitvah predpisov
o državni trošarini III. št. 224 z dne 6. februarja 1945
(predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 2. maja 1945).

271.
Odločba o spremembi odločbe o pobiranju pristaniških taks iz naslova obalnine in sidrnine v korist
sklada za gradnjo in ureditev beograjskega pristanišča
(minister za promet, U. št. 3121/45 z dne 2. maja
1945).

268.

Uredba o Centralnem prometnem A. D. (Centroproni)
(predsednik Gospodarskega sveta in minister za
trgovino in preskrbo z dne 3. maja 1945).

269.
Odločba o odkupu ovac in jagnjet za obnovo ovčarstva v oškodovanih krajih
(predsednik Gospodarskega sveta in minister za
kmetij stvOj št. G3 z dne 7. aprila 1945).

272.'

Odločba o spremembi odločbe o pobiranju pristaniških taks iz naslova obalnine in sidrnine v korist
sklada za gradnjo in ureditev rečnih pristanišč
(minister za promet, U. št. 3122/45 z dne 2. maja 1945).

273.

Odločba o novih tarifnih postavkih Poštne hranilnice
(pomočnik ministra za finance, P. hr. 1. št. 1300 z
dno 28. aprila 1945).

ŽfevMlsua 30 ss dne Q> inaafa fl©45.
274.

Uredba
0

organiziranju sMbo za repatriacijo vojnih ujetnikov, prisilno odpeljanih delavcev, internirancev itd.

Clcn 1.
Pri ministrstvu za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije se ustanavlja Državna komisija za
repatriacijo vojnih ujetnikov, prisilno odpeljanih delavcev, internirancev, obsojencev in drugih, ki jih je odpeljal okupator iz Jugoslavije
Člen 2.
Clane državne komisije imenuje minister za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije. V
članstvu morajo biti zastopane vse federalne enote ter
ministrstva in ustanove, katerih sodelovanje ob repatri•iciji je potrebno.
Minister za socialno polituro demokratične federativne Jugoslavije je predsednik Državne komisije za repatriacijo, kì je sočasno tudi član državno komisije«

Člen 3.
• pristojnost Državne komisije za repatriacijo spada;
1. vzdrževanje stikov z inozemskimi pristojnimi obla.
stvi in ustanovami radi povratka naših repatriirancev;
2. organiziranje povratka v inozemstvu po naših predstavništvih in v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami,-ustanovljenimi v ta namen;
3. organizranje povratka v območju naše države po
Stabu za repatriacijo in posebnih organih;
4. osrednje razvidóvanje povratka repatriirancev in
5. organiziranje sprejemanja in vračanja tujih držav,
ljarjov.
Člen 4.
Upravne posle državne komisije vodi oddelek za repatriacijo ministrstva za socialno politiko demokratične
federativne Jugoslavije.
Člen 5.
Izvršilni organ državne komisije je posebni urad z
naslovom: Slab Državne komisije za repatriacijo pri mi»
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nistrstvu za socialno politiko .demokratične federativne
Jugoslavije.
/
Člen 6.
Stab se sestavi sporazumno med ministrstvom za
narodno brambo in ministrstvom za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije. Stab opravlja vse posle samostojno, in to po pravilniku, ki ga sporazumno
izdelata ministrstvo za narodno brambo in ministrstvo
za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije ter po navodiHh državne komisije.
Člen 7.
Ministrstvo za socialno politiko priskrbi potrebne
kredite za izvajanje te uredbe.

Člen 8.
Ta uredba stopi v veljavo ko se objavi v >Uradnem
listu«.
Beograd dne 28. aprila 1945.
Predsednik ministrskega sveta,
minister za narodno brambo
in namestnik ministra za zunanje
posle:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz — Tito s. r.
(Sledijo podpisi ostalih ministrov.),
275.
Uredba o odkupovanju volne
(predsednik Gospodarskega sveta in minister za,
trgovin/» in preskrbo z dne 4, maja 1945J.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/II.

Priloga k 11. kosu % dne 23. junija 1945.

Steiiika 3.

Objave
Narodna vlada Slovenije
K 295/1.
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Razglas.
Na podstavi čl. 3. odloka o izvozu obdelanega lesa iz gozdov, ki ga je izdal
gospodarski svet NKOJ dne 25. januarja 1945, se naroča vsem lastnikom, zakupnikom in posestnikom gozdov kakor
tudi gozdarskim podjetnikom, da morajo
najkasneje
do 31. avgusta 1945 izvoziti
J2 gozdov do nakladalnih postaj ves les,
ki leži izdelan v gozdovih in s katerim
razpolagajo tia katerem koli temelju. Navedeni rok bo podaljšan le v primeru,
°e bo dokazana nemožnost izvosa lesa v
prejenem roku. V primeru, da osebe,
ki so dolžne izvoziti les, tega v zgornjem "roku ne store po svoji krivdi, se
bo izdelani les zaplenil v korist države.
-V Ljubljani dne IS. junija 1945.
Minister za gozdarstvo:
Fajïar Tone 1. r.

V prvem letu je pripravljalni tečaj, ki
traja tri mesece. Šolanje obsega teoretski pouk in praktično hospitacijo v
zdravstvenih ustanovah. Gojenke stanujejo v šolskem internatu.
Pogoji za sprejem so: starost od 18.
do dovršenega 28. leta; telesno in duševno zdravje; z uspehom dovršena nižja
srednja šola, prednost imajo abiturientke gimnazije; moralna neoporečnost.
Prošnji je priložiti: rojstni in krstni
list, domovnico, zadnje šolsko spričevalo
in izpolnjeno osebno polo, potrjeno od
krajevnega OF odbora.
Pred sprejemom v Jolo je v šoli obvezni zdravniški pregled vseh prosilk.
šolanje je brezplačno.
Prošnjo je vložiti na upravo šole za
zaščitne sestre, Ljubljana, Tyrseva cesta 25 (vhod*Dvoržakova ul. 3) najkas.
neje do SO. julija 1915.
Drž. šola za zaščitne sestre v Ljubljani
dne 18. junija 1945..

Razno
381

Objava.

Razna obîastva
St. 316.
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Razpis.
a Za za

„o \
seituo sestre pri ministrstvu
narodnega zdravja v Ljubljani objavlja
razpis za sprejem gojenk v t letnik šole.
»ola vzgaja gojenke za social no-zdravstveno službo med narodom. Za poklic
zaščitne sestre je-potrebno trdno zdrav' v '<uSe d° poklica in požrtvovalnost

• Izgubila sem maturitetno izpričevalo
II. drž. ženrke realne gimnazije v LjubIjani za leto 1942/43 na ime: Gerbec
Vida iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno, .
Gerbcc Vida
S7Ö

Objava.
Izgubila sem odhodno izpričevalo tehnične srednje šole, odd. za žensko do-

mačo obrt v Ljubljani, kat. št. 10, z dne
28. junija 1928 na ime Malovrh Valerija
iz Ljubljane in ga proglašam za nevoIjavno..
' *
Malovrh Valerija
374

Objava.
Izgubila sem izpričevalo VI. razreda
uršulinske ženske realne gimnazije v
Ljubljani za 1. 1044./45. na ime Mehle
Vida iz Ljubljane. Proclamarli ga za neveljavno.
Hehle Vida
S75

Objavai Izgubil sem osebno izkaznico št. 024440,
izdano od mesinejia poglavarstva v Ljubljani, gasilsko izkaznico s trakom si. 61,
izdano od mestnega gasilskega urada v
Ljubljani in izkaznico Osvobodilne fronte kvarta III. Zg. Šiška, vse na ime Mramor Ludvik iz Ljubljane VIL Proglašam jih za neveijavne.
*
Mramor Luùrïk
377

Objava.
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija A št. 255C9, izdano od mestnega gospodarskega svela v Ljubljani na ime
Okretič Franc iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
.
,&
Okreüc Franc

Urednik: Robert Potar v LJubljani. — II»k U xaloiba TIskarne »•••••••• LJubljani. Predstavnik: Otniar MAalek V LJubljani.

POSEBNA PRILOGA
k štev. 11. ..Uradncpa lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 23. junija 1945

Ponatis

:

\

iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 31.
Si*>vìà&s:ai 31 as «in«s 11. maja 1Q<45,
priravnati prejemkom državnih uslužbencev iz odstavka 1,
te točke.
Odločba
Točka 2.
o proglasitvi{devetega" maja za narodni praznik zmage '
1. S >prejemki« iz členov 2. do £, uredbe se razuDa se dostojno podkrepi •••••• dneva 9. maja 1945, mejo redni mesečni prejemki uslužbence^, brez drugih
ko so bile zmage Rdeče armade in armad vseh Zedinjenih doklad.
2. Z »bruto prejmkk se razumejo redni prejemki
narodov ovenčane z brezpogojno kapitulacijo hitlerjevske
Nemčije in je junaška jugoslovanska armada zmagovito skupaj z rodbinsko doldado in dokladami za težjo službo
' .
dovršila svoje veliko osvobodilno delo s popolno osvobo- iz tretjega odstavka člena 9. uredbe.
3. Odmene iz'drugega odstavka člena 9. uredbe ne
ditvijo naše domovine, proglaša predsedništvo Antifašističnega sveta na.odne osvoboditve Jugoslavije deveti spadajo pod pojem >rednih prejemkov« niti >bruto prejemkov«, marveč veljajo za nagrade od primera do priWaj •• občenarodni praznik zmage.
Praznik zmage, deveti- maj, se praznuje v demokra- mera.
4. Prejemki po členu 2. uredbe se izplačujejo p»
tični federativni Jugoslaviji kot svečan praznični dan.*
skupinah in periodičnih poviških, s katerimi so^ bili
Beograd dne 9. maja 1945.
uslužbenci prevzeti oziroma imenovani v državno službo
St. 198.
po osvoboditvi.
Predsedništvo
5. Kolikor se iz tehničnih razlogov do izdaje uredbo
'litve Jugoslavije
AntiïaSistiîncga sveta narod n«>
niso izdale formalne odločbe o prevzemu uslužbencev v
Tajnik:
Predsednik: -v
K Pcruničić
Dr. I. Ribar s. r. državno službo, so pa ti bili obdržani na delu, se jim
morajo izplačevati, dokler se ne izdajo omenjene cd[ ločbe o'prevzemu, prejemki po skupinah in periodičnih
277.
l poviških, kakršne so imeli na dan osvoboditve, če so jih
Na osnovi pooblastitve čleiia 15. uredbe o ureditvi | dobili v zakonskih rokih •(§ 14. finančnega odloka o proPreJeitikov civilnih državnih uslužbencev in ostalih javnih | računu izdatkov in dohodkov zveznih poverjeništev Jugouslužbencev zveznih ministrstev in ustanov z dne, •slavije'za mesec december 1944.V zvezi s § 61., posled^°- aPrila 1945 (»Uradni list demokratične federativne | njim odstavkom, finančnega zakona k proračunu za aprilJugoslavije« št. 24 z dne 21. aprila 1945) se izdaje tole junij 1945).
' 6. Prejemki uslužbencev, ki so se v času okupacija
navodilo '
. plačevali po drugih službenih pragmatikah, se morajo
za uporabljanje uredbe o ureditvi prejemkov civilnih prienačiti prejemkom, določenim s predpisi uredbe.
javnih uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev
7. "Za določitev prejemkov pri uradniških priprav«veznih ministrstev in ustanov z dne 20. aprila 1945 nikih je sodilo skupni čas, prebit v državni službi.
8. Uslužbencem, prevedenim iz zvanja zvaničnika. v
Točka 1.
zvanje
uradnika X. položajne skupine kakor tudi usluž... ^a >civilno državne uslužbence« se štejejo: uradu radais
bencem,
prevedenim iz zvanja služitelja v najnižjo skui
.
.
&i
pripravniki,
zvaničniki,
služitelji,
hon
oT
pino
zvaničnikov,
gredo prejemki tiste skupine in tistega
rarni m pogodbeni uradniki *kakor tudi dnevničarji,
omnarji in delavci ki opravljajo dolžnost razvrščenih periodičnega poviška, katere so uživali do izdaje uredbe.
9. Predpis poslednjega odstavka člena 2. uredbe je
uslužbencev, zaposleni v zveznih ministrstvih in tem
treba razimietj tako, da se nanaša samo na zvaničnike
podrejenih uradih in ustanovah.
i. Z ^ostalimi javnimi uslužbenci« se razumejo,tukaj ,in služitelji, ki so" bili po 6. aprilu 1941 avtomatično preuslužbenci Narodne banke,. Privilegirane agrarne banke, vedeni po uredbah o sistemiziranju mest v posameznih
Zanatske banke, Osrednjega urada za zavarovanje delav- ministrstvih. Ta predpis ima namen, da se takim služicev in njegovih krajevnih organov,* pokojninskih zavodov • teljem in zvaničnikom, ki so bil} prevedeni v najnižjo
fa ^nameščence, bratovskih skladnic in ustanov, javne skupino svojega zvanja, ne glede na število dovršenih
let službe in na šolsko izobrazbo zajamčijo višji prejemki
službe za posredovanje dela.
3. Uslužbenci, poveljništva -rečne plovbe (Direkcije po členu 3. uredbe, če opravljajo službo, ki ustreza njirečne plovidbe) in Državne hipotekarne banke so državni hovi kvalifikaciji. Ta 'predpis se nanaša torej samo na
uslužbenci kakor uslužbenci, omenjeni, v odstavku 1. te prejemanje prejemkov, ne pa na spremembo njihovega
t°°ket> le da se morajo';njihovi prejemki zaradi razlik v službenega položaja, v katerem so bili po osvoboditvi preveljajočih službenih pragmatikah po členu 12. uredbe vzeti. Tisti služitelji in zvaničniki, ki bi po členu 2. ured-
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be morda imeli višje prejemke od prejemkov, določenih
v členu 3., prejemajo prejemke iz člena 2. uredbe.

2. Potreba po >izrednih strokovnjakih< iz drugega
odstavka Člena 4. uredbe mora biti utemeljena in popolnoma dokazana. Samo v takem primeru, ko se dokaže,
da bi država trpela neposredno škodo, ker nima teh strokovnjakov, in če takih oseb ni bilo moči dobiti s tem,
da bi se postavili v zvanje iz člena 2. ali prvega odstavka člena 4.: uredbe ali iz drugih resorov državne
službe, *se upoštevajo predlogi, naj se taki strokovnjaki
sprejmejo.
Točka 5.
1. Člen 5. uredbe se nanaša na delavce, zaposlene
pri navadnih telesnih, obrtniških in drugih strokovnotehničnih delih v zveznih ministrstvih in tem podrejenih
ustanovah in podjetjih, na katera se pa ne nanaša čl. 3.
uredbe. Njih mezde se izračunavajo po uredbi o ureditvi
mezd in plač delavcev in nameščencev v državnih Gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasehnih ustanovah in
organizacijah z dne 20. aprila 1945 (>Uradni list demokratične federativne Jugoslavijei št. 24 z dne 21. aprila
1945).
2. Po členu 4. navedene uredbe določijo pristojni pooblaščeni organi sporazumno s strokovno ^organizacijo
oziroma z delavskim zaupnikom pri ustanovi aH podjetju s pismeno odločbo višino urnih mezd delavcev ?
mejah Člena 2. te uredbe, kakor tudi delavcev, katerim
gre doklada iz člena 3. té uredbe. Pri določanju višine
urnih mezd se morajo upoštevati strokovna sposobnost,
odgovornost, težavnost dela in spretnost,-katero je dosegel delavec glede na leta, ki jih je prebil pri istem poslu.
3. Do Izdaje pristojne odločbe o višini urne mezde
se morajo izplačevati najnižje mezde iz člena 2. uredbe
o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah. Ko se te odločbe izdajo, se mora
izplačati morebitna razlika.
4. Urne mezde začasnih pogodbenih delavcev, ki se
od primera do primera vzamejo na delo za naprej določeni posel, določi pooblaščeni pristojni organ po potrebi
v mejah najnižjih in najvišjih zneskov mezd iz člena 2.
omenjene uredbe.
6. Rodbinska doklada znaša pri delavcih 7 dinarjev
na dan, vendar največ 175 dinarjev na.mesec. Za pridobivanje in izgubo pravice do te doklade velja določba
točke 6. tega navodila. Do nadaljnje odredbe se izplačuje v breme proračuna izdatkov, iz katerih se plačujejo
'tudi urne mezde,
6. Glede prepovedi, omenjenih v členu 21; navedene
uredbe, velja točka 8. tega navodila.

Točka 3.
1. Radi izplačevanja prejemkov dnevničarjev, dninarjev in delavcev iz člena 3. uredbe je potrebno, da izdajo
pristojni organi takoj odločbo o višini prejemkov za vsakega posameznega takega uslužbenca. Dokler se te odločbe ne izdajo, se izplačujejo najnižji prejemki po vseh
točkah člena 3. uredbe; ko •• pa te odločbe izdajo, se
mora izplačati morebitna razlika.
2. Ko se izdajajo odločbe o določitvi prejemkov med
najnižjimi in najvišjimi zneski, se morajo upoštevati spó^
sobnost, marljivost in vestnost pri delu. Ob enaki oceni
sposobnosti, marljivosti in vestnosti pri delu se morajo
upoštevati tudi leta dejanske državne službe. Potemtakem se določijo najvišji zneski tistim sposobnim, marljivim in vestnim uslužbencem, ki imajo tudi najvišje
število let službe. Pristojni organi morajo pri izdajanju
omenjenih odločb upoštevati tudi to, da tako določeni
prejemki dnevpičarjev, dninarjev in delavcev ne smejo
biti višji od prejemkov razvrščenih uslužbencev iz zadevnih kategorij ob enakih pogojih (t. j. ob enaki oceni
sposobnosti, marljivosti, vestnosti in enakih letih službe).
3. S posli zvaničnika iz točke 2. člena 3. uredbe se
razumejo manipulativni posli pisarniških zvaničnikov. S
, tem predpisom so zajeti vsi uslužbenci, ki opravljajo manipulativne posle pisarniških zvaničnikov, izvzemši tiste
uslužbence z višjo kvalifikacijo, ki so pri teh poslih na
začasnem stažu. Uslužbencem, ki opravljajo strojepisne
posle, se določijo prejemki po njih šolski izobrazbi, upoštevajoč sposobnost, marljivost, vestnost in leta državne
službe. Ce pa imajo ti uslužbenci (ke) višjo šolsko izobrazbo od popolne srednje šole, dobivajo prejemke po
točki 4. Člena 3. uredbe.
4. Dnevničarjem, dninarjem in delavcem, ki imajo
šolsko izobrazbo nepopolne ali popolne srednje šole ali
fakultetno izobrazbo, se določijo prejemki, če opravljajo
elužbo, ki ustreza njih' kvalifikaciji, po zadevnih točkah 3.
do 5. člena 3. uredbe. Če ne opravljajo take službe, marveč službo uslužbencev nižje kategorije, dobivajo prejemke te kategorije uslužbencev.
6, Dnevničarjem, dninarjem in delavcem s strokovno
tehnično in obrtniško kvalifikacijo ee določi, če oprav-,
ljajo tehnično in obrtniško službo razvrščenih uslužbencev (uradnikov in zvaničnikov), višina prejemkov po
točki 6. člena 3. uredbe.
6. Po poslednjem odstavku Člena 3. uredbe se plačujejo snažilke po urnih mezdah kot delavci iz člena 5.„
uredbe. Ce so na delu vež ko 4 ure, se morajo plaTočka 6.
čevati po času, ki ga prebijejo na delu.
1. Rodbinska doklada gre za zakonske, pozakonjene,
7. Uslužbenci iz člena 4. uredbe morajo plačevati, če nezakonske
in posvojene'otroke.
niso člani pokojninskega ali podpornih skladov ali niso
2. Rodbinska doklada za otroka ne gre:
zavarovani pri uradu za zavarovanje delavcev, prispevek
a) če dovrši otrok 14. leto starosti;
v podporni sklad pomožnega osebja v državni službi. Izb) Če ima otrok v javni ali zasebni službi na mesec
jemoma ostanejo služitelji in zvaničnikj, omenjeni v odveč
ko 250 dinarjev čistega dohodka v denarju aH enako
stavku 9. točke 2. tega navodila, vplačevalci uradniškega
pokojninskega sklada z osnovo dnevničarakih prejemkov, v naravi;
c) če,dobi otrok mesto v javnem civilnem, vojaškem» .
ki jih prejemajo po členu 3. uredbe.
dobrodelnem ali vzgojnem zavodu, domačem aH tujem,
in uživa brezplačno vzdrževanje;
Točka 4.
č) če dobiva otrok od domaČih alf tujih ustanov ioh .
1. Za honorarne in pogodbene uradnike'iz prvega
odstavka člena 4. morajo resorni ministri takoj izdati »ko aH znanstveno Stipendijo, podporo aH ustanovo, ki )
odločbo, s katero se določi višina prejemkov, upoštevaje presega 250 dinarjev na mesec;
d) če vstopi otrok v trgovino, obrt ali/kako podjetje
posel,.ki ga opravljajo, sposobnost, marljivost in vest' .
'
'fc
nost pri delu kakor tudi leta službe 'ali strokovnega dela. kot učenec;

8Ï
e) de ima otrok nad 25Q dinarjev čistega dohodka
na mesec od lastne premične aH nepremične imovine.
3. Izjemoma gre rodbinska doklada za otroka tudi še
po dovršenem 14. letu starosti in ob pogojih iz prednjega
odstavka:
a) za otroka, ki je duševno ali telesno trajno nesposoben za pridobivanje;
b) za otroka, ki se šola v državi ,ali v inozemstvu, v
javnih ali priznanih zasebnih šolah občnega ali strokovnega pouka, in sicer samo za tisti čas, ko ga vodi pristojna šolska uprava kot svojega rednega učenca, najdalj
Pa do dovršenega 18. leta starosti. Obiskovanje večernih
m občasnih tečajev ee glede pravice do rodbinske doWade ne šteje za šolanje.
4. Ce sta oče in mati državna uslužbenca, gre rodbinska doklada za otroka očetu. Ce živita ločeno radi razdružitve zakonske skupnosti, se mora izplačevati doklada
materi, ako se otrok pri njej vzdržuje.
5. Ce je žena, ki je državna uslužbenka, drugič poročena, ima pravico do rodbinske doklade za otroka iz
prvega zakona, ako ga vzdržuje.
6. Ce je samo mati državna uslužbenka, nima pravice
do rodbinske doklade za otroka, razen ako je oče siromašnega stanja in tudi nesposoben za pridobivanje.
7. Ce živi žena, ki ni državna uslužbenka, ločeno od
moža, ki je državni uslužbenec, radi razdružitve zakonske skupnosti, se mora izplačevati rodbinska doklada za
°troka ženi, ako se otrok pri njej vzdržuje.
. 8. Pri nezakonskih otrocih je potrebno, da predloži
uslužbenec potrdilo pristojnega narodnega odbora, da živi
2
otrokovo materjo v skupnem gospodinjstvu in da otroka
vzdržuje, oziroma če ni hišne skupnosti, je potreben dokaz o tem, da svoje nezakonske otroke vzdržuje. Ce se
y^&drzevanje otroka v hišni skupnosti ne more dokazati in
}udi ne vzdrževanje otroka zunaj hišne skupnosti, doklada ne gre. Ce vzdržuje mati — državna uslužbenka ~
ß
voje nezakonske otroke, gre rodbinska doklada materi.
9- Pri posvojenih otrocih je potrebno predložiti do*az o.posvojitvi, od pristojnega narodnega odbora pa
Perdilo o tem, da ta uslužbenec tega otroka vzdržuje.
10. S čistim dohodkom se tukaj razume dohodek, ki
Preostane, ko se od bruto dohodka odbijejo bremena iz
naslova javnih davščin.
11« Za prejemanje rodbinske doklade mora uslužbenec vložiti pri pristojni blagajni prijavo, ki jo predpiše
minister za finance. Ce ne vloži prijave v roku 3 mesek?V«i računši od dne ko je pravico pridobil, mu gre ta doi
«tada od prvega dne po mesecu, v katerem je prijavo
tr°h S prilavo mora predložiti uslužbenec tudi vsa podokaziIa
rodi?*
i na katera opira svojo pravico, zahtevati
•
•.. *• doklado. Za vsako spremembo, ki ima za poletuco izgubo pravice do rodbinske doklade, mora usluženec najdalj v roku 30 dni od dne nastopivše spre-,
membe vložiti novo prijavo. Za nasprotni postopek je
uslužbenec disciplinsko odgovoren; radi izterjave preveč
prejete doklade pa ee mu postavi upravna prepoved.
12. Starešina urada je ob svoji osebni odgovornosti
dolžan uslužbenca, za katerega se dožene, da Je vložil
neresnično prijavo In po njej prejemal rodbinsko doklado, prijaviti pristojnemu javnemu tožilcu in ukreniti
,e^ar treba, dä'se~na^ljnj^zpla2ev^
nepravilno izplačana!vsota pa z upravno^odločbo izterja.

•••••••"

. ' -

Uslužbencem, Si so v kra'jib* drugega äragin;•ega
razreda, gredo pjejemJü »ikiii za WA X .trjftikan, dre».

ginjskem razredu pa za 30°/o, prejemkov uslužbencev v.
prvem draginjskem razredu. Po členu 7. uredbe je zvezsno ministrstvo za finance pooblaščeno, da razvrsti kraje
sporazumno z zveznim ministrstvom za socialno politiko
v draginjske razrede. Te odločbe se po potrebi iz opra%
vičenih razlogov tudi lahko spremenijo. Dokler se krajV
f:ne razvrstijo, se izplačujejo vsem državnim uslužbencem:
* prejemki po drugem draginjskem razredu.
Točka 8.
1. Člen 8. uredbe se mora razumeti tako, da se e
prepovedjo po odločbi pristojnega sodišča oziroma upravnega oblastva lahko obremenijo redni prejemki (točka 2q
odstavek 1. tega navodila) državnih uslužbencev najveSj
do ene tretjine za zasebnopravne terjatve, za vzdrževanje
rodbine pa največ do polovice. V to tretjino oziroma polovico rednih prejemkov, na katere je dopustna prepoved, se štejejo tudi redni odtegljaji po javnopravnih predpisih.
• 2. Prepoved ee postavlja po izrecnem nalogu sodniH
in upravnih izvršilnih oblastev po kratki poti preko reži*
serjev. V tem pogledu &e štejejo režiserji za posebne
pooblaščence zadevnih izvršunih organov. Nalog za izvršitev prepovedi obsega:
a) dolžnikovo ime, priimek in zvanje;
b) upnikovo ime in priimek;
c) višino dolgovane vsote;
č) znesek mesečnega obroka odplačila in
d) naslov upnika ali depozitnega mesta, kjer se morajo na podstavi postavljene prepovedi zneski redoma,
najdalj pa v roku 10 dni predati.
Nalogi, ki nimajo prednjih podatkov, ee ne morejo
izvršiti, marveč jih je treba vrniti zadevnemu organu
izvršilnega oblastva.
3. Za vsako po nalogu izvršilnega organa izterjano
vsoto izda režiser kot posebni pooblaščenec dolžniku
predpisano potrdilo. Po prepovedih pobrane zneske
vknjiži režiser v prevzemno denarno knjigo, po oddajni
knjigi pa odvede vse pobrane zneske označenim ••••
kom ali depozitnim mestom, kakor je to v nalogu za1
izvršitev odrejeno.
Točka 9.
1. S členom 9. uredbe so ukinjeni vsi predpisi, s katerimi eo ee določale posebne doklade, nagrade, posebni
honorarji in temu podobno v denarju ali v naravi. Potemtakem so e tem predpisom razveljavljene tudi vse tiste
odločbe, s katerimi so bile po osvoboditvi odobrene do»
ločene nagrade in odmene po predpisih odloka o začasni
ureditvi prejemkov državnih* uslužbencev z dne 1. decembra 1944, kakor tudi po predpisih finančnih odlokov.
Zato se torej vse odločbe, nà katere se opirajo taki prejemki, štejejo za razveljavljene.
2. Dasi velja uživanje stanovanj v državnih in od
države najetih zgradbah za postranski prejemek, se vendar člen 9. uredbe ne more razumeti tiko, da se z njim
urejajo vprašanja iz pristojnosti stanovanjskih obla£tevr
marveč eamo tako, da ee i naknadno razlago uredbe izf,
dajo potrebne odločbe o pobiranju najemnine za stano-;
vanja v državnih zgradbah -v soglasju s pristojnimi stanovanjskimi oblaetvi.
3. Glede povračila potnih in selitvenih stroškov je .
izreöeno, da določa mtoteter za finance, «dokler se ne!
izda pravilnik o povraöhi potnih in selitvenih stroškov^
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ministri za vsako potovanje posameznega uslužbenca poslati ministru za finance poseben predlog, da določi višino dnevnice. Odločbe splošnega značaja o določanju
višine potnih in selitvenih stroškov in kilometrine, izdane po ministru za finance na podstavi člena 9. odloka
o začasni ureditvi prejemkov državnih uslužbencev z dne
Î. decembra 1944, so veljavne, dokler se ne izda novi
pravilnik; vendar se morajo zneski preračunati po zakonu o tečajih za odvzem iz obleka okupacijskih bankovcev in o poravnavanju obveznosti (»Uradni list demokratične federativne Jugoslavije« št. 20 z dne 10. aprila
1943).
4. V drugem odstavku člena 9. je določeno, da se
smejo skupinam in posameznikom, ki so se pri delu posebno odlikovali, odobravati posebne odmene za njihovo
požrtvovalno in vestno delo. S tem predpisom so zajeti
primeri, ko so uslužbenci s svojim delom znatno prekoračili povprečno normo posla, pri katerem eo bili zapoeleni, kakor tudi primeri, ko so uslužbenci s svojim delom in predlogi prispevali k večji proizvodnosti in zboljšanju kakovosti dela ali so morali zaradi nujnosti posla
daljšo dobo ostajati v službi nad normalni delovni čas.
Minister za finance izdaja odločbe o višini teh nagrad
po predlogu resornega ministra glede na finančne možnosti državne blagajne. Ker so državna finančna sredstva omejena, kar pomeni, da bi moglj predlogi morda
biti tudi negativno rešeni, je potrebno, da se priobčijo
take odločbe prizadetim šele po odobritvi ministrstva za
finance. Te nagrade se ne obdačijo.
5. V tretjpm odstavku člena 9. je upoštevana možnost, da se priznajo posebne odmene oziroma doklade
uslužbencem, ki opravljajo službo, združeno s posebnimi
napori, težavami in nevarnostjo za zdravje aH življenje.
Te odmene in doklade se smejo odobravati največ do
zneska 15°/o rednih mesečnih prejemkov brez družinske
doklade. O priznanju in višini teh odmen in doklad odloči minister za finance na predlog resornega ministi-a
po finančnih možnostih državne blagajne.
«
Točka 10.
• Položaj in zvanje pomočnika ministra zveznih ministrstev sta razporejena od II. položajne skupine 2. stopnje do II. položajne skupine 1. stopnje, položaj in zvanje
šefov odsekov v zveznih ministrstvih pa do IV. položajae
skupine, 1. stopnje. Glede ostalih zvanj in položajev velja
eedanja razporeditev zvanj.
Točka 11.
1. Dokler se za nove urade in ustanove, ki se šele
organizirajo, ne izdajo organizacijski predpisi, s katerimi
se izvrši razporeditev, veljajo glede določitve položajnih
skupin posameznim uslužbencem pri njih individualne
odločbe o postavitvi takih uslužbencev, ki so jih izdali
pristojni organi.
*
2. Pri novo postavljenih uslužbencih se odtegne polovica prvomesečnih prejemkov v korist pokojninskega
oziroma podpornega sklada. Uslužbencem, ki so odrejeni j
za vršilce dolžnosti višjega zvanja in položaja, kakor tudi*
uslužbencem, ki so napredovali, se odtegne prvomese&nar
• razlika med novimi in dotedanjimi prejemki v korist po4J
kojninskega oziroma podpornega sklada.
Točka 12.
1. V členu 12. uredbe je predpisano, da morajo poveljništvo rečne plovbe, Narodna banka, Državna hipo-

tekama banka, Privilegirana agrarna banka priravnati
prejemke svojih uslužbencev prejemkom državnih uslužbencev po določbah uredbe, in to po sodilu, ki velja v.
tem pogledu za državne uslužbence.
2. Člen 12. je treba glede uslužbencev poveljništva
rečne plovbe razumeti tako, da se nanaša na uslužbence
Direkcije rečne plovbe, ki ima svojo posebno službeno
pragmatiko, in na izvršilne uslužbence uprave za vzdrže.
vanje vodnih poti.
•
Točka 13.
Odločbo o prejemkih uslužbencev, naštetih v čl. 12.
uredbe, izda zvezno ministrstvo za socialno politiko v
soglasju z zveznim ministrstvom za finance, pri čemer so
ravna po osnovnih vodilih uredbe.
Točka 14.
Po členu 14. uredbe morajo deželne viade posamez.
nih federalnih enot prienačiti prejemke svojih uslužbencev in narodnih odborov na svojem ozemlju, ravnaje se
po osnovnih vodilih uredbe, ob predhodnem soglasju z
zveznim ministrstvom za finance. Ob priena^enjji svojih
uredb tej uredbi morajo deželne vlade upoštevati krajevne in gospodarske razmere v svojem območju kakor
tudi svoje finančne možnosti.
Točka 13."
Ker je po členu 15. uredbe zvezno ministrstvo za
finance pooblaščeno, da izdaja obvezno razlago in navodila za uporabljanje uredbe, veljajo ta navodila in poznejše razlage za sestavni del uredbe.
Točka 16.
1. Od prejemkov, do katerih imajo državni usluž.
benci pravico, se,odtegujeta uslužbenskj davek in davek f
na samce. Uslu/benskj davek se'poMrâ po Té-fvîcah. ki f
so veljale 6. aprila 1941. Davek po višji davčni ali višji
odstotni stopnji ne sme biti vnji od davka po najbližji,
nižji davčni ali odstotni stopnji, povečanega za razliko,
zaradi katere se uporablja višja davčna ali višja odstotna stopnja.
2. Davek na samce se pobira po navodilu za odmero
in plačevanje davkov v letu 1945. (osrednji »Uradni list«
št. 11 z dno 9. marca 1915), točka VIII. pod 3, in znaša
ta davek za obveznike, ki so v službenem razmerju, lfWo
davka po členu 95. oziroma člejiu 96. zakona o neposrednih davkih. Vse oprostitve od tega davka, ^določene v
§ 3. zakona o davku na samce, veljajo še dalje, le da so
oproščene »obdačbe s tem davkom tiste osebe v službenem razmerju, katerih prejemki ne znašajo več ko 2500
dinarjev na mesec.
•
Točka 17.
' *

I

1. Dokler se ne izdajo n> .e odredbe, /.naša pcispe-vek v -uradniški pokojnin-ki sk!;d •••••• nodporni
skf d pomožnega osebja v dr/.nvni službi SVo od polovico
rednih prejn—'<ov, brez roc'bmske drWade, do zn -a
4600.— dinarjev, nad ta znesek pa zra'a pri-pevok Wo
vseh rednih prejemkov, brez rol'i î-'e <i'!d<u!e.
2. Prispevek za podporni sklad ••••/•••• osebja v
državni službi znaša za uslužbuire državnih prometnih
ustanov iz člena 3. uredbe zava-no, do kontne določitve
stopnje, l'/2°/o (en odstotek in pol) red nib prejemkov,
brez rodbinske doklade, ker so te osebe člani bolniškega
sklada državnih prometnih ustanov.
3. Osnovo za pobirani" in vi^in^ prispevkov r.a po.
kojninski sklad dels-, cev državnih prometnih ustanov,

e*
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pokojninski sklad Direkcije rečne plovbe, pokojninski
pklad delavcev vojno-tehničnega zavoda v Kragujevcu,
pokojninski sklad monopolskih delavcev, pokojninski
sklad delavcev državne tovarne sladkorja na Cukarici,
pokojninski sklad delavcev Srbske brodarske družbe in
tem podobne določi ministrstvo za socialno politiko na
predlog uprave tistega sklada.

čevala) ob prijavi za rodbinske doklade in č) naloge za
opravo prepovedi.
2. Zbirke spisov o denarnih podatkih se osnavljajo
pri» računovodstvu.
3. Minister za finance pregleduje občasno po podrejenem kontrolnem oddelku poslovanje vseh naredbodavcev in računodajnikov in ugotavlja ob tej priložnosti,
ali se osebni prejemki državnih uslužbencev pravilno
izplačujejo na podstavi listin, ki so v teh zbirkah spisov»
4. Določajo se obrazci za sestavljanje plačilnih seznamov, izkazov odtegljajev, odredb za izplačilo osebnih
prejemkov in prijav za prejemanje rodbinske doklade.
Zaloge dosedanjih obrazcev seznamov, kontrclniki kreditov in likvidacijski listi se morajo, dolrier se ne na.
tisnejo novi, primerno priravnati obliki, predpisani s tem
navodilom.
Beograd dne 5. maja 1915.
V. št. 2665.
Po pooblastitvi ministra za linance
pomo?nik:
Dr. 0. Blajrojcvic s. r.

Točita 18.
Plačevancem, katerih prejemki so določeni v najvišjih in najnižjih zneskih, se izplačujejo, dokler se ne izdajo pristojne odločbe, najnižji zneski, pridržana pa jim
je pravica do poznejšega izplačila razlike, če se jim z
odločbo pristojnega organa določijo višji zneski prejemkov.
Točka 19.
1. Vsak naredbodavec, ki odreja "izplačila osebnih
prejemkov, mora osnovati zbirko spisov o denarnih podatkih za vsakega 'plačevanca. Zbirka spisov obsega:
a) odloke o postavitvi, napredovanju in kretanju v službi
vobče, ki ima za posledic« spremembo prejemkov; b) prijave za rodbinske d-nklade; c) dokazila (potrdila in spri-
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(na^v ura-ïa)

V ta plačilni seznam vpisana osebe službujejo pri
in jim prešlo z^or ' Vračunani prejemki za mesce
•.
Režiser:

(M. P.)

•;....
• 'li,' "rp'la:

Pripombe za sestavljanje plačilnih seznamov ,
1. V stolpcu 2 so vpiše oznaka sirani koatroînika osebja ali oznaka kartoteke likvidacijskih" lu'.ov, v katerih so
izračunani zadevni prejemki.
2. V stolpcu 5 je treba navesti razvrstitev uradnikov, zvaničnikov in služiteljev po skupinah (z rimarmi številkami);
uradniško, pripravnike je treba v tem stolpcu vpisati z označbo >za ... skupino«, dnevničarje pa z označho .»točka ...
člena 3. urcdho<r.
'"
3. V stolpcu 6.je treba navesti samo število otrok, za katere se prejema rodbinska doklada. '
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4. V stolpcu 16 se potrjuje prejem prejemkov, in sicer potrjuje na unikatu plačilnega seznama prejem režiser s
evojim podpisom v imenu vseh plačevancev, navedenih v seznamu, na duplikatu tega plačilnega seznama pa potrdijo
vsi plačevanci prejem režiserju, ko jim izplača pristoječe jim zneske njihovih neto prejemkov.
6. Na notranji strani plačilnega seznama se izpile bruto znesek izdatkov z besedami.
6. Overitev plačilnega seznama na notranji strani* podpiše starešina urada.
7. Odredba za izplačilo osebnih izdatkov se izda na zunanji strani plačilnega seznama ali pa na posebni poli, ki
mora biti a plačilnim seznamom sešita.
Odredba za izplačilo
Peèat in Številka
Vpisano v kontrolniku kreditov
vložnega zapisnika naredbodavca
na str. št.
.
Kredit je.
Likvidator:
(Naslov izplačilno blagajne)
(Kraj)
Izplačajte v gotovini (s čekom po Poštni hranilnici) po. priloženem plačilnem seznamu osebja
režiserju
,„. „.
,
dinarjev (s številkami in besedami)
iz naslova pristoječih mu prejemkov za mesec
Bruto vsota tega plačilnega seznama obremenja, in to:
partijo
poz.

.

•

•
-

-
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dinarjev

skupaj dinarjev
104
za mesec
proračuna za stroko ministrstva
S skupnim zneskom odtegljajev din ———,
—- (s štovilkami in besedami) naj se naslov obremeni po svojih
knjigah v korist ustreznih računov in naj z njimi dalje po zakonu postopa.
Osebe, vpisane y priloženi plačilni seznam, službujejo pri
in jim gredo izračunani prejemki za mesec _
*.194—. /
Kredita za izplačilo po tej odredbi je dovolj na razpolago, o čemer priča gornje potrdilo odgovornega poslovalca
• kreditom.
(M. P.)

Sef računovodstva:

Narodbodavec:

(Izkaz odtegljajev za uradniški pok. sklad)

kartoteke it.

Seznam
vplačevaloev (urad)

.., ki so vplačali prispevek za uradniški pokojninski sklad
(naziv liplačiln» blagajne)

pri blagajni
1

2

3

Zap.
Štev.

Vložna
številka

Vplačevalčev priimek,
srednja črka in ime

4
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- - >'
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Za kateri
mesec se je
, pobral
prispevek

Osnova za
pobiranje
prispevka

Pobrani
prispevek

Pripomba

C

Din

Din

P

P

•
t

*

s«

•

Skupaj

l besedami:
Pečat in- številka
složnega .zapisnika urada.

Za uradniški pokojninski aklad (podporni sklad)
po tem seznamu pobrani prispevki »o pravilno izračunani in se ujemajo s stanjem teh odtegljajev v.
plačilnem seznamu,
Likvidator: '
.(M. P*
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Pripombe: 1. Stolpce od 1 do 8 ni treba posebej pojasnjevati.
2. V stolpcu 9 6e vpisujejo nujna pojasnila, kakor: >Na novo postavljen«, >Razlika za ... < itd.
3. Obrazec tega izkaza odtegljajev so lahko uporablja tudi za izkazovanje odtegljajev v korist podpornega
sklada pomožnega osebja v državni službi; v tem primeru Je treba spremeniti glavo izkaza.
4. Izkaz odtegljajev za uradniški pokojninski sklad se priloži plačilnemu seznamu • dvojniku, za podporni sklad
pa samo v enem primerku.
•. Izkaz odtegljajev ni troba da overita ne naredbodavce ne Sef - računodajnik, marveč zadostuje v tem pogledu
overitev po likvidatorju, ker izkazj odtegljajev niso samostojen spis, marveč deli plačilnega seznama, katerih
odredbo oziroma nalog za izplačilo sta naredbo daveč in računodajnik že podpisala. Prav tako ni treba na teh
izkazih odtegljajev izdajati novih (depozitnih) dodatnih odredb za vknjiženje oziroma odvedbo odtegljajev
komur po zakonu pristojijo, ker je to že urejeno s posebnimi javnopravnimi predpisi.

Prijava
za prejemanje rodbinske doklade k rednim prejemkom.
I. Ime In dan rojstva vsakega otroka; ali je zakonski, pozakonjon, posvojen ali nezakonski?

^

4

2. Ali ima otrok kak dohodek od lastne imovine, zaslužka •
ali Stipendijo in koliko na mesec; ali se redno Sola in
kje;
ali ima brezplačno mesto v kakem civilnem, vo;
a3kem ali dobrodelnem zavodu in koliko znaša mesečna vrednost tega vzdrževanja; ali je otrok v obrtu
ua uka?
1. Ali je otrok duševno ali telesno trajno nesposoben za
pridobivanje ?

\

4. Če živita roditolja ločeno radi razdružitve zakona, pri
katerem roditelju se vzdržujejo otroci? Če so pri materi, njen poklic in naslov.
•. Ali more vložilee te prijave predložiti krstne - rojstne
liste za otroke in ostala potrdila oziroma spričevala ; če ,
ne more, zakaj ne?
6. Priloge k prijavi :

Za prednjo podatke Jamčim ob moralni, gmotni in kazenski odgovornosti
i 194

.

Vložilee prijave:

Navodilo,
,,
kako >e izpolnjuje prijara za prejemanje rodbinske doklade
upravno ne oddeljuje rodbinska doklade materi, če
se otrok pri njej vzdržuje.
Stolpec fc Ravedeta na) » Ime in dan rojstva za vsakega
Stolpec 5 upoSteva težave glede priskrbe listin, zato «e za, /•
otroka, pa premi položaj otroka po rojstvu oùroum
hteva tukaj krecna izjava o teh težavah.
v Posvojitvi
8td.
ŠtoJpec 6 ima v mielih redna dokazila, in io- krstni-rojstai liet
""P** «J Naveeft j« fcreba same •••••••• odgovore na eno
Za otroke; potrdilo krajevnega narn^-ifa crlhort.
ali več navidwüh vprašanj iti imenovati otroka, na
da je otrok nezakonski in kje se vzdržuje; šolska
katerega «, ta' fldgwor ••••2•. Ce ni odgovora na
potrdila o rednem Jolanju; potrdilo dveh zdravnikov
Tprafoaj^ velja te sa nfcjsUiveu edgovor.
v javni službi o telesni ali duhovni nesposobnor-ti
Stotyec 3 6• «ansia oamć a* otroka, d-aat-vi.? tK telesno t/ajr.o
za ' pridobivanje in dokazila o pozakonitvi oziroma
nesposobnega z*, jwjdobiyanje. Tudi za takog* otroka
posvojitvi otroka.
J» treba v stolp«*: 2 odgovoriti poâtivno, če so za
II.
to razlogi.
i
Stolpec 4 s» Izpolni sanso v primeru, ko roditelja ločeno
Jdiavojzpplni^vloiilec svojeročno s črnilom. Za slabo li
Živita radi razdružitve' zakona. Če je zakon raz- Î'pisme£é~usliiîbence sme izpolniti prijavo.'razen podpisa, tudi i|
vezan, se domneva, da je ,o vzdrževanju otroka kdo drug, ki se kot tak na prijavo sopodpiše: >Izpolnil prijavo >
i
odloženo s pristojno aodno raasodbo, in se zato. — podpis«,
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III. V vseh ostalih krajih:

278.

Odločba
o določitvi cen kinematografskim vstopnicam
za vso državo
Urad za cene ministrstva za trgovino in preskrbo je
predpisal cene kinematografskim vstopnicam za vso
državo, in sicer:
I. V Beogradu, na sedežu federalnih vlad in na sedežu
drugih narodnih odborov:
1. za premiente kinematografe:
III. prostor dinarjev 8.-

•.

„

n

u
I.
»
2. za reprizne kinematografe:
III. prostor dinarjev
• H„
»
»
I„
II. Na sedežu okrožnih narodnih odborov;
III. prostor dinarjev
II.
„
u
I.
»
»

io.^13.-

6.8.—
10,—
6.8.—
10.-

III. prostor dinarjev 4.—
H.
„
„
6.I.
„
„
--•.Najcenejšib prostorov-sedežev po številu ne sme biti
manj ko 25 %> vseh sedežev v kinematografu; najdražjih
sedežev pa ne sme biti več ko 15°/o ostalih sedežev v
kinematografu.
Ta odločba ima obvezno moč od 1. maja 1945.
Beograd dne 27. aprila 1945.'.
St. 2415.
Minister za trgovino in preskrbo:
inž. Nikola Petrovič s. r.

. 279.
Odločba o odpravi vseli skladov za izenačenje cen
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 2G87
z dne 2. maja 1945).
. ,

POSEBNA PRILOGA

k štev. 12. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije1*
z dne 2•. junija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 32 in 33.

Številko 32, z dne IS. maja 1945.
280.

Naredba
o obvezni prijavi in civilni mobilizaciji kmetijskih
strokovnjakov
Da bi se kmetijski eUokovujakj pravilno porazdelili
Da posamezne federalne enote in zagotovilo potrebno
število kmetijskih strokovnjakov za državna kmetijska
Posestva,
odrejam,
da se prijavijo vsi kmetijski strokovnjaki, rojeni leta 1885.
in mlajših letnikov.
Za kmetijskega strokovnjaka po tej naredbi se šteje,
kdor je dovršil nižjo, srednjo ali visoko.kmetijsko ali tem
Podobno šolo, dijaki kmetijske fakultete s šestimi semeetri in več, kakor tudi vsi, ki so vsaj tri leta vodili gospodarstva večja od 100 ha ali so vsaj tri leta bili nadzorniki takih posestev. Prijaviti se mora vsak kmetijski
strokovnjak ne glede na to, kako je sedaj zaposlen, t. j.
v
se osebe v državni ali drugi javni ali v zasebni službi,
Upokojenci, brezposelni kakor tudi tisti, ki delajo na svojem posestvu ali v kakem drugem podjetju.
Prijaviti se morajo takoj pri najbližjem poveljništvu
območja in dati naslednje napisane podatke, ki jih je
°veril krajevni narodni odbor:
1. priimek in ime;
2. leto, mesec, dan in kraj rojstva;
8. natančni naslov: prebivališče, zadnja pošta, okraj;
4. katero kmetijsko šolo je dovršil, kdaj in kje;
5. kje je bil dosedaj v službi in v kakšni lastnosti;
6. e-Čim se bavi sedaj;
?• v katerih kmetijskih panogah ima največ izkustva;
8. če dela na svojem posestvu, kako veliko je to posestvo;
<*• kdo izmed rodbinskih članov še dela na tem posestvu;
O. koga izmed rodbine vzdržuje (s kom živi v skupnosti) in
. 11. ali ima poleg redne dolžnosti tudi še kako funkcijo v krajevnem, okrajnem ali okrožnem odboru (setveni
komisiji).
Na tako vloženo prijavo odda mobilizacijska komi•#
sija svoje mnenje, ali je prijavljena oseba sposobna za
telesno delo, za nadzorovanje terenskih kmetijskih del;
ce nd, ali je sposobna za pisarniško službo.
Vse prijavljene osebe ostanejo tudi še dalje na'svojem sedanjem delu in samo tisti, ki dobe pozneje poseben poziv ministrstva za kmetijstvo demokratične federativne Jugoslavije, se pošljejo na kraj, ki je v pozivu
naveden. Kdor je pozvan na delo in pa njegova rodbina

ima vse pravice, kakršne imajo tisti, ki so pozvani v vojaško službo.
Ta naredba se ne nanaša na osebe, ki služijo v jugoslovanski armadi. Kolikor se posamezni kmetijski strokovnjaki odpuščajo iz jugoslovanske vojske, spadajo pod
predpise te naredbe oziroma se morajo prijaviti pri pristojnem poveljništvu območja s spredaj navedeno pismeno prijavo radi pregleda.
Kdor se temu pozivu ne odzove, se kaznuje po vojaških zakonih.
Ta naredba stopi v veljavo z dnem objave v dnevnem tisku.
Beograd dne 11. maja 1945.
I. št. 202.
. _
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambot
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r.
Minister za kmetijstvo:
Dr. Vaso Cubrilović s. •.
281.
Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje
Gospodarski svet tole
uredbo
o načrtnem razdeljevanju in potrošnji blaga
Člen 1.
Radi smotrne in umne preskrbe prebivalstva in vojske se minister za trgovino in preskrbo pooblašča, da
izdaja v območju celokupnega ozemlja demokratične federativne Jugoslavije vse potrebne ukrepe za načrhio
razdeljevanje in potrošnjo vseh predmetov, za katere se
pokaže potreba.
Člen 2.
Gospodarski svet določi na predlog ministra za trgovino in preskrbo, kateri predmeti spadajo pod načrtuo
razdeljevanje in potrošnjo.
Člen 3.
,
Jugoslovaska armada se preskrbuje e predmeti iz
prednjega člena na podstavi zahtevanj pristojnega vojaškega vrhovnega oblastva po odredbah ministra za trgovino in preskrbo.
Člen 4.
Vsa proizvajalna ministrstva (za kmetijstvo, industrijo, rudarstvo, gozdarstvo in finance) morajo pošiljati
ministrstvu za trgovino in preskrbo, upravi za preskrbo,

88

podatke o proizvajanju predmetov v smislu člena 2. te
uredbe.
Člen 5.
Proizvajalna ministrstva izdelajo načrt za proizvajanje kakor tudi proizvajalne naloge za predmete v smislu
člena 2. za posamezna podjetja v soglasju z ministrstvom
za trgovino in preskrbo, upravo za preskrbo, ob sodelovanju Komisije za obnovo države.
r
Člen 6.
Minister za trgovino in preskrbo izdela ob sodelovanju Komisije za obnovo države načrt za razdeljevanje in
potrošnjo predmetov v smislu čl. 2. te uredbe po federalnih enotah, potrdi ga pa Gospodarski svet. Ta načrt se
izvaja po pristojnih ministrstvih federalnih enot.
.Člen 7•

Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v
>Uradnem listu demokratične federativne - Jugoslavije«.
, Beograd dne 12. maja 1945.
Minister
Predsednik
za trgovino in preskrbo:
Gospodarskega sveta:
Nikola Petrovič s. r.
Andrija Uebrang s. r.
282.

Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje
Gospodarski svet skladno s členom 2. uredbe o načrtnem
razdeljevanju in potrošnji blaga tole
i odločbo,
s katero so določajo predmeti, ki spadajo pod načrtno
razdeljevanje in potrošnjo
I.
Pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo spadajo sledeči predmeti:
1. kmetijski proizvodi: vse vrste žita (pšenica, rž,
ječmen, oves), koruza, riž, vse vrste oljnega semenja
(sončnično, sojino, repično, bučje, makovo, tobačno),
tekstilne surovine (bombaž, volna, konoplja, otre, lan),
vsa živina (konji, goveda, ovce, koze in prašiči), meso,
mast, slanina, salo, loj, sir in vse vrste surovih kož;
2. gozdni proizvodi: drva vseh vrst, jamski les, vse
vrste lesa, potrebnega za stavbarstvo in pohištvo;
3. rudarski proizvodi: vse vrste premoga;
4. industrijski proizvodi: vse vrste moke, otrobi,
oljne pogače, odpadki sladkorne pese, melasa, vse vrste
jedilnega olja, preje, tkanine kakor tudi izdelki iz njih,
vse vrste usnja kakor tudi obutev iz usnja, guma in obutev iz gume, železo in kovine kakoi~tudi polizdelki în
dovršeni izdelki iz njih, elektrotehnični izdelki, stavbeni
material, sladkor in sol, tekoča in plinasta goriva in maziva (nafta in njeni dprivati), špirit za medicinske in
industrijske namene, drujn kemični proizvodi, tobačni izdelki in vžigalice.
•.
Minister za trgovino in preskrbo se pooblašča, da isdaja obvezne razlage, kateri predmeti imenoma spadajo
pod točko I. te odločbe.
III.
Načrt za razdeljevanje proizvodov, ki rabijo tudi kot
industrijska &iu'ovina, izdela prizadeto ministrstvo spo-

razumno z ministrstvom za trgovino in preskrbo. Tako
irdelanj načrt potrdi Gospodarski svet.
Ta odločba stopi v veljavo z dnem razglasitve v
>Uradnem listu demokratične federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 12. maja 1915.
Minister
Predsednik
za trgovino in preskrbo:
Gospodarskega sveta:
Nikola Petrovié s. r.
Andrija Ilcbrang s. r.
283.

Radi pravilnega postopka z medicinskim osebjem
predpisujem na podstavi člena 8. zakona o civilni mobilizaciji medicinskega osebja tale
pravilnik
o ocenjevanju sposobnosti civilno mobiliziranega
osebja
Člen 1.
Če katera civilno mobilizirana oseba iz člena 1. ?•&•
kona o civilni mobilizaciji medicinskega osebja izjavi, da
se zdravstveno ne čuti sposobno za njej dodeljeno delo,
se mora poslati na pregled zdravniški komisiji, sestav,
ljeni pri tistem ministrstvu za narodno zdravstvo ali tisti
narodni oblasti, ki to mobilizacijo odreja.
Člen 2.
Če se ugotovi, da ima pozvana oseba kakšno akutno
bolezen, se mobilizacija odloži za določen čas; če pa je
obolelost kronična, opravi zdravniška komisija nadrobni
pregled in predloži poročilo o izvidu s svojim mnenjem
vred.
Člen 3.
Če nastopi bolezen med mobilizacijskim delom, mo"a
pristojni narodni odbor storiti vse česar je treba za pomoč in zdravljenje obolele mobilizirane osebe; po potrebi pa sestavi zdravniško komisijo, ki odloči o njeni
delovni sposobnosti,' odredi potrebno bolovanje ali i>a
morebitno demobilizacijo.
Člen 4.
Zdravniška komisija je sestavljena iz 3 clanoy, izmed
katerih mora eden biti specialist iz stroke, v katero spada
bolezen obolele oaebe.
Člen 5.
Zdravniška komisija odloči ob popolni osebni odgovornosti komisijskih članov o delovni sposobnosti po
svobodni vesti in prepričanju. Za mnenje komisije je
poglavitno odgovoren zdravnik specialist, v čigar stroko
spada bolezen pregledane osebe.
Člen 6.
Pri odločanju o delovni sposobnosti civilno mobiliziranih medicinskih oseb mora zdravniška komisija
upoštevati, da je delo civilno mobilizirane osebe v veliki
večini primerov popolnoma istovetno z njeno redno civilno službo, katero je ta oseba opravljala pt~^ mobilizacijo.
Člen 7.
Mobilizirana oseba je lahko za službo: sposobna, omejeno sposobna ali sploh nesposobna.
Člen 8.
Kot >sposobno« je treba oceniti tisto osebo, ki lahko
opravlja .vsako medicinsko službo.
.
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Gen 9.
>Za omejeno sposobne« veljajo osebe s kako kronično boleznijo, ki ne dopušča težjega telesnega ali terenskega dela, s katero pa je ta oseba do dne mobilizacije mogla v civilnem življenju redno opravljati svoje
posle. Na telesno jtežjo ali terensko službo se ne morejo
odrejati osebe z ugotovljenimi okvarami srčne mišice in
podobnimi obolenji, zaradi katerih telesno delo ni mogoče ali bi se med takim delom stanje kronične bolezni
•utegnilo tako poslabšati, da bi spravilo mobilizirančevo
t življenje samo v nevarnost. Take osebe se odredijo na
delo. v zavode, bolnišnice, poliklinike, zdravstvene postaje, ambulance ali če to zdravstveno stanje dovoljuje,
tudi na kakšno lažjo terensko službo.
Člen 10.
Za >nespqsobne« se označijo osebe, ki so nesposobne
za kakršno koli medicinsko službo.
Člen 11.
Ce se zdravniška komisija o delovni sposobnosti ne
more izjaviti in je za ugotovitev diagnoze potrebno opazovanje v bolnišnici in laboratorijska analiza, mora poslati komisija take primere na ustrezni oddelek najbližje
bolnišnice. Upravnik bolnišnice mora poskrbeti, da se ija
Poslana oseba takoj prevzame v bolniško preiskavo, šef
- zadevnega oddelka pa mora poskrbeti, da se potrebna
preiskava čimprej dokonča. Po sprejemu mobilizirane
osebe v bolnišnico se sestavi komisija, v katero vstopijo
upravnik bolnišnice, šef oddelka, kjer je bolnik na pre1
skoyanju, in še en zdravnik. Ta komisija pošlje svoje
Poročilo pristojnemu oblastvu po najkrajši poti.
Člen 12.
Zdravniška komisija mora v vsakem posameznem
Primeru po nadrobno opravljenem pregledu v svojem
Poročilu pristojnim narodnim oblastvom svojo diagnozo,
m
öenje in sklep obširno utemeljiti
Člen 13.
Ko prejme pristojno ministrstvo oziroma narodni
°dbor zdravniško-komisijsko poročilo in morebitno pritožbo pregledane mobilizirane osebe, lahko odredi kadar
foli spozna to za potrebno, superkomisijo, ki opravi
iznova zdravniško-komisijski pregled.
Člen 14.
Mnenje
in
ocena
zdravniške
superkomisije sta izVr
šna in. dokončna.
Člen 16. '
Ta pravilnik etopi v veljavo, ko eo objavi y >Uradaem listne.
|eogr«d dne 12. maja 1945.
1•38
:
Minister za narodno zdravstvo:
*.
dr. Z. Srcmec e. r.

lavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in za«
z dne 20. aprila 1945.(>Uradni list« št. 24 z dne 21. aprila
1945), ne pa po uredbi o pomožnem osebju v gostinskih
obratih št. 33804/IH z dne 14. maja 1937 (>SIužbene novine« št. 112 z dne 20. maja 1937*), ker so zadevne
določbe te druge uredbe prenehale veljati, ko je stopila
prva uredba v veljavo.
Beograd dne 5. maja 1945.
Št. 763.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.
285.
Odločba o otvoritvi poštno-carinskih in carinskih
oddelkov
(pomočnik ministra za finance, IV. št. 1599 z dne 2. maja 1945).

286.

Glede na člen 15. uredbe o določanju cen v dinarjih
demokratične federativne Jugoslavije z dne 20. aprila
1945 izdaja ministrstvo za trgovino in preskrbo demokratične federativno Jugoslavije tole
razlago
o obveznem izdajanja računov
. Račun za prodane predmete, za katere so cene nor.
mirane, izda prodajalec samo na zahtevo kupca.
Kolkovina za te račune gre v breme kupca.
V Beogradu dne 4. maja 1945.
St 2740.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
Lazar Sokolov s. r.

' 287.
Odločba o določitvi cene kvasu
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št 2524/4$),,

288,

Nova poštna tarifa
(ministrstvo p. L t., sì. 3569 z dne 10. .maja 1945).

284.

Na podstavi člena 24. uredbe o ureditvi mezd in
Plač delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih
in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizaoiJah izdajem naslednjo

razlago
Uredbe o ureditvi mežđ in plac* delavcev in nameščencev;, y državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih
Pomožno osebje v gostinskih obratih ima pravico do
»WÄa in, Bisca DO wœdbi o ureditvi mezd •• pjac/diei-

289.
Otvoritev, podružnice Poštne hranilnice v Novem
Sadu
(Poätna hranilnica, L St 1518 z dne 12. maja 1945).
* Službeni ust bansko uprave dravske banovine
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Številka 33 z dne IS. inaia 194=5.
290.
Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje Gospodarski svet tole

291.
Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje Uospodarski svet tole

uredbo

uredbo

o ustanovitvi Državnega prevoznega in odpravnega
podjetja demokratične federativne Jugoslavije

o ustanovitvi državnega trgovinskega podjetja
»Narodni magazin«

Člen 1,
Ustanavlja se Državno prevozno in odpravno podjetje
demokratične federativne Jugoslavije s sedežem v Beogradu
za posle blagovnega prevoza po kopnem, vodi in zraku in
odpravljanje blaga.
Člen 2.
Državno prevozno in odpravno podjetje ima svoje podružnice v večjih gospodarskih središčih države in inozemstva.
Podjetje ustanovi lahko tudi svoje poslovalnice v državi in
inozemstvu.
Člen 3.
Poleg poslov blagovnega prevoza po morju, kopnem in
zraku in odpravnin poslov organizira.in vodi podjetje lahko
tudi druge posle, ki so v zvezd z njegovimi nalogami.

Člen 1.
Ustanavlja se državno trgovinsko podjetje >Narodni magazin« s sedežem v Beogradu in s poslovnim področjem na
cejpkupnem območju demokruiične federativne Jugoslavije.
To podjetje je pravna oseba.

Člen 4.
Državno prevozno in odpravno podjetje demokratične
federativne Jugoslavije lahko po potrebi in radi rednega
opravljanja prevozov in odprave blaga sklepa znotraj države
sporazume s prevoznimi in odpravnimi podjetji javnega ali
zasebnega značaja.
Člen 5.
Osnovna glavnica podjetja znaša 30,000.000 dinarjev.
O zvišanju osnovne glavnice in otvarjanju potrebnih kreditov odloča minister za trgovino in preskrbo sporazumno z
ministrom za finance.
Člen 6.
Podjetje vodi upravni odbor, ki je sestavljen iz upravnika in najmanj 2, največ pa 4 članov. Upravnika in člane
upravnega odbora postavlja in zamenjuje minister za trgovino
in preskrbo.
Člen 7.
S čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za trgovino in preskrbo sporazumno • ministrom za finance.
Člen 8.
Podjetje je pod nadzorstvom ministra za trgovino in preskrbo, • odloči tudi o njegovem prenehanju.
Določbe uredbe o državnem računovodstvu in zakona o
glavni kontroli se za to podjetje ne uporabljajo.
Člen 9.
Minister za trgovino in preskrbo predpiše s pravilnikom
natančnejše določbe o ustroju in poslovanju podjetja.
Člen 10.
Ta uredba stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem listu
demokratične federativne jugoslavije<.
5'
Beograd dne 12. maja 1945.
«

Minister
za trgovino in preskrbo:
Nikola Pekova g. r,

Predsednik
Gospodarskega .sveta:
Andrija Hebrang a, r.

Člen 2,
Podjetje ustanavlja na območju posameznih federalnih
enot deželna ravnateljstva podjetja sporazumno z deželno vlado
federalne enote. Ta ravnateljstva poslujejo kot poslovni organi
podjetja za območje federalnih enot. Na območju posameznih
federalnih enot se po potrebi in odobritvi ministra za trpovino zvezne vlade lahko ustanovi večje število ravnateljstev.
Deželna ravnateljstva podjetja ustanovijo po potrebi na
svojem poslovnem območju poslovalnice, prodajalnice, nakupovalnice in skladišča.
Člen 3.
Obratni predmet podjetja je:
a) trgovanje za lastni in tuji račun z vsemi industrijskimi,
obrtnimi, kmetijskimi, gozdnimi in kolonialnimi proizvodi za
potrebe gospodinjstev, vaških gospodarstev in hišnega dela;
b) trgovanje z rudninskimi vodami in allioholnimi pijačami;
c) uvoz vseh proizvodov, omenjenih pod t. a) in b) in
č) sodelovanje pri ustanavljanju državnih in zadružnih
obrtniških delavnic za izdelovanje in predelovanje predmetov,
omenjenih v t a) in b).
Člen 4.
Osnovna glavnica podjetja znaša 50,000.000 dinarjev.
O zvišanju osnovne glavnice in otvarjanju potrebnih kreditov odloča minister za trgovino in preskrbo sporazumno z
ministrom za finance.
Ce je podjetju potreben tudi bančni kredit, prevzame
lahko v imenu države jamstvo za posojila ministrstvo za
finance zvezne vlade.

fčlen 5.
Podjetje dobiva pravice in prevzema obveznosti-samo iz
svojega obratnega predmeta. Pridobiva lahko lastninsko pravico tudi na nepremičnine, toda obremenjevati in odsvojevati
sme nepremično imovino samo po odobritvi ministra za trgovino in preskrbo zvezne vlade.
Za kritje svojih obveznosti odgovarja podjetje s celokupno
svojo imovino. ,
Člen 6.
Podjetje vodi upravni odbor, ki je sestavljen iz upravnika in najmanj 2, največ pa 4 "članov. Upravnika in člane
odbora postavlja in zamenjuje minister za trgovino in preskrbo.
Člen 7.
Deželna ravnateljstva vodijo poslovni odbori, sestavljeni
iz upravnika ravnateljstva in 2 članov.
Clane poslovnih odborov in upravnike deželnih, ravnateljstev p.ostavlja in zamenjuje minister za trgovino in preskrbo
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zvezne vlade sporazumno z ministrom za trgovino in preskrbo
deželne vlade po zaslišanju upravnega odbora podjetja.
Člen 8.
S čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za trgovino
In preskrbo sporazumno z ministrom za finance.
Člen 9.
Podjetje je pod nadzorstvom ministra za trgovino in preskrbo, ki odloča tudi o njegovem prenehanju in spojitvi.
Določbe uredbe o državnem računovodstvu se ne uporabljajo za to podjetje. Prav tako se ne uporabljajo za to
podjetje niti določbe zakona o obrtih, kolikor se nanašajo na
izvrševanje obrtov in na strokovne organizacije.
Člen 10.
S pravilnikom ministra za trgovino in preskrbo zvezne
vlade se predpišejo natančnejše določbe o ustroju, nalogah in
poslovanju podjetja in deželnih ravnateljstev, kakor tudi o
ustanavljanju, poslovanju in postavljanju poslovni!] odborov
poslovalnic, prodajalnic in nakupovalni^
S pravilnikom se določi tudi odgovornost uprave in poslovuih odborov za malomarno opravljanje njim poverjenih poslov.
Člen 11.
Ta uredba stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem listu
demokratične federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 12. maja 1045.
Minister
Predsednik
vi trgovino in preskrbo:
Gospodarskega sveta:
Ing. Nikola Potrorić s. •.
Andrija Hebrang s. r.
292.
Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje Gospodarski svet tole
uredbo
o ustanovitvi državnega petrolejskoga podjetja
»Jugopetrok
Člen 1.
Ustanavlja se državno petrolejsko podjetje (okrajšano
. Wugopetrok) s sedežem v Beogradu in s poslovnim področjem na celokupnem območju demokratične federativne JuRoalavije.
Člen 2.
* Obratni predmet podjetja je uvozj izvoz in promet s pefrolejskimi surovinami in proizvodi
Člen 8.
To podjetje opravlja uvoz, izvoz in promet s petrolejsWmi surovinami in proizvodi bodisi neposredno po svoji
organizaciji, bodisi posredno po zadrugah in trgovcih.
Člen 4.
Osnovna glavnica podjetja znaša 10,000.000 dinarjev.
O zvišanju glavnice in otvarjanju potrebnih kreditov odloči minister za trgovino in preskrbo sporazumno'! ministrom
ta finance.
*
Člen 5.
Podjetje vodi upravni odbor, • je sestavljen iz upravnika in najmanj 2, največ pa i žlanov; Upravnika in dane

upravnega odbora postavlja in zamenjuje minister za trgovino
in preskrbo.
Člen 6.
S čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za trgovino
in preskrbo sporazumno z ministrom za finance. >
Člen 7.
Podjetje nadzoruje minister za trgovino in preskrbo, ki
odloči tudi o njegovem prenehanju in spojitvi.
Določbe uredbe o državnem računovodstvu in zakona o
glavni kontroli se za to podjetje ne uporabljajo.
Člen 8.
S pravilnikom ministra za trgovino in preskrbo se predpišejo natančnejše določbe o ustroju in poslovanju podjetja.
Člen 9.
Ta uredba stopi takoj v veljavo.
Beograd dne 12. maja 1945.
Minister
za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Pctrović s. •.

Predsednik
Gospodarskega sveta:
Andrija Hebrang s. r.

293.
Radi varčevanja z razpoložljivimi zalogami pšenice in
njihovega boljšega izkoriščanja za človeško in živalsko hrano
izdaje Gospodarski svet na predlog ministra za trgovino in
preskrbo tole
'
odločbo
o načina mletja pšenice
1. Mlini morajo pri mletju pšenice za potrebe prebivalstva dobiti najmanj 90 kg moke od vsakih 100 kg očiščene in
mlinsko pripravljene pšenice s hetolitrsko težo 77 kg.
Pri pšenici, katere hetolitrska teža je višja ali nižja od
77 kg, se mora dobivati po pol kilograma moke več oziroma
manj za vsak polni kilogram razlike pri hektolitrski teži.
» 2. Za potrebe jugoslovanske armade se melje pšenica na
podstavi 80 '/onega izkoriščanja za moko, in to pri hektolitrski teži 77 kg ter popravkom ob večji ali manjši hektolitrski
teži, kakor je določeno v točki 1.
3. Belo moko in zdrob je dovoljeno mleti samo za potrebe bolnikov in otrok; za vsak konkretni primer izda federalna oblast, kj je pristojna za prehrano, dovolilo za to, v
katerem se navede:
a) mlin, kjer naj se opravi tako mletje,
b) količina bele moke ali zdroba, ki se dovoljuje,
c) namemba in uporaba te moke ali zdroba.
O vsakem izdanem dovolilu za belo mletje mora oblastvo,
ki ga izda, takoj pismeno obvestiti ministrstvo za trgovino
in preskrbo.
4. V vseh primerih, ko se žito ne melje za potrebe
proizvodnika, se tìa mlinu odmena za mletje v denarju (ne
v naravi) v tisti višini, kakor to odredi pristojno oblastvo.
5. Pri preskrbi prebivalstva in vojske, izvzemši bolnike
in dojenčke, je obvezno mešanje koruzne moke s pšen;co v
razmerju 1:4 (25 °/o koruzne moke).
V Beogradu dne 15. maja 1945.
K. št. 837.
Minister
za trgovino in preskrbo:
lag. Nikola Petrovu e. rf

Predsednik
Gospodarskega sveta:
Andrija Hebrang s. r.
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294.
Odločba
o ustanovitvi Državne industrijske banke d. d.
v Beograda
Radi kar najumnejšega izkoriščanja sredstev in gotovine Bančnega društva d. d. v Beogradu, za katero je
bila odrejena likvidacija, in na podstavi člena 8. odloka
o prehodu sovražniškega imetja v državno svojino in člena 9. pravilnika o organizaciji Državne uprave narodne
imovine sporazumo z ministrom za finance takole
odločam:
1. Ustanavlja ee Državna industrijska banka d. d.
v Beogradu, katere imovina je sestavljena: a) iz gotovine
bivšega Bančnega društva v Beogradu (v likvidaciji); b) iz
vseh kreditov, s katerimi razpolaga Državna uprava narodne imovine, kakor tudi tistih kreditov, ki jih je
Državna uprava narodne imovine dovolila in izplačala
posameznim gospodarskim podjetjem.
2. Ustroj in način voditve Državne industrijske banke
M predpišeta s posebnim pravilnikom.
3. Ta odločba stopi takoj v veljavo.
Beograd dne 12. maja 1945.
K. Št. 975.
Minister za industrijo
in namestnik ministra za finance:
Andrija Hebrang s. •.
295.
Odločba o likvidaciji Bančnega društva d. d. v
Beogradu
(minister za industrijo in namestnik ministra za finance,
K. št. 977 s dne 12. maja 1945).
296.

Odločba
o prehoda industrijskih podjetij, ki so prešla v državoo last, pod poslovno vodstvo in nadzorstvo zveznega
ministrstva za industrijo
Na podstavi členov 8. in 10. odloka o. prehodu sovražniSkega imetja v državno svojino z dne 21. novembra 1944
na predlog Državne uprave narodne imovine takole
Odločam:
Ï. ••• Industrijska podjetja, industrijske in stanoJWOajske zgradbe, kakor tudi premični in nepremični in.venter y teh podjetjih in zgradbah preidejo pod poslovno
vodstvo zveznega ministrstva za Industrijo oziroma njegovih ustreznih strokovnih oddelkov.
2. Ministrstvo za Industrijo prevzame vodstvo ppslo.
vanja teh industrijskih podjetij kakor tudi skrb za proizvodnjo v njih in za gospodarsko izkoriščanje teh industrijskih podjetij.
Imovinska razmerja in drugi pravni posli kakor tudi
dovoljevanje investicijskih industrijskih kreditov in
kontrola njihove uporabe se obravnavajo v pristojnosti
Državne uprave narodne imovine.
3. Ministrstvo za industrijo poskrbi takoj za registracijo teh industrijskih podjetij, popis celokupnega inventarja industrijskih in stanovanjskih zgradb ter razpoložljivih surovin.

4. Roke in način predaje teh podjetij določita sporazumno ministrstvo za industrijo in Državna uprava
narodne imovine.
5. Podjetja pod sekvestrom so izjema toliko, da postavlja sekvestrsko upravo sâmo Državna uprava narodne imovine.
Beograd dne 12. maja 1945.
K. št. 978.
Minister za industrijo
in zastopnik ministra za finance:
Andrija ncbraiig s. r.
297.
Na podstavi člena 10. zakona o izvajanju socialnega
zavarovanja na območju demokratične federativne Ju«oslvije se,radi enotnega uporabljanja tega zakona izdaje
tole

navodilo
za enotno uporabljanje zakona o izvajanju socialnega
zavarovanja na območju vse države
I. Osrednji zavod za socialno zavarovanje ee ustanavlja s sedežem v Zagrebu kot edini zaVarovatelj, ki
izvaja zavarovanje po deželnih zavodih za socialno zavarovanje.
Osrednji zavod za socialno zavarovanje izvaja zavarovanje za onemoglost, starost in smrt (pokojninsko -ulva rovanje) in zavarovanje za nezgode. Zavarovanje za
brezposelnost se izvaja, dokler se ne izda zakon o enotnem socialnem zavarovanju, po dosedanjih predpisih V
sestavu Osrednje uprave za posredovanje dela.
Pokojninski zavodi za zavarovanje zasebnih nameščencev v Beogradu, Ljubljani, Sarajevu in Zagrebu,
pokojninski skladi državnih uslužbencev, podporni sklad
pomožnega osebja v državni službi, podporni skladi !>omožnega osebja bivših banovin, Osrednja uprava človekoljubnih skladov pri ministrstvu za promet v Beogradu
oziroma ustrezne ustanove v Zagrebu in Ljubljani, glavne
bratovske skladnice v Beogradu, Ljubljani, Sarajevu," Splitu in Zagrebu postanejo oddelki Osrednjega zavoda.
Ostale ustanove: pokojninski skladi monopolskih delavcev, pokojninski sklad delavcev vojno-tehničnega zavoda v Kragujevcu, pokojninski sklad delavcev državne
tovarne za sladkor na Čukarici, pokojninski skladi državnih prometnih ustanov, pokojninski sklad osebja rečne
plovbe v Beogradu, pokojninski sklad bivše Srbske brodarske družbe v Beogradu, pokojninski skladi pogodbenih poštarjev, banovinski pokojninski okladi občinskih
uslužbencev, pokojninski skladi mestnih in cerkvenih1
občin, pokojninski sklad uslužbencev Narodne banke, pokojninski sklad uslužbencev Državne hipotekarne banke,
pokojninski sklad uslužbencev Privilegirane agrarne
banke, kakor tudi vsi ostalj pokojninski skladi državnih
in javnopravnih ustanov in podjetij postanejo začasni
organi Osrednjega zavoda za socialno zavarovanje; rok,
v katerem prenehajo samostojno izvajati zavarovanje, določi na predlog Osrednjega zavoda minister za socialno
politiko demokratične federativne Jugoslavije.
II. Deželni zavodi' za socialno zavarovanje ee usta«
novijo na sedežih federalnih enot. Deželn\ zavodi izvajajo
zavarovanje za bolezen. V sestav deželnih zavodov spadajo osrednje' ustanove bolniškega sklada državnega prometnega osebja in glavne bratovske skladnice. kolikor so^
zavarovatelji za bolezen.
• '
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Deželni zavodi izvajajo zavarovanje po svojih podružnicah, ki so:
1. okrožni uradi za zavarovanje delavcev pod naslovom >Deželni zavod za socialno zavarovanje, podružnica občnega delavskega in nameščenskega zavarovanja
v

<;

.

*

'

.

2. oblastne uprave bolniškega sklada državnega prometnega osebja pod naslovom: »Deželni zavod za socialno
zavarovanje, podružnica zavarovanja državnega prometnega osebja v
<;,
3. združene in krajevne bratovske skladnice pod naslovom: »Deželni zavod za socialno zavarovanje, podružnica zavarovanja rudarjev v
«.
Te ustanove posredujejo hkrati tudi zavarovanje za
onemoglost, starost in smrt (pokojninsko zavarovanje),
kakor tudi zavarovanje za nezgode.
Ostale ustanove obveznega zavarovanja za bolezen:
bolniška blagajna beograjske trgovske mladine v Beogradu, bolniška blagajna trgovskega in podpornega
društva v Ljubljani, zasebno društvena bolniška blagajna
>Merkur< v Zagrebu, bolniški sklad osebja rečne plovbe,
bolniški sklad uslužbencev Narodne banke, kakor tudi
vsi ostali bolniški skladi državnih in javnopravnih ustanov in podjetij postanejo začasne izpostave pristojnih
podružnic deželnih zavodov.
III. Od dne ko stopi ta zakon v veljavo, pa doklar
eo ne opravi likvidacija, določena v členu 11., se predpisujejo in pobirajo prispevki in vloge za račun Osrednjega zavoda za socialno zavarovanje.
Pokojnine, rente in podpore se izplačujejo po dosedanjih predpisih, le da izda začasna uprava Osrednjega
zavoda naknadna navodila za nakazilo pobranih prispevkov in vlog v rentnih panogah zavarovanja.
IV. Glede delitve pristojnosti med ministrstvom za
eocialno politiko zvezne vlade in ministrstvi za socialno
politiko posameznih federalnih enot velja tole:
a) Ministrstvo za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije izvršuje neposredno nadzorstvo nad
Osrednjim zavodom .za socialno zavarovanje in vrhovno
državno nadzorstvo nad deželnimi zavodi in vsemi njihovimi podrejenimi ustanovami.
V pristojnost ministrstva za eocialno politiko demokratične federativne Jugoslavije spada zlasti:
1. izdelovanje predpisov za socialno zavarovanje:
osnutkov zakona in uredb, izdajanje naredb, pravilnikov
fo navodil, potrjevanje pravil in ostalih predpisov, skupkih za vso državo, kakor tudi izdajanje enotnih smernic
z
" njihovo pravilno izvajanje;
2. organiziranje Osrednjega zavoda za socialno zavajanje in izvajanje novih panog in vrst socialnega zav
«rovanja;
3. izdajanje obveznih odločb radi zagotovitve enotne
ga sojenja glede socialnega zavarovanja;
4. reševanje medfederalnih Sporov med posamaz^Dii ustanovami socialnega zavarovanja;
5. zastopanje koristi vseh ustanov socialnega zavarovanja nasproti inozemstvu.
b) Ministrstvo za socialno politiko federalne enote
izvršuje neposredno nadzorstvo nad deželnim zavodom
in njegovimi podrejenimi ustanovami.
V pristojnost ministrstva za socialno politiko federalne enote spada zlasti:
1. predlaganje sprememb predpisov o socialnem zavarovanju;
2. organiziranje in izvajanje socialnega zavarovanja
»a ozemlju federalne enote v okviru občnih predpisov]

3. reševanje sporov med zavarovanci in delodajalci
ter sporov med delodajalci in socialnimi ustanovami;
4. ustanavljanje samouprav ustanov socialnega zavarovanja in ureditev sodišč tega zavarovanja;
5. odločanje o vseh vprašanjih socialnega zavarovanja, ki se nanašajo na socialno zavarovanje na območju
federalne enote.
,
V. Ministrstva socialne politike federalnih enot morajo po drugem odstavku člena 8. zakona od organizacij
prizadetih oseb takoj zahtevati predloge, da se postavijo
začasne uprave in nadzorstveni odbor deželnih zavodov
oziroma začasne poslovne uprave podružnic teh zavodov.
VI. Glede likvidacije razpuščenih ustanov in sestavitve likvidacijske bilance izda začasna uprava Osrednjega zavoda za socialno zavarovanje potrebne odredbe in
navodila.
VII. Vsi uradi in ustanove (skladi), ki so izvajali
obvezno zavarovanje po §§ 7. in 120. zakona o zavarovanju delavcev oziroma po šestem odstavku § 3. zakona o
pokojninskem zavarovanju, se morajo takoj, najkasneje
pa do 1. julija 1945 po pristojnem deželnem zavodu prijaviti Osrednjemu zavodu za socialno zavarovanje.
Beograd dne 16. maja 1945.
IV. št. 770.
Minister za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišnik s. r.
298.
Na podstavi člena 14. uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih
podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah se predpisuje
naslednji
pravilnik
o izplačevanju doklad za otroke iz sklada za podpiranje delavskih in nameščenskih rodbin z otroki
§ 1.
Od dne ko stopi ta pravilnik v veljavo, se mora izplačevati delavcem in nameščencem v državnih gospodarskih in
zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah po
členu 14. uredbe o ureditvi mezd in- plač delavcev in -nameščencev teh podjetij, ustanov in organizacij doklada za
otroke iz sklada za podpiranje delavskih in namešSenskih
rodbin z otroki, ki se ustanovi pri Osrednjem zavodu za socialno zavarovanje v Zagrebu.
Doklada znaša 7 dinarjev na dan, na mesec pa 175 dinarjev za enega otroka.
§2.
/
Pravico do doklade za otroke imajo vsi delavci in nameščenci za čas: zaposlitve; prekinitve dela zaradj. bolezni,
združene z nesposobnostjo za delo; poroda; onemoglosti;
nezgode, če presega zmanjšanje delovne sposobnosti 6G2/a°/#
kakor tudi za čas vojaških vaj.
§3.
"
Doklada gre praviloma za otroke pod 14 leti starosti.
Ce se otrok šola in nima zaposlitve, gre doklada roditeljem
do dokončanega otrokovega 18: leta starosti.
Ce sta oba zakonca zaposlena, gre pravica do doklade
očetu. Ce pa vzdržuje mati zakonske alf nezakonske otroke,
gre doklada materi.
§4Pravica do doklade se prizna na podstavi pismene prijave, vložene na predpisanem obrazcu pri pristojni iwjnovi.,
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socialnega zavarovanja. Na prijavi mora delodajalec potrditi,
da je delojemnik pri njem zaposlen. Prijavi je treba priložiti izpisek iz matičnih knjig ali potrdilo pristojnega oblastva, ki opravlja registracijo novorojencev, oziroma pri otrocih
nad 14 let starosti, ki se šolajo, dokazilo o obiskovanju šole.
Izpiski iz matičnih knjig (registracije) in dokazila o obiskovanju šole so prosti taks.
Če ni izpiska iz matičnih knjig (registracije), je dokazilo
o otrokovi starosti lahko tudi izjava dveh državljanov, ki jo
overi pristojni narodni odbor. Taka izjava je lahko dokaz, da
otrok ni zaposlen, da oče ni zaposlen v primerih, ko prejema
mati doklado za otroka, kakor tudi da vzdržuje zakonskega
ali nezakonskega otroka mati. .
Delavci in nameščenci so dolžni takoj prijaviti vsako
spremembo, ki vpliva na njihovo pravico do te doklade.
§5.
Doklada za otroke se izplačuje praviloma vsak mesec
za nazaj.
Način izplačevanja predpiše vsak deželni zavod za socialno zavarovanje za svoje območje.
§6.
Sredstva sklada sestoje iz vplačil (prispevkov), ki so jih
celotno dolžni plačevati delodajalci za vse delojemnike, in to
hkrati s prispevki za socialno zavarovanje;
Dokler ne bo imel sklad za podpiranje delavskih in nameščenskih rodbin z otroki likvidnih sredstev od vplačil, se
mora.izplačevati podpora iz predjema, ki ga v ta namen da'
skladu na razpolago ministrstvo za finance demokratične federativne Jugoslavije.

§7.
Prispevek za doklado za otroke določa in spreminja na
predlog Osrednjega zavoda za socialno zavarovanje minister
za socialno politiko demokratične federativne Jugoslavije po
• zavarovani mezdi zaposlenih oseb, Zaslej znaša ta prispevek
na dan 12% zavarovane enodnevne mezde.

§8.
Za kar v tem pravilniku ni predpisov, veljajo povsem
nalično določbe zakona o zavarovanju delavcev in na podstavi
tega zakona izdani predpisi.
§9.
Kljub predpisom § 5. morajo do ustanovitve sklada, začenši z dnem 21. aprila 1945, izplačevati doklade za otroke
na podstavi pismenih dokazov, predpisanih v § 4., delodajalci
iz zneskov, katere jim dajo kot predjem pristojne ustanove
za socialno zavarovanje, in to iz kredita, dovoljenega v ta
namen po ministrstvu za finance demokratične federativne
Jugoslavije.
"--"
§ 10.
Osrednji zavod za socialno zavarovanje izdaje potrebna
navodila za ta pravilnik.
"""WfJfPßrTTT]
'
§H.
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem
listu«.
Beograd dne 27. aprila 1945.
IV. št. 646.
Minister za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišniii s. r. *

299.
Na podstavi § 21. zakona o zavarovanju delavcev predpisujem sledečo
naredbo
o spremembi mezdnih razredov v delavskem
zavarovanju na območju vse države
Dosedanji
spreminjajo in
Mezdni
razred
'
1.
2.
nad
3.
„
4.
„
5.
„»>
6.
„
7.
l
8.
„
9.
„
10.
„
11.
5)
12.
»
13.
»>

Člen 1.
mezdni razredi v delavskem zavarovanju se
se glase:
Višina zaslužka
Zavarovana
na dan
mezda
do 20.— din
14.- din
20.— din
„ 28.— „
20— „
28.— „
„ 40.— „
28.— „
40.- „
„ 52.- „
40.- „
52.- „
„ 64.- „
52.- „
64.- „»
„ 80.- . „
64.- „
104.—
80.80.- „
104.128.—
104.- „
„ 160..
160.- „
128.— „
128184.160.- „
160.—
208.184.184.— »
240.208.—
208.—
240.- »
240.—

Člen 2.
Za osebe, uvrščene v 1. do 4. mezdni razred, plačuje
delodajalec ves prispevek iz svojih sredstev, za ostale mezdne
razrede pa se pobirajo prispevek in doklade takole: prispevek *
za bolezen, onemoglost, starost in smrt ter doklado za borzo
dela plača po polovici delodajalec, polovico pa delojemnik;
prispevek za nezgode, nadzorstveno takso za Osrednjo inspekcijo dela in prispevek za sklad za podpiranje delavskih in
nameščenskih rodbin z otroki celotno delodajalec, doklado za
delavsko zbornico pa celotno delojemnik.
Člen 8.
Za prostovoljno zavarovanje oseb, ki imajo za čas bolezni, združene z nesposobnostjo za delo, pravico do hranarine, se pobirajo prispevki po 9. mezdnem razredu; za ostale
prostovoljno zavarovane osebe po 6. mezdnem razredu, za
osebe pa, ki nadaljujejo obvezno članstvo, po tistem mezdnem
razredu, ki ustreza mezdnemu razredu delojemnika iste ali
podobne stroke.
Člen 4.
Glede denarnega nadomestka za prejemke v naravi velja,
kolikor ni odrejeno ali se ne odredi drugače, lestvica denarne
zamene za prejemke v naravi, določene z odlokom Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije št. 1747 z dne 31. decembra 1944 o določitvi mezdnih razredov in lestvice za
denarno zameno prejemkov v naravi v delavskem zavarovanju, po protivrednosti novega dinarja demokratične federativne Jugoslavije.
Člen 5.
Novi mezdni razredi veljajo od 21. aprila 1945 dalje.
Člen 6.
Ta naredba stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem
listu«.
Beograd dne 27. aprila 1945.
IV. št. 617.
Minister za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišnik s. r,
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300.
Na podstavi §§ 30., 164. in 165. pravil bratovske skladnice izdajem tole

301.

Odločba

odločbo

o razmejitvi poslovanja glede delniških družb

o spremembi višine kategorijskih in režijskih zaslužkov v zavarovanju delavcev pri rudarskih podjetjih
za območje vse države

V zvezi z določbo člena 3. odloka predsedništva Antifašj'stičnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne
3. februarja 1945 o ustanovitvi poverjeništva za trgovino in
preskrbo in določbo člena 16. odloka predsedništva Nack>
nalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije o organizaciji državne finančne uprave, po katerih se je preneslo nadzorstvo
nad zasebnim bankarstvom v pristojnost ministrstva za finance, in pa da bi se posli iz pristojnosti resora ministrstva
za trgovino in preskrbo nemoteno opravljali, takole

Člen 1.
Višina zavarovanega dnevnega kategorijskega in režijskega zaslužka v zavarovanju delavcev in uslužbencev rudarskih podjetij znaša:
zunaj kategorije 14Ò.- dinarjev
za I. kategorijo 120,—
»
za II.
100.—
za III.
84.—
>»
za IV.
72,—
j»
za V.
60,—
j»
za VI.
40.»
Člen 2.
Za osebe, razvrščene v VI. kategorijo, plačuje delodajalec
ves prispevek iz svojih sredstev; za ostale kategorije pa se
plačujejo prispevki in doklade takole: prispevek za bolezen,
onemoglost, starost in smrt kakor tudi prispevek v sklad za
preskrbo nezaposlenih rudarskih delavcev plača po polovici
delodajalec, polovico pa delojemnik; prispevek za nezgode in
prispevek v sklad za podpiranje delavskih in nameščenskih
rodbin z otroki plača celotno delodajalec, prispevek za delavsko zbornico pa plača celotno delojemnik.
Člen 8.
Za prostovoljno zavarovane osebe se pobirajo prispevki
po VI. kategoriji.
Člen 4.
Kategorijski in režijski zaslužki veljajo od 21. aprila 1945.
Člen 5.
Ta odločba stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem
listu«,
Beograd dne 27. aprila 1945.
IV. št. 606.
Minister za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišnik s. r,

odločam:
1. Posli glede delniških dražb ostanejo, ne glede na
predmet podjetja, do nadaljnje odredbe v pristojnosti resora
ministrstva za trgovino in preskrbo in opravlja te posle v
pristojnosti ministrstva za trgovino in preskrbo oddelek za
notranjo trgovino.
2. Pristojnosti ministrstva za trgovino in preskrbo se
pridržujejo vsi posli glede ustanavljanja, spreminjanja pravil in likvidiranja delniških družb:
a) ki se bavijo s kreditnimi posli in zavarovalnimi posli,
in to ne glede na višino osnovne glavnice;
b) ki imajo več ko 1,000.000 dinarjev osnovne glavnice, Če se bavijo s posli, ki niso ne kreditni ne zavarovalni
posli.
3. V pristojnost federalnih enot se prenašajo:
a) posli glede ustanavljanja, spreminjanja pravil In
likvidiranja delniških družb, katerih predmet ni ne kreditno
ne zavarovalno poslovanje, če družbena glavnica ne pre»
sega meje 1,000.000 dinarjevL
b) vsi nadzorstveni posli nad delniškimi družbami ne
glede na predmet podjetja.
Ta odločba stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem
listu<.
Beograd dne 12. maja 1945.
St 7676.
'
Minster za trgovino in preskrbo»
Ing. Nikola Petrpjić I, r,

POSEBNA PRILOGA
k štev. 18. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne SO. junija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 34 in 35.

Številka 34 • dine 22. maja 1945.
302.

Na podstavi uredbe o ureditvi mezd in plač nameščencev in delavcev v državnih gospodarskih in zasebnih
podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah z dne
20. aprila 1945 izdajem tole

odločbo,
s katero se določajo plače upraviteljem, delegatom in
njihovim pomočnikom pri industrijskih podjetjih pod
državno upravo*in sekvestrom in pri podjetjih,, kjer
se uveljavlja država'kot solastnik
Člen 1.
Upraviteljem, delegatom in njihovim pomočnikom
Pri industrijskih podjetjih pod državno upravo in sekvestrom in pri podjetjih, kjer se uveljavlja država kot
solastnik, se določajo plače po določbah uredbe o mezdah
in plačah delavcev in nameščencev z dne 20. aprila 1946.
Člen 2.
Upravitelje, delegate in njihove pomočnike
Podjetje.
Člen 3.
Ce je postavljen en upravitelj ali delegat
, Podjetij, ga plačuje eno podjetje, katero določi
°*iroma federalno ministrstvo za industrijo (po
nosti), in mu izplačuje plačo po členu 8. uredbe.

plačuje
za več
zvezno
pristoj-

vih pomočnikov, ki se mora pokazati v uspešnem pošlovanju podjetja, dovoli minister posebne nagrade za izkazano uspešno delo.
Beograd dne 16. maja 1945.
K. st. 1026.
Minister za industrijo
in namestnik ministra za finance:
Andrija Hebrang 8. •.
303.

Radi kar najumnejšega izkoriščanja zavarovalnih
podjetij, ki so kot sovražniška prešla ali še preidejo v
državno last po odloku predsedništva Antifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije o prehodu sovražniškega imetja v državno svojino in na podstavi člena 8.
tega odloka in člena 9. pravilnika o organizaciji Državne
uprave narodne imovine'ter sporazumno z ministrom za
finance izdajem tole
.
-

odločbo,
s katero se prenašajo v pristojnost ministrstva za finance zavarovalna podjetja, ki so kot sovražniška
prešla ali še jpreidejo v državno last
Zavarovalna podjetja, ki so kot nemška imovina prešla ali še preidejo v državno last skladno z odlokom
predsedništva AVNOJ-a o prehodu sovražniškega imetja
v državno evojino in ki se spajajo v Državni zavod za
zavarovanje in pozavarovanje, kakor tudi ta zavod sam
se prenašajo v pristojnost ministrstva za finance.

Člen 4.
Plače se izračunajo:
a) upraviteljem — po točki •/1 do vštete IV/2
Beograd dne 18. maja 1945.
•••• 8. uredbe;
K. št. 1046.
b) delegatom — po točki 11/2 do vštete •1 Člena 8.
Minister za industrijo
uredbe;
in namestnik ministra za finance:
c) pomočnikom upravitelja in pomočnikom delegata
*-. Po točki I/l do vštete III/S člena 8. uredbe.
Andrija Hebrang e. t.
,
Vizino plač po prednjih odstavkih za upravitelje,
đelo
gate in pomočnike predlaga uprava podjetja in jih
Predloži zveznemu oziroma federalnemu ministrstvu za
304.
industrijo (za podjetja, ki so v pristojnosti federalnih
Na podstavi člena 24. uredbe o ureditvi mezd in plač
vlad) v overitev.
Ob predložitvi in overitvi plač se upoštevajo obseg, delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zavažnost, dohodki podjetja, sposobnost, strokovna izobrazba, sebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah
vestnost in požrtvovalnost upravilelja, delegata ali/ po- izdajem tole
močnika;
i
*
razlago
N
Ob predlaganju plač je treba upoštevati tudi moreuredbe o ureditvi mezd in plač delavcev
bitne prejemke y naravi, ki jih upravitelji, delegati ali
in nameščencev
pomočniki imajo.
Plače pò gorenjih" postavkiU ee jemljejo kot začasne . ,/ Pravica do posebne doklade po 1;— dinar za delovno
osnoyne •1•••,!•• delu uprAYitelje •• delegata In njego- 'uro*iz'člena 8: te uredbe gre tudi tistim delavcem, ki
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delajo v .akordu (člen 7.), če delajo ob posebno težkih,
nezdravih ali življenju nevarnih pogojih, kakor tudi če
zaradi -vrste posla, ki ga opravljajo, obrabljajo obleko
in obutev bolj kot običajno.
Beograd dne 19. maja 1945.
IV. št. 901.
Minister za socialno politiko:
Dr. A. Kržišnik s. r.

305.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo — urad za cene
•— izdaje tole

navodilo
za določanje cen v trgovini na debelo in na.drobno
Prodajne cene v trgovini na debelo in na drobno
se določijo na podstavi dejanskih nabavnih cen in se
pribijejo k tem cenam ustrezni odstotki, ki so dopustna
meja kosmatega zaslužka.
Potemtakem vsebuje prodajna cena v trgovini na
debelo in na drobno:
a) dejansko nabavno ceno in
b) odstotek dopustnega kosmatega zaslužka.
Dejanska nabavna cena.
Dejanska nabavna cena v trgovini na debelo obsega
téle postavke:
1. nabavno ceno franko proizvajalčevo skladišče oziroma franko natovorjeno v^ vagon ali ladjo v kraju proizvajalca, in to po proizvajalčevem računu, potrjenem
po pristojni državni ustanovi;
2. prevozne stroške od proizvajalčevege skladišča do
najbližje nakladalne postaje oziroma pristanišča v kraju
proizvajalca, vštevši stroške natovoritve in raztovoritve
kakor tudi stroške natovoritve v vagon ali ladjo, in to
po potrjeni krajevni tarifi;
3. prevozne stroške po železnici, z ladjo ali drugim
prevoznim sredstvom od kraja proizvajalca do kraja prodajalca na debelo, vštevši morebitne stroške pretovoritve
in tehtanja, in to na podstavi izvirnih listin (n. pr.
tovornih listov);
4. stroške za zarovanje oziroma spremljanje blaga
na potu;
5. stroške raztovoritve na najbližji razkladalni postaji
ali pristanišču V kraju prodajalca na debelo kakor tudi
prevozne stroške od razkladalne postaje do skladišča
trgovca na debelo, vštetvši stroške natovoritve in raztovoritve, in to po računu odpremnika ali kakega drugega
prevoznega posrednika in po potrjeni krajevni tarifi;
6. stroške zaobale ali vrnitve zaobale (r£ pr. vrnitev
praznih sodov za jedilno olje, špirit);
7. morebitne državne in samoupravne davščine in
podobno.
Iz gorenjih postavkov ee dobi skupni seStevek nabavne cene oziroma lastne cene blaga. Ni nujno, da bi
morali biti vsi ti postavki pri vsaki kalkulaciji prodajne
cerio. Tako n. pr. odpadejo vsi stroški v zvezi s prevozom
od proizvajalčevega skladišča do najbližje nakladalne postaje v kraju proizvajalca, če je blago kupljeno po proizvajalčevi ceni franko natovorjeno v vagon. Prav tako
odpade cela vrsta drugih postavkov, če je skladišče prodajalca na debelo v istem kraju kot proizvajalčevo skladišče. Stroškov za zavarovanje in spremljanje ni pri
vsakem blagu, stroški zaobale pa so odvisni od vrste
blaga in od načina, kako &e blago ßojavlja s trgovini.

Potemtakem se vkalkulirajo gorenji postavki v nabavno
ceno samó, kolikor so efektivni, dejanski."
Na lastno ceno v trgovini na debelo, izračunano na
gorenji način, se zaračunajo ustrezni odstotki dopustnega
kosmatega zaslužka v trgovini na debelo. Ti neprestopni
odstotki obsegajo poleg čistega zaslužka tudi vse režijske
izdatke. Iz tako omejenega kosmatega zaslužka poravnavajo prodajalci na debelo vso svojo režijo in davke,
izvzemši trošarino, skupni davek na poslovni promet in
davek na luksus, ki neposredno obremenjajo blago. Kalo
in manko sta že vračunana v odstotek dopustnega kosma,
tega zaslužka, kolikor sta običajna. V izrednih primerih
pa se smeta privzeti kot posebna postavka v nabavno
ceno.
Nabavna cena v trgovini na drobno lahko obsega
posamezne postavke iz dejanske nabavne cene v trgovini
na debelo. Postavki, ki spadajo v dejansko nabavno ceno
trgovine na drobno, se določijo po številu in vrsti
manipulacij, ki so potrebne, da se spravi blago do skladišča prodajalca na drobno.. Ce je skladišče prodajalca
na drobno v istem kraju kakor skladišče prodajalca na
debelo, spadajo v dejansko nabavno ceno samo tile
postavki:
1. nabavna cena franko skladišče prodajalca na
debelo, in to po računu prodajalca na debelo, potrjenem
po pristojni državni ustanovi;
»
2. prevozni stroški od skladišča prodajalca na debelo
do obratovalnice prodajalca na drobno, vštevši stroške
natovoritve in raztovoritve, in to po potrjeni krajevni
tarifi; '
4
3. stroški zaobale ali vrnitve zaobale, vštevši stroške
zavijanja ob oddajanju blaga na drobno (n. pr. papirnate
vrečice), če ne gre za izvirni ovoj.
Na tako dobljeno nabavno ceno v trgovini na drobno
se, zaračunajo ustrezni odstotki dopustnega kosmatega zaslužka v trgovini na drobno. Če nabavljajo trgovci na
drobno blago neposredno, od proizvajalca, ne sme prodajna cena obsegati odstotkov dopustnega kosmatega zaslužka v trgovini na debelo; zato pa obsega vse postavke,
ki spadajo k dejanski nabavni ceni v trgovini na;debelo. t
V tem primeru je prodajna cena v trgovini na drobno
dejanska nabavna cena v trgovini na debelo, povečana
samo z odstotki dopustnega kosmatega zaslužka v trgovini na drobno.
Pri uvoženem blagu obsega dejanska" nabavna cena
tudi še druge postavke. Za določanje nabavnih cen pri
uvozu se izda posebno navodilo.
Meja kosmatega zaslužka v trgovini
na debelo in na drobno za razno racionirano blago:
t
V prodaji
na
na
debelo drobno
v?/«
1. Kolonialno4pecerijsko blago:
a) predmeti, ki rabijo prehrani, vštevši
začimbe, eočivje, konserve in marmelado
10
20
b) ostali predmeti
12
25
c) davku na luksus zavezano blago,
izvzemši začimbe, konserve in mar15
30
melade
2. Alkoholne pijače:
a) vino, žganje in destilati,- vštevši vse
manipulacije sa • oskrbovanje in
hrambo, kakor tudi izgubo z use10dlinami (v steklenicah)
30
%.
40
10
bi eojrtoa, ••••, -jfe steklenicah)

09
V prodaji
na
na
debeloA drobno
Vo
10
7
25
12
10

Proizvodi varilne industrije:
a) špirit, kis
b kvas, vštevši kalo
c) pivo
4. Niirnberško blago:
'
12
a) navadno blago
15
b) davku na luksus zavezane bkgo
• ' 5. Steklarsko-porcelansko blago:
15
a) navadno, vštevši lom
17
b) luksuzno, vštevši lom
12
Drva za kurjavo
Tehnični les:
a) hlodi, debla, jamski les, tesani
15
trami, železniški pragovi itd.
b) rezan stavbeni les
15
c) rezan stavbeni les plemenitih vrst
drevja (oreh, slavonski hrast, beli
20
javor in rebrač itd.)
č) parketniki, ladijsko dno, vezane
20
plošče in furnir
15
Lesni izdelki
Premog:
5
a) črni in rjavi (vštevši raztros)
6
b) lignit (vštevši raztros)
10. Oglje (vštevši raztros)
15
Ml. Izdelki iz usnja in gume
15
12. Obutev:
'•—
a) usnjena obutev
b) obutev s podplatom iz lesa, pletenin itd.
13. Manufakturno-galanterijsko in konfekcijsko storjeno blago:
12
a) navadno blago
17
b) davku na luksus zavezano blago
14. Jroizvodi iz konoplje in lanu
15
15. Železarsko in kovinsko blago:
10
a) stroji, priprave in orodje
b) rezervni deli pod a) in drobno blago 15
15
c) ostalo blago
16. Elektrotehnični material:
10
a)" motorji in aparati
12
b) ostalo blago
17. Radiotehnični material
15
18. •Stavbeni material:
a) cement, mavec, prode«, posek,
strešniki, zidaki itd. (vštevši raz10
tros oziroma lom)
12
b) apno (vštevši raztros)
IS. Keramika in lončeno blago
15
20. Kemikalije:
20
a) prečiščene kemikalije
18
b) anilinske barve
15
c) ostale kemikalije
21. Tehnična olja in njihovi derivati
12
22. Milo in milni prašek
6
23. Maža za obutev in parkete, sveče
15
24. Papir in izdelki iz papirja
15
26. Piaaraigki material
15
FmKm

25
30
30
35
5
•20
20

25
25
25
18
25
22
25

25

Trgovci na debelo in na drobno, ki prodajajo ali
imajo na prodaj blago, imajo pravico izračunati prodajne cene • tako, da pribijejo k dejanskim nabavnim
cenam kosmati zaslužek, uporabljajoč zgoraj navedeni
trgovski limit.
Dejanska nabavna cena obsega naslednje postavke:
1. nabavno ceno po računu proizvajalca oziroma
prodajalca na debelo, potrjeno, po pristojni državni
ustanovi;
2. prevozne stroške po železnici, z ladjo ali drugim
prevoznim sredstvom, na podstavi izvirnih listin;
3. prevozne stroške od razkladalne postaje do skia,
dišča trgovca na debelo, oziroma od skladišča trgovca
na debelo do obratovalnice trgovca na drobno po računu
odpremrrîka ali kakega drugega prevoznega posrednika,
po potrjeni tarifi;
*
4. morebitne državne in samoupravne davščine in
podobno.
Beograd dne 11. maja 1945.
St. 2802.
Minister za trgovino in preskrbo:
"
Ing. Nikola Petrovič s. r.
306.

Odločba o premestitvi carinskega inspektorata s
Cetinja v Herceg Novi
(pomočnik ministra za finance, IV. št. 1772 z dne
11. maja W45).
* .

15
307.

,

25
35
30

Odločba o ukinitvi carinskih oddelkov
(pomočnik ministra za finance, IV. št 1773 z dne
•11. maja 1945). •

20
30
25

308.

20
15
30

Odločba o predlaganju kalkulacije za električna
podjetja
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 3001
z dne 12. maja 1945).
•_
309.

25
25
30
30
25'
20
18
10
25
25
30

Odločba, s katero se izvzemajo od predpisov o
normiranju cen predmeti, ki niso bistvenega pomena
na vojno in narodno gospodarstvo
(pomočnik minietra za trgovino in preskrbo, L št
, 3140 z dne 19. maja 1945).
/

310..

Tarifa o pobiranju žigovine in ostalih pristojbin
za merila in dragocene kovine
<.(pomočnik minietra za trgovino in preskrbo, št. 154 •
z dne 2. maja 1945),

<:.

100

SteviUkat 35 as dne 25. mala 1945.
311.
Na podstavi člena 17. uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in
zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah
in člena 7. uredbe o ureditvi prejemkov civilnih državnih uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev zveznih
ministrstev in ustanov izdajava tale

pravilnik
o začasni razvrstitvi krajev po draginjskih razredih
Dokler ee ne izda dokončna odločba o razvrstitvi
krajev po draginjskih razredih, so se začasno razvrstili
kraji takole:
I. V Srbiji z Vojvodino ter Kosovim in Metchijo:
1. V prvi draginjski razred spadajo: Beograd, Niš,
Kragujevac, Užice, Nov{ Pazar, Kosovska Mitrovica in
kraji, kjer so rudniki >Zvečan<, >Bor< in >Zajača<;
2. v drugi draginjski razred: Leskovac, Vranje, Cačak, Kruse vac, Kraljevo, Valjevo, Zaječar, Sabac, Prokupije, Požarevac, Smederevo, Pirot, Jagodina, Ćuprija,
Paračin, Priština, Knjaževac, Raška, Ivanjica, Cajetina,
Gornji Milinovac, Caribrod, Bela Palanka, vasi Knezevac in Kijevo (vračarski okraj),. Novi Sad, Zemun in
kraji, kjer so rudniki z več ko. 100 v rudnikih zaposlenimi delayci;
3. v tretji draginjski razred: vsi. drugi kraji.
Minister za Srbijo v zvezni vladi določi, kateri kraji
pridejo g'ede na* število zaposlenih delavcev v rudnikih
v drugi draginjski razred, o čemer obvesti zvezno ministrstvo za finance in zvezno ministrstvo za socialno
politiko.
II. V Hrvatski: '
1. V prvi draginjski razred spadajo: Zagreb, Split,
Aeka, Sušak, Pulj, Zadar, Šibenik, Gospić, Karlovac in
Delnice;
2. v drugi draginjski razred: Dubrovnik, Oäijek, Vinkovci, Vukavor, Sisak, Varaždin, Ogulin, Senj,' Knin, Pazin, Omiš, Makarska, Metković, Trogir, Supetar, Hvar,
* Korčula. Blato na Korčuli, Cres, Krk, Rab, Otočac, Borovo, Krapina, Klanjac, Ludbreg, Fužine, Čabar, Sinj,
Brinje, Petrinja, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnica,
Slunj,. Korenica, Gračac, Karlovac, Kraljevica, Kastav
in kraji, kjer so rudniki • več ko 100 v rudnikih zaposlenimi delavci; »
\ 3. v tretji draginjski razred: vsi ostali kraji
Minister za Hrvatsko v zvezni vladi določi, kateri
kraji pridejo glede na število zaposlenih delavcev v rudnikih v drugi draginjski razred, o čemer obvestj zvezno
ministrstvo za finance in zvezno ministrstvo za socialno
politiko.
III. V Sloveniji:

Tolmin, Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna, Sežana,
Ribnica, Laško, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Šoštanj, Gornja Radgona, Murska Sobota, Ptuj, Borovlje,
2eiezna Kaplja, Pliberk, Prevalje, Dravograd, VelikovecGrebinj, Podklošter, Rožek, Šmohor, Pontabelj in kraji,
kjer so rudniki Hrastnik, Zagorje, Litija, Rajhenburg,
Rabelj, Velenje, Pekel, Vetrinje, Ruše in Guštanj;
3. v tretji draginjski razred: vsi ostali kraji.
IV. V Makedoniji:
1. V prvi draginjski razred spadajo: Skoplje z Zostovim in.Ohrid;
"...v drugi draginjski razred: Veles, Bitolj, Prilep,
Stip, Strumica, Kumanovo, Tetovo, Đevđelija, Kruševo,
Struga, Debar, Kičevo, Gostivar, Brod, Kriva Palanka,
Resan, kraj, kjer je rudnik Rostuša in kraji, kjer so rudniki z več ko 100 v rudnikih zaposlenimi delavci;
3. v tretji draginjski razred: vsi ostali kraji.
Minister za Makedonijo v zvezi vladi določi, kateri
kraj; pridejo glede na število zaposlenih delavcev v rudnikih v drugi draginjski razred, o čemer obvesti zvezno
ministrstvo za finance in zvezno ministrstvo za socialno
politiko.
. V. V Črni gori in Boki:
. 1. V prvi draginjski razred spadajo: Cetinje, kraji,
kjer je sedež okrajnih narodnih odborov in listi kraji, ki
so bili v vojni hudo poškodovani ter imajo pasivno okolico in so brez prometnih zvez. T^ckraje določi.minister
za Crno goro v zvezni vladj sporazumno z zveznim ministrom za finance in» zveznim ministrom za socialno politiko;
2. v drugi draginjski razred: vsi ostali krajL
VI. V Boeni in Hercegovini:

1. V prvi draginjski razred spadajo: Sarajevo, kraji,
kjer je sedež oblastnih in okrožnih narodnih odborov,
kraji z vec ko 500 v industriji zaposlenimi delavci in
kraji, kjer so rudniki z več ko 100 v rudnikih zaposlenimi delavci;
2. v drugi draginjski razred: kraji, kjer je sedež
okrajnih narodnih odborov, industrijski kraji z manj ko
500 v industriji zaposlenimi delavci in kraji, kjer so
rudniki z manj ko 100 y rudnikih zaposlenimi delavci; t
3. v tretji draginjski razred: vsi ostali kraji.
!
Minister za Bosno in Hercegovino v zvezni vladi določi, kateri kraji pridejo glede na število v industriji in
rudnikih zaposlenih delavcev v prvi draginjski razred,
in kattìri kraji kot industrijski in rudarski kraji v drugi
draginjski razred, o čemer obvesti zvezno ministrstvo za
finance in zvezno ministrstvo za socialno politiko.
Kjer koli je v tem pravilniku govora o delavcih, se
"" 1. V prvi draginjski razred spadajo: Ljubljana, Trst, s tem razumejo tudi nameščenci.
Gorica in Podgora, Pelje, Maribor, Celovec, Beljak,
Ta pravilnik velja od 1. junija 1945 dalje.
Trbovlje, Javornik-Jesenice, Tržič ob Soči, Mežica, Idrija
Beograd dne 22. maja 1945.
in Kranj;
V. št. 3384.
2. v drugi draginjski razred: Črnomelj, Metlika, SeMinister za socialno politiko:
mič, Kočevje, Novo mesto, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Za ministra za finance:
' i Dr. Kržišnik s. r.
. i pomočnik:
Litija, Logatec, Radovljica.Bled, Škofja Loka, Tržič, Vrhnika, •••••••••, Bpy_ej5, Čedad, Gradiška, Kanal, Miren, Dr. 0. Blagojeyic* s. r.

101
312.
Obvezna razlaga člena 11. zakone o tečajih za
odvzem iz «bteka okupacijskih bankovcev in o po^
ravnavanju obveznosti z dne 5. aprila 1945, kolikor
se nanaša na obresti moratorijskih obveznosti, virmane in menične obveznosti
(minister za finance, zastopan po ministru za industrijo, brez datuma).

314.
Odločba o določitvi cen surovim in suhim kočam
velike živine in drobnice
(minister za trgovino in preskrbo, št. 2976 z dne
3. maja 1045).

315.
313.
Odločba
o začasnem pobiranja taks v korist gledališč*

Navodilo o uporabljanju odločbe o plačevanju
računov in obveznosti, nastalih pred izdajo zakona
o tečajih
(pomočnik ministra za finance, VII. št. 1827 z dne
12. maja 1945).

V zvezi z zakonom o odvzemu iz obteka in zamenjavi okupacijskih bankovcev In z zakonom o tečajih za
, odvzem iz obteka okupacijskih bankovcev in o poravnavanju obveznosti
316.
odločam,
da ee začasno, dokler •• ne izda nova uredba, poObvestilo o načinu izpolnjevanja priznanic, ki jih
bira taksa v korist gledališč po členu 1. uredbe o načinu izdajo državni uradi po navodilu ministra za iinanre
ubiranja, izročanja in uporabljanja takse, pobrane v ko- St. 1827 z dne 12. maja 1945 svojim upnikom za nerist državnih narodnih in banovinskih gledališč, kakor poplačane terjatve, nastale pred izdajo zakona o
tudi o določitvi okrožij teh gledališč z dne 8. februarja tečajih
1936, P. št. 48034, t. j.:
(pomočnik ministra za finance, VII. št. 2104 z dne
če znaša vrednost kinematografske (bioskopske)
-19.
maja
1945).
vstopnico do 6 dinarjev, po 0.50 dinarja DFJ;
če znaša vrednost kinematografske (bioskopske)
, vstopnice nad 6 dinarjev po 1 dinar DFJ.
Ta odločba stopi v veljavo, ko se z njo izreče soglas.
317.
nega minister za finance.
Odločba o določitvi cene sladkorju
Beograd dne 27. aprila 1945.
St. 989.
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 3166
Minister za prosveto: z dne 4. maja 1945).
Vlad. Ribnikar s. r.
!
Soglašam e prednjo odločbo minietra za prosveto
' zvezne vlade št. 989 z dne 27. aprila 1946.
318.
Beograd dne 15. maja 1945.
Navodilo za določanje tržnih cen presnemu sadju
III. IL 1001.
1
Po pooblastilu ministra «a finance in povrtnini
pomočnik:
(ministrstvo za trgovino in preskrbo, urad za cene,
št 3167 * dne 19. maja 1945). .
Dr. 0. Blagoje Tié e. r.
. \

POSEBNA PRILOGA

* ate

.Uradnega lista Slovenskega narodni) osTobodilnega sveta in Narodne rlade Slovenije*4
z dne 4. julija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 8•.
Š«ev?mai 3© as dne 2Q. mala 1945.
319.
Na predlog ministrskega sveta demokratične federativne
Jugoslavije izdaje Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na podstavi člena 4. odloka o
vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstav,
oiškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno
tale

zakon
o postopku z imovino, katero so lastniki morali med
okupacijo zapustiti in z imovino, katero so jim odvzeli
okupator in njegovi pomagači
Člen 1.
Vsa imovina fizičnih in pravnih oseb na območju Jugoslavije, katero so lastniki oziroma uživalci morali zapustiti
med okupacijo države, kakor tudi imovina, ki je bila iz
plemenskih, verskih, narodnih ali političnih razlogov proti
njihovi volji z odškodnino ali pa brez nje po okupatorju ali
njegovih pomagačih kakor koli odvzeta, najsi je zapuščena ali
je pod pritiskom okupatorskih oblastev prešla v last drugih
oseb (člen 2. odloka Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 21. novembra 1944), se takoj vrne
lastnikom ne glede na morebitne zahteve imetnika imovine
fcoper lastnika v zvezi s to imovino. Radi vrnitve imovine se
inora lastnik obrniti do pristojnega sodišča.
Ce je bila imovina uničena, šla v kvar, se razgubila ali
temu podobno, ostane lastniku pravica, zahtevati od odgovornih oseb povračilo škode s civilno pravdo, oziroma se
koristiti s predpisi o povračilu vojne škode.
Z imovino po tem zakonu se morajo razumeti nepremičnine, premičnine in pravice, kakor zemljiška posestva,
hiše, pohištvo, gozdovi, podjetja s svojimi napravami, zalogami, vrednostni papirji, dragotine, deleži, delnice, družbe,
društva vsake vrste, skladi, užitne pravice, udeležba pri obrali
a in podjetjih, avtorska pravica, pravica industrijske svojine,
kakor tudi vse pravice do spredaj omenjenih predmetov, izvzemši rudarske pravice.
Člen 2.
" Vrnitev dohodkov oziroma plodov lastniku hkrati z imovino kakor tudi povračilo sedanjemu imetniku za zboljšave,
ki jih je napravil na vrnjenem posestvu, se obravnavata po
predpisih državljanskega zakonika, če se stranke same med
eeboj ne sporazumejo.
Z vrnjenega posestva se izbrišejo vsa stvarna bremena,
ki sp nastala odkar je bila imovina lastniku odvzeta.
Ce je vestni imetnik v času ko je posestvo imel, zbrisal
s posestva stvarna bremena, talco da se lastniku vrne brez
bremen aH z manjšimi bremeni, ima za ta znesek terjatveno
pravico zoper lastnika,' katero-lahko zavaruje z hipoteko.
Spore po tem členu rešuje pristojno narodno sodišče.
_ Imetnik ne more vezati predaje imovine lastniku s pogojeni predhodnega izplačila terjatev^ ki so mu priznane.

Člen 3,
Kdor koli Je dobil v posest imovino, navedeno v členu 1.
tega zakona, jo mora. prijaviti in predati pristojni Upravi narodne imovine ne glede na to, ali je imovino kupil, si jo
brez pravice prilastil, jo prejel v hrambo ali pa jo kakor koli
drugače dobil v roke.
Ko zberejo okrožni odbori potrebne podatke pri okrajnih in krajevnih odborih, so dolžni prijaviti pristojni Upravi
narodne imovine tisto imovino, ki je ostala zapuščena.
Člen 4.
Imovino, omenjeno v Senu 1. tega zakona, upravlja
Državna uprava narodne imovine po osebah, ki jih postavi
sama za upravitelje, do trenutka ko se imovina izroči lastniku na podstavi odločbe. sodišča ali do odločbe sodišča o
prenosu uprave imovine na bližnjega sorodnika po določbah
tega zakona.
Državna uprava narodne imovine je dolžna izročiti lastniku imovino, ki ji je poverjena v upravo, brž ko se lastnik
s tako zahtevo zglasi in predloži sodno odločbo, in to brez
plačila takse.
Člen 5.
Ce je nedvomno ugotovljeno, da je lastnik umrl, kakor
tudi če se lastnik ne zglasi, mora sodišče na zahtevo izročiti
e
imovino v upravo bližnjim sorodnikom.
Ce se zglasi več bližnjih sorodnikov sočasno, se jim izroči
imovina po vrsti in po delih, po katerih bi jim bila prisojena
v dedovanje skladno s predpisi državljanskega zakonika, ki
bi se uporabil ob dedovanju. Ce je napravljena oporoka, ima
oporočni dedič prednost
Kdor si lasti pravico do dedovanja take imovine, ne
more pri sodišču zahtevati, naj se mu izroči imovina, kot
dediščina, pred pretekom enega leta odkar se je vojna končala.
Ce zahtevajo do sodne odločbe o dedovanju drugi sorodniki,, ki imajo po prvem odstavku tega člena pravico do
upravljanja, naj se jim izroči imovina ali del imovine y
upravo, odloči o taki'zahtevi pristojno narodno sodišče.
Kdor ima na imovini, izročeni v upravo, užitne pravice,
obdrži te svoje pravice po splošnih predpisih državljanske
zakonodaje, ki velja na ozemlju, kjer je imovina. Kdor ima
proti lastniku imovine pravico do preživljanja, lahko ostvarja
to pravico iz imovine, izročene v upravo.
Za bližnje sorodnike se štejejo: zakonec in kdor je
z lastnikom, ali z njegovim zakoncem o sorodu v premi
navzgornji in navzdolnji vrsti, bratje in sestre, nadalje posvojenec in posvojenka, " posvojitelj in posvojileljica, reclnik
in rejenec.
Člen 6.
Pri odločanju,o* izročitvi imovine bližnjim sorodnikom
v upravo •• mora sodišče ravnati po razlogih pravičnoeii nasproti rodbini, ki je padla v nesrečo, kakor tudi nasproti koristim, narodnega gospodarstva v smislu člena 5, odloka

10*
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne
21. novembra 1944, in •• je imovina velika, odstopiti v
upravo samo del imovine, da se ne bi nezasluženo kopičilo
bogastvo v rokah tistega, kateremu se daje imovina v upravo.
V odloku o odstopu imovine sorodnikom v upravo navede pristojno narodno sodišče, kateri del imovine se daje
v upravo kakor tudi kateri del dohodkov'se daje upravitelju
v uživanje. Presežek čez izročeni del imovine ostane še dalje
pod neposredno upravo Državne uprave narodne imovine,
presežek čez odobreni del dohodkov pa se izroči Državni
upravi narodne imovine za lastnikov račun.
Za obremenitev in odsvojitev v neogibno potrebnih ali
za imovino koristnih primerih je treba odobritve pristojnega
narodnega sodišča, in to na predlog Uprave narodne imovine. Komur sta bodisi sodišče bodisi Državna uprava narodne
imovine poverila upravo imovine, ta odgovarja gmotno in
kazensko za pravilno upravljanje in hrambo poverjene mu
imovine v korist neposrednih lastnikov ali dedičev.
Državni upravi narodne imovine gre pravica nadzorstva
nad poslovanjem upraviteljev, ki jih je odredilo pristojno
sodišče.
Kako naj se nadzoruje poslovanje oseb, katerim je sodišče poverilo imovino iz člena 1. tega zakona v upravo, se
predpiše s posebnimi navodili.
Člen 7.
Gotovina, vrednostni papirji in dragotine se izročijo sorodnikom samo, če je to potrebno za dobro upravljanje imovine, obratovanje podjetja ali obrta, oziroma za^ njihovo vzdrževanje, kolikor je bil lastnik po zakonu za to zavezan. Vse
ostale premičnine se morajo takoj izročiti v hrambo in upravo
sorodnikom, katerim se je poverüa uprava imovine.
Člen 8.
Industrijska, trgovinska, obrtniška, posredniška ali katera koli druga podjetja ali obrti kakor tudi obrati svobodnih
poklicev, kolikor jih ni lastnik odstopil okupatorju ali dal
okupatorju na razpolago in so temu rabili za vojevanje, se
vrnejo lastniku z vsem inventarjem in ostalimi predmeti vred,
ki so njegova last. V ostalem pa se je treba ravnati po členu 2. tega zakona. Predpisi členov 5. in 6. tega zakona se
uporabljajo tudi v takem primeru.
Člen 9.
Kdor je ob pogojih iz člena 1. tega zakona moral zapustiti prostore, kjer je izvrševal kak obrtniški, trgovinski,
industrijski ali drug obrt, ima pravico, da se vrne v te prostore, če obrt nadaljuje.
Do prostorov imajo pravico tudi sorodniki v premi navzgornji in navzdolnji vrsti in zakonec, ki je dobü imovino
v upravo, Če nadaljujejo ta obrt, ob pogojih prvega odstavka
tega člena.
Člen 10.
Skladno z zgoraj navedenimi načeli se obravnava tudi
vprašanje o vrnitvi užitne pravice, avtorskih pravic,* pravic
industrijske svojine, koncesij, vrnitve skladov, delnic, udeležbe
pri obrtih in podjetjih in drugo.
Člen 11.
Kdor se' ne ravna po določbah prvega odstavka člena 3.
tega zakona, se kaznuje v denarju do četrtine vrednosti neprijavljene tuje imovine, ki jo ima, ali pa s prisilnim delom
do enega leta.
Taka oseba se v primeru zavestnega prikrivanja tuje lastnine iz koristoljubja kakor tudi v primeru moralne brezobzirnosti pri pridobitvi tuje imovine kaznuje poleg denarne
kazni tudi še s prisilnim delom do treh let.

Ce je dobila taka oseba od bližnjih sorodnikov tujo ,••vino v upravo, se ji odvzame pravica, upravljati imovino.
Člen 12.
Uslužbenci Državne uprave narodne imovine in tisti, katerim ta poveri upravljanje imovine iz prvega odstavka člena 1. tega zakona, odgovarjajo za svoje poslovanje po zakonu
o zaščiti narodne imovine.
Člen 13.
Natančnejša navodila za izvrševanje tega zakona predpiše minister za pravosodje zvezne vlade sporazumno z ministri za industrijo, za trgovino in preskrbo in za kmetijstvo.
Člen 14.
Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v »Uradnem listu
demokratične federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 24. maja 1945.
Prcđscđnišfvo
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Pcrimičic s. r.
Dr. I. Ribar s. r.
320.
Na predlog ministrskega sveta demokratične federativne
Jugoslavije izdaje Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na podstavi člena 4. odloka
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno tale

zakon
o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega
med sovražnikovo okupacijo
Člen 1.
Za vojni dobiček, ki spada pod določbe tega zakona, se
šteje tisti presežek (povečanje) imovine v kateri koli obliki,
ki ga je imela na dan 9. maja 1945 pravna ali fizična oseba
čez imovino, katero je imela na dan 6. aprila 1941, in ki
izvira iz gospodarskega ali drugega poslovanja med vojno
v državi ali zunaj nje ob izkoriščanju izjemnih vojnih razmer
in ljudske stiske ter presega normalni dobiček, ki bi ga
mogla ta oseba doseči.ob navadnih (rednih) pogojih pridobivanja, pa v svoji skupni vrednosti znaša več ko 25.000 dinarjev DFJ.
„i.y-l*>**H '••-,-;••";;J
Člen 2. *'r^«v-1'-^""
1. Za vojni dobiček se šteje tudi tisti del imovine, pridobljene v času, označenem v členu 1., ki se je uporabil za
kakršne koli investicije ali za popravilo škode, nastale v tem
času na imovini vojnega dobičkarja, ali ki se je uporabil za
odplačilo njegovih dolgov, napravljenih pred 6. aprilom 1941.
2. Za vojni dobiček se šteje tudi tista imovina iz člena 1.,
ki se je med vojno z dedovanjem, kot dota ali z daritvijo
prenesla na drugega.
3. Za vojni dobiček se ne šteje dobiček samostojnega
obrtnika, ki ni zaposloval več ko 1 pomočnika in 1 učenca,
in dobiček kmetovalca, ki ni uporabljal stalno najemne delovne moči. Za stalno uporabljanje najemne delovne moči ne
šteje tista najemna delovna moč, ki je bila, najsi tudi stalno,
uporabljana v kmetskem gospodarstvu ali v obrtniškem obratu,
da bi se z njo nadomestila zaradi vojne (odhoda v vojsko,
internacije, ujetništva, poboja itd.) izgubljena delovna moč.
4. Ce je kdo iz člena 1. zaradi neposrednega učinkovanja
vojnih dogodkov trpel škodo v taki meri, da je bila vrednost
njegove celotne imovine na dan osvoboditve manjša od njene
vrednosti na dan 0. aprila 1941, ne spada pod določbe tega
zakona.
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5. Ne šteje se za vojni dobiček po odstavku 1. tega člena,
ce je svoje dolgove poplačal kdo, ki ga je po členu 2. uredbe
o likvidaciji kmetskih dolgov z dne 26. septembra 1936 šteti
za kmetovalca, čigar posestvo pa ne presega površine 10 ha
za obdelovanje sposobne zemlje, oziroma pri rodbinski zadrugi 20 ha take zemlje.
Člen 3.
1. Okrajni narodno osvobodilni odbor pozove fizične
osebe, okrožni narodno osvobodilni odbori pa pozovejo pravne
osebe, o katerih velja prepričanje, da so vojni dobičkarji,
flaj vložijo prijave o svojem dobičku med vojno.
2. Za pravne osebe vloži prijavo njihov predstavnik, za
sklade in osebe pod skrbstvom pa skrbnik.
3. Ce je vojni dobičkar umrl in se je njegova imovina
Prenesla na dediče ali obdarovance ali prejemnike dote, morajo vložiti prijavo dediči oziroma obdarovanci oziroma prejemniki dote, vsak za tisti del imovine iz vojnega dobička,
ki ga je podedoval ali dobil v dar oziroma prejel kot doto.
- Člen 4.
1. Višino vojnega dobička določi komisija 5 članov, ki
lih postavlja in zamenjuje tisti narodno osvobodilni odbor,
v
cigar sestayu je davčni oddelek, za pravne osebe pa komika 5 članov, ki jih postavlja in zamenjuje okrožni narodno
Osvobodilni odbor.
2. Višino vojnega dobička ugotovi komisija tistega narodno osvobodilnega odbora, v čigar območju.„.je imel vojni
dobici«^ med okupacijo stalno svoj obrat; če^je imel enega
?ü več obratov v območju raznih davčnih oddelkov ali če ni
imel stalnega obrata, ugotovi'višino vojnega dobička komisija
bstega narodno osvobodilnega odbora, v čigar območju ima
V0
Jni dobičkar svoje gospodinjstvo.
3. Za pravno osebo je pristojna komisija tistega okrožfte
ga narodno osvobodilnega odbora, v čigar območju je imela
u
Prava pravne osebe svoj sedež na dan osvoboditve.
Člen 5.
1. Pristojni narodno osvobodilni odbori morajo od dne
razglasitve tega zakona zbirati podatke za vsakega vojnega
dobičkarja. Vsa oblastva, ustanove in osebe so dolžne dajati
Narodno osvobodilnim odborom na njih zahtevo vse podatke,
^ jih imajo o poslovanju posameznih vojnih dobičkarjev.
2. Prav tako je dolžan kdor koli je v času, navedenem
v
^enu 1. tega zakona, otujil nepremičnine ali kdor je otujil
zaenkrat zlata, nakita in drugih premičnin v vrednosti nad
5000 dinarjev DFJ, da v roku 30 dni od dne razglasitve splošna javnega poziva iz člena 3. prijavi pristojnemu narodno
"^pbodihiemu odboru kupčevo ime in prodajno ceno.
Člen 6.
0~*'inančni organ, Id ga odredi pristojni narodno osvobodilni
k0 ...kot referenta za vojni dobiček, sestavi za pristojno
po?^!0 PO prijavah, referatih (kjer ni prijav) in zbranih
. a'kih oziroma svoji osebni vednosti predloge o višini
V0 Q
J ega dobička.
Člen 7.
!• Komisija ugotovi višino vojnega dobička po svobodni
oceni, pri čemer je treba upoštevati predvsem prijavo ozij0ma referat, zbrane podatke in referentov predlog o vojnem
dobičku.
2
- Sejam komisije prisostvuje in ji pri delu pomaga referent za vojni dobiček pristojnega narodno osvobodilnega
odbora.
3. Preden začno poslovati, se člani komisije zaprisežejo.
4. Razprave komisije so javne.
Člen 8. . '
Po prednjih določbah ugotovljeni vojni dobiček se odvzame vojnemu dobičkarju celotno v korist sklada za pod-

piranje oškodovanih krajev ter žrtev vojne in fašistične
okupacije.
Člen 9.
O ugotovljenem vojnem dobičku obvesti komisija vojnega
dobičkarja pismeno. Dolžan je plačati ugotovljeni denarni
znesek vojnega dobička v roku 30 dni od dne priobčitve.
Ce vojni dobičkar dokaže, da mu glede na nelikvidnost
njegove imovine ni mogoče plačati določeni znesek vojnega
dobička v roku 30 dni, mu sme komisija dovolili odplačevanje v obrokih skladno z določbami o neposrednih davkih.
Poleg tega se objavi odločba komisije o vojnem dobičku •••
vidnem mestu v zgradbi, kjer komisija posluje.
. Člen 10.
Vojni dobičkar se lahko pritoži zoper višino ugotovljenega vojnega dobička na komisijo, navedeno v členu 11. Pritožba se vloži pri narodno osvobodilnem odboru, pri katerem
je bila ugotovljena višina vojnega doručka, v roku 30 dni
od dne priobčitve odločbe o višini vojnega dobička.
Vsak polnoletni državljan (-ka) iz okoliša zadevnega
narodno osvobodilnega odbora sme vložiti pritožbd zopei
višino vojnega dobička, ugotovljenega po komisiji, če misli
da je vojni dobiček, kakor ga je ugotovila komisija, nižji od
tistega, za katerega navaja dokaze.
Člen 11.
1. O pritožbah zoper odločbe komisije okrajnega narodno
osvobodilnega odbora o višini vojnega dobička odloča komisija
za ugotovitev vojnega dobička pri okrožnem narodno osvobodilnem odboru, o pritožbah zoper določbe o vojnem dobičku,
ki jih izda na prvi stopnji komisija okrožnega narodno osvobodilnega odbora, pa odloča komisija 5 članov, ki-jih izvoli
oblastni ali pokrajinski (glavni) narodno osvobodilni odbor,
v federalnih deželah pa, kjer teh ni, komisija, ki jo izvoli
vrhovni zakonodajni zbor.
2. Odločbe o vloženih pritožbah, ki jih morajo te komisije
izdati v roku 15 dni, so pravnomočne.
Člen 12.
1. Ugotovljeni denarni, znesek vojnega dobička izterja
okrajni narodno osvobodilni odbor oziroma tisti krajevni narodno osvobodilni odbor, ki ga za" to okrajni narodno osvobodilni odbor pooblasti.
2. Glede izterjevanja in zavarovanja se uporabljajo določbe o pobiranju neposrednih davkov.
Člen 13.
1. Vojni dobičkar, ki ne vloži prijave o vojnem dobičku
v rednem roku, mora plačati poleg ugotovljenega zneska vojnega dobička kot kazen 15°/e ugotovljenega vojnega dpbička,,
30 °/o pa, če prijave tudi še v roku, ki se mu določi s posebnim pozivom, ne vloži.
2. Denarne kazni se lahko oprosti samo kdor dokaže^
da mu je neodvratna ovira onemogočila, da bi prijavo vložil.
Člen 14.'
Pravica države, odvzemati vojni dobiček, in pravica države, izrekati denarne kazni (člen 13.) in kazni prisilnega
dela ne zastarata.
Člen 15. e.
Minister za finance se pooblašča, da izda-navodila za
uporabljanje tega zakona.
Člen 16.
Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v ^Uradnem listu
demokratične federativne Jugoslavijec
Beograd dne 24. maja 1945.
Predscdništro
Antifašističnega sveta narodne osvoboditro Jugoslavije ;
- Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić s. r.
Dr. i; Ribar s. T.
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Člen 6.
321.
1. Osebe, katerim je poverjeno upravljanje in poslovaNa predlog ministrskega sveta demokratične federativne
Jugoslavije izdaje Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne- nje z narodno imovino, so odgovorne za vestno in pravilno
osvoboditve Jugoslavije na podstavi člena 4. odloka o vrhov- izvrševanje vseh predpisov, odredb in navodil, ki jih izdajo
nem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem pristojna oblastva kakor tudi za zlonamerna dejanja ali nezazbora Jugoslavije kot začasnem organu Vrhovne narodne dostno skrbnost glede zaščite, oskrbovanja in umnega izkoriščanja narodne imovine.
oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno tale
2. Prepovedan je tistim, ki upravljajo in poslujejo z
narodno imovino:
zakon
a) vsak ukrep, s katerim se razpolaga z narodno imoo zaščiti narodne imovine in njenem upravljanju
vino v kateri koli obliki, razen v mejah pooblastitve, ki so
Clen.l.
jim jo dala pristojna nadzorstvena oblastva;
Vse nepremi&une in premičnine, ki so na podstavi
b) izdajanje poslovne tajnosti njim poverjenih podjetij,
odloka Antifaštističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije dajanje podatkov nepoklicanim osebam o stanju poslov in o
z dne 21. novembra 1944 ali na podstavi drugih zakonov notranjih razmerah v podjetju.
prešle ali še preidejo v državno last, postanejo narodna imoČlen 7.
vina; do njenega lastništva pravica države ne zastara.
1. Kdor se pregreši zoper predpise členov 2. in 3. tega
Člen 2.
zakona,' se kaznuje:
1. Vse osebe in vse javne oblasti in ustanove kakor tudi
a) z denarno kaznijo v višini do polovice neprijavljene
uslužbenci, ki imajo na dan objave tega zakona imovino iz imovine;
člena 1., morajo ne glede na način, kako je ta imovina prišla
b) s prisilnim delom do 3 let.
v njih roke, najdalj v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona
2. Kazni pod a) in b) se lahko izrečejo vsaka zase ali
to imovino prijaviti Zvezni oziroma Deželni upravi narodne tudi skupno.
imovine, če tega niso že prej storili, in sicer v dveh primerČlen 8.
kih z natančnim popisom predmetov in navedbo, kako so
1. Osebe, katerim je poverjena uprava ali hramba najih dobili.
*
rodne imovine ali ki so pri kaki narodni imovini v službi
2. Po vaseh se prijava lahko napravi tudi ustno pri kot delavci ali 4nameščenci, se kaznujejo z zaporom od enega
krajevni oblasti, ki naredi o tem zapisnik in ga takoj pošlje do treh let, Če postopajo z narodno movino nevestno ali malopristojni-Upravi narodne imovine.
marno, tako da ima narodna imovina od takega postopka
škodo ali se zmanjša njena proizvajalna sposobnost ali obraČlen 3.
tovanje imovine ne ustreza gospodarskemu načrtu, ki je zanjo,
Kdor ima kaj narodne imovine, ne sme z njo razpolagati določen.
niti jo komur koli dajati v rabo'brez pismene dovolitve Zvezne
2. Ce je storjena škoda majhna, se izrečeta disciplinska
oziroma Deželne uprave narodne imovine ali tistih organov, ki kazen in povračHo škode.
jih te uprave za to pooblastijo.
Člen 9.
Člen 4.
1. Ce taka oseba okrade poverjeno ji imovino ali jo
Vse spremembe v lastništvu imovine, navedene v členu 1. daruje ali proda v svojo osebno korist ali jo brezvestno zatega zakona, vse obremenitve in zadolžitve te imovine po pravi ali dopusti, da se'raznese ali da jo okradejo drugi, se '
prehodu v državno last, kakor tudi vse spremembe v stanju te kaznuje s strogim zaporom od dveh do petih let.
2. Za majhne tatvine se lahko odmeri kazen pod doloimovine, povzročene s pravnimi posli, ki spadajo pod določbe
člena 6. odloka Antilašističnega sveta narodne osvoboditve čeno najmanjšo mero in odredi izterjava škode.
3. V hujših primerih se dejanje, če je bilo storjeno v
Jugoslavije z dne 21. novembra 1944, nasproti državi nimajo
pravnega učinka. Uprave narodne imovine so upravičene, da nameri, da se narodni imovini prizadene škoda zato, da bi se
smejo to imovino o vsakem času njenim imetnikom odvzeti motilo narodno gospodarstvo, kaznuje po t. 4., Sena 4. zakona
0 pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže.
In postopati z njo kot z narodno imovino.
Smrtna kazen se izreče za dejanja po tem zakonu v
Člen 5.
hujšh primerih, če je storilec dejanja ravnal s posebno brezKdor je postavljen, da upravlja in posluje z narodno obzirnostjo nasproti narodnim koristim ali jim je v hudobImovino ali imovino, postavljeno pod nadzorstvo države, mora nem namenu povzročil veliko škodo.
to delati kot dober in vesten gospodar.
ÖenlO.
Dolžnosti tistih, ki upravljajo in poslujejo z narodno
1. Ce si taka oseba bodisi v civilni ali vojaški službi
imovino, so zlasti sledeče:
1. ukreniti vse, česar je treba, da se njim poverjena samolastno in neupravičeno prisvoji kaj narodne imovine ali
vojnega plena ali imovine, ki naj šele preide v državno last
imovina natančno popiše in ugotovi;
ali
pod državno upravo, se kaznuje s strogim zaporom od
2. ukreniti, vse, česar je treba zâ zavarovanje, hrambo
1 do 10 let.
in umno izkoriščanje omenjene imovine;
. 2. Ce se taka oseba kake imovine iz točke 1. tega člena
3. vestno in o pravem času izvršiti odredbe, navodila in
neupravičeno
polasti in jo priključi njej poverjeni imovini,
proizvajalne naloge, ki jih izdajo pristojna oblastva;
4. natančno poročati o poslovanju in proizvajalnih mož- se, kaznuje z zaporom od 1 do 12 mesecev. Ce nastane iz
no-'"» njim poverjene imovine, in v rokih, ki jih predpiše takega postopka državi in gospodarstvu večja škoda ali če je
imel postopek značaj plenjenja ali je povzročil, da se je
pristojno nadzorstveno oblastvo;
5. skrbno nadzirati, da se redno vodi predpisano knjigo- narodna imovina zapravila, se kaznuje krivec i strogim zapo. '
vodstvo v podjetjih in da se z narodno imovino materialno rom od 1 do 5 let.
Člen 11.
pravilno ravna;
4
Uslužbenec, ki prevzame ali odda premično ali nepre6. predlagati, kako bi se njim poverjena narodna imomično narodno imovino brez popisa in zoper obstoječe pred.
vina kar najbolj umno izkqrj|$ala.

ÏOT

pise o poslovanju z narodno imovino, se kaznuje z zaporom
od 6 mesecev do 2 let.
Ce to stori ponovno ali če se povzroči večja Skoda, se
kaznuje s strogim zaporom od 1 do 3 let.
Člen 12.
Uslužbenec, ki vzame podkupnino, da bi kaj državne
imovine, stanovanje ali pohištvo odstopil v rabo tistemu, ki
mu je dal podkupnino, se kaznuje s strogim zaporom od 2 do
6 let. Z isto kaznijo se kaznuje tudi, kdor je uslužbencu dal
ali ponudil podkupnino.
Člen 13.
Poleg kazni, določenih v členih 7, do 12. tega zakona,
se sočasno lahko izreče tudi kazen delne aH popolne zaplembe obsojenčeve imovine, kakor tudi kazen izgube državljanskih pravic po prestani kazni.
Člen 14.
1. Za postopek in sojenje po tem zakonu je pristojno
okrajno narodno sodišče. Ce se v tem postopku dokaže, da
bi po tem zakonu kaznivo dejanje moglo imeti za posledico
smrtno kazen, mora okrajno narodno sodišče ustaviti postopek
in odstopiti ves predmet pristojnemu okrožnemu sodišču.
2. Postopek za dejanja iz členov 7. do 12. tega zakona
•• začne na prijavo kogar koli ali uradoma. Vsa oblastva,
ki zvedo za kako dejanje po tem zakonu, morajo vložiti prijavo pri pristojnem okrajnem sodišču.
Člen 15.
Zoper sodbo narodnega sodišča, izdano na prvi stopnji,
je dopustna pritožba v roku meseca dni od dne priobčitve
sodbe na višje narodno sodišče, čigar sodba je dokončna in
izvršna. Pritožba praviloma ne zadrži izvršitve sodbe, izvzemši
primere smrtne kazni; vendar sme sodišče izvršitev do pravnomočnosti sodbe odložiti, če je nevarnost, da bi zaradi izvršitve
sodbe nastala obsojencu nepopravljiva škoda.
Člen 16.
Redno narodno sodišče lahko odredi, da se obdolženec
pripre, če je nevarnost, da pobegne, kakor tudi v primerih,
ko gre za dejanje, za katero bi se mogla izreči smrtna kazen.
Člen 17.
Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem listu
demokratične federativne Jugoslavije«,
Beograd dne 24. maja (1945.
Predsedništvo
Antifašističnega sreta narodne osvoboditve Jugoslavije^
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić s. r..
Dr. L Ribar s. r.
322.

Za zaščito enakopravnosti narodov kakor tudi enakoprav
ti državljanov demokratične federativne Jugoslavije ne
glede na njih narodno, plemensko ali versko pripadnost, izdaje
Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve
Jugoslavije na podstavi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot ^začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno tale
zakon
o prepovedi izzivanja narodne, plemenske in verske
mržnje in razdora *
, Člen 1. .
sa
. Y kp omejevanje državljanskih pravic kakor tudi vsako
dajanje svoboščin in prediletti (privilegijev), državljanom denos

mokratske federativne Jugoslavije v zvezi z njihovo narodno,
plemensko ali versko pripadnostjo je kaznivo kot kaznivo
dejanje, ki meri na to, da bi se kršilo načelo enakopravnosti
narodov in državljanov 1er bratstvo in enotnost narodov demokratične federativne Jugoslavije kot osnovna pridobitev narodno osvobodilne borbe.
Člen 2.
Kot tak napad na narodno enakopravnost se kaznuje tudf
vsako agitiranje in propagiranje, ki meri na to, da se izzove
ali podneti narodna ali plemenska mržnja ali razdor, prav
tako pa tudi pisanje, izdajanje, tiskanje in razširjanje spisov
take vsebine.
Člen 3.
i
Dejanja iz členov 1. in 2. se kaznujejo z zaporom od
treh mesecev do petih let, pri čemer se lahko izreče tudi So
kazen izgube državljanske časti do petih let po prestani
zaporni kazni.
Člen 4.
Ce imajo dejanja iz členov 1. in 2. značaj množičnega
nereda ali če izzovejo hujše posledice ali če so druge posebno
otežujoče okolnosti ali če jim je postavljen smoter, izpodkopavati in slabiti osnovne narodne pridobitve narodno osvobodilne borbe, se kaznujejo s strogim zaporom od 2 do 15 let
ob delni ah' popolni zaplembi imovine in izgubi državljanske
časti, v primeru pozivanja na ubojstva pa s smrtjo.
• Huje se kaznuje dejanje v povratku ali če ga stori javni
uslužbenec v izvrševanju svoje uradne dolžnosti.
Člen 5.
Izzivanje in razpihovanje verske mržnje se kaznuje kakor
izzivanje*in razpihovanje narodne ali plemenske mržnje.
Dejanje izzivanja in razpihovanja verske mržnje je v tem,
da napadejo pripadniki ene vere kako drugo veroizpoved ali
da izzovejo sovražno upornost pripadnikov ene veroizpovedi
proti pripadnikom druge na verski podlagi.
Znanstvena kritika vere vobče in kritika nepravilnega
delovanja verskih predstavnikov in cerkvenih uslužbencev se
ne more šteli za izzivanje verske mržnje.
Za otežujočo okolnost se šteje, če izzivajo in razpihujejo
versko mržnjo cerkveni predstavniki.
•J

Člen 6.
Kazniva dejanja po tem zakonu sodi. na prvi stopnji
okrajno narodno sodišče, če bi pa dejanje moglo imeti za
posledico smrtno kazen, ^pristojno okrožno narodno sodiščo
kot prva stopnja.
Člen 7.
Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem listu
demokratične federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 24. maja 1945.
(
Predsedništvo
Antifašističnega sveta narodne osvobođirro Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.

323.

Na predlog ministrskega sveta demokratične federativne
Jugoslavije, izdaje Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na podstavi člena 4. odloka o
vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavni-
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škem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne
oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno tale

zakon
o civilni mobilizaciji veterinarjev
tien 1.
Vsi veterinarji ne glede na to, ali so v državni ali
zasebni službi, se podrejajo civilni mobilizaciji in dajejo na
razpolago ministrstvu za kmetijstvo demokratične federativne
Jugoslavije.
- Člen 2.
.
.
Minister za kmetijstvo demokratične federativne Jugoslavije se pooblašča, da sme sporazumno s pristojnimi ministrstvi
za kmetijstvo federalnih enot odrejati veterinarjem ;iz člena 1.
tega zakona za določen čas tisto službo in v tistem kraju, kjer
to terjajo potrebe in koristi narodne živinoreje in narodnega
gospodarstva. •
Veterinarje, ki bi jih s civilno mobilizacijo in razporeditvijo ne zajelo zvezno ministrstvo za kmetijstvo, lahko s civilno
mobilizacijo in razporeditvijo po predpisih tega zakona zajamejo deželna ministrstva za kmetijstvo.

324.
Na predlog ministrskega» sveta demokratične federativne
Jugoslavije izdaje predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na pod3tavi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem
zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno tale

zakon
o zbiranja, hranjenja in razdeljevanju knjig in drugih
kulturno-znanstvenih in umetniških predmetov, ki so .
postali državna last po odloku Antifašističnega sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 21. nov. 1944

Člen 1.
Ministrstvo za prosveto demokratične federativne Jugoslavije skrbi za zbiranje, hranjenje in razdeljevanje knjig, arhivskih in muzejskih predmetov, umetniških slik in kipov, znanstvenih zbirk, muzikalij in vseh drugih predmetov zgodovinskega', znanstvenega ali umetniškega pomena, kj so postali
državna last po odloku Antifašističnega sveta narodne osvobo-ditve" Jugoslavije z dne 21. novembra 1944 o prehodu sovražniške imovine v državno last, o državnem upravljanju .imovine odsotnih oseb in o sekvestraciji imovine, ki so jo okupaČlen 3.
torska oblastva nasilno otujila.
Po določbah tega zakona civilno mobilizirani veterinarji
Vsi posli v zvezi s tem se prenesejo iz pristojnosti miniprejemajo plačo v višini svojih dosedanjih prejemkov ter brez? strstva za trgovino — Državne uprave narodne imovine —
plačno stanovanje, hrano in prevoz.
v pristojnost ministrstva za prosveto. Natančnejše določbe o
Veterinarji iz zasebne službe dobivajo prejemke veteri- načinu prenosa teh poslov izdasta sporazumno ministra za
narjev iz državne službe z isto kvalifikacijo na način, omenjen industrijo in za prosveto.
. '
. Člen 2.
v prvem odstavku tega člena.
Ministrstvo
za
prosveto
demokratične federativne JugoČlen 4.
slavije predpiše načrt in navodila, po, katerih bodo prosvetna,
Za posebno marljivo, požrtvovalno, vzorno ali udarniško oblastva federalnih enot zbirala predmete, naštete v členu 1.delo smejo civilno mobilizirani veterinarji dobivati od narodno tega zakona, in jih imela v hrambi do njihove dokončne raz-.osvobodilnih odborov, deželnih ministrstev ali zveznega mi- delitve.
nistrstva za kmetijstvo posebne nagrade v denarju ali naravi.
Člen 3.
*
Kdor
koli
vzame,
razpečava
ali uničuje navedene predČlen 5.
mete .-v katerem koli pogledu in v- kateri koli namen, se
Civilno mobilizirani veterinarji se podrejajo upravno in kaznuje po predpisih, izdanih o uničevanju državne lastnine.:
disciplinsko tistim narodnim oblastvom, katerim so dodeljeni
Člen 4. "
na delo.
Zbrane
predmete
razdeli
ministrstvo za prosveto demoČlen. 6.
kratične
federativne
Jugoslavije.
sporazumno s prosvetnimi
Mobilizirani veterinarji nimajo v določeni jim^službi praoblastmi posameznih federalnih enot; V ta napien poročajo,
vice, izvrševati zasebno prakso, niti ne smejo sprejemati od
prosvetaa oblastva federalnih enot o potrebah svojih ustanov,
zasebnikov nagrad v kateri koli obliki. ' -. .
pri Čemer morajo zlasti upoštevati tiste, M so bile. v- vojni
uničene ali poškodovane.'
Člen 7.
I
Člen 5.
Organi narodne oblasti• nikakor, niso upravičeni, odločbe
Ta
zakon
stopi
v
veljavo
ko se objavi v >Uradnem listu
ministra za kmetijstvo demokratične federativne Jugoslavije
,
o mobilizaciji veterinarjev po tem zakonu spreminjati ali za- demokratične federativne Jugoslavije«. " .
drževati njih izvršitev.
Beograd dne 24. maja 1945.
, Člen 8.
, Predsedništvo
Minister za kmetijstvo demokratične federativne JugoslaAntifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
vije predpiše pravilnik o opravljanju službe civilno mobiliziTajnik:
Predsednik:
ranih veterinarjev ter pravilnik o ocenjevanju sposobnosti ci-,
M. Peruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.
vilno mobiliziranih veterinarjev.
Člen 9.
Ta zakon stopi v veljavo, ko se' objavi v >Uradriem listu
demokratične federativne Jugoslavije«:..
Beograd dne 24. maja 1945.
. Predsedništvo
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Predsednik:
Tajnik:
Dr. L Ribar s. u
M, Peruničić s. r.

325.
'
. %
Na predlog ministra za kmetijstvo izdaje Gospodarski svet
sledečo

uredbo
o preskrbovanju države
z veterinarskimi cepivi
* ;n zdravili
Člen 1.
Preskrbovanje države z dobrimi in cenenimi cepivi, tdravili, diagnostičnimi pripomočki, obvezami in materialom, •-
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strumenti in drugimi potrebščinami veterinarske službe spada
v pristojnost ministrstva za kmetijstvo demokratične federativne Jugoslavije.
Člen 2.
Ministrstvo za kmetijstvo opravlja gorenjo nalogo po Zavodu za proizvajanje veternarskih cepiv in zdravil kot samostojni strokovni in tehnični ustanovi.
Naloga tega zavoda je, da proizvaja, uvaža, izvaža in porazdeljuje vse potrebščine veterinarske službe za vse ozemlje
demokratične federativne Jugoslavije. Poleg tega dela zavod
znanstvene raziskave na tem torišču, prireja tečaje za-izpopolnjevanje veterinarjev, obvešča in poučuje ljudstvo o zatiranju
živalskih bolezni in opravlja ostale posle, ki mu jih minister
za kmetijstvo naloži.
Člen 3.
V sestav tega zavoda pridejo vsa podjetja, ki' se bavijo
s temi posli in so v rokah države ali kakšne javne ustanove,
in to: če se bavijo zgolj z izdelovanjem veterinarskih preparatov, celotno, drugače pa po tistem delu in s tistimi napravami,
ki rabijo veterinarski proizvodnji.
Za vsako podjetje, ki naj po tej uredbi pride v sestav
Zavoda za proizvajanje veterinarskih cepiv in zdravil, izda
Gospodarski svet na predlog ministra za kmetijstvo posebno
" odločbo.
Člen 4.
Zavod za proizvajanje veternarskih cepiv je državno
gospodarsko podjetje in posluje po načelih trgovskega poslovanja.
Glede materialnega poslovanja, organizacije dela in
uprave zavoda veljajo predpisi dosedanje uredbe o ustroju,
delu in poslovanju Državnega zavoda za proizvajanje veterinarskih cepiv in zdravil v Beogradu. Minister za kmetijstvo
se pooblašča, da sme to uredbo po potrebi spreminjati in
dopolnjevati.
Določbe uredbe o državnem računovodstvu in zakona o
glavni kontroli se ne uporabljajo na poslovanje tega zavoda.
Glede nagrad in honorarjev osebju zavoda za nadurno
delo in delo, združeno s posebno nevarnostjo za življenje in
zdravje, predpiše minister za kmetijstvo v soglasju z ministrom za finance poseben pravilnik.
Člen 5.
,
Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v uradnem listu<.
,_
Beograd dne 22. maja 1945.
St 220.
Po pooblastilu predsednika
_
Gospodarskega sveta.
Minister za kmetijstvo:
'
pomočnik:
"r> V. Cubrilović s. r.
Dr. Mijo Mirković s. r.
326.

Po izkazani potrebi izdajem .sledečo

odločbo
0

prepovedi odnašanja in prinašanja iz inozemstva
dinarskih bankovcev demokratične federativne
Jugoslavije

1. Prepovedano je vsako prinašanje in odnašanje iz države dinarskih bankovcev Jugoslavije DFJ.
'2. Kljub predpisu točke 1. je potnikom, z redno' vidiranimi potnimi listinami dovoljeno odnesti iz države največ 200
dinarjev na osebo, toda posamezni bankovci ne smejo biti
večji od 50 dinarjev. Prav tako je potnikom z rednimi potnimi

listinami dovoljeno prinesti iz inozemstva v državo največ
200 dinarjev, toda posamezni bankovci ne smejo biti večji*
od 50 dinarjev.
3. Carinski in drugi obmejni organi so dolžni opozoriti
ob prestopu meje vse potnike na vsebino te odločbe in, jih
pozvati, naj oddajo v polog mejne carinarnice vse zneske dinarjev v gotovini, ki presegajo dovoljeno vsoto (proti potrdilu).
Na ta način ploženi dinarski zneski se potnikom lahko vrnejo
ob povratku v državo oziroma v inozemstvo, proti vrnitvi izdanega potrdila, in to bodisi pri tisti carinarnici, kjer so denar
položili, ali pa pri drugi carinarnici, če se potnik ne vrača
po isti poti.
Zneske dinarskih bankovcev, Id spadajo pod prepoved
odnašanja oziroma prinašanja in ki se najdejo ob preisliavi pri
potnikih, morajo carinski organi zapleniti in o tem izdati potrdilo. Ob tej priložnosti se spiše zapisnik, ki mora obsegati
téle podatke:
a) potnikovo ime, priimek in natančni naslov,
b) znesek odvzetih bankovcev;
c) državo, iz katere se bankovci prinašajo;
č) način, kako je potnik dobil bankovce in komu v resnici
pripadajo;
d) za kaj bi se bili bankovci uporabili, in
e) ostale imetnikove izjave v zvezi s tem primerom.
4. Carinarnice pošljejo zaplenjene bankovce Narodni banki, ki jih vpiše v dobro računu ministrstva za finance, bančnovalutnega oddelka; zapisnike pa pošlje ministrstvu za finance,
bančno-valutnemu oddelku.
5. Predpisi te odločbe se ne nanašajo na obmejni in
dvolastniški promet.
6. Ta odločba stopi v veljavo ko se objavi v >Uradnem
listu<.
Beograd dne 11. maja 1945.
VII. št. 1799.
Namestnik ministra za finance:
minister za industrijo
Andrija Hebrang s. r.

327.

Odločba
o uporabljanju odloiSbe o razpolaganja z rezanimi terjatvami in.o izplačevanju akontacij na potrdila tudi
na zavarovalna podjetja
Da bi se omogočilo zavarovalnim podjetjem redno izpolnjevanje njihovih obveznosti nasproti zavarovancem v času do
likvidacije potrdil oziroma do deblokiranja terjatev pri denarnih zavodih, začasno vezanih po zakonu o tečajih okupacijskih
bankovcev in o poravnavanju obveznosti,
odločam,
da smejo zavarovalna podjetja za izplačevanje obveznosti
ra zavarovanja in režijskih izdatkov razpolagati s svojimi
terjatvami pri denarnih zavodih do zneska teh obveznosti
oziroma izdatkov, kakor tudi da se smejo izplačevati zavarovalnim podjetjem v ta namen pri Narodni banki, Državni
hipotekami bank^àn Poštni hranilnici akontacije na prejeta
potrdila v zvezi z zamenjavo okupacijskih bankovcev povsem
po odločbi o razpolaganju z vezanimi terjatvami in o izplačevanju akontacij na potrdila (>Uradni list« št. 24).
Beograd dne 23^ maja 1945.
VII. št. 2009.
Po pooblastilu ministra za finance:
pomočnik
Dr. 0. Blagojević s. r;
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Na podstavi § 23. *finančnega zakona k. zveznemu proračunu izdatkov in dohodkov za proračunsko dobo april-junij
1945 predpisujem tale
pravilnik
o povračilu stroškov za službena potovanja in selitve
zveznim uslužbencem, uslužbencem zveznih prometnih in ostalih samostojnih ustanov

2. Dnevnice
Člen 7.
1. Za čas službenega potovanja v mejah države gre tale
dnevnica:
Zap.
Štev.
1
2

Povračilo stroškov za, službena potovanja.
1. Splošne določbe
Člen 1.
Zveznemu uslužbencu, ki potuje po pristojnem nalogu da
opravi zvezni posel, dalj ko 3 km od svojega službenega kraja,
gresta dnevnica in povračilo ostalih stroškov po določbah tega
pravilnika.
Člen 2.
Z zveznimi uslužbenci po tem pravilniku se razumejo:
uradniki, uradniški pripravniki, zvaničniki, služitelji, pogodboni in honorarni uradniki, dnevničarji, dninarji in delavci
v službi zvezne vlade, zveznih prometnih in ostalih zveznih
samostojnih ustanov.
Člen 3.
1. Za službeni kraj se šteje gradbeni okoliš kraja, kjer
je uslužbenec postavljen ali dodeljen v službovanje.
2. V krajih, kjer sta ožji in širši gradbeni okoliš, je šteti
za službeni kraj samo ožji gradbeni okoliš.
3. Ce nastane spor o mejah gradbenega okoliša, odloči
pristojno gradbeno oblastvo.
4. Ce stanuje uslužbenec zunaj gradbenega okoliša svojega službenega kraja, pa gre po službenem opravilu v kraj
kjer 'stanuje/ nima pravice do povračila stroškov po tem pravilniku.
Člen 4.
1. Službeno potovanje se sme odrediti samo, Če 'bi se
službeni posel ne mogel drugače opraviti.
2. O potrebi službenega potovanja odloči pristojni naredbodavec oziroma starešina enote pri zveznih prometnih
ustanovah.
3. V odredbi o službenem potovanju se morajo navesti
trajanje in način potovanja kakor tudi namen in smer, kolikor
ni potovanje zaupne narave.
Člen S.
Službeno potovanje se mora opraviti tako, kakor je za
zvezno blagajno, najcenejše. Dražji način potovanja se sme
odobriti samo. če je promet prekinjen, kar se mora dokazati
s potrdilom pristojnega zveznega, deželnega-oziroma krajevnega oblaslva. ali če je to v korist službenega posla, kar vsakilcrat oceni in o tem odloči pristojni naredbodavec.
Člen 8.
Ob službenem potovanju se morajo uporabljati direktne
prometne zveze. Kjer so take zveze, ima prekinitev potovanja
radi odmora ali p'renočevanja za posledico, da se dnevnica
sorazmerno zniža.

3
4

Vreta uelužbe-ncev
Uslužbenci od I. do IV/2 položajne
skupine
Uslužbenci od V. do VIII. položajne
" skupine
Uslužbenci od IX. do XÌ. položajuo
skupine in pripravniki IX. položajne skupine
Pripravniki X. položajne skupine, zvaničniki, služitelji. dnevničarji, dni•••• in delavci pri zveznih prometnih ustanovah
j

dinarjev
120.—
100.—
80.-

70.—

2. Znesek dnevnice po odstavku'!, tega člena se izplačuje za potovanja v kraje in območja, Id so proglašeni za prvi
draginjski razred.
3. Ce se opravlja službeni posel v kraju ali v območju,
ki sta proglašena za drugi draginjski razred, se dnevnica po
odstavku 1. zniža za 15 °/o, v kraju ali v območju pa, ki sta
proglašena za tretji draginjski razred, pa za 30 %.
4. Ce se opravlja službeni posel v krajih ali v območjih,
razvrščenih v različne draginjske razrede, gre pravica do
dnevnice po dejansko prebitem, času v tistem kraju ali
območju draginjskega razreda.
5. Po. 30 dnevih, prebitih v istem kraju, se zniža dnevnica za 20°/o. Prekinitev bivanja zaradi službenega pota iz
kraja, kamor je bil uslužbenec odposlan, ne prekinja lega
roka po povratku v ta kraj.
6. Po odstavku 5. tega člena se zniža dnevnica tudi uslužbencem, ki opravljajo terensko delo zunaj službenega kraja,
ne glede na hojo iz liraja v kraj. Katero delo se mora šteti
za terensko, se določi s posebnimi predpisi.
7. Uslužbencu, ki odide med urami predpisanega delovnega časa brez službene potrebe iz kraja poslovanja, ne gre
dnevnica za ta dan.
8. Uslužbencu, ki med službenim potovanjem tako oboli,
(Ja ne more opravljati službe, pa se zaradi bolezni tudi ne
more vrniti v svoj službeni kraj, gre Ustrezna dnevnica, dokler
bolezen traja. Ce se zdravi brezplačno v javni bolnišnici, mu
dnevnica ne gre. Da ne more opravljati službe in se vrniti
v službeni kraj zaradi bolezni, se dokaže s potrdilom zdravnika v javni službi
Člen 8.
l.t Cas za dnevnico« se računa od dneva odhoda do dneva
povratka. Za dan odhoda in dan povratka gre po »pol dnevnice. Za ostali čas trajanja potovanja gre za vsak dan celotna
dnevnica. Ce traja vse službeno potovanje manj ko 12, toda
več ko 3 ure, gre pol dnevnice. Ce je trajalo službeno potovanje manj ko 3 ure, ne gre dnevnica.
2. Ce se vrača uslužbenec dokler traja službeno potovanje, v službeni kraj, se sešteje število ur, prebitih pri, delu
zunaj službenega kraja, in se dnevnica računa po določbah
prednjega odstavka.
3. Povračilo za osebni prevoz •>
Člen 9.
1. Za službeno potovanje po železnici, z ladjo, letalom ali
avtobusom gre povračilo za vozovnico, in sicer:
a) uradnikom in uradniškim pripravnikom po železnici
II. razred, z ladjo pa I. razred:

Ill
b) vsem ostalim uslužbencem po železnici IIL »zred,
z ladjo pa II. razred.
2. Ce ima uslužbenec pravico do brezplačne vožnje na
kateri koli podstavi in v katerem koli razredu, mu ne gre
povračilo za osebni prevoz.
3. Ce ima uslužbenec pravico do znižane vožnje, mu gre
povračilo za znižano vrednost vozovnice tistega razreda, ki
mu gre po odstavku 1., ne glede na to, ali je pravico do
znižane vožnje izkoristil ali ne.
4.' Ce na Železnici ali ladji ni razreda, do katerega ima
uslužbenec pravico, mu gre povračilo za vozovnico tistega
razreda, ki ga je mogel uporabiti.
5. Ce se uslužbencu, ki mu gre nižji razred, po posebni
službeni potrebi naroči, da potuje z ministrom ali uradnikom,
ki mu gre višji razred, se mu prizna povračilo za vozovnico
višjega razreda.
Člen 10.
1. Na razdaljah, na katerih ni železniškega ne ladijskega
ne avtomobilskega prometa kakega državnega ali drugega
javnega oziroma zasebnega podjetja ali če se ta prevozna sredstva ne dajo uporabljati, gre povračilo za prevoz, in to vsem
uslužbencem in ostalemu osebju v zvezni službi po • dinarjev
na kilometer.
2. Pri terenskih delih ne gre kilometrina za hojo po
terenu, marveč samo za odhod do središča prostora, kjer se
izvršijo terenska dela, in obratno. Ce se to središče radi
opravljanja dela na drugem prostora spremeni, daje ta sprememba pravico do kilometrine do novega središča, če znaša
razdalja več ko 3 kilometre.
3. Za priznavanje razdalje so odločilna potrdila pristojnega gradbenega" oblastva. •
4. Ulomek pod enim kilometrom se računa za cel kilometer,
5. Ce je po enem predloženem računu več razdalj, se
vse razdalje seštejejo in se računa ulomek v skupni vsoti za
cel kilometer.
4. Povračilo za izredne stroške
Člen 11.
Ce je imel uslužbenec ob opravljanju službenega posla
izredne stroške, o katerih v tem pravilniiku ni določb, ki so
pa po oceni pristojnega naredbodavca bili potrebni za opravo
poverjenega posla, mu gre povračilo po predloženem dokazilu.
5. Posebne določbe
Člen 12.
Pogodbenim in honorarnim uslužbencem gresta za fes
službenega potovanja dnevnica in povračilo ostalih stroškov
Po predpisih tega pravilnika. Višina dnevnice in drugih pomračil se določa po višini mesečne nagrade oziroma honorarja,
*• 1. po položajni skupini, kateri je uslužbenec po višini me8e
čne nagrade oziroma honorarja najbližji Dnevnice in druga
Povračila ne smejo biti ne višji ne nižji od tistih, ki so določeni v členih 7., 11. in 10.

nižje&opnm organov narodne opasti, se določita za cas sluzbenega potovanja po zveznem poslu dnevnica in povračilo
ostalih stroškov kakor uslužbencem iz člena 12. tega pravi!nika.
Člen 14.
Upokojencem gresta za ••• službenega potovanja v-uevnica
in povračilo ostalih stroškov kakor da so v aktivni zvezni
službi, in sicer po tisti položajni skupini, v kateri so bili
upokojeni, oziroma po kateri se jim je pokojnina odmerila
Člen 15.
1. Osebam, ki niso zvezni uslužbenci, ki se pa odredijo
na službeno potovanje, določi višino dnevnice in povračilo
ostalih stroškov za vsak primer posebej minister za finance po
predlogu resornega ministra.
2. Za posamezne skupine natančno določenih primerov
sme predpisati minister za finance po predlogu resornega
ministra dnevnico in povračilo ostalih stroškov z občno odločbo.
Člen 16.
1. Kadar je zasebnik, bodisi pravna ali fizična oseba, po
zakonu dolžen trpeti stroške za potovanje zveznega uslužbenca,
opravljeno na poziv zasebnika ali pa po zakonskem oziroma
službenem nalogu, se pobirajo dnevnica in ostali stroški s tistimi zneski, M so za tistega uslužbenca določeni po tem pravilniku.
2. Za potovanje po železnici ali z ladjo veljajo določbe
člena 9. Uslužbenec mora uporabljati razred, ki mu gre po
odstavku 1. člena 9. in se ne sme koristiti z znižano vožnjo.
Povračilo za celotno vozovnico se mu prizna po predloženem
dokazilu o plačanem znesku.
.3. Zasebniki morajo položiti pri zadevnem uradu vnaprej
približno ustrezajočo vsoto. Iz položene vsote se mora izplačati odposlanemu uslužbencu predpisana akontacija, po opravljenem poslu pa dnevnica in povračilo ostalih stroškov po
predloženem računu, ki ga pregledajo in overijo kontrolni
organi. Ce" po pregledu kontrolnih organov izkazuje položena
vsota ••••••••, se vrne ta položniku, primanjkljaj *pa - mora
položnik doplačati.
4. Ce so taka potovanja istega dne in v istem kraju po
poslih za več oseb, velja, da se je opravilo samo eno potovanje,
stroške pa morajo povrniti vsi prizadeti v razmerju s porabljenim časom, ki se ugotovi za vsakega izmed njih v delovnem
dnevniku.
II.
PorraKl© selitvenih stroškoT

1. Splošne določbe
Člen 17.
1. Zveznim uslužbencem, pogodbeniin in honorarnim
uslužbencem, dnevničarjem in delavcem zveznih prometnih
ustanov gre, če se premešajo po službeni- potrebi v drug službeni kraj, ne glede na to, koliko je oddaljen od kraja dotedanjega službovanja, povračilo selitvenih stroškov, in to:
a) dnevnica, osebna in za vsakega preseljenega rocfbhv
Člen 13.
skega Člana;
I. Deželnim uslužbencem in uslužbencem nižjestopnih
b) povračilo za prevoz, osebni in za vsakega prese'Jenega
organov narodne oblasti, katerih zvanja so razdeljena na po- rodbinskega člana in
ložajne skupine enako zveznim uslužbencem, gresta za čas
c) povračilo za preselitev pohištva.
službenega potovanja po poslu zvezne vlade dnevnica in po2. Povračilo selitvenih stroškov gre od kraja premestitve '
vračilo ostalih stroškov v istih zneskih in ob istih pogojih, do novega namembnega kraja. Ce se ne selijo od kraja prekakor zveznim uslužbencem enake položajne skupine.
mestitve ali do novega namembnega kraja, velja tisto povra.2. Deželnim uslužbencem in uslužbencem nižjestopnih . čilo selitvenih stroškov, ki }e ugodnejše za državno blagajna
3. Povračilo selitvenih stroškov ne gre, •• se selitev
organov narodne oblasti, katerih zvanja niso razvrščena na
položajne skupine enako zveznim uslužbencem, kot pogodbe- opravi preden *e jß izdal akt, iz katerega izvira pravica" da
nim • honorarnim uslužbencem ter cmevničariemjieželnih in. •••••••••,
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Člen 18.
1. Povračilo selitvenih stroškov po členu 17. gre tudi še:
a) zveznim uslužbencem po upokojitvi kakor tudi njih
rodbinam ob njih smjii,'in sicer od kraja upokojitve1 do kraja
nove naselitve. Na prošnjo ali za kazen upokojenim usluzbencem to povračilo ne gre;
b) upokojencem, ki se reaktiviraju brez prošnje po sluzbeni potrebi, in to od njih prebivališča do novega službenega
kraja;
c) zveznim uslužbencem, pogodbenim in honorarnim
uslužbencem in vsem dnevničarjem, postavljenim pri stalnih
zveznih ustanovah v 'nozemstvu, če se upokoje aü odpustijo,
kakor tudi njihovim rodbinam ob njih smrti, in sicer od
stalnega službenega kraja do kraja njih preselitve v državi in
S) rodbinam umrlih zveznih uslužbencev, in to od dotedanjega službenega kraja umrlega uslužbenca do kraja njih
nove naselitve.
2. Ce se selitev ne opravlja tako, kakor je določeno v
točkah a) do č) prednjega odstavka, se določi povračilo po
odstavku 2. člena 17.
3. Pravica do povračila zastara, če se selitev ne opravi
v roku 6 mesecev, kar se računa za osebe iz točk a) in c)
odstavka 1. tega člena in za njihove rodbine od dneva razrešitve upokojenega oziroma odpuščenega uslužbenca, za rodbine iz točke č) odstavka 1. tega člena pa od dne uslužbenceve smrti.
4. Rodbini gre tisto povračilo selitvenih stroškov, ki bi
šlo uslužbencu, od katerega rodbina to pravico izvaja.
Člen 19.
Ce se da opraviti selitev po železnici ali z ladjo, se ne
smejo uporabljati voz, jadrnica, čoln ali druga prevozna sredstva na vodi, razen če bi bil ta način selitve cenejši za državno
blagajno ali če bi bil promet prekinjen.
Člen 20.
Selitev rodbine in pohištva mora uslužbenec opraviti
hkrati in sočasno, ko odide sam na novo dolžnost. Ce tega iz
opravičenih razlogov ne bi mogel storiti, mu gredo tista povračila, ki so določena za uslužbenca, ki se seli brez pohištva.
Ko preseli rodbino in pohištvo, se mu izplača samo razlika,
tako da ^skupno povračilo selitvenih stroškov ne presega zneska, ki bi mu šel, če bi bil selil rodbino in pohištvo takoj
B seboj.
Člen 21.
Za rodbinske člane'po tem pravilniku se štejejo zakonska
in nezakonska žena in vsi otroci, katerim je ta uslužbenec
hranitelj, in to do dovršenega 18. leta starosti. Izjemoma se
štejejo za rodbinske člane tudi tisti otroci nad 18 leti starosti,
ki so za pridobivanje trajno nesposobni ali se redno šolajo,
toda v tem drugem primeru samo do dovršenega 23. leta
starosti.
Člen 22.
1. Ce sta mož in žena zvezna uslužbenca, pa se selita
Iz istega kraja v isti kraj, se šteje žena glede pravice do
povračila selitvenih stroškov za rodbinskega člana ne glede
na to. ali je premeščena po službeni potrebi ali pa na prošnjo.
Ce je mož premeščen na prošnjo, žena pa po službeni potrebi,
je žena upravičena do povračila selitvenih stroškov, mož se pa
šteje za rodbinskega člana.
2. Žena je upravičena do selitvenih stroškov tudi, če je
poročena z upokojencem; v tem primeru se šteje mož za rodbinskega člana po prednjem Členu. Če ima mož zasebni poklic,
se ne šteje za rodbinskega člana, razen če bi bil nesposoben
za pridobivanje in siromašnega stanja. Siromašno stanje in
nesposobnost za pridobivanje se dokažela s potrdilom krajevnega narodnega odbora.

Člen 23.
Vdovci in vdove brez otrok in zakonci, ki živijo ločeno
zaradi zakonskih sporov, nimajo otrok ali pa jih imajo, toda
se otroci ne vzdržujejo pri njih. se štejejo glede pravice do
povračila selitvenih stroškov za samske.
Člen 24. '
Uslužbenci, zaposleni v inozemstvu pri zveznih ustanovah
začasnega značaja, kakor tudi uslužbenci, ki so poslani v inozemstvo radi oprave določenega zveznega posla, nimajo pravice do povračila stroškov za selitev rodbine in pohištva
2. Dnevnice
Člen 25.
1. Za čas selitve v mejah demokratične rederativne Jugoslavije gre osebna dnevnica kakor za čas službenega potovanja, za vsakega preseljenega rodbinskega člana pa polovica
osebne dnevnice zadevnega uslužbenca.
2. Ce je trajalo selitveno potovanje skupaj 12 ur ali manj,
se mora računati kljub odst. 1. člena 8. celotna dnevnica.
3. Povračilo za osebni prevoz
•
• Člen 26.
Za selitev po železnici ali z ladjo gre povračilo za osebni
prevoz kakor pri službenem potovanju, za rodbinske člane pa
povračilo za vozovnico istega razreda.
Člen 27.
1. Ce se za selitev ne more uporabiti železnica ali ladja,
ker teh prevoznih sredstev ni, gre-vsem zveznim uslužbencem
iz člena 2. tega pravilnika za vsak kilometer pota po 5 dinarjev. Prav tako gre iz naslova kilometrine po 5 dinarjev
tudi za vsakega rodbinskega člana.
2. Ob delni selitve (člen 20. pravilnika) > se izplača
kilometrina za rodbino tako, kakor je določeno za primer, ko
se je preselila.
4. Povračilo za selitev pohištva
Člen 28.
1. Povračilo za selitev pohištva se določa po tejle razpredelnici:
Pri selitvi po železnici
aH z ladjo

Pri selitvi
z vozom:
S >•
vsega
zavkladanje,
Rodbin- za prevoz izkladanje, za prevoz povračila
pohištva prevoz na prtljage
sko
postajo in s
stanje
na- do maksiMšLB
Ust
do maksi- postaje,
tovoritev,
malne
malne
raztovoritev, teže
<o g
" « E
teže kg poškodo•••
•
vanje in zavarovanje
sampohištva, za
skemu
15
50**
350
1000* vsak kiloza rodgram dejanbino do
sko pre2 otrok 5000
seljenega
1000 30
120
^pohištva
za rodt samo do
bino z
maksimalne
več ko
teže din
2 otro- •7000
1200 40
160
koma
•_

ss*

0.40

* Povračilo gre po predloženem tovornem listu za tovorno
blago samó do maksimalne teže. Ce se prevaža pohištvo z vel
ko maksimalno težo, se mora predložiti potrdilo pristojne že-
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2. Pri določanju povračila po prednji razpredelnici se
upošteva samo število otrok, ki se selijo.
3. Ob selitvi po železnici mora vpisati uslužbenec, ki se
fieli, v duplikat tovornega lista v stolpcu, določenem za vpisovanje predpisanih ali dopustnih izjav, ne glede na to, ali je
treba plačati za pošiljko voznino kot za kosovno blago ali kot
za vozovni tovor: >2elim, da železnica uradoma ugotovi težo.«
Ob nasprotnem postopku izgubi uslužbenec pravico do povračila, določenega v razpredelnici odstavka 1. za vkladanje
in izkladanje, prevoz do postaje in s postaje, natovoritev in
raztovoritev, poškodovanje in zavarovanje pohištva.
4. Pohištvo v teži do 2000 kg se mora odpravljati kot
kosovno blago, če bi se pa tudi za težo do 5000 kg uporabil
poseben železniški voz, se prizna voznina za vozovni tovor
samo, če je enaka voznini ali manjša od voznine, ki bi se
plačala, ko bi se bilo pohištvo odpravilo kot kosovno blago.
Urugače se prizna samo voznina, predpisana za kosovno blago.
5. Ce se uprabi za selitev pohištveni voz, se ne smeta
vpisati v tovorni list njegova lastna teža, niti za njegov prevoz plačani znesek.
6. Povračilo za prevoz pohištva nad maksimalno težo
se sme priznati samo uslužbencu, ki ima stvari, neogibno potrebne za opravljanje službe same. O tem odloči minister za
finance po predhodni oceni in predlogu resornega ministra.
7. Samskemu uslužbencu, ki se seli s pohištvom, ne gre
povračilo za prevoz prtljage.
8. Uslužbencu, ki se seli brez pohištva, gre povračilo
samo za prevoz prtljage.
9. Vse, kar je predpisano v odstavkih 5., 6., 7., 8. in 9.,
velja tudi za selitev z ladjo, kolikor se da uporabiti tudi za
ta način selitve.
10. Ob selitvi po železnici in z ladjo gre povračilo za
vkladanje in izkladanje, prevoz do postaje in s postaje, natovoritev in raztovoritev, poškodovanje in zavarovanje ro.
bistva samo enkrat.
11. Ob selitvi z vozom se računa ulomek pod enim kilometrom za cel kilometer.
12. Ob selitvi s konji veljajo iste določbe kakor ob selitvi z vozom.
Člen 29.
Ce se ne more opraviti prevoz pohištva z ladjo, ker ni
redno uvedenih prog, marveč le s čolnom, jadrnico ali drugim
prometnim sredstvom po morju, gre povračilo kakor ob selitvi
z vozom, pri čemer se pa računa ena morska milja (1852 m)
za en kilometer.
III. Službena potovanja in selitve v inozemstvo
:

Člen 30.
Za službena potovanja izven mej države gresta vsem zvez°•• uslužbencem:
a) dnevnica;
b) povračilo za osebni prevoz po železnici, z ladjo ali
letalom.
Člen 31.
1. Višino dnevnice in valuto, v kateri naj se dnevnicesplačajo, določi za vsak primer posebej minister" za finance
n
a predlog resornega ministra.

lezniške blagajne o tarifnem znesku za maksimalno težo in
zadevno razdaljo.
** Povračilo gre po predloženem potrdilu pristojne prometne blagajne po tarifi za brzovozno blago samó do maksimalne leže. Ce se prevaža prtljaga z več ko maksimalno težo,
Je treba predložiti potrdilo samó za maksimalno težo in zadevno razdaljo.

2. Za posamezne skupine primerov polovan^a v določeno
inozemstvo lahko minister za finance na predlog resornepa
ministra izda splošno odločbo o višini dnevnice in o valutu
v kateri naj se dnevnica izplača.
Člen 32.
Iz naslova stroškov za osebni prevoz gre povračilo po
členu 9. pravilnika, le da se izplača v valuti, v kateri so ti
stroški dejansko nastali.
Člen 33.
Predpisi, ki veljajo za službena potovanja oseb izven
aktivne zvezne službe v državi za račun države, veljajo tudi
za potovanja takih oseb za račun države v inozemstvo.
Člen 34.
1. Za selitvena potovanja v inozemstvo, iz inozemstva in
iz ene tuje države v drugo gre povračilo selitvenih stroškov,
in to:
a) dnevnica;
b) povračilo za prevoz, osebni in rodbinskih članov in
c) povračilo za selitev pohištva.
2. Za ta povračila veljajo določbe členov 28., 29., 30., 31.
in 32. v zvezi s členi 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24..
25. in 26.
Člen 35.
1. V računu za povračilo potnih in selitvenih stroškov
se morajo navesti povračila v tisti valuti, v kateri so bili zadevni izdatki napravljeni.
2. Akontacija ali presežek akontacije «e ••••• vrniti oziroma izterjati v tisti valuti, v kateri je bila' ;ikontacija vzela.
Presežek akontacije se izračuna tako, da se vse po računu
priznane vsote zvedejo na vrednost tiste valut?, v kateri se je
akontacija prejela, in to po srednjem borznem tečaju v času,
prebitem na potovanju.
>
3. Tuje valute se po predloženih računih za povračilo
potnih in selitvenih stroškov izplačujejo po srednjem borznem
tečaju v času, prebitem na potovanju, in to:
a) v, dinarjih, če je odhodna država naša država .Ji kaka
država z valuto nižjega tečaja od dinarskega, in
b) v veljavi zadevne države, če je odhodna država z \aluto krepkejšega tečaja od dinarskega.
IV. Ostale določbe
Člen 36.
1. Po vsakem službenem potovanju oziroma selitvi se
mora predložiti račun, kateri mora navajati téle podatke:
a) ime, priimek, zvanjè in položajno skupino uslužbenca,
ki predlaga račun;
b) dan, mesec in leto, ko predlaga račun;
c) končno točko in smer potovanja ali selitve;
6) dan odhoda in povratka oziroma prestopa meje pri
službenih potovanjih, dan odhoda in prihoda pa pri selitvah;
d) že na račun prejeto vsoto potnih ali selitvenih stroškov,
v kakšni valuti in pri kateri blagajni;
e) vse ugodnosti glede prevoznih sredstev;
f) število preseljenih otrok kakor tudi dan, mesec in
leto njihovega rojstva;
g) zaporedno številko in list dnevnika službenih potovanj.
2. V računu navedeni podatki se morajo preskusiti, račun pa mora biti overjen, da se je službeno oziroma selitveno
potovanje opravilo. Račun za službeno potovanje overi starešina, ki je izdal nalog za službeno potovanje. Račun za
selitveno potovanje overi starešina urada, h kateremu je uslužbenec premeščen. Račun oseb iz točk a), c) in č) odstavka 1.
člena 18. pa overi krajevno zvezno, kjer tega ni, pa obšmiko
oblastvo.
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3. Poleg ostalih dokazov se morajo priložiti tudi še:
a) akt, iz katerega izhaja pravica do povračila potnih
oziroma selitvenih stroškov, v izvirniku in overjenem prepisu;
b) ob selitvi z vozom ali s konji potrdilo odhodne in dohodne občine, da se je pohištvo preselilo;
c) potrdilo o plačanih vozovnicah za potovanje po tujih
železnicah in ladjah;
č) dokazila, da je plačan prevoz prtljage, kakor tudi
izvirni tovorni listi za plačani prevoz pohištva s tujimi kakor
tudi z domačimi železnicami in ladjami;
d) potrdilo pristojnega oblastva pri potovanju z vozom in
za povračilo kilometrine o oddaljenosti kraja in
ej računi in priznanice o plačanih drobnih stroških za
račun zvezne uprave (poštne pristojbine itd.) v času potovanja po službeni potrebi po členu 11. pravilnika.
Člen 37.
1. Pri zveznih prometnih ustanovah mora vsaka službena
enota voditi dnevnik službenih potovanj za vse uslužbence
v väem svojem območju. Na vsakem računu potriih stroškov
morata biti zapisana, preden se račun pošlje v odobritev in
izplačilo, zaporedna številka in stran knjige, kjer je račun
vpisan (člen 36., odst. 1., točita g).
2. Dnevnik se vodi, po •••• razvrščeno, za vsako proračunsko leto posebej in mora imeti téle stolpce:
1. zaporedna številka;
2. ime in priimek uslužbenca, ki potuje;
3. njegovo zvanje;
4. številka odobritve in naloga za potovanje po vložnem
lapisniku;
5. dan, mesec in leto odhoda na pot; *
6. dan, mesec in leto povratka s pota;
7. število dni, prebitih na potovanju;
8. popis potovanja;
9. številka predloženega potnega računa po vložnem zapisniku;
10. dan, mesec in leto, ko se je potni račun vložil;
11. znesek računa, ki naj se izplača;
12. dan akontacije potnih stroškov;
13. znesek akontacije za potne stroške v dinarjih in
14. pripombe.
Dnevnik je določen za kontroliranje službenih potovanj
kakor tudi, da se utemeljijo zahteve po kreditih v te namene.
Člen 38.
Na račun potnih in selitvenih stroškov se sme izplačati
pred potovanjem ali po opravljenem potovanju po približnem
izračunu znesek do 2/s skupne vsote.
Člen 39.
1. Vse terjatve po tem pravilniku zastarajo v 6 mesecih
od dne ko se je potovanje oziroma selitev opravila. Ob delni
selitvi (člen 20.) se računajo roki za prijavo terjatve neodvisno drug od drugega.
2. Ce se je vzela določena vsota na račun potnih ali
selitvenih stroškov, se mora predložiti v roku 30 dni po
opravljenem potovanju redni račun (člen 36.). Drugače se
izterja na račun vzeta vsota po upravni poti po splošnih predpisih o postavljanju prepovedi v korist države, če gre za
zvezne uslužbence. Pri osebah, ki niso zvezni uslužbenci, se
, odtegnejo na račun vzete vsote ,od kakršnega koli njihovega
prejemka pri državni blagajni, oziroma se izterja sodno, če
sami ne položilo potrebne vsote.

3. Ce je na račun vzeta vsota večja, kakor se po predloženem računu prizna po določbah tega pravilnika, se mora
presežek takoj vrniti državni blagajni. Ce se to ne stori, se
mora presežek odtegniti po upravni poti od prvih prejemkov
v smislu prednjega odstavka. Tako je treba postopati tudi, če
je terjatev zastarela.
Člen 40.
Za resničnost predloženega računa in listin „je tisti, ki
predlaga račun, materialno, disciplinsko in kazensko odgovoren.
Člen 41.
1. Avtentično razlagati ta pravilnik je pristojen minister
za finance.
2. Pritožbe v sporih, ki nastanejo zaradi uporabe tega
pravilnika, se vlagajo pri ministrstvu za finance. Glede nčunov, ki so bili izplačani brez pripombe tistega, ki jih je p:edtožil, pritožba ni dopustna.
V.

'

v

Prehodno določbe.
Člen 42.
Ta pravilnik velja za vse zvezne uslužbence po členu 2.
Potemtakem prenehajo veljati ko stopi ta pravilnik v veljavo,
vsi dosedanji predpisi o povračilu potnih in selitvenih stroškov
civilnim zveznim uslužbencem.
Člen 43.'
Dokler se ne izdajo^ novi predpisi o terenskem delu po
odstavku 6. člena 7. pravilnika, veljajo dosedanji'predpisi.
Člen 44.
> Ministrstvo za finance posameznih federalnih enot uredijo
povračevanje stroškov za službena potovanja in selitve deželnim uslužbencem v soglasju z zveznim ministrstvom, za
finance, pri čemer se ravnajo po osnovnih načelih tega pravilnika.
Člen 45.
3
Ta pravilnik dobi obvezno moč z dnem razglasitve v
>Uradnem listu« in velja za vsa službena in selitvena potovanja, pri katerih zneski dnevnice niso določeni.
Beograd dne 22. maja 1945.
V. št. 3565.
Pomočnik ministra za finance;
Dr. 0. Blagojcvić s. r.

529.
Razlaga o normiranju industrijskih in obrtniških
proizvodov.prcd 21.'aprilom 1945 in po tem dnevu
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 3332
z dne 24. maja 1945).

330.
Odločba o določitvi cene melasi
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 275Ï
z dne 24. maja 1945).
331.
Odločba o določitvi cene Špiritu
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 2524
z dne 25. maja 1945).

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/II.

Številka 4.

Priloga k 14. kosu z dne 4. julija 1945.

Objave
Sodna oblastva
Trgovinski register
42.

Vpisi:

Sedežu Ljubljana.
Dan vpisa: 25. junija 1945.
Beseduo: Zarja, splošno pečarstvo
Kozclj-Kovče.
Obratni predmet: Izdelovanje in prodaja peči.
Družbena oblika: Javna trgovska družba od 1. julija 1945.
Družbeniki: Koželj Franc, pečarski
Mojster v Tacnu št. 51; Kovče Anton,
••••• v Ljubljani, Celovška c. 102.
Družbo zastopata in zanjo podpisujeta
oba družbenika, in sicer vsak samost
ojno na ta način, da bosta pod napisano, natiskano ali štampiljirano besedilo firme pristavila svoj lastnoročni
Podpis.
Delegat ministrstva za pravosodje
Pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 22. junija 1945.
'*
Fi 6/45 — Rg A VIII 77/1
Spremembe in dodatki:
33.

SedeZ: Ljubljana.
Dan vpisa: 25. junija 1945.
Besedilo: Delniška družba pivovarne
Union.
., «brišejo se člani upravnega sveta
u^; Dinko Può zaradi smrti, Fazarinc
fr^n, dr. Luckmann Friderik, dr. Mapacchi Manes Salvatore, dr. & ing.
CTaer.Markhoî Georg Heinrich, dr.
•^• Pavel, ing. Pirkmajer Milko,
M?.*?•••• Giorgio, Turk Rajko, Urbas
Mlr
°slav in Žitnik Rudolf.
nr okL°^at mùii8trstva za pravosodje
11
rožncm kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 22. junija 1945.
Rg B I 34/56

U.
, SedeZ: Ljubljana.
Dan vpisa: 4. junija 1945.
Besedilo: Jugo-Lutz, družba z o. z.
Po sklepu izrednega občnega zbora z
one 5. V. 1945 se je spremenila družbena pogodba v § 1.
• Besedilo firme odslej: Rupcna-Lutz,
družba z g, jt.

Izbriše se poslovodja Pirc-Geyer Matilda.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 30. maja 1945.
Rg C 81/11

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 1. junija 1945.
Besedilo: R. Miklauc »Pri Skofut.
Novo vstopivši družbenik Šmid Andrej
ima tudi pravico samostojno zastopati
tvrdko in zanjo podpisovati na ta način,
da pod tiskanim ali od kogar koli pisanim besedilom firme pristavi svojeročno
svoj podpis.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 30. maja 1945.
Družb. II 55/15
46.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 8. junija 1945.
Besedilo: Privilegovana agrarna banka a. d. filijala v Ljubljani.
Na osnovi odločbe Narodne vlade Slovenije — ministrstva za finance v Ljubljani z dne 29. maja 1945, zap. Št. 66,
ee izbriše dosedanji sekvester dr. Josip
Lavrič, vpiše pa se kot delegat ministrstva za finance tovariš Jošt Ivan, uradnik Privilegovane agrarne banke a. d.,
filijale v Ljubljani, pod čigar vodstvom
se bo nadaljevalo poslovanje bank© in
ki bo podpisoval banko tako, da bo pod
besedilo tvrdke pristavil svoj lastnoročni podpis.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri. okrožnem kot trgovinskem sodišču
T Ljubljani, odd. III.,
dne 7. junija 1945.
Rg B III 118/11

Izbrisi:
47.

Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 18. junija 1945.
Besedilo: Jos. Podkrajšek,

Obratni predmet: Trgovina z drobnim
blagom.
Zaradi opustitve obrata.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 15. junija 1945.
m
Rg A III 93/3

Zadružni register
Spremembe in dodatki:
48.

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 1. junija 1945.
Besedilo: Pokojninska zadruga v Ljubljani zadruga z omejenim jamstvom. .
Izbriše se član upravnega odbora dr.
Pretnar Josip, vpiše pa se član upravnega odbora Levičnik Avgust, uradnik
v Ljubljani, Bleiweisova c. C.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 3. maja 1945.
Zadr. IV 104/5
*
49.
SedeZ: Šmartno ob Savi.
Dan vpisa: 1. junija 1945.
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga z
omejenim jamstvom v Smartnem ob Savi.
Izbriše, se član upravnega odbora
Dovč Ivan, vpiše'pa se član upravnega
odbora Zupančič Franc, posestnik v
Smartnem ob Savi št 12.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 30. maja 1945.
Zadr. III 40/5

Razna oblastva
Preklic.

887

Originalna legitimacija, izdana od
Glavne trofejne baze št. 10.516, s katero
se dovoljuje uporaba avtomobila DKW,
je proglašena za neveljavno.
'
Duplikat gornje izkaznice jeveljaven.
Stab za repatriacijo vojnih ûjctnïkô«
in intcriiirancev v Ljubljani,
dne 25. junija 1945.

Žtev. *;

Stran 10.

Razno
388

Vabilo
na ITT. izredni občni zbor
Kreditnega zavoda za trgovino
in industrijo ? Ljubljani,
ki bo v ponedeljek, dne 23. julija 1945
ob 11. uri dop. v veliki sejni sobi zavoda
v Ljubljani, Prešernova ulica št. 50, z
nastopnim
dnevnim redom:
1. Volitev članov upravnega sveta.
2. Volitev nadzornega odbora.
Po § 17. družbenih pravil imajo pravico glasovanja na občnem zboru delničarji, ki založe vsaj lest dni pred obč
nim zborom, torej do dne 9- julija 194'
delnice, utemeljujoče njih glasovaln'
pravico, pri likvidaturi Kreditnega za
voda za trgovino in in<-lu«trijo v Ljur
ijaiii, kjer se jim izdajo legitimacije.
i

389

Posest 25 delnic daje pravico do enega
glasu (§ 16. družbenih pravil).
V Ljubljani dne 27. junija 1945.
Upravni svet

Objava.
Izgubila sem novi osebni izkaznici na
ime Križanič Marija in Križanič Franc io
dijaško knjižico I. drž. ženske realne gimnazije v Ljubljani na ime Križanič M<?ta,'
vsi iz Ljubljane. Proglašam jih za neveljavne.
Križanič Marija

B86

Objava.
Izgubila sem izpričevalo II. razreda
meščanske šole zavoda Lichtenthurn v
Ljubljani za 1. 1943./44. na ime Barbič
Mara iz Borovnice. Proglašam ga za
neveljavno.
Barbič Mara

390

Objava.
Izgubil sem indeks medicinske fakultete
univerze v Ljubljani na ime Poznik Aleksander. Proglašam ga za neveljavnega. .
Poznik Aleksander

385

Objava.
Izgubila sem izpričevalo o završnem
'.pitu IV. razreda dekl. meščanske šole
zavoda Lichtenthurn v Ljubljani" iz lets
938. na ime Godina Marija iz Srednj*
'istrice, okr. Dol. Lendava. Proglašan
/a za neveljavno.
Godina Marija

391

Objava.
j
'
•
I

Uničeno mi je bilo izpričevalo II.a ra2*.
reda ursulinske ženske realne gimnazije v
Ljubljani za leto 1940./41. na ime Svara
Tatjana iz Ljubljane. Proglašam ga za o*
veljavno.
Svara Tatiana ,

(iredu'k: Robert Peluu t LJublJaai. «• Jlik i> Mleiba TUktrM »ll«rkut< t LJuMJtal, PxeiUUvalk; Otm»t UihaUk- f tjublj«ei, •

POSEBNA PRILOÇA
k štev. 15. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 7. julija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št 37.

StevHRa 37 as dne 1. funlfa 1945.
332.

Člen 7.

Na predlog ministra za rudarstvo predpisuje Gospodarski svet tole
uredbo
o Rudarskem nabavnem zavodu

Določbe o ustroju poslovanja, njegovega knjigovodstva in njegovih zaključnih računov kakor tudi glede
stvarne in računske kontrole poslovanja predpise minister za rudarstvo s pravilnikom.
Člen 8.

Člen 1.
Ustanavlja se Rudarski nabavni zavod s sedežem v
Beogradu in s področjem na celokupnem območju demokratične federativne Jugoslavije.
zvezni minister ia rudarstvo se pooblašča, da ustanovi po potrebi v območjih posameznih federalnih enot
sporazumno s pristojnim deželnim oblastvom podružnice,
izpostave ali zastopništva zavoda.
Člen 2.
Rudarski nabavni zavod je pravna oseba.
Zavod posluje po načelih trgovske voditve podjetja.
Člen 3.
Naloga zavoda je:
1. nabavljati rudarskim' in topilniškim podjetjem
potrebne naprave, orodje, surovine in druga proizvajalna
sredstva, če je njih skupna nabava smotrna in umna;
2. razdeljevati nabavljena proizvajalna sredstva med
•rudarska in topilnižka podjetja.
Člen 4.
Zavod vodi upravni odbor, ki je sestavljen iz upravika in najmanj G, a največ 10 članov, upravnika in člane
upravnega
odbora postavlja in zamenjuje minister za
r
udarstvo.
Upravni odbor izvoli izmed sebe stalen poslovni
°^bor iz 3 do 5 članov, iz njih števila pa tudi upravni*ovega namestnika.
Za opravljanje poslov postavi upravni odbor potrebno

Vsa državna in zasebna rudarska in topilniška podjetja v državi nabavljajo svoje naprave, orodje, surovine
in druga proizvajalna sredstva po Rudarskem nabavnem
zavodu, kolikor ne bi zavod tega prepustil lastni pobuda
navedenih podjetij.
Člen 9.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v>
»Uradnem listu«.
Beograd dne 30. maja 1945.
St. 254.

333.

Na podstavi § 4. zakona o pokojninskem zavarovanja
nameščencev predpisujem tole
*

naredbo

Q

ČJen 5.
• Osnovna glasnica znaša 5,000.000 dinarjev. Ta znesek
da na zahtevo ministrstva za rudarstvo zavodu na razpolago zvezni minister za finance v obliki brezobrestnega
Posojila.
Zavod ustanovi rezervni sklad za pokrivanje more»itnih zgub.
Člen 6.
Zavod se pravno zavezuje z listinami, .ki jib v njegovem imenu skupno podpišeta upravnik zavoda ali nje
gov namestnik in Še en Elan upravnega odbora.
'•

Po pooblastilu predsednika Gospodarskega sveta:
Dr. Mijo Mirković s. r.

Minister za rudarstvo:
Bane Andrejev s. r.

o spremembi plačnih razredov v pokojninskem zavarovanju nameščencev, zavarovanih pri pokojninskih
zavodih za nameščence, za območje vse države
Člen 1.
Sedanji plačni razredi v pokojniskem zavarovanju
nameščencev se spreminjajo in se glasijo:
Plačni
razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VL
VIL

Letni prejemki v din
od
do

24.001
30.001
36.001
48.001
60.001
72.001

24.000
30.000
36.000
48.000
60.000
'72.000
in več

1

Zavarovana
letna plača
dfa

Mesečni
prispevek
din

22.800
27.000
33.000
42.000
54.000
66.000
78.000
<,

228
270
830
420
540
660
780

lie
Člen 2.
Prispevek se razdeljuje med službodajalca in nameščenca po določbah § 39. zakona o pokojninskem zavarovanju nameščencev.
Člen 3.
Glede denarnega nadomestka za prejemke v naravi
veljata, kolikor ni odrejeno ali se ne odredi drugače,
lestvica denarne zamene za prejemke v naravi, določene
z odlokom Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije
št. 1747 z dne 31. decembra 1944 o določitvi mezdnih razredov in lestvice za denarno zameno prejemkov v naravi
v delavskem zavarovanju, po protivrednosti novega dinarja demokratične federativne Jugoslavije.
Člen 4.
Novi plačni razredi veljajo od '21. aprila 1945 dalje.
Člen 5.
Ta naredba stopi v veljavo ko se objavi v »Uradnem
listu«.
Beograd dne 29. maja 1945.
IV. št. 1000.

•
Minister za socialno politiko:
Dr.. A. Kržišnik s. r.
*'

I. Porabljeni material se mora zaračunati po nabavni
ceni. Tej nabavni ceni materiala se priračunajo tudi stro.
ški prevoza, vskladiščenja in običajni odpadki pri izdelovanju.
H. Proizvodne mezde se morajo zaračunati po veljajočih predpisih uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev
in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih pod.
jetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah, in tò po
dejansko porabljenih delovnih urah za posamezne storitve.
Tukaj so upoštevne tudi mezde lastnika, če je sam
dejavno udeležen pri izdelovanju.
III. Režijski delež se mora zaračunati na proizvodne
mezde, kakor je rečeno zgoraj pod II. Višina režijskega
deleža se določi ali za posamezne obrtnike ali za posamezne kategorije oßrtnikov iste stroke ali za vso stroko
enotno, in to na podstavi preskusa njihovih splošnih
stroškov in proizvodnih mezd (tako zvane produktivne
mezde) v določenem enakem razdobju, in za^določene
kraje po krajevnih razmerah. Pri določanju režijskega
deleža, t. j. pri izpričanju in preskusu navedenih stroškov
je treba od zadevne pristojne obrtniške organizacije zahtevati mnenje in predlog.
Odstotek režijskega deleža se določi tako, da se
skupni znesek vseh upoštevnih splošnih stroškov, ki so
nastali v določenem razdobju, delijo s skupnim zneskom
produktivnih mezd, izplačanih v tem razdobju, pa se tako
dobljeni količnik pomnoži s 100.
Obrazec:

\\
R (režijski delež)

334.

Odločba o spremembi naliva »Centralni higienski
zavod« v Beograda v »Epidemiološki institut«

splošni stroški
produktivne mezde

X 100.

K splošnim stroškom (tako zvana režija aH režijski
stroški) spadajo: plače mesečnih nameščencev, nepromezde (to so tiste mezde, ki se ne porabijo za
(minister za narodno zdravstvo, št. 2200 z dne duktivne
opravo
zadevne
storitve), socialni prispevki, stroški za
26. maja 1945).
razsvetljavo, kurjavo, najemnina, tekoča popravila, vzdrževanje in snaženje, društvena članarina, potrošni material (pomožni material, ki se uporablja za vzdrževanje
335.
in pogon proizvajalnih sredstev), razni prispevki, zavaNavotiilo za uporabljanje zakona o tečajih za rovanje, amortizacija zgradb, strojev in nepotrošuoga
odvzem okupacijskih bankovcev iz obteka in o porav-. orodja in drugo. Vsi ti stroški se smejo zaračunati nanavanju obveznosti na zavarovalne posle
tančno samo za tisto razdobje, ki je vzeto kot osnova za
izračun režijskega deleža. Tako n. pr. če so vzeti za
(pomočnik ministra za finance, VII. št 2370 z dne osnovo temu izračunu splošni stroški in produktivne
28. maja 1945).
mezde samo za en mesec, se morata letni znesek zavavarovalnih stroškov (če jih je vobče kaj) in letna kvota
za amortizacije deliti z 12 in upoštevati pri zaračunu
336.
režijskega deleža samo s tistim zneskom, ki odpada na
en mesec. K splošnim stroškom oziroma stroškom rpžije
Ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za cene, ne spadajo družbeni davek, pridobnina in obresti za
daje naslednje
lastna in izposojena" sredstva. Ti izdatki so všteti v meri
najvišjega dopustnega kosmatega zaslužka. Prav tako so
navodilo
všteti v najvišji kosmati zaslužek vse zgube, kakor lom,'
riziko, utrošek in drugo. Takse pa spadajo vse k režiji,
za določanje cen obrtniškim storitvam
razen7 pogodbenih, priznaniških in računskih taks.
•Cene se pri obrtniških storitvah določijo:
Stroški za prostovoljne prispevke v socialne aH čloa) na podstavi cene porabljenega materiala, neto vekoljubne namene se priznavajo samo, kolikor so v
stroki običajni in v tistih zneskih, ki ne presegajo mej
delavskih mezd, režije in zaslužka;
b) na podstavi cene porabljenega materiala, bruto umnega upravljanja zadevnega podjetja.
Vsi splošni stroški kakor tudi stroški'za proizvodne
delavskih mezd in zaslužka (v zaslužku je všteta tudi
meade, po katerih ae zaračuna režijski delež, morajo
režija).
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po možnosti biti ugotovljeni, bodisi z redno vodenimi
trgovskimi knjigami, bodisi e fakturami, plačilnimi seznami in drugimi prilogami. Pri stroških za proizvodne
mezde se smejo upoštevati samo tiste mezde, ki so bile
dejansko porabljene za opravljene storitve. Na te mezde
se mora zaračunati ugotovljeni režijski delež, ostali izdatki za delovno moč (tako zvane neproduktivne mezde)
pa spadajo samó k režiji. $
IV. Kosmati zaslužek je dopusten največ y nasednjih
odstotkih:
1. lončarji
2. keramiki
3. steklobrusci, graverji, steklarji, izdelovalci zrcal
4. kovači, orodii: Kovači
5. podkovači
6. ključavničarji
7. izdelovalci proizvodov iz pletene žice .
• 8. kleparji
9. kotlarji (kositrarji)
10. livarji kovin, medi in cinka, kuvinsk;
sukaci in zvonolivarji
11. galvanizerji, galvanoplastiki ....
12. mehaniki
,13. precizni mehaniki
•
14. fini kovači
15. graverji, pečatarji, metalografi, emajlerji
16. kovinostružci
17. urarji
.
18. košarji in pletači predmetov iz protja
19. kolarji
20. soda rji (bediijarji)
21. mizarji
22. lesostružci
23. izrezovalci lesa in lesorezci ....
24. torbarji, izdelovalci kovčegov in u-njene galanterije . '.
25. ^četarji, čopičarji
26. vrvarji, podelovalci kozje volne . . .
27. knjigovezi in izdelovalci kartonaže . • .
28. barvarji (barvanje oblek, tkanin in
preje) in kemijski čistilci teh predmetov . „,
29. tapetniki
30. predci in tkalci ..........
81. bandažisti, izdelovalci ortopedskih
- predmetov
'...<*.
32. krznarji in barvarji krzna m perja .
••••••••!
34. tiskarji, litografi
35. instalaterji vodnih, kanalizacijiskih in
plinskih naprav
36. instalaterji parne, vodne in znrV-^
kurjave '
.
37. instalaterji električnih instalacij v.
vrste za razsvetljavo, trakcijo in pod.'
in njihovih delov, instalacija aparatov

25%
30%
30%
25%
25%
30%
20%
25%
30%
35%
30»%
30%
35%
30%
35%
30%
30%
20%
25%
25% •
25%
25%
30%
25%
25%
20%
25%

25%
20%
20%
30%
25%
20%
15%
20%
25%

za merjenje električnega toka, kakor
tudi elektrovodov
25%
38. tesarji, kamnoseki
'25%
Kosmati zaslužek se mora zaračunati na proizvodna
mezde in porabljeni material, ki spada k storitvi. Kosmati zaslužek se ne more zaračunati na material, ki ga jo
dal odjemalec sam.
Potemtakem se mora napraviti kalkulacija za dolpčitev cene obrtniškim storitvam pri zgoraj navedenih
obrtih po naslednji shemi:
s

1"
2.
3.
4.

porabljeni material,
proizvodne mezde,
režija (zaračunana samo na II.),
kosmati zaslužek (zaračunan samo na I. in •.).
B.

I. Porabljeni material se mora zaračunati po nabavni ceni. Tej nabavni ceni materiala se priračunajo tudi
stroški prevoza, vskladiščenja in običajni odpadki pri
Izdelovanju.
II. Proizvodne mezde se morajo-zaračunati po velja,
jočih predpisih uredbe o ureditvi mezd,, in to po dejansko porabljenih delovnih urah za posamezne storitve.
Takim neto mezdam se dodajo še socialni 'prispevki.
Tukaj so upoštevne tudi mezde lastnika, če je sam
dejavno udeležen pri izdelovanju.
Stroški za proizvodne mezde se morajo po možnosti
ugotoviti, bodisi z redno vodenimi trgovskimi knjigami,
bodisi s fakturami, plačilnimi seznami in drugimi prilogami. Pri stroških za proizvodne mezde je treba upoštevati samo tiste mezde, ki so bile dejansko porabljene za
opravljene storitve.
III. Kosmati zaslužek pri spodaj navedenih obrtih
je dopusten največ v naslednjih odstotkih:
1. pečarji
35%
2. steklarji (steklorezci)
35%
3. nožarji in ostrobrusci....... 25%
4. optiki
40%
v
5. parketarji
25%
6. jermenarji in sedlarji
35% »
7. izdelovalci prešitih odej, bombaževinarji
35%
8. krojači
35%
9. krojači narodnih noš (abadžije, terzije) 35%
10. čevljarji . . . •
35%;
11. papučarji . . . '
30%'
12. opančarji
-, 30%
13. rokavičarji
35%
14. klobučarji,. kaparji, izdelovalci narod.
nih kap
35%
15. brivci, frizerji
35%
16. peki, kruharji. kolačarji . . .'. . . 12%
17. izdelovalci keksov .
15%
18. mesarji
15%
19. klobasarji
15%
20. črevarji in prirejevalci črev .... 25%
21. svečarji, voskarji
,. 30%
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22. fotografi, izvzemši fotografe, ki delajo
za znanstvene, zdravniške, novinske
namene in za filmska podjetja ... 35%
23. zidarji
25%
24. tesarji
30%
25. vodnjakarji (studenèarji) ..... 30%
26. dimnikarji
25%
Kosmati zash»iek se mora zaračunati na proizvodne
mezde in porabljeni material, ki spada k storitvi. Ko.
smati zaslužek se ne more zaračunavati na material, ki
ga je ilal odjemalec sam.
Potemtakem se mora napraviti kalkulacija, da se
določi cena obrtniškim storitvam pri zgoraj pod B. navedenih obrtih, po naslednji shemi:
1. porabljeni material,
2. proizvodne mezde,
3. kosmati zaslužek, (režija je všteta), zaračunana na
I. in II/
Deželni oziroma pokrajinski oddelki za cene smejo
po krajevnih razmerah za posamezne kraje določiti tudi
nižji odstotek zaslužka kot je naveden pod A. in B. Cene storitvam potujočih obrtnikov so do nadaljnje
odredbe prepuščene svobodnemu dogovoru.
Deželni oziroma pokrajinski oddelki za ceno ugotovijo neposredno ali po organih, ki jih sami odredijo,
cene samo tistim obrtniškim storitvam, ki imajo neki
bistveni pomen za gospodarsko in socialno življenje
krajev, kjer se zadevne storitve opravljajo.
Pri nekaterih za to zlasti primernih storitvah, kakršne so n. pr. brivsko-frizerske, fotografske, krojaške,
čevljarske idr., določajo cene deželni oziroma pokrajinski
oddelki za cene z enotnim cenikom. V teh cenikih je
treba upoštevati dva ali več draginjskih razredov. Okrožni, okrajni in drugi kraji se rn7vrstijo po svojih krajevnih razmerah y. ustrezne razreda

To navodilo se ne nanaša na določanje cen tistih
obrtniških proizvodov, ki se izdelujejo v serijah.
Beograd dne 25. maja 1945.
St. 3371.
Pomočnik ministra za trgovino in preskrbo:
Lazar Sokolov s. r.
337.

Odločba ö določitvi cen jedilnemu in tehničnemu
olju, maščobnim kislinam in oljnim pogačam ođ sončničnega semenja
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 3380
z dne 25. maja 1945).
"338.

Razlaga kot dopolnitev navodila za določanje cen
sadju in presni povrtnini
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 3555
z dne 30. maja 1945).
339.
Odločba o določitvi cen drvom za kurjavo ? območju Srbije
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, 5t. H331
z dne 22. maja 1915). <
340.

Cene veterinarskim preparatom in zdravilom, ki
jih proizvajajo in v promet dajejo Državni zavod za
proizvodnjo veterinarskih cepiv in zdravil v Beogradu
in njegovi oddelki
(iz oddelka za živinorejo in vptprnarstw ì,in'4rstva za'kmetijstvo DFJ št. 2481 z dne 25. maja 1915).

*i»

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/II.

Priloga k 15. kosu z dne 7. julija 1945.

Številka 5.

Objave
Razno
' 393

Vabilo
na izredni občni zbor
ki ga bo imela Vzajemna zavarovalnica
v Ljubljani dne 16. julija ob lß. uri
v poslovnih prostorih v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 10.
Dnevni red:
1. Poročilo predsednika.
2. Sprememba pravil.
3. Ustanovitev podružnic.
4. Volitev članov nadzorništva in namestnikov.
5. Volitev pregledovalcev.
C, Slučajnosti.
Po § 21. zavarovalničnih pravil je obeni zbor sklepčen, če zastopajo člani na
njem najmanj 200 glasov, medtem ko *je
<& pravnomočno sklepanje po točki 2.
potrebno, da zastopajo člani na zboru
najmanj 300 glasov.
Ako pri občnem zboru ni .zasiopano
omenjeno število glasov, se vrši po preteku pol ure drug^,občni zbor • istim

dnevnim redom, ki je sklepčen ne glede
na- to, kako število glasov je zasiopano.
Vsak član sme prisostvovati občnemu
zboru in ima pravico glasovanja, ako je
3 dni pred občnim zborom položil polico
j>ri ravnateljstvu društva v Ljubljani.
*Clana, ki ima pravico glasovanja, sme
zastopati na občnem zboru le član. Zastopnik mora "vsaj 3 dni pred občnim
zborom položiti pri ravnateljstvu društva v Ljubljani polico pooblaslitelja in
pooblastilo, overjeno po ravnateljstvu
Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani.
Rok za sklicanje občnega zbora in rok
za polaganje polic sta skrajšana v inter
resu zavarovancev po pooblastilu ministrstva za finance.
Predsednik
394

Objava.
Izgubil sem spričevalo Zadružne šole
v Ljubljani za leto 1925./26. na ime Repič AdoH iz Kostanjevice.
Proglašam ga za neveljavno. '
Kepic Adolf

395

Objava.
Izgubil sem izpričevalo IV. razreda,
I. mešane meščanske šole na Viču' pri
Ljubljani za šolsko leto 1940/41 na ime
Sparovec Bogoljub, stanujoč na Viču,
Predjamska ulica 78.
Proglašam ga za neveljavno.
Sparovec Bogoljub
392

Objava.
Ob moji aretaciji po nemški policije
dne 5. maja 1944 so mi bili odvzeti sledeči dokumenti:
*
e
knjižica šolskih izpričeval o dovršenih 6 razredih ljudske šole v D. M. v
Polju, izpričevalo o dovršenih 4 razredih I. drž. deške mešč. šole v Ljubljani,
Prule, z završnim izpitom in izpričevalo
o dovršeni dvorazredni trgovski šoli z
završnim izpitom v Ljubljani.
Vsi dokumenti so bili izdani na ime
Zülovec Franc, roj. 17. XI. 1914, Vevče
št. 10.
Proglašam jih za neveljavne.
Zulovec Franc

BfiM'k: Bobert P»h*r v ljubljeni. - rtik I» «aloik« Tl«k»m* »Merkur« • LJsMJ»ai. rndsUvnik: Otm»r Mibalek*t LJubljani.

#

POSEBNA PRILOGA
k itev. 16. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta In Narodne vlade Slovenije*
z dne 11. julija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št 38.
ŠtevURa 3S z dne 5. funlfet 1945.
341.
Na podstavi" cìèna 6. uredbe o organiziranju službe
sa repatriacijo vojnih ujetnikov, prisilno odpeljanih delavcev, internirancev itd. izdajeta ministrstvo za socialno
Politiko in ministrstvo za narodno brambo zvezno' vlade
tale

pravilnik
o izvrševanju uredbe o organiziranju službe za repatriacijo vojnih ujetnikov, prisilno odpeljanih delavcev,
internirancev itd.
Člen 1.
• Repatriacijska služba zajema vse naše državljane, ki
so kot vojne žrtve v inozemstvu, najsi so v sovražniški
deželi, zasedeni od zaveznikov, ali v prijateljski ali nevtralni državi.
Po tem se za osebe, ki naj se repatriirajo po repatriacijski službi (repatriirance), štejejo naši rojaki: vojni
ujetniki; "prisilno odpeljani delavci, interniran«, politični
Preganjan«, vse prebivalstvo, ki je bilo izseljeno iz naših
krajev, katere je bil okupator priključil svojemu ozemlju,
Nadalje osebe, ki so po-dogovoru, sklenjenem najčešče na
Posredni pritisk, odšle na delo v Nemčijo ali v države
P°d nemško okupacijo.
•
Člen 2.
Clane Državne komisije - za repatriacijo imenuje
*vezni mini»ter~za socialno politiko kot predsednik komike, in to na predlog resornega ministra, katerega tisti
clan v komisiji predstavlja. Tako se imenuje po en .član
?* vsako federalno enoto na predlog ministra zadevne
ederalne enote v skupni vladi demokratične federativne
^goslavija Poleg tega ee imenujejo za člane komisije
*? •PJjedlógu.tministrov predstavniki tistih zveznih mini^lôv, katerih sodelovanje je nujno potrebno pri rešetu nalog, ki jih narekuje repatriacijska služba, kakor
' P*, ministrstva za narodno brambo, ministrstva, za
6» fk zadeve, ministrstva za narodno zdravstvo, minirstva za zunanje zadeve ter ministrstva za trgovino in
Pre«krbo (Zavod za:izredne nabave),. ^V •Članstvu komisije
**> zastopane tudi ustanove ,in organizacije, ki morejo
**° 8voji_osnovni funkciji pripomoči, da se repatriacijska
sjužba p'rayilno .opravlja,.kakor n. pr. Osrednja uprava
«•a posredovanje dola in osrednji odbor društva Rdečega
~^. Jugoslavije. Na navedeni način se imenujejo tudi
predstavniki teh ustanov za člane komisije.

njene spise in odločbe. Zapisnik na sejah Državne komisije piš© šef odseka za inozemsko repatriacijsko službo,
ki je hkrati tudi tajnik Državne komisije. Tajnik skrbi
tudi, da se sklepi Državne komisije izvršijo.-".
•\

Člen 4.
V. sejni zapisnik Državne komisije se vpišejo imena
navzočih članov, dnevni red in sklepi o zadevah, postavljenih na dnevni red, in nič drugega. Predlogi in mnenja
posameznih članov se vpišejo v zapisnik samo tedaj, če
se storjeni sklep ne sprejme soglasno. Sejni zapisnik se
vroči članom Državne komisije.
Člen 5.
Ker vodi upravne posle Državne komisije za repatriacijo oddelek za repatriacijo zveznega ministrstva za
socialno politiko (člen 4. uredbe), se vpisujejo spisi -in
odločbe komisije v vložni zapisnik tega oddelka. Dosledno
s tem se polagajo tudi dokončni predmeti v skupni arhiv
tega oddelka; e^pečatilom oddelka se vselej zaznamuje,
da pripada spis ali odločba Državni komisiji za repatriacijo; to mora biti razvidno tudi iz podpisa predsednika
komisije oziroma njegovega namestnika.

Inozemska repatriacijska služba.
Člen 6.
Kot izvršilni organ Državne komisije za repatriacijo
glede inozemske službe se ustanavlja Jugoslovanska delegacija za repatriacijo iz inozemstva, ki je sestavljena iz:
a) predsednika,
b) tajnika,
c) delegata za konzularno-pravna vprašanja,
č) delegata za kulturno-prosvetno delo in informa,
timo elužbo,
d) delegata za higieno in zdravstvo,
e) delegata za ugotavljanje delovnega razmerja repatriirancev in njegovo ureditev,
f) delegata za intendanturo in ekonomsko-finančna
vprašanja in
g) delegata za posle Rdečega križa.

Člen 7.
Delegacija se prideli našemu diplomatskemu predstavništvu v tisti državi, v katero je poslana. Delegacija
*'•'* ••'- •••*•: ••--• , Člen 3.
je pri svojem delu lahko v neposrednih stikih z uradi
Predsednik Državne komisije zà repatriacijo odloči, tiste države, po potrebi pa sme po poslaništvu zaprositi
Katera vprašanja • naj % postavijo "za' sejo- komisije na ' tudi diplomatske intervencije. S predstavniki zavezniških
öv
m red, predseduje in .yodi seje komisije in podpisuje vojaških oblasti občuje delegacija po naši vojaški misiji
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v tisti državi, medtem ko se uredi njen odnos do UNRRE
posebej. Kolikor je delegaciji pri njenem delu potrebno
sodelovanje Mednarodnega Rdečega križa, je bo deležna
po posredovanju našega društva Rdečega križa, katerega
predstavnik' je član delegacije.
Člen 8.
Naloge delegacije, za katerih opravljanje je odgovorna Državni komisiji za repatriacijo, so sledeče:
a) zastopati pred UNRRO koristi Jugoslavije glede
vseh repatriacijskih zadev jugoslovanskih državljanov;
b) vzdrževati v ta namen po jugoslovanski vojaški
misiji stike z zavezniškimi vojaškimi oblastvi;
c) sodelovati in pomagati našim diplomatskim in
konzularnim predstavništvom v stvareh državljanstva repatriirancev, preskusu njihovih listin in izdajanju potreb,
nih novih listin in vstopnih vizov;
č) pravočasno obveščati štabe za repatriacijo o odhodu repatriirancev in o smeri, po kateri prihajajo v
domovino;
d) izvesti v soglasju z UNRRO in zavezniškimi vojaškimi oblastvi organizacijo taborišč in taboriščnih odborov in
e) poročati vsakih petnajst dni Državni komisiji o
svojem delu, zlasti pa o stanju in gibanju repatriirancev,
in to za vsako taborišče posebej.
Člen 9.
Delegacija postavlja taboriščne in rajonske odbore.
Taboriščni in rajonski odbori predstavljajo prebivalce
tistega taborišča in vodijo organiziranje življenja in dela
v taborišču, vzdržujejo stike z zavezniško komando v
taboriščih za vse tekoče zadeve in ji pomagajo pri
opravljanju njene naloge. Poleg tega so odbori dolžni
organizirati svoje delovanje tako, da repatriiranci kar
najlaglje in najugodneje živijo na tej prehodni stopnji
zunaj svoje domovine.
Taboriščni in rajonski odbori odgovarjajo za svojp
delo delegaciji, ki jih je postavila in ki jih lahko tudi
odstavi. Odbori so sestavljeni iz 7 do 12 odbornikov po
velikosti taborišča in po važnosti naloge. Vsak odbor
ima svojega p'redsednika in svojega tajnika.
Odbor je razdeljen na toliko oddelkov, kolikor je
posebnih dejavnosti v taborišču. Vsakemu oddelku načeluje eden izmed odbornikov, ki je predvsem odgovoren
ZA delo v tem oddelku.
Člen 10.
Glavni oddelki eo tile:
1. Upravno-administrativni oddelek. Ta oddelek organizira delo in disciplino v svojem področju in kliče na
odgovor tiste, ki ju motijo; poleg te,ga vodi tudi administracijo in statistiko o življenju in delu, Dell se na
eledeče odseke:
a) p.ravni,
b) taboriščna straža, *
c) pošta.in cenzura in.
č) administracija in statistika.
2. Ekonomski oddelek. Ta oddelek ima na skrbi
prevzemanje in razdeljevanje hrane, obleke, obutve in
drugih življenjskih potrebščin, kakor tudi denarno poslovanje. Ta oddelek se deli na:
a) odsek za prehrano,
b) odsek za kantine,
c) odsek za obleko in obutev in
č) blagajno.

" 3. Prosvetni oddelek. Ta oddelek oskrbuje šolsko in
izvenšolsko prosvetno delo, versko vzgojo in šport.
4. Zdravstveni oddelek. Ta oddelek skrbi za higieno '
in zdravljenje.
**
• To so glavni oddelki, po potrebi pa jih je lahko
tudi več.
Člen 11.
Seje taboriščnih in rajonskih odborov so najmanj
dvakrat na teden, in to s popolnim dnevnim redom. Na
sejah se pretresajo vprašanja o delovanju v vseh oddelkih. Delo delegacije in odborov je povezano. Zato mora
delegacija imeti konference s predstavniki taboriščnih in
rajonskih odborov vsak mesec, če je to ob zapletenih raz.
merah mogoče. Konference taboriščnih in rajonskih odborov, pri katerih je po možnosti navzoč tudi en pooblaščenec delegacije, so lahko tudi dvakrat na mesec.
Poslovno poročilo se pošilja vsak mesec. Rajonski in
taboriščni odbori pošiljajo poročilo delegaciji. Poročila
morajo zajemati vse delo, to je tudi delo posameznih
oddelkov. Za redno pošiljanje poročil so odgovorni tajniki. Na rednih sejah odbora in na konferencah se piše
zapisnik, v katerega se vpisujejo potek seje in sklepi.
V kraje z manjšim številom naših rojakov se pošiljajo delegati najbližjih taboriščnih in rajonskih odborov
radi organizacije in zbiranja podatkov o njih.
Člen 12.
Vsak taboriščni in rajonski odbor mora imeti določene prostore s potrebnim inventarjem, kjer posluje in
ima seje. V prostorih odbora mora vselej biti navzoč
kateri izmed članov odbora.
II.
Notranja repatriacijska služba.
Člen 13.
Neposredni izvršilni organ Državne komisije za repatriacijo. je v notranji službi Štab za repatriacijo e
sedežem v Beogradu (člen 5. uredbe). Načelnika štaba
imenuje minister za narodno brambo izmed višjih oficirjev. V sestav štaba v Beogradu spadajo še 4 oficirji,
ki jih določi generalni štab. Poleg teh predstavnikov
vojaških oblastev, ki vodijo Stab v Beogradu, se inu pri«
delita še po 2 organa: zveznega ministrstva za socialno
politiko, ministrstva za promet, osrednjega odbora društva Rdečega križa, borze dela, po potrebi pa tudi predstavniki- ministrstva za socialno politiko Srbije, ki sodelujejo, vsak po svoji pristojnosti, pri poslih repatriacijske
službe. Stabu se po potrebi lahko dodelijo tudi drugi
oficirji, kakor tudi drugi uradniki zveznega ministrstva
za socialno politiko.
den 14
Stab v Beogradu je osrednji izvršilni organ Državne
komisije. Stab vodi organiziranje štabov za repatriacijo ,
v Hrvatski in Sloveniji, katerih vsak vodi repatriacijsko
službo v svojem območju in poroča o svojem delu štabu
v Beogradu. V območju ostalih federalnih enot vodi glede
na zemljepisno "lego nasproti sedežu osrednjega Štaba
in na neznatni obseg poslov repatriacijske posle sam
osrednji Stab v Beogradu.
Člen 15.
Stab za repatriacijo v Beogradu poroča o opravljanja
svpüh nalog •••••••«•••. ••••••• komisiji sa, r.eEaAriaciio;

••••

e

štaba v Hrvatski in Sloveniji pa eta glede opravljanja
svojih nalog pod nadzorstvom Štaba v Beogradu, kateremu tudi poročata o svojem delu. Potemtakem mora biti
delo vseh štabov enotno.
Člen 16.
Prva dolžnost štabov je, da najdejo in vzpostavijo
primerna sprejemališca za repatriirance. To dosežejo po
vojaško-teritorialnih komandah, komandi kraja in komandi mest, kakor tudi v sodelovanju z narodnimi odbori.
Sprejemališca' morajo biti opremljena z vso potrebno
opravo, zlasti s posteljami in posteljnino, jedilnim priborom in potrebnimi zdravili. Urejena morajo biti po
higienskih predpisih, imeti morajo posebno sobo za
bolnike; če gre za bolnike z nalezljivimi boleznimi, pa
se mora zanje dobiti poseben oddelek zunaj sprejemališca samega.
Člen 17.
Pristojna vojaško-teritorialna komanda oziroma komanda mesta odredi enega oficirja za taboriščnega poveljnika. Taboriščnemu poveljniku se dodeli potrebno
osebje, sestavljeno iz vojaških organov, ki jih odredi
vojaško-teritorialna komanda oziroma komanda kraja, in
iz organov področne ali krajevne narodne oblasti, dodeljenih na zahtevo taboriščnega poveljnika. Krajevni predstavniki Rdečega križa in krajevni predstavniki anfifašističnih organizacij so sodelavci taboriščnega poveljnika pri opravljanju njegovih nalog.
Člen 18.
Poveljnik sprejemališca je v svojem poslovanju neposredno podrejen poveljniku štaba za repatriacijo tega
območja, kateremu poroča neposredno in obdobno o celokupnem delovanju svojega taborišča. Vendar nadzoruje
komandant vojaško-teritorialne komande oziroma komandant mesta, ki je postavil taboriščnega poveljnika,
njegovo delo in ga ob neuspešni voditvi taborišča zamenja sam iz lastne pobude ali pa na zahtevo pristojnega
štaba.
Člen 19.
Vojaško-teritorialne komande in komande mest skrbijo za prehrano repatriirancev ne glede na to, au so
vojaške ali civilne osebe, in sicer od trenutka prestopa
na jugoslovansko državno ozemlje oziroma na ozemlje,
fci ga je zasedla jugoslovanska armada, pa do njih odšlovitve iz sprejemališca domov oziroma njih odhoda v
kraj, kjer se zaposlijo ali sprejmejo.
Člen 20.
Takoj ko dospejo in se namestijo v eprejemališču, se
^ora izvesti pri vseh repatriirancih brez razlike tale
Postopek:
»a) Vse je treba strogo zdravniško pregledati po
Vo
Jaško-zdravniški komisiji, ki mora ugotoviti:
ali je kaj bolnikov s kakšno nalezljivo kužno boleznijo;
ak prihajajo iz predelov, kjer so nalezljive kužne
bolezni;
splošno zdravstveno stanje vsakega posameznika;
sposobnost za delo, glede tistih pa, ki so zavezani
mobilizaciji, sposobnost za" vojaško službo (popolnoma
sposoben, omejeno sposoben, sposoben za telesno delo);
b) če zdravniška komisija ugotovi, da prihajajo repatriiranci iz kraja, kjer so nalezljive kužne bolezni, ali
2e ugotovijo, da so zboleli za naJLe^iivîimi.IkjyÈnJœ^ bft.

..kW. l

lesnimi, se nwt«^piaÄbpÄi4po!ö«3So6bea ze zafeenje salez,
ljivih bolezni, t. j. ukrenili se mora vse česar treba v
zvezi s tem, pri čemer je treba skrbeti ob osebni odgovornosti, da se predpisani ukrepi tudi izvršijo, in
c) repatriirance je treba jazušžtt in okopati.
Zdravnike za pregled repatriirancev in za zdravstveno službo v eprejemališčih odredijo vojaško-teritorialne komande v krajih, kjer BO sprejemališca. Število
zdravnikov ee določi po številu repatriirancev, pri tem
pa naj se skrbi, da se pregledovanje pospeši. V zvezi s
tem se odredi po potrebi sočasno tudi več zdravniških
komisij za pregled repatriirancev. Ce bi vojaško-teritorialne komande ne imele za to na razpolago zadostnega
števila zdravnikov, mobilizirajo civilne zdravnike v kraju
samem ali pa v bližnjih krajih.
Ko se izvršijo ti zdravstveno-higienski, ukrepi, se
je treba lotiti ugotovitve istovetnosti, popisa in kartoniranja repatriiraneev, kar opravijo organi sprejemališca,
pri čemer jim pomagajo delegirani člani pristojnega
štaba.
Po seznamih o popisu repatriirancev, ki jih napra.
vijo sprejemališca po navodilih pristojnega štaba, se
osnuje pri zveznem ministrstvu za socialno politiko kartoteka vseh repatriirancev, pri čemer sodelujejo poleg
uslužbencev ministrstva za socialno politiko tudi organi
drugih prizadetih resorov in ustanov. Ta kartoteka rabi
v javne namene, kakor n. pr. za dajanje potrebnih podatkov statistični službi, in daje potrebna obvestila tudi
prizadetim posameznikom.
Člen 21.
,
Po opravljenem popisu in kartoniranju se izdajo
repatriirancem objave, ki jim rabijo kot začasna osebna
legitimacija; po njih izda narodna oblast njih domovinskega kraja oziroma vojaško oblastvo predpisno stalno
osebno izkaznico. Na to začasno izkaznico, ki se izda repatriirancu v sprejemaiišču, se pritisne pečatilo o pravici do brezplačne vožnje po železnici do namembnega
kraja; temu je ministrstvo za promet že pritrdilo.
Člen 22.
Po opravljenih zdravstveno - higienskih ukrepih in
dokončanem popisu in kartoniranju se je treba takoj
lotiti razporeditve repatriirancev. Repatriiranci se razporejajo po tem-le postopku:
Vse za vojaško službo sposobne repatriirance in prostovoljce pošljejo sprejemališca na enomesečni dopust;
po preteku dovoljenega jim dopusta pa se morajo zglasiti pri pristojni komandi vojaškega okoliša, da bi se
razporedili in poslali v araiadne enote, kar se poudari
v objavi;
tiste, ki se ne morejo ali se nočejo korisUtr z dovoljenim dopustom, pošljejo z objavo in kartoni v najbližja
novaška središča;
repatriirance, spoznane za nesposobne za vojaško
službo, pošljejo domov, opremljene z odpustnim listom,
ki jim rabi kot listina;
prav tàko se pošljejo domov že iz sprejemališca repatriiranci, ki niso vojaški obvezniki.
Ko se repatriiranci odpuste iz sprejemališca in pošljejo domov, oziroma k vojaškim enotam, mora biti. fe
je več repatriirancev, ki se pošljejo v en kraj ali ki
morajo skupaj iti skozi določene kraje, za vsako skupino
nad 10 repatriirancev spremljevalec, ki jih spremlja In
drži vkjp, dokler, ne dospejo y namembni kraj. Sprem-
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ljevalce morajo dati vojaško-teritorialne enote in enote
korpusa narodne brambé. Ce traja njih potovanje več ko
6 ur, je treba organizirati na vmesnih postajah prehrano. Stab za repatriacijo mora o pravem času obvestiti vojaško-teritorialne komande v tistih krajih, da
pripravijo hrano. Da bi se kar najučinkoviteje preprečilo
posamezno neorganizirano vračanje repatriirancev domov mimo organizirane repatriacijske službe» je treba
pri ministrstvu za narodno brambo in pri zveznem ministrstvu za notranje posle zaprositi, da z razpisi na
svoje obmejne organe in organe v zaledju preprečijo take
primere tako, da le-ti repatriirance izsledujejo in pošiljajo v najbližja sprejemališča, da bi se tako nad njimi
opravili redna zdravstvena služba kakor tudi registracija.
Repatriirance, ki so nesposobni za vojaško službo,
kakor tudi take, ki niso vojaški obvezniki, M se pa ne
morejo vrniti domov, ker jim je vojna vse uničila, razporedi predstavnik Enotnih strokovnih zvez v sprejemnem kraju na ustrezna dela, predvsem na kmetijska
dela.
Ce je v transportu kaj otrok brez staršev ali otrok,
katerih roditelji ne morejo zanje skrbeti, se otroci pošljejo v dečje domove.
' Ce so v transportu repatriirancev brezdomci, ki zaradi starosti ali onemoglosti niso sposobni za delo, se
pošljejo federalni enoti, kateri pripadajo, da jih namesti
po svojih domovih za taksne osebe. Ce začasno ni možnosti, da bi bili izročeni svojim federalnim enotam, se
taki nesposobni brezdomci spravijo v najbližja zavetišča
in plača zvezno ministrstvo za socialno politiko stroške
njih začasnega bivanja v teh domovih.
Člen 23.
Vse teritorialne komande kraja oziroma poveljništva
eprejemališč v območju Srbije z Vojvodino in Makedonije izdajo, ko so opravljene vse obličnosti kot z ostalimi repatriiranci po tem pravilniku, vsem aktivnim in
rezervnim oficirjem predpisane objave, v katerih je
treba navesti, da še pošiljajo v svoj domači kraj na enomesečni dopust, po preteku dopusta pa naj se zglasijo
pri Stabu za repatriacijo v Beogradu.
Nato razporedi vse te ofieirje mnistrstvo za narodno
brambo, personalni oddelek.
To velja tudi za aktivne oficirje iz območja ostalih
federalnih enot, kakor tudi za rezervne ofieirje, če so
• strokovnjaki, kakor n. pr. inženirji, agronomi, zdravniki
specialisti itd. Ostale strokovnjake iz območja federalne
Hrvatske in Slovenije, kakor n. pr. profesorje» učitelje,
zasebne nameščence ipd., razporedi Predsedništvo vlade
Hrvatske in Slovenije in se tem. rezervnim oficirjem ni
treba zglasiti pri Štabu za repatriacijo v Beogradu,
Po teh določbah o odpusta in zglaševanju se morata ravnati tudi štaba za repatriacijo v Hrvatski jn Sloveniji, oziroma poveljništva sprejemališč v teh območjih.
Člen 24.
Poleg zagotovljene brezplačne prehrane v sprejemališču in brezplačnega prevoza po železnici do namembnega kraja se daje repatriirancem v mejah skromnih
finančnih sredstev, ki so na razpolago, tudi neka denarna podpora, in sicer samo tistim, katerim je nujno '
potrebna, v tolikem znesku, da ga imajo za najnujnejše
potrebe med ootovanjem do kraja, kjer so doma. To
podporo izplačuje repatriirancem ministrstvo za socialno
politiko tiste federarne enote,' odkoder, repatriiranec. iz-

haja; če so pa v Beogradu, a ne pripadajo federalni
enoti Srbije, jim izplača podporo zvezno ministrstvo za
socialno politiko. Znesek izplačane podpore se zaznamuje na zadnji strani v Členu 21. omenjene objave.
Člen 25.
Zvezno ministrstvo za socialno politiko poskrbi za
potrebne kredite, iz katerih se poravnajo vsi stroški za
opravljanje repatriacijske službe, kakršni so: denarne
podpore repatriirancem, nabava pisarniških potrebščin,
povračilo potnih stroškov organom repatriacijske službe
itd.
III.
Sprejemanje tujih repatriirancev.
Člen 26.
Repatriiranci tuji državljani, ki prehajajo na potu v
svojo domovino skozi našo državo, se nastanijo brž ko
stopijo na naše ozemlje, v posebnih sprejemališčih, ki
se vidijo za ta namen najbolj pripravna. V**sprejemališčih za tujce, kjer sta jim zagotovljena nastanitev in
prehrana kakor našim repatriirancem, se opravlja zdrav,
stveno-higienska služba prav tako, kakor pri naših re.
patriirancih.
Člen 27.
Po opravljeni zdravstveni službi se prepeljejo tujci
iz sprejemališča v organizirana občna zbirališča za tuje
repatriirance, ki so ustanovljena v Zemunu, Zagrebu,
Beogradu in Ljubljani. V teh zbirališčih se tuji repatriiranci registrirajo po kartonih, dobljenih od UNRRE.
Iz občnih zbirališč se tujci prepeljejo po dopuščanju
omejenih prevoznih* sredstev proti svojim državam. Če
so pri nas 'diplomatska ali vojaška predstavništva držav,
katerim tuji repatriiranci pripadajo, obvestijo štabi &a
repatriacijo te po ministrstvu za zunanje posle, predstavnike UNRRE pa naravnost tako o prihodu njihovih
rojakov, kakor tudi o njihovem odhodu in zaprosijo po
potrebi tudi njihovega sodelovanja pri njih repatriaciji.

l;

Člen 28.
Stab za repatriacijo v Beogradu zbira vse podatke
o stroških za vzdrževanje tujih repatriirancev po njihovi
narodnosti med prevozom Čez naše ozemlje, da bi se
ob svojem času na podstavi tega moglo zahtevati povračilo od držav, katerim pripadajo.
0 primerih ko je državljanstvo tujega repatriiranca
sporno, obvesti Stab za repatriacijo v Beogradu zvezno
ministrstvo za socialno poltiko, ki odloči o tem spora.
zumno z ministrstvom za zunanje posle.
Člen 29.
Poleg tujih državljanov, ki prehajajo skozi našo
državo, je pa tudi takih tujcev, ki so se' zaradi vojnih
razmer znašli na našem območju. Tudi ti se štejejo za
repatriirance po tem pravilniku. Zanje je treba po zvez.
,nem ministrstvu za notranje posle priskrbeti potrebne
podatke. Ko se ti podatki zberejo, se tuji državljani pozovejo, naj se najprej prijavijo v začasno sprejemališČe,
odkoder se odpošljejo v zbirališče in odpravijo z ostalimi tujimi repatriiranci v svojo domovino. Tudi ti re- >
patriiranci se prav tako registrirajo, kakor prehodni
repatriiranci. Prav tako je treba imet; v razvidu stroške
prehrane, zdravljenja itd.

123
Člen 30.
O vseh tujih repatriirancih se vodi pri zveznem ministrstvu za socialno politiko kartoteka po navodilih in
kartonih, ki jih je izdelala UNRRA. Ne enemu tujemu
državljanu se ne more dovoliti, da bi bil odpravljen
v drugo državo. Vsi se morajo vrniti v svojo državo ali
pa v tisto državo, kjer jih je vojna zalotila.
Člen 31.
Ta pravilnik stopi v veljavo na dan razglasitve v
>Uradnem listu«.
Beograd dne 31. maja 1945.
III. št. 1341.
Po naredbi ministra
za narodno brambo:
načelnik generalnega štaba:
Arso Jorauorić s. r.

'

.342.

Minister za soc. politiko:
Dr. Eržišnik s. r.

v

V zvezi z odločbo St. 1237 z dne IS. maja 1945 izdaje
zvezno ministrstvo za notranje posle v soglasju s predstavniki prizadetih resorov radi načrtnega organiziranja
poslov ob prenosu smrtnih ostankov padlih borcev tole
odločbo
o ustanovitvi deželnih odborov za organiziranje prevoza smrtnih ostankov padlih borcer
1. Pri ministrstvih za notranje posle deželnih vlad
ee ustanovijo deželni odbori za organiziranje prevoza
smrtnih ostankov padlih borcev.
2. Rodbine padlih boroev naj se ne odpravijo na pot
preden ne prejmejo prevozne dovolitve, marveč naj vlože
evoje prošnje (z vsemi podatki, ki jih imajo) pri najbližjem krajevnem narodnem odboru; ta jih predloži deželnim odborom (točkami.), katerih rešitve je treba počakati.
Prošnje, potrdila in odločbe v postopku radi prevoza
niso zavezane taksi.
3. Radi eporednosti dela v teh stvareh se «stanovi
pri zveznem ministrstvu za notranje posle državni odbor,
• daje potrebna pojasnila za izvrševanje te odločbe in
öigar nadaljnja navodila so obvezna za vee deželne
odbore.
V Beogradu dne 28. maja 1946.
K. št. 53L
Minister za. notranje posle:
Vlada. Zečević s. r.

343.

raine in avtonomne enote v tretji oddaji, zato na podstavi
tega in v zvezi z načrtom o razdeljevanju modre galice
št. 966/45, s katerim se je izrekel Gospodarski svet soglasnega pod št. 42/45,
odločam,
da se dajo posameznim federalnim in avtonomnim
enotam v tretji oddaji na razpolago naslednje količine
modre galice za škropljenje trte zoper peronosporo, in
sicer:
1. ministrstvu za kmetijstvo Srbije 93 ion modre
p
galice pri tovarni >2upa< v Kruševcu in 295 ton modre
galice pri tovarni >Zorka< v Šabcu, kar znaša skupaj
388 ton modre galice;
2. oddelku za kmetijstvo in gozdarstvo glavnega narodno osvobodilnega odbora Vojvodine 130.1 ton modre
galice pri tovarni >Zorka« v Šabcu in 117 ton modre
galice pri tovarni >Zorka< v Subotici, kar znaša skupaj
247:1 ton modre galice;
3. ministrstvu za kmetijstvo Makedonije 62 ton modre galice pri tovarni >Zupa< v Kruševcu;
4. narodno osvobodilnemu odboru Kosova in Metohije 13 ton modre galice pri tovarni >Zorka< v Šabcu;
5. ministrstvu za kmetijstvo Hrvatske pri tovarni
>Zorka< v Sabcu za potrebe Dalmacije 278 ton modre
galice in za druge predele 234 ton, kar znaša skupaj
512 ton modre galice;
6. ministrstvu za kmetijstvo Bosne in Hercegovine,
pri tovarni >Zorka< v Šabcu 24 ton modre galiee za'
Hercegovino in 2.5 toni modre galice za Bosno? kar znaša
skupaj 26.5 ton modre galice.
Federalni enoti Sloveniji je bilo v tretji oddaji že
dobavljenih 188 ton modre gaKce pri tovarni >Zorka<
v Sabcu.
»
Te dodeljene količine modre galice sr> sorazmerne
e površino vinogradov in proizvedenimi količinami, vsak
hektar vinograda pa dobi po kmetijski statistiki iz leta
1939. okrog 7.4 kg modre galice. Te količine so" namenjene za potrebe vinogradništva posameznih federalnih
in avtonomnih enot io eo določene v razdelitvenem načrtu, potrjenem po Gospodarskem svetu pod št. 42/45.
Proizvodnja količine modre galice, na katero se nanaša po Gospodarskem svetu potrjeni razdelitveni načrt,
se dokončuje te dni. Ves* presežek modre galice, ki ga
rzdelajo tovarne do 30. junija t. L, se bo upošteval za
letošnje zadnje škropljenje in se razporedi pozneje v
soglasju z Gospodarekini svetom na posamezne federalne
m avtonomne enote sorazmerno s površino vinogradov.
Beograd dne 19. maja 1945.
•. št 233a
Minister za kmeti jetro:
Dr. V. čibrilović e. s.
344.

Odločba
o razdelitvi modre galice

Odločba
o četrti razdelitvi modre galice

Ker je tovarna >Zorka< v Sabcu z udarniškim delom
izdelala zadostne množine modre galice, sočasno pa tudi
Warna >Zupac v Kruševcu izdelala nekaj modre galice
in , je nastala potreba, da se te količine modre galice
'glede na prometne rtežave in pravočasno uporabo po vinogradnikih še •/.•• gsz&Bi razdelijo na posamezne fede.

Po poročilih tovarn }Zorka« v šabcu in >Zupa< v
Kruševcu bi znašal doslej le nerazporejeni presežek
proizvodnje modre galice do 30. junija okrog 1700 ton.
Glede na prometne in prevozne stroške in da bi ge
dodeljena količina mogla pravočasno prepeljati in uporabiti še x tej sezoni, je naslaja ^potreba, da se ta presežek
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takoj razdeli na posamezne federalne in avtonomne
©note.
Na podstavi tega in v zvezi z razdelitvenim načrtom
proizvedenega presežka modre galice, s katerim se je
izrekel Gospodarski svet soglasnega pod šL 229 z dne
23. m?ja 1945,
odločam,

* 7. ministrstvu za kmetijstvo Bosne in Hercegovine
28 ton modre galice pri tovarni >Zorka< v Šabcu;
8. ministrstvu za kmetijstvo Crne gore 9 ton modre
galice pri tovarni >Zorka< v Sabcu;
9. narodnemu oblastnemu odboru Kosova in Metohije
14 ton modre galice pri tovarni >Zorka< v Sabcu in
10. Sandžaku 0.5 tone modre galice pri tovarni
>Zorka< v Sabcu.
da se od presežka proizvodnje v količini okrog 1700 ton
Ta izdelani presežek modre galice se razdeljuje
modre galice dajo na razpolago posameznim federalnim po površini vinogradov posameznih federalnih in avtoin avtonomnim enotam za potrebe zaščite trt zoper nomnih enot, in to po statistiki ministrstva za kmetijstvo
peronosporo naslednje količine, in to:
iz 1. 1939. S to razdelitvijo dobi hektar vinograda okrog
t. ministrstvu za kmetijstvo Srbije 523 tone modre/ 7.8 kg modre galice.,
galice pri tovarni >2upa< v Kruševcu in 357.7 tone pri
S to četrto oddajo je izčrpana vsa količina modre
tovarni >,Zorka« v Sabcu, kar znaša skupaj 410 ton galice, namenjena za potrebe vinogradništva posameznih
federalnih in avtonomnih enot, kj se utegne izdelati
modre galice;
2. oddelku za kmetjistvo in gozdarstvo glavnega v naših tovarnah za to sezono škropljenja trte.
Za prevoz modre galice morajo priskrbeti prejemniki
narodno osvobodilnega odbora Vojvodine 29.9 tone
modre galice pri tovarni >Zorka< v Subotici in 230.1 tone potrebno zaobalo (vreče, sode idr.).
Dodeljene količine •• morajo prevzeti in odpeljati
pri tovarni >Zorka« v Sabcu, kar znaša skupaj 260 ton
iz omenjenih tovarn Čimprej, tako da se uporabijo še
modre galice;
• 3. ministrstvu za kmetijstvo Hrvatske 560 ton modre o pravem času v tej sezoni vinogradniškega škropljenja.
galice pri tovarni >Zorka< v Sabcu;
Oddelek za rastlinsko, pr^vo^njo ukrene nadalje
4. oblastnemu narodno osvobodilnemu odboru Istre česar treba po tej odločbi. " '*,
150 ton modre galice pri ovarni >Zorka< v Sabcu;
Beograd dne 26. maja 1945.
5. ministrstvu za kmetijstvo Slovenije 200 ton modre
St. 2565.
galice pri tovarni >Zorka< v Sabcu;
Minister za kmetijstvo:
6. ministrstvu za kmetjistvo Makedonije 65 ton modre
Dr.
V. Cubrilović s. r.
galioe pri toyaifli >2upa< y Kruševcu;

POSEBNA PRILOGA
k fiter. 17. „Uradnega lieta Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije*
z dne 14. julija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 39.

Številka 3Q as dne 8. Iunifa 1945.
345.
Na predlog ministrskega sveta demokratične federativne Jugoslavije izdaje Predsedništvo Antifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na podstavi člena
4. odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem
organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno tale

zakon

o ustanovitvi sklada za obnovo deželo in pomoč
opustošenim krajem
Člen 1.
Da se zagotovijo sredsiva za obnovo dežele in pomoč
krajem, ki so v vojni utrpeli huda opustošenja, se ustanavlja pri ministrstvu za finance demokratične federativne Jugoslavije >sklad za obnovo dežele in pomoč opu• stoaenim krajem«.
Člen 2.
Dohodki sklada so tile:
1. čisti dohodek od prodaje, oddaje v zakup ali od
drugih prenosov imovine, dobljene od Administracije
združenih narodov za pomoč in obnovo (UNRRA) na
Podstavi in v mejah sporazumov med to administracijo in
•••• drŽavo;
2. vsi dohodki po zakonu o odvzemu Vojnega dobička,
pridobljenega med eovražniško okupacijo;
3. odbitki v korist tega sklada po zakonu o likvidaciji potrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih,
iß
4. ostali dohodki, ki se določijo s posebnimi zakoni,
uredbami ali ministrskimi odločbami, osnovanimi v zakonih in uredbah.
Člen 3.
- S sredstvi skladov razpolaga Gospodarski svet po
^britvi ministrskega sveta demokratične federativne
Jugoslavije.
, Člen 4.
t •
. Pravilnik o .poslovanju s skladom predpiše "zvezni
mini
ster za finauce.
Člen 5.
/Ta zakon stopi v veljavo, ko*se objavi v >Uradnem
listu demokratične federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 7. junija 1945.
&
Predsedništvo
w _
Anttlašističncga sveta narodne ' osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruuičić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.

346.
Na predlog ministrskega sveta demokratične federativne Jugoslavije izdaje Predsedništvo Antifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na podstavi čl. 4.
odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem
organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno tale

zakon
o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na
vezanih računih
I. Izplačevanje potrdil.
Člen 1.
Imetniki potrdil, izdanih na podstavi člena 4. zakona o tečajih za odvzem okupacijskih bankovcev iz obteka in o poravnavanju obveznosti z dne 5. aprila 1945
(>Uradni list DFJ< št. 23 z dne 19. IV. 1945), morajo
predložiti ta potrdila, začenši s 15. junijem 1945, zaradi
izplačila Narodni banki, Državni'hipotekami banki ali
Poštni hranilnici oziroma njihovim podružnicam.
Člen 2.
V prednjem členu navedeni denarni zavodi morajo
ko prejmejo potrdila, preračunati skupne zneske okupacijskih bankovcev, na katere se potrdila glasijo, po' tečaju iz člena 3. zakona o tečajih za odvzem okupacijskih
bankovcev iz obteka in o poravnavanju obveznosti, in
odbiti od tako preračunane vrednosti iêJLe zneske:
1. znesek dinarjev DFJ, ki je bil že izplačan ob izdaji potrdil;
2. znesek dinarjev DFJ, katerega je imetnikom potrdil kot akontacijo izplačala Narodna banka, Državna
hipotekama banka ali Poštna hranilnica skladno z odločbo ministra za finance št. 450 z dne 12. aprila 1945
(>Urädni list DFJ« št. 24 z dne 21. aprila 1945);
3. ustrezni znesek v korist, >sklada za obnovo dežele
in pomoč opustošenim krajem«, ki se mora izračunati po
vrednosti potrdila, znižani za znesek, ki je bil izplačan
po točkj 1. tega člena, in sicer,po naslednji lestvici:
A. Za potrdila, katerih imetniki so proizvodniška
podjetja:
od vrednosti do
od
»»
«
„'
)»
»
„
»
51
„
»
»
„
»
r»
„
»J
J»
„
»t
nad
»

5.001
7.001
10;001
15.001
25.001
50.001
100.001
250.000

do
»
»>
»
»
>»
»

5.000
7.000
10.000
15.000
25.000
50.000
100.000
250.000

din DFJ
•
>»
»
»>
»
»»
»
»>
»»
»
»
5>
S»

5%
G%
7%
9%
12%
15%
19%
24%
30%
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B. Za potrdila, katerih imetniki so vsa ostala podjetja in ustanove, kolikor niso izvzete po členu 4. tega
zakona:
od vrednosti do
5.000 din DFJ
7%
„
„
od 5.001 do . 7.000 „
„
8%
„
7.001 „ 10.000 „
„
10%
„ 10.001 „ 15.000 „
„
12%
„ 15.001 „ 25.000 „
„
15%
„ 25.001 „ 50.000 „
„
20%
„ 50.001 ,-, 100.000 .,
„
27%
»!
„ 100.001 „ 250.000 „
„
35%
nad 250.000„
„
50%
»
C. Za vsa o«tala potrdila:
od vrednosti do
5.000 din DFJ
10%
„
„
od 5.001 do 7.000 \„
„
12%
„
7.001 „ 10.000
15%
»
99
„
10.001
„ 15.000
20%
•
»
„ 15.001 „ 25.000
26%
Y>
99
„ 25.001 „ 50.000
34%
M
95
„ ' 50.001 „ 100.000
45%
1»
55
„ 100.001 „ 250.000
57%
JI
55
nad 250.000
70%
C. Za potrdila, katerih imetniki so kmetovalci, ki se
bavijo z obdelovanjem zemlje kot izključnim poklicem,
se morajo odbiti zneskj od vrednosti do 25.000 din DFJ
po lestvici A., o^ vrednost; na'd tem zneskom pa po lestvici B.
Člen 3.
15

Narodna banka, Državna hipotekama banka in Poštna hranilnica izplačajo takoj ostanek po potrdilih, ki se
dobi, ko se od njih imenske vrednosti odbijejo zneski iz
točk 1., 2. in 3. prednjega člena.
Za zneske, izplačane po prednjem odstavku, kakor
tudi za zneske, ki so biLi imetnikom potrdil izplačani kot
akontacija (točka 2. prednjega člena), obremenijo omenjeni denarni zavodj ministrstvo za finance demokratične federativne Jugoslavije.
Člen 4.
Odbitkov iz točke 3. člena 2. ni pri potrdilih, katerih
imefliiki so ustanovo socialnega skrbstva, zadružne organizacije, delavsko-nameščenske strokovnozvezne organizacije in množične narodne organizacije.
Člen 5.
Potrdila, katerih imetniki so denarni zavodi, se izplačajo takoj v celoti, vendar se pa ugotovi prispevek
teh zavodov za sklad za obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem po členu 13. tega zakona.
II. Razpolaganje z vezanimi terjatvami pri denarnih
zavodih.
Člen 6.
Od vseh terjatev po katerem koli naslovu pri denarni) zavedih, kot n. pr.: po žirovnih. tekočih in drugih
računih in hranilnih vlogah, nastalih po 18. aprilu 1941,
ki se preračunajo v dinarje DFJ po členu 8. zakona o
odvzemu iz obteka in zamenjavi okupacijskih bankovcev
f»Uradni list DFJ« št. 20 z dne 10. IV. 1945) in po členih
3. in 9. zakona o tečajih za odvzem okupacijskih bankovcev
iz obteka in o poravnavanju obveznosti (»Uradni list DFJ«
št. 23 z dne 19. IV. 1945), se morajo odtegniti odbitki
po predpisih točk 1. in 3. člena 2. tega zakona, toda tako,
da se izračuna znesek v korist sklada za obnovo dežele
in pomoč opustošenim krajem po terjatvah po stanju

z.dne 19. aprila 1945, znižanih za znesek, ki je bil izplačan po členu 9. zakona o tečajih za odvzem okupacijskih
bankovcev iz obteka in o poravnavanju obveznosti, in to
po i.aslednji lestvici:
*
1. Pri terjatvah po žirovnih, tekočih in drugih računih, izvzemaj hranilne vloge na hranilne knjižice:
a) proizvajalskih podjetij:
do
5.000'din DFJ 3%
od 5.001 do 7.000 55
4%
95
7.001 „ 10.000 59
5%
99
„ 10.001 „ 15.000 99
6%
99
„ 15.001 „ 25.000 99
7%
99
„ 25.001 „ 50.000 55
10%
99
13%
„ 50.001 „ 100.000 55
9>
„ 100.001 „ 250.000 55
16%
99
nad 250.000
20%
59
95
b) vseh ostalih podjetij in oseb ter tudi ustanov, ki
niso navedene v členu 4. tega zakona:
do
5.00O din DFJ 5%
0%
od 5.001 do 7,000 »
91
7%
7.001 „ 10.000 »
99
9%
„ 10.001 „ 15.000 ))
9»
12%
„ Ì 5.001 „ 25.000 95
1»
„ 25.001 „ 50.000 )»
10 %,
55
21%
„ 50.001 „ 100.000 59
9»
28%
„ 1O0.OO1 „ 250.000 59
9»
40%
nad 250.000
59
55
2. Pri hranilnih vlogah iia hranil ne knjižice zasebnikov:
od
5.000 do 10.000 din DFJ 3%
4%
„ 10.001 „ 15.000 »
59
„ 15.001 „ 25.000 51
6%
59
„ 25.001 „ 50.000 91
9%
99
„ 50.001 „ 100.000 99
15%
99
25%
„ 100.001 „ 250.000 91
99
40%
nad 250.000
19 .
99
Člen 7.
Ve« terjate^ ene ustanove ali ene osebe pri enem
ali več denarnih zavodih velja za obračun po prednjem
členu kot ena terjatev.
Člen 8.
Predpisi teh členov ee morajo smiselno uporabljati
na terjatve ustanov in zavodov, omenjenih v členih 4. in
5. tega zakona.
Člen 9.
Vse odtegnjene odbitke v korist >sklada za obnovo
dežele in pomoč opustošenim krajem« morajo denarni
zavodi položiti pri ministrstvu za finance demokratične
federativne Jugoslavije s seznami lastnikov terjatev in
odtegnjenih odbitkov.
Člen 10.
PrfMvodniška podjetja, ki delajo za vojaške in važne gospodarske namene,-ter v členih 4. in 5. tega zakona
navedene ustanove in zavodi smejo neomejeno razpolagati s svojimi terjatvami.
Ostala podjetja, ustanove in zasebniki smejo razpolagati s svojimi terjatvami po odtegnjenih odbitkih
na način, lq ga predpiše minister za finance.
Člen 11.
Predpisi tega zakona se ne uporabljajo na terjatve
državnih uradov, ki morejo s svojimi terjatvami neomejeno razpolagati.

•
•. Ostale določbe.
Člen 12.
Državne obveznosti, ki so nastale pred nveljavitvijo zakona o tečajih za odvzem okupacijskih bankovcev
iz obteka in o poravnavanju obveznosti se morajo glede
odbitkov za >sklad za obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem« izenačiti s potrdili, izdanimi ob odvzemu
iz obteka in zamenjavi okupacijskih bankovcev po čl. 4.
istega zakona, le da se morejo od teh obveznosti v korist »sklada za obnovo dežele in pomoč opustošenim
krajem< odtegniti sledeči odbitki:
1. po računih, prispelih izplačilni blagajni pred
uveljavitvijo zakona o tečajih za odvzem okupacijskih
bankovcev iz obteka in o poravnavanju obveznosti —
po lestvici iz člena 2., točke 3. pod A.;
2. po računih, prispelih izplačilni blagajni po uveljavitvi zakona o tečajih za odvzem iz obteka in zamenjavo okupacijskih bankovcev in o poravnavanju obveznosti — po lestvici iz člena 6., točke 1. pod a).
Člen 13.
Za denarne zavode se določi prispevek za >sklad
*a obnovovdežele in pomoč opustošenim krajem« skladno
• s členom 2., točko 3. pod A. tega zakona od njihovih
kstnih denarnih sredstev po ugotovljeni bilanci.
Člen 14.
Navodila za izvrševanje tega zakona daje minister
*a finance demokratične federativne Jugoslavije.

(Sen L, točka 2.) spadajo tisti državljani Jugoslavije
nemške narodnosti, ki so ee pod okupacijo izjavili ali
BO veljali za Nemce, ne glede na to, ali so pred vojno
kot Nemci nastopali ali pa so veljali za asimilirane
Hrvate, Slovence ali Srbe.
2. Državljanske pravice in imovina se ne odvzemajo
tistim državljanom Jugoslavije nemške, narodnosti ali
nemškega pokolenja ali priimka:
a) M so sodelovali kot partizani aH vojaki v narodno
osvobodilni borbi ali so se dejavno udeleževali narodno
osvobodilnega gibanja;
b) ki so pred vojno bili že asimilirani kot Hrvati,
Slovenci ali Srbi in med vojno niso vstopili v.Kulturbund niti so nastopali kot člani nemške narodnostne
skupine;
c) ki so pod okupacijo odklonili, da bi se na zahtevo
okupatorskih ali quislinskih oblasti izjavili za pripadnike
nemške narodnostne skupine;
č) ki so (bodisi moški aH ženske) in najsi so nemške
narodnosti, ekleniü mešani zakon z osebami ene izmed
južnoslovanskih narodnosti ali z osebami židovske, slovaške, rusinske, madžarske, romunske ali druge priznane narodnosti.
j
3. Zaščite iz prednjega člena, točk4a), b), c) in č),
niso deležne tiste osebe, ki so se s svojim vedenjem pod
okupacijo pregrešile zoper osvobodilno borbo narodov
Jugoslavije in bile okupatorjevi pomagači
4. Vsa oblastva se morajo natančno ravnati po tej
razlagi.

Člen 15. *
Ta zakon slopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem
1
listu<.
Beograd dne 7. junija 1945.,
PredsedniStro
• Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
.
Predsednik:
M- Peruničić s. r.. ,
Dr. L Ribar s. r.

Predsedništvo
Antifašistitnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
"
Predsednik:
M. ••••••• s. r.
„
Dr. I. Ribar s. r.

847.

Člen 1.
Pri ministrstva za prosveto zvezne vlade ee ustanavlja Prosvetni \ svet kot svetovalna organ.

Razlaga
točke 2. 51. 1. odloka Antifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije z doe 21. novembra 1944
, Glede na to, da se v več krajih, zlasti .• Vojvodini
J° Slavoniji, krajevna oblastva pri odvzemanju držav^4»kih pravic osebam nemške, narodnosti ne ravnajo
!*?ty po določbah odloka Antifašističnega eveta narodne°^°w>ditve Jugoslavije z dne 21. novembra-1944, niti po
Q
°oIjénih navodilih in da ne upoštevajo zadostno niti
* mešane zakone niti osebe, ki so se, dasi so nemškega
Pokolenja aH imajo nemške priimke, že zdavnaj asimiJelrali in »e čutijo Hrvate, Slovence aü Srbe, pa poleg
* ga med okupacijo niso pomagali okupatorju, in z željo,
°a se prepreči vsaka pogrešna uporaba zakona in prepreči krivica, izdaje Predsedništvo Antifašističnega sveta
f^Jfodne osvoboditve Jugoslavije naslednjo razlago.k
^***! 2. Člena 1. odloka Antifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije z dne 21. novembra 1944, ki ee
glasi:

-

._.._•

1. Pod določbe odloka Antifašističnega sveta' na^O ojtvojboditve Jugoslavije z dne 21, novembra 1944

348.
Uredba.
o ustanovitvi Prosvetnega sveta pri ministrstvu
za prosveto zvezne vlade

Člen 2.
V področje Prosvetnega sveta spadajo: a) proučevanje in podajanje predlogov o osnovnih
smernicah prosvetne politike za vse območje demokra.
tične federativne-Jugoslavije;
b) podajanje predlogov za vzporeditev dela vseh ministrstev za prosveto federalnih enot in vseh prosvetnih
ustanov; , •
'
•
c) oddajanje mnenja o osnovnih načelih in smernicah, glede učnih osnov in programov;
č) podajanje predlogov o načrtnem Jzdajanju učbenikov, učnih«pripomočkov in prosvetnih publikacij;
d) podajanje predlogov o odobritvi izdaje učbenikov
in prosvetnih publikacij; ...
e) spodbujanje k sodelovanju prosvetnih ustanov *.
narodnimi oblastmi, mladinskimi organizacijami, Enotno
narodno osvobodilno fronto, Protifašistično fronto žena
in atrokovAimi •••••••* #

t
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f) oddajanje, mnenj glede vseh vzgojnih in učnih
pripomočkov, kakršni so film, knjižnice itd.;
g) podajanje predlogov za ustvaritev in usposobitev
potrebnega učnega kadra, za njegovo dviganje in izgradnjo ia za njegov pravilni razpored na vse federalne
enote;
h) oddajanja mnenj in predlogov o naših prosvetnih
.vprašanjih v odnosu do inozemstva in
i) vel ostali posli, katere mu minister za prosveto
zvezne vlade dodeli.
/
Člen 3.
Prosvetni svet je pod neposrednim vodstvom minietra za prosveto zvezne vlade oziroma njegovega pomočnika. Minister oziroma njegov pomočnik zahteva od
Prosvetnega sveta mnenje o vseh zadevah, ki spadajo
y področje tega sveta.
Člen 4.
Prosvetni svet je sestavljen iz:
a) pomočnika ministra za prosveto zvezne vlade;
b) vseh oddelnih načelnikov ministrstva za prosveto
zvezne vlade; *
e) po dveh predstavnikov iz vsake federalne enote;
Č) delegiranega predstavnika ministrstva za narodno
brambo;
d) predstavnika osrednjega odbora USAOJ-a;
e) predstavnika strokovne zveze (Zveze prosvetnih
delavcev);
,
f) posameznih oseb, ki jih izmed izkušenih pedagogov (univerzitetnih profesorjev, profesorjev drugih viso• kih, srednjih, strokovnih šol).in drugih prosvetnih javnih
delavcev odredi po potrebi minister za prosveto zvezne
»lade.
• Članstvo v Prosvetnem svetu traja leto dni.
„
Člen 5..
Predsednik Prosvgtnega sveta je pomočnik ministra
ta prosveto zvezne vlade.
Ce prisostvuje' sejam minister za prosveto zvezne
vlade, ima pravico predsedovati.
Podpredsednik Prosvetnega sveta je eden izmed na. čelnikov ministrstva za prosveto zvezne vlade, ki ga za
vsako leto določi minister za prosveto na predlog svojega
pomočnika.
Podpredsednik Prosvetnega sveta nadomestuje pred.
eednika v vseh njegovih dolžnostih in pravicah. Če sta
tako predsednik kakor podpredsednik odsotna, opravlja
dolžnost predsednika po činu najvišji član Prosvetnega
«veta.
Cien 6.
Prosvetni svet se snide dvakrat na leto na redno
zasedanje, po izkazani potrebi pa tudi večkrat.
Člen 7.
Velja da je sprejet tisti predlog, za katerega je glaeovaia večina članov Prosvetnega sveta. Vendar imajo
tisti člani Prosvetnega sveta, ki so ostali s svojim pred'logom ali mnenjem v manjšini,' pravico, oddati ločen
predlog in mnenje.
• CJen g.
Eredsednik Prosvetnega sveta razporeja delo sveta
v ceioti. Upravne posle sveta oskrbuje po tajniku.
,•

Člen 9.
Minister za prosveto zvezne vlade dodeli Prosvetnemu svetu za opravljanje upravnih poslov tajnika kakor

tudi ostalo potrebno pomožno osebje. Tajnik je za vse
administrativne posle odgovoren predsedniku sveta.
Člen 10.
Na predlog Prosvetnega sveta postavi minister za
prosveto zvezne vlade komisije za proučevanje, priprav,
ljanje in izdelovanje predlogov in načrtov o vseh stvareh,
ki spadajo v področje Prosvetnega sveta, in imenuje
člane teh komisij.
Člani komisije so lahko tudi strokovnjaki izven sveta.
Predlogi in rezultati dela teh komisij se morajo
dati Prosvetnemu svetu na mnenje in odobritev.
1

Člen 11.
Delo komisije vodi pomočnik ministra za prosveto
zvezne vlade ali pa načelnik tistega oddelka ministrstva
za prosveto, ki ga delo komisije zadeva.
Člen 12.
Skladno s to uredbo ustanovi vsako ministrstvo za
prosveto federalnih enot prosvetni svet kot svoj svetovalni organ.
,
Člen 13.
Ta uredba stopi v veljavo, ko ee objavi v >Uradnem
listu«.
V Beogradu dne 31. maja 1945.
Predsednik ministrskega sveta
Minister za prosveto: ( in minister za narodno brambo:
Vladislav Itibnikar s. r. ,
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-TITO s. r.

349.

Uredba
o izdajanju zbornika zakonov in uredb
Člen 1.
Mipistrstvo za pravosodje demokratične federativne
Jugoslavije se pooblašča, da ureja in izdaja Zbornik
zakonov in uredb.
Člen 2.
)
V Zbornik se sprejemajo vsi zakoni in uredbe kakor
tudi pravilniki in obvezna navodila, ki so bili objavljeni
v >Uradnem listu demokratične federativne Jugoslavije«,
Člen 3.
Natančnejše določbe za izvrševanje te uredbe predpiše minister za pravosodje demokratične , federativne
Jugoslavije.
Člen 4. >
Ta uredba stopi v veljavo, ko 6e objavi v*'>TJradnem
listu«.
Bfeograd dne 31. maja 1945.
Predsednik ministrskega sveta
Minister za pravosodje:
in minister za narodno brambo:
Frane Frol s. r.
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-TITO s. r.

Î29
350.
Uredba o ukrepih za vzdrževanje discipline pri
osebju državnih prometnih ustanov
(minister za promet z dne 31. maja 1945).
351.
Na podstavi člena 8. zakona o civilni mobilizaciji
veterinarjev predpisujem tale

pravilnik
o ocenjevanju sposobnosti civilno mobiliziranih
veterinarjev
Člen 1.
Glede ocenjevanja sposobnosti civilno mobiliziranih
veterinarjev po določbah zakona o civilni mobilizaciji
veterinarjev se uporabljajo določbe pravilnika o ocenjevanju sposobnosti civilno mobiliziranega medicinskega
osebja ministrstva za narodno zdravstvo demokratične
federativne Jugoslavije št. 1938 z dne 12. maja 1945
(>Uradni list demokratične federativne Jugoslavije« št. 32,
zap. št. 283).
Člen 2.
Za pregled civilno mobiliziranih veterinarjev sestavi
ministrstvo za kmetijstvo demokratične federativne Jugoslavije zdravniško komisijo v Beogradu pri ministrstvu
za kmetijstvo, za pregled tistih veterinarjev, ki jih mobilizirajo deželna ministrstva za kmetijstvo, pa se sestavijo
komisije pri teh ministrstvih.
»
Člen 3.
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se objavi v Uradnem
listu demokratične federativne Jugoslavije.
Beograd dne 5. junija 1945.
III. št. 2937.
Minister za kmetijstvo:
Dr. V. čubrilović s. r.

352.
Na podstavi člena 8. zakona o civilni mobilizaciji
veterinarjev predpisujem tale

pravilnik
o opravljanju službe civilno mobiliziranih veterinarjev
Člen 1.
Pri ministrstvu za kmetijstvo demokratične federat*vne Jugoslavije se vodi imenik vseh veterinarjev z
°zemlja demokratične federativne Jugoslavije. Ministrova za kmetijstvo vseh federalnih enot so dolžna poslati
v
najkrajšem roku zveznemu ministrstvu za kmetijstvo
sezname veterinarjev na svojem ozemlju, izvzemSi vojaške, ne glede na to, v kakšni službi so. Prav tako so
deželna ministrstva za kmetijstvo dolžna obvestiti zvezno
ministrstvo za kmetijstvo o vsaki spremembi v položaju
veterinarjev svojega ozemlja, o imenovanjih, premestitvah, prenehanju javne službe, smrti itd. Ti podatki
se morajo pošiljati tudi za zasebne veterinarje. V imenik
veterinarjev se vpisujejo tile podatki: priimek in ime,
da
n, leto in kraj rojstva, kje in kdaj je pridobil veterinarsko diplomo, prebivališče, rodbinsko stanje, od kdaj

in v kakšni službi je, njegova telesna delovna ^no.-'/bnost,
posebna izobrazba za posamezuta veleiinarske posle.
Člen k
Po teh podatkih iz registra bo zveznemu m ìmtr.
stvu za kmetijstvo mogoče presojati, v kalerj meri se
potreba po veterinarjih v posameznih krajih države
zadovoljuje. Upoštevajoč te potrebe in število razpoložljivih veterinarjev odreja ministrstvo za kmetj'.stvo sporazumno z zadevnimi federalnimi enotami civilno mo.
bilizacijo veterinarjev, katerim odkaže za doWen rok
tsto službo in v tistem kraju, kjer to terjajo potrebe in
koristi narodne živinoreje in narodnega gospodarstva.
Člen 3.
Deželna ministrstva za kmetijstvo lahko mobilizirajo civilno veterinarje na svojem ozemlju na način,
določen v členu 2. tega pravilnika, in sicer tiste veterinarje, ki jih ne zajame z irobilizacijo zvezno minibtr«
stvo za kmetijstvo.
Člen 4.
Odločbe o civilni mobilizaciji veterinarjev izdnje
minister za kmetijstvo.
V vsaki odločbi o civilni mobilizaciji veterinarja
mora biti navedeno, v katerem kraju in kakšno službo
naj opravlja, kakor tudi določen čas, koliko naj ta
služba traja. Mobiliziranim veterinarjem se lahko pove.
rijo vse vrste veterinarskih poslov: veterinarski upravni
posli, terenska služba pri narodnih odborih, služba v
veterinarskih in drugih ustanovah, zavodih, klavnicah
itd.
V odločbi o civilni mobilizaciji veterinarjev iz zasebne službe se določijo v smislu člena 3. zakona o civilni mobilizaciji veterinarjev tudi prejemki, ki jim
gredo, dokler so v službi, za katero so bili mobilizirani.
Iz državne službe mobilizirani veterinarji prejemajo
svoje dotedanje prejemke. Mobilizirani veterinarji pre.
jemajo svoje prejemke pri tistih narodnih oblasteh in
ustanovah, pri katerih so mobilizirani.
Člen 5.
Odločba o mobilizaciji se vroči mobiliziranemu veterinarju po tisti narodni oblasti, na katere območju je.
Mobilizirani veterinar je dolžan odpotovati na določeni
kraj svojega novega službovanja v roku 3 dnj od dne
ko je prejel odločbo.
Mobilizirani veterinar ima pravieo do brezplačnega
prevoza od svojega prebivališča do namembnega kraja.
Člen 6.
Ce mobilizirani veterinar misli, da iz zdravstvenih
razlogov ne more sprejeli določne mu službe, je tr^ha
postopati po določbah pravilnika o ocenjevanju spoiobnosti civilno mobiliziranih veterinarjev.
Člen, 7.
Civilno mobilizirani veterinarji so upravno in di.
óciplinsko podrejeni tistim narodnim oblasten), katerim
so dodeljeni na delo.
v
Za opravljanje službe civilno mobilizirar-'b veier*narjev veljajo vsi zakonski predpisi, ki urejajo nj'rrt
poveneno službo.
Narodni odbor v kraju sln?bovanh kot delovnem
kraju mobiliziranega veter.naija pnbiabj temu brez-
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plačno ctanovanje in prehrano kakor tudi brezplačen
prevoz za vsa njegova potovanja v poslih veterinarske
službe.
Člen 8.
Mobilizirani veterinarji nimajo v odrejeni jim službi
pravice, izvrševati zasebno prakso, in tudi ne smejo prejemati od zasebnikov nagrade v kakršni koli obliki.
Oboleli živini zasebnikov dajejo civilno mobilizirani
veterinarji pomoč brezplačno po razporedu narodnih
oblasti, pri katerih eo odrejeni na delo.
Člen 9.
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem listu demokratične federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 5. junija 1945.
III. št. 2936.
Minister za kmetijstvo:
Dr. V. Čubrilofie s. r.
353.
Odločba o spremembah in dopolnitvah predpisov
o odmeri in pobiranju davka na luksus
(minister za finance, III. št. 1214 z dne 28. maja
1945).
354.
Po osvoboditvi vsega državnega ozemlja od sovražnika se je pojavilo sporno vprašanje: od katerega dne
teče začasna denarna podpora osebam po odloku o podeljevanju začasne denarne podpore nepreskrbljenim
rodbinam borcev NOV in POJ itd. in po odloku o podeljevanju denarne podpore rodbinam, katerih hranitelji
so v ujetništvu, glede na to da ni bilo državno ozemlje
vse ob istem času osvobojeno in da so bili posamezni
deli osvobojeni šele potem ko sta navedena odloka stopila v veljavo.
Ob tem vprašanju se radi enotnega uporabljanja ieh
odlokov daje na podstavi člena 8. odloka o podeljevanju
začasne podpore nepreskrbljenim rodbinam borcev NOV.
in POJ itd. in člena 7. odloka o podeljevanju podpore
rodbinam, katerih hranitelji so v ujetništvu, naslednje

pojasnilo
o vprašanju, ođ katerega dne teče začasna denarna
podpora rodbinam borcev NOV in POJ itd. kakor tudi
rodbinam, katerih hranitelji so v ujetništvu
Začasna denarna podpora osebam po odloku o podeljevanju začasne denarne podpore nepreskrbljenim
rodbinam borcev NOV in POJ, invalidom narodno osvobodilne vojske in njihovim rodbinam kakor tudi rodbinam žrtev fašističnega terorja in po odloku o podeljevanju podpore rodbinam, katerih hranitelji so v ujetništvu, iz območja, ki je bilo osvobojeno pred 1. decembrom 1944, tečo od 1. decembra 1944, osebam iz območja, ki je bilo osvobojeno po 1. decembru 1944, pa
teče začasna denarna podpora od prvega dne naslednjega
meseca po osvoboditvi tega območja oziroma od dneva
osvoboditve zadevnih krajev območja.
Beograd dne 1. junija 1945.
III. §t. 1512.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

355.
Med uporabljanjem odloka o podeljevanju podpore
rodbinam, katerih hranitelji so v ujetništvu, ee je pojavilo sporno vprašanje: ali gre uživalcu podpore rodbinska doklada tudi za otroka do 23 let starosti, ako se
šola, kakor tudi ali je deležen te podpore, če je uživalec
podpore otrok sam, do 23 let starosti, ako se šola.
0 tem vprašanju ee daje radi enotne uporabe odloka
o podeljevanju podpore rodbinam, katerih hranitelji so
v ujetništvu, naslednje
pojasnilo,
do katerega leta ima otrok vojnega ujetnika pravico
do đoklađe oziroma do podpore,, ako se šola
1. Člen 3., odstavek 2. odloka o podeljevanju podpore rodbinam, katerih hranitelji so v ujetništvu, se
mora razumeti tako, da gre doklada tudi za otroka do
23 let starosti, ako se šola.
2. Ce je uživalec podpore po členu 2. odloka ó podeljevanju podpore rodbinam, katerih hranitelji so v
ujetništvu, otrok sam, je te podpore deležen do 23 let
starosti, ako se šola.
V Beogradu dne 1. junija 1945.
III. št. 1513.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

356.
V zvezi s členom 13. uredbe o določanju cen v dinarjih demokratične federativne Jugoslavije daje ministrstvo za trgovino in preskrbo zvezne vlade, urad za
cene, tole

razlago
o zaračunavanju zvišanja davščin in carin v cene industrijskih in obrtniških proizvodov
Ce se dosedanje državne in samoupravne davščine
in carine proti tistim iz meseca avgusta 1939 zvišajo,
se ta razlika, če se je dejansko izplačala, lahko zaračuna na tiste cene industrijskih in obrtniških proizvodov, ki so določene na podstavi cen iz meseca avgusta
1939, zvišanih za 30%.
Beograd dne 30. maja 1945.
St. 3538.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovié s. r.

Popravek.
V >SIužbenem listu« št. 36 z dne 29. maja 1946
(srbska izdaja) je objavljen zakon o odvzemu vojnega
dobička, pridobljenega med sovraZniško okupacijo. V
členu 14. tega zakona se je primerila pomota in je treba
črtati besede: >in kazni prisilnega dela«.*
Iz pisarne Predsedništva AVNOJ-a, dne 8. junija 1945.
* Popravi na str. 105. posebne priloge Uradnega
listal

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/H.

Številka 6.

Priloga k 17. kosu z dne 14. julija 1945.

Objave
Narodna vlada Slovenije
401

Objava.
Ker so bile ukradene listine za avtomobil BMW (dovolilnica, izdana od trofejne
^ze in min. za lokalni promet), last ministrstva za gradnje z evidenčno št. LB4, se
s
tem razveljavljajo.
Narodna vlada Slovenije,
ministrstvo za gradnje

Sodna oblastva
Zadružni register
Spremembe in dodatki:

50.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 9. julija 1945. .
Besedilo: Produktivna zadruga čevljar*
yjh mojstrov, zadruga z omejenim jam. ^om v Ljubljani.
• Izbriše se Član upravnega odbora Frigidi
«Rudolf, vpiše pa se Član upravnega odbora
^mskele Ivan, čevljar-v Ljubljani, Flori, l3nska ulica 23.
Delegat ministrstva za pravosodje
»Pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, oddelek III.,
dne 9. julija 1945.
Zadr. I 115/33
t

51.
*
ffdež: Ljubljana.
^an .vpisa: 9. julija 1945.,
Be
sedilo: Zadružna zveza v Ljubljani, za^5Sa z omejenim jamstvom.
••• a podlagi odloka Narodne vlade Slove2 j? *- ministrstva za finance jjt. 218/2-1-45
ftisW ^* j111"!8 1945 se vpiše delegat miliç^va financ Nemec Ivan, Član IniciaLmxî^
zadružnega odbora za Slovenijo v
JUD
4anì
QQ
Jani, TWSotro
Tyrseva «sci.
cesta 38.
se na a e ••
obla**
^ ^'
sopodpisovanje po„ ^na »uradnika Iniciativnega zadruzne•• Za
15||^°°
Slovenijo Škrabar Jaka v
^«oijani, Pražakova 11 in Miklavič Lojzka
LJubljani, Gosposvetska 13/3, ki bosta
»opisovala skupno z delegatom.
Delegat ministrstva za pravosodno
Pn okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, oddelek III.,
dne 9. julija 1945.
t
Zadr. II 1/106
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52.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 9. julija 1945.
Besedilo; Zveza slovenskih zadrug v
Ljubljani, zadruga z omejenim jamstvom.
Na podlagi odloka Narodne vlade Slovenije «— ministrstva za finance št. 218/2-11945 z dne 21. junija 1945 se vpiše delegat
ministrstva financ Nemec Ivan, član Iniciativnega zadružnega odbora za Slovenijo v
Ljubljani, Tyrseva cesta 38.
Nadalje se vpišeta za sopodpisovanje pooblaščena uradnika Iniciativnega zadružnega odbora za Slovenijo Škrabar Jaka v
Ljubljani, Pražakova 11 in Miklavič Lojzka
v Ljubljani, Gosposvetska cesta 13/3, ki
bosta podpisovala skupno z delegatom.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, oddelek III.,
dne 9. julija 1945.
*Zadr. • 136/75.

Razno
©

404

Objava.
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija O
št. 15976, izdano od mestnega gospodarskega svela v Ljubljani na ime Bezjak Jožef iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Bezjak Jožel
405

Objava.
Izgubila sem indeks in univerzitetno fev
kaznico medicinske fakultete univerze •
Ljubljani na ime Gerbec Vida. Proglašam
jih za neveljavni.
Gerbec Vida
403

Objava.
Izgubila sem novo osebno izkaznico, izdano od komande narodne milice v Ljubljani
in kolesarsko knjižico št. 4497, oboje na
ime dr. Kansky Ana iz Ljubljane. Proglar
šam jih za neveljavni.
Dr. Kansky Ar»
403»

' Objava.

Objava.

Gospod dr. Fran Poček, odvetnik v
Ljubljani, se je dne 2. julija 1945 odpovedal advokaturi in je bil na lastno željo
Črtan iz imenika odvetnikov.
• V Ljubljani dne 10. julija 1945.
Delegat ministrstva za pravosodje:
Dr. Janko Lavrič s. r. ,

Izgubila sem novo osebno izkaznico, fedano od komande narodne milice v Ljubljani na ime Klemene Lidija iz Ljubljane.
•Proglašam jo za neveljavno.
Klemene LftBJa

396

-Izgubil sem novo osebno izkaznico ne
ime' Krečič Ivan iz Ljubljane, izdano od
komande narodne milice v Ljubljani, in jo
proglašam za neveljavno. "
" Krečič Ivaa

Vabilo

na redni letni občni zbor,
ki ga bo imelo
Društvo za vzdrževanje otroške bolniee
v Ljubljani
za poslovno leto 1944. v torek dne 31. julija
1945 o poli desetih v poslopju otroške bolnice v Ljubljani na Zrinjskega cesti.
Dnevni red_:
1. Poročilo predsednikovo' in odborovih
funkcionarjev.
2. Volitev novega odbora.
3. Slučajnosti. ' *
Ce občni zbor o poli desetih ne bo sklepčen, bo ob desetih z enakimi pogoji drug
občni zbor, ki bo sklepčen^ vsakem številu navzočih članov (§ 7. društvenih pravil).
V Ljubljani dne 7. julija 1945.
Društveni odbor

400

Objava.

399

Objava.
Ukradena mi je bila osebna izfcaznira
št. 020817, izdana od komande narodne
milve v Ljubliani na ime Obid'Stanislava
iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Obid Stanislava
, 402

Objava.
Izgubila seni novo osebno izkaznico na
ime Vogrin Rozalija, Ljubljana, Gosposka ulica 19. Proglašam jo za neveljavno.
Vogrin Rozalija

~|Jredaik: Pohar Robert y Ljubljani, - Tisk in založba tiskarne Merkur v Ljubljani." Predstavnik: Mihakk Olmar v Ljubljani.
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POSEBNA PRILOGA
k Uer. 18. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveto in Narodne ttađft Sloveni}«*
z dne 18. julija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 40*

Številka 40 as dne 12. funffa 1Q45.
357.
Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
na predlog Predsednika ministrskega sveta demokra.
tiene federativne Jugoslavije in na podstavi Člena 4, odloka Antifašisticnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 29. novembra 1943 o vrhovnem zakonodajnem In Izvršilnem predstavniškem zboru Jugoslavije
izdaja in proglaša tale
zakon
. o pogodbi o prijateljstvu, vzajemni pomoči in
povojnem sodelovanju med Jugoslavijo in Zvezo
Sovjetskih «socialističnih republik, sklenjeni Y
Moskvi dne 11. aprila 1945,
ki se glasi:
Člen 1.
Odobruje se in zakonsko moč dobiva pogodba o prijateljstvu, vzajemni pomoči in povojnem sodelovanju
med Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, sklenjena v Moskvi dne 11. aprila 1946, ko Je tudi
•topila v veljavo in ki se v obeh izvirnikih glaei:
Pogodba
o prijateljstvu, vzajemni pomoči in povojnem sodelovanju med Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih sociali-

stičnih republik

Namestništvo Jugoslavije in PredsedniStvo vrhovga sveta Zveze sovjetskih socialističnih republik,
trdno odločena, da se vojna zoper nemške zavojevalce dovede do konca,
. prešinjena z željo,- da še bolj utrdita obstoječe prilateljstvo med narodi Jugoslavije in Sovjetske zveze, ki
f* skupno borijo zoper splošnega sovražnika — Hitler,e
*<> Nemčijo,
izražajoč evoje neomajno stremljenje, da se zagotovi
te
*io sodelovanje narodov obeh držav in vseh Združenih
Prodov v vojni in v miru in da prispevata svoj delež
a
delo povojne organizacije mira in varnosti,
prepričana, da ustreza okrepitev prijateljstva med"Ugoslavijo in Sovjetsko zvezo življenjskim koristim obeh
zarodov In da bo na najboljši način služIla delu nadaljnjega gospodarskega razvoja obeh držav,
sta se odločila, da skleneta v ta namen to pogodbo
ln
sta imenovala za svoje pooblaščence:
Namestriištvo Jugoslavije — Maršala Josipa Broz*
*"a, predsednika ministrskega sveta Jugoslavije,
redse
M ,,^
dniŠtvo vrhovnega sveta Zveze sovjetskih so«
? J5I6nlh r&Publik - Venčeslava Mihajloviča Molotova,
«»rodnega komisarja za zunanje posle Zveze SSR,
Ue

ki sta se sporazumela po izmeni svojih pooblastil,
spoznanih v pravilni obliki, o naslednjem:
Člen 1.

Vsaka visoka stranka pogodnica bo skupno z drugo
stranko pogodnico in z vsemi Združenimi narodi nada.
Ijevala borbo zoper Nemčijo do končne zmage. Visoki
stranki pogodnici se zavezujeta, da sd bosta v tej borbi
dajali druga drugi vojaško in drugo pomoč i vsemi sred*
stvi, ki so jima na razpolago.
Člen 2.
*"
Ce bi se katera visoka stranka pogodnica v povojni
dobi zapletla v vojaške akcije zoper Nemčijo, ako bi ta
obnovila svojo napadalno politiko, ali s katero koli
drugo državo, ki bi se v takšni vojni pridružila Nemčiji
neposredno aH v kateri koli drugi obliki, bo dala druga
visoka stranka pogodnica tej stranki pogodnici, zaple.
teni v vojaške akcije, vojaško in drugo pomoč in podporo z vsemi sredstvi, ki so ji na razpolago.
Člen 3.
Visoki stranki pogodnici izjavljata, da se bosta udeleževali v duhu najiskrenejšega sodelovanja vseh med.
narodnih akcij, katerim je namen zavarovati mir in var.
noat narodov in da bosta prispevali svoj popolni delel
za delo oatvaritve teh visokih namenov«
Visoki stranki pogodnici izjavljata, da se bo ta p»
godba uporabljala v soglasju z mednarodnimi načeli, pri
katerih usvajanju sta tudi sami sodelovali.
Člen 4.
Vsaka visoka stranka pogodnica se zavezuje, da ne
bo sklepala nikakršne zveze in da se ne bo udeleževala
nikakršne koalicije, ki bi bila namerjena zoper drugo
visoko stranko pogodnico.
Člen 8.
Visoki stranki pogodnici izjavljata, da bosta tudi po
zaključku te vojne delovali v duhu prijateljstva in god»
lovanja* radi nadaljnjega razvoja in utrditve gospodarskih
in kulturnih vezi med narodi obeh držav.
' '
Člen 6.
Ta pogodba stopi v veljavo takoj, ko se podpiše in
se mora čimprej ratificirati. Ëatifikacijski listini se_ izmenjata v Beogradu čimprej.
Ta pogodba velja dvajset let od trenutka ko se podpiše. Ce bi katera visokih strank pogodnic na koncu te
dvajsetletne dobe leto dni pred pretekom roka ne \wvik želje, odpovedati to pogodbo, ostane pogodba v ve-
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ljavi za naslednjih pet let in tako vsakikrat, dokler bi
ena visokih strank pogodnic leto dni pred pretekom tekoče petletne dobe pismeno ne izjavila svojo namero,
prekiniti njeno veljavnost.
V potrditev tega sta pooblaščenca podpisala to pogodbo in pritisnila nanjo svoj pečat.
Sestavljeno v Moskvi dne 11. aprila 1945 v dveb/primerkib, oba v srbsko-hrvatskem in ruskem jeziku, s tem
da sta obe besedili enako veljavni.
Po pooblastilu
Namestništva Jugoslavije
J. B. Tito s. r.
(M. p.)

Po pooblastilu Predsedništva
vrhovnega sveta SSSR:
V. Molotov s. r.
(M. p.)
Člen 2.

Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem
listu demokratične federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 10. junija 1945.
Predsedniitvo
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.
358.
Na podstavi člena 4. odloka o vrhovnnm zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno izdaje Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije tale

zakon
o redih in medaljah demokratične federativne
Jugoslavije
Člen 1.
*
Ked demokratične federativne Jugoslavije je znak
priznanja in ,nagrade za posebne zasluge, storjene narodom Jugoslavije v vojni in v miru, in za izgradnjo demokratične federativne Jugoslavije.
Člen 2.
Rede in medalje podeljuje Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije iz lastne
pobude ali pa na predlog posameznih ministrov zvezne
ylade.
Med vojno podeljuje rede za vojaške zasluge tudi
minister za narodno brambo. Po pooblastilu Predsedništva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije smejo podeljevati rede in medalie za vojaške
zasluge tudi komandanti armad in korpusov Jugoslovanske armade.
#
Člen 3»
Redi in medalje, ki jih Antifašistični svet narodne
osvoboditve Jugoslavije potrjuje ali ustanavlja, so lile:
1. red narodnega heroja;
2. red svobode;
3. red partizanske zvezde I. vrste;
4. red narodne osvoboditve;
* V besedilu tega îlena je ?-e upoštevan popravek, objavljen v Uradnem listu DFJ št. 41 z dne 14. junija •5, — Op. ur.

»'*
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

red za zasluge za narod I. vrste;
red bratstva in edinstva I. vrste;
red partizanske zvezde IL vrste;
red za zasluge za narod II. vrste,
red bratstva in edinstva II. vrste;
red partizanske zvezde III. vrste;
red za hrabrost;
red dela I. stopnje;
red za zasluge za narod III. vrste;
red dela II. stopnje;
red dela III. stopnje;
medalja za hrabrost;
medalja za zasluge za tìarod;
partizanska spominska svetinja 1941.

Člen 4.
Z redi demokratične federativne Jugoslavije se lahko
nagrajajo posamezniki, pa tudi vojaške enote, tutanove,
podjetja in organizacije.
Člen 5.
Kdor je že odlikovan z redom demokratične federativne Jugoslavije, se lahko iznova odlikuje z istim ali
z drugim redom.
Člen 6.
Vsak red in vsaka medalja demokratične federa.
tivne Jugoslavije ima svoja pravila, ki jih predpiše Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Ju.
goslavije.
Pravila vsakega reda obsegajo:
a) popis reda ali medalje;
b) natančno navedbo posebnih zaslug, za katere se
ta red ali' medalja podeljuje;
c) ugodnosti, do katerih daje red pravico nosilcu
ali njegovi rodbini;
č) vsa ostala določila v zvezi s podelitvijo in noše.
njem reda.
Člen 7.
Sočasno z redom ali medaljo se izdasta odlikovahu,
poseben odlok o odlikovanju in redovna knjižica.
Člen 8.
Z redom nagrajena oseba, ustanova, podjetje ali vo»
jaška enota mora biti za zgled pri izpolnjevanju dolžnosti, katere nalagajo zakoni državljanom Jugoslavije.
Člen 9.
Red se odlikovancu lahko odvzame samo z odlokom
Predsednistva Antifašističnega sveta narodne osvobodit«
ve Jugoslavije. Razlog za odvzem odlikovanja je lahko
samo sodna razsodba ali pa odlikovanČevo onečaščujoče
ravnanje.
Člen 10.
Ce nosi kdo red ali medaljo, ki do tega nima pra«
vice, odgovarja za to kazensko.
Člen 11.
Tujim državljanom podeljujejo rede in medalje Na.
mestniki na predlog posameznih ministrov zvezne vlade.
Po pooblastilu Namestništva lahko podeljuje rede tujim
državljanom tudi vrhovni komandant Jugoslovanske
armade.
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Člen 12.
Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v >Uradnem
tfstu demokratične federativne Jugoslavije«. S tem prenehajo veljati prejšnji predpisi >
Beograd dne 9.1 junija 1045.
Predsedništvo
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
lajnik:
Predsednik:
M. Pcruuičić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.
359:
Na. podstavi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti
v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno izdaje
Predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve
Jugoslavije tale
zakon
* o zaplembi imovino in o opravljanju zaplembe
Člen 1.
1. Zaplemba imovine je prisilni odvzem celokupne
imovine (popolna zaplemba) ali natančno določenega
dela imovine (delna zaplemba), ki je osebna last ali
osebni delež pri skupni, imovini z drugimi osebami, in to
v
korist države brez plačila odškodnine.
2. Zaplemba se nanaša na vse, imovinske pravice.
Člen 2.
Zaplemba imovine se sme izreci zgolj v primerih,
ki so določeni z zakonom in zgolj po tistih oblastvih, ki
"o za to po zakonu upravičena,
Člen 3.
1. Oblastvo, ki uvede postopek za dejanja, za katera
določajo zakoni kazen zaplembe, mora priskrbeti podatke o celokupni imovini osebe, zoper katero se uvaja
Postopek.
2. Pri izrekanju kazni zaplembe upošteva sodišče
siroma za to upravičeno upravno oblastvo vse podatke
0
imovini obdolžene osebe.
Člen 4.
' ZaplenitLse sme eamo imovina osebe, ki se obsodi
** kazen zaplembe, najsi je kakršna koli. Ce je ta imo^a delež take osebe pri skupni imovini z drugimi osef^tei (solastništvo, rodbinska zadruga, trgovinska družba
4**.), se sme zapleniti ta delež v popolnem obsegu.
>

Člen 6.
Pod zaplembo spadajo vse' stvari obsojene osebe ne
glede na to, ali jih ima sama v posesti ali pa so odnesene
B
prvotnega mesta v nameri, da bi se zaplemba obrezU8
peŠila ali. ovirala. Imovina, ki spada pod zaplembo,
n
?ûmòre prejti z dedovanjem niti po kakšni drugi pravni
°? ovi y last drugih oseb.
'.
Člen 6.
^^ 1- Od zaplembe se izvzemajo: Ï. predmeti gospodînj-

neogibni za življenje obsojenca in njegove ožje rodbine;
2. orodje vsake vrste, ki je neogibno za osebno obrtniško
delo ali za izvrševanja osebnega samostojnega ali na pol
samostojnega poklica, če ni sodišče obsojencu vzelo pravice, izvrševati svoj poklic; 3. ohišje, L j. minimum zemljiške posesti in živega ter mrtvega inventarja z zgradbami
za stanovanje in gospodarstvo, neogibnimi za vzdrževanje
malega kmetijskega gospodarstva brez uporabe tuje delovne moči; 4. hrana in kurjava za osebno uporabo obsojenca in njegove ožje rodbine za štiri mesece; 5. denarni znesek, ki ne sme presegati povprečne trimesečne
mezde delavca zadevnega kraja, za vsakega člana rodbine.
2. Ob določanju imovine, ki naj se pusti ožji rodbini, mora sodišče jemati v poštev konkretne okolnosti
vsakega posameznega primera in pri tem tudi upoštevati krajevne pogoje pridobivanja. Imovina, ki se pusti
ožji rodbini, se mora sorazmerno prenesti na vse njene
člane.
Člen 7.
1. Zaplenjena imovina preide v državno last s svojimi aktivi in pasivi.
2. Pri zaplembi imovine odgovarja država za obsojenčeve dolgove in obveznosti, če &o nastali pred dejanjem, in samo do vizine vrednosti odvzete imovine ob
omejitvi iz člena 6. odloka Antilašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije z dne 21. novembra 1014.
3. Ce se je izrekla delna zaplemba, odgovarja državi
za obveznosti sorazmerno z vrednostjo odvzete imovina
4. Ce bi se ne mogli poplačati iz aktiv ' zaplenjene
imovine vsi upniki celotno, se poplačajo sorazmerno.
* Člen 8.
Ce bi se razsodba o zaplembi razveljavila, &e mora
zaplenjena imovina vrniti Ce bi vrnitev imovine v naravi ne bila možna, se nadomesti bivšemu lastniku vrednost imovine v denarju.
Člen 9.
Sodišče, ki izreče kazen delne zaplemb«, mora v
razsodbi natančno označiti, katera "imovina naj se zapleni, ne pa samo navesti velikost dela (polovica, tretjina itd.) ali samo vrednost brez označbe stvari.
Člen 10.
S pravnomočnostjo razsodbe, e katero je bila izre•••• zaplemba, pridobi država lastninsko pravico na zaplenjeni imovini.
Člen 11.
Vsa obsojenčeva pravna dejanja, storjena pred uvedbo zaplembenega postopka ali med tem postopkom z
namenom, obrezuspešiti ali otežiti zaplembo ali z namenom prikriti, poškodovati, zmanjšati ali uničiti imovino,
ki spada pod zaplembo, so nična.
Člen 12.
1. Sekvestracija po tem zakonu je začasni odvzem in
postavitev pod nadzorstvo državne .uprave tiste imovine,
ki bi mogla biti zaplenjena, in to radi zavarovanja te
imovine in zaščite javnih koristi.
2. Ce razsodba oziroma odločba o zaplembi ses nI
izdana, ker postopek še ni uveden ali je še v teku, a je
nevarnost odsvojitve, obremenitve, poškodbe ali zmanjšanja vrednosti imovine, predlaga deželna uprava narodne
imovine, deželna komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev; •• njihovih pjomagacey, ali javni tožilec pri sodi
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šču, ki vodi postopek, prehod imovine v začasno upravljanje pristojne uprave narodne imovine. 0 predlogu takega organa odloči tisto sodišče, pred katerim je uveden
ali naj se uvede postopek zaradi kaznivega dejanja.
Člen 13.
1. V primerih iz prednjega člena oskrbuje imovino
pristojna uprava narodne imovine do končne odločbe sodišča o zaplembi.
2. Ob oprostilni razsodbi ali če ee kazenski postopek
kako drugače ustavi, se imovina vrne lastniku.
3. Ob obsodilni razsodbi preide imovina v last države tako, kakor je določeno v tem zakonu.
Člen 14.
Med začasno upravo (sekvestrom) po členih 12. in
13. se pravice druge osebe ne morejo ostvarjati.
Člen 15.
Izvršno razsodbo o zaplembi imovine vroči sodišče
takoj okrajnim narodnim sodiščem, pristojnim za opravo
eaplembe, obsojencu oziroma njegovemu skrbniku, pristojni upravi narodne imovine, krajevnemu narodnemu
odboru in pristojnemu javnemu tožilcu.
Člen 16.
Zaplembo opravi tisto okrajno narodno, sodišče, v čigar območju je imovina, ki naj se zapleni. Ce je imovina
v območju več okrajnih narodnih sodišč, opravi vsako
okrajno narodno sodišče na zaprosilo sodišča, ki je izdalo
razsodbo, zaplembo v svojem območju.
•

Člen 17.
1. Postopek za opravo zaplembe je nujen.
• 2. Po prejemu izvršne razsodbe o zaplembi odredi
okrajno sodišče svojega odposlanca, ki popiše imovino,
katera naj se zapleni. Z isto odločbo določi sodišče tudi
dan in kraj, kjer naj se popis opravi.
3. 0 tem obvesti sodišče obsojenca ali njegovega
ekrbnika, pristojno upravo narodne imovine in krajevni
narodni odbor ter objavi odločbo na sodni deski.
Člen 18.

Obsojenec ali člani njegove ožje rodbine lahko odredijo pooblaščenca, ki naj jih v zaplembenem postopku
zastopa.
Člen' 19.'
Od trenutka ko započne sodišče zaplembeni postopek, mora uradoma ali na predlog pristojne uprave na' rodne imovine ali javnega tožilca ukreniti vse česar
treba, da se obvaruje imovina poškodbe ali pogube.
Člen 20. '
1. Sodni odposlanec napravi na kraju samem natančen popis vseh stvari z njihovo pobližjo označbo ob sodelovanju enega člana* krajevnega narodnega odbora in
pooblaščenega predstavnika pristojne uprave narodne
imovine, po potrebi tudi cenilca, o čemer spiše zapisnik.
2. Ob popisu imovine se opravi tudi cenitev po vrednosti ob času popisa.
, 3. Ce gre za nepremičnine, proglasi sodni odposlanec
na kraju samem ali v pisarni krajevnega narodnega odbora ob popisu vseh nepremičnin, da,so zaplenjene, in

sprejme to v zapisnik. Na kraj sam je treba iti, če se ne
more z gotovostjo določiti nepremičnina, ki naj se za.
pleni, oziroma kadar je to potrebno radi objave tega postopka narodne oblasti.
4. Ce gre za premičnine, zapečati sodni odposlanec
vse prostore in nabije na vhodna vrata objavo, da se je
opravila zaplemba, s sočasno prepovedjo, razpolagati z
zaplenjeno imovino. V zapečatenih prostorih se nabije
na steno en primerek popisa.
5. Ce stanujejo z obsojencem v istih prostorih tudi
drugi in zato teh prostorov ni mogoče zapreti in zapečatiti, nalepi sodni odposlanec na vsak zaplenjeni predmet listek z uradnim pečatom v znamenje opravljene
zaplembe, pa tudi na steno en primerek skupnega popisa. V tem primeru preda sodni odposlanec zaplenjene
stvari, če jih ni mogoče takoj odpeljati, najstarejšemu
sostanovalcu ali drugi prikladni osebi v hrambo.
6. Zapisnik o opravljeni zaplembi podpišejo poleg
sodnega odposlanca in pooblaščenega predstavnika upra.
ve narodne imovine tudi član krajevnega narodnega odbora, ki je prisostvoval popisu in cenitvi, cenilec in en
prisotni polnoletni sostanovalec obsojene osebe.
Člen 21.
•
Ce sodišče ko hoče izvesti zaplembo ali sekvester,
ugotovi, da ni imovine, ki bi se mogla zapleniti ali postaviti pod sekvester, obvesti o tem tisto sodišče ali
narodno oblast, ki se je obrnila do njega za opravo zaplembe ali sekvestra.
Člen 22. .
1. Ob opravljanju zaplembe smejo drugi glede zaplenjene imovine uveljavljati pravne zahtevke. To se
sprejme v najkrajši obliki v zapisnik.
2. Sodni odposlanec ne more odločati o utemeljenosti
teh zahtevkov.
Člen 23.
1.' O zahtevkih drugih oseb glede zaplenjene imovine, ki se uveljavljajo med postopkom ali v roku osmib
dni po opravljeni zaplembi, odloji sodišče čimprej z raz.
sodbo, ko je zaslišalo stranke in sprejelo potrebne
dokaze.
2. Zoper tako razsodbo je dopustna' pritožba na
okrožno narodno sodišče v roku osmih dni od dozna nja
te razsodbe. Razsodba okrožnega narodnega sodišča je
pravnomočna in izvršna.
3. Ce kdo, ki ima izločitveno pravico, zaradi nepremagljivih ovir svojega zahtevka ne more uveljaviti v
določenem roku, ne izgubi pravice do izločitve ali do
povračila vrednosti, ako je uveljavil svoj zahtevek v
roku leta dni od dneva pravnomočnosti razsodbe.
Člen 24.
Ce se pri opravljanju zaplembe ne uveljavlja po
členu 22. tega zakona noben izločitveni zahtevek iz
člena 23., prenese pristojno sodišče, ki opravlja zaplembo,
po pregledu popisov in zapisnikov svojega odposlanca
zaplenjeno imovino v državno last in preda zaplenjeno
imovino pristojni upravi narodne imovine. Glede nepre^
mičnin odredi sodišče takoj vpis pravice države na te
nepremičnine.
Člen 25.
Ce so zaplenjene nepremičnine kmetijska posestva,
gospodarska podjetja ipd.,-odredi sodišče ob začetku.zaplembenega postopka ' tudi prikladno osebo, ki naj to
imovino začasno upravlja do končne sodne odločbe in

'
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okrajna komisija treh oseb, ki jo postavi okrajni narodni odbor, v mestih z veljavo okraja ali okrožja pa
enaka komisija, ki jo postavi mestni narodni odbor. V
te komisije se morajo sprejeti dva predstavnika" pristojne
uprave narodne imovine in en predstavnik za notranje
posle okrajnega narodnega odbora. Preden začno poslovati, zapriseže člane komisije pristojni narodni odbor.
2. Te komisiije vročijo svojo odločbo takoj obsojenemu lastniku kakor tudi pristojni upravi narodne imovine in pristojnemu narodnemu okrajnemu sodišču. Zoper odločbo teh komisij ima nezadovoljna stranka pravico pritožbe v roku 8 dni na prav takšno komisijo pri
okrožnem narodnem odboru, če gre za odločbo okrajne
komisije, na komisijo pri pokrajinskem narodnem odboru
oziroma pri predsedništvu deželnega zakonodajnega organa pa, če gre za odločbe navedenih mestnih komisij.
Odločba druge stopnje je takoj izvršna.
3. Okrajna oziroma mestna komisija priobči svojo
odločbo, brž ko jo izda, pristojni deželni kakor tudi
Državni upravi narodne imovine hkrati z natančnim po.
pisom zaplenjene premične in nepremične imovine in s
poročilom, kako je dosedaj razpolagala z njo in kakšno
je njeno sedanje stanje.
4. Prav tako sporočijo navedene komisije po pravno,
močnosti svoje odločbe osnovne podatke o vsaki taki
zaplenjeni imovini pristojnemu narodnemu okrajnemu
sodišču, ki izvrši prenos imovine na državo jn vpis pravice države na zaplenjeno nepremično imovino.
5. Komisije so dolžne dokončati svoj posel najdalj
do 15. septembra, 1945.

končne predaje zaplenjen© imovine pristojni upravi narodne imovine.
Clen26.
Deželna uprava narodne imovine je upravičena
upravljati odvzeto imovino, če gre za objekte, ki spadajo
v njeno pristojnost. Ce se zaplenijo banke, rudniki, industrijska podjetja, veliki trgovinski in drugi obrati ali
veleposestva občnega gospodarskega pomena, odloči o
pravici razpolaganja Državna uprava narodne imovine.
Člen 27.
Druge narodne oblasti ne morejo ne med zaplembenim postopkom ne po prehodu zaplenjene imovine v
državno last česar koli od zaplenjene imovine vzeti ne
v last ne v rabo brez poprejšnje odobritve državne ali
deželne uprave narodne imovine po za to veljajočih zakonskih predpisih.
Člen 28.
1. Okrajni narodni odbori moraio najdalj v roku
90 dni po izdaji tega zakona vročiti narodnemu okrajnemu sodišču natančen popis nepremične imovine tistih
vojnih zločincev in narodnih, sovražnikov, ki so bili med
vojno ustreljeni, ubiti, so umrli ali zbežali, katerim pa
imovina ali sploh ni bila zaplenjena, ker je bila nedostopna, aH pa je bila zaplenjena samo premična imovina
aH samo del te imovine. V vseh teh primerih vzame na.
rodno okrajno sodišče razsodbo, s katero je takšna oseba
bila obsojena, ne glede na to, ali jo že ima v rokah ali
ne, za izvršno v celoti kakor tudi v izreku o zaplembi,
izda odločbo'o zaplembi celokupne premične in nepremične imovine skladno s tem zakonom in jo opravi do
konca ter izvede prehod zaplenjene imovine*in' vpis pra.
vice države na zaplenjeno nepremično imovino.
2. Okrajni narodni odbori so zavezani prijaviti take
primere tudi tedaj, če se. je opravila zaplemba samo
nepremične imovine, da bi sodišče moglo izvesti predpisani prehod te imovine v državno last.
3. Prav tako so vojaška sodišča in komande v gorenjih primerih dolžne vročiti pristojnemu narodnemu
okrajnemu sodišču iz svojih arhivov prepis razsodb, da
more sodišče zaplembo do konca opraviti in izdati odločbo o zaplembi, če je razsodba ni izrekla.
Člen 29.
1. Ce se je ob • opravljanju zaplembe pred izdajo
lega zakona ravnalo zoper določbe člena 6. tega zakona
In je ostala ožja rodbina brez vsega, odredi narodno
»krajno sodišče na prošnjo ožje rodbine, upoštevajoč vse
okolnosti, potrebne popravke. Za izvršitev teh popravkov je pristojen okrajni narodni odbor.
2. Zoper odločbo narodnega okrajnega sodišča po
Borenji točki je dopustna pritožba na narodno okrožno
Sodišče v roku 8 dni po priobčitvi odločbe.
Razsodba narodnega okrožnega sodišča je takoj iz?ršna.
*
3. Zahtevke iz točke 1. tega člena smejo uveljavljati
prizadeti najdalj v roku enega leta po uveljavitvi tega
zakona.
Člen 30.
1. Povsod kjer je kaj imovine Nemškega rajha in
njegovih državljanov ali kaj imovine oseb nemške narodnosti iz 1. in 2. točke odloka Antifašističnega sveta
.narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 21. novembra
1944* ki spada pod zaplembo, izda odločbo o zaplembi
* <3L etr. 8 poe. prU.

. Člen 31.
Vsako zlonamerno dejanje z namenom, da bi se
obrezuspešila zaplemba ali sekvester, zlasti pa vsako
namerno poškodovanje, skrivanje ali zmanjšanje vred-'
nosu imovine, kakor tudi vsaka zlonamerna odsvojitev
ali obremenitev velja za zločinstvo zoper narodno korist
in se kaznuje s prisilnim delom do šestih let in izgubo
državljanske časti.
Člen 32.
1. Zasebniki, ki imajo na nedopusten ali kakršen
koli drug način brez zakonite osnove zaplenjeno aH zapuščeno imovino v rokah ali. so se neupravičeno naselili
na nepremičnini vojnih zločincev, narodnih sovražnikov
ali na nemški imovini iz člena 30. tega zakona kakor
tudi pod sekvester postavljeni imovini odsotnih oseb,
morajo vse brez pravice prilaščeno si premično in-nepremično imovino vrniti celotno državi v nepoškodovanem stanju in zapustiti imovino, ko jim to naloži pristojna uprava narodne imovine.
2. Na kršitve te določbe se uporabljajo glede teh
oseb kazenske določbe po zakonu o zaščiti narodne imovine z. dne 24. maja 1945.*
i

i

Člen 33.

Oblastveni organi, ki se ob zaplembi imovine ne
ravnajo po tem zakonu in kakor koli oškodujejo državne
koristi ali storijo kaznivo dejanje iz koristoljubja, se
kaznujejo po določbah zakona o zaščiti narodne imovine
z dne 24. maja 1945.
* GJ. *tr. 106 poe. priL
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Člen 34.
Ta zakon stopi v veljavi, ko se objavi v >Uradnem
listu demokratične federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 9. junija 1945.
Pređseđništvo
Antifagističiiega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničie s. r.
Dr. L Ribar s. r.
3G0.

Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje
Gospodarski svet tole
uredbo
o urejanju cen
Člen 1.
Radi pravilnega določanja cen se ministrstvo za trgovino in preskrbo demokratične federativne Jugoslavije
pooblašča, da v območju celokupnega ozemlja demokratične federativne Jugoslavije ukrene vse česar'je treba,
da se določijo in nadzirajo cene vseh predmetov, pri
'katerih se izkaže to za potrebno.
4

Člen 2.
Na predlog ministra za trgovino in preskrbo zvezne
vlade določi Gospodarski svet tiste predmete, katerih
cene se bodo normirale in nadzirale.
Člen 3.
Cene kmetijskim proizvodom določi Gospodarski
evet na predlog ministra za trgovino in preskrbo zvezne,
vlade in po zaslišanju mnenja zveznega ministrstva za
kmetijstvo oziroma deželnih ministrstev za kmetijstvo.
Člen 4.
Minister za trgovino in preskrbo zvezne vlade določi predmete, za katere se predpiše nadziranje zaslužka
ali ki so izvzeti tako od normiranja cen kakor tudi od
nadziranja zaslužka.
Člen 5.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v
»Uradnem listu demokratične federativne Jugoslavijec
Beograd dne 8. junija 1945.
St. 307.
Minister za trgovino
Predsednik
in preskrbo:
Gospodarskega sveta:
Ing. Nikola Petrovič s. r.
Andrija Hebrang s. r.

361.
Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje
Gospodarski svet tole
uredbo
o ureditvi notranjega prometa z blagom
' Člen 1.
1. Notranji promet z vsem blagom, ki po -uredbi, o
naòitnem razdeljevanju in potrošnji blaga z dne 12.maja

1945 (Uradni% list DFJ št. 32 z dne 15. maja 1945) ne.
spada pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, je prost
na vsem območju demokratične federativne Jugoslavije,
in to v mejah predpisov te uredbe. Ta prometna svoboda
se nanaša tako na promet znotraj posameznih federalnih
enot, kakor tudi na promet med njimi samimi.
2. Omejevanje tega prometa je dopustno samo po
zakonodajni ali uredbodajni poti,
Člen 2.
1. Blago prostega prometa smejo prodajati samo tiste
fizične in pravne osebe, ki so za to upravičene, oziroma
zadruge in trgovinska podjetja, ki imajo po pooblastitvi
ali dovolitvi po zakonu o obrtih pravico, trgovati s tistim
olagom.*
2. Prodajati se sme tako blago samó na krajih in
v- prostorih, ki so običajni ali z zakonom predpisani. Izjeme so dopustne samo z odobritvijo krajevnih narodnih
odborov.
3. Prodaja takega blaga na trgih in sejmih se opravlja po predpisih, ki veljajo za tržne dneve in sejme.
4. Nabavno-potrošniške] zadruge smejo blago prostrega prometa prodajati samo svojim članom. Od terra
so dopustne izjeme samo v primerih, ki jih ima v mislih
člen 1. zakona o gospodarskih zadrugah.
Člen 3.
1. Prodajalci blaga prostega prometa ne smejo vezati
prodaje na pogoj, da se kupi kako drugo blago. Od tega
je izvzeta edinole prodaja tistih predmetov, ki se po
svoji naravi ne morejo prodajati zase.
2. Kupoprodaja takega blaga z zamenjavo, kakor tudi
plačevanje storitev z blagom je prepovedano. Izjeme
od te prepovedi so mogoče samo v posebnih primerih
s predhodno odobritvijo deželnega- ministra za trgovino
in preskrbo, če gre za kupoprodajo, ki se omejuje na
federalno enoto, oziroma zveznega ministra za trgovino
in preskrbo, če gre za kupoprodajo, ki se nanaša na več
federalnih enot.
Člen 4.
1. Blago prostega prometa smejo kupovati samo
tiste fizične in pravne osebe, katerim je potrebno za
domačo uporabo ali pa za proizvodnjo, predelavo oziroma
prodajo. Kmetovalci smejo kupovati tako blago za potrebe
proizvodnje in predelavo, •• se bavijo z zadevnim kmetijskim proizvodniškem ali predelovalskitn poslom, industrija in obrtniki ••, •• imajo za zadevno proizvodnjo,
predelavo ali delo pooblastitev ali dovolitev na podstavi
zakona o obrtih. Radi nadaljnje prodaje smejo tako blago
kupovati samo tiste fizične in pravne osebe, ki imajo v
smislu pooblastitve ali dovolitve po zakonu o obrtih pravico, trgovati z zadevnim blagom, kakor tudi nabavno,
potrošniške zadruge.
2. Za predmete, za katere se pokaže potreba, določi
minister za trgovino in preskrbo zvezne vlade z odločbo
količine, ki se smejo kupovati in imeti v gospodinjstvu
za domačo uporabo.
Člen 5.
1. V prometu blaga od uvoznika ali domačega proizvodnika do domačega potrošnika se mora posredništvo
zvestj« na najpotrebnejšo mero. Za dovoljeno mero ee
šteje udeležba največ dveh posrednikov: zadruge, trgovca
* Besedilo je s tej toSki okrajeno. — .Ug. m
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na debelo in trgovca na drobno. Za blago, ki je v njegovem prometu število posrednikov bilo manjše, se to
število ne sme zvišati.
2. Izjeme od predpisov prednjega odstavka so dopustne samo v primerih neogibne potrebe e predhodno
odobritvijo ministra za trgovino ia preskrbo zvezne vlade.
Člen 6.
Glede cen blaga prostega prometa veljajo predpisi,
ki so se izdali ali se še izdajo glede normiranja njihovih cen.
Člen 7.
1. Vsako dejanje, ki ovira, onemogoča ali spravlja v
nevarnost smoter prostega prometa, se šteje za gospodarsko sabotažo po členu 2. zakona o pobijanju nedopustne
špekulacije in gospodarske sabotaže in se kot tako preganja in kaznuje. Kot dejanje gospodarske sabotaže se
preganja in kaznuje tudi vsako* omejevanje prostega prometa; zoper načela člena 1., odstavka 2. te uredbe. Preganjajo in kaznujejo se po tem odstavku tudi oblastveni
organi, ki izdajo, predpišejo ali odredijo neutemeljene
omejitve prometa.
2. Kršitve predpisov členov 2., 3., 4. in 5. te uredbe
se štejejo za dejanje nedopustne špekulacije po členu 1.
zakona o pobijanju nedopustne Špekulacije in se kot tako
kaznujejo.
3. Za postopanje in sojenje je pristojno okrajno narodno sodišče. V tem pogledu se »uporabljajo vse zadevne
določbe zakona o pobijanju nedopustne špekulacije in
gospodarske sabotaže.
Člen 8.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v
>Uradnem listu demokratične federativne Jugoslavije«.
Beograd dne 8. junija 1945.
, St. 306.
Minister
za trgovino in preskrbo:
lug. Nikola Petrovié s. r.

Predsednik
Gospodarskega sveta:
Andrija Hebrang s. r.

362.

Na predlog ministra za trgovino in prskrbo demokratične federativne Jugoslavije izdaje Gospodarski svet
•skladno s členom 2. uredbe o urejanju cen tole
'

'
odločbo,
s katero se določajo predmeti, katerih cene se bođo
normirale,
I.
; Pod normiranje cen spadajo naslednji predmtti:
1. kmetijski proizvodi: žita, riž, industrijsko semenje
]
n rastline, živina (rogata živina, drobnica, prašiči in
v
klavni konji) in živalski izdelki; «
, 2. gozdni proizvodi; drva za kurjavo, jamski, tehnični, furnirski les in les za vezane plošče, žgano in
retortno oglje, lesni izvlečki in lesna volna;
3. rudarski proizvod«: izkopi, kovinske rude, premog,
rudninska olja in njihovi derivati;
4. električna energija in plin;
„# 5. industrijski proizvodi: moka, testenine,* otrobi,
Rivalske in rastlinske tolsče, sladkor, sol, rdeča paprika,
škrobi, dekstrinij sirupi, škrobila, oljne pogače., odpadki

od sladkorne pese, melasa in proizvodi varilne industrije; preje, tkanine, pleteno in valjano blago, vse
vrste vate in konfekcija; predelane kože in gumi, kakor
tudi izdelki iz njih; železo in kovine kakor tudi polizdelki in dovršeni izdelki iz njih; elektrotehnični, kanalizacijski, sanitetni in stavbeni material; kemični .proizvodi; ravno in votlo steklo in izdelki iz njih; papir in
lepenka; kovinska, lesena, tekstilna in papirna zaobala;
odpadki za industrijsko predelavo; tobačni proizvodi ia
vžigalice; in
6. industrijske, obrtniške in prevozne storitve.
II.
Minister za trgovino in preskrbo zvezne vlade se
pooblašča, da imensko razčleni predmete, ki spadajo pod
točko I. te odločbe.
III.
Ta odločba stopi v veljavo z dnem razglasitve y
>Uradnem listu demokratične federativne Jugoslavije*
Beograd dne 8. junija 1945/
St. 308.
Minister
Predsednik
za trgovino in preskrbo:
Gospodarskega sveta:
Ing. Nikola Petrovič s. •.
Andrija Hebrang g. r.
363.

Na podstavi člena 24. uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in
zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah
predpisujem tole
navodilo
o pravici do doklade za otroke po uredbi o ureditvi
mezd in plač
1. Doklada iz člena 14. te uredbe gre za zakonske,
pozakonjene, nezakonske in posvojene otroke.
2. Ta doklada ne gre:
a) če dovrši otrok 14. leto starosti;
b) če"ima otrok v javni ali zasebni službi na mesee
več ko '250 dinarjev
čistega dohodka v denarju ali enako
f
v naravi;
c) če dobi otrok mesto v javnem civilnem, vojaškem,
dobrodelnem ali vzgojnem zavodu, domaČem ali tujem,
in uživa brezplačno vzdrževanje;
č) če dobiva otrok od domačih ali tujih ustanov šolsKo ali zaanstveno štipendijo, podporo ali ustanovo, ki
presega 250 dinarjev na mesec;
'd) če vstopi otrok v trgovino, obrt ali v kako podjetje kot učenec;
e) če ima otrok od lastne premične aH nepremične
imovine nad 250 dinarjev čistega dohodka na mesec.
3. Ta doklada gre tudi še po dovršenem 14. letu starosti, če ne gre za primer iz prednjega odstavka:
a) za otroka, ki je duševno ali telesno trajno nesposoben za pridobivanje;
b) za otroka, ki se šola v državi ali inozemstvu, v
javnih ali priznanih zasebnih šolah občnega aH strokovnega pouka, in sicer samo • tisti čas, ko ga vodi pristojna šolska uprava kot svojega rednega učenca, najdalj
pa do dovršenega 18. leta starosti. Obiskovanje večernih
občasnih tečajev se glede pravice do rodbinske doklade
ne šteje za šolanje,
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4 Ce je samo mati lapoaleaa, nima previe« do te
doklade, ražen ako je oče siromaSnega »tanja in tudi
nesposoben za pridobivanje.
•. 0 vzdrževanju nezakonskega all posvojenega otroka
|e treba predložiti potrdilo pristojnega narodnega odbora,
glede posvojenega otroka pa tudi doka* o posvojitvi.
6. S Čistim dohodkom se tukaj razume dohodek, ki
preostane, ko »e od bruto dohodka odbijejo bremena iz
naslova javnih davščin.
II.
Posebna doklada iz člena 3. te uredbe se glede prispevkov •• socialno zavarovanje vračunava v mezdo
(plačo), ne vračuna vajo se pa premije iz člena 6. in
uagrade Iz člena 12. te uredbe.
Beograd dne 2. junija 1945.
IV. št. 1076.
Minister za socialno politiko:
Dr, A. Kržtiulk •. r.

fi. Za normalni delovni čas radi uporabe Člena 18. te
uredbe se šteje osemurni delovni čas.
6. Delodajalci ne morejo dajati svojim delojemnikom
višjih zneskov, kot so določeni s to uredbo, ker bi višja
plačila imela za posledico zvllanje cen proizvodov, s t,em
pa podražitev Življenja.
Beograd dne 1. junija 1945.
IV. it. 1059.
Minister za socialno politiko;
Dr. A. Kržišnik s. r.

365.
o cenah

1. Določbe člena 3. te uredbe se nanašajo samo na
delavce, katerih mezde se izračunajo pO členu 2, uredbe.
2. Določba drugega stavka člena 10. te uredbe se
mora po naliki uporabljati tudi na primere iz členov 4.,
ö. in -7. te uredbe.
3. Podjetja ne smejo svojih delavcev plačevati po
Členu 8., marveč.po členu 2. te uredbe.
4. Višina posebnih doklad za opravljanje poslov zu«
naj kraja podjetja in povračilo za-vse dejanske potne in
stanovanjske stroške iz člena iS. te uredbe se določi *
kolektivno pogodbo. Dokler ee taka pogodba ne sklene,
določata višino teh doklad in povračil sporazumno Uprava
podjetja in sindikalna organizacija pri podjetju, oziroma
delavski zaupniki pri podjetju. Če bi se pri podjetju,
kjer ni sindikalne organizacije oziroma delavskih Zaupnikov, ne dosegel sporazum, smejo zaprositi delojemniki
posredovanja pri pristojni višji sindikalni organizaciji.

Odločba
odkup volne v 1.1945.

Na predlog ministrstva za trgovino in preskrbo pred.
pisuje Gospodarski svet naslednje cene za odkup-volne
glede striže v L 19«..

364.

Na podstavi člena 24. uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in
Zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah
dajem tole
razlago
o izračunavanju mezd po uredbi o ureditvi mezd
In pia? delavcev In nameščencev

ï&

1. Rimska volna:
a) merino, polmerino in ovce »cigaja« 1 kg din 40.50;
b) svrljilka, sjeniška, ovčepoljska, šarplaninska, iezersko-solčavska in galičanska 1 kg din 38.50;
c) ostala 1 kg din ••.—;
d) naknadno »triiena volna 1 kg din 20.50.
Za hrbtno prano volno se gorenje cene zvišajo za
25°/o; za janjčjo volno se plačujejo iste Cene kakor za
ovčjo.
2. Strojarska volna:
Strojarska volna z donosom nad 70 % 1 kg din 32.—.
Gorenje cene se razumejo za zdravo, suho, čisto
volno,-brez bobkavih in nožnih kodrcev, franko odkupovališče.
Ozemeljsko raziirjenost posameznih vrat volne it
točk Laf in b) določijo pristojna federalna ministrava
za kmetijstvo.
Beograd dne 2. junija 1945.
St. 269.
Minister za trgovino in preskrbo!
Ing. Nikola Petrovič s. r.

»•*•
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Po pooblastilu
predsednika
Gospodarskega sveta:
Dr. Mijo Mirkovié s. r.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 7.

Priloga k 18. kosu z dne 18. julija 1945.

Letnik 1•1.

Objave
Razna oblastva~
407—7-1

Natečaj.
Državna babiška šola v Ljubljani
sprejme
25 babiških učenk
v enoletni babiški tečaj, ki začne redni
pouk dne 1. septembra 1945. Prošnje za
sprejem je treba vložiti do 15. avgusta
1.1. pri upravi babiške šole v Ljubljani,
Slajmerjeva uL št. 3.
Pogoji za sprejem v babiško šolo:
1. Prosilka ne sme biti mlajša od 18
in ne starejša od 30 let, kar dokaže s
krstnim listom.
# 2. Biti mora dobrega vedenja in politično neoporečna, kar dokaže s potrdilom KNOO.
3. Ako je omožena, mora imeti moževo dovolilo. Ako pa je ločena, mora
to dokazati s potrdilom duhovnih in cisilnih sodišč.
4. Dovršiti je 'morala najmanj štiri
' raxrede osnovne šole, kar dokaže z zadnjim šolskim spričevalom.
5. Priložiti mora zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zdrava,
da ni noseča in da je sposobna opravljati babiški poklic.
6. Priložiti mora potrdilo krajevnih
oblasti, da je V dotičnem kraju potreba
Po babici
Vse kandidatinje, ki bodo pozvane,
*e morajo zglasiti na dan 30. avgusta
1945 zjutraj v bolnici za ženske bolezni
V Ljubljani, kjer bodo zdravniško preeledane ja, kjer. feo sprejemni fcsp.it, L>

brane kandidatinje ostanejo takoj v šoli.
Šolanje je brezplačno.
Ljubljana 12. julija 1945.
Uprava drž. babiške šole
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Objava.
Izgubila sem nakaznico za kurivo serija C št. 9452, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Berdajš Roža iz Ljubljane. Proglašam jo
za neveljavno.
Berdajs Boza

Vabilo
na

VI. glavno,skupščino
Učiteljske tiskarne d. d. v Ljubljani,
ki bo v prostorih Učiteljske tiskarne v
Ljubljani, Frančiškanska ulica št. 6.
Dnevni red:
1. Poročilo upravnega odbora o poslovnem letu 1944. in predložitev bilance,
ter računa izgube in dobička.
2. Poročilo nadzornega odbora.
3. Odobritev bilance ter računa izgube
in dobička in sklepanje o predlogu
upravnega odbora glede porabe čistega dobička.
4. Volitve'upravnega odbora.
5. Volitve nadzornega odbora.
G. Slučajnosti
Ako ta skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, bo ponovna skupščina
dne 9. septembra 1945 ob 10. uri na
istem kraju in z istim dnevnim redom,
ki bo v smislu § 12., odstavek 5. pravil
veljavno sklepala ne glede na zastopano
delniško glavnico.
Izvleček iz pravil-, (§ 11.) Vsak delničar ima na skupščini za vse delniee le
en glas; sme pa zastopati druge delničarje s pooblastilom z glasovalno pravico, a no več ko štiri.
•. Ljubljani dne 14. julija 1945.
Upravni odbor
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Objava.
Izgubila sem izpričevalo II. letnika
drž. trgovske akademije v Ljubljani na
ime Kolesa Otilija iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
Kolesa Otilija
U3

Objava.
Izgubili sta se novi osebni izkaznici
št. 055624 in 056105 na ime Vrbovec Eia
in Vrhovec Jernej, oba iz Ljubljane, izdani od komande narodne milice v Ljub.
ljani. Proglašava jih za neveljavni.
Vrhovec Eia
Vrhovec Jernej
4*>

Objava.
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani,
glasečo se na ime Žagar Karel iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Žagar Karel

Urednik: Puhat Bobett v. Ljubljani. -••••• in založba tiakanie Merkur j Ljubljani, P«ed§taynik: Mihalek Olmaj; x Ljubljani.
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POSEBNA PRILOGA
k iter. 19. „Uradnega Usta Slovenskega narodno osvobodilnega sveta In Narodne vlade Slovenije*
z dne 21. julija 1945
C

Ponatis
Iz osrednjega „Uradnega Usta' Demokratične federativne Jugoslavije" it 40 in 41»
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dne 12. funlfa 1943.

866,

Odločba,

*

8

katero se določajo predmeti, ki spadajo pod načrtno
razdeljevanje in potrošnjo
Na podstavi točke II, odločb? Gospodarskega sveta
* dne 12, maja 1945, s katero se določajo predmeti, ki
spadajo pod načrtno razdeljevanje fa potrošnjo,
odločam,
da «padajo pod načrtno razdeljevanje fa potrošnjo po,
uredbi zveznega Gospodarskega sveta o načrtnem razdeljevanju in potrošnji blaga paeledriji predmeti;

8, Koie, usnje in usnjeni Izdelki:
a) surove koie:
goveje, Junčje, telečje, bikove in bivolje, ovčje, janjčje,kozje, jarčje, konjske, prašičje^ oslove fa pasjo;
b) strojen« kožo:
vseh .vrst: gornje, spodnje usnje, za podlogo, tet
alčno, ujnetno usnje, razen kož gozdnih živali in kuščarjev fa odpadki;

c) usnjeni izdelki:
oblačila: usnjeni suknjiči in usnjena obleka; obutem
izdelana vsa ali deloma iz usnja, ali iz gume, pogonski
usnjeni jermeni.
1, Predmeti prebrane:
4. Gumi in gumijevo blago;
a) človeške in živalske:
gumi (surov, predelan, regeneriran, lepiva na .pod-'
plenica, rž, ječmen, oves, koruza, riž, vse vrste stavi surovega gumija), obutev iz^ gumija (gumijevi
»oke, testenine (makaroni, rezanci široki in tanki), ko- opankl), gumijevi žlebi za opanke, gumijeve plošče, gun
jj, goveda, ovce, koze, prašiči, meso, mast, slanina, mijevi podplati, podpetniki ipd.), gume 'Za razna vozila
salo, loj, mehki in trdi siri, jedilno olje, sladkor, sol, (zunanje in notranje) vseh obmerov, tehnični gumi (cevi,
°trobi, oljne pogače in suhi odpadki od sladkorne pese;. tesnila ipd.), star gumi in odpadki.
b) sem e P je?
sončnično, sojino, repično, bučje, makovo in tobačno;
c) razno:
t
'
melasa, Škrobni sladkor, sirup, škrob, dekstrini in
*pirit (rafiniran, denaturiran. za gorivo, industrijski desfarai, eurovi špirit za- kis).
8, Tekstilni;
a) surovine:
'•'• bombaž, volna, konoplja, otre, lan t» odpadki;
b) izdelki:
vse vrste prej«, vsa tekstilno metrsko blago (iz• ^mäi mrežaste tkanine.za zavese), izdelane moške in
broške obleke, ženske obleke fa otroška oblačilca in
kostumi ter njih deli, zimske suknje in plašči (površniki,
Sfzni plašči ipd.), delavske.obleke in lutke, delovni pia.
*fc m bluze ter predpasniki, izdelano moško, žensko in
l!2ko peril°' P» Ml *epn| robci, moSke, ženske in
rv^e nogavic^, naglavne rute, irçofki klobuki in če.
Pw>e, etule •• izdelovanje moWb' klobukov, puloverji,
jjwnjperji in telovniki, sukanec vseh vrst, brisače, kuÎSw cunje» ^8*0*1' k kepra, posteljne rjuhe in pre^••• •• blazine,, ••••• in odeje, alainnice in blazine»
J?**, motvo* tp vrvi, pogonsko Jenhenje (tekstilni pa2*»l
m oprtniee, filet, sanitetna vata, tenčiee (gaze) in
OD
veze. ter krojaška vata- ia vatelia.

6. 2eleso in šelezpo blage:
Železo surovo, belo fa sivo, staro železo vseh vrst,
in kakovosti, nosilci I, nosilci U, kotno železo, železo T,~
železo U, žejezo % fa ostalo proiilno železo, betonsko železo, plošcnato železo fa kolesni obroči, okroglo, pol»
okroglo, kvadratno in valjano železo, profilno jeklo vseh'
kakovosti in obmerov, Isteg-jeklo, pločevina črna, ppcin.
kana in bela vseh obmerov in kakovosti, železniški material; tračnice, spojnice, podložne plošče, tračni žeblji io
tračni vijaki; osi za vozove vseh vrat, vozne vzmeti, pooV
kve za živino vseh, oblik in velikosti; ozobci in oprim»
nice vseh oblik in velikosti, konjaki vseh ;oblik In „veli»,
kosti; žičniki vseh oblik fa velikosti; čevljarski, žeblji
(žbice), teksarji (Tacks), žica vlečena, belain žarjena,
pocinkana in pobakrena, bodeča žica, knjigoveška žica,,
jeklene žične vrvi vseh obmerov, žične mreže'fa žična tka.
riina, pobiltvene vzmeti, verige: ladijske, vodnjafke,.
plužne, za sows* fa ogJavne, "trakfarjt fa lokomobije,,
kmetijski^ motorji vseh vrst in pogonov, mlatilnice in
žitočistilniki
(elevatorji), žetvene priprave lamovezn« fa
,; navadne, kosilnice, trijerji selektorji, razredni in uavadni, robkači jsa koruzo na mofaroi in ročni pogon;
plugi in plužne glave vseh vrst, sadne in grozdne stiskaljniee vseh vrst,, slainore.zniee fa repòrezniee vseh vrst,
milni na stope In motorni, sejalniee vseh vrst, brane vseh "
jvrtt, trtne in sadne škropilnice vseh vrst, izruvači za";
krompir, plužne: deske ,vseh vrst,^plužrii lemeži vs^b
vrat, pluina črtala, jjlulni x4azL kolesa za pluge fa pluJU
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ne vseh vrst, lopate kopače prešane in iovane, lopate
metače prešane in kovane, motike vseh vrst, železne
grablje, sekire, vseh vrst, cepini vseh vrst, rovnice vseh
vrst, rovače (krampi) vseh vrst, srpi vseh vrst, kose vseh
vrst in dolžin, dovodne tračnice za miatilnice, vodne črpalke
na .vzvod, centrifugalne vodne črpalke; stavbeno okovje:
nasadila za .vrata in okna, dolge in križne spone, okeneka okovja (garniture), nosilci za zaporice, zapahi kotniki za okna, robni zapahi za vrata, parapetni zapahi,
okenska gonila, pololive, kljuke in ščiti, izdelani iz litine cinka, medi in bele kovine, vdolbne in pribitne
ključavnice, cilindri za ključavnice, posteljno okovje, patentffe pribitne ključavnice; zakovice: za kotle, rešetke,
pločevino za rezervoarje in sode iz železa, medi, bakra
in aluminija; vijaki in matice: matični vijaki, sponski vijaki,
etojalni vijaki, nastavni vijaki, plužni vijaki; vijaki za mlinske skledice, vijaki za strojne bobne, kolesni železni vijaki, kovinski vijaki, vijaki za les iz železa in mèdi; matice
šestoglate i navoji in štirioglate brez zavojev, železne;
žage: jarmeniške (gaterske), potezne in vodne, ameri-kanske, j krožne, trakaste, v listu, z železnim lokom, kovinske; loki za kovinske žage, pile za kovino, les in žage,
pile za kopita in trebilke, kladiva ključavničarska, za
kamen, mizarska in zidarska, tesle (teslače), klešče: navadne, kombinirke, za cevi in podkovne, francoski ključi,
avtomobilski ključi in strojno drogovje, svedri spiralni,
cilindrični in konusni, navojni svedri, navojne čeljusti,
primeži: ročni, paralelni in kovaški, nakovala, škarje za
pločevino, spajkaine svetilke, mizarski skobljiči, aparati
za avtogensko varjenje, gorilci za aparate za avtogensko
varjenje, pomična merila, mikrometri, emajlirana poeoda, pocinkana posoda, brušena posoda, pokrovke za
pèko' kruha, vetrne svetilke, karbidske svetilke in
gorilci, tehtnice; balančne, decimalne, cehtimalne in
brzotehlnice, uteži vseh tež, jedilni pribor: žlice, vilice
in noži,, štedilniki emajlirani, črni in zidalni, šamotirane
peči, litoželezne in pločevinaste, dimne cevi za peči in
štedilnike, dimna kolena, vrtalni stroji: ročni, prsni, mizni in večji, stružnice, poljske kovačnice, vsi industrijski
in obrtniški stroji za obdelovanje in orodje, žica za čiščenje parketov, bicikli, okviri za bicikle, nadomestni
deli za bicikle, pisalni stroji in računski in razmnoževalni stroji, šivalni stroji, navadni likalniki in kroglični
ležaji.
^; " ' t.
6. Kovine: :
baker: pločevina, podložnice, cevi, žica; palice, bloki,
iakovice, stari; med: pločevina, cevi, žica, palice, bloki,
zakovice, ,stara, stružci; aluminij čist in legiran; pločevina, cevi, žica, palice, bloki, zakovice, stari, stružci; svinec: zalivke, pločevina, cevi, žica, v blokih mehak, rafiniran, v blokih trd, stari, šibre; cink: pločevina, v blokih surov in fin, v blokih legiran, stari; nikelj: anodna
pločevina, v kosih, surov, stari; antimon v blokih; kositer: čist in mešan, tinol in druRa pasta za spajkanje; fosfor-baker; mangan - baker; .silicij - baker; živo srebro,
udarno spajkalo. bronca (rdeča litina: palice, bloki, stara),
ležajna kovina (kompozicija), elektrode vseh vrst in cinkografske plošče.
r.
, 7. Elektrotehnični material:
elektromotorji, elektroštevci, električni prevodniki
goli in izolirani, dinamo-žica, žarnice, bergmanove cevi,
kuhalniki električni in plinski, grelci električni in plinski, električni ilikalniki, električni štedilniki, akumulatorji za_radio. akumulatoru za avtomobile, električni va-

rilni .agregati, voltmetri, ampermetri, električni pečnja«
ki, električni spajkalniki in transformatorji od 400 voltov
navzgor.
8. Vodovodni material:
cevi: plinske in vodovodne, za kotle, vlite odtočne,
keramične odtočne; spojnice: za plinske in vodovodne,
kotlovske, litoželezne odtočne, keramične odtočne cevi; ,
vodovodne armature: razne pipe, zasunki, vodomeri;
parne armature: razne pipe; črpalke: ročne in motorne;
litoželezne rešetke in kanalski zlivi, litoželezne vodovodne školjke, okrogle in štirioglate, litoželezni dvojni
kuhinjski pomivalniki, litoželezni in straniščni rezervoarji, litoželezni -kanalski poklopci, litoželezni straniščni
počepniki, litoželezne straniščne školjke, litoželezni pod- '
stavki za kopalne kadi, litoželezne emajlirane kadi,' porcelanske straniščne školjke, porcelanski umivalniki, porcelanski pisoarji,'porcelanski bideji in cevi za kopalnice.
9. Stavbeni material:
cement, mavčni cement, opeka zidna, strešna (žlebniki) ^keramične ploščice, samotna moka, samotna opeka,
zagozSa za peči, okensko stekjo, izdelki iz betona, hera- •
ßlitske plošče, strešna lepenka, eternitske plošče.
10. Kemični proizvodi:
anilinske barve, vinska kislina, umetna gnojila za
kmetijstvo, grenka sol, zelena galica, kavstična soda, kri- .
stalna soda, limonòva kislina, mast za jermene, mast za
obuvala, naftalin, paradihlorbencol, modra galica in druga specialna sredstva za zaščito rastlin, žveplov cvet,
kisova kislina in kis, izvzemši vinski kis, sirišča (kvasnice), milo za pranje perila, za britje, za otroke in toaletno, milni prašek, sveče iz parafina in stearina, kolomaz, papir: tiskarski, pisarniški in zavojni, celuloid, iz.
vlečki za strojenje kož, olje iz lesnega katrana in kreozot.
1.1. Tekoča goriva in maziva:
ekstrakcijski bencin, bencin, Whitespirit (sangajol),,
petrolej (za poljedelstvo in za razsvetljavo),.plinsko olje.
nafta, surova nafta, olje za kurjavo, mazut, vsa mazivna
olja, masti za mazanje, vazelin, parafin, bitumen, zemeljski plin v'jeklenkah (Shellgas), bencol in asfalt.
*

12. Les:
.
a) za kurjavo:
»
.
• trdi les: bukov, gabrov, hrastov, cerov, jesenov, Dre.
etov in drugih listovčev;
mehki les: lipov, vrbov, topolov, javorov, iglavcev in
ostalih'mehkih listovčev, odpadki od rezanega stavbenega lesa;
b) stavbeni les:
tesani stavbeni les: okrogli,* polokrogli les in trami,
raznih obmerov in. vseh vrst listovčev in iglavcev;
rezani stavbeni les: trami, deske, letve raznih obrne-,'
ròv in vseh vrst listovčev in iglavcev;
c) le szajamske opornike:
'
. trami raznih obmerov iz cerovega, hrastovega, gabra,
vega, brestovega, bukovega, akacijevega in drugega lesa; '
\
d) les za pohištvo:
!.. *
-čvrsti les: bukovina, ^brestovina, borovina, smreko,
vina, jelovina, jesenovina, hrastovina, = hruškovina, ore«
hòvina, javorovina in dr^ig lesj
-^ ., -:_;• i^

•
furnirji: bukovi, brestovi, javorovi, jeeenovi, orehovi,
hrastovi, topolovi in drugi;
vezane plošče: topolovina, brezovina, orehovina, jelovina, jesenovina, javorovina, hrastovina in drugo;
parketi: hrastovi, bukovi, jesenovi in drugi;
deske za stenski opaž, deske s peresom in otorom in
lesna volna.
13. Premog:
Vse vrste premoga (oglja), razen lesnega oglja.
14. Tobačni in drugi predmeti:
Tobak, cigarete, cigare, cigaretni papir, vžigalice,
jezice.
,
Beograd dne 9. junija 1945.
St. 467.
,
Minister za trgovino
in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič s. r.

4. Trgovati s predmeti, na katere se nanaša ta odločba, z«>zamenjavo, kakor tudi plačevanje storitev z
blagom je prepovedano.
Izjeme od te poslednje prepovedi so mogoče samo
v posameznih primerih s poprejšnjo dobritvijo ministra
za trgovino in preskrbo, zvezne vlade.
5. Minister za trgovino in preskrbo deželne vlade
lahko prepove nadaljnje trgovanje obratu, za katerega
se ugotovi, dà ga je lastnik kakega proizvodniškega pmijetja ustanovil zato, da bi preprečil pravilno uporabo
katerega koli določila te odločbe, ali pa da samo navidezno trguje.
Beograd dne 8. junija 1945.
Si 464.
Minister za trgovino
in preskrbo: '
Ing. Nikola Petrovič s. r.
368.

367.

Odločba
o tem, kdo sme posamezne vrste blaga kupovati
Lu kdo prodajati
Na podstavi člena 1: uredbe o načrtnem razdeljevanju in potrošnji blaga z dne 12. maja 19454 (Uradni list
DFJ št. 32 z dne 15. maja 1945) takole
odločam:
1. Blago v smislu odločbe .z dne 12. maja 1945, skatero se določajo predmeti, ki spadajo pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, smejo kupovati samo tiste fizične
in pravne osebe, katerim je blago potrebno za domačo
uporabo ali 'za proizvodnjo, predelavo oziroma prodajo.
/ Za potrebe proizvodnje in predelave smejo kupovati
omenjeno blago kmetovalci-, kolikor se bavijo z zadevaim kmetijskim, proizvodniškim ali predelovalskim delom, industrijci in obrtniki pa, kolikor imajo za zadevno
proizvodnjo ali predelavo pooblastitev ali dovolitev po
zakonu o obrtih.
Radi nadaljnje prodaje smejo kupovati omenjeno1
blago samo tiste fizične in pravne osebe, ki imajo po
pooblastitvi ali dovolitvi po zakonu o obrtih pravico,
trgovati s takim blagom. -,
Minister za trgovino in preskrbo zvezne vlade določi s posebno odločbo količine blaga, ki ee smejo kupovati in imeti v gospodinjstvu za domačo uporabo.
2. To blago se sme prodajati samo na krajih in v
Prostorih, ki so običajni oziroma z zakonom predpisani-'
Od tega so v posameznih krajih izjeme dopustne samo
*a posamezne vrste kmetijskih proizvodov z odobritvijo
krajevnih narodnih odborov.
'3. V prometu blaga od uvoznika ali domačega proizvodnika do domačega potrošnika je dovoljena udeležba
n
ajveČ dveh posrednikov:, trgovca na debelo in trgovca
°a drobno. Za blago, pri katerem je doslej število posrednikov bilo manjše, se njihovo število ne sme zvisevati.
;
,
,
Od tega pravila so mogoče izjeme samo v primeru
ne
ogibne potrebe s poprejšnjo odobritvijo ministra za
trgovino in preskrbo zadevne federalne enote.

Odločba o določitvi cen premogu
(minister za trgovino in preskrbo, št. 3845 z dne
7. junija 1945).
369.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo, urad za cene,
izdaje naslednjo
'
t

odločbo
• o določitvi cen jamskemu lesu
Do nadaljnje odredbe se določajo naslednje odlcupne
cene za jamski les:
1. topolovina in vrbovina
din 265.—
2. bukovina,' cerovina in brestovina „ 485.—
3. smrekovina in jelovina ^
„ 500.—
4. borovina
*
„ 515,—
5. hrastovina in akacijevina
„ 570.—
(
". Cene se razumejoifranko naloženo v vagon ali ladjo
in veljajo za 1 kubični meter jamskega lesa s srednjim
premerom 12 do 25 cm, merjeno brez skorje, ' dolžino
2 do 7 metrov. Meriti se mora vselej v sredini debla, in
to s polnimi centimetri.
Les mora biti zdrav, raven, s skorjo aH brez nje,
brez loma in trhIostiv Če ima blago skorjo, se pri mer.
jenju odbije debelina skorje.
Za jamski les srednjega premera od 9 do 12 centi.'
metrov so morajo računati gorenje cene za 15°/oniže.
Za proizvodnilk; jamski les, ki leži več ko 25,km
od najbližje nakladalne postaje ali ki se izvaža ob posebno težkih okolnostih, lahko določi ministrstvo za trgovino in preskrbo, urad za cene, na podstavi kalkulacij tudi
višje, cene.
Beograd dne 6. junija 1945.
St. 3733.
/
Minister za trgovino
in preskrbo: .
Ing. Nikola Petrovič s. r.
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370.

Popravek

Razlaga uredbe o plačevanju poštnih taSs
(minister za pošto, telegral in telefon, III. M št. 8606
z dne 2. junija 1945).

1. V >Uradnem listu DFJ< Si 34 z dne 22. maja 1945
bilo objavljeno navodilo za določanje cen v trgovini na
debelo in na drobno. V rokopisu, poslanem v tiskarno, se
je pri prepisovanju primeril naslednji pogrešek:
Pod >16. Elektrotehnični materiate je v točki b) ob.
javljen: >ostalo blago 12 15<, mora se pa prav glasiti:
>ostalo blago 12 25«.*
2. V pravilniku o začasni razvrstitvi krajev po draginjskih razredih, natisnjenem v Uradnem listu 'DFJ
št. 35 z dne 25. maja 1945, se je primeril naslednji pogrešek:
V besedilu, ki se nanaša na razvrstitev krajev v Hr»
vatski, je mesto Karlovac po pomoti razvrščeno v l- in
II. draginjski razred, je pa pravilno razvrščeno v I. dra.
ginjski razred.**

371.
Telefonska tarifa
(minister za pošto, telegraf in telefon, III. M it 3158
z dne 21. maja 1945).
372.
Nove telefonske takse
(ministrstvo za pošto, telegraf in telefon, T. t oddelek, št. 3958 z dne 1. junija 1945).
373.
Telegrafske takse v notranjem prometu
(ministrstvo za poŠto, telegraf in telefon, T, t oddelek, št. 3570 z dne 2. junija 1945).

Iz urada za cene ministrstva za trgovino in preskrbo,
št. 2902 z dne 25. maja 1945.
* Str. 99 posebne priloge k Uradnemu listu.
** Str. 100 poeebne priloge k Uradnemu listu.
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števlllca 41 • dne 14 funlfa 1945.
376.

374.
<

.

/

' .•.

.

Zakon o tečajih za odvzem okupacijskih bankovcev iz ob teka in o poravnavanju obveznosti v območju
Bosne in Hercegovine
(predsedništvo AntifažistiČnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 7. junija 1945).

Odločba o razpolaganju- % vezanimi terjatvami in
o izplačevanju akontacij na'potrdila v območju Bosne
in Hercegovine
(minister za finance z,dne 12i junija 1945).

375.

377.

Uredba o cestni taksi za železniške prevose v
vozovnih tovoru v korist državnega cestnega/ sklada
(predsednik Gospodarskega sv'eta, ministri za gradnje, promet in, finance. št.*288 z dne 6. junija 1945),

Tarifno obvestilo za jngoslovansko-bolgarski blagovni promet
(Glavna uprava železnic, št, 980/45 z dne 12, junija,

*m+*m*—~mrm*r

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Priloga k 19. kosu z dne 21. julija 1945.

Letnik MI.

Številka 8.

Objave
Sodna oblastvâ
Zadružni register
Spremembe in dodatki:
63.

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 6. julija 1945.
Besedilo: Gostilničarska nabavljalna
«adruga za ljubljansko pokrajino • Ljubr
liani, zadruga z omejenim jamstvom.
Izbriše se za sopodpisovanje pooblaščeni nameščenec zadruge Hafner Anton.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 27. junija 1045.
Zadr. IV 110/8.
4

Razna oblastva
407-7-2

Natečaj.
Državna babiška šola v Ljubljani
Prejme .
j
2? babiških učenk
>v enoletni babiški tečaj, ki začne redni
•^••••
dne 1. septembra 1945. Prošnje za
8
prejem je treba vložiti do 15. avgusta
*• 1. pri upravi babiške šole v Ljubljani,
^ajmerjeva uL. št. 3.
Pogoji za sprejem v babiško šolo:
. 1. Prosilka ne sme biti mlajša od 18
Jn.ne
starejša od 30 let, kar dokaže s
*rstnim listom.
.. ?. Biti mora dobrega vedenja in poetično neoporečna, kar dokaže s potrdilu: KNOO. , '
'
» v3. Ako Je omožena, mora imeti mor* o dovolilo. Ako pa je ločena, mora
•^dokazati s potrdilom duhovnih in ci•Vü<iih sodišč.
4. Dovršiti je morala' najmanj štiri
'apede osnovne šole, kar dokaže z zad-.
"Jim šolskim spričevalom.
5. Priložiti mora zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zdrava,
{•a ni noseča in da je sposobna oprav.
a
Jati babiški poklic.
6. Priložiti mora potrdilo krajevnih
oblasti, da je v dotičnem kraju potreba
Po babici.
* •
Vse kandidatinje, ki bodo pozvane,
^morajo zglasiti na dan 30. avgusta
utTu v
»TJ ')
i bolnici za ženske bolezni
IIJJ
Jani' kier ^0**0 travniško pregledane in kjer bo sprejemni izpit. Iz°JJne kandidatinie ostanejo takoj v Soli.
klanje je brezplačno.
Ljubljana 12. julija 1945.
<
Uprava drž. babiške šole
8

Razno
Vabilo
na
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XXII. redni občni zbor, *
ki ga bo imela •
Prometna banka d. d. v Ljubljani, dne
6. avgusta 1945 ob 17. uri (sedemnajsti
uri) v uradnih prostorih zavoda v Ljubljani, Stritarjeva ulica št 2.
Dnevni red:
1. Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 1944.
2. Poročilo nadzorstvenega sveta in podelitev absolutorija upravnemu svetu.
3. Odobritev bilance in računskega zaključka za leto 1944. in sklepanje o
uporabi dobička.
4. Volitev nadzorstva.
5. Sklepanje o razdružbi in likvidaciji
zavoda ter imenovanje likvidatorjev
in
G. Slučajnosti.
Po §§ 9. in 10. družbenih pravil objavljamo, da imajo pravico glasovanja na
občnem zboru delničarji, ki polože pri
Prometni banki d. d. v Ljubljani šesb
dni pred zborovanjem najmanj deset delnic. Ce so delnice že v depotu pri zavodu
samem, naj se zglase delničarji,
ki se
hočejo udeležiti tega občnega1 zbora, naj.
kasneje do 31. VII. 1945 v uradnih proštorih Prometne banke d. d. v Ljubljani,
kjer se jim izroče legitimacije. Na občnem zboru daje vsakih deset delnic po
en glas. (§ 11. družbenih pravil.)
Ljubljana 16. julija 1945.
Upravni svet

Ljubljani na ime Kastelic Jomipina h
Ljubljane. Program jo za neveljavno.
' Kastelic J osip ina
#.
'
418

Objava.
>Dovoljenje za vozilo«, izdano od glav
ne trofejne baze, odseka za Slovenijo,
št. 6904, s katero se dovoljuje uporaba
kamiona znamke M. A. JI, št. motorja
15.642, je izgubljeno in se proglaša za
neveljavno.
Kranjska industrijska družba
na Jesenicah
415

Objava.
Izgubil sem izpričevalo o izpitu za lo.
komobilnega kurjača št. VIII-6640/-42/49
ex 194Q, izdano od inspekcije parnih
kotlov v Ljubljani na ime Markič Alojzij
iz Strahicja, okr. Kranj. Proglašam.ga
za neveljavno.
Markič Alojzij
*

Objava.

-i
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Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Mustar Frančiška iz Ljubljane. Proglašam jo za ne.
veljavne.
>
, Mustar Frančiška

Objava.

- 416

Ukradena mi je bila osebna izkaznica
It. 021803, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Semenič Jo*
žefc iz Ljubljane. Proglašam jo za ne*
•• **'
l 424 veljavno.
Jožefa Semenič,
Objava»
Ljubljana, Podmilščakova 16
Izgubil sem izpričevalo IV. razreda
meščanske šole' na Jesenicah (Gor.) iz
420
1.1941. na ime Böhm Ferdinand iz Boh.
Objava.
Bistrice. Proglašam ga pa neveljavno.
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
Böhm Ferdinand
izdano od komande narodne milice v;
Ljubljani na ime Stegnar Marija j«
422
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavnou
Objava.
Stegnar Marija
Uničeni sta mi bili .izpričevalo I. in
II. drž. izpita in indeks juridičnt» fakul.
' ,•
*
» 421
tete univerze v Ljubljani na ime Jurca
Objava.
Maksimilijan. Proglašam jih za neveIzgubil sem potno dovolilnico, izdano
ljavne.
dne 1. junija 1945, št 1526, od.narodne
Jurca Maksimilijan
milice pri okrožnem izvršnem odboru
419 Novo mesto na ime šmalc Anton, Novo
mesto, Zagrebška cesta 13, veljavno
Objava.
do 30• avgusta 1945. Proglašam jo *a
Izgubila sem novo osebno izkaznico, neveljavno.
izdano od komande narodne milice v
Šmalc Anton

Urednik: Pohax Robert v Ljubljani, *- Tisk in založba tiskarne Merkur. ••^•^?•••^.••^.9•••• % Ljubljani,
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POSEBNA PRILOGA
k štev. 20. „Uradnega lista Slovenskega narodno oeyobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
i dne 25. julija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 42.
StevfUcat 42 sn dime 19- funifa 1945.
378.
Na predlog ministra za narodno zdravstvo predpisuje Gospodarski svet tole
uredbo
• o Glavni upravi za medicinsko proizvodnjo (GUMPRO)

,

Člen 1.
Ustanavlja se Glavna uprava za medicinsko proizvodnjo (GUMPRO) s sedežem v Beogradu in e področjem na celokupnem območju demokratične federativne
Jugoslavije.
Člen 2.
Obratni predmet tega podjetja je voditev in ustanavijanje državnih podjetij za proizvajanje zdravil, medicinskih instrumentov, medicinskih aparatov, higienskokozmetičnih sredstev, sanitetnega blaga in organiziranje
znanstvcno-raziskovalnega dela na tem torišču.
Člen 3.
Osnovna glavnica podjetja je sestavljena iz:
1. zneska 4,800.000 dinarjev;
2. celokupne imovine državnih podjetij, ki se bavijo
s proizvajanjem zdravil, medicinskih instrumentov, medic
inskih aparatov, higiensko-kozmetičnih sredstev in saaifetnega blaga;
3. celokupne imovine vseh podjetij;iste stroke, ki so
n
a podstavi odloka Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 21. novembra 1944 o prehodu
^vražniske imovine v državno last prešla ali še pre-*dejo v državno last.
Vrednost teh podjetij oceni Državna uprava narodne
imovine ob sodelovanju strokovnjakov ministrstva za
orodno zdravstvo, da se določi višina osnovne glavnice
ujetja.
\
Člen 4.
4
\sa državna podjetja, ki pridejo v sestav GUMPROJai obdržijo svojo imovinsko in tehnično,samostojnost, če
s
e to ne odredi drugače. V knjigah GUMPRO-ja se vodi
Njihova imovina ločeno.
Člen 5.
Poslovanje podjetja vodi upravni odbor, ki je ses
*avljen iz upravnika in, 3 do 5 članov.
Upravnika in člane upravnega odbora postavlja in
zamenjuje minister za narodno zdravstvo..
Člen 6.
"S Čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za
narodno zdravstvo y_ sporazumu z ministrom za finance.

Člen 7.
Podjetje je pod nadzorstvom ministra za narodno
zdravstvo, ki odloča o njegovem prenehanju ali spojitvi
z drugimi podjetji.
Podjetje posluje po načelih trgovskega poslovanja.
Določbe uredbe o državnem računovodstvu in zakona
o glavni kontroli se za to podjetje ne uporabljajo.
Člen 8.
Minister za narodno zdravstvo se pooblašča, da izda
pravilnik o ustroju in poslovanju podjetja.
i

Člen 9.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v
Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 15. junija 1945.
Predsednik
Gospodarskega sveta:
A. Hebrang s. r.

Minister
za narodno zdravstvo:
Dr. Z. Srcincc s. r.
379.

Na predlog ministra za narodno zdravstvo izdaje
Gospodarski svet sledečo

uredbo
o ustanovitvi Glavne uprave za nabavljanje in razdeljevanje zdravil (GUNBAL)
Člen 1.
,
Ustanavlja se Glavna uprava za nabavljanje in raz.
deljevanje zdravil (GUNRAL) s sedežem v Beogradu .in
s področjem na celokupnem območju demokratične federativne Jugoslavije.
Člen 2.
Obratni predmet podjetja je odkupovanje v drŽavi,
dajanje v promet, izvoz, in 'uvoz:
1. vseh proizvedenih zdravil, sanitetnega blaga, higiensko-kozmetičnih sredstev, medicinskih instrumentov,
medicinskih aparatov, medicinske oprave;
,
2. zdravilnih zeli, vstevii mrčesni, prašek in opij;
,3. surovin, polizdelkov in ostalih sredstev, potrebnih
za proizvajanje v točki 1. tega člena ^navedenih predmetov."
Člen 3.
Posamezne federalne enote osnujejo podobne usta•>•••4 ki naj po GUNRAL-u nabavljajo v točki 1. člena 2.
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te- uredbe navedene predmete, radi oskrbovanja prebi,
yalstva in zdravstvenih ustanov na svojem ozemlju.
Člen 4.
Osnovna glavnica podjetja znaša 5,200.000 dinarjev.
O zvišanju osnovne glavnice in otvarjanju potrebnih
kreditov odloča minister za narodno zdravstvo sporazumno z ministrom za finance.
Člen 5.
Poslovanje podjetja vodi upravni odbor, ki je sestavljen iz upravnika in 3 do 5 članov.
Upravnika in člane upravnega odbora postavlja in
zamenjuje minister za narodno zdravstvo.
Člen 6.
S čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za
narodno zdravstvo sporazumno z ministrom za finance.
Člen 7.
Podjetje je pod nadzorstvom ministra za narodno
zdravstvo, ki odloči tudi o njegovem prenehanju ali
spojitvi z drugimi podjetji.
Podjetje posluje po načelih trgovskega poslovanja.
Določbe uredbe državnega računovodstva se za to
podjetje ne uporabljajo.
Člen 8.
Minister za narodno zdravstvo se pooblašča, da, izda
pravilnik o ustroju, in poslovanju podjetja.
Člen 9.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v
Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 16. junija 1945.
Minister
Predsednik
ta narpdno zdravstvo:
Gospodarskega sveta:
Dr. Z. Sremec s. r.
A. Hebrang s. r.
N

880.
Na podstavi člena^4. zakona o izplačevanju potrdil,
izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih izdajem nafilednje

navodilo
za izvrševanje zakona o izplačevanju potrdil, izdanih
ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih
I.
K členu 1.
a) Imetniki morajo svoja potrdila predložiti radi izplačila tisti poslovalnici Narodne banke} Državne hipotekarne banke ali Poštne hranilnice, pri katerih so kopije teh potrdil. Ti denarni zavodi objavijo serije in številke kopij potrdil, ki so pri njih. Tisti imetniki, ki ne
stanujejcLv kraju^ kjer naj se izplača potrdilo, pošljejo
potrdila denarnemu zavodu v likvidacijo lahko tudi
po pošti.
. "
b) V tem členu navedeni denarni zavodi ne sprejemajo v izplačilo potrdil, izdanih na okupacijske bankovce,
ki niso bili zakonito plačilno sredstvo v kraju zamenjave
niti bili s tem izenačenj,, niti .potrdi^ izdanih na sumljive

okupacijske bankovce po 1000 srbskih (>Nedićevih<) dinarjev, pa tudi ne potrdil, izdanih za državne obveznosti
po odločbi ministrstva za finance z dne 26. aprila 1945
(Uradni list DFJ št. 27 z dne 27. aprila 1945) fn navodilu
za uporabljanje te odločbe VII. št. 1827 z dne 12. maja
1945 (Uradni list DFJ št. 35 z dne 25. maja-1945). Glede '
teh poslednjih glej točko XI. tega navodila.)
e) Ce se je izdalo skupno potrdilo tako na okupacijske bankovce, ki. so bili zakonito plačilno sredstvo v
kraju zamenjave ali bili s tem izenačeni, kakor iudi na
bankovce, ki to niso bili, oziroma na sumljive bankovce
po 1000 srbskih (>Nediéevih<) dinarjev, vzame denarni
zavod takšno potrdilo nazaj in likvidira le tisti del, ki
se nanaša na bankovce, ki so bili zakonito plačilno sred- \
stvo v kraju zamenjave ali s tem izenačeni, za tisti del *
pa, ki se ne nanaša na take okupacijske bankovce, izda
novo potrdilo na obrazcu za potrdila, ki jih da zavodom
v potrebnih količinah na razpolago Vrhovna komisija za
odvzem iz obteka in zamenjavo bankovcev. V novem potrdilu je treba navesti, kateri znesek dinarjev DFJ se
je iz starega potrdila likvidiral, kateri odstotek pa pre- .
vzel za obračun odbitka za sklad za obnovo dežele in
pomoč opustošenim krajem (poslej samo: Sklad).
č) Ce sta se izdali komu dve" ali več potrdil na okupacijske bankovce, ki so bili zakonito plačilno sredstvo
v kraju zamenjave ali so s tem izenačeni, mora taka oseba
radi izplačila predložiti sočasno vsa prejeta potrdila; odbitek se mora izračunati po skupni protivrednosti teh
potrdil.
d) Po prejemu potrdil, toda pred obračunom je
treba potrdila primerjati z njihovimi kopijami. Obračun *
je dopusten samo, če se izvirnik potrdila popolnoma
ujema s svojo kopijo, in to zgolj le, če predloži potrdilo
tisti, na čigar ime se glasi.
II.
*
K členu 2.
' a) Pri potrdilih, izdanih na okupacijske bankovce,
ki so bili zakonito plačilno sredstvo ali s tem izenačeni,
na katera se pa ni dalo nikakršno izplačilo ob njih izdaji,
se izračuna znesek odbitkov v korist Sklada rx> točki 3.,
in to po skupnem znesku, na katerega se potrdilo glasi.
b) S podjetji je treba razumeti podjetja tako zasebna
kakor tudi državna (zvezna, deželna in področnih -narodnih oblasti).
c) S proizvodniškimi podjetji je treba razumeti tista
podjetja, ki proizvajajo surovine ali električno energijo,
polizdelke (polfabrikate) in dovršeno izdelke (fabrikate).
č) K ustanovam iz točke B. se morajo šteti tudi zasebni skladi in društva.
d) Z ugodnostmi iz točke C. tega člena se smejo ko.
ristiti samo tisti kmetovalci, ki s potrdilom krajevnega
narodnega odbora dokažejo, da nimajo nikakih drugih
dohodkov razen "tistih, ki izhajajo iz kmetijstva. Potrdilo
se izdaje brez plačila takse po naslednjem obrazcu:
»Potrdilo.
S tem se potrjuje, da se (ime, priimek in kraj) bavl
z obdelovanjem zemlje kot izključnim poklicem in da
nima nikakršnih drugih dohodkov razen tistih, ki izhajajo
Iz kmetijstva«.
" Pri potrdilih, katerih imetniki so kmetovalci, pa jim
vrednost za obračun odbitkov znaša 25.000 dinarjev DFJ,
se odbitek izračuna po lestvici A., pri potrdilih pa, katerih vrednost za obračun odbitkov je višja od 25.000 dinarjev DFJ, se odbitek izračuna po lestyifâ B,

(
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III.
K členu 4.
a) Z ustanovami socialnega skrbstva se razumejo:
uradi za zavarovanje delavcev, bratovske skladnice, pokojninski zavodi za zasebne nameščence, bolniški in pokojninski skladi osebja državnih prometnih ustanov, vsi
ostali bolniški in pokojninski skladi državnih in drugih
uslužbencev, uprave za posredovanje dela, javne borze
dela, Narodni invalidski slkad, Društvo vojnih invalidov,
društva Rdečega križa, kakor tudi podružnice, Izpostave,
Poverjeništva in drugi področni organi vseh teh ustanov.
b) Z zadružnimi organizacijami se ne razumejo za.
druge po trgovinskem zakonu.
c) Z množičnimi narodnimi organizacijami se morajo
razumeti vse organizacije v okviru Enotne narodno osvobodilne fronte — JNOF.e (kakor Antifašistična "fronta
'• *enâ, Zedinjena zveza antitašistične mladine ipd.).
č) Odbitkov tudi ni pri potrdilih, katerih imetniki
6
o državne ustanove.
IV.
K členu 5.
a) Z denarnimi zavodi se morajo razumet! bančna
Podjetja in kreditne zadruge po trgovinskem zakonu.
b) V smislu tega člena so zavarovalna podjetja izenačena z denarnimi zavodi.
V.
Denarni zavodi iz člena 1. obračunajo izplačana pobelila z ministrstvom za finance konec vsakega meseca.
Obračunu morajo biti priložena izplačana potrdila in seZn£
4n imetnikov izplačanih potrdil z navedbo imenske
prednosti v dinarjih DFJ, po členu 2. Izračunanih odbitkov in izplačanih zneskov.
VI.
K členu 9.
< a) Rot osnova za Izračun odbitkov za Sklad se mora
^zeti saldo po zadevnih računih z dne 19. aprila 1945. Od
Jega salda se mora odšteti samo dejansko do 5000 dinar.
*ev izplačani znesek iz člena 9. zakona o tečajih za od.
•em okupacijskih bankovcev iz obteka in o poravnava.
*4U obveznosti. Saldo z dne 19. aprila 1945 se mora po.
Poviti gjede na vknjižbe, napravljene po tem dnevu in
*Qaša]oče -se na posle, opravljene na dan 19. aprila
^5 ali pa pred tem dnevom.
b) Glede pojma podjetja &e mora uporabljati razlaga
\ točki Il.b) tega navodila.
c) V smislu tega 81ena ee vloge na knjižice tvrdk,
***ebnlh ustanov, zasebnih skladov Jp društev ne Štejejo
c7* hranilne vloge in ee nanje uporablja točka 1. tega
'ena.
, č) s hranilnimi vlogami na hranilne knjižice iz
r2 ix 2' tega •1••• se ù101"8!0 razumeti samó takšne vloge
" 'čnih oseb. Za vloge na knjižice, ki se glasijo na priao
*nfka aH na šifro, se mora uporabljati točka l.b). '
, d) Hranilne vloge fizičnih oseb na hranilne knjižice,
*aterih saldo na dan 19. aprila 1945 nI« po izplačilu po
le
nu 9. zakona o tečajih za odvzem okupacijskih banvpi^6' iz obtel{a in ° poravnavanju obveznosti nj bil
Sklad °^ 50^° dinarJev» *» oproščene odbitka v korist
*) Pupflske vloge BO izenačene s hranilnimi vlogami
«amine knjižice zasebnikov.

VII.
K Členu 7.
a) Ce îma ena oseba ali ustanova več terjatev pri
enem ali več denarnih zavodih, je dolžna do 30. junija
1945 to prijaviti denarnim zavodom, pri katerih ima ter.
jatve. Opustitev take prijave se šteje za kazniv presto,
pek po členu 13. v zvezi s členom 9. zakona o odvzemu
okupacijskih bankovcev iz obteka in o poravnavanju obveznosti. Denarni zavod, pri katerem se vodi .terjatev,
mora ob prvem razpolaganju, zahtevati od lastnika ter.
jatve pismeno izjavo, ali ima še kakšno terjatev pri tistem
ali pri drugih denarnih zavodih ali je nima.
b) Ce ima zasebnik dve ali več terjatev, s katerimi
se glede odbitkov za Sklad ravna različno (n. pr. terjatev
po tekočem računu, pri katerih se odtegujejo odbitki po
členu 6., točki l.b), in hranilno vlogo na hranilno knjižico, pri katerih ae odtegujejo odbitki po členu 6, točki 2.),
se mora odtegniti odbitek za Sklsd na ta način, da se
uporabi na vsako posamezno terjatev tisti odstotek, ki
je predpisan za to vrsto terjatev in se vzame pri tem
za osnovo skupni znesek vseh njegovih terjatev. (Primer:
Nekdo ima terjatev 50.000 dinarjev DFJ po tekočem ra.
čunu in terjatev 100.000 dinarjev DFJ iz vloge na hranilno knjižico. Po uveljavitvi zakona o tečajih za odvzem
okupacijskih bankovcev iz obteka in o poravnavanju ob.
veznosti vobče ni razpolagal s tema terjatvama. Odbitek
za Sklad je naslednji: 1. od terjatve po tekočem računu
— 28°/o od 50.000 dinarjev; 2. od terjatve iz vloge na
.hranilno knjižico — 25% od 100.000 dinarjev).
VIII.
' K členu 9.
Vse v korist Sklada odtegnjene odbitke morajo položiti denarni zavodi za račun ministrstva za finance demokratične federativne Jugoslavije pri Državni hipotekami banki v Beogradu hkrati s seznami lastnikov
terjatev in odtegnjenib odbitkov. Denarni zavodi so
dolžni odbitke v korist Sklada položiti pri Državni hipotekami banki najkasneje do 1. avgusta 1945.
IX.
K členu 10.
a) S terjatvami, nastalimi po osvoboditvi, je moči
po opravljenih odtegljajih prosto razpolagati.
b) S terjatvami, nastalimi v času od 18. aprila 1941
do osvoboditve, je moči razpolagati do zneska 1500 dinarjev DFJ na mesec. Mesečni zneski, ki sé ne vzamejo
v tistem mesecu, se lahko pozneje izkoristijo,, ker ve.
ljajo kot nova vloga. Izplačilo večjih zneskov, in to za
gospodarske namene, odobruje ministrstvo za finança
(bančno-valutni oddelek) ali pa organ, ki ga ministrstvo
za to pooblasti; v izrednih primerih pa (kakršni so bo. '
lezen, nezgoda, plačilo državnih; davščin, režijski stroški,
izdatki kmetovalcev za nabavo mrtvega ali živega inventarja), odobruje izplačila nad ta znesek po svojem preudarku'denarni zavod sam, pri katerem se vodi terjatev,
in sicer na podstavi oaslednjih listin: zdravniškega potrdila (bolezen,'nezgoda), potrdila pristojnega davčnega
oblastva (plačilo državnih davščin), potrdila zadevne
sindikalne podružnice ^(režijski stroški) in potrdila pristojr^ga narodnega odbora (nabava mrtvega aH živega
inventarja "pri kmetovalcih).

146
X.
K členu 11.
Pojem državnega urada je opredeljen z obvezno razlago člena 4. zakona o tečajih za odvzem okupacijskih
bankovcev iz obteka in o poravnavanju obveznosti (Uradni list DFJ št. 24 z dne 21. aprila 1945).
XI.
K členu 12.
a) Za dan, ko je nastala državna obveznost, se ne
vzame dan sklenitve pogodbe, marveč dan, ko je država
postala zavezana za izpolnitev pogodbe (dan dobave oziroma dan dospetka pri ostalih obveznostih).
b) Ce so se izdala za dospele državne obveznosti
potrdila, na podstavi odločbe ministra za finance z dne
26. aprila 1945 (Uradni list DFJ št. 27 z dne 27. aprila
1945), oziroma navodila za uporabljanje te odločbe VII.
št. 1827 z dne 12. maja 1945 (Uradni list DFJ št. 35 z
dne 25. maja 1945), se morajo predložiti ta potrdila v
likvidacijo tistim državnim blagajnam, ki so jih izdale;
s takimi potrdili morajo postopati državne blagajne po
predpisih tega člena. Če je dal denarni zavod na ta potrdila kredit, mora zadevnim državnim blagajnam ta zavod predložiti potrdila radi izplačila.
c) Od pologov in varščin, položenih v gotovini pri
državnih uradih v okupacijskem denarju, ki se vodijo
kot knjižne terjatve, se odteguje odbitek, po točki 2, tega
člena. Odbitek odtegne tisti urad, ki vodi depozitno
knjigo, lastnik pologa oziroma varščine pa ju mora pri
uradu dopolniti.
č) Državne izplačilne blagajne in uradi, ki vodijo
depozitne knjige, dostavijo odbitek za Sklad neposredno
Državni hipotekami banki, in to e seznanom upnikov
in zneskom terjatve in odtegnjenih odbitkov vred.
XII.
K členu 13.
Prispevek denarnih zavodov (bančnih podjetij in kreditnih zadrug po trgovinskem zakonu), pa tudi zavarovalnih podjetij se določi po bilanci, ki se ugotovi, ko se
reši vprašanje o moratorn'h obveznostih (člen 11. zakona
o tečajih za odvzem okupacijskih bankovcev iz obteka
in o poravnavanju obveznosti).
. Beograd dne 1. junija 1945.
VII. št. 2908.
Minister za finance:
Srefen Zujović.s. r.

381.
Odločba o izplačevanju državnih obveznosti, nastalih pred uveljavitvijo zakona o tečajih za odvzem
okupacijskih bankovcev iz obtoka in o poravnavanja
obveznosti v območju Bosne in uercegovine
(minister za finance, VII. št/2898 z dne 14. junija
1945).
382.

Odločba,
s katero se določajo predmeti, katerih ceno
so normirane
Na podstavi točke 2. odločbe Gospodarskega sveta,
s katero se določajo predmeti, katerih cene se bodOÄormirale. št. 308 z dne 8. junija 1945,

odločam,
da spadajo pod normiranje cen poimensko naslednji
predmeti:
I. Kmetijski proizvodi:
a) Zita: pšenica; koruza; rž; ječmen in oves.
b) Industrijsko eemenje in rastline:
sončnično seme; ricinusovo seme; repično seme, sojino
seme; bučje seme; makovo seme; bombaževo seme; konopljevo seme; laneno seme; tobačno seme; opij; hmelj;
tobak; konoplja; bombaž; lan; sladkorna pesa; kokoni
sviloprejke.
c) Živina in živalski proizvodi: goveda
in bivoli; ovce in koze; prašiči; klavni konji; presno in
soljeno meso; surove kože velike živine in drobnice;
konjske surove kože; oslove surove kože; pasje surove
kože; volna; trdi siri.
č) Živalski krma: otrobi; seno; slama; oljne.
pogače; odpadki od sladkorne pese; kostna moka za živalsko krmo.
d) 0 s t a I o : riž; suhe češplje; orehu
II. Gozdarski proizvodi:
a) Les za kurjavo in tehnični les: Les
za kurjavo in taninski les; jamski les, okrogli, tesan,
cepljen in rezan vseh vrst in sortimentov; furnirji in les
za vezane plošče; lesovina; celulozni les.
b) Proizvodi suhe lesne destilacije:
oglje žgano in retortno; katran; surovo katranovo olje;
kreozot; gujakol; surovo terpentinovo olje; lesni špirit;
metilov alkohol; aceton.
c) Postranski gozdni proizvodi: tanini,
smole in kolofonij; jezice.
III. Rudarski proizvodi:
a) Izkopi: vse vrste premoga; bavksit; vse vrste
stavbenega kamna, neobdelanega in obdelanega; kamene
kocke; mleti kamen; magnezit; azbest.
b) Kovinske rude: rude in koncentrat j železa,
bakra, svinca, cinka, kroma, mangana, antimona in molibdena; pirit.
c) Rudninska olja in njihov.i derivati:
ekstrakcijski bencin; bencin; whitespirit (sangajol); petrolej (za poljedelstvo in za razsvetljavo); plinsko olje
in nafla; surova nafta; olje za kurjavo in mazut; vsa mazivna olja; vse masti za mazanje; va'zelin; parafin; zemeljski plin v jeklenkah (Shellgas); bencol; bitumen.
IV. Električna energija in plin.
V. Industrijski proizvodi:
a) Proizvodi za prehrano: moka (pšenična, ržena. ječmenova, ovsena in koruzna); testenine
(rezanci, makaroni, špageti in vse vrste suhega testa);
suhomesnato blago; mesni izdelki in mesne konserve;
rdeča paprika; čežana in marmelada; sol; led.
h) Živalske in rastlinske tolšče: svinjsko salo; presna slanina; loj, presni in topljeni; svinjska
mast; jedilna olja; tehnično olje; tolščne kisline; oljne
pogače; kostna mast.
c) Sladkor, škrobi in njihovi derivati: sladkor kristalni in v kockah; sladkorna melasa;
sadni in škrobni sladkor; škrobi; sirupi; Skrobila; dekstrinL
č) Proizvodi varilne industrije: špirit;
pivo; kvas; etri; špiritov kis; eirišče tekoče, v prahu in
y tabletah
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Priloga k 20. kosu z dne 25. julija 1945.

Obf
Razna oblastva
407-7—3

Natečaj.
Državna babiška šola v Ljubljani
sprejme
t
25 babiških učenk
v enoletni babiški tečaj, ki začne redni
Pouk dne 1. septembra 1945. Prošnje sa
sprejem je treba vložiti do 15. avgusta
*• 1. pri upravi babiške šole v Ljubljani,
Slajmerjeva ul št. 3.
Pogojhza sprejem v babiško šolo:
'. 1. Prosilka ne sme biti mlajša od 18
in ne starejša od 30 let, kar dokaže s
krstnim listom.
.. 2. Biti mora dobrega vedenja in politično neoporečna, kar dokaže s potrdiW K N00.
v 3. Ako je omožena. mora imeti moževo dovolilo. Ako pa je ločena, mora
to
dokazati s potrdilom duhovnih in ci«
v
ilnih sodišč.
4. Dovršiti je morala najmanj štiri
*W"ede osnovne šole, kar dokaže i zadn
JÌ• šolskim spričevalom.
5- Priložiti mora zdravniško spriče«
a
^ to, da je telesno in duševno zdrava,
*a ni noseča in da je sposobna oprav4ati babiški poklic.
•. Priložiti mora potrdilo krajevnih
°blasti, da je v dotičnem kraju potreba
Po babici
Vse kanđiđatinje, ki bođo pozvane,
?e
morajo zglasiti na dan 30. avgusta
19
45 zjutraj v bolnici za ženske bolezni
* Ljubljani, kjer bodo zdravniško prepedane in kjer bo sprejemni izpit. Iz-gj?ne kandidatinie ostanejo takoj v šoli.
klanje je brezplačno.
Ljubljana 12. julija 1945.
Uprava drž, bajuške šole

milice v Ljubljani na ime. Peršina Fani
iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Peršina Fani

Razno
Popravek.
V.vabilu na VI. glavno skupščino
Učiteljske tiskarne d. d. v Ljubljani,
objavljenem v prilogi k 18. kosu Uradnega lista z dne 18. julija 1945, je pomotoma izpuščen datum skupščine, ki bo
dne 26. avgusta 1945 ob 10. uri.

Objava.

427

Objava.

Izgubil sem osebno izkaznico štev.
036519, izdano leta 1943. od mestnega
poglavarstva v Ljubljani na ime Rejc
Hrabroslav iz Ljubljane, Trata h. št. 25,
Proglašam jo za neveljavno.
434~
Rejc Hrabroelav

Izgubila sem prometno knjižico za
kolo (evid. tablica št. 16055) na ime
Dečman Karmela iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Dečman Karmela
435

Objava.
Ukradeno mi je bilo izpričevalo IV.
razreda deške meščanske šole v Ljubljani-Bežigrad za I. 1039./40. na ime
Kapš Adolf iz Semiča. Proglašam ga za
neveljavno.
Kapš Adolf
428

Objava.
Izgubil sem izpričevalo o nižjem tečaj,
nem izpitu drž. meščanske šole v Novem
mestu za 1. 1936./37. na ime Kraševec
Bojan iz Ljubljane. Proglašam ga za
neveljavno.
Kraševec Bojan
425

Objava.
Ukradena mi je bila nova osebna
izkaznica, izdana od komande narodne

429

Objava.
Odvzeto mi je bilo letno izpričevalo
IV. razreda mešane-meščanske šole na
Viču pri Ljubljani za L 1940./41. na ime
Sansoni Antonija iz Rožne doline. Proglašam ga za neveljavno.
'. Sansóni Antonija
430

Objava.
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Stanko Marija
iz Ljubljane. Proglašam jo z^a neveljavno.
Stanko Marija
433

Objava.
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Tominec Ana iz Ljubgojne, obč Horjul. Proglašam jo za neveljavno.
Tomince Ana

Urednik: pohar Robert x Ljubljani, « Tlak in založba tiskarne Merkur i Ljubljani. Predstavnik: Mihalek Otmar v Ljubljani.
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d) Tekstilni proizvodi: surovine (volna, zaščitne oblek© in maske; zdravstveni predmeti, izdelani
konoplja, bombaž, lan, zajčja dlaka razen angorske, iz litega železa in porcelana.
umetna svila, umetni bombaž in umetna volna); tekstilni
i) Stavbeni material: opeka, zidna in
izdelki (vse vrste preje od zgoraj naštetih surovin); vse strešna; apno; samotna moka; mavec; cement, stresna
vrste tkanin iz zgoraj navedenih prej; molka, in otroška lepenka.
konfekcija; vse pleteno blago iz zgoraj navedenih prej;
j) Kemični proizvodi: anilinske barve;
štule iz zajčje dlake in volne; moški klobuki in čepice: oljnate barve; laki; vinska kislina; umetna gnojila; grenvse vrste perila; vse vrste sukanca; trakovi iz kepra; ka sol; zelena galica; kavstična soda; kristalna soda;
motvoz in vrvi; obutev iz tekstilij; klobučevina; sanitetno amonijakova soda; mast za jermenje; mast za obutev;
tekstilno blago; vse vrste vate; tekstilno pogonsko jer- naftalin; paradihlorbencol; modra galica in druga sredmenje in cevi; vatelin.
stva za zaščito rastlin; žveplov cvet; milo za pranje pee)Zolezo in njegovi izdelki: železo su- rila, za britje, toaletno in za otroke; milni prašek; kolorovo a) sivo in belo, b) v ingotih in v ploščah; železo v maz; dezinfekcijska in dezinsekcijska sredstva kakor tudi
palicah in valjano vseh vrst in obmerov; železo profilno surovine zanje; kalcijev karbid; oksigen; acetilen; žvevseh vrst in obmerov; celokupni železniški material in do- plova kislina; oleum; kloržvcplova kislina; aluminijev
vodne tračnice za mlatilnice; železna pločevina, črna, sulfat; belilna sredstva; surovine za razstreliva; pepelika;
pocinkana in bela; jeklo v ingotih, v ploščah, v pločevini solna kislina; kovinske strojilne tvarine; gorska kreda;
in profilih vseh vrst in obmerov kakor tudi žice; vozne osi apretura za tkanine; kalijevo mazivno milo; zamazka za
in vzmeti vseh vrst; žeblji vseh vrst in velikosti; čevljar- okna; minijeva zamazka; vodno steklo, glicerin; klej; žeski žeblji in žeblji za podkovanje živine; podkve, ozobci j latina; olja za vrtanje jn hlajenje; tovotna mast; žveplovo
in oprimnice; žica vseh vrst in bodeča žica; žična tkanina olje.
k)Strojene kože in gumi in izdelki i a
in žične vrvi vseh obmerov; verige vseh vrst; kmetijske
priprave, orodje in stroji; mlini na kladiva in motorni; njih: strojene kože (vse vrste gornjega in spodnjega
vodne črpalke na vzvod in rotacijske; stavbeno okovje , usnja, vse tehnično usnje, umetno usnje, razen kož gozdvseh vrst; zakovice, vijaki in matice, kovinske in za les nih živali in kuščarjev); obleka (suknjiči in oblačila);
vseh vrst; žage vseh vrst; pile in svedri vseh vrst in obutev v celoti ali deloma iz usnja; surovi gumi; lepila
obmerov; kladiva vseh vrst in velikosti; klešče vseh vrst na podstavi surovega gumija; gumijevi izdelki; regenein velikosti; strojni in francoski ključi vseh vrst; primeži, rirani gumi; gumijeva, obutev; gumijevi žlebovi za
nakovala, ješe in kovaška ognjišča vseh vrst; varilni apa- opanke; gumijevi podplati; gume za razna vozila, zunanje
rati s priborom; industrijski in obrtniški stroji in orodje; in notranje, vseh obmerov; tehnični gumi (cevi, plošče,
posoda vseh vrst in obmerov; štedilniki in peci, dimne valji itd.).
cevi in dimna kolena vseh vrst; svetilke, veterne svetilke
1. S t e k 1 o : ravno okensko steklo; armirano steklo;
in gorilci vseh vrst; tehtnice vseh vrst in velikosti; uteži navadno votlo steklo.
za tehtnice vseh vrst; pisalni in računski stroji; kroglični
m) Papir: vse vrste papirja in lepenke (kartona);
in valjčni ležaji;'bicikli in njih rezervni deli.
vrečice standardizirane izdelave in papirne vreče,
f) Kovine in izdelki iz njih: baker: bloki,
n) Ambalaža: kovinska, lesena in papirna.
pločevina, palice, cevi, žica, zakovice podložnice; med:
o) Odpadki: star papir, razbito steklo, staro Že.
bloki, pločevina, palice, cevi, žica in zakovice; bronca:
lezo
in stare kovine, tekstilni odpadki, kosti, star gumi,
bloki in palice; aluminij: bloki, pločevina, palice, cevi,
usnjeni
odpadki.
žica, zakoyice in njegove litine; litine: fosfor-baker,
Beograd dne 15. junija 1945.
mangan-baker in silicij-baker; svinec: v blokih mehak
Št. 4060.
in trd, pločevina, cevi, žica in Šibre; ein: v blokih surov
in cist, v blokih legiran, pločevina in cinkografske ploZa ministra za trgovino in preskrba
šče; antimon v palicah; nikelj: anodna pločevina in paminister za industrijo:
lice; mangan v palicah; molibden v palicah; krom v
• A. Hebrang s, r.
palicah; kositer čist in mešan — tinol; ležajna kovina
(kompozicija); elektrode vseh vrst; živo srebro.
g) Elektrotehnični material: žarnice
383.
vseh vrst in jakosti; instalacijski material in material za
Odločba
zavarovanje; izolirne cevi s priborom; svetila s priborom;
ventilatorji in termični aparati in akumulatorji vseh vrst; o prehodu yseh sovrainiških trgovinskih obratov pod
izolirani prevodniki, kabli in goli prevodniki iz bakra in . poslorno vodstvo zveznega ministrstva* za trgovin»
aluminija; izolatorji iin porcelanski material za polagain preskrbo
nje vodov; števci vsah vrst, ure, merilni instrumenti in
a
Na podstavi členov G. in 10. odloka o prehodu soparati vseh vrst; elektromotorji in generatorji s privražniške imovine v državno last z dne 21. novembra
borom.
h) Tehnični material: cevi plinske in vodo- 1944 in na predlog Državne uprave narodne imovine
vodne, črne in pocinkane, grelne s šivom in brez šiva, ter v soglasju z ministrom za trgovino in preskrbo zvezne
za zabijanje vodnjakov vlečene brez šiva, litoželezne in vlade takole
odločam :
keramične za kanalizacijo; manometri, števci števila
1. Vsi trgovinski obrati z blagom, inventarjem ia
obratov, vodni števci, pipe, vodokazna stekla, vodne
tehtnice (libele), tesnila, brusi in smirkovo platno; me- ambalažo vred preidejo pod poslovno vodstvo zvezne^»
hovi in pihalniki, črpalke, brizgalne in stiskalnice vseh miafetrstva za trgovino in preskrbo. Pri tem je treba
vrst, žrjavi ročni in motorni; nasadila za orodje (ročaji), ugotoviti vrednost in ©bremeniti zvezno ministrstvo •
•••••••. podložna nin^ia» ft, hriinprpafìfy'fwt't^igyiHrà \ •«•• m •••••*
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2. Ministrstvo za trgovino in preskrbo se takoj loti
prevzema teh obratov z blagom, inventarjem in ambalažo vred.
3. Ce se v zvezi z omenjenim odlokom o prehodu
sovražniške imovine v državno last pojavijo tudi drugi
obrati, ki doslej niso prišli pod upravo narodne imovine,
jih Državna uprava narodne imovine takoj izroči v
vodstvo zveznemu ministrstvu za trgovino in preskrbo.
Minister .za trgovino in preskrbo se pooblašča, da
izdaja v soglasju s predsednikom Gospodarskega sveta
načelne odločbe o voditvi in izkoriščanju teh obratov.
Ta odločba stopi takoj v veljavo.
Beograd dne 15. junija 1945.
St. 499.
Minister za industrijo:
A. Hebrang s. r.
384.

Po izkazani službeni potrebi izdajem radi preskrbe
težkih vojnih invalidov v domu, kjer bi mogli ostati do
smrti, in v soglasju z ministrstvom za finance zvezne
vlade naslednjo

odločam:
1. Pri Državnem zavodu za proizvajanje veterinar,
skih cepiv in zdravil se ustanavlja urad za kontrolo in
standardizacijo zavodskih proizvodov.
2. Urad posluje upravno kot oddelek zavoda, strokovno pa kot neposredni organ ministrstva za kmetijstvo.
3. Za lažje opravljanje svojih poslov in gotovejše
spolnjevanje postavljene mu naloge lahko osnuje urad
izpostave.,
4. Sedež urada ali izpostave je po razpoložljivosti
^prikladnih prostorov, delovnih pogojih in možnosti vodstva lahko v vsakem oddelku zavoda, pa tudi v kakem
zavodu zunaj vetseruma.
5. Dokler se ne izdajo novi predpisi, veljajo dosedanji predpisi o kontroli veterinarskih cepiv; morebitne
spremembe in dopolnitve izda ministrstvo za kmetijstvo.
Beograd dne 6. junija 1945.
St. 2986.
Minister za kmetijstvo:
Dr. Vaso Čubrilović s. •.

odločbo
o ustanovitvi Osrednjega invalidskega doma
v Beogradu
1. Za preskrbo težkih vojnih invalidov se ustanavlja
Osrednji invalidski dom v Beogradu kot samostojna državna ustanova, podrejena neposredno ministrstvu za
socialno politiko zvezne vlade. Ta dom rabi tudi prehodnim invalidom in za zgled federalnim enotam.
2. Minister za socialno politiko zvezne vlade predpiše pravilnik o ustroju in poslovanju tega doma.
3. Minister za -finance zvezne vlade da na razpolago
potrebna denarna sredstva za potrebe tega doma skladno
z izjavljeno soglasnostjo pod V. št. 3016/45,
4. Ta odločba stopi v veljavo, ko se objavi v Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 1. junija 1945.
VI. št. 1153.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

385.

Odločba
o ustanovitvi urada za kontrolo in standardizacijo
proizvodov državnih vetserumov
Na podstavi uredbe Gospodarskega sveta o preskrbovanju države z veterinarskimi cepivi in zdravili št. 220
z dne 22. maja 1945 po izkazani potrebi takole

386.
Obvestilo imetnikom potrdil za izročene okupacijske bankovce o krajih, kjer sp potrdila izplačujejo
(bančno-valutni oddelek zveznega ministrstva za finance, VIL št. 2897 z dne 14. junija 1945).

Popravek.
V odločbi ministra za finance št. VII. 1280 z dne
18. aprila 1945 o dajanju pobude za plačevanja brez uporabe gotovine, objavljeni v Uradnem listu DFJ št. 26 z
dne 25. aprila 1945, je bila izpuščena v rokopisu, posla,
nem v natisk, v točki 1. v četrti vrsti besedica >ne<,
tako da se, mora točka 1. prav takole glasiti:
>1. Kreditni zavodi ne smejo pobirati provizije za
prenose z enega računa na drugega (virmane, nakazila
brez izplačila v gotovini) v zavodu samem ali med zavodi, pa tudi ne ob prenosih'na Poštno hranilnico. Narodno banko ali gospodarske banke'ali po njih.<*
Iz ministrstva za finance.
4» * Popravi na etrani'69 pwebße priloge k Uradaemu listu!

POSEBNA PRILOGA
k štev. 2Î. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega svetni in Narodne vlade Slovenije"
z dne 28 'ulija 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 43.
Sf A vi I tea 43 as dir»*? 252- fwrsïîo 1945.
887.

Na predlog ministra za socialno politiko izdaje Gospodarski svet naslednjo

uredbo
o plačevanju človeškega dela in dela z živino
v kmetijstvu
Člen 1.
Deželne vlade, glavni narodni osvobodilni odbor Vojvođine in v izjemnih primerih tudi pokrajinski narodni
odbori določijo po zaslišanju mnenja pristojnih strokovnih organizacij kmetijskih proizvodnikov nagrade v denarju aH v naravi ali v denarju in v naravi za človeško
delo in delo z živino v kmetijstvu tako na zasebnih kakor
tudi na javnih in državnih posestvih.
Mezda v naravi za delavce, ki delajo za dnino, ne
more presegati tretjine višine predpisane mezde.
Člen 2.
Pri določanju nagrad za dela v kmetijstvu se uporabljajo predpisi uredbe o ureditvi mezd in- plač delavcev in nameščencev v .državnih gospodarshih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah z dne
20. aprila 1945 (Uradni list DFJ št. 24 z dne 21, aprila
1945), pri čemer je treba upoštevati cene živil v raznih
krajih celokupnega območja kakor tudi vpliv teh nagrad
na donosnost posameznih pilnog kmetijske proizvodnje.
Višina nagrade se določi po vrsti dela, količini
opravljenega posla in drugih gospodarskih činiteljih,
• Člen 3.
Pri določanju nagrad za delo z živino v kmetijstvu
se odmeri njih višina po vrsti .živine, vrsti dela in količini opravljenega posla, pri čemer je treba upoštevati
stroške vzdrževanja živalske vprege v kraju, kjer se
delo opravlja.
Člen 4.
' Določbe te uredbe se ne nanaSaJo na državne In
Javne uslužbence, zaposlene na kmetij?k'h posestvih; njih
prejemki so urejeni s posebnimi predpisi.
Člen 5.
Vsak predpis plačila za človeško delo In delo z
živino v kmetijstvu se mora poslati Gospodarskemu svetu
demokratične federativne Jugoslavije, ki lahko izda navodila, kako naj se predpis spremeni.
Člen 6Ì
Razlago *te uredb* kakor tudi navodila za njeno
uporabljanje izdaja zvezno ministrstvo za socialno politiko sporazumno z zveznim ministrstvom zä kmetijstvo.

Člen 7.
Ta uredba stopi v veljavo, ko se. objavi v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 14. junija 1945.
St. 218.
«
Minister za socialno politiko: Predsednik Gospodarskega
Dr. A. Kržišnik s. r.
sveta:
Andrija Hebrang s. r.
Minister za kmetijstvo:
Dr. V. Cubrilovlé s. r.
388.

Odločba o izplačevanju pokojnin in rent v dinarjih
DFJ koristnikom socialnega zavarovanja v območju
Srbije, Makedonije in Vojvodine
(minister za socialno politiko, IV. št. 1282 z dne
10. junija 1945).
389.
Odločba o otvoritvi carinskega inspektorata in
glavni! carinarnic na ozemlju Hrvatske
(minister za finance, IV, št. 2274 z dne 30. maja 1945).
3S0.

Odločba
o otvoritvi carinskega inšpektorata in glavnih carinarnic na ozemlju Slovenije
Po izkazani potrebi in na podstavi §§ 19. in 20.
odloka o organizaciji državne finančne uprave takole
odločam:
Otvarja se carinski inspektorat z osrednjo carinsko
blagajno v Ljubljani;
otvarjajo se glavni carinarnici v Ljubljani in Mari.
boru in carinarnice v Gornji Radgoni, Dravograd-Meži
in Jesenicah z vsemi carinskimi oddelki, ki so poslovali
na dan 6. aprila 1941> Vse te carinarnice- so podrejene
pristojnemu carinskemu inspektoratu v Ljubljani.
Carinarnice uporabljajo do nadaljnje odredbe zakone in predpise, ki so veljali na dan G. aprila 1941, kolikor ne nasprotujejo pridobitvam narodno osvobodilne
borbe, skladno e členom 2. odloka Antifašističnega sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije št. 482 z dne 3.- februarja 1045, Uradni „Ust DFJ št. 4 z dne 13. februarja 1945,
z dostavkom, da znaša nadav (ažija) 1400% dinarjev DFJ.
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Ce bi lastniki blaga ne imeli potrdila o izvoru blaga,
se carinarnice pooblaščajo, da začasno namesto potrdila
sprejemajo račun, tovorni list ali mednarodno carinsko
prijavo jn pri tem poberejo predpisano takso.
* Beograd dne 30. maja 1945.
IV. št. 2275,
Minister za finance:
Srcten Žujović s. r.
391.
Odločba o otvoritvi carinskega oddelka na letališču v Skoplju
(minister za finance, IV. št. 2438 z dne 5. junija 1945).
392.
Odločba o otvoritvi carinskega oddelka carinarnice v Podgorici
(minister za finance, IV. št. 2334 z dne 2. junija 1945).

393.
Odločba o določitvi najvišje cene negašenemu
apna
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 3985
z dne 12. junija 1945).

394.
Razlaga odločbe o določitvi cen jedilnemu in tebničnemu olju. maščobnim kislinam in oljnim pogačam
od sončničnega semenja
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 4167
z dne 14. junija 1945).
395.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za cene
predpisuje naslednji

cenik
za, razne Trste blaga in za tkanine iz umetne svile
v prodaji na drobno
1. Krep-dešin širine 80/90 cm din 34.50 za 1 m.
2. Krep-dešin širine 80/90 cm, večbarvno tiskan, din
40— za 1 m.
8. Krep-maroken širine 80/90 cm din 54.50 za 1 m.
4. Krep-maroken širine 80/90 cm, večbarvno tiskan,
din 62.— za 1 m.
5. Krep-dešin širine'80/90 cm din 48.50 za 1 m.
6. Krep-saten širine 80/90 cm, večbarvno tiskan, din
53.— za 1 m.
7. ••••-žoržet širine 80/90 cm din 36.50 za 1 m.
8. Krep-žoržet širine 80/90 cm, večbarvno tiskan, din
43.50 za 1. m. •
9. Taft širine 70 do 80 cm, iz umetne evile, din 54.50
zal m.
10. Moško volneno blago širine 140 cm, domače,
I. vrste din 218.50 za 1 m.
Moško volneno blago širine 140 cm, domače, II.
vrste.din 173.— za. 1 m._
,
Moško volneno blago širine 140 cm, domače, III.
srste dia 13650 za 1 m,
... _...

11. Moško volneno blago širine 140 cm za površnike,
domače, I. vrste din 260.— za 1 m.
Moško volneno blago širine 140 cm za površnike,
domače, II. vrste din 195.— za 1 m.
Moško volneno blago širine 140 cm za površnike,
domače, III. vrste din 143.— za 1 m.
12. Moško volneno blago širine 140 cm za zimske
suknje, domače, I. vrste din 309.50 za 1 m.
Moško volneno blago širine 140 cm za zimske
suknje, domače, II. vrste din 284.— za 1 m.
13. Moško volneno blago za obleke širine 140 cm,
inozemsko. I. vrste din 533.—, za 1 m.
Moško volneno blago za obleke širine 140 cm,
inozemsko, II. vrste din 428.— za 1 m.
Moško volneno blago za obleke širine 140 cm,
domrče, III. vrste din 327 50 za 1 m.
Moško volneno blago za obleke širine 140 cm,
inozemsko. IV. vrste dn 253.50 za 1 m.
14. Moško volneno blago za površnike širine 140 cm,
.inozemsko. I. vrste din 598.— za 1 m. '
Moško volneno blago za površnike širine 140 cm,
inozemsko, II. vrste din 416. —za 1 m.
1
Moško volneno blago za površnike šjrine 140 cm,
inozemsko, III vrste din 325 — za 1 m.
15. Moško volneno blago za zimske suknje širine 140
cm. inozemsko, I. vrste din 800.— za 1 m.
Moško volneno blago za zimske suknje širine
140 cm, inozemsko, II. vrsta din 573.— za 1 m.
Moško volneno blago za zimske suknje širine
140 cm, inozemsko, III. vrste din 460,— za 1 m.
16 Žensko volneno blago za obleke širine 130 cm,
domače, I. vrste'din 156.— za 1 m.
Žensko volneno blago za obleke širine 130 cm,
l domače, II. vrste din 104.— za 1 m.
Žensko volneno blago za obleke širine 70 cm, domače, III. vrste din 52.— za 1 m.
17. Žensko volneno blago za plašče in kostume širine
140 cm, domače, I. vrste din 208.— za 1 m.
Žensko volneno blago za plašče in kostume širine
140 cm, domače, li. vrste din 156.— za 1 m.
Žensko volneno blago za plašče in kostume širine
140 cm, domače, III. vrste din 104.— za 1 m.
18. Žensko volneno blago za zimske plašče širine
140 cm, domače, I. vrste din 246.— za 1 m.
Žensko volneno blago za «imske plašče širine 140
cm, domače II. vrste din 209.50 za 1 m.
Žensko'volneno blago za zimske plašče širine
140 cm, domače, III. vrste din 153.— za 1 m.
19. Žensko volneno blago za obleke širine 130/140 cm,
inozemsko, I. vrste din 338.— •• 1 m.
Žensko volneno blago za obleke širine 130/140 cm,
inozemsko, II. vrste din 234.— za 1 m.
•
Žensko .volneno blago za obleke širine 130/140 cm,
inozemsko, III. vrste din 156.— za 1 m.
20. Žensko volneno blago za kostume in plašče širine
14€ cm, inozemsko, I. vrste din 468.— za 1 m.
Žensko volneno blago za kostume in plašče širine
140 cm, inozemsko, II. vrste din 325,— za 1 m.
Žensko volneno blago za kostume in plašče širine
140 cm, inozemsko, III. vrste din 212.—,za 1 m.
21. Žensko volneno blago za zimske plašče širine
140 cm, inozemsko^ I, vrste din 532.— za 1 m.
• Žensko volneno blago za zimske plašče širine
140 cm, inozemsko, II. vrste din 487.— za. 1 m.
Žensko volneno blago za zimske plašče širine

140 cm, inozemsko. III» srgte dm 347.— za 1 m«
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Žensko volneno blago za zimske plašče širine
140 cm, inozemsko, IV. vrste din 234.— za 1 m.
22. Volneni pliš za ženske zimske plašče širine
140 cm, inozemski, I. vrste din 520.— za lm.
Volneni pliš za ženske zimske plašče širine
140 cm, inozemski, II. vrste din 452.— za 1 m.
Ta cenik je predpisalo zvezno ministrstvo za trgovino
in preskrbo, uprava za cene, za celokupno območje države
na podstavi člena 13. uredbe o določitvi cen v dinarjih
DFJ z dne 20. aprila 1945.
Gorenje cene veljajo v prodaji na drobno, samo navedene D*. nstre?ajočcm vzorcu, ki ga overijo pristojne
oblasti, a 1P za blago, ki j© bilo na dan 20. aprila 1945
v skladišču.
Cene blagu, nabavljenemu po 20. aprilu 1945, morajo
biti odobrene s posebno odločbo pristojnih oblasti.
Ta cenik z overjeno zbirko vzorcev mora biti izvešen
v obratovalnici na vidnem mestu.
Beograd dne 13 junija 1945.
St. 3244/45.
Pomočnik ministra za trgovino in preskrbo:
Lazar Sokolov s. r.
396.
Dopolnitev poštne tarife
(poštni oddelek ministrstva za pošto, telegraf in telefon,
M. št. 3569/45 z dne 16. junija 1945).
397.
Izdaje poštnih frankovnih in portovnih znamk
/ Ministrstvo za pošto, telegraf in telefon demokratične
federativne-Jugoslavije je dalo v promet naslednje izdaje
poštnih frankovnih in portovnih znamk:
I. Frankovne znamke.
A. I. začasna izdaja dveh vrednosti, in to:
1. okupacijska znamka po 3 dinarje s sliko samostana
Ljubostinja, svetlordeče barve, z zvišano vrednostjo po
5 dinarjev in
.
2. okupacijska znamka po 7 dinarjev, s sliko samostana Ziča, pepelnate barve, z zvišano vrednostjo po 10 dinarjev.
Čez te znamki je povprek natisnjen novi državni grb
z napisom: >Demokrateka federativna Jugoslavija« in sta
znamki prekriti z zaščitno mrežico; barva jima je pa
ostala.
V promet sta bili dani: prva (po 5 dinarjev) dne
16. decembra 1944, druga (po 10 dinarjev) pa dne 14. decembra 1944.
B. II. začasna izdaja treh vrednosti, brez zaščitne
mrežice, in to:
1. okupacijska znamka po 3 dinarje, s sliko samosta.
na Ljubostinja, svetlordeče barve, z zvišano vrednostjo
Po 5 dinarjev;
2. okupacijska znamka po 7 dinarjev, e eliko samostana Ziča, pepelnate barve, z zvišano vrednostjo po
10 dinarjev in
.
«' .
3. okupacijska znamka po 4 dinarje s sliko samostana Sopoćani, ultrarnarinske barve, z zvišano vrednostjo
25 dinarjev.

Cez te znamke je povprek natisnjen novi državni grb
z napisom >Demokratska federativna Jugoslavija«. Barva
jim je pa ostala.
V promet so bile dane: prva (po 5 dinarjev) dne
24. januarja 1945, druga (po 10 dinarjev) dne 7. februarja
1945 in tretja (po 25 dinarjev) dne 24. januarja 1945.
C. Redna izdaja štirih vrednosti v okupacijskih dinarjih s sliko maršala Tita, in Jo:
1. znamka po 5 dinarjev, zelene barve;
2. znamka po 10 dinarjev, rdeče barve;
3. znamka po 25 dinarjev, vijoličaste barve in
4. znamka po 30 dinarjev, temnomodre barve.
V promet so bile dane, in sicer: prva (po 5 dinarjev)
dne 4. marca 1945, druga (po 10 dinarjev) dne 21. februarja 1945, tretja (po 25 dinarjev) dne 30. marca 1945
in četrta (po 30 dinarjev) dne 3. aprila 1945.
C. Redna izdaja štirih vrednosti v dinarjih DFJ %
sliko maršala Tita, in to:
1. znamka po 0.50 dinarja, zelene barvo;
2. znamka po 2.4— dinarja, rdeče barve;
3. znamka po 4.— dinarje, temnomodre barvo m
4. znamka po 6.— dinarjev, vijoličaste barve.
V promet so bile dane: prva (po 0.50 dinarja) dne
14. junija 1945, druga (po 2.— dinarja) dne 15. maja 1945,
tretja (po 4.— dinarje) dne 19. junija 1945 in četrta
(po 6.— dinarjev) dne 1. junija 1945.
II. Portovne znamke.
A. 1. začasna izdaja dveh vrednosti, in to:
1. okupacijska portovna znamka po 10 dinarjev, rdeče
barve. Na belem polju je natisnjen novi državni grb,
okrog tega pa napis: >Demokratska federativna Jugoslavija«;
2. okupacijska portovna znamka po 20 dinarjev,,
temnomodre barve. Na belem polju je natisnjen novi
državni grb, okrog njega pa napis: >Demokratska federativna Jugoslavija«.
Barva teh dveh znamk je-ostala ista. V promet »ta
bili dani dne 25. decembra 1944.
B. Redna izdaja osmih vrednosti v okupacijskih di.
narjih.
Znamke so različne barve, vrednost pa j© na dnu
natisnjena s Črno barvo. V ovalu, dobljenem z napisom
naziva države: >Demokratska federativna Jugoslavija«
v cirilici in latinici, je državni grb.
Vrednosti so naslednje:
'
- .
1. znamka po 2.— dinarja; sivo-vijoličaste barve;
2. znamka po 3.— dinarje, svetlo-vijoličaste barv{$
8. znamka po 5.— dnarjev, olivnp-zelene barve;
4. znamka po 7.— dinarjev, svetlo-rjave barve;
5. znamka po 10.— dinarjev, ciklamne barve;
6. •••••• po 20.— dinarjev, modro barve;
7. znamkn po 30.— dinarje ', modro-zelone barve in
8. znamka po 40.— dinarjev, cinobrove barve.
Znamke so bile postopno dane v promet v času od
13. februirja do 3. marca 1945.
Vse te -•••• bodo v prometu dokler se natisnjene
količine ne porabijo, oziroma do nadaljnje odredbe.
Ix poštnega oddelka ministrstva ta pošto, telegraf in
telefon, •Beograd .dne 18. junija 1945, M. št. 6649.
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•

k Itev. 22. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Pfovenlje*
i dne 1. avgusta 194.5
I

'

iT

"

•

" • i. i

T

i

"

'i

il

I'

.

' /T

U

li,-'

'Il

X"il

' '

J',

.

,

'.

"

M

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega Hata Demokratične federativne Jugoslavije" st, 44.
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Zakon

Zakon

o tečajih okupacijskih bankovcev pri odvzemu iz
prometa in reguliranju obveznosti na območju
Hrvatske
(Predsedništvo AVNOJ-a z dne 21.junija 194S).

o ustroju pisarne kraljevega namestniStva
(Predsedništvo AVNOJ-a z dne 21. junija 1945)
402.
1

399.

Zakon
o tečajih lirskih bonov in okupacijskih bankovcev pri
odvzemu iz prometa ter o reguliranju obveznosti na
denarnih območjih italijanske lire, nemške marke in
pengôjev (Slovenija)
(Predsedništvo AVNOJ-a z dne 21. junija 1945).
400.

Na podlagi 4. člena odloka o Vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Ju-,
goslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti
v Jugoslaviji med .narodno osvobodilno vojno, izdaje
AntifašistiČni svot narodne osvoboditve Jugoslavije

zakon
o voditvi in nadzorstvu nad medicinskimi in farmacevtskimi fakultetami in strokovnimi zdravstvenimi
šolami
Člen 1.
i
Vse medicinske In farmacevtske fakultete in vse
strokovne zdravstvene šole se postavljajo pod splošno
vodstvo in splošno- nadzorstvo zveznega ministrstva za
narodno zdravstvo; neposredno vodstvo in neposredno
nadzorstvo pa prevzamejo federalna ministrstva za narodno zdravstvo, v katerih pristojnost spadajo navedene

fakultete in šole. -

>.

Člen 2.
V eveeh vpraäanjih, ki se nanašajo na pedagoško in
metodološko stran pouka, bodo izdala zadevne predpise
*u navodila federalna ministrstva za narodno zdravstvo
sporazumno s federalnimi prosvetnimi ministrstvi.
Člen 3.
Ta zakon stopi v veljavo i .objavo v >Uradnem lietu
.demokratske federativne Jugoslavije«.
- Beograd 2L junija 1946
Predsedstvo
.
«•
Antitaiističnega sveta narodne oevobodtre Jugoslavije
' Sekretar:
Predsednik:.

•.••••••1•"•.•

dt. L Bihar e. r.

Na podlagi 7. člena uredbe o ustanovitvi Drlavne
komisije za vojno škodo predpisuje predsedništvo mini«
strskega sveta demokratske federativne Jugoslavie ••
predlog Državne komisije za vojno škodo
prayjlnik
' *
o prijavljanju in ugotavljanju vojne škode .0
Pojem vojne Škode
Člen 1.
Za vojno škodo se šteje vsaka škoda, ki so jo povzročila vojaška ali druga oblastva, organizacije, ustr.nove ali posamezniki držav, ki so bile v vojnem stanju z
Jugoslavijo, kakor tudi njihovi pomagači, tu to v času
od 6" aprila 1941. leta do konca vojne, enako tudi škoda,
naskla s samim dejstvom vojne na ozemlju Jugoslavije
ali zunaj njega, in ,-sker:
1. izguba narodnega bogastva:
a) škoda na imovini jugoslovanske države, njenih
podjetij, ustanov in zavodov;
b) škoda na imovini jugoslovanskih državljanov
in pravnih os*eb; *
2. izguba narodnega dohodka, povzročena i vojno
in okupacijo;1
3. škoda, povzročena na ïiyljenju, zdravju in telesu,
svobodi, spolni integriteti in časti jugoslovanskih držav,
ljanov;
.
4. vojni izdatki.
Za vojno škodo se šteje tudi škoda, ki so jo zaradi
vojnih razmer povzročili b'vša jugoslovanska vojska,
NOV in POJ, Jugoslovanska armada in zavezniške vojske.
Člen 2.
Predmeti vojne škode na narodnem bogastvu so v
glavnem:
' 1. objekti za promet vsake vrste % vsemi napravami
in inventarjem;
, ;
2. objekti poâtnega,"telefonskega, telegrafskega in
brezžičnega prometa s,vsemi napravami in inventarjem;
•3. gradbeni objekti in zgradbe sploh t vsemi napravami in inventarjem;
|
4 zemljišča, gozdovi in kmetska posestva z objekti
in inventarjem, kmetijski proizvodi, pridelki, «vina in

druge domače "ilvAli, ••••••• in živafeka krma;*
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5. industrija, rudniki in druga gospodarska podjetja
z vsemi napravami in inventarjem, s surovinami in
izdelki;
6/pohištvo, knjige, slike, obutev, obleka, gotovina,
vrednostni papirji, nakit, dragocenosti, inozemski denar,
ki brez krivde oškodovanca ni bil zamenjan"
Člen 3.
Izguba narodnega dohodka je v glavnem:
1. nemožnost izkoriščanja prirodnega bogastva, gospodarskih podjetij in prometa;
2. rente, obresti, najemnine, plače, delavski zaslužek in drugi dohodki v denarju in naravi, razlika med
dejansko in od okupatorjev prisilno odrejeno ceno blaga, razlika med dejansko in prisilno odrejeno vrednostjo
dinarja v odnosu do okupatorjeve valute ob ukazani
zamenjavi dinarja;
3. vsaka'druga odtegnjena korist.
Člen 4.
Predmeti vojne škode po 1. členu, 3. točki» so:
1. človeško življenje: izguba, življenja; tu se prištejejo tudi pogrešani;
. 2. zdravje in telo: vsaka okvara, kakor je pohabljenje ali poškodba telesa, dalje zmanjšano telesno ali duševno, zdravje, zmanjšana delovna sposobnost, prestane
bciečine itd.; ,
„
31 osebna svoboda;
^4. spolna integriteta;
5. človeško dostojanstvo in čast;
6. delovna sila.
Člen 5.
Vojni izdatki so v glavnem:
1. vei izdatki v zvezi z mobilizacijo, premiki, evakuacijo, z vzdrževanjem bivše jugoslovanske vojske, oblasti in ustanov za vojne, kakor tudi izdatki za obrambno
in osvobodilno vojno;
.%
2. stroški za vzdrževanje vojnih ujetnikov v Jugoslaviji;
3. denarno vzdrževanje in pomoč, družinam in drugim osebam, katere so .bili d<>lžni vzdrževati mobiliziranci ali tisti, ki so' služili v vojski ali sodelovali v narodno .osvobodilni borbi;
^ •
4. izplačila in finančne obveze ter dolgovi v času
vojne na državnem ozemlju ali zunaj njega, ki so jih
izvršili jugoslovanska vojaška oblastva jugoslovanskim
državljanom, zavezniškim državam in ostalim fizičnim
ali zasebnopravnim osebam kot upnikom;
5. stroški za vzdrževanje okupacjske vojske in oblaetev, kakor tudi njihovih pomagaČev v vseh oblika^ z
emisijo (izdajo) ustaških in drugih bankovcev, specialUih bonov itd.), ki so jih plačevala nezakonita, (ustaška,
nedičevska in druga) oblastva.
•Člen 6.*
Načini, kako je vojna škoda mogla biti povzročena,
so siedeči: vojna dejanja, ukrepi in zločini vojaških in
drugih oblasti katere koli vrste, kakor tudi zločini drugih ljudi, ki so se posluževali stanja, nastalega • okupacijo, zlasti pa:
1. na ljudeh:
,
a) pri odvzemu življenja: umori, uboji, streljanje
talcev, vojnih in drugih ujetnikov, uničevanje civilnega
priebivalstva,. bombardiranje, naravna smrt*kot posledica
omenjenih,vojaških dejanj, ukrepov, in zločinov;

b) pri poškodbi zdravja: ranitev, izstradanje, mučenje, nasilje, grdo ravnanje, bombardiranje;
c) pri odvzemu svobode: zapori, deportacije, konfiniranje, izseljevanje, odvedba na prisilno delo ali obvezno delo, ujetništvo, prisilna mobilizacija, izvedena od
sovražnika ali njegovih pomagačev;
č) pri spolni integriteti: posilstvo, nemoralna dejanja, oskrunitev;
d) pri človeškem dostojanstvu in časti: težka žalitev, ponižanja, sramotenja;
2. na imovini:
uničenje ali poškodovanje zaradi bombardiranja, požiganja, rušenja, sekanja, prekopavanja, razbijanja, uničevanje kulture, ropanja, tatvine, rekvizicije, konfiskacije, kontribucije, denarne kazni, obdačenja, finančni in
ekonomski ukrepi vobče, nasilni odvzem premičnin.
Člen 7.
Kot škoda, ki so jo prizadejale vojske, navedene
v zadnjem odstavku, 1. člena, se šteje škoda na nepremičnem ali premičnem imetju in imovinskih pravicah
države, njenih podjetij, ustanov in zavodov, fizičnih in'
pravnih oseb, kakor tud' škoda na življenju in zdravju.
Člen 8.
* Vojna škoda se izrazj v dinarjih po vrednosti z dne
5. aprila 1941. leta.
Člen 9.
Skoda za ljudi, ki so (zgubili življenje ali ki so
pogrešani, se izrazi z navedbo vsote denarja, katero bi
prislužili, ter se prištejejo dokazani stroški za zdravljenje in za pogreb.
Zraven je treba ugotoviti tudi primerno vsoto za
izgubljeno vzdrževanje o3eb, katere je žrtev vzdrževala.
Člen 10.
,- Škcda, povzročena' s poškodovanjem zdravja Jn telesa, se izrazi z vsoto škode, nastale zaradi zmanjšanja
poškodovančeve delovne sposobnosti, dalje v primernem
znesku za prestane bolečine, in prištejejo se tudi dokazani stroški "za zdravljenje.
.
*
Člen 11.
Skoda, povzročena z odvzemom svobode,' se izrazi
z vsoto denarja, ki bi si jo dotična oseba v.času odvzete svobode prislužila.
.
• <Clen 12.
Kot škoda na delovni moči (sposobnosti) se tudi
brez odvzema svobode šteje eksploatacija in zloraba
delovne moči, ako je bilo to izvršeno i zapeljanjem, z
moralnim ali političnim nasiljem, ter se izrazi z označbo
razlike med" prejeto in pa zasluženo mezdo ali plačo.
Člen 13.
Skoda, povzročena s posegom v spolno integriteto
ljudi, se bo ugotovila pozneje po osvojitvi mednarodnih načel.
Ako je poleg spolne integritete poškodovano tudi
zdravje in je omejena osebna svoboda, se škoda izrazi
tudi po določbah 10. in lì. člena.
Člen 14.
Skoda, povzročena z žalitvijo človeškega dostojanstva in časti, se bo ugotovila pozneje po osvojitvi med-.
narodnih načel.
,
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Člen 15.
Ako so zaradi katere koli škode, povzročene od
sovražnikov v ßmislu 1 člena, oškodovanec aH njegova
radbina zapadli v bedo ali pomanjkanje, se to šteje za
vojno škodo-m se izrazj z navedbo vsote denarja za prestano trpljenje.
Člen 16.
Skoda zaradi uničenja ali poškodovanja imovine nepremičnin se izrazi z navedbo stroškov, ki eo potrebni
za postavitev uničene ali poškodovane imovine v stanje,
kakršno je bilo pred uničenjem ali poškodovanjem, po
odbitku vrednosti preostalega uporabnega materiala.
Ce je nemogoče vzpostaviti nepremično imovino na
mestu, kjer je bila uničena ali poškodovana, obsega Ško.
da tudi še vrednost dotičnega zemljišča.
Skoda na zemljišču, povzročena s kopanjem rovov
in zaklonišč, postavljanjem utrd ali borbnih sredstev
za ovire, z jamami, skopanimi od bomb in granat/
i zasipanjem jarkov itd., se izrazi z navedbo vsote «treskov, ki so potrebni za vzpostavitev prejšnjega stanja,
ter z navedbo izgubljenih pridelkov tega zemljišča, pri
gozdovih pa z navedbo vrednosti uničenega lesa ter
izgube naravnega letnega prirastka.
Ako se je zemljišču zaradi navedenega poškodovanja
zmanjšala vrednost aH pa je postalo nerabno za obdelovanje, se škoda Izrazi z navedbo razlike med vrednostjo
poškodovanega zemljišča in bližnjega zemljišča enake
velikostj in kakovosti.
Skoda zaradi uničenja premičnega Imetja se izrazi z
navedbo stroškov za noVo nabavo.
Skoda zaradi poškodovanja premičnega imetja se
izrazi z navedbo stroškov, ki eo potrebni za popravilo
poškodovanih predmetov.
Skoda na premičninah, ki so bile odvzete in premalo
plačane, se izrazi z navedbo razlike med njihovo vrednostjo in vrednostjo prejetega zneska, preračunano na
vrednost v dinarjih na dan 5. aprila 4941. leta.

Prijava mora obsegati podatke: ó osebnem in rod*
binskem stanju, o predmetu in načinu oškodovanja, o
materialu, ki je potreben za postavitev v prejšnje stanje,
o višini škode in o povzročitelju škode.
Ce so bile stvari odnesene in je znano, kje so in jih
je mogoče spoznati, mora oškodovanec zahtevati njih
vrnitev in navesti podatke, kje so te stvari.
V prijavi se morajo navesti vsa dokazila in priložiti
vee dokazni material.
Prijavitelj mora prijavo podpisati.

Člen 17.
Poleg 'Škode, izražene v denarja, Je treba v* «cenitvi
navesti:
,
1. pri poškodovanju ali uničenju stavb in zgradb
vsake vrste, prometa, brodarstva, industrije, rudnikov
in drugega nepremičnega m premičnega imetja: — vrete
strojev in podobno, kakor tudi količino in vrsto materiala
in število delovnih ' dni, potrebnih za postavitev poškodovanih objektov v prejšnje stanje;
2. pri poškodovanju ali uničenju gozdov: — površino
gozda, kubaturo lesa in izgubo naravnega prirastka;
,8. pri poškodovanih zemljiščih: — število delovnih
.dni,' ki so potrebni za postavitev v prejšnje »tanje, ter
Izgubljeni donos zemljišča.

Člen 21.
Pravica na povračilo vojne škode in obveznost prt»
javljanja sta neprenosljivi.

Člen 20.
Prijavo mora vložiti:
1. oškodovanec:
2 za umrlega ali pogrešanega oškodovanca njegovi
nasledniki; ako teh ni, pa krajevni N00 njegovega stalnoga bivališča;
3. za osebe, ki so pod varuštvom ali skrbstvom: njihovi Varuhi al! skrbniki;
4. za osebe, katerim so vzele osebno svobodo jugoslovanske oblasti, njihovi zastopniki:
5. atyo bi lastnik nepremičnin iz katerih koli razlogov ne prijavil škode, imajo pravico vložiti prijavo zemIjiškoknjžni upniki:
6 Državna uprava narodne imovine za tiste osebe,
katerih imetje je po >odloku o prehodu aovražniške
imovine v državno last. o državnem upravljanju imovine
odsotnih in o sekvestru nad imovino, ki so jo okupatorske oblasti prisilno odtujile< (Uradni list DFJ št. 2
z dne 6. 11. 1945) prešlo v državno last, upravo ali pod.
sekvester;
7. za državo, njena podjetja, ustanove in zavode:
a), ako je škoda povzročena na objektih, ki 60 pod
upravo zveznih državn'h organov, pristojna minietrstva
demokratske federativne Jugoslavije;
• b) če je škoda storjena na objektih, ki so pod upravo
zveznih državnih organov, pristojna'ministrstva federal,
nih vlad oziroma okrožni, okrajni ali krajevni N00.

Člen 22.
Prijave se morajo vložiti v roku štiridesetih dn!
od "dneva, ki ga bo odredPa Državna komisija Za vojno
škodo za vso državo ali za posamezne federalne edinice.

Člen 23.
Rok Štiridesetih dni za prijavo se začne:
1. za osebe, ki prijave ne morejo vložiti, ker to na
vojaški dolžnosti, z dnem" demobilizacije:
2. za vojne ujetnike, izseljence in osebe, ki J!m na
Prijava
kakršen koli način svobodo omejujejo države, ki BO bile
<%
v vojnem etanju z Jugoslavijo, ter za delavce v inozemČlen 18.
stvu, z dnem povratka* v_ domovino; vendar mora biti
Prijaviti se mora celokupna vojna škoda.
. .
prijava vložena v roku enega leta od dneva,, ko stopi ta
' Vsak državljan demokratske federativne Jugoslavije pravilnik v veljavo;
Je dolžan prijaviti - povzročeno mu vojno škodo.
.,
naslednike pod t. 1. in 2. tega člena navedenih
Ravno tako morajo prijaviti škodo: država, njena oseb3.seza začne
rok z dnem. ko so zvedeli, da je njihov
podjetja, ustanove in zavodi, kakor tudi vse Jugoslovan- prednik umrl ali da je pogrešan, vendar mora biti-priske zaeebnopravne osebe. <
java vložena v roku osemnajstih mesecev od .dneva, ko
•
..'.,./. .
•1•• 19.'
etopi ta pravilnik v veljavo;
:.-. .
:«,>: ti^.'r~
4 za osebe, ki žive stalno v inozemstva gè tafne oà.\
-, Vsak oSkodovanec mora prijaviti veo povzročeno mu
vojno škodo in navesti vse podatke;na'ančno 'n resnično,- dneva, ki tra bo objavilo pristojno ^aitopatYOf/Jugoakvijaf.c;
Prijava se vloži na predpisanih obrazcih.
s inozemstvu.
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Člen 24.
Ako oškodovanec v določenem roku ne bi prijavil
vojne škode, mora to storiti krajevni narodni odbor.
Organi in pristojnost
Člen 25.

Škoda na nepremičninah in škoda, kj je neposredno
vezana na nepremičnine, se mora prijaviti samo v kraju,
kjer je škoda nastala. Ena in ista škoda sme biti prijavljena samo enkrat in samo na enem mestu. Ce ima oškodovanec stalno bivališče zunaj tega kraja, mora vložiti
prijavo pri krajevnem narodnem odboru v kraju svojega
rednegr bivališča, ki mora odstopiti prijavo pristojnemu
krajevnemu narodnemu odboru.

Državna komisija za vojno škodo je'vrhovni organ
o vprašanju vojno škode, in to v mejah pooblastil, ki so <
Člen 31.
ji dane v uredbi o ustanovitvi Državne komisije za
Škodo na kulturno-zgodovinskih predmetih in privojno škodo..
rodnih znamenitostih Jugoslavije zbira, ugotavlja in oceČlen 26.
njuje „Komisija za ugotavljanje škode, povzročene po
Organi Državne komisije za vojno škodo v federal- okupatorjih na kulturno-zgodovinskih predmetih in pri.
nih edinicah so Federalne komisije za vojno škodo, ki rodnih znamenitostih Jugoslavije in za njih vrnitev v dozbirajo podatke o vojni škodi, ugotavljajo in ocenjujejo movino".
prijavljeno škodo vsaka v svoji federalni edinici in poTo škodo prijavlja prosvetno ministrstvo demokratslujejo po navodilih Državne komisije za vojno škodo.
ske federativne Jugoslavije Državni komisiji za vojno
škodo.
Člen 32.
Člen 27.
• Ako oškodovanec stalno biva v inozemstvu in mu je
Organi, s pomočjo katerih Federalne komisije opravljajo svoje naloge, so: okrajne komisije za vojno škodo škoda storjena v inozemstu, mora vložiti prijavo pri pristojnem zastopstvu demokratske federativne Jugoslavije
in krajevni narodni odbori.
Posle za' ugotavljanje vojne škode opravljajo tudi: v inozemstvu, ki mora škodo ugotoviti in oceniti.
Ce oškodovanec stalno biva v inozemstvu, a mu je
>Komisija za ugotavljanje škode, povzročene po okupatorjih na kulturno-zgodovinskih predmetih in prirodnih škoda povzročena na ozemlju demokratske federativne
znamenitostih Jugoslavije in za njih" vrnitev v domo- Jugoslavije, mora škodo prijaviti pri pristojnem zastopvino«, kakor tudi zastopstva demokratske federativne stvu demokratske federativne Jugoslavije. Ce so oškodovane nepremičnine ali če je škoda neposredno vezana
Jugoslavije v inozemstvu (poslaništva in konzulati).
na nepremičnine, jo mora ugotoviti in oceniti pristojna
okrajna komisija v federalni edinici,' kateri mora zastopČlen 28.
stvo poslati prijavo v nadaljnje poslovanje.
Organi za sprejemanje prijav o vojni škodi in ugoOstalo škodo mora ugotoviti in oceniti pristojno zatavljanje vojne škode so:
stopstvo demokratske federativne Jugoslavije.
1. za škodo, povzročeno fizičnim in zasebnopravnim
Ako oškodovanec stalno biva na ozemlju demokratosebam, kakor, tudi za škodo nad imovino, kj je pod ske federativne Jugoslavije, a je poškodovana imovina
upravo Državne uprave narodne imovine, krajevni na- v inozemstvu, mora oškodovanec vložiti prijavo v kraju
rodni odbori;
svojega stalnega bivališča, ugotoviti in oceniti škodo pa
2. za škodo, povzročeno državi, njenim podjetjem,
mora pristojno zastopstvo demokratske federativne Juustanovam-in zavodom:
goslavije v inozemstvu, kateremu je treba prijavo oda) Državna komisija za vojno škodo v primerih po
stopiti ,v nadaljnje poslovanje.
členu 20., točki 7.a; ,
b) Federalna komisija za vojno škodo v primerih
Postopek
po členu 20., točki 7.b), razen za imovino, ki je pod
upravo krajevnih narodnih odborov; ,
Člen 33.
*
c) okrajne komisije za imovino, ki je pod upravo
Vsa narodna oblastva so dolžna takoj začeti zbiranje
krajevnih narodnih odborov.
in ugotavljanje podatkov o vojni škodi, komisije za vojno
škodo pa ocenjevanje.
Člen 29.
Člen 34.
Organi za ocenitev vojne škode so:
Krajevni narodni odborj morajo na najprikladnejši
1. okrajne komisije za vojno škodo — za škodo, ki
je povzročena-fizičnim in zasebnopravnim osebam, dalje način poučiti ljudi o vseh predpisih glede prijavljanja
za škodo na imovini, ki je pod upravo Državne uprave vojne škode in jih pozvati, da v določenem roku začno
*
*
narodre imovine, in na imovini, ki je pod upravo kra- škodo prijavljati.
Člen 35.
jevnih narodnih odborov;
"
"
*
2. Federalne komisije —"za škodo v primerih po
Krajevni narodni odbori so dolžni potaviti sposobne
členu 20., točki 7. b), razen za imovino, ki je pod upravo ljudi za poverjenik* ki morajo sprejemati prijave na
krajevnih narodnih odborov;
predpisanih obrazcih.
3. Državna komisija — za .škodo v primerih po členu
Člen 36.
20., toČčki 7. a).
Poverjenik mora izročiti prijavo krajevnemu narodČlen 30.
nemu odboru. Ta je dolžan na podlagi ponuđenih dokaVsa škoda, povzročena fizičnim in' zasebnopravnim zil in svojih ugotovitev preizkusiti točnost in resničnost
osebam, se-mora prijaviti pri pristojnih organih v kraju, navedb v prijavi glede naslednjih točk: osebni podatki,
Ikjer je; Jkoda • nastala ali kier ima oškodovanec svoje oškodovani predmeti, način povzročene škode in povzro.stalno bivališče.
> '
.
.
čitelj.

URADNI LIST

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE

«

Sodna oblastva
Zadružni register
Spremembe in dodatki:
54.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 28. julija 1945.
,_
Besedilo: Zadružna zveza v Ljubljani,
•••. zailr. z omej. jamstvom.
Na osnovi odredbe ministrstva za finance z dne 21: julija 19-15, št. 163-V-1945,
Uradni list z dne 25. VII. 1945, se izbrišejo:
1. člani upravnega odbora: Remce Bogomil, ravnatelj slov. trg. šolei v,'Ljubljani, Zabret Valentin, župnik v Št. Vidu
nad Ljubljano, dr. Cepuder Karo!, gimn.
ravnatelj v Ljubljani, dr. Schaubach
Franc, okrožni inspektor v pok. v Ljubljani, dr. Zilko Stanislav, odvetnik v
Ljubljani, dr. Basaj Jože, ravnatelj zveze,
Cestnik Anton, profesor v pok. v Ljubljani, Podbevšek Jernej, mestni župnik,
Babno polje, dr. Zvjokelj Dominik, odvetnik, Ljubljana, Majeršič Ivan v Ljubljani, Bitnar Pavlin, dekan v Črnomlju,
Kete Janez, župnik, Dev. Marija v Polju,
Ravnikar
Anton, župnik, šmarje-Sap,
s
«cda Ignacij, župnik v škocjanu, Škvar„ ja
Josip, posestnik, Logatec, Rarnik Anto
n, poslovodja v Ljubljani; II. prokuris
t: dr. Ceferin Emil, tajnik in III. po*°la§čcncc: Lesjak Franc, glavni knjigovodja, oba v Ljubljani.
Delegat ministrstva za pravosodje
Pfi okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 28. julija 1945.
Zadr.« II i/108.
65.

*
<lež: Ljubljana.
Pan vpisa: 28. julija 1915.
Lii KiS-eđiIo: Zvcza slovenskih zadrug v
V JUbljani zadruga z omejenim jamstvom
Se

pijani.

Številka jO.

Priloga k 22. kosu z dne 1. avgusta 1945.

Letnik I/H.

«nüa ^novi odredbe ministrstva za finance zdne 2L julija 1945- Št. 163-V-1945.
uradni list z dne 25. VII. 1945, se izbrišejo:
L člani upravnega odbora: dr. Zdol|?k
Josip, odvetnik in pos'estnik v Brei^Caü»,Klun Ivan, posestnik in industriaoc, Ribnica, Meden Anton, posestnik v
^eSunjah pri Cerknici, Lavrič Ivan, posestnik
v Loškem potoku, Gangl EngelPert, šol. nadzornik v pok. v Metliki,
"••. Ferlinc Bogdan, ravnatelj Kmetij••• družbe v Ljubljani, Vrhovec Stanko,
M>iski upravitelj v Ljubljani, Novak
fnranc» a posestnik
v Notranjih goricah.
ec
T ^u,r J " Slavko,- mestni ' inženir v
LJubljani, dr. Marušič Drago, Mravlje

Objave
Milan; II. pooblaščenca: ••••• Franc,
ravnatelj, Schauer Dolfe, tajnik.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani, odd. III.,
dne 28. julija 1945. .
Zadr. II 136/77.
3t

Razna oblastva
407—7—4

Dnevni red:
.
1. Volitev nadzorstvenega sveta.
2. Slučajnosti,
Občnega zbora se smejo udeležiti oni
delničarji, ki položijo pri Zadružni gospodarski banki d. d. v Ljubljani 8 dni
pred zborovanjem vsaj 50 temeljnih ali
5 prioritetnih delnic. Na občnem zboru
daje vsakih 50 temeljnih ali 5 prioritetnih delnic po en glas.
Ljubljana dne 28. julija 1945.
Upravni svet

Natečaj.
Državna babiška šola v Ljubljanj
sprejme
25 babiških učenk
v enoletni babiški tečaj, ki začne redni
pouk dne 1. septembra 1945. Prošnje za
sprejem je treba vložiti do 15. avgusta
t. L pri upravi babiške šole v Ljubljani,
Slajmerjeva ul. št. 3.
Pogoji za sprejem v babiško šolo:
1. Prosilka ne sme biti mlajša od 18
in ne starejša od 30 let, kar dokaže s
krstnim listom.
2. Biti mora dobrega vedenja in politično neoporečna, kar dokaže s potrdilom K N00.
3. Ako je omožena, mora imeti moževo dovolilo. Ako pa je ločena, mora
to dokazati s potrdilom duhovnih in sivilnih sodišč.
4. Dovršiti je morala najmanj štiri
razrede osnovne šole. kar dokaže z zadnjim šolskim spričevalom.
5. Priložiti mora zdravniško spričevaio, da je telesno in duševno zdrava,
da ni noseča in da je sposobna opravljati babiški poklic.
6. Priložiti mora potrdilo krajevnih
oblasti, da je v dotičnem kraju potreba
po babici.
Vse kandidatinje, ki bodo pozvane,
so morajo zglasiij na dan 30. avgusta
1945 zjutraj v bolnici za ženske bolezni
v Ljubljani, kjer bodo zdravniško pregledane in kjer bo sprejemni izpit. Izbrane kandidatinje ostanejo takoj v šoli.
Šolanje je brezplačno.
Ljubljana 12. julija 1945.
Uprava drž. babiSkp šole

Razno
43Ö

446

Objava.
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 15245, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Bobnar Stanko iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
Bobnar Stanko•
437

Objava.
Izgubil.sem nakaznico za kurivo serija C št. 6744, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Cerne Miroslav. Proglašam jo za neveljavno.
geom. Čeme Miroslav
440

Objava.
Ukradene so mi bile: nova osebna izkaznica št. 066145, izdana od komande
narodne milice v Ljubljani, železniška
legitimacija št. 119260, izdana od direkcije drž. železnic v Ljubljani in prometna dovolilnica za kolo, izdana od promestno-tehn. odd. IV. armijske oblasti
v Ljubljani, vse na ime ing. Fatur Ludvik iz Ljubljane. Proglašam* jih za ne-,
veljavne,
'
ing. Fatur Ludvik
.445

Objava.
Ukradeno mi.je bilo izpričevalo III. e
razreda III. drž. realne gimnazije v Ljubljani za 1. 1940./41. na ime Golob Miroslav iz Mengša. Proglašam ga za neveljavno.
Golob Miroslav

Vabilo
-na izredni občni zbor
Zadružno gospodarske banke d. d.
v Ljubljani,
ki bo
v ponedeljek 27. avgusta 1915 ob 11. uri
dopoldne v bančnih prostorih, Ljubljana.
Miklošičeva 10.

444

Objava.
Ukradena mi je bila npva osebn*
izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Kump Lojzka
iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
•••• Lojzka

Stran 22.

Štev. 10.
441

439
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Objava.

Objava.

Objava,

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od »komande narodne
milice v Ljubljani na ime Logar Ludvik
iz Ljubljane. Proglašam jo za nevel avn0
i
Logar LudTik
*

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Slapnik Marija iz
Rožne doline pri Ljubljani. Proglašam
jo za neveljavno.
Slapnik Marija

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica št. 3457, izdana od komande narodne milice v Ljubljani na ime Šuštar
Franc iz Ljubljane. Proglašam jo za ne.
veljavno.
*•"'
Šuštar Franc

442

Objava.
ukradeni sta mi bili nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani in prometna knjižica,
za kolo (evid. št. tablice 234384), oboje
na ime Medic Marjanica iz Ljubljane.
Proglašam jih za neveljavni,
mcdić •••••••••

448

447

Objava.

Objava.

Uničeno mi je bilo izpričevalo TV. razreda meščanske šole zavoda Lichtenthurn v Ljubljani za 1. 1941./42.' na ime
iterk Justa Iz Pa? de Calais (Francija
Proglašam ga za neveljavno.
«
Sterk Justa

Uničeno mi Je bilo izpričevalo o završnem izpitu na drž. dvorazrçdni treovski šoli v Ljubljani iz 1. 1940. na ime
Zgàjnar Fra è iz Laverce pri Ljubljani.
Proglašam ga za neveljavno.
' »
'
Žgajuar Frane

o

•traod eaÌ3ì9Ìr5? ©•/?••
Urednik; Pohar Robert ^Ljubljani, « Ti*k Jn. založba tiskarne Merkut * LJubljani. Predstavnik; Mtoalek Oimti » Ljubljani,
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Ce prijavitelj ne biva stalno v kraju, kjer jeyrlozil
prijavo, mora krajevni narodni odbor ugotoviti osebne
in rodbinske podatke po krajevnem odboru prijaviteljevega stalnega bivališča.
Ako krajevni narodni odbor ugotovi, da je prijava v
gornjih činjeničan točna, potrdi to na prijavi in izda prijavi'eljui potrdilo, da je prijavo vložil.
Če krajevni narodni odbor ugotovi, da prijava v
teh činjeničan ni točna, navede to z obrazložitvijo na
prijavi in na potrdilu, ki ga izda prijavitelju.
Prijavitelj ima pravico, da se proti sklepu o popravkih podatkov njegove prijave v roku treh dni po prejemu
potrdila pritožj na pristojno, okrajno komisijo za vojno
škodo; pritožba se vloži pri krajevnem narodnem odboru.
Krajevni narodni odbor je dolžan izvršiti svojo nalogo v osmih dneh od dneva prijave.
Člen 37.
Krajevni narodnj odbor mora prijave, ki so v redu,
poslati takoj, prijave pa, ki niso v redu, po preteku
roka zi» pritožbo oziroma po vložitvi pritožbe, skupno s
prilogami in pritožbo pristojni okrajni komisiji za vojno
škodo.
t
Člen 38.
Naloga ok»ajnih komisij za vojno škodo je, da ocenijo
prijavljeno vojno škodo in da odločajo o pritožbah proti
sklepom o popravkih podatkov prijave, ki jih je izvršil
krajevni narodni odbor.
Svoj sklep glede' pritožbe zabeleži okrajna komisija
na prijavi in proti temu sklepu ni pravnega leka.
Komisija mora oceniti prijavljeno vojno škodo, ugotoviti umestnost in višino škode, ter izdati o tem sklep;
višino vojne škode izrazi v dinarjih po vrednost} na dan
5. aprila 1941. leta.
Člen 39.
Komisija mora ugotoviti višino škode z ocenjevanjem
na podlagi izvedbe dokazil, dejanskega stanja in mnenja
strokovnjakov glede na vrsto škode.
Člen 40.
.
Zaradi pospešitve dela pri ugotavljanju in ocenjevanju vojne škode sme okrajna komisija združiti postopek po členih 38. in 39. s postopkom krajevnega odbora
Pri sprejemanju in ugotavljanju na ta način, da sočasno
izvede eelotni postopek na mestu samem glede veeh
Prijav iz istega kraja. V takem primeru mora biti ocen
ftev komisije ugotovljena na prijavi.
Člen 41.
..' 0 ugotovljeni višini vojne škode izda okrajna komi• sklop s kratko utemeljitvijo. Prepis sklepa mora kopija takoj dostaviti prijavitelju.

• •

Člen 42.
Proti sklepu okrajne komisije ima prijavitelj.pravico
Pritožbe v roku osmih dni po prejemu sklepa na federalno komisijo za vojno škodo; pritožba se vložj pri
okrajni komisiji za vojno škodo.
,
Pritožba se sme vložiti samo glede višine ocenjene
škode.
. .
Prijavitelj nima pravice do pritožbe, če je razlika
roed prijavljeno škodo ter s sklepom' okrajne komisije
ugotovljeno škodo manjša ko 10?/« prijavljene škode.

»

Člen 43.

Ce je vložena pritožba, mora okrajna komisija lakoj
predložiti celotni spis pristojni federalni komisiji za
vojno škodo;
Prepis svo;ega-sklepa -v dveh izvodih pošlje federalna komisija sočasno s spisi na okrajno komisijo, ki mora
en prepis sklepa dostaviti prijavitelju.
Proti sklepu federalne komisije ni pravnega leka.
Člen" 44.
Zastopstva demokratske federativne Jugoslavije v
inozemstvu morajo ravnati analogno postopku, predpisanemu za krajevne odbore in okrajne komisije, ter izdati
končnj sklep o osebnih in rodbinsk;h podatkih, o predmetu škode, o načinu nastanka škode, o povzročitelju in
o višini škode.
• Proti sklepu zastopstva ,ima prijavitelj pravico pritožbe na Državno komisijo za vojno škodo; pritožba se
v roku 6 dni po prejemu sklepa vloži pri zastopstvu, ki je
izdalo sklep.
Zastopstvo mora po preteku roka za pritožbe poslati
vse spise kot nujne na Državno komisijo za vojno škodo.
Člen 45:
Okrajne komisije za vojno škodo morajo vpisovati
podatke ò vojni škodi in dostavljati zbirne spiske federalni komisiji.
Federalne komisije za vojno škodo so dolžne sestavljati in dostavljati Državni komisiji zbirne spiske za vso
federalno edinico po navodilih Državne komisije.
s

Člen 46.

*

Državna komisija mora registrirati podatke, sprejete
od federalnih komisij, kakor tudi prijave, za katere je
sama pristojna, zaradi ugotovitve višine skupne vojne
škode, evidence in izdelave načrta za razdelitev povračila vojne škode.
t
Pritožbe proti sklepom zastopstev demokratske federativne Jugoslavije v inozemstvu se morajo obravnavati
po predpisih tega pravilnika.
Proti odločbam Državne komisije za vojno škodo ni
pravnega leka.
Splošne odredbe
Člen 47.
Vsa narodna oblastva in okrajne komisije so dolžne
dajati vsa pojasnila na zahtevo Državne al] federalnih
komisij.
Gen 48. .
Sklepi.o ocenitvi,vojne škode, izdni. v času sovražnikove okupacije, eo neveljavni, vendar se prijave in za
take.sklepe ves dokazni material, kolikor ga je pri oblastvih, odstopi na zahtevo strank komisijam zaradi morebitne uporabe kot dokazni material za prijavljeno ško'do.
Člen 49. .
Ce krajevni N00 ne razpolaga s sposobnimi ljudmi
za izvršitev naloge po tem pravilniku, mu je dolžan
pristojni "okrajni narodni odbor dodeliti potrebno število
takih ljudi.
•
'"
Člen 50.
Zaradi pospešitve poslovanja'smejo federalne komisije v soglasnosti s predsedstvom federalne vlade ustano-
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viti poleg okrajnih komisij za vojno škodo tudi komisije
z večjo teritorialno pristojnostjo in odrediti njihovo področje dela.
Člen 51.
Če so posamezne federalne vlade že začele delo za
ugotavljanje vojne škode, naj nadaljujejo delo z istimi
organi, ki naj zbrani material obdelajo skladno s tem
pravilnikom.
Člen 52.
Ako je oškodovanec -2e prejel kakršno koli nagrado
na račun škode, je dolžan v prijavi to navesti.
"
Krajevni narodni odbor vodi evidenco o vseh takih
povračilih, kakor tudi o tistih, ki bi jih oškodovanci prejemali v bodoče.
Člen 53.
Prijava vojne škode, postopek in priloge so proste
Člen 54.
Državna komisija za vojno škodo je pooblaščena, da
izdaje potrebna navodila za izvedbo tega pravilnika in
da predpisuje obvezne obrazce.
Člen 55.
Ta pravilnik stopi v veljavo z objavo v >Uradnem
listu«.
Beograd 10. junija 1945.
Predsednik ministrskega sveta in
minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r. *
403.

Prosvetno ministrstvo demokratske federativne Jugoslavije izdaje
navodilo
za izdajanje potrdil tistim, ki so izeubili šolska
spričevala v času okupacije ~
-

.
Člen 1.
Komur so bila spričevala uničena. ali izgubljena v
času okupacije zaradi splošnih vojnih operacij in sovražniškega ravnanja, temu se brezplačno izda potrdilo ' o
dokončanem razredu, o opravljenem izpitu, o potrjenem
semestru ter tudi o drugih-Jolskih dokumentih po sledečem navodilu.
Člen 2.
0
Sole, ki imajo ohranjene- šolske knjige (kataloge),
bodo izdajale po svojih šolskih oblastvib. potrdila na
podlagi uradnih šolskih knjig (katalogov).
Potrdila naj vsebujejo priimek in ime, datum in
kraj rojstva, šolsko leto ter. ocene iz učnih predmetov
in vedenja.

Člen 3.
Kjer so omenjene šolske knjige (katalogi) uničene in
to okoliščino lahko oblastva ugotovijo, naj tisti, na katere se nanaša 1. Člen tega navodila,- predloži prošnjo
okrajnemu oziroma mestnemu narodnemu odboru, na
čigar območju je dotična šola, da se mu izda potrdilo o
dovršenem razredu, o opravljenem izpitu, o potrjenem
semestru ter tudi o drugih šolskih dokumentih.
Ako je bilo šolanje, ki ga je treba po prednjem odstavku ugotoviti, več let pred vojno, prosilec lahko predloži prošnjo okrajnemu ali mestnemu narodnemu odboru,
na čigar območju živi.
• '
Prošnja mora biti podkrepljena z izjavo dveh prič,
ki morata pod zakonsko odgovornostjo osebno potrditi
navedbe pred oblastvom.
Za potrditev navedb v prošnji naj se prosilec najprej
sklicuje na učiteljsko osebje.
Ako prosilcu tega nj mogoče storiti, naj se sklicuje
na šolske tovariše in sploh na o?ebe, ki so bile z njim
v neposredni zvezi v času šolanja.
Samo v primorih, kjer prosilec ne more najti takih
oseb, se sme sklicevati na druge osebe.
'
Potrdilo mora obsegati: prosilcev priimek in ime,
dovršeni razred oziroma kateri izpit je opravil ali kateri
semester je imel overovljen ter po možnosti tudi čas,
kdaj je to bilo.
Člen 4.
Prosilca in priče zadene, kazenska in materialna odgovornost, ako bi se ugotovilo, da. so njihove navedbe
neresnične, potrdilo pa, ki je bilo izdano, se razveljavi.
Člen 5.
Tistim, na katere se nanaša 1. člen tega navodila,
se jzdajejo potrdila samo o zadnjem dovršenem razredu,
opravljenem izpitu, potrjenem semestru ter o ostalih
šolskih dokumentih.
Člen 6.
Tistim, na katere se ne nanaša 1. člen tc^a navodila,
a so izgubili spričevalo ò dovršenem razredu, o opravljenem, izpitu, o potrjenem semestru ter tudi druge šolske
dokumente, se izda duplikat po odredbah pristojnih
oblaetev.
.
Člen 7.
Na ta način izdana potrdila popolnoma nadomeščajo
Izgubljene šolske izkaze (listine).
Člen 8.
To navodilo velja kot obvezno za vse federalne edinice ter velja od dneva podpisa prosvetnega ministra
zvezne vlade.
Beograd 18. junija Ì940.
St. 1779.
Prosvetni minister:
.Ylad, •&4••• s, re«

POSEBNA PRILOGA
k štev. 23. „Uradnega Usta Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 4. avgusta 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 45.
ŠfevfBïcai 45
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finie 29. funlfa 1945.
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Uredba
o sporazumu med Administracijo Zedinjenih narodov
za pomoč in obnovo in demokratično federativno
Jugoslavijo,
ki se glasi:
Ker so Zedinjeni narodi in Združeni narodi s sporazumom z dne 9. novembra 1943, podpisanem v Washington^ D. K., ustanovili Administracijo Zedinjenih narodov za pomoč in obnovo (v nadaljnjem besedilu kratko:
Administracija), kateri je glavni smoter:
>zasnavljati načrte, sporejati, voditi ali pripravljati
izvršitev ukrepov za pomoč vojnim žrtvam, v katerem
koli območju pod nadzorstvom katerega koli izmed Zedinjenih narodov, da bi se dobavljala hrana, goriva, obleka, stanovanja in druge osnovne potrebščine in opravljale medicinske in djruge neogibne storitve ter olajševati v teh območjih, kolikor je to potrebno za zavarovanje ustrezne pomoči, proizvodnjo in prevoz tega blaga
in opravljanje teh storitev«,
ker je vlada Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu
kratko: Vlada) med podpisniki zgoraj omenjenega sporazuma z dne 9. novembra 1943 in se je izjavila, da se
strinja z resolucijami o politiki Sveta Administracije (v
nadaljnjem besedilu kratko: resolucije),
ker je Jugoslavijo zadelo pustošenje in je njeno
prebivalstvo trpelo zaradi vojne, sovražnikove zasedbe
in 'aktivnega odpora v borbi zoper sovražnika,
ker je Vlada zahtevala, naj ji Administracija pomaga
pri priskrbi blaga za pomoč in obnovo in opravljanju
storitev za podpiranje vojnih žrtev v Jugoslaviji potem,
ko se konča doba oskrbovanja prebivalstva po vojaških
oblasteh,
ker Zeli Administracija dati vsako dejansko možno
Pomoč vojnim žrtvam na ozemlju Jugoslavije skladno s
sporazumom z dne 9. novembra 1943 in z resolucijami,
ker je generalni direktor skladno z resolucijo 14
s
yeta Administracije odločil, da Jugoslavija zaradi obilni
h izgub in škode, prizadejane njenemu gospodarstvu
me
d to vojno za skupno stvar Zedinjenih narodov, ne
^••• pomoči in obnove Jugoslavije sedaj plačevati z
Us
treznimi sredstvi v tuji veljavi in
ker je želeti, da bi se vzajemna odgovornost Vlade
In Administracije glede pomoči in obnove delila v duhu
Prijateljskega sodelovanja in da hi se z vzajemnim razumevanjem uredili posamezni praktični primeri te odgovornosti, sta se
Vlada Jugoslavije, ki jo zastopa Nikola L. Petrovič,
minister za trgovino in preskrbo in

Administracija Zedinjenih narodov za pomoč in obnovo, ki jo zastopa Roy F. Hendrickson,
zedinili v naslednjem:
Člen 1.
Priskrba blaga in storitev
a) Skladno s sporazumom z dne 9. novembra 1943
in z resolucijami bo preskrbovala Administracija Jugoslavijo z blagom za pomoč in obnovo in s storitvami, ko
se konča doba oskrbovanja prebivalstva po vojaških oblasteh, Vlada pa bo v ta namen sodelovala z Administracijo. To blago in te storitve se bodo dajale in opravljale
v mejah sredstev Administracije in v okviru razpoložljivega blaga im prevoznih možnosti, a skladno z načeli
politike Sveta. Administracija bo priskrbovala blago in
storitve za to dobo, ker je skladno z resolucijo 14 odločeno, da Jugoslavija ne bo mogla tega plačati z ustreznimi sredstvi v tuji veljavi. Administracija ne bo terjala
ne iskala plačila v tuji veljavi za blago in storitve, Id
jih bo dajala oz. opravljala po tem sporazumu. Ob dobavi
nekaterih skupin oprave za dolgoročno rabo si Admini.
stracija skladno s posebnimi sporazumi med njo in Vlado,
lahko pridrži lastninsko pravico in da samó pravico rabe
teh stvari za čas veljavnosti tega sporazuma.
Vlada mora predložiti vsak mesec seznam blaga, ki
ga želi prejeti, in to za najmanj šest mesecev vnaprej
od časa ko želi to blago prejeti. Ti seznami naj obsegajo
kolikor le mogoče: količine, nadrobni opis in- dobavni
.kraj tega blaga. Glede na lo, da je mnogo negotovosti,
vštevši tudi negotovi ladijski prostor, ki bi ga Administracija mogla dobiti, mora Vlada glede blaga, ki ga
želi prejeti, tudi predložiti seznam vrstnega reda za .dobo
najmanj treh mesecev, da bi ta seznam rabil Admini.
straciji kot napotilo, če bi ee ne mogle dobaviti vse količine,-ki jih zahteva Vlada. Administracija pa ji priobči
svoj dobavni program, Id se izvrši na zahtevo Vlade,
in ji sporoči pri tem, kolikor je to pač praktično mogoče
vnaprej, in če le mogoče, najmanj tri mesece pred verjetnim časom prispetka blaga v uvozne luke za Juqoslavijo. Administracija bo po svojih pooblaščenih predstavnikih rada obravnavala z Vlado svoje oskrbovalne na.
črte in ji priobčila vselej vsako spremembo v teh načrtih ter rada sprejemala predloge Vlade za spremembo
načrtov.
Člen 2,
Opravljanje -storitev
Storitve za pomoč in obnovo, ki jih bo Administra,
cija opravljala skladno z gorenjim členom 1., se bodo
opravljale po načrtih, ki se določijo sporazumno med

/
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Administracijo in Vlado, a to ekladno z načeli politike ' znamenj ali drugih oznak za blago in opravo, ki pripadajo
Sveta, zlasti z načeli resolucij 2 in .7 do 13. Kadar koli Administraciji ali ki jih Administracija dobavi.
bo to potrebno, bo vlada ukrenila vse česar treba, da
Člen 4.
6e zagotovi, da se bodo ta načela izvrševala v vsej državi.
Sklepali pa se bodo med Administracijo in Vlado še
Finančne določbe
dodatni sporazumi glede organiziranja storitev za poa) Vlada bo dajala Administraciji na njeno zahtevo
moč in obnovo. V teh sporazumih se določi, da bo Vlada
zadostne
zneske domače veljave na razpolago, da ji tako
vodila gorenje storitve in zagotovila potrebna sredstva
za opravljanje teh storitev; ta sredstva bo Vlada dobi- omogoči pokritje njenih upravnih in poslovnih izdatkov,
vala od odplačil za blago za pomoč, Administracija pa ki jih bo imela Administracija v Jugoslaviji pri izvrševanju svojih načrtov za pomoč in obnovo v smislu člebo priskrbovala Vladi osebje in potrebno blago.
nov 1., 2. in 3. tega sporazuma. Ti izdatki bodo pač obsegali, toda se ne bodo omejevali samó na plačevanje
Člen 3.
osebja, stroške najema, vskladiščevanja, prometa, prevoza
Prevoz in razdeljevanje blaga
in javnih davščin v državi;
a) Vlada, ki je znotraj Jugoslavije odgovorna za
b) Vlada bo poročala Administraciji vsake 3 mesece
razdeljevanje blaga za pomoč in obnovo, ki ga bo pri- o čistem vplačilu, ki ga je prejela v prejšnjem četrtletju
skrbovala Administracija, ukrene vse česar treba, da se od prodaj, najemov ali drugih prenosov blaga in od
zagotovi, da se bo to blago razdeljevalo po načelih poli- storitev za pomoč in obnovo, katere ji je priskrbela Adtike Sveta, zlasti po načelih resolucij 2 in 7.
ministracija po tem sporazumu. Namesto poročila o de.
b) Blago za pomoč in obnovo, ki ga bo priskrbovala janskih čistih vplačilih se Vlada in Administracija lahko
Administracija in ki je namenjeno Jugoslaviji, bo na- sporazumeta o zaokroženem znesku, ki bo približno ustreslovljeno na misijo Administracije v državi. Dejanska zal tem vplačilom.
izročitev blaga Vladi kakor tudi prenos lastninske prac) Vladna politika bo ta, da bo uporabljala Vlada
vice na tem blagu na Vlado ali njenega pooblaščenca v doglednem času po začetku delovanja Administracije v
proti ustreznemu potrdilu se izvrši^ brž ko prispe to državi za namene pomoči in obnove sredstva, ki bodo
blago v tiste določne uvozne luke ali obmejne točke Ju- ustrezala znesku zgoraj omenjenih čistih vplačil iz '
goslavije ali kake druge luke, ki j/h določi jugoslovanska točke b) po odbitku tistih zneskov, ki jih bo Vlada odvlada po občasnih sporazumih med Vlado in Admini- vedla Administraciji za njene stroške po gorenji točki a).
stracijo. Vlada in Administracija določita sporazumno Te naloge za pomoč in obnovo lahko obsegajo n. pr.
primeren postopek za ugotavljanje količine in kakovosti téle posle:
blaga, ki ga bo dobavljala Vladi Administracija.
1. posle, započete po Vladi ali,pod njenim vodstvom
Da bi omogočila Administraciji čim popolnejše iz- glede kmetijske in industrijske ^obnove, vštevši javne
polnjevanje njenih obveznosti po tem sporazumu, pa tudj službe;
2. posle, započete po Vladi ali pod njenim vodstvom
po sporazumu z dne 9. novembra 1943 in po resolucijah
Sveta, bo Vlada obveščala Administracijo in zaslišala glede zdravstvene službe in socialnega skrbstva;
3. skrb za razseljene osebe in njih selitev poleg
njeno mnenje glede načrtov in poslov, nanašajočih se na
razdeljevanje blaga, ki pa morajo obsegati naslednje tistih poslov, ki so obseženi v členu 2. tega sporazuma;
4. vskladiščenje, poslovanje in prevozno službo, popredmete, n. pr.:
1. ustanove in sredstva za razdeljevanje blaga, do- trebne Administraciji v zvezi s posli radi pomoči in obnove drugih držav;
bavljenega po Administraciji;
5. priskrbovanje blaga in storitev na ozemlju Jugo2. dodeljevanje tega blaga po območjih in glavnih
slavije za pomoč in obnovo drugih držav, kolikor bo
potrošniških .skupinah;
3. načela politike o cenah kakor tudi o specifičnih tako priskrbovanje v skladu z gospodarskimi potrebami
eenah za to blago in njihovega odnosa do cen za po- v Jugoslaviji.
Vlada bo po svojem prostem preudarku odločala,
dobno blago, proizvedeno v državi;
4. racioniranje in nadzorovanje cen po vrsti blaga, katere vsote se bodo dale v smislu te točke Administra,
po območjih in po potrošniških slojih za vsako vrsto ciji na razpolago.
č) Vlada bo z Administracijo pretresala svoje načrte
proizvodov, ki jih dobavi Administracija;
5. olajšave in poslovalne metode, prevoz in vskladi- izdatkov za pomoč in obnovo, kakor je to določeno v go.
renji točki c). Poleg tega bo pošiljala Vlada AdministraSčevanje blaga, ki ga dobavi Administracija;
6. da bi se poleg tega omogočilo Administraciji, da ciji obdobna poročila o svojih izdatkih in zasliševala
bi dejansko izpolnjevala svoje obveznosti po tem spora- mnenje Administracije v tem pogledu.
zumu, po sporazumru z dne 9. novembra 1943 in po resoluV tistih primerih, ko se bodo dali Administraciji za
cijah Sveta, bo Vlada primerno obveščala Administracijo njeno poslovanje na razpolago zneski skladno z gorenjo
o razdeljevanju blaga v Jugoslaviji. Razdeljevalni sistem točko c), se bodo uporabljali ti zneski skladno s skupno
glede tega blaga v Jugoslaviji ee bo opiral na resolucije med Vlado in Administracijo sestavljenim in določenim
S-'^'a in Vìada bo dajala predstavnikom Administracije programom.
možnost, da na vseh potrebnih stopnjah opazujejo razd) Konec prvih 6 mesecev kar začne Administracija
deljevanje po Administraciji dobavljenega blaga in da v državi po tem sporazumu poslovati, bosta pogodbeni
obravnavajo z ustreznimi organi Vlade na razdeljevanje stranki iznova pregledali določbe tega člena glede na
nastale razmere in potrebe.
nanašajoča se vprašanja.
e) Vse finančne operacije Administracije v Jugoc) Vlada bo omogočila Administraciji in bo z njo
sodelovala pri obveščanju javnosti glede dobave in raz- slaviji, vštevši tudi njene transakcije v inozemski veljavi,
deljevanja blaga za pomoč in obnovo, ki ga dobavlja se bodo opravlialp po Jugoslovanski narodni banki' ali
Administracija, in bo dovoljevala uporabljanje poesbnih po bankah, ki jih ta določi.
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Člen 5.
Misija (predstavništvo) Administracije in njeno osebje
a) Administracija postavi v Jugoslaviji svojo misijo,
ki bo po sredstvih Administracije imela potrebno osebje
za uspešno izpolnjevanje svojih obveznosti po tem sporazumu, sporazumu z dne 9. novembra 1943 in resolucijah Sveta. Misija bo imela osebje, potrebno za izvajanje del po členu 1. tega sporazuma v zvezi z določanjem
potrebe po pomoči in obnovi in z dobavljanjem blaga,
„ osebje, potrebno za opravljanje storitev, določenih v na.
črtih po Členu 2. tega sporazuma, osebje, potrebno v
zvezi z razdeljevanjem blaga po členu 3. tega sporazuma,
in tisto osebje, ki bi utegnilo biti uporabljano v zvezi
s poročanjem, računovodstvom in iinančnim' poslovanjem
• Administracije v Jugoslaviji v smislu tega sporazuma.
Glavni stan Administracije je na sedežu Vlade.
b) Sef misije Administracije, njegovi namestniki in
glavni sodelavci bodo imenovani sporazumno z Vlado.
Administracija priobči Vladi obseg eplošnih pooblastil,
danih šefu misije.
c) Vlada bo olajševala sprejemanje in kretanje osebja Administracije po Jugoslaviji v smislu tega sporazuma, kakor je to priporočeno v resoluciji 36.
č) Administracija jamči za dobro vedenje, poštenost
in nravnost svojega osebja in bo odpustila ali odpoklicala tiste osebe, ki bi se pregrešile zoper ta načela.
' • Vlada se pooblašča, da sme zahtevati od Administracijo,
da odpusti ali odpokliče tiste izmed osebja Administracije, ki se pregrele zoper ta načela.
d) Izraz >osebje Administracije«, kakor je uporabljan v tem sporazumu, obsega .poleg nameščencev Administracije tudi nameščence iüozemskih prostovoljnih in
dobrodelnih društev, ki delujejo pod upravo Administracije v okvira resolucije 9 (3).
e) Dosledno z gorenjo točko a) sme zaposlovati
Administracija jugoslovanske državljane in osebe, ki bivajo stalno v Jugoslaviji, v tisti meri, ki je potrebna, da
% ustreže svojim obveznostim. Vlada bo-dajala vso potrebno pomoč, da omogoči Administraciji za njeno poslovanje po tem sporazumu nastanitev in zaposlovanje
primernih oseb z jugoslovanskim državljanstvom ali
°seb s stalnim bivališčem v Jugoslaviji. Osebje s stalnim bivališčem v Jugolaviji ali jugoslovanske državljane
Pa bo zaposlovala Administracija samo s pritrditvijo
Vlade.
f) Vse domače osebje se plačuje po običajni plačni
iestvici za, enake službe v Jugoslaviji.
Člen 6.
Ugodnosti, prednosti in svoboščine
... ) Vlada ukrene vse česar treba, da se Administracij olajša delovanje in Administracija podpre s takimi
uslu
gami in ugodnostmi, ki so ji potrebne za njeno pokovanje v Jugoslaviji.
b) Vlada priznava Administraciji naslednje olajšave,
prednosti, svoboščine in izjeme:
1. Administracija ne more biti tožena niti ee ne
morejo zoper njo voditi pravde razen z-izrecno njeno
Privolitvijo ali kolikor se to ^določi v katerem koli dogovoru, ki ga' sklene Administracija ali ki se sklene v
njenem imenu;
•'
2. nedotakljivost arhivov, Administracije in prostorov njenega uradnega' poslovnega glavnega stana na
sedežu Vlade; '
a

3. iste ugodnosti in izjeme glede nadzorovanja zamenjave inozemske veljave, ki se dajejo predstavnikom
vlad, ki so članice Administracije.
c) Vlada ukrene vse česar treba, da omogoči Administraciji izvrševanje njenih pravic iz člena 1., točke 1.
sporazuma z dne 9. novembra 1943 pa ozemlju, ki je pod
oblastjo Vlade.
č) Vlada priznava osebju Administracije, kadar
opravlja to osebje posle Administracije, naslednje prednosti in svoboščine:
1. prostost od kakršne koli carine za tisto poslovanje osebja, ki ga opravlja v svojem službenem svojstvu
in ki spada v okvir njemu določenih opravil;
2. isto oprostitev od omejitve priseljevanja, registracije tujcev in obveznosti vojaške službe ter iste olajšave
glede valutnih omejitev, ki so priznane predstavnikom,
uradnikom in nameščencem Sanic drugih vlad enakega
čina.
Gorenje prednosti in svoboščine se no priznavajo
jugoslovanskim državljanom ali osebam, ki stalno bivajo
v Jugoslaviji, razen v tistem obsegu, ki ga določi vlada.
d) Vlada bo, kolikor bo to le mogoče, olajševala
prevoz blaga in oprave Administracije na prevozu in bo
to blago in to opravo Administracije opraščala nepovoljnih sodnih odredb in zaplembe.
e) Vlada bo dajala službeni korespondenci Administracije iste ugodnosti, ki so priznane službeni korespondenci' vlad, članic Administracije, vštevši:
1. prednost za telefonske in telegrafske priobčitve
bodisi po žici ali brezžično in za postopki se prenaša
v diplomatski vreči ali po kurirju;
2. popuste, ki jih uživa Vlada za službene brzojavke;
3. diplomatski položaj za kurirje in* diplomatske
vreče Administracije;
4. oprostitev službene korespondence od cenzure ob
primernih varnostnih odredbah;
5.«primerno ureditev uporabljanja šifer in okrajša,
nih, naslovov v brzojavni korespondenci šefa misije
UNKRE na sedežu Vlade v inozemstvo in iz inozemstva.
Vlada bo priznavala Administraciji ustrezne poštne
olajšave, vštevši tudi take poštne olajšave ali ureditve
o uporabljanju posebej natisnjenih ali pretisnjonih
znamk, kolikor je to v rabi.
f) Administracija predloži kdaj pa kdaj Vladi imena
članov misije v Jugoslaviji, lei so upravičeni do olajšav,
omenjenih v členih 5., 6. in 7. tega sporazuma.
. g) Osebje Administracije, ki ima jugoslovansko državljanstvo, ki pa ne biva stalno v Jugoslaviji, a je a
prirojstvom ali kako drugače pridobilo drugo državljanstvo, bo deležno istih prednosti in svoboščin, dovoljenih
s tem členom in s členom 7., kot osebje Administracije,
ki .nima jugoslovanskega državljanstva ali ne biva stalno
v Jugoslaviji.
Vlada preizkusi primere, ki s,e nanašajo • na tiste
osebe, ki so jugoslovanski državljani," ki pa ne bivajo
stalno v Jugoslaviji in so s prirojstvom ali na drug način pridobile drugo drža^janstvo.
Administracija je upravičena prevažati v druse
države blago za pomoč in obnovo, ki ga je sama uvozila
v Jugoslavijo in ki je, oproščeno izvozne kontrole ali
drugih omejitev,, pa je.last Administracije in je namenjeno za uporabo v drugih državah zrnirtj Jnfo=laviie,
toda je začasno vsklad^čeno v Jugoslaviji "ali pa je na
prevozu skozi Jugoslavijo

162
Člen. 7.

Člen 10.

Darki

Trajanje sporazuma
Ta sporazum stopi v veljavo z današnjim dnem. V
veljavi ostane -do preteka roka 6 mesecev od dne ko ena
izmed strank pismeno obvesti drugo stranko o svoji nameri, da se pogodbeno razmerje zaključi.
Ne glede na pretek roka tega sporazuma:
a) se odnosi med strankama urejajo še nadalje po
sporazumu z dne 9. novembra 1943 in resolucijah Sveta;
b) ostanejo v veljavi členi 4., 5., 6., 7. in 8. radi
redne likvidacije, dokler celokupno poslovanje Administracije v Jugoslaviji ne bo končano.
Ta sporazum je sestavljen v petih primerkih, med
njimi so trije primerki v angleškem, dva v srbskohrvatskem jeziku. Obojno besedilo, tako angleško kakor srbskohrvatsko, je za pogodbeni stranki enako avtentično.
V potrditev tega sva podpisana • opolnomočenca, ki
sva veljavna za to pooblaščena, podpisala ta sporazum,
ki je bil sklenjen dne 24. marca 1945 v Beogradu. Za Administracijo Zedinjenih
narodov za pomoč in obnovo:
Za Jugoslovansko vlado:
Roy F. Hendrickson s. r.
Ing. Nikola Petrovič s. r.

a) Administracija, njena premična in nepremična
imovina, dohodki, njeni posli in transakcije kakršne koli
vrste so oproščene vseh davkov, doklad, carin ali davščin, naloženih po Vladi ali kateri koli drugi nižji politični enoti ali drugi javni oblasti v Jugoslaviji. Administracija je prav tako oproščena vsake obveznosti, pobirati ali izterjevati kakršne koli davke, doklade, carine
ali davščine, naložene po Vladi ali Po kateri koli nižji
politični enoti ali javni oblasti. Ne glede na to je Administracija voljna pobirati pri svojih uradnikih in uslužbencih, jugoslovanskih državljanih ali stalno v Jugoslaviji bivajočih osebah tiste davke, ki se v Jugoslaviji
redno pobirajo od nameščencev. Ta določba pa tudi ne
bo zadrževala Vlade, da bi ne pobirala posrednih davkov
ob prodaji blaga v smislu veljajoče zakonodaje. Vlada
ni po nikakršni osnovi zavezana vrniti kakršne koli
davke, ki jih pobere na ta način.
b) Ne Vlada ne katera koli druga nižja politična
enota ne katera druga javna oblast ne morejo naložiti
nikakršnega davka, doklade, carin ali davščin na plače
ali nagrade za osebne usluge, ki jih plača Administracija ali kako inozemsko dobrodelno društvo svojim urad, nikom, uslužbencem ali drugemu osebju Administracije
(kakor je to pojasnjeno v členu 5. tega sporazuma), ki pa
niso državljani Jugoslavije niti ne bivajo stalno v Jugoslaviji. Izjeme od obdačbe, ki je priznana uradnikom in
nameščencem Administracije, ki niso Jugoslovani, tem
osebam ne daje pravice zahtevati povračilo kakršnega
koli posrednega davka, zlasti ne davka na potrošne
proizvode.
c) Vlada ukrene vse česar treba, da se zgoraj navedena načela ostvari jo. Razen tega 4izda Vlada vse
druge potrebne odredbe v zvezi z resolucijo 16, da bi
zagotovila, da se na blago in na storitve za pomoč in
obnovo, priskrbljene po Administraciji, ne naložijo nikakršni davki, doklade, carine ali davščine, s katerimi
' bi se zmanjšala sredstva Administracije.
č) Ce bi Vlada kakšen drug davek ali davščino nasprotno temu členu pobrala, mora te davke vrniti.

Ta sporazum Administracije Zedinjenih narodov za
pomoč in obnovo z demokratsko federativno Jugoslavijo
je stopil v veljavo na dan podpisa dne 24. marca 1945.
Beograd dne 30. maja 1945.
Minister
za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič s. r.

Predsednik
Gospodarskega sveta:
A. Hebrang s. r.

405.
Na podstavi Sena 4. zakona o ustanovitvi sklada za
obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem predpisujem naslednji

pravilnik
o poslovanju s slćlađom za obnovo đežele in pomoč
opustošenim krajem

Člen 8.

Člen 1.

Poročanje in razviđovanje

Sklad za obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem, ustanovljen s členom 1. zakona o njegovi ustanovitvi,
je obrestonosno naložen pri Državni hipotekami banki
v Beogradu kot organu zveznega ministrstva za iinance.

a) Vlada mora voditi ustrezno statistično razvidnost
o poslovanju za pomoč in obnovo, potrebno za razbremenitev Administracije od prevzete odgovornosti in se
bo posvetovala z Administracijo glede njenih zahtev po
tem razvidovanju.
b) Vlada bo dajala Administraciji vse. podatke, poročila in obvestila, ki jih bo Administracija zahtevala in
ki bi se nanašala na pomoč in obnovo in bi bila Administraciji potrebna za izpolnjevanje njenih obveznosti.
Člen 9.
Sprememba sporazuma in dopolnilni sporazumi
a) Vlada in Administracija se bosta blagohotno ozirali na vsako pobudo, ki bi jo dala druga drugi glede
spremembe tega sporazuma.
Vsaka taka sprememba se lahko izvede ob;obojeetranski pritrditvi
b) Če bi bilo to potrebno ali želeti, bosta pogodbeni
stranki sklepali dodatne sporazume in uredbe, ki naj določbe tesa sporazuma izpopolnijo.

Člen 2.
Vsi dohodki po členu 2. zakona o ustanovitvi sklada
za obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem se
inorajo izročati Državni hipotekami banki v dobro imovine Jega sklada.
Državna hipotekama banka opravlja tudi celokupno
izplačevalno službo sklada..
'
Člen 3.
Državna hipotekama banka vodi knjigovodstvo
sklada za obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem po
svojih predpisih o poslovanju s skladi, le da vodi v
svojih, knjigah ta sklad v dveh delih, in to:
1. I. sklad za obnovo dežele in pomoč opustošenim
krajem; nanj vknjižuje ves dohodek iz člena 2., točke 1.
zakona o ustanovitvi sklada, in
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406.
2. II. sklad za obnovo dežele in pomoč opustošenim
krajem; nanj vknjižuje vs© dohodke iz člena 2., točk 2.,
Odločba o izplačevanju državnih obveznosti, na3. in 4. zakona o ustanovitvi sklada.
stalih
pred uveljavitvijo zakona o tečajih za odvzem
Državna hipotekama banka osnuje posebno raz-*
okupacijskih
bankovcev iz obteka in o poravnavanju
vidovanje vseh dohodkov sklada tako, da je izkazan vsak
dohodek ločeno po točkah, naštetih v členu 2. zakona obveznosti v območju Hrvatske
(minister za finance, VII. št. 3187 z dne 25. junija
o ustanovitvi sklada.
1945).
. Člen 4.
Vse posle računovodske službe tega eklada vodi
oddelek za državno računovodstvo zveznega ministrstva
za finance, ki vodi radi organiziranja te službe naslednje
knjige: ,
1. dnevnik e stolpcema za prejemke in za izdatke;
2. razdelilnik za dohodke in razdelilnik za izdatke.
Vknjiževanje dohodkov in izdatkov sklada mora priravnati oddelek določbam točk 1. in 2. člena 3. tega
pravilnika. Po potrebi osnuje tudi druge pomožne knjige,
če to terja vršita te službe.

407.

, Odločba o razpolaganju z vezanimi terjatvami in
o izplačevanju akontacij na potrdila v območju
Hrvatske
- (minister za finance, VÌI. št. 3188 z dne 25. junija
1945).
408.

Odločba,

Člen 5.
Gospodarski svet zavzema in izdaja naloge za izplačila iz imovine tega sklada na podstavi Člena 3. zakona
o ustanovitvi sklada za obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem po računovodstvenem oddelku zveznega
ministrstva za finance.
Člen 6.
Organ kontrolnega oddelka zveznega ministrstva za
finance pri Državni hipotekami banki opravlja kontrolno službo o izplačilih in vplačilih za ta sklad.
Člen 7.
Konec vsakega koledarskega leta pošlje oddelek
državnega računovodstva pri zveznem ministrstvu za
finance kontrolno-računski komisiji pri predsedništvu
ministrskega sveta zaključni račun v pregled, pretres in
razrešitev.
Člen 8. .
Vse odločbe o razporeditvi potroška imovine tega
sklada se dostavljajo v enem primerku proračunskemu
oddelku zveznega 'ministrstva za finance radi njegovega
razvida.
Člen 9.
Za vsako opravljeno vplačilo in izplačilo ali drugo
•reto spremembe pri skladu za obnovo dežele in pomoč
opustošenim krajem, kakor ga vodi Državna hipotekama
tanka po členu 3., točkah 1. in 2. tega pravilnika v
8
vojih knjigah, mora banka redno' poročati oddelku
državnega računovodstva pri zveznem ministrstvu za
finance radi soglasnega knjiženja.
Člen 10.
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem razglasitve.
Beograd dne 19. junija 1945.
V. št. 5059.
Minister za finance:
Sreten Žujovie s. r.

o izplačevanju državnih obveznosti, nastalih pred uveljavitvijo zakona o tečajih za odvzem lirskih bonov in
okupacijskih bankovcev iz obteka in o poravnavanju
obveznosti na denarnem območju italijanske lire,
nemške marke in penga (Slovenija)
«
Na podstavi člena 14. zakona o tečajih za odvzem
lirskih bonov, okupacijskih bankovcev in o poravnavanju
obveznosti na denarnem območju italijanske lire, nemške
marke in penga (Slovenija) takole
odločam:
1. Za vse državne obveznosti, ki so dospele pred
uveljavitvijo omenjenega zakona, se izplača upnikom
znesek do največ 5000 dinarjev DFJ, za ostanek terjatve
pa se jim izdajo potrdila, ki se izplačajo v roku treh
mesecev od uveljavitve omenjenega zakona.
2. Če bi bilo v nevarnosti obratovanje podjetij, važnih za obnovo dežele, se sme takim podjetjem izjemoma
izplačati namesto 5000 dinarjev DFJ največ do 30V»
njihove terjatve. Potrebo, da se podjetju izplača do 30*/«
njegove terjatve namesto 5000 dinarjev DFJ, oceni nalogodajnik blagajne, ki naj izplačilo opravi..
"
3. Državni uradi bodo izdajali potrdila iz točke 1.
na obrazcih za potrdila, ki se izdajajo pri zamenjavi
okupacijskih bankovcev. Pristojne glavne komisije z*
prevzem in% zamenjavo okupacijskih bankovcev izdajo
državnim uradom potrebno število obrazcev teh potrdil.
. 4. Ob izdajanju potrdil bodo državni uradi v nadalje. vanju tiskanega besedila na potrdilu >Položil je radi
zamenjave oziroma odtegnitve« dodali: >neporavnano
državno obveznost« in vpisali znesek celokupne dospele
obveznosti v okupacijski veljavi Ce, je izplačal državni'
urad evojemn upniku 30e/e njegove terjatve, doda za
tiskanim besedilom v potrdilu >Prinosniku se je ob položbi omenjenih bankovcev izplačalo« še: >30 %« in vpiše
znesek izplačane akontacije v dinarjih DFJ. če je pa
državni, urad izplačal svojemu* upniku samo 5000 dinarjev
DFJ, ne doda £* zgoraj navedenim besedilom niČ3sar,
ampak vpiše samo v stolpcu za izplačane akontacije
dinarjev DFJ 5000.—.
5. Državni uradi izpolnijo poleg izvirnega potrdila
tudi vse tri kopije, ki so v knjižici potrdil, svojemu
upniku pa izdajo samo izvirno potrdilo, medtem ko osta«'
nejo vse tri kopije v knjižici
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6. Potrdila, ki ee izdajajo na tej osnovi, morajo biti
overjena s podpisom blagajnika in uradnim pečatom
državnega urada.
7. Upniki državnih uradov se smejo na podstavi tako
dobljenih potrdil in svojega blanko akcepta okoristiti e
'kreditom pri podružnicah Narodne banke, Državne hipotekarne banke, Poštne hranilnice ali Denarnega zavoda
Slovenije do 70% protivrednosti v dinarjih DFJ svoje
celokupne terjatve po potrdilu v okupacijski veljavi, in
po odbitku prejete akontacije, ako jim je gotovina neogibno potrebna za nadaljevanje dela (nabava surovin
in pogonskega materialaj izplačilo mezd in plac" ipd.),
za kar morajo predložiti verodostojne dokaze.
Beograd dne 25. junija 1945.
VII. št. 3189.
Minister za finance:
Sreten Žujović s. r.
409.
Odločba
o razpolaganju z vezanimi terjatvami in o izplačevanju akontacij na potrdila v območja Slovenije
• zvezi z zakonom o odvzemu iz obteka in o zamenjavi okupacijskih bankovcev in da bi se gospodarstvu
zagotovila potrebna sredstva za vmesno dobo-do likvidacije potrdil oziroma do deblokiranja terjatev pri denarnih zavodih, začasno vezanih po zakonu o tečajih za
odvzem lirskih bonov in okupacijskih bankovcev iz obteka in o poravnavanju obveznosti na denarnem območju
italijanske lire, nemške marke in penga (Slovenija),
takole:

odločam:
' 1. Zasebni denarni zavodi smejo za izplačilo obveznosti iz hranilnih vlog in tekočih računov do zneska,
določenega z zakonom o tečajih za Slovenijo, kakor tudi
za izplačilo obveznosti po točki 4. te odločbe in posojil
po točki 6. te odločbe razpolagati s svojimi terjatvami
pri drugih denarnih zavodih do polnega zneska obveznosti oziroma posojil, ki jih morajo izplačati.
2. Za poravnavo režijskih izdatkov smejo denarni
zavodi razpolagati s svojimi terjatvami pri drugih denarnih zavodih do zneska teh izplačil.
3. Denarnim zavodom se smejo za namene -iz točk 1.
in 2. te odločbe izplačevati pri Narodni banki, Državni
hipotekami banki, Poštni hranilnici in Denarnem zavodu
Slovenije akontacije na potrdila, prejeta v zvezi z zamenjavo lirskih bonov in okupacijskih bankovcev.
4. Gospodarska podjetja, ki delajo za vojaške in
druge važne gospodarske namene, smejo za izplačilo režijskih izdatkov in nujnih naložb (nabava surovin ipd.)
razpolagati s svojimi terjatvami pri zadevnem denarnem
zavodu,. toda samo do 80 % terjatve; podjetja, morejo
uporabljati za te namene svoje terjatve pri enem ali pri
več denarnih zavodih, prepovedano pa jim je opravljati
izplačila pri več denarnih zavodih po isrf osnovi; o tako
opravljenih izplačilih morajo denarni zavodi vsakih 10
dni poročati ministrstvu za finance.
5. V točki 4. navedenim podjetjem smejo za isti namen izplačati Narodna banka, Državna hipotekama ba'nka,
Poštna hranilnica in Denarni zavod Slovenije akontacije
na potrdila, prejeta v zvezi z zamenjavo lirskih bonov

in okupacijskih bankovcev, toda samo v mejah odstotka,
navedenega v prednji točki.
6. V točki 4. navedena podjetja smejo, za iste namene, kolikor jim po zakonu o tečajih za Slovenijo in
po točkah 4. in 5. te odločbe izplačana sredstva ne bi
zadostovala, dobivati za izplačila v te namene posojila
na ostanek do 70% imenske vrednosti potrdil, oziroma
do zneska 80% svojih terjatev pri denarnih zavodih.
Podjetja smejo dobivati ta posojila, in to: na potrdila —
pri denarnih zavodih, pri katerih so kopije potrdil, t. j.
pri Narodni banki, Državni hipotekami banki, Poštni
hranilnici in Denarnem zavodu Slovenije, na podstavi
svojih terjatev — pri tistih denarnih zavodih, pri katerih
se njihove terjatve vodijo. Posojila se bodo dajala podjetjem s kritjem v sola menicah in ob nadaljnjem jamčenju s temi potrdili oziroma z vezanimi terjatvami pri
denarnih zavodih.
7. Akontacije na navedena potrdila (točki 3. in 5.
te odločbe) izplačujejo Narodna banka, Državna hipotekama banka, Poštna hranilnica in Denarni zavod Slovenije iz svojih sredstev, vendar mora ministrstvo za
finance tem zavodom izplačati ustrezno povračilo.
8. Predpisi, ki se nanašajo na razpolaganje s sta.
rimi terjatvami pri denarnih zavodih, ostanejo do nadaljnje odredbe v veljavi, kolikor ne nasprotujejo predpisom
zakona o tečajih za Slovenijo.
Beograd dne 25. junija 1945.
VII. št. 3190.
Minister za finance;
Sreten • Žujorid s. r410.
Na podstavi člena 14. zakona o izplačevanju potrdil,
izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih dajem drugo
navodilo
za izvrševanje zakona o izplačevanja potrdil, izdanih
ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganja s terjatvami na vezanih računih
I.
K Slenu 1.
Imetniki potrdil, ki ne stanujejo v kraju, kjer naj se
jim potrdila izplačajo, lahko predajo svoja potrdila poleg
tega, da jih lahko pošljejo v likvidacijo po pošti, krajevnemu narodnemu odboru, ki jih dostavi zadevnemu
denarnemu^ zavodu v likvidacijo.
s

-,

II.
K členu 2.
S podjetji je treba razumeti vsa industrijska, radarska, obrtniška, založniška, prometna in trgovinska podjetja in obrate, gozdno proizvodnjo, zasebne internate,
zasebne bolnišnice (sanatorije, porodnišnice), lekarne, pa
tudi vse obrate po zakonu o obrtih, kolikor njso spredaj
našteti. Da bi pa moglo potrdilo veljati kot potrdilo za
podjetje, je potrebno, da se to vidi iz potrdila samega
(n. pr.: Potrdilo se glasi na ime >Ivan Božović, Beograde
Dasi je le-tâ lastnik nekega podjetja, se likvidira potrdilo
v tem primeru, kakor da ie lastnik zasebnik. Če se glasi
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potrdilo »Ivan Božovič, kleparska obratovalnica, Beograd«, se bo likvidiralo kot potrdilo za podjetje. Ce se pa
glasi potrdilo >Ivan Božović, klepar, Beograde, se bo likvidiralo kot potrdilo zasebnika, če imetnik ne dokaže, da
ee njegov obrat vodi s tem nazivom).
III.
K členu 4.
Odbitkov za sklad za obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem ni pri potrdilih, katerih imetniki eo kolektivi pri vojaških enotah,
IV.
K členu 6.
Na navadne in trajne hranilne vloge pri kreditnih in
ostalih zadrugah in njihovih zvezah, ustanovljenih po zakonu o gospodarskih zadrugah, se mora glede odbitka za
sklad uporabljati točka 2. tega člena.
V.
K členu 10.
Da dela neko proizvodniško podjetje za vojaške ali
za važne gospodarske namene, dokaže podjetje s potrdilom pristojnega zveznega ali deželnega ministrstva.
VI.

6

*

K členu 12.
a) Pri dospelih državnih obveznostih se odtegujejo
odbitki za sklad po uiihovem skupnem zjiesjtu, znižanem

za znesek, ki se je izplačal (iz te obveznosti) po členu 9.
zakona o tečajih za odvzem okupacijskih bankovcev iz
obteka in o poravnavanju obveznosti. To velja tudi tedaj,
če se je za take obveznosti izdalo potrdilo.
b) Na dospele državne obveznosti se ne morejo več
izdajati potrdila na podstavi odločbe ministra za finance
z dne 26. aprila 1945 (Uradni Ust DFJ št. 27 z dne
27. aprila 1945) in navodila za uporabo te.odločbe VII.
št. 1827 z dne 12. maja 1945 (Uradni list DFJ št. 35 z dne
25. maja 1945).
c) Obveznosti državnih ustanov in narodnih oblasti
vobče, ki izhajajo iz poslov, v katerih nastopajo državne
ustanove oziroma narodne oblasti kot podjetje (n. pr.:
delavnica za popravilo vagonov direkcije državnih želez.
nlc, prav tako: izvršilni narodni odbor za mesto Beograd,
nastopa kot podjetje, kadar kupi od industrijskega podjetja >Makišc d. d., po trajnem razmerju — ne ad hoc —
električni tok, ki ga prebivalstvu naprej proda), ne štejejo se za državne obveznosti po členu 12. zakona o izplačevanju ffotrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih
bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih, pa se od njih za sklad nič ne odteguje.
č) Odbitke od sodnih pologov, ki so pri denarnih za.
vodih, odtegujejo ti denarni zavodi, morajo pa obvestiti
pristojno sodišče o tem, koliko je pologa ostalo.
d) Davčna naplačila v okupacijskem denarju so izenačena s pologi pri državnih uradih.
Beograd dne 26. junija 1945.
VU. St. 3193,
Minister za finance:
Sreten Žujović s. r.

h

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 11.

Priloga k 23. kosu z dne 4. avgusta 1945.

Letnik l/H.

O 5• 5 a v e
Razna oblastva
407—7—5

Natečaj.
Državni, babiška šola v Ljubljani
sprejme
25 babigkih učenk
v enoletni babiški tečaj, ki začne redni
pouk dne 1. septembra 1945! Prošnje sa
sprejem je treba vložiti do 15. avgusta
^t. I. pri upravi babiške šole v Ljubljani,
"Slajmerjeva ul. št. 3.
Pogoji za sprejem v babiško šolo:
1. Prosilka ne sme biti mlajša od 18
in ne starejša od 30 let, kar dokaže s
krstnim listom.
2. Biti mora dobrega vedenja in po«
litično neoporečna, kar dokaže s potrdilom K N00.
3. Ako je omožena, mora imeti .mo.
ževo dovolilo. Ako pa je ločena, mora
to dokazati s potrdilom duhovnih in civilnih sodišč.
4. Dovršiti kje morala najmanj štiri
razrede osnovne šole, kar dokaže z zadnjim šolskim spričevalom.
5. Priložiti mora zdravniško spriče.
yalo, da je telesno in duševno zdrava,
da ni noseča in da je sposobna opravljati babiški poklic.
6. Priložiti mora potrdilo krajevnih
oblasti, da je v dotičnem kraju potreba
po babjci.
Vse kanđiđatinjc, ki bodo pozvane,
8e morajo zglasiti na dan SO. avgusta
1945 zjutraj v bolnici za ženske bolezni
v Ljubljani, kjer bodo zdravniško pregledane in kjer bo sprejemni izpit. Izbrane kandidatinje ostanejo takoj v Soli.
Šolanje je brezplačno. ,
Ljubljana 12. julija 1945.
I
uprava dri. babiške Sole

ustanovno skupščina

Izgubil sem listino o podelitvi vojaškega konja v mojo privatno last, izdano
dne 24. julija 1945, št. 219/45 od okrajnega odbora 0F, odsek za kmetijstvo v
Slov. Gradcu in jo proglašam za neveljavno.
Mrak Jernej, posestnik,
Št. Vid pri Slov. Gradcu
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II. 281/1.
Vabilo
na

449,

Objava.

ustanovno skupščino

»Sade, podjetje s sadjem in zelenjavo
ter njihovimi izdelki, d. d. v Ljubljani,
ki bo
dno 14. avgusta 1915 ob 15. uri v prostorih Zbornice TOI v Ljubljani, Beethovnova ul. 10, s temle
dnevnim redom :
1. Začetek iu konstituiranje skupščine;
2. sklepanje o ustanovitvi delniške
družbe in končnoveljavna ugotovitev
družbene pogodbe;
3. volitev devetih članov upravnega odbora;
4. volitev petih članov .nadzornega odbora in petih namestnikov.
V Ljubljani dne 2. avgusta 1945.
Kreutzer Pavel, Dr. Schauer Dolfe,
oblastveno postavljena pooblaščenca
451

Objava.
Izgubil sem repatriacijsko objavo, izdano 6. junija 1945 od načelstva štaba
drž. komisije za repatriacijo v Ljubljani
na ime GlinSek Ivan iz. Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno,
Glinsek Ivan

Objava.
458

Vabilo
na

455

Objava.

Izgubil sem šofersko legitimacijo, izdano od mestnega odbora OF v Ljubljani na ime Pavletič Rudolf iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
PavletiÈ Rudolf
457

Objava.
Izgubil sem indeks tehnične fakultete
univerze v Ljubljani na ime Pretnar
Jože iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavnega.
Pretnar Jože
452

Objava. ,
Izgubila sem izpričevalo I. razreda
meščanske šole zavoda Lichtenturn v
Ljubljani na ime Rode Darinka iz Homca pri Kamniku* Proglašam ga za neveljavno,
o
Bode Darinka
«
418

Objava.
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Sever-Grčar Pavla iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno,
Sever-Grčar Pavla

457

Razno
•. 282/1.

družbe in končnoveljavna ugotovitev
družbene pogodbe;
3. volitev devetih članov upravnega odbora;
4. volitev petih članov nadzornega odbora in petih namestnikov.
V Ljubljani dne 2. avgusta 1945.
Kreutzer Pavel, Dr. Schauer Dolle,
oblastveno postavljena pooblaščenca

.

Zgorela so, mi vsa izpričevala II. ženske realne gimnazije v Ljubljani in indeks filozofske fakultete univerze v
Ljubljani na ime Kovačič Vera iz Ljubljane. Proglašam Jih za neveljavna.
Koračić Vera

*Gosađ«} podjetje z gozdnimi sadezî, m•e
-U in deželnimi 'pridelki, d- d. T
450
Ljubljani,
*• •
ki bo
Objava.
dne 14. avgusta 1945 ob 15. uri v proIzgubil sem začasno osebno izkaznico
storih Zbornice TOI v LJubljani, Bee- tek. št. 255, glasečo se na ime Lavtar
thovnova ul. 10, s temlo
Viktor, izdano pri krajevnem N00 Šendnevnim redom:
čur pri Kranju.4 Proglašam jo za neve!• Začetek in konstituiranje skupščine; ljavna
« Lavtar Viktor, Kranj
2- sklepanje o ustanovitvi delniške • • * •

451

Objava.
Ukradena mi je bila železniearska legitimacija št. 119251, izdana od direkcije drž. železnic v Ljubljani na ime Šuštar Franc, železničar iz Ljubljane. Proglašam io la neveljavno.
Šuštar Frane
'*
• »
45G

Objava.
Izgubila sem osebno'izkaznicoštevilka
0253569, izdano od uprave narodne milice v Ljubljani na ime Trunk Terezija,
roj. Zapušek, stanujoča v Preradovičevi
ulici 18. Proglašam jo za neveljavno.
Trunk Terezija

Urednik: Pohai Robert s. LJubliani. « Tisk tn zuloHtu. tiskarne Merkur i Ljubljani. Predstavnik; Mihalek Otmaj ? Ljubljani,

POSEBNA PRILOGA
k iter. 24. „Uradnega lista Slovenskega ^arodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije'
. z dne 8. avgusta 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega Usta Demokratične federativne Jugoslavije" št. 7 in 46.

ŠtevilKaa T as dne 23. iefoniairta 1945. ÇDopolraitev)
92.
g Odlok
o davčnih stopnjah
Nacionalni konnte osvoboditve Jugoslavije je odločil:
1. da se stopnja po G. členu zakona o davku na poslovni promet določi na 4%;
2. da se stopnja davka na poslovni promet, navedena
v 4. in 5. rubriki ter v pripombah tarife skupnega davka
na poslovni promet, št. 86.210 z dne 27. decembra 1939
z vsemi kasnejšimi izpremembami in dopolnitvami, ki
so veljale na dan 6. aprila 1941, povišajo za 30%. Povišane stopnje se uporabljajo samo z desetinkami, ki se
raokrožijo navzeor. če stotinke prekoračijo številko 5.

Vsote pobrane do dneva, ko je stopil v veljavo ta
odlok o povišanih stopnjah, ki so veljale na dan osvoboditve, se ne vračajo.
Ta od'ok stopi v veljavo z dnevom razglasitve.
Beograd 6. februarja 1945.
III. št. 225.
Predsednik
Nacionalnega komiteja osvoboditve Juffoslavije:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r.
Finančni poverjenik:
Ini. Dušan Sernec s. r.

Števl•«a 4G z dite 3. f ulifa 1045.
411.

Uredba

usxanovuvi mmsKega podjetja* demokratske federativne Jugoslavije'
Člen 1.
Ustanavlja se Državno filmsko podjetje demokratske
iederativne Jugoslavije s sedežem v Beogradu in s področjem na vsem oaemlju demokratske federativne Jugoslavije, ki se bo imenovalo »Filmsko podjetje demokratske federativne Jugoslavije«.
To podjetje ustanovi v soglasju z ministrom za proeveto zvezne vlade in z vladami federalnih edinic v vsaki federalni ediniq filmske direkcije, ki bodo kot podružnice podjetja delovale v soglasju vsaka z ministrstvom za prosveto svoje federalne edinke.
Člen 2J
7 področje Filmskega podjetja demokratske fede-,
ranvne Jugoslavije spada:
1. proizvodnja umetniških, dokumentarnih in kulturno prosvetnih filmov in .filmskih novosti;
• 2. izključna ^pravica za uvoz filmov iz inozemstva in
za izvoz domače proizvodnje;
3. razpečevanje filmov, nabavljenih iz inozemstva in
Izdelanih v domači državi, po .vsem ozemlju demokratske
federativne Jugoslavije^

4. organiziranje lastnih stalnih in potujočih bioskopov
za kulturno prosvetno delovanje.
Člen 3.
> Temeljna glavnica Filmskega podjetja demokratske
federativne Jugoslavije znaša 1,000.000 dinarjev.
0 zvišanju temeljne glavnice in o otvarjanju potreb,
nih kreditov -odloča minister za (prosveto sporazumno z
ministrom za finance.
'>
Člen 4.
,
f
Podjetje vodi upravni odbor, sestavljen iz upravnika
kot predsednika in iz 10 članov. Vsaka federalna edinica
delegira po enega člana upravnega odbora; upravnika in
ostale člane pa postavlja minister za. prosveto zvezne,
vlade.
Izmed članov upravnega odbora imenuje minister za
prosveto stalni poslovni odbor iz 3 do^.4 članov.
Člen 5. ,
Od čistega dohodka, ki gà doseže, "vsaka federalna
direkcija gre 10% -tej federalni edini ci za sklad, ki bo
rabil za izdelavo kulturno prosvetnih in dokumentarnih
filmov in filmskih novosti za posebne potrebe vsake federalne edinice, in bo ta sklad samostojno upravljalo in
z njim razpolagalo ministrstvo za prosveto tiste federalne edinice..
Člen 6.
Filmsko podjetje demokratske federativne Jugosla.
,vije je pod nadzorstvom ministra za prosveto zvezne
vlade, ki predpiâe s pravilnikom določbe o notranjem
ustroju in poslovanju podjetja^
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Določbe uredbe o državnem računovodstvu in zakon
o glavni kontroli ne veljajo za to podjetje. Podjetje je
oproščeno vseh državnih davščin.
Člen 7.
Vsa tista podjetja za uvoz in razpečavanje, za proizvodnjo, obdelavo ali prikazovanje filmov, katerih imovina je po kakršni koli osnovi pripadla državi ali ji pripade, preidejo v last Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije; vsa takšna podjetja pa, ki so
Samo pod začasno upravo ali pod sekvestrom države, preidejo pod začasno upravo Filr-^^aa podjetja demokratske federativne Jugoslavije.

3. organiziranje, nadziranje in vzporejanje računovodstvene službe gospodarskih podjetij na vsem ozemlju demokratične federativne Jugoslavije;
4. kontroliranje in vzporejanje poslovanja federalnih
revizijskih organov;
5. izdajanje potrebnih ukrepov o uvedbi poenotenega računovodstva v skladu z veljajočimi predpisi.
Člen 3.

Naloga Državnega revizijskega zavoaa je organizirati, nadziiati in vzporejati računovodstveno službo, ki mora zlasti:
a) biti poenotena na vsem. ••••••• demokratske federativne
Jugoslavije, upoštevajoč vrsto in velikost pod.
Člen 8.
jetja;
Ukinjata se Državno filmsko podjetje, ki je bilo'ustab) omogočati sistematično nadzorovanje podjetij tanovljeno z odlokom poverjeništva za trgovino in industri- ko narednim oblastvom kakor tudi sindikatom;
jo z dne 20. novembra 1944, in tudi filmska sekcija proc) omogočati pravilno in poenoteno kalkulacijo;
pagandnega oddelka generalnega štaba Jugoslovanske
č) dajati sistematične in poenotene podatke državni
vojske; njuna imovina in vse njune pravice ter obvezno, in gospodarski statistiki;
sti pa preidejo na novoustanovljeno Filmsko podjetje de-<
dj rabiti 3 svojimi podatki pri organiziranju uvedbe
mokratske federativne Jugoslavije.
načrtnega gospodarstva in pri nadziranju, kako se to izvaja;
e) podpirati racionalizacijo podjetij z vsemi sredstvi
Člen 9.
v svojem področju, zlasti s primerjanjem in izkoriščaTa uredba stopi v veljavo z razglasitvijo v Uradnem •••• računovodstvenih podatkov raznih podjetij;
listu DFJ.
) z jasnim prikazovanjem uspehov posameznikov in
Beograd dne 30. junija 1945.
••••••••• oddelkov v podjetju mora spodbujati k tek.
movanju in k udarniškemu delu.
Predsednik ministrskega sVeta
in minister za narodno obrambo:
Člen 4.
Minister •• prosveto:
Maršal Jugoslavije
Vladislav IUbnikar s. r.
Josip Broz - Tito s. r.
Državnemu revizijskemu zavodu demokratske fede,
rativne Jugoslavije načeluje direktor, katerega postavi
'minister za trgovino in preskrbo.
412.
Clea 5.
Na podlagi člena 24. odloka predsedništva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije o poenoPodrobnejše določbe o ustroju in poslovanju Državtenju računovodstva z dne 1. februarja 1945 izdajem
nega revizijskega zavoda demokratske federativne Jugo,
slavije predpiše s posebnim pravilnikom minister za tr»
uredbo
govino in preskrbo demokratsko federativne Jugoslavije,
o ustanovitvi Državnega revizijskega zavoda demokratske federativne Jugoslavije
Člen 6.
člen 1.
Ta uredba stopi v veljavo na dan objave T Uradnem
Pri zveznem ministrstvu za trgovino in preskrbo se listu demokratske federativne Jugoslavije.
ustanavlja Državni revizijski zavod demokratske federaBeograd dne 27. junija 1945.
tivne Jugoslavije kot vrhovni organ za organiziranje in
Kab. ät. 544,
nadzorovanje celokupnega računovodstva državnih in zaMinister za trgovino m preskrbo;
sebnih podjetij. c
Ini. Nikola, Petrovič s. r<
Pod računovodstvom se razumejo vse oblike 'računovodstva, navedene v členu 1. odloka o poenotenju računovodstva z dne 1. februarja 1945 (Uradni list št. 6 z
/
dne 20. februarja 1945).
Z gospodarskimi podjetji se razumejo vsa podjetja,
413.
navedena * Členu '1. odloka o uvedbi enotnega računoSpremembe
VodstvaC
• Člen 2. *
v pravilniku o zakasni razvrstitvi krajev po artiginiV pristojnost Državnega revizijskega zavoda spada: skih razredih (to. Ust DFJ it. 35 x dne 25. V. 1945)
Na podlagi člena 17. uredbe o ureditvi mezd in plač
1. pripravljanje predlogov zakonov, uredb in drudelavcev in nameščencev V državnih gospodarskih in za.
gih predpisov v območju računovodstva;
t
2. oddajanje mnenj v območju računovodstva o vsa- sebnih-podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah ter
člena 7. uredbe o ureditvi prejemkov eivUnih državnih
kršnih Dredoisih. preden jih i*4a teko œimstrstyo;

Iß9
uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev zveznih ministrstev in ustanov odrejava naslednje:
V točki L, zadnjem odstavku je treba namesto besed: »Minister za Srbijo v zvezni vladi« postaviti besede:
>Federalna vlada Srbije«.
V točki II., zadnjem odstavku je treba namesto besed: »Minister za Hrvatsko v zvezni vladi« postaviti besede: »Federalna vlada Hrvatske«.
7 točki IV., zadnjem odstavku je treba namesto beseda »Minister za Makedonijo v zvezni vladi« postaviti
besede: »Federalna «vlada Makedonije«.
V točki V. pod 1., v drugem stavku je treba namesto
besed: »Minister za Črno goro v zvezni vladi« postaviti
besede: »Federalna vlada Črne gore«.
V točki VI., poslednjem odstavku je treba namesto
besed: »Minister za Bosno in Hercegovino v zvezni vladi«
postaviti besede: »Federalna vlada Bosne in Hercegovine«.
Beograd dne 26. junija 1945.
IV. et. 1430. '
Minister za socialno politiko: Minister za finance:
Kržišnik s. r. .
Sr. žujović s. r.

Člen 4.
Na eno zahtevo se more zahtevati potrdilo ali obvestilo samo za eno vrsto blaga. Za blago, sporno glede
carinske tarife, se no more niti zahtevati uiti izdati potrdilo ali obvestilo.
Člen 5.
V zahîèvi jo treba navesti sledeče:
1. ime (tvrdko) in kraj prosilčevega stanovanja;
2. v trgovini običajni naziv blaga, za katero se zahteva potrdilo ali obvestilo (trgovski, strokovni, reklamni,
zaščitni in drugi);
3. podatki o blagu: lastnosti (kakovost), država, kjer
se to blago proizvaja, in uporaba;
4. ali je prosilec že zahteval potrdilo ali obvestilo
od kake druge pristojne glavne carinarnice in kakšno
potrdilo ali obvestilo mu je bilo dano;
5. pri kateri carinarnici se naj blago uvozi;
6. ali jo blago, za katero ge zahteva potrdilo ali obvestilo, sporno glede carinske tarifo;
7. prosilceva izjava, da je prednje podatke dal. po
svoji najboljši vednosti in da eo natančni;
8. izjava o pristanku, da se smejo vzorci blaga poškodovati, kakor tudi, ali zahteva, naj so mu vzorci vrnejo.

414.

Člen 6.
Zali "-!\na potrd'la ali obvestila se izdajo v roku 3
dni, avo ni za'strokovno preskušanje treba več časa.
r

Na podlagi § 24. odloka o organizaciji državne finančne upravo predpisujem 'aslednji
postopek
•• dajanje carinskih tarifai** obvestil
i

Splošno določbe,
člen
Za izdajanja potrdil in obvestil o carinjenju blaga
tn o spremembah carinskih tarif ter o pobiranju vseh
drugih c"avščin, ki se pobirajo na carinarnicah, so pristojne tiste glavne carinarnice, ki jih odredi minister za
finance in pri katerih eo carinski kemijski laboratoriji (v
naslednjem besedilu: pristojna glavna carinarnica).
»V ta namen se ustanovi kolegij, ki bo opravljal vsa
pripravljalna dela in pripravljal odločbe za potrdila in
obvestila.
člen 2,
Kolegij je sestavljen i* 8 članov, îwhed katerih mora
6
äto*biti inženir kemije, diplomiran kemik ali tehnolog.
;. Predeodnika in člane kolegija In njihove namestnike
**ttedi načelnik carinskega oddelka.
Potrebno ©sobje na delo v kolegiju odreja upravnik
carinarnice,
.
Člen 3.
Potrdila in obvestila za carinjenje blaga in za upodabljanje carinskih tarif ter za pobiranje vseh ostalih
davščin, ki se pobirajo na carinarnicah, bodo izdajale pri»tojne glavne carinarnice na pismeno prosilčevo zahtevo,
poleg katere je prosilec dolžan predložiti 3 istovetne
vzorce blaga, za katero Zeli imeti potrdilo oziroma obvestilo, če zaradi neokretnosti ali velikosti blaga vzorcev ni,mogoče predložiti, se smejo predložiti 3 načrti
AU slike s točnim opisom Magai
1
Vzorci •• morajo overiti $ pečatom prosilca in

.Pristojne glavAft •••&•&

člen 7.
Ko. pristojna glavna carinarnica prejme in službeno
ugotovi zahtevo in vzorce, začne "kolegij sklepati, če je
•potrebno strokovno preizkušanje blaga, se vzorec dostavi
carinskemu kemijskemu laboratoriju. Takso za preizku.
sanje plača prosilec.
člen 8.
Kolegij odloča z večino glasov, a odločba mora vse- *
bovati podatke, ki so važni za pobiranje carine in ostalih
davščin, Kakor tudi tarifno številko in pojasnilo, iz katerih
razlogov se je izdala taka odločba za predmetno blago.
Člen 9.
Na podlagi tako izdane odločbe izda pristojna giari^
carinarnica prosilcu potrdilo (z enim vzorcem), kako je
treba ocariniti predmetno blago, oziroma obvestilo o za» •
htevanih podatkih. Odločbo z drugim vzorcem dottavi
carinskemu oddelku pri ministrstvu za îinance takoj po
izdaji potrdila ali obvestila radi odločitve.
Člen 10.
,
Rok veljavnosti potrdil je 30 dni od dne, ko se
"prosilcu Vročijo,na podpis, ali oddno, ko jih je finančni
minister v primeru pritožbe potrdil ali spremenil. Njihova veljavnost se podaljša do uvoza blaga, ako se nedvomno 'Ugotovi, da je bil na njih podlagi sklenjen
nakup blaga in da je bilo "blago na poti, ko je njihova
veljavnost iztekala.
Člen 11.
Kdor želi uporabiti potrdilo, ga mora priložiti z
vzorčim deklaraciji,' s katero prijavlja blago za carinjenje, carinarnica pa gà obdrži kot prilogo unikatu
deklaracije. Po opravljenem carinjenju .veljavnost potrdila ugasne
~

•••
Člen 12.
Ce se prijavlja blago na podlagi potrdila, pa ee
blago popolnoma ne sklada s predloženimi vzorci (sli.
kami, načrti), se šteje, kakor da se potrdilo sploh ni
priložilo deklaraciji.
Ce se pri pregledu blaga ugotovi, da se potrdilo
sklada z blagom, ni pa pravilno uporabljena tarifa,
morajo uradniki, ki opravljajo pregled, ne. da bi zadrževali ekspedicijo blaga, predložiti • pismeni in z
razlogi podkrepljeni referat carinarnici, ki ga pošlje
pristojni glavni carinarnici, katera je izdala potrdilo,
ta pa ga s svojimi razlogi, bodisi da sprejema ali zavrača
razlage uradnikov, pošlje carinskemu oddelku ministrstva za finance v rešitev.

1

Člen 13.
Če ocarini prosilec blago po izdanem potrdilu, minister za finance pa po členu' 9. tega postopka ugotovi,
da je to blago treba cariniti po nižji ali višji carinski
stopnji, tedaj uvoznik v tem primeru nima pravice do
povračila razlike, od njega pa se tudi ne bo zahtevalo
naknadno doplačilo.

potrdilo pristojne glavne carinarnice, vzamejo v prisotnosti deklaranta od vsake vrste osporjenega blaga po
tri označene vzorce in jih z zapisnikom o izvidu dosta-^
vijo carinarnici v nadaljnji postopek v smislu člena 16."
tega postopka.
Tako je treba ravnati tudi v primeru, kadar sam
deklarant pri uradnem pregledu blaga ospori točnost
prijave v deklaraciji v; svojo korist.
Člen 18.
Ce deklarant, preden dvigne mago iz carinarnice,
radi vložitve pritožbe po členu 55. carinskega zakona
zahteva od carinarnice vzorce, mu jih mora carinarnica
izdati in jih s pritožbo, ki se more vložiti v roku 5 dni
od dne predaje vzorce, dostavi pristojni glavni carinarnici v odločitev in v nadaljnji postopek po drugem odstavku člena 16. tega postopka.
V tem primeru je deklarant dolžan izjaviti v pred.
stavki, da za to blago ni zahteval potrdila.
Prav to velja tudi za primer po drugem odstavku
člena 17. tega postopka.

Člen 14.

Člen 19.

Proti ocenitvi kakovosti blaga in proti uporabi
larife, vsebovane v teh potrdilih, se mora vložiti pritožba
tarinskemu oddelku ministrstva za finance preko pristojne glavne carinarnice, ki je izdala potrdilo, v roku
5 dni od dneva vročitve prosilcu. Pritožbo s potrdilom
in vzorcem dostavi pristojna glavna carinarnica takoj
tarinskemu oddelku ministrstva za finance z navedbo
Številke dostavljene odločbe.
To velja tudi za obvestila.

OD arugin nesoglasjih, ki se pojavijo pri uradnem
pregledovanju blaga (nesoglasje "angažiranih uradnikov
pri uradnem pregledovanju ali uradnem carinjenju;
kadar se osporava točnost prijave, nista pa oškodovana
niti državna blagajna niti deklarant, pač pa je prijava
netočna glede uporabe postavke carinske tarife; spori
po členu 14. carinsko-poštnega pravilnika i. dr.), vzamejo
angažirani uradniki od vsake vrste osporjenega blaga
po tri predpisno označene vzorce in jih dostavijo carinarnici z zapisnikom o izvidu oziroma o nesoglasju.
Carinarnica in druge carinske ustanove se ravnajo "dalje
po predpisu zadnjega stavka v prvem in drugem odstavku člena 16. tega postopka,
.-,

Nesoglasja pri carinjenju.
»

Člen 15.
Ako deklarant ni obenem z deklaracijo, priložil
potrdila o carinjenju prijavljenega blaga, angažirani'
uradniki pa pri "uradnem pregledu ugotove, da je prijava na škodo državne blagajne, in se s tem strinja
tudi deklarant, je treba ravnati po veljajočih predpisih
(člena.43. in 166. carinskega zakona).
»

Člen 16.
Ce angažirani uradniki ugotove, da je prijava, blaga
na škodo državne blagajne po deklaraciji, kateri ni
priloženo pdtrdilò, deklarant pa pri podpisu zapisnika
izjavi, da vztraja pri prijavi, vzamejo angažirani oiradnik'i v prisotnosti deklaranta od vsake vrste osporjenega
blaga po 3 predpisno označene vzorce in jih dostavijo
carinarnici z zapisnikom o izvidu. Sprejeti zapisnik z
dvema vzorcema dostavi carinarnica pristojni glavni
carinarnici v odločitev.
Ko je pristojna glavna carinarnica predhodno priskrbela izvid carinskega kemijskega laboratorija, ako
„ ie to potrebno, izda obrazloženo odločbo, kako je treba
cariniti sporno Élago, in dostavi ves spis z enim vzorcem
carinskemu oddelku ministrstva za finance v odločitev.
Člen 17.
'
..
Ce angažirani uradniki ugotove, da je prijava blaga
na škodo deklaranta DO deklaraciji kateri ni oriloženo

Člen 20.
Sporno blago se mora dvigniti iz carinarnice na
zahtevo deklaranta, še preden postane odločba o
kvalifikaciji blaga izvršna, v tëh-le primerih:
•
a) če je prijava blaga osporjena v korist državne
blagajne, ako vplača redne davščine, izračunane, po
prijavi in deklaraciji, ter položi razliko med rednimi'
in kazenskimi davščinami po stanju, ki je ugotovljeno
v zapisniku angažiranih uradnikov oziroma v odločbi
pristojne glavne carinarnice, ako se blaga dvigne po
izdani odločbi;
b) če je blago osporjeno v korist deklaranta, ko
vplača redne davščine,.izračunane v deklaraciji.
Končne določbe.
Člen 21.
v vseh primerih osporavanja točnosti v prijavi blaga
se mora vselej poprej obravnavati spor o kakovosti
blaga, in sicer po predpisih tega postopka, razen v pri.
meru po'členu 15.
Izvršna odločba ministra za finance o kakovosti
blaga rabi kot podlaga za preračun in pobiranje vseh
davščin, kakor tudi za pokrenitev carinskega kazenskega
postopka, rasen y. primeru po členu 13. tesa oostopka.
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Člen 22.

Člen 2.

Radi čim točnejše ugotovitve kakovosti blaga smejo
razen predloženih vzorcev (slik, načrtov i. dr.) pregledati blago pristojne carinske ustanove in tudi na kraju
samem.
Stroške za to plača uvoznik.

Revizijski zavod ministrstva ta trgovino in preskrbo demokratske federativne Jugoslavije izdela računske načrte za vsako gospodarsko panogo in jih dostavi
vsem federalnim ministrstvom za trgovino in preskrbo
ter tudi tistim ministrstvom, v katerih resor spada zadevna gospodarska vrsta. Izdelani računski načrti se
vselej objavijo v >Uradnem list" demokratske federativne Jugoslavijec.

Člen 23.
Odločbe ministra za finance, ki se omenjajo v tem
postopku, so izvršne po členu 23. zakona o splošni
carinski tarifi.
Člen 24.
Iz blagovnih vzorcev se osnuje muzej pri carinskem
oddelku ministrstva za finance in pri glavnih carinarnicah, ki so pristojne za izdajanje potrdil in -obvestil.

4

Člen 3.

Državni revizijski zavod ministrstva za trgovino in
preskrbo demokratske federativne Jugoslavije se pooblašča, da sme dovoljevati podaljšanje rokqv podjetjem,
ki so zaradi vojnih dogodkov aH kakih drugih razlogov
trpela škodo. Obrazložene prošnje je treba glede na to
poslati Revizijskemu zavodu.

Člen 25.

Člen 4. -

Ta postopek stopi v veljavo z dnem objave v >Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije«.

Ta odločba stopi v veljavo z đnem objave v ^radnom listu demokratske federativne Jucoslavijec

Beograd dne 16. junija 1945.
TV at 2720.
Miuister za finance:
Sreten Žujović s. r

4}5.
Pravilnik o vplačilih in izplačilni računov za izenačenje prevoznih stroškov za semenje in olje iz sončnic ter proizvodniških cen za olje kakor tudi računa
za pospeševanje oljnih kultur
(minister za trgovino in preskrbo, št. 4402. z dne
26. junija 1945).

•

416.

Na podlagi člena 2. odloka o uvedbi enotnega računovodstva z dne 1. februarja 1945 (Uradni lit DFJ. št. 6
* dne 20. februarja Î945) izdajem

odlok
o rokih za poenotenje računovodstva
Člen 1,ia vsa podjetja, ki so na podlagi odloka o uvedbi
enotnega računovodstva (toč. a) in b) člena 2. dolžna
Poenotiti svoja računovodstva po navodilih iz odloka o
enotnem računovodstvu, se predpisujejo naslednji roki
*a poenotenje:
a) za podjetja tistih gospodarskih panog, za katere
se izdajo računski načrti do 30. junija 1945, je rok za
Poenotenje 31. avgust 1945;
b) za podjetja ostalih gospodarskih panog se predpišejo roki za poenotenje dva meseca po objavi za pripravo računskih načrtov v >Uradnem listu demokratske
federativne Jueoslaviiec
•"

Beograd dne J27. junija 1945.
Kah št 545.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič s. r.

417.
Na podlagi člena 1. uredbe Gospodarskega sveta
demokratske federativne Jugoslavije o načrtnem razdelievaniu in Dotrošnfi blaga izdajem

odlok
o mlatvi žit letine 1945. leta
Člen 1.
Občinska narodna oblastva so dolžna nadzorovati
mlatev strnenih žit (pšenice, rži, ječmena in ovsa) letine
1945. leta, da ugotove pridelane količine.
V ta namen morajo ta oblastva v sporazumu i
okrožnimi narodnimi odbori odrediti razoored mlatve
v svojih občinah in določiti:
1. čas začetka mlatve;
2. kraje, kjer bodo mlatili (gumna).
Člen 2.

^

-

Mlatev smejo pričeti samo tiste mlatiïnlce, kise
predhodno registrirajo pri okrožnem narodnem odboru
tistega okrožja, na čigar območju opravljajo delo in s?
predhodno prijavijo pri pristojnem občinskem narodnem odboru zaradi razporeda.
Člen 3

'

Lastniki mlatilnice ali njegov pooblaščenec, ki vodi
mlatev, je dolžan skupno s predstavnikom delovne skupine voditi točne zapiske o naslednjem:
1. dan (datum) mlatve z navedbo, koliko ur so dejansko delali in zakaj so kaj ur zamudili;
2. priimek, ime in naslov (hišna številka) lastnika
omlačenega žita;
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3. vrsta in količina omlačenega žita.
Lastnik mlatilnice overi pred začetkom dela mlatveno knjigo pri občinskem narodnem odboru, ki zaznamuje število strani. Vpisovati mora čitljivo, s tintnim
svinčnikom in brez brisanja. Pred začetkom mlatve žita
za vsakega lastnika posebej vpile v knjigo njegove
osebne podatke in vsako težo njegovega žita takoj po
izmeri, konec mlatve za vsakega posameznega lastnika,
oziroma konec vsakega delovnega dneva pa vpiše skupno količino (vsoto) žita po vrstah, katere je omlatil za
vsakega posameznega lastnika.
i,

Člen 4.

Občinski, naroani odbori odredijo sporazumno z delovno skupino pri mlatilnici predstavnika skupine, ki
ima nalogo, skupaj z lastnikom mlatilnice voditi kniiço
s podatki o omlačo.nem žitu.
Člen 5.
Občinska narodna oblastva odrede tudi druge ukrepe
za kontrolo mlatve, zlasti v primerih, ko se mlatev ne
opravlja s stroji, ampak s Človeško ali živalsko delovno
eilo.
«
V slednjem primeru morajo občinske narodne oblasti voditi seznam omlačenih količin žit z vsemi potrebnimi podatki.
Skupne podatke o rezultatih mlatve dostavijo občinski odbori najpozneje 10 dni po končani mlatvi okrajnim,
okrajni «okrožnim odborom, ti pa ministrstvu za trgovino in Dreskrbo federalnih edinic.
Člen 6.
Nagrado za mlatev (ujem) določijo federalne edinice
fn avtonomne pokrajine po kraievnih razmerah in
običajih.
Člen 7.
Za izvrševanj« predpisov te odločbe in za enotni
postopek predpišejo pristojne ustanove federalnih edinic
in avtonomnih* pokrajin potrebna navodila za svoja območja.
Te ustanove bodo nadzorovale izvrševanje predpisov
fe odločbe.
Beograd dne 27. junija 1945.
St. 3055.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič s- r.

418.
Odlok o določitvi cen premogu iz bosensko-hercegovinskih bazenov
<VninieW 7n trgovino in industrijo, št. 4370 z dne
Z~. ]ixnl\à 1015).

419.
V zvezi z določanjem cen industrijskim in obrtnim
izdelkom izdaje ministrstvo za trgovino in preskrbo
demokratske federativne Jugoslavijej. uprava za cene
naslednje
navodilo
za pravočasno predložitev kalkulacij industrijskih in
obrtnih podjetij
V praksi se je izkazalo, da nekatera industrijska in
obrtna podjetja ne predložijo pravočasno pristojnim
ustanovam kalkulacij proizvodniških stroškov za določitev cen. Ta podjetja često zahtevajo, da naj se jim
določijo cene šele tedaj, ko je blago že izdelano ali že
oddano in jim jo treba samo še terjati račune. Zaradi
take nepravočasne predložitve kalkulacij podjetja ne
poterjajo računov, dokler so ne določijo céne, ostajajo
med tem Časom brez obratne glavnice in ne morejo izplačevati delavcev in poravnavati drugih svojih obveznosti; z druge etrani pa nastane zaradi tega zastoj v
razpečavanjtf in kroženju dobrin.
Toda industrijska kalkulacija za določitev cen jo v
resnici nastavljanje proizvodnih stroškov, oziroma cene,
koliko bo stalo blago, ki ga je treba izdelati, in jè zaradi
tega treba- predložiti kalkulacijo, preden se izvrši proizvodni načrt, to je, preden se zadevno biago- izdela.
Zaradi vsega tega ee pozivajo vsa industrijska in
obrtna podjetja, ki izdelujejo predmete, vza katere je
obvezno normiranje cen, da takoj, ko dobijo proizvodniško naloge ali določijo svoj proizvodniški (izdelavni)
načrt, oziroma ko začno proizvodnjo (izdelavo), predložijo državn; ustanovi, ki je'pristojna za določanje cen,
prošnjo s kalkulacijami proizvodniških stroškov» tako da
se i.ena lahko pravočasno določi.
Beograd dne 27. iunija 1945.
St. 4588.
Pomočnik
ministra za trgovino In preskrbo:,
Lazar Sokolov e. r. , "
420.

V zvezi s členom 4. uredbe o urejanju cen izdaje
ministrstvo za trgovino in preskrbo demokratske .federativne Jueoslavije, uprava za cene naslednje

navodilo
za izvajanje odločbe o predmetih, za katere je obvezno normiranje cen in nadziranje zaslužka
1. Z odločbo tega ministrstva, uprave za cene št. 3140
•z dne 19. maja 1945 so bili določeni predmeti in skupine
predmetov, ki se izvzemajo od predpisov o normiranju
cen.
V tej odločbi našteti predmeti niso podrejeni nikakim predpisom in omejitvam glede cen niti v proizvodnji iti v trgovini.' ,
2. Z odločbo toga ministrstva, uprave za cene St. 4080
z dne 15. junija 1945, so določeni predmeti, za katere
so obvezni predpisi o normiranju cen.
Za predmete, np^tete v tej odločbi, er.obvezni pred-*
pisi o normiranju cen, in sicer tako v proizvodnji kakor
tudi v trgovini. V proizvodnji jim na podstavi kalkulacije
proizvodniških stroškov določijo proizvodniško ceno pristojne državne ustanove. • trgovini se ••• določi DIO-
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dajna cena na ta način, da se na odobreno proizvodniško ceno zaračunajo vsi dejanski nabavni stroški in
dovoljeni odstotek bruto zaslužka v smislu navodila za
določanje cen v trgovini na debelo in na drobno št. 2902
z dne 11. maja 1945.
3. Za vse ostale predmete, ki niso z odločbo št. 3140
c dne 19. maja 1945 izvzeti od predpisov o normiranju
cen in ki niso z odločbo št. 4080 z dne 15. junija 1945
postavljeni pod predpise o normiranju' cen, se mora
Šteti, da spadajo pod nadziranje .zaslužka. Zaradi tega
se taki predmeti ne smejo izročati v prodajo brez predhodne odobritve cen.
Beograd dne 27. junija 1945.
St. 4587.

SI.mera Cv.mera
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„
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„
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Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
Lazar Sokolor s. r.

Ministrstvo za trgovino in preskroo L)Yj, uprava za
cene, predpisuje naslednji
cenik
ravnega stekla, okenskega m specialnega
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„
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1
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»
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177.15
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»
, »>
:
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»
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Lito • steklo
belo pisano (ornamenti) za 1 m3
belo brazdasto za 1 •• . . .
žično (armirano) za 1 m3 '. .
;
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1,4103
2,3103
4,6503
6,9803
9,3008
0,1800
0,4500
1,4103
4,6503
2,3103
6,9603
9.30Q6

dina rje v
1 m2 193 75 212 %
1. m' 220 60 249.50
1 m3 242.35 265.25
1 m* 200.95 285.25
1 m* 275.25 302.40
1 m2 1G4.55 180.10
1 m3 188.85 207.45
1 m2-22G.05 248.SO
1 m2 284.65 311.S5
1 m3 2G4.65 290.40
1-m3 303.25 333.30
1 m3 323.30 353.30

din

125.30
104.75
150.90

Steklo tujega izvora
ornament v barvi
din 180.70
biljur (ogledalsko steklo) . , . „
621.40
signalno steklo v barvi .... „
224.70
prevlečeno, belo 3—4 mm ... „
297.70
steklo sigla
„ 2.065.15
belo, brazdasto, 10—12 mm . . „
373.10
žično (armirano) 10—12 mm . . „
425.10 »
steklo marbrumit
„
354.25
lito steklo, debeline 10—12 mm . „
412.10
lito steklo, debeline 14—16 mm . „
574.—
lito steklo, debeline 16—20 mm . „
657.80
Ta cenik je predpisalo zvezno ministrstvo za trgo.
vino «in preskrbo, uprava za cene za vse državno območje na podlagi Člena 13. uredbe o določitvi cen v dinarjih DFJ z "dne 20.-aprila 1945.
Gornje cene veljajo v prodaji na veliko, franko
skladišče trgovca na veliko, izključivli mestne trošarine,
samo za blago, ki je bilo že v skladišču na dan 20. aprila 1945. Na te cene smejo trgovci na drobno računati
kot 6VOJ dopustni bruto zaslužek 30% (trideset od sto)
za vse blago, ki je bilo že v skladišču na dan 20. aprila
1945.
Cene blagu, nabavljenemu.po 20. aprilu 1945; morajo biti odobrene s posebno odločbo pristojnih oblastevTa cenik se mora, razmnožen in overjen od pristojnih* oblastev, izobesiti v. trgovioi •• vidnem mestu.
Beograd 23. juniia 1945
St. 3373.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
Lazar Sokoloj s. r,

URADNI LFST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
četnik I/II.

Priloga k 24. •••• z dne 8. avgusta 1945.

! Številka 12.

Objave
Sodna oblastva
Trgovinski register
Spremembe in dodatki:
56.
Sedež: Ljubljana.
' Dan vpisa: 2. avgusta 1945.
Besedilo: Zadružna gospodarska banka d. d.
Vpišejo se člani načelstva Nemec Ivan.
Vojko, delegat min. za finance prj Zadružni zvezi, Krmelj Maks, predsednik
Iniciativnega zadružnega odbora za Slovenijo, Mibelič Stane, tajnik Iniciativnega zadružnega odbora za Slovenijo in
Bregar Franc, delegat min. za finance
' pri Hranilnici bivše dravske banovine v
Ljubljani; nadalje se vpišeta ravnatelj 9
prokuro Nemec Ivan-Vojko in vršilec
dolžnosti ravnatelja s prokuro Maric
Alojzij, vsi iz Ljubljane.
Izbrišejo pa se Slani načelstva: dr. Basaj Josip, dr. Cesnik Ivo, dr. Schaubach
Franc, Hrastelj Franc, Gologranc Konrad in umrli dr. Voršič Josip. Izbrišeta
se ravnatelj s prokuro dr. Slokar Ivan in
Prokurist dr. Uršič Andrej.
Delegat ministrstva z& pravosodje pri
okrožnem kot trgovinskem sodišču v
Ljubljani, odd. III.,
dne 2. avgusta 1945.
Rg B I 125/91.

Zadružni register
Spremembe in dodatki:
57.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 1. avgusta 1945.
Besedilo: »Kovinar« kreditna zadruga
* omejenim jamstvom v Ljubljani.
^Izbrišeta
se Slana upravnega odbora
Är
üsec Rudolf in Lešnjak Peter, vpišeta
Se
novoizvoljena člana upravnega odbo**• Stebe Andrej, Ljubljana, Zaloška ce*** 32 in Hočevar Jurij, Rožna dolina,
««•»a X/8.
ok r £** ministrstva za pravosodje pri
°žnCm kot trgovinskem sodišču v
Ljubljani,
dne 30. julija 1945.
Zadr. II 114/10.
*
58.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 1. avgusta 1945.
Besedilo: Lesna zadruga »Ljubljanski
*rh«, zadruga z omejenim jamstvom na
Verdu.
„. ïzbrïSe.sp član upravnega odV• Str.
2i
ûar, Fjane ja ypiše novoizvoljeni član

upravnega odbora Nagode Matevž, posestnik na Mirkah št. 4.
Delegat ministrstva za pravosodje pri
okrožnem kot trgovinskem sodišču v
,
Ljubljani.
dne 30/ julija 1945.
Zadr. II 86/12.

Razna oblastva
*

407-7-5

Natečaj.
Državna babiška šola v Ljubljani
sprejme
t 25 babiških učenk
v enoletni babiški tečaj, ki začne redni
pouk dne 1. septembra 1945. Prošnje za
sprejem je treba vložiti do 15. avgusta
t. 1. pri upravi babiške šole v Ljubljani,
Slajmerjeva ul. št. 3.
Pogoji za sprejem v babiško šolo:
1. Prosilka ne sme biti mlajša od 18
in ne starejša od 30 let, kar dokaže s
krstnim listom.
2. Biti mora dobrega vedenja in politično neoporečna, kar dokaže s potrdilotr KNOO.
3. Ako jeomožena, mora imeti moževo dovolilo. Ako pa je ločena, mora
to dokazati s potrdilom duhovnih in civilnih sodišč.
4. Dovršiti je morala najmanj štiri
razrede osnovne šole. kar dokaže z zadnjim šolskim spričevalom.
5. Priložiti mora zdravniško špricevaio, da je telesno in duševno zdrava,
da ni noseča ih da je sposobna opravljati babiški poklic.
6. Priložiti mora potrdilo krajevnih
oblasti, da je v dotičnem kraju pot' -"ba
po babici.
Vse kanđiđatinje, ki bodo pozvane,
•• morajo zglasiti na dan 30. avgusta
1945 zjutraj v bolnici za ženske bolezni
v Ljubljani, kjer bodo zdravniško pregledane in kjer bo sprejemni izpit. Izbrane kandidatinje ostanejo takoj v šoli.
Šolanje je brezplačno.
Ljubljana 12. julija 1945.
Uprava drž, babiške šole
III

št. 2034/1 Me/Pi
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Poziv.
, Javna borza dela za Slovenijo
poziva na osnovi zakona o zaščiti narodne imovine in njenem, upravljanju (Ur.
list. št. 14 z dne 4. VIL 1945) vso fizične
in pravne osebe ncizključivši državna in
samoupravna oblastva, da v roku osmih
dni po razglasitvi v Uradnem listu prijavijo Javni bor?i dela za.Slovenijo v

Ljubljani vse predmete (pisarniško
opremo, pisalne in druge' stroje, dvokolesa, motorna vozila in pisarniški material) lastnina bivših Delovnih uradov
(Arbeitsamtov) in njihovih poslovalnic,
sedaj last Javne borze dela oz. ministrstva za socialno politiko, katere so si
prilastili na kakršen koli način po osvoboditvi.
K prijavi so obvezane tudi take osebe,
ki kaj vedo o takih predmetih.
Poizvedbe so že v teku in se bo proti
tistim, ki ne bi do tega roka zadostili
temu pozivu, ukrepaj» po zakonu.
Razrešena so dolžnosti prijavljanja
edinole oblastva, ki so do sedaj izročila
centrali ali podružnicam formalne reve rze.
Ljubljana dne 6. avgusta 1945.
Javna borza dela v Ljubljani

Razno
Vabilo

464

na

izredno skupščino
Kmetske posojilnice ljubljanske okolice
v Ljubljani, zadruge z neomejenim jamstvom,
ki bo
dne 16. avgusta 1945 ob 9. nri v posvetovalnici zadruge v Ljubljani, Dalmatinova ulica št. l/I., s sledečim
dnevnim redom :
1. Otvoritev in konstituiranje skupščine.
2. Volitve članov upravnega odbora in
namestnikov.
3. Volitve članov nadzornega odbora in
namestnika.
4. Predlogi in pritožbe zadružnikov.
5. Spremembe pravil, jn sicer:
y § 8. pravil: Izenačenje glavnih deležev z opravilnimi deleži. Vsak poslovni delež znaša 2.50 din.
v § 20. pravil: Spremenitev besedila
o načinu razglašanja.
v § 21. pravil: Znižanje števila članov
upravnega odbora in namestnikov.
v § 24. pravil: Določitev najnižjega
dopustnega števila članov upravnega odbora za sklepčnost pri sejah.
v § 26. pravil: Znižanje števila članov
nadzornega odbora.
w
§ 27. pravil: Določitev najnižjega
dopustnega števila članov nadzornega odbora po vstopu namestnikov.
v § 28. pravil: Določitev najnižjega
dopustnega števila članov nadzor,
nega odbora za sklepčnost pri se.
jah.

Stran 26.

Štev. 12.

v iT 36. pravil: Izenačenje glasovalne
pravice zadružnikov z glavnimi deleft i glasovalno pravico zadružnikov z opravilnimi deleži. Vsak zadružnik ima pravico samo do enega glasu, ne glede na število deležev.
6. Slučajnosti.
Ako skupSčina ob napovedani uri n*
bo sklepčna, bo čez pol ure druga na
istem mestu in z istim dnevnim redom,
ki bo v smislu § 37. pravil sklepala veljavno ne glede na število navzočih zadružnikov.
Ako skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna za sklepanje o točki 5. dnevnega reda »Spremembe pravil<, bo v
smislu § 37. zadružnih pravil čez 15 dni,
to je dne 31. avgusta 1945, ob 9. uri druga skupščina na istem mestu, ki bo sklepala veljavno o točki 5. dnevnega reda,
ne glede na .število navzočih zadružni kov.
Popolno besedilo vseh predlaganih
sprememb pravil je v poslovalnici zadruge med uradnimi urami razgrnjeno
na vpogled vsem zadružnikom.
V Ljubljani dne 4. avgusta 1945.
Upravni odbor
470

Vabilo
na

redni občni zbor

delniške družbe J. Blasnjka ••1., univerzitetna tiskarna, litografija in kartonaža, Ljubljana, Breg 10—12,
ki. bo
dne 25. avgusta 1945 ob 17. uri v družbeni pisarni Breg št. 10/11.
, Dnevni red:
1. Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 1944.
2. Poročilo'nadzorstva.
3. Odobritev bilance za leto 1944. in
predlogi k njej.
4. Predlog za volitev v upravni svet.
5. Volitev nadzorstva.
6. Slučajnosti.
Po § 26. družbenih pravil ee morejo
udeležiti občnega zbora tisti delničarji,
ki so- položili 6 dni pred občnim zborom
vsaj 10 delnic pri družbeni blagajni.
Glede na uredbo ministrstva za finance
o deponiranju delnic pri denarnih za-

vodih pa oni, ki se izkažejo e potrdilom
o depoju svojih delnic.
Ljubljana dno 6. avgusta 1945.
Upravni svet
467

Poziv upnikom.
Naznanjam, da je trgovina Gustav Stiger, Celje, v likvidaciji.
Pozivam vse upnike, da v roku 14 dni
prijavijo svoje terjatve.
upravnik
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Objava.
Uničeno mi je bilo maluritetno izpričevalo I. drž. realne gimnazije v Ljubljani iz l. 1940. na ime Cof Ivan iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
Cof Ivan
472

Objava.
Izgubil s«m indeks medicinske fakultete ljubljanske univerze, glaseč se na
ime HočevaT Miran iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavnega,
Hočevar Miran, stud. med.
*
466

Objava.
Izgubil sem maturitetno izpričevalo
št. 45 drž. klasične gimnazije v Ljubljani
iz 1. 1941. na ime Jenčič Franc iz Brezna
ob Dravi. Proglašam ga za neveljavno.
Jenčič Franc

463

Objava.
Izgubila sem nakaznico za kurivo serija A št. 564, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Markovič Frančiška iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Markovič Frančiška
46Ö

Objava.'
Ukradena mi je bila nova osebna iz.
kaznica, izdana od komande narodne mi.
lice v Ljubljani na ime Potelinšek Emilija iz Ljubljane. Proglašam jo za nove.
ljavno.
Potelinšek, Emilija
474

Objava.
Izgubil sem izpričevalo o nižjem te.
čajnem izpitu na •. drž. realni gimna.
ziji v Ljubljani za leto 1038. na ime Rogel Marijan iz Ljubljane. Proglašam ga
za neveljavno.
Rogelj Marijan
469

Objava,
Izgubil sem novo osebno izkaznico
št. 1218, .izdano 04 komande narodne
milice na Vrhniki in šofersko izkaznico,
izdano od urada za civilno motorizacijo
v Ljubljani, obe na ime Voljč Anton z
Vrhnike. Proglašam jih' za neveljavne.
Voljč Anton
465

471

Objava.

Objava.

Izgubil sem novo železničarsko legitimacijo št. 118645. izdano od direkcije
drž, železnic v Ljubljani na ime Koren
Jožef iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Koren Jožef

Izgubil eem vnvo osebno izkaznico
št. 097554, izdano dne 10. julija 1945, od
komande narodne milice v Ljubljani na
ime Zevnik Roman iz Radomlja. Proglašam jo za neveljavno.
Zovnik Roman

Objava.
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Ukradena mi je bila začasna osebna
izk&ztdca št». 91} izdana..od krajevnega
odbora OF v Sinji gorici, okr. Vrhnika
na ime Kuhe Pavla jz SjnJB gorice 29.
Proglašam jo za neveljavno.
Kune Parla

Objava.
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C St.. 19843, izdano od gospodarskega sveta mestnega Županstva v Ljubljani
iià ime Žorga Rudolf iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Zorga Rudolf.

Urednik; Pohai Robert s Ljubljani. — Ti*k in založba tiskarne Merkur S Ljubljani. Predstavnik; Mibalek Otme* g Ljubljani.

POSEBNA PRILOGA
k štev. 25. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije**
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Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" it 47 in 48.
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422.
Na podlagi Siena 4. odloka o Vrhovnem zakonodaj'
nem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno izdaje predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
~-

Člen 6.
Pokrenitev postopka za pomilostitev ali za amnestijo
po uradni dolžnosti, smejo predsedništvu Antifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije predlagati: predsednlštvo zvezne vlade, predeedništva vrhovnih federalnih zakonodajnih zborov in javni tožilec demokratske
federativne Jugoslavije.

zakon

Člen 7.
Ukazi o pomilostitvi ali amnestiji se objavljajo v
Uradnem Usta demokratske federativne Jugoslavije.

o podeljevanja amnestije in pomilostitve

Člen 1.
Člen 8.
Pravico pomilostitve in pravico amnestije za kazniva
dejanja, ki se sodijo po zakonih demokratske federativne,
Prejšnji predpisi, ki so v nasprotja s tem zakonom,
Jugoslavije ali eo bila sojena po zakonih Jugoslavije do prenehajo veljati.
6. aprila 1941, Izvršuje predsedništvo Antifašističnega
Člen 9.
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije.
Ta zakon etopLv veljavo t objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
. .
Člen 2.
Postopek za pomilostitev in za amnestijo se more
pokreniti uradoma ali po kogar koli prošnji»
Člen 8.
Prošnje za pomilostitev ali za amnestijo se dostavijo
predsedništvu Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije preko sodišča, ki je izreklo sodbo na
prvi(stopnji. Temu sodišču se pošljejo tudi take prošnje
za pomilostitev ali za amnestijo, ki so bile vložene pri
kakem drugem državnem uradu. Prošnjo za pomilostitev
ali za amnestijo, ki jo preda obsojenec starešini zapora
ali zavoda ali poveljništvu taborišča za prisilno delo, pošlje starešina prav tako brez odlašanja navedenemu sodišču 9 svojim mnenjem o obsojenčevem vedenju in
tóravju.
Člen 4.
Sodišče, kateremu se prošnja za4 pomilostitev ali za ;
amnestijo izroči, mora brez odlašanja poslati prošnjo s
."vojim mnenjem pristojnemu federalnemu ministru za s
Pravosodje. Minister za pravosodje pošlje tako p*rejeto'
Prošnjo brez odlašanja v odločitev predsedništvu-Anti-,
fašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije, kil
more, preden izreče svojo odločitev^ zahtevati od Javnega!
tožilca demokratske federativne Jugoslavije mnenja o
zakonitosti sodbe.
,
.
•'
Člen 6.
V postopku za pomilostitev ali za amnestijo, ki se
Je pokrenil uradoma, nT treba mnenja spredaj navede^a uradov.
.i

Beograd dne 6. julija 1946.
Predsedništvo .
AntifaSistWnega sveta narodne osTsboditre Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničif s. r.
Dr. L Ribat s. r.
423.
Na podlagi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodaj,
nem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno, izdaje predsedništvo Antifašističnega sveta ' narodne osvoboditve Jugoslavije, ,'.,"•'
',•,..'

•;...•-

' zakon
••-.'*:••- -\
o reševanja delovnih sporov
; Člen 1.

-.."i

Delovni spori eo taki spori, ki nastanejo iz delov,
nega razmerja med delavcem t (nameščencem) in delodajalcem v zasebnih, zadružnih'ali državnih podjetjih.
Člen 2.
,
Delovne spore rešujejo delovna sodišča. Za reševanje
delovnih sporov je na prvi stopnji ne glede, na vrednost
spornega^ predmeta pristojno narodno okrajno sodišče
kot delovno! sodiščei
-

m
Proti sodbi sodišča prve stopnje je dovoljena v roku
3 dni pritožba na narodno okrožno sodišče, čigar sodba
je pravnomočna.
Pritožba se vloži pri delovnem sodišču prve stopnje
pismeno ali ustno na zapisnik.

Začete, toda še ne rešene delovne spore, započnej«
in dovršijo delovna okrajna sodišča, pristojna po tem
zakonu, na novo tožbo tožnika.

Člen 10.
Zvezni minister za socialno politiko izda v soglasju
Člen 3.
z zveznim ministrom za pravosodje po potrebi navodila
Krajevna pristojnost sodišča se določa po kraju, kjer v zvezi s tem zakonom.
se je delo opravljalo ali bi se moralo opravljati, po kraju,
Členil.
kjer je poslovalnica podjetja, ali po kraju, kjer je bila
Ta zakon stopi v veljavo z objavo v Uradnem listu
pogodba sklenjena.
demokratske
federativne Jugoslavija.
Člen 4.
Beograd dne 5. julija 1945.
Narodna okrajna in okrožna sodišča kot delovna sodišča rešujejo delovne spore v senatih 3 članov.
Predsedništvo
Predsednik delovnega sodišča prve stopnje je član* AntilašistiSnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
sodišča (stalni sodnik), katerega odredi predsednik naTajnik:
Predsednik:
rodnega okrajnega sodišča na eno leto. Ostala dva Člana
ï>t, L Ribar s. t.
delovnega sodišča prve stopnje sta sosodnika tega sodišča. M. Peruničić a. r.
Narodno okrožno delovno sodišče, ki sodi o pritožbah, je sestavljeno iz treh sodnikov, katere odredi predsednik narodnega okrožnega sodišča na eno leto.
424.
Člen 5.
Uredba
Delovno sodišče poskusi predhodno po uradni dolžo
ukinitvi
vojne
cenzure sad civilno pošto
nosti, da se stranki poravnata. Ako se poravnava doseže,
napravi sodišče o tem kratek zapisnik, ki ostane v sodr notranjem prometu
nem spisu. Prepis zapisnika izda sodišče samo na izrecno zahtevo ene ali- obeh strank.
Člen 1.
Postopek pred delovnim sodiščem je nujen in usten.
(Ukinja se vojna cenzura nad civilno pošto in brzo,
Tožba se more vložiti pismeno ali ustno na zapisnik Javkami v notranjem prometu na vsem državnem ozempri delovnem sodišču prve stopnje.
lju demokratske federativne Jugoslavije.
Sodišče odloča na podlagi svobodne presoje ponujenih zbranih in sprejetih dokazov.
Člen 2.
Sodišče zavrne predloge, e katerimi bi se postopek
Razveljavljajo se predpisi uredbe o vojni cenzuri z
brez potrebe zavlačeval.
dne 13. novembra 1944, izdani na podlagi odloka vrhov«
Sodišče sme odrediti, da ee kak dokaz priskrbi ali nega štaba NOV in POJ, kolikor se nanašajo na vojno,
sprejme, ako misli, da je potreben za ugotovitev mate- cenzuro nad civilno pošto in brzojavkami v notranjem
rialne resnice.
prometu.
Člen 6.
Clen3.
Sodišče sme na predlog, pa tudi po uradni dolžnosti
Ta uredba stopi v veljavo na dan objave.
izdati eno aH več začasnih odredb v teku postopka, če
misli, da bi bile brez tega koristi strank ogrožene.
Beograd dne 2. julija 1945.
0 ugovorih in pritožbah proti začasnim odredbam
Minister za narodno brambo;
se odloČi s sodbo o glavni stvari.
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r.
Člen 7.
Sodba delovnega sodišča prve stopnje je izvršna po
preteku roka treh dni po ustni razglasitvi oziroma po
vročitvi prepisa sodbe, ki se mora izostali stranki vročiti
v roku 24 ur po razglasitvi
425.
Pritožba zoper sodbo delovnega sodišča prve stopnje
se vloži v roku treh dni po razglasitvi ali po vročitvi
Odlok, da velja navodilo za uporabljanje predpistrankam; delovno sodišče druge stopnje pa je dolžno
sov zakona o tečajih za odvzem okupacijskih bankovrešiti pritožbo najpozneje v roku petih dni.
eev iz obteka in o poravnavanju obveznosti pri poslih
zavarovanja tudi za območje Bosne in Hercegovine,
Člen 8.
Hrvatske in Slovenije
Za postopek pred delovnimi sodišči se ne plača ni.
(minister za finance, VII. št. 33591 dnë 2. julija 1945).
kaka taksa,
Člen 9.
i
.
Z dnem, ko stopi v veljavo ta zakon, prenehajo veljati vsi predpisi, ki so y. nasprotju % določbami tega
•-••••••

177
426.
Na podlagi Slena 14. zakora o Izplačevanja potrdil,
izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju e terjatvami na vezanih računih dajem tretje

obvezno razlag^
zadnjega odstavka Člena 9. in drnge-ra odstavka čl. 13.
zakona o tečajih za odvzem oknpa;ijskih bankovcev
iz obteka in o poravnavanja obveznosti

1. Z izrazom >drzavna-blagajna< v zadnjem odstavku Člena 9. zakona o tečajih za odetem okupacijskih
za izvrScvanje zakona o izplačevanju potrdil, Izdanih bankovcev iz obteka in o poravnavaju obveznosti je
ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpola- trebi razumeti glavno državno blagajno ministrstva za
ganja s terjatvami na vezanih računih
finance demokratske federativne Jugoslavije.
2. Za izrekanje kazni za kazenski prestopke, omeK členr. 2.
njene
v, 2. odstavku Čle a 13. zakona o t-ičajih za odvzem
Pri potrdilih, ki eo bila izdana samo na Ime, brez;
okupacijskih
bankovcev te obteka in poravnavanju obvez,
navedbe označbe imetnikovega poklica, je treba odbitke
noeti so pristojna narodna sodišča.
za sklad odtegniti po točki 3., C. člena 2.
Ako imetnik s potrdilom pristojnega krajevnega na*
Brograd dne 21. junija 1945.
rodnega odbora dokaže, da je lastnik podjetja, da iz po»
VIL ŽL 2797.
sloyanja tega podjetja in samo iz poslovanja tega pod*
Minister za finance: ,
jetja poteka znesek, na katerega je potrdilo izdano, je
Srtten 2njovié s. t.
treba odbitke odtegniti po točki 3., A. člena 2., (če je
njegovo podjetje proizvo-iniîko), oziroma po točki 8., B.
Člena 2. (če njegovo podjplje ni proizvodniško).
430.
Beograd dne 2. julija 1945.
' .
.VII. 5t. 8360.
Po. izkazani potrebi in na podlaji člena 15. zakona
Minister za finance: o odvzemu is obteka in zamenjâvLokupacijskih bankov.
cev dajem
v ' •
Sr. 2njovié s. r.

navodilo

obvezno razlago
427.
Navodilo za izvrševanje drugega odstavka cl. 12.
zakona o tečajih za odvzem okupacijskih bankovce?
Ja obtoka in o poravnavanja obveznosti v območja
Bosne in Hercegovine
(minister za "iinan.ee, VIL iL S861 z dno 26. junija
1945).
.428,
Po izkazani potrebi in na osnovi Čl. 14. zakona o
tečajih za odvzem lirskih, bonov in okupacijskih ban*
kovcev iz obteka ter o poravnavanju obveznosti na denarnih območjih italijanske lire, nemške marke in
pengov (Slovenija) dajem
•
navodilo
'
Sa izvrševanje dragega odstavka člena 18. zakona o
tečajih za odvzem lirskih bonov in okupacijskih ban*
kovcev iz obteka in o poravnavanja « obveznosti na
denarnih območjih italijanske lire, nemške marke in
pengov (Slovenija) *
Za Izrekanje kazni za kazenske prestopke, omenjene
•zadnjem odstavku Čl. 9. zakona o tečajih za odvzem
irskih bonov in okupacijskih bankovcev iz obteka in o
Poravnavanju obveznosti na denarnih območjih .itali*
lanske lire, nemške, marke in pengov (Slovenija) eo pri*
ttojna narodna sodišča,
>
Y
Beograd dnq 26. junija 1945. '
v
••. IL 8362.
,
Minister za finance:
8rcten žojovie a. r.
•".
• .-'
429. ••.: '
'.'"" ••;'•;
I ', Po Izkazani potrebi in na podlagi Člena 14. zakona
* tečajih za odvzem okupacijskih bankovcev, iz obleka in
o poravnavanju oby.e*uoeli dajem
/

zadnjega odstavka člena 7. in drugega odstavka
Člena 14. zakona o odvzema iz obteka in zamenjavi
okupacijskih bankovcev
1. Z izrazom >diiavna blagajna« v zadnjem odstavka
člena-7. in drugem odstavku člena 14. zakona o odvzemu
iz obteka in zamenjavi okupacijskih bankovcev je treba
razumeti glavno državno, blagajno ministrstva za finance demokratske federativne Jugoslavije.
2. Za izrekanje kazni za kazensko prestopke, ome«
njene v. drugem odstavku Člena 14. takona o odvzemu
iz obtekà in zamenjavi okupacijskih bankovcev.so pristojna .narodna sodišča. s
j, '.--; -•—'•
-->
'*'.''•-

"

Beograd dne 2L junija 1045.

'•'

" "

Minister za financ*.
)' Sreten 2uJovie a. u
431.
Tolmačenje določb uredbe o nakupa roTne
(minister za trgovino in preskrbo. iL 8797 z dne %
Julija 1945).
432.

Popravek odloka
r..'

a mlatrf lit letine 1945. leta

-

V odloka o mlatvi etrnenib Ht letine 1945.' lete •
dne 28. junija 1945 šL 8055, objavljenem v Uradnem
listu demokratske .federativne. Jugoslavije št. 46 z dne,
8. Julija 1945,; so za nadzorovalne organe za mlatvó teh
•trnenih. žit določena občinska narodna oblastva. »•'
Ker pa v nekaterih delih države ni več občinskih
narodnih oblastev, se gornji odlok popravlja tako, da
tam, kje* tU občinskih ••••1•• ofelittev. oziroma ob»
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činskih narodnih odborov, nadzorujejo mieter etrnenih
žit okrajni narodni odbori.
Priporoča se vsem pristojnim organom narodne
•••••, da sprejmejo ta popravek na znanje in da se
po njem ravnajo.
Beograd dne 3. julija 1945.
Št. 3715.
Minister za trgovino in preskrbo:
inž. Nikola Petrovič e. r,

433.

Navodilo v zvezi z vplačili y >sklad, za obnovo
dežele in pomoč opustošenim krajem«
(ministrstvo za finance, V. št. 6059 i dne 29. junijà 1945). •
434.

Ustanovitev pb§te v Ugrinovcfli _-c.-..'.: <;T
• -. (ministrstvo za-pošto,.telegraf in telefon, št. 3706/45
z dne 26. junija 1943).
- -

2. okupacijska znamka, po 7 dinarjev, e sliko samostana Žica, pepelnate barve, z vrednostjo zvišano na 10
dinarjev.
Preko teh znamk sta pretisnjena novi državni grb
jn napi« >Domokrateka federativna Jugoslavija<; previe«
ceni sta z zaščitno mrežo; barva pa jim je ostala.
, B. II. začasna izdaja naslednjih treh vrednosti:
1. okupacijska znamka po 3 dinarje, s sliko samostana Ljubostinja, svetlordeče barve, z,vrednostjo zviiano na 5 dinarjev;
.
2. okupacijska znamka po 7 dinarjev, s sliko samostana Ziča, pepelnate barve, z vrednostjo zvišano na
10 dinarjev in
3. okupacijska znamka po 4 dinarje, s sliko samostana Sopoćani, ultramarin barve, z vrednostjo zvišano
na 25 dinarjev.
Preko teh znamk sta odtisnjena novj državni grb
in napis >Demokratska federativna Jugoslavija«:; barva
pa jim je ostala.
,
C. Redna izdaja naslednjih štirih vrednosti v oka«
paeijskih dinarjih in s podobo-maršala Tita:.
1. znamka po 5 dinarjev, zelene barve;
2. znamka po 10 dinarjev, rdeče barve;
3. znamka po 25 dinarjev, vijoličaste barve;
' 4. znamka po 30 dinarjev, temnomodre barve. «

II. Portovne znamke
A. I. začasna izdaja naslednjih dveh vrednosti:
1. okupacijska portovna' znamka po 10 dinarjev, rdeče barve. Na belo polje je natisnjen novi državni grb,
!
Odvzem
okrog njega pa napis >Demokratska federativna Jugoslavija*; - • •• <
....:..'
frankovnih in portovnih znamk iz prometa
2. okupacijska portovna znamka po 20 dinarjev,
."Z odlokom ministra'za poŠte, telegraf in telefon temnomodre barve. Na belo polje je natisnjen novi dršt.-.5649 z dne 26. junija 1945 se odvzemajo iz prometa žavni grb, okrog njega pa napis >Demokratska federain izgubijo frankaturno vrednost z dnem 31. julija letos tivna Jugoslavija*.
' ,- '
tele poštne 'znamke: '.'"'.-•'•
Izročitev zgoraj navedenih znamk v promet je bila
objavljena v Uradnem listu'D F J štev. 43 z dne 22 junija
I.- Frankovne znamke ' •- \ 1945. - •• • -' •'•••-* .•••••••• • •.,• Iz-poštnega oddelkf ministrstva za pošto, : telegraf
• A. I. začasna izdaja naslednjih'dveh vrednosti:
:
-> •« '-•-'••
• 1. okupacijska znamka- po 3 dinarje, s sliko samo- inr telefon, -r '-•> .: -'" ._•-• .• - ' o :"'-•: -' ' :;:o
Beograd
dne
28.
junija
1945.
stana Ljubostinja, svetlordeče barve, "z vrednostjo ,zvi;
(
M.
št,
6649/45.
«••
•"•/•••
šano na 5 dinarjev, •-•

Števlllco 4S z dne IO »ullfa J945.
-4-

- f

436.

Na predlog ministra za pravosodje demokratske federativne Jugoslavije in na podlagi'člena 4. odloka o
.vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot--začasnem organu
vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji izdaje predsednic
štvo Antilašističriega sveta narodne • osvoboditve Jugoslavijo ,
:|.

-•"'• zakon V
o vrstah kazni
.

' "2. prisilno dejo brez odvzema prostosti; . : \. ' ^
3. izgon iz kraja prebivanja;
'•
• ' '' "
4. izguba političnih in posameznih
državljanskih'
pravic; '-' .; •' ;-',,-'
'•'•- \ l"' ,''' ''.''. '.
* 5.'izguba"pravice do javne službe;,,
6. prepoved. izvrševati določen poklic ali;obrt;
, 7. izguba ali znižanje Čina ali zvanja;
8. odvzem prostosti; \\ •
''.•'*'9.; zaplemba' imovine;
10. odvzem prostosti s prisilnim delom;
11. izguba državljanstva;
12. smrtna kazen.
',....

.,.....•_> :•}. ..-: Člen t.'.. J -..v v ,, .- . ."'.,'

: Kazni, M Jih izrekajo civilna m: vojaška sodišča,'so ,;,:;:^;:; --.._-.-, £^Clen,2._ ,• ''._,.' ..-.,-.. ,;- ':..;
..-Vsaka:.*, členu 1. navedena kazen se sme izreči kot
naslednje: :." :--.-.-> '
• " • ' -^ • _- ;"•" - -'*- '""'
- 1» denarna-kazenj: . ••
• .-: - -:.:• :,; -r,- ..:..* glavna kazen; odï%e» političnih in posameznih držav?
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ljanekih pravic, izguba državljanstva, izguba pravice do
javne službe, prepoved izvrševati določen poklic ali obrt,
zaplemba imovine in denarna kazen se smejo izrekati
tudi kot stranske kazni, in sicer posamezno ali po več
teh kazni skupaj.
Gen 3.
Smrtna kazen se izvršuje s ustrelitvijo ali z obešenjem.
Člen 4.
1. Denarna kazen ne sme biti nižja od 60 dinarjev.
Ob neizterljivosti denarne kazni se sme ta kazen spremeniti samo r kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, računajoč en dan prisilnega dela na 50 dinarjev.
2. Kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti ne
sme biti krajša od enega dneva in ne daljša od dveh let.
3. Kazen odvzema prostosti ne sme biti krajša od
treh dni in ne daljša od petih let.
4 Kazen odvzema svobode e prisilnim delom ne
eme biti krajša od šestih mesecev in ne daljša od dvajsetih let
Člen •. „
1. Kazen izgube političnih ali posameznih ; državljanskih pravic obsega naslednje vrste odvzema:
a) aktivne in pasivne volivne pravice;
b) pravice, opravljati z volitvami zvezane funkcije •
društvenih (družbenih) organizacijah;
c) pravice, opravljati kako državno ali kakršno koli
Javno službo ali zvanje;
č) pravice nositi častne nazive in odlikovanja ter
druge javne časti;
'••-',,
d) roditeljskih pravic;
' •
~
e) pravice do pokojnine in podpore iz socialnega
•
zavarovanja.
.
• . ,
' ,
'
i-. Kazen izgube pravic se sme izreči,za, vse pravice
skupaj ali za posamezne izmed teh. " '
>
,.|v
*, 3. Kazen izgube političnih pravic, odvzema roditeljskih pravic, izgube pravice do pokojnine in socialnega
zavarovanja, prepovedi izvrševati določen poklic ali
obrt, se sme izreči samo v primerih, ki so v .zakonih
izrecno določeni
r
4. Kazen izgube • političnih in posameznih državljanskih pravic se ne eme izreči za dalj ko deset let.
6. Ako, je kazen izgube političnih .ali. posameznih
državljanskih pravic izrečena kot stranska, kazen poleg,
kazni odvzema prostosti, velja, to za-ves čas prestajanja
kazni odvzema prostosti in 'potem" še toliko časa,. na
kolikor časa se glasi obsodba na izgubo teh pravic.
'•>;•'•' • '. •

v;;"'"- 'Clenft--r •;;;•"- r" ''/'" •;,'...'.'/'

Člen 7. ',
1. Kazen izgube državljanstva se izreka samo v primerih, ki so v zakonu izrecno določeni. Izguba držav.
Ijanstva obsega kot posledico tudi prepoved povratka v
državo za obsojenca in za njegovo ožjo rodbino, ki je
z njim v inozemstvu.
2. Kazen izgona iz kraja prebivanja se sme izreči
z izgonom v obsojencev rojstni, kraj ali v kak drug kraj
na prisilno bivanje in sme trajati od enega meseca do
največ petih let
Člen 8.
Ako sodišče spozna, da stopnja obsojencev« .nevarnosti ne .terja obvezo njegove osamitve aH njegovega
'obveznega opravljanja prisilnega dela, ga sme obsoditi
.pogojno.
'*..."
V takih primerih odloči sodišče, da se obsodba ne
izvrši, ako obsojenec v določenem roku ne zakrivi novega kaznivega dejanja, né manj hudega od. dejanja, za
katero je bil pogojno obsojen. Ta rok,ne sme biti krajši
od enega leta in ne daljši od treh let
Ako zakrivi obsojenec v dobi svoje pogojne kazni
novo kaznivo dejanje, ne manj hudo od dejanja, za katero je bil pogojno obsojen, sme sodišče izrečeno pogojno
kazen spojiti delno ali v-celoti z novo kaznijo, izrečeno
za novo dejanje, ali pa uporabiti samo kazen, izrečeno
za novo dejanje.
Člen 9.
Kazen izgube političnih in posameznih državljanskih
pravic ne more biti spojena s pogojno obsodbo.
'
Člen 10.
, 1. Kjer je bila doslej določena, ali izrečena kazen
ječe (robije) aH strogega zapora, se inora s temi kaznimi
razumeti kazen odvzema prostosti s prisilnim delom. .
2. Kjer je izrečena kazen dosmrtne Ječe, (robije)',,
je treba razumeti kazen odvzema prostosti s prisilnim
delom za dvajset let
: J
, , .3.. • primerih, ko Je. bila izrečena kazen prisilnega
delà, odloČijo sodišča po. predhodnem zaslišanju javnega
tožilca, ali naj se s to kaznijo razume kazen.odvzema
prostosti s prisilnim delom ali kazen odvzema prostesa
ali kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti.
4., Odločbo -po prednjem odstavku izda sodišče, ki j*
izreklo, kazen „na prvi stopnji; proti odločbi tega sodišča
je dovoljena pritožba na višje sodišče, Čigar odločba je
pravnomočna.
' .;J '-.' " ' "•.v.".
.'--'.
-- 5.-V primerih, kjer je bila izrečena kazen lahkega
prisilnega dela, se šteje, da je izrečena kazen prisilnega
dela brez odvzema prostosti; v^primerih, kjer je bila
izrečena kazen težkega prisilnega dela, se šteje, da je.
kazen - izrečena. na odvzem prostosti s ' prisilnim delom..
• 6. Kjer je določena ali Izrečena kazen, zapora, Jetreba s tem razumeti
kazen odvzema prostosti brez prt
silnega dela.— - : '- -'. f--'•';.-; ';'-•'- /\ i ;"/""„;''-.;...'"- "*"•"
T. Kjer je določena ali izrečena kazen >izgube državljanske častU, je treba razumeti izgubo političnih in
-posameznih državljanskih pravic'v smislu tega zakona.

1. Kazen trajne izgube ^političnih-ali posameznih
državljanskih pravic, se sme izreči samo-pri obsodbah
!
oa smrt
.-À.;..- -..-. '• : : ,,--:•.•..-.'•.'" -y:-.:-':;-; •:..""" v.2. Poleg" kazni prisilnega delal brez odvzema ^prostosti, odvzema prostosti ali-odvzema prostosti e prisilnim delom se smejo'kot stranske časne .kazni izreči
tudi kazni izgona iz kraja prebivanja,'izgube političnih , ' "
-Člen 11. v--".;*;--•-.•.'• •••';
to; posameznih državljanskih pravic,' izgube pravice do
javne službe, izgube pravice izvrševati poklic, izgube ali ' Kjer so v posameznih-zveznih državah sodišča za
znižanja Čina'ali zvanja,; zaplembe imovine ;in izgube sojenje, zločinetev in prestopkov "zoper narodno, čast, izdržavljanstva, in sicer, ako je glavna kazen daljša od rekajo izjemno'od tega zakona sodbe po zakonih, a»
4 •
•nega leta, • -. •-.
- . •-.:-••• -;•. «.-; •-' •>• •••..•• •'.. <'•"'•,* podlagi katerih so ta sodišča ustanovljena,
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CJw 22.
Ta zakon stopi v veljavo na dan objave v Uradnem
listu demokraUke federativne Jugoslavije.
Predsedništvo
AnMašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
IL Pcruuiilć s. r.
Dr. L Ribat s. r.
437. L"£>V
'• IT,! 1

Na podlagt člena '4. odloka o vrhovnem zakonodaj*
nem in izvršilnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot
začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji
izdaje predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije •

zakon
o Izdelovanju Stam; iljk, pečatov io Hgov
Člen 1.
Vsak akt javne oblasti mora biti opremljen e pečatorn • tistega oblast va, ki ga je izdalo. Na vseh pečatih
zveznih in federalnih oblastev in ustanov mora bit] v
•redini državni grb, naokrog pa izpisan naziv, oblastva..

Člen 9.
Ta zakon stopi veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokraUke federativne Jugoslavije.
Predsedništvo
, .
AntifaSietiifnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
\
Predsednik:
M. Peruu-čić a. r.
Dr. 1. ttibar s. r.
438.
Pravilnik: o dnevnicah poštnih uslužbencev za
spremljanje poŠte
(minister za pošto, telegraf in telefon, III. St 1041
t dne 20. junija 1045).
439.

Odlok
o prepovedi prodajanja, kupovanja in zadolževanja
kmetskih zemljišč, gozdov, kmetskih poslopij in
objektov
Glede na bližnjo agrarno reformo

'

,

odločam:
1. Do nadaljnje odredbe se prepoveduje vsako pro.
Člen 2.
dajanje, kupovanje in - zadolževanje kmetskih zemljišč,
PredsedniStvo zvezne vlade predpise obliko in veli- gozdov, kmetskih poslopij in objektov, ki so na kmetskih
kost štampiljk, pečatov in žigov ter naziv oblasti za vsa posestvih, ne glede na to. ali so,last posameznikov, usta.
zvezna oblastva in ustanove. .
'[ nov ali zasebnih podjetij.\
2.- Kdor bi/ravnal'nasprotno, temu.odloku, bo odgoČlen 3.
varjal po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in
ßtampiljke, pečate in Žige za vsa zvezna oblastva in gospodarske sabotaže.
8. Organom narodne oblasti se nalaga dolžnost, skrustanove smejo izdelovati samo za to pooblaščeni vrezovalci. Vrezovalcem izdaje pooblastila zvezno ministrstvo beti, da se ta odlok, v vsem natančno izvršuje.
ta notranje zadeve.
, -; .*
Beograd dne 4. julija 1945.
Kab. št. 6ie.
'Člen 4.
• > • _ ' , Minister za notranje zadeve:
Zvezna oblastva In ustanove odrede na naročilnic!
Vlada Zetevié a. r»
število štampiljk, pečatov, in žigov, ki jib je treba izdelati, in morajo po končani izdelavi vzeti vrezovalcem
matrice in jih braniti pri sebi.
440.
' - -, , Cleo 8.
"'•';''.
• Odlok
' Vsa zvezna oblastva in ustanove morajo zveznemu
o
Izplačevanju
pokojnin
In rent • dinarjih DFJ upraministrstvu za notranje zadeve dostaviti odtiske. origina.
vičencem
nstanov
obveznega
socialnega zavarovanja
k>y svojih štampiljk, pečatov in Žigov,
na območju Bosne in Hercegovine, Hrvatsko in Slo-»
>.
Člen 0.
•>••( •••.. ./••'•
' ,nile •"
• ' '.
' Kdor brez pooblastila izdeluje Stampiljke, pečate ; Na podlagi člena 1. odioka o vrhovnem državnem
ali' Žige državnih oblastev. in ustanov, «e kaznuje z od. nadzorstvu ministrstva za socialno politiko demokratske
' yzemom prostosti do petih let. V posebno' hudih primerih federativne Jugoslavije nad vsemi ustanovami obveznega
ali če bi pooblaščeni vrezovalec izdelal štam piljke, pe. socialnega zavarovanja in v zvezi z. odlokom ministrstva
Cute in Žige nad naročeno Število, se krivec kaznuje z za (inance demokratske federativne Jugoslavije o. izpit««
Sevanju podpor upokojencem, podpor in Invalidskih pre«
odvzemom prostosti in prisilnim delom do petih let. '
jemkiov v dinarjih DFJ
,'
' l-• ••,'-'"•>• -. .J Člen 7. ,i,, v-'-.-'.-.'/..' -V • ';.c-v->--_
odločam: .:
^ Za izrekanje Kazni po členu 6. so na prvi stopnji
,'%Naobmočja Bosne'.In Hercegovine, na katerem eo .
pristojna okrajna narodna sodišča,
se zamenjali okupacijski bankovci zasnove dinarje v času /
od 15. do 25. junija 1945. ee morajo začenši ž dnem L ju*
•-> " -.'•'.;• •'•',.' .ciena> //.'•, ~ ;•'•'.. lija 1045, a na območju Hrvatske in Slovenije, kjer «o se
Zvezni minister za notranje rafleve Je poofflaRfen zamenjali okupacijski bankovci za nove dinarje v časa.
izdajati obv_ezua •••••••: • ..feyiÜiei teg« •••••, ..'..- Od 30. junija do 9. julija 1945. £a ge morajo začenši od

lei
1. avgusta 1945 upravičencem njihove pokojnine in
rente, ki jih prejemajo od ustanov obveznega socialnega
zavarovanja, preračunati ha zneske, katere eo prejemali
do 6. aprila 1941, vendar mesečni znesek pokojnine ali
rente ne sme presegati maksimuma 2.400.— dinarjev.
2. Pokojnine in rente, določene 'po 6. aprilu 1941,
se morajo preračunati na pokojninske in rentne zneske,
katere bi prizadeti prejemali, ako bi bil zavarovalni pri.
mer naetopil pred 6. aprilom 1941.
3. Dokler se ne reši vprašanje pokritja za vsa pokojnnska in rent la izplačila, se ta izplačujejo iz skupnih
razpoložljivih sredstev pristojnih >ustano7 obveznega so«
cialnega zavarovanja.
Beograd dne 3. julija 1946.
IV. št. 1504.
Minister za socialno politiko:
Dr. ••••• s. r<

441.

Na podlagi Člena 1. uredbe o načrtnem razdeljevanju
in potrošnji blaga z dne 12. maja 1945 (Uradni list Dr J
št. 32 z dne 15. maja 1945) izdajem
odlok
o prevažanja oziroma prenašanja kontroliranih predmetov iz kraja r kraj
Točka 1.
Prevažanje oziroma prenašanje predmetov, ki spadajo v smislu člena 2. uredbe o načrtnem razdeljevanju
in potrošnji blaga pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo,
se iz ene federalne edinice v drugo vrli na podlagi posameznih odločb o razdeljevanju blaga, katere je izdal
avezni minister za trgovino in preskrbo (člen 6. uredbe
o načrtnem razdeljevanju in potrošnji blaga).
Točka 2.
Prevažanje oziroma prenašanje predmetov, ki spadajo v smislu Člona 2. uredbe o načrtnem razdeljevanju
in potrošnji blaga pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, se iz kraja v kraj v območju iste federalne edinice
vrši na podlagi posameznih odločb o razdelitvi blaga,
katere jo izdal minister za trgovino in preskrbo te fede,
raine edinice, oziroma podrejeni organi, katere za to odredi (člen 6. uredbe o načrtnem razdeljevanju in potrošnji blaga).
Točka 3.
Izjemno od predpisa točke 2. in ob nižo navedenih
Pogojih se dovoljuje prevažanje oziroma prenašanje omenjenih predmetov na vsem območju demokratske federativne Jugoslavije:
a) v ročni potniški prtljagi — žfvil do 5 kg teže, od
teh do 2 kg maščob;
b) v poštnih zavojih — živU do 5 kg teže, od teh
do 2 kg maščob;
c) v veliki prtljagi ali z zasebno pošiljko — predmetov lastnega gospodinjstva (obleke, obutve, pohištva,
živil in podobno) v primeru selitve ali potrebe daljšega
bivanj^ od domaj

Č) blaga lastnega podjetja v primeru selitve obratovalnice;
d) kmetijskih proizvodov z lastnega posestva, če naj
se spravijo v skladišče oziroma v staje ali hlev zunaj
kraja, "kjer posestvo leži;
e) kmetijskih proizvodov z lastnega posestva ali
rodbinskega posestva, ki leži zunaj kraja stalnega biva»
lišča in za uporabljanje v lastnem gospodinjstvu, in sicer
• količinah, ki se predpišejo kot dovoljene za potrebe
proizvodnikovega gospodinjstva.
Točka 4.
V primerih iz točke 3.a) tega odloka ni potrebno
nikakršno dovoljenje.
Točka 5.
1. V primerih iz točke 3. b) tega odloka je potrebno
dovoljenje mestnega oziroma.krajevnega narodnega odbora, pristojnega za kraj, iz katerega se zavoj pošilja.
2. Dovoljenje se izdaje enkrat mesečno, in to samo
proizvodniku, da pošlje zavoj članom svoje družine
(staršem, sinovom in hčeram, direktnim vnukom, bratom in sestram).
Točka 6.
1. V primerih iz točke 3. c) tega odloka je potrebno
dovoljenje krajevnega oziroma mestnega narodnega
odbora, pristojnega za kraj dotedanjega stalnega bivališča. Ako ne gre za eelitev, določi odbor, kolikšne količine
se dovolijo glede na trajanje bivanja od doma. Sočasno
z izdajo takega dovoljenja pošlje odbor kopijo narodnemu odboru tistega kraja, kamor oseba potuje.
2. Takoj po dospetju pošiljke v namembni kraj se
mora dovoljenje po predhodnjem odstavku v primeru
selitve oddati; v primeru začasnega bivanja pa se mora
predložiti na vpogled narodnemu odboru kraja, kamor
je oseba prispela na bivanje.
Točka 7.
1. V primerih iz točke 3. č) tega odloka je potrebno
dovoljenje mestnega oziroma okrajnega narodnega odbora, pristojnega za dotedanji sedež obratovalnice. Ko
izda odbor to dovoljenje, pošlje kopijo mestnemu oziroma okrajnemu narodnemu odboru, ki je pristojen za
novi sedež obratovalnice.
2. Takoj po dospetju blaga v namembni kraj je treba
dovoljenje iz prednjega odstavka oddati narodnemu odboru tega kraja.
Točka 8.
1. V primerih iz točke 3.d) tega odloka je potrebno
dovoljenje krajevnega oziroma mestnega narodnega odbora, pristojnega za kraj, v katerem to posestvo leži.
Kopijo dovoljenja pošlje ta odbor takoj narodnemu odboru kraja, kamor se blago prevaža.
2. Takoj po dospetju blaga v namembni kraj je
treba dovoljenje iz prednjega odstavka oddati narodnemu odboru tega kraja.
Točka 9.
1. V primerih iz točke 3. e) tega odloka je potrebno
dovoljenje krajevnega oziroma mestnega narodnega
odbora, oristojnega za kraj, v katerem leži to posestvo.
Kopijo dovoljenja pošlje ta odbor takoj narodnemu odboru Ugtega kraja, kamor se blago prevaža,
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2. Takoj po dospetju blaga v namembni kraj je treba
dovoljenje iz prednjega odstavka oddati narodnemu odboru lega kraja.
3. Z lastnim posestvom je treba razumeti takšno
posestvo, ki ga ima kdo v lasti, kakor tudi takšno posestvo, ki je vzeto v zakup za obdelovanje. Z rodbinskim
posestvom je treba razumeti samo takšno poseetvo, ki je
last staršev ali otrok te osebe, oziroma posestvo, ki so
ga U vzeli v zakup za obdelovanje.
Točka 10.
Izjeme po točki 3. tega odloka so dovoljene samo za
izkoriščanje teh predmetov za lastno uporabo, oziroma
za uporabo v lastnem gospodinjstvu ali obratovalnici.
Točka IL
Kdor prevaïa oziroma prenaSa blago • smislu točke
8. b)j •^ Q, ài in, e£ tega odloka, inora pri prej-

vozu oziroma prenosu imeti pri sebi predpisana da
voljenja.
Točka 12.
Prekrški zoper predpise tega odloka se kaznujejo
po zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije In gospodarske sabotaže z dne 23. aprila 1946,
Točk* 18.
Ta odlok velja z dnem objave v. Uradnem tista dev
mokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 5. julija 1040.
St. 3858.
Minister za trgovino In preskrbo;
los. 2•sb £§&••4 ft. fr

POSEBNA PRILOGA
k iter. 26. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 15. avgusta 1945

Ponatis
te osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jiigoslarije" št. 49 in 50.
S2«$vHiC€& 49 • ctn<e 13. folija 1Ö45.
442.

445.

Ukaz o sklicanju AntHašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije na tretje zasedanje
(predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 11. julija 1945).

Odlok
o zavarovanju kmetijskih delavcev za nevarnost pri
kotlu ali pogonu
Na podlagi člena 1. odloka o vrhovnem državnem
nadzorstvu nad vsemi ustanovami obveznega socialnega
zavarovanja z dne 30. januarja 1945 takole

443.

odločam :
I. Kmetijski delavci, ki se morajo obvezno zavarovati samo, kolikor, jim pretj nevarnost nezgode od kotla
ali pogona, so zavarovani samo za primer nezgode, in to
kolektivno brez individualne prijave, na podlagi zavarovanega letnega zaslužka 12.000.— dinarjev. Prispevke
za te delavce plača lastnik stroja ne glede na število
dejansko zaposlenih delavcev v spodaj navedenih zne.
skih, najmanj pa po 30.— dinarjev letno za vsak stroj.
Da bi se dala zdravljenje in hranarina takinrpoškodovanim delavcem v prvih 4 tednih po nezgodi, gre 5% vseh
prispevkov bolniški panogi zavarovanja.
II. Strojniki in kurjaci, zaposleni pri kmetijskih
strojih, so zavarovani kakor industrijsko delavstvo. •
Za zavarovanje kmetijskih delavcev pri kmetijskih
strojih — sem se prištevajo tudi viagalci — se plačujejo
prispevki po stroju in delovnem dnevu, in sicer:
1. mlatilnice na motorni pogon v zvezi z ostalimi
stroji, ki se uporabljajo pri mlatvi in jih goni ista pogonska sila kakor mlatilnice:
A. pri navadnih mlatilnih garniturah:
a) moči do 5 k. s.
din Ifi.—
b) moči nad 5 k. s. do 15 k. s.
„ 37.—
v
c) moči več ko 15 k. s.
„ 60.—
B,- pri mlatilnih garniturah z avtomatskim vlaga,
njem ali elevatorjem ali stiskalnico za slamo:
č) moči do 5 k. s.
din 13.—
d) ino-4 od 5 k. s. do 15 k. s.
„ 33:—
e) ir.oci več ko 15 k. s.
„ 53.—
. C. pri ,Tmlatilnih -garniturah z avtomatskim vlaga-

Na predlog ministra za finance izdaje ministrski
svet zvezne vlade tole

uredbo
o pobiranju prispevka na kinematografske vstopnice
v korist društva Rdečega križa demokratske federativne Jugoslavije
Člen 1.
Od vsake prodane kinematografske vstopnice ee na
območju demokratske federativne Jugoslavije plača po
0.50 dinarjev DFJ v korist društva Rdečega kriza demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 2.
Ko stopi ta uredba v veljavo, preneha veljati odlok
o taksah na vstopnice v korist društva Rdečega križa
Jugoslavije (Uradni list DFJ št. 4 z dne 13. februarja
1045V.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 10. julija 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Minister za finance:
Josip
Broz-Tito s. r.
Sreten Žujović s. r.

nj?m U e!r ato-*°rn

444.

Uredba o ustanovitvi glavne uprave rečnega
prometa pri ministrstvu za promet demokratske federativne Jugoslavije
(ministrski svet z dne 10. julija 1945).

•

• ptisVrl! ioc za slamo:

f) moči do 5k. s.
din 11.—
„ 27.g) moči od 5 k. s. do 15 k. 3.
h) moči več ko 15 k, s.
„ 47,2. mlatilnice na pogon z Živino:
7-3. kmetijski stroji z motornim pogonom (n. pr. plugi, stroji za setev,
košnjo, btananje zemlje, gnojenje,
grabljenje in obračanje sena, črpanje vode in podobno):
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4. kmetijski stroji za poljske pridelke
(n. pr. stroji za čiščenje žita in drugih pridelkov, za lickanje koruze,
stiskalnice za slamo in seno, mlini
'
za drobljenje zrna in podobno):
din 5.—
5. stroji za predelavo mleka (separatorji in podobno):
„ 1,—
Ta odlok stopi v veljavo dne 1. julija 1945.
Beograd dne 26. junija 1945.
IV. št. 1386.
Minister za socialno politiko:
Dr. Anton Kržišuik s. r.

446.
Odlok o določitvi cen drvam za kurjavo po izvoru iz Vojvodine
(minister za trgovino in preskrbo, št. 5004 z dne
4. julija 1945).

447.
Odlok o določitvi cene premogu-lignitu rudnika
Svete Trojice pri Katlanovu (Makedonija)
(minister za trgovino in preskrbo, št. 4437 z dne
4. julija 1945).

Slevlllca SO z dne 17 fulifai •45448.

Člen 6.

Uredba

Uradnikom v službi Jugoslovanske vojske in mornarice se določijo službeni prejemki z odlokom o posta,
vitvi na tisti položaj, upoštevajoč strokovnost, sposobnost
in važnost posla, kj jim je poverjen.
v
Uradniki so razvrščeni v štiri skupine:

u ureditvi službenih prejemkov oseb, uslužbenih v
Jugoslovanski vojski in jugoslovanski mornarici
Člen 1.
S predpisi te uredbe se urejajo službeni prejemki
oseb v službi Jugoslovanske vojske in mornarice.
Člen 2.
Mesečni službeni prejemkj borcev, podoficirjév, oficirjev in generalov v službi Jugoslovanske vojske in
mornarice se določajo po njihovem sedanjem službenem
položaju in po letih službe v Jugoslovanski vojski in
mornarici.
Službeni položaj odrejajo z odločbo organi, pristojni
za postavitev. Službena leta se določajo od dneva vstopa
v Jugoslovansko vojsko (v partizanske oddelke ali Narodno osvobodilno vojsko ali partizanske oddelke Jugoslavije).
Kdor je postavljen na službeni položaj vršilca dolžnosti, prejema službene prejemke, ki gredo takemu položaju. Novi službeni prejemki začnejo teči po treh mesecih izvrševanja te dolžnosti.
Člen 3.
Položaji, po katerih se urejajo službeni prejemki
po tej uredbi, so ustanovljeni z organizacijo (formacijo)
Jugoslovanske vojske in mornarice.

draginjski razred
I.
II.
III.
dinarjev
a) v IV. skupino: strokovno administrativno in tehniško
osebje z mesečno plačo . . 2530.— 2415.— 2300.—
b) v III. skupino: uradniki
srednje strokovnosti in sposobnosti z mesečno plačo 3520— 3360.- 3200.-*
c) v II. skupino: uradniki višje
strokovnosti in sposobnosti
z mesečno plačo
4•50.— 4725.— 4500.č) v I. skupino: uradniki izredne strokovnosti z najmanjšo
mesečno plačo ... . . . 6600.— 6300.— 6000.-.
Določbe člena 4. te uredbe veljajo tudi za uradnike,
ki so v vojaški službi.
Člen 7.
Borci Jugoslovanske vojske in mornarice prejemajo
ne glede na draginjski razred mesečno po 100.— di«
narjev.

Člen 4.
Službeni prejemki po tej uredbi tečejo od 1. majg
19-15.
Ti prejemki se izplačujejo vsak ••••• vnaprej. V
primeru postavitve na višji oziroma nižji položaj gredo
službeni prejemki novega položaja od prvega dne naslednjega meseca po imenovanju.
x

Člen 5.
Osebam, ki imajo pravico do invalidnine, pa služijo
v Jugoslovanski vojski ali mornarici, gre poleg prejemkov po tej uredbi tu,di celotna urejena invalidnina.

Člen 8.
Kot osnovna plača podoficirjem gre:
a) desetnikom in osebam v tem enaki službi, ne gle.
de na draginjski razred, mesečno po 200.— dinarjev;
b) vodnikovim pomočnikom in osebam v tem enaki
službi pri službovanju do štirih let, ne glede na draginjski razred, meseènq po 450.— dinarjev;
c) četnim in baterijskim starešinam in osebam' v
tem enakih «lu/.bnh. ne glede na draginjski razred, mesečno po 500.— dinarjev.
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Člen 9.
Kot osnovna mesečna plača oficirjem in generalom
£i"e:
draginjski razred
1.
II.
III.
a) vodnikom in oficirjem na
dinarjev
tem enakih službenih položajih
2530.— 2415.— 2800.—
b) četnim komandirjem in oficirjem na tem enakih službenih položajih
S0S0.— 2940.— 2800.—
c) bataljonskim adjutantom (prvim) in oficirjem na tem
enakih službenih položajih 3190.— 3045.— 29D0.—
Č) bataljonskim komandantom
in oficirjem na tem enakih
službenih položajih . . . 3520.— 3360.— 3200.—
d) načelnikom brigadnih Štabov
in oficirjem na tem enakih
položajih '
4200.— 37S0.- 3600.e) brigadnim komandantom in
osebam na tem enakih položajih
4050.— 4725.— 4500.—
f) načelnikom divizijskih Štabov in oficirjem na enakih
položajih
5500.- 5250.- 5000.g) divizijskim komandantom in
oficirjem na tem enakih položajih
6Ö30.— 6615.— 6300.—
h) pomočnikom armadnih komandantov in oficirjem na
tem enakih položajih . . . 7150.— 6825,— 6500.—
i) armadnim načelnikom in oficirjem na tem enakih položajih
7370.— 7035,— 6700.—
j) armadnim komandantom in
oficirjem na tem enakih položajih
8800,— 8-100.- 8000 —
k) pomočnikom ministra in oficirjem na tem enakih polo-f
žajih, ne glede na draginjski
razred.
9Ô00.—

Člen 11.
Službeni prejemki po tej uredbj so obdačeni enako
kakor službeni prejemki državnih uradnikov, razen s
samskim davkom.
Člen 12.
Prepovedi za zasebnopravne terjatve se smejo postavljati na eno tretjino elužbenskih prejemkov po členih 8. in 9. te uredbe, za državne terjatve in alimentacije
pa na polovico vseh službenih prejemkov.
Člen 13.
Poleg službenih prejemkov po Členih 8., 9. in 10.
te uredbo gre vsakemu podoficirju, oficirju, generalu in
uradniku kot rodbinska doklada za otroke na vsakega
otroka po 175.— dinarjev mesečno.
Glede rodbinske- doklade veljajo enaki predpisi za
zakonske in nezakonske otroke.
Doklada za otroke gre do 14, leta otrokove starosti
Ako se otrok šola, gre ta dodatek do izpolnjenega 18.
leta otrokove starosti.
Člen 14.
Minister za narodno brambo sme posameznikom, •
dobivajo službene prejemke po tej uredbi, odobriti nagrade, ako se posebno odlikujejo pri poslu ali za njihovo
požrtvovalno in vestno delo.
Člen 15.
Podoficirji, oficirji, generali in uradniki v službi
Jugoslovanske vojske in mornarice morejo zase, in za
člane svojo rodbine, katere so dolžni vzdrževati, nabav.
Ijati vse predmete iz vojaških skladišč po nabavnih cenah
na podlagi cenika, ki ga predpišejo pristojni oddelki
ministrstva za narodno brambo.

Člen 16.
V vojnem in mobilnem stanju se oficirji, generali in
uradniki > službi Jugoslovanske vojske in mornarice
preskrbujejo z obleko in obutvijo pri Zavodu za vojaška
oblačila, in to po predpisanih cenah.
Podoficirji prejemajo hrano in uniformo brezplačno
od države.
Oženjeni podoficirji, ki imajo nad pet let službe, pre»
jemajo stanarino in hranarino v gotovini; višina se uredi
s posebnimi pravili. •
,
'Člen 10.
' Člen 17.
Kot dodatek za dobo službovanja v Jugoslovanski
Slušatelji vseh šol in tečajev v Jugoslovanski vojski
vojski in mornarici gre poleg službenih prejemkov po in mornarici dobivajo službene prejemke tistega službečlenih 8. in 9. te uredbe tudi:
.nega položaja, s katerega so prišli.
a) borcem v tretjem letu službovanja . . . 100%
Gojenci vojaških šol, ki napredujejo v Sin podoficirja,
v četrtem letu
200% dobivajo službene prejemke desetnika.
T petem letu
400%
Clcn 18.
b) desetnikom, vodnikovim pomočnikom, Četnim in
baterijskim starešinam ter osebam na tem enakih poPodoficirjcm, oficirjem, generalom in uradnikom,
ložajih po dovršenom drugem,letu službovanja v Jugo- službujočim v Jugoslovanski vojski in mornarici, gre n&
slovanski vojski ali mornarici:
•službenem potovanju povračilo dejanskih stroškov za
vožnjo, sîanovanje in hrano. Prav tako imajo pravico do
v tretjem letu
100% povračila selitvenih stroSkov zase in za Člane evoje rodv četrtem letu
bine. Višina takih povračil se uredi s posebnimi pravili.
nad četrto leto vsako nadaljnje
Povračilo potnih stroškov, ne gre, kadar taka oseba
leto še po 10% od službenih prepotuje s svojo edinico alj z deli .svoje edinice.
jemkov, določenih po členu 8. té
uredbe;
Člen 19.
5%'
c) oficirjem v tretjem letu službovanja .
Štabi armad, komanda letalstva, komanda mornarice
v četrtem in petem letu .... 10%
po petem létu do petnajstih let . 15% in štabi korpusov .narodne brambe določijo za oficirje
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in podoficirje • dan vstopa • Jugoslovansko vojsko, ministrstvo za narodno brambo pa določi to za oficirje in pod.
oficirje zunaj sestava navedenih edinic.
Člen 20.
Oficirjem bivše jugoslovanske vojske, ki so bili v
ujetništvu ali internaciji, se v smislu te uredbe računa
doba ujetništva ali internacije kot službena doba v Jugoslovanski vojski in mornarici ob naslednjih pogojih:
a) če pred ujetništvom alj internacijo niso sprejeli
službe pod okupatorjem;
b) če so se v ujetništvu ali internaciji vedli doetojno;
c) če so se v roku enega meseca po svojem povratku v domovino prijavili v službo Jugoslovanski vojski.
Člen 21.
• Stroške za pokop umrlih ali v boju padlih borcev
ter aktivnih podoficirjev, oficirjev in generalov plača
driava. Način pokopa in višina stroškov ee določita s
posebnm pravilnikom.
Člen 22.
Vojcškim osebam v službi Jugoslovanske vojske ali
mornarice ne gredo nikakršne posebne doklade, nagrade, posebni honorarji aH temu podobno, niti v denarju
niti v naravi, razen povračil po členih te uredbe.
Člen 23.
Ob izplačevanju službenih prejemkov oficirjem in
nradnikom se vračunajo v plačo vse akontacije, ki jih
je kateri prejel v denarju ali v naravi zase ali za člane
svoje rodbine po 1. maju 1945.
.

Člen 24.

Merde in plače tistim delavcem in nameščencem v
vojaških podjetjih in ustanovah, ki ne spadajo pod mobilizacijo, ali pa spadajo pod mobilizacijo in so v Jugoslovanski vojski ali mornarici že dalj ko dve leti, se
izplačujejo po določbah uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državn'h gospodarskih in
zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah,
ki je objavljena v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije štev. 24 z dne 21. aprila 1945.
Osete, ki spadajo pod mobilizacijo, pa so služile v
Jugoslovanski vojski ali mornarici manj ko dve leti, ne
dobivajo drugih službenih prejemkov, razen po členu 7.
te uredbe, ako so zaposlene v vojaških podjetjih in ustanovah kot delavci ali nameščenci. Ako morajo ti delavci
vzdrževati rodbino, dobivajo od vojske podporo za svojo
rodbino.
Člen 25.
Tolmačenje te uredbe in navodila za izvrševanje
Bjsnih predpisov izdaje ministrstvo za narodno brambo.
Člen 26.
Ta uredba postans obvezna na dan razglasitve v
Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije. •
Beorrrad dne 13. julija 1945.
Predsednik ministrskega sveta
'in minister za narodno brambo:
• Maršal Jugoslavije
7
csip Broz-Tito s. r.

449.

Uredba
o nostrifikaciji diplom in o priznavanju izpitov in semestrov, opravljenih v gasu vojne na inozemskih
univerzah in visokih šolah
Člen 1.
Pri ministrstvu za prosveto demokratske federativne
Jugoslavije se sestavi komisija za'nostrifikacijo inozemskih diplom z nalogo, da po predpisih te uredbe nostrificira diplome, pridobljene v času vojne na inozemskih
univerzah in visokih šolah.
Komisija prav tako vnovič nostrificira tiste diplome,
ki so bile nostrificirane na naših univerzah ali visokih
šolah v dobi okupacije.
V pristojnost komisije spada tudi odločanje o priznanju izpitov in semestrov, opravljenih v času vojne na
inozemskih univerzah in visokih šolah ali priznanih od
naših univerz ali visokih šol v dobi okupacije.
Člen 2.
Komisija je sestavljena' iz 4 članov. Dva izmed njih
morata biti učitelja fakultete oziroma visoko šole, ki je
enakovrstna ali najsorodnejša tisti inozemski fakulteti
al; visoki šoli, ki je izdala diplomo-aH na kateri je bil
opravljen izpit afi vpisan, semester. Druga dva, izmed
katerih je eden predsednik komisije, imenuie minister
za prosveto zvezne vlade.
Odločba komisije je dokončna.
Člen 3.
Za nostrifikacijo diplom oziroma za priznanje izpitov
in semestrov je treba vložiti prošnjo na ministrstvo za
prosveto zvezne vlade z naslednjimi listinami:
1. potrdilom o državljanstvu; javni uslužbenci niso
dolžnj predložiti tako potrdilo;
2. izpričevalom o opravljenem izpitu zrelosti (višjem
tečajnem izpitu);
3. diplomo o diplomskem izpitu ali doktoratu v izvirniku.
Ako prosilcu diploma šo ni izdana, sme predložiti
začasno potrdilo, izdano od inozemske šole, na kateri
je diplomiral ali promoviral za doktorja, v določenem
roku pa mora predložiti1 diplomo v izvirniku. Ako v
naknadnem roku ne predloži diplome v izvirniku, se
odločba o nostrifikaciji prekliče. Ta preklic se mora
objaviti v Uradnem listu DFJ;
4. potrdilom o opravljenem, izpitu oziroma vpisanem
semstru, ako gre zâ priznanje izpita oziroma semestra;
5. overilom pristnosti pečata in podpisoy na izvirniku diplome oziroma na potrdilih iz gornjih točk 3.
in 4. po naših diplomatskih ali konzularnih oblastvih;
6. overilom pristnosti pečata in podpisov f-Mh diploma'skih oziroma konzularnih oblastev po ministrstvu
za zunanje zadeve;
7. "v^ovljcnim prevodom diplome oziroma omenjenih potrdil;
'
i
8. listinami o poteku študija, v izvirniku in v over,
jenem prevodu. Iz teh listin se mora videti, kje, kdaj
in katere predmete je prosilec poslušal, katere izpite
je opravil in koliko semestrov je prebil na študijah;
9. dvema izvodoma doktorske disertacije, ako gre za
disertacijo za doktorsko diplomo;
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10. potrdilom, izdanim po odboru narodnega oblastva prosilčevega bivališča o prosilčevem moralno političnem vedenju v dobi okupacije. V potrdilu mora biti
izrecno poudarjeno, da prosilec ni služil v izdajalskih
vojnih formacijah Nedićevih, Ljotićevih, Draže Mihajlovića, Pavelićevih (vključivši tu tudi hrvatske domobrance), Rupnikovih itd.
Komisija lahko zahteva od naših diplomatskih in
konzularnih oblastev potrdila in podatke o tem, da
prosilec ni sodeloval v vojnih formacijah držav, ki so bile
v vojnem stanju z našo ali zavezniško državo, kakor
tudj ne v dobrovoljskih vojnih formacijah katere koli
države, ki so se borile proti kateri koli zavezniški državi;
11. predpisano takso.
Člen 4.
Komisija izda odločbo o nostrifikaciji diplome oziroma o priznanju izpitov in semestrov po ocenitvi predloženih listin iz člena 3. te uredbe.
Razen tega upošteva komisija pri izdaji odločbe vpliv
fašistične ideologije in profašističmh oblastev na delovne
pogoje v šolah, na pouk, program, učitelje v izpitni komisiji ali kakega njenega člana v dobi prosilčevih študij.
Ako v posameznih primerih listine, naštete v členu
3. te uredbe, ne bi zadostovale za izdajo teh odločb,
sme komisija odložiti nostrifikacijo oziroma, priznanje,
dokler se po naših diplomatskih in konzularnih oblastvih ne priskrbijo potrebna poročila o šoli, ki je izdala
diplomo, oziroma na katerj je bil opravljen izpit ali
overovljen semester.
Člen 5.
Diplome se ne nostrificirajo in izpiti ter semestri
se ne priznajo, ako se katera koli po členu 3. te uredbe
zahtevana listina ne predloži.
Člen 6.
Nova prošnja za nostrifikacijo diplome oziroma za
priznanje izpita ali semestra se sme vložiti samo v primeru, ako se dobavijo novj dokazi.
Člen 7.
Ako program, po katerem jo prosilec končal svoje
Študije, ne ustreza popolnoma programu naše fakultete
oziroma naše visoke šole iste stopnje, sme komisija
predpisati dopolnilne izpite in naloge, ki se opravljajo
oziroma delajo na ustrezni fakulteti ali visoki šoli,
Člen 8.
Odločba o nostrifikaciji diplome ee zapiše na zadnji
strani izvirnika diplome in dostavi vsem ministrstvom za
prosveto federalnih edinic in enakovrstnim oziroma najsorodnejšim našim fakultetam ali visokim šolam.
Odločba o priznanju izpitov aH semestrov *e izda
prosilcu v obliki potrdila in se vpiše v indeks, ako se ta
predloži.
'
Člen 9.
Komisija vodi posebno knjigo, v katero vpisuje vse
odločbe o nostrifikaciji diplom oziroma o priznanju izpitov in semestrov z vsemi ostalimi podatki.
Člen 10.
Prosilcem, katerim se diploma oziroma izpiti in
semestri ne priznajo, more minister za prosveto zvezne
vlade dovoliti opravljanje izpitov, v določenih rokih.

Člen 11.
Natančnejše določbe za izvrševanje te uredbe in za
podrobno delo komisije predpiše minister za prosveto
zvezne vlade.
Člen 12.
Ta uredba etopi v veljavo z objavo v Uradnem listu
DFJ.
J.
Beograd dne 14. julija 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambp:
Minister za prosveto:
Maršal Jugoslavije
Vladislav Ribnikar s.r.
Josip Broz-Tito s. r.
-450.
Pra- nik o delu in notranjem poslovanju računske kontrolne komisije pri predsedništvu ministrskega sveta
(predsednik ministrskega sveta, O. št. 393 z dne 14
julija 1945).
M

451.
Na podlagi člena 3. uredbe o izdajanju Zbornika zakonov in uredb z dne 21. maja 1945 (Uradni list DFJ
št. 39 z dne 8. junija 1945) predpisujem, tole

navodilo
za izvrševanje uredbe o izdajanju Zbornika zakonov
in uredb
Člen 1.
Min:strstvo za pravosodje demokratske federativna
Jugoslavije ureja in izdaja Zbornik zakonov in uredb.
Člen 2.
V Zborniku se tiskajo vsi zakoni in uredbe, pravilniki in obvezna navodila, ki so objavljeni v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije, in tudi obvezna navodila o vprašanjih sodne prakse s področja
skupne zakonodaje, katera izda Vrhovno sodišče demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 3.
Dokler se ne ostvarijo potrebni pogoji, se za sedaj
Zbornik izdaja samo v srbskem in hrvatskem jeziku.
Člen 4.
Zbornik izhaja enkrat mesečno, po potrebi pa tudi
pogosteje. .
Člen 5.
Redakcija, korektura, •^•••^••-••, računska in'
ekonomska služba, ureditev prostorov ,n hranjenje, pošiljanje naročnikom, prodaja knjigarnarjem, oblastvom
in ustanovam, se opravlja v ministrstvu za pravosodje.
Člen 6.
Zbornik se tiska po,Uradnem listu DFJ.
'
Člen 7.
To navodilo stopi v veljavo z objavo v Uradnem
listu DFJ.
Beograd 11. julija 1945.
Minister za pravosodje;
t
Frane Frol s. r.

183
452.

kakor je to odrejeno v tolmačenju ministrstva za finance
z dne 27. aprila 1945, V. štev. 24S0 (Uradni list DFJ
Odlok
št. 28 z dne 1. maja 1945). Vse druge davščine gredo v
o ureditvi prejemkov uslužbencev in zdravnikov pri celoti na breme teh ustanov.
ustanovah socialnega zavarovanja in javne službe za
6. Glede razvrščanja krajev po draginjskih razredih
posredovanje dela "
veljajo določbe pravilnika o začasni razvrstitvi krajev po
Na podlagi Člena 13. uredbe o ureditvi prejemkov draginjskih razredih z dne 22. maja 1945.
7. V vsem ostalem veljajo za uslužbence teb ustacivilnih državnih uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev zveznih ministrstev in ustanov z dne 20. aprila 1945, nov nalično predpisi uredbe o ureditvi prejemkov civilter v soglasju z ministrstvom za finance demokratske fe- nih državnih uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev
zveznih ministrstev in ustanov z dne 20. aprila 1945.
derativne Jugoslavije takole
8. Službeni prejemki, določeni po tem odloku, se izodločam :
plačujejo uslužbencem, ki so bili prevzeti (premeščeni)
Prejemki uslužbencev in zdravnikov pri ustanovah z ozemlja, na katerem je bila zamenjava okupacijskih
socialnega zavarovanja in javne službe za posredovanje bankovcev končana do 30. aprila 1945, začenši od 1. maja.
1945, tistim uslužbencem pa, ki so bilj prevzeti (premedela se urejajo takole:
•
1. Službeni prejemki uslužbencev (zdravnikov) teh ščeni) z ostalega ozemlja, pa začenši od 1. dneva v naustanov se določijo po šolski (strokovni, oziroma priznani slednjem mesecu po končani zamenjavf.
9. V tem času, dokler se ne izvrši prevzem uslužkategorijski) izobrazbi in po letih efektivne službe na
bencev
(zdravnikov) teh ustanov, se izplačujejo službeni
dan 30. junija 1945.
>Efektivna služba« je ves Čas službovanja pri teh prajemki v mejah zneskov, določenih v členu 3. uredbe
ustanovah, v sindikalnih organizacijah, v državni, samo- o ureditvi prejemkov civilnih državnih uslužbencev z dne
upravni ali v kaki drugi javni službi, po dejanskem tra- 20. aprila 1945.
10. Do izdaje novih enotnih predpisov o ureditvi
janju ne glede na položaj, ki ga je uslužbenec imel.
: Uslužbenci« v smislu tega odloka so: uradniki, službenega razmerja uslužbencev socialnih ustanov, ki
zdravniki-uradniki, uradniški pripravniki, zvaničniki, imajo javnopravni značaj, ostanejo vsi uslužbenci in
služitelji, dnevničarji, honorarni in pogodbeni uslužben- zdravniki teh ustanov Še dalje na razpoloženju, kakor je
ci, kakor tudi dninarji in delavci, ki opravljajo službo določeno v odloku ministra za socialno politiko demokratske federativne Jugoslavije IV. št. 701/45 z dne 2.
uradnika, zvaničnika ali služitelja pri teh ustanovah.
maja 1Ô45. '
2. Mesečni prejemki uslužbencev znašajo:
Beograd dne 2. julija 1945.
IV. št. 1384.
« *o O
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• Začasna uprava teh ustanov sme,po odobritvi minietra za socialno politiko demokratske federativne Jugoslavije, ako je to v korist elužbe, urediti po svobodni
oceni položaj posameznih uslužbencev in dovoljevati posebne nagrade skupinam in posameznikom, ki so se pri
delu posebno odlikovali.
3. Delovni čas zdravnikov-uradnikov v teh ustahovah
se odreja po potrebi, najmanj pa po 6 ur dnevno.
4. Honorarji pogodbenih zdravnikov, postavljenih po
povprečnem Številu članov določenega rajona, honorarji
pogodbenih zdravnikovTspecialistov, honoriranih po delovnih urah, in honorarji pogodbenih zdravnikov za posebne preglede se zvišujejo za 30% zneskov honorarjev,
kakršne so.prejemali do 6. aprila 1941.
5. Od službenih prejemkov, določenih po tem odloku,
$p odlvtki za uslužbenski davek, za samski davek in
vloge za pokojninski sklad odtegujejo tako in po toliko,

453.
Odlok
o izplačevanju razlike v hranftrini po novih mezdnih
razredih
Na podlag; člena 1. odloka o vrhovnem državnem
nadzorstvu ministrstva za socialno politiko demokratske
federativne Jugoslavije nad vsemi ustanovami socialnega zavarovanja v zvezi v naredbo o spremembi mezdnih
razredov v delavskem zavarovanju z dne 27. aprila 1945,
IV. št. 617 in po odloku o spremembi kategorijskih in
režijskih zaslužkov v rudarskem zavarovanju z dne 27.
aprila 1945, IV. št. 606, takole
odločam:
1. Obolelim Članom okrožnega urada in krajevnih
bratovskih skladnic, ki eo bili na bolezenskem dopustu
ali ki jim je bil priznan 4tedenski oziroma enomesečni
bolezenski dopust po uvedbi novih mezdnih razredov in
kategorijskih zaslužkov, se izplačujejo denarne podpore
po istih novih mezdnih razredih oziroma kategorijskih
zaslužkih, v katere so bili uvrščeni pred ^spremembo
mezdnih razredov in kategorijskih zaslužkov (n. pr. član,
ki je bil zavarovan po starem V. mezdnem, razredu,
prejme, denarno podporo po novem V. mezdnem razredu oziroma kategorijskem zaslužku).
'2. Vse ustanove bolniškega zavarovanja, ki so po
uvedbi novih mezdnih razredov in kategorijskih zaslužkov izplačevale članom bolezenske podpore in stroškepo starih mezdnih razredih, morajo za to dobo, t J. od

189
21. aprila 1345 dalje izplačati tem obolelim članom razliko po točki 1. tega odloka.
Beograd dne 11. julija 1045.
IV. št. 1521.
Minister za finance:
Sr. Žujović s. r.

Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

457.
Odlok, da se daje 200 ton modre galice na razpolago ministrstvu za kmetijstvo Srbije in kmetijskemu oddelku glavnega narodno osvobodilnega odbora
v Vojvodini
(minister za kmetijstvo zvezne vlade, II. št. 3887
z dne 26. junija 1945).

454.
Po osvoboditvi vsega državnega ozemlja in pri izvrševanju odloka o pregledu pravice do pokojnine itd. se
je pojavilo sporno vprašanje, od katerega dne teče začasna denarna podpora osebam po odloku o pregledu
pravice do pokojnine, narodnega priznanja, stalne državne podpore in vzdrževalnine, glede na dejstvo, da! se
vse 5•••• niso sočasno obrnile do pristojne komisije,
kakor tudi zato, ker državno ozemlje ni bilo sočasno
osvobojeno.
Glede tega vprašanja se za enotno izvrševanje omenjenega odloka o pregledu pravice do pokojnine itd. na
podlagi člena 8. navedenega odloka daje tole

pojasnilo
odloka o pravici do pokojnine itd.
1. Začasna denarna podpora po odloku o pregledu
pravice do pokojnine, narodnega priznanja, stalne državne podpore in vzdrževalnine teče osebam z območja,
ki je bilo osvobojeno pred 1. decembrom 1944, od 1. decembra 1944; osebam z območja, ki je bilo osvobojeno po
1. decembru 1944, pa teče začasna denarna podpora od
1. dne naslednjega meseca po osvoboditvi tega območja
oziroma od 1. dne naslednjega meseca po osvoboditvi posameznih krajev tega območja.
2. Začasna denarna podpora osebam pod točko 1.
teče, kakor je navedeno, samo ako te osebe po sestavitvi
komisije za dodelitev začasne denarne podpore upokojencem v tistem kraju vložijo prijavo v roku enega meseca dni od dne, ko je taka komisija sestavljena, oziroma
od 1. dne prihodnjega meseca po tistem dnevu, ko so
vložile prijavo, in če predlože opravičilo, zakaj se niso
V roku enega meseca javile za podporo.
Beograd dne 11. julija 1945.
I. St. 2(592.
Minister za socialno politiko:
Minister za finance:
Dr. A. Kržišnik s. r.
Sr. Žujević s. r.

455.
Odlok, s katerim so določajo pogoji za dobro
presušeni hmelj
(predsednik Gospodarskega sveta in minister za
trgovino in preskrbo št. 4461 z dne 9. julija 1945).

456.
Odlok, da se modra galica, ki je bila dodeljena
Ministrstvu za kmetijstvo Makedonije, daje na razpolago ministrstvu za kmetijstvo Srbije
. (minister za kmetijstvo zvezne vlade, II. št. 3744 z
«•• 23. junija 1945).

458.
Odlok, da se daje modra galica, dodeljena za
ozemlje Hrvatske, na razpolago ministrstvu za knie-,
tijstvo Srbije
(minister za kmetijstvo zvezne vlade, II. št. 393{J s
dne 28. junija 1945).

459.
' Na podlagi člena 13. uredbe o določanju cen v dinarjih DFJ izdaje ministrstvo za trgovino in preskrbo,
uprava za cene, tale

odlok
o določitvi cen sladkorju
Določajo se naslednje cene_ sladkorju:
1. proizvodniška pariteta: franko
vagon najbližja postaja, kraj prodajalca
na veliko, za 1 kg neto brez vštete
zaobale, toda v zaobali, vštevši državno
trošarino in skupni davek
•kristal din 14.28
.kocke „ 15.91
2. v trgovini na veliko: franko skia,
dišče prodajalca na veliko za 1 kg neto
brez vračunane zaobale:
kristal din 15.40
korke . „ 17.11
3. v trgovini na drobno:, franko
prodajalniea prodajalca na drobno, za
1 kg neto brez zaobale, izključivši
krajevno trošarino:
kristal din 17.—
kocke „ 19.—
V gornjo cene sta vračunana državna trošarina in
skupni davek na poslovni promet. Krajevna trošarina
se pribije k prodajnim cenam.
Gornje cene veljajo za vse kraje, ki leže ob železniških ali ladijskih progah. Za druge kraje se na gornje cene ^zaračunajo dejanski prevozni stroški.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objavo v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 23. junija 1945.
St. 4353.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
Lazar Sokolov s. r.

ISO
460.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo zvezne vlade,
uprava za cene izdaje tale

odlok
o cenah za volnene proizvode
1. Volnena preja št. 8/1 — sestava:
40% prane volne, 40% volnenih
din 138.— za 1 kg
Vrp in 20% lesne volne . .
2. S.'vo-olivni čoja (domače sukno),
teze 800 gr, širina 140 cm, sestava:
40% prane volne, 40% volnenih
197.50 za 1 met.
krp in 20% lesne volne . . .
3. Sivo-olivna čoja (domače sukno),
teže S00 gr, širina 140 cm, sestava:
40% prane volne, 40% volnenih
krp in ''0% lesne volne . . .
174.—
4. Volrena oèoîa, te^e •^•• pr_ fj{.
menzije •/lSû cm, sestava: 40%

prane volne, 40% volnenih krp
in 20% lesne volne
din 554.— za Imet,
Gornje cene veljajo franko proizvodnikovo skladišče
in za vse državno območje.
'Beoprad dne 27. junija 1045.
St. 4521.
Pomočnik
ministrr. za trgovino in preskrbo:
Lazar Sokolov s. r.

461.
Cene veterinarskim cepivom in zdravilom, ki
jih proizvajajo in v promet dajejo Državni zavod za
proizvodnjo veterinarskih cepiv in zdravil y Beogradu in njegovi oddelki
(oc'dele'' za živinorejo in veterinarstvo pri ministrstvu za kmetijstvo zvezne vlaue, III. št. 4341£.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 14.

Priloga k 26. kosu z dne 16. avgusta 1945.

Letnik I/II.

©fojSIV^
kasneje do 30. avgusta 1945 na rektoratu
univerze v Ljubljani.
Rektorat univerze • Ljubljani,
dne 11 avgusta 1945.
Rektor: Kos s. r.

Denarni zavod Slovenije
centrala - Ljubljana
Stóhje 81. julija 1945.
Aktiva
Blagajna
Narodna banka
Poštni čekovni urad
Valutti
Vrednostni papirji
Menice
Banke
Posojila
Nepremičnine
Premičnine
x-remicmne
Razni računi
Ostala aktiva
Prehodni računi

95,590.330.39
85,247.661.50
1,255.747.—

\

•

182,093.738.89
445.305.30
711.401.70
190.711.13
3,002.127.85
131,293.543.37
76.043.33
20.698.—
oön ïnn
f??H22''
1446.78S.43
9,021.789.45
332.241.158.39

OenovnVltav'nlca
2iro računi
Upniki
pbveze po vpogledu . .
Lastna emisija
Hranilne vloge
Ostala pasiva !

Sffiim!
n,iói.l\3d.ló
! .
206,107.020.43
^'SRqlo
l'-l°AìlÌr
8
'^4ix«2
224.209.99
332,241.158.39
Obrestnemere:
. v «•
Vloge na žirovnih računih so plačljive na pokaz in ne donašajo obresti.
Vloge v tekočih računih a vista l°'o p. a. polletno obračunavanje.
Vloge na hranilne knjižice so plačljive na pokaz ali na odpoved:
Hranilne vloge na pokaz
•
""Z" P- aHranilne vloge vezane 1 mesec
2V:°,o p. a.
Hranilne vloge vezane 3 mesece
«°/o
p. a.
Hranilne vloge vezane 6 mesecev aH več
3V•°/• p. a.
Posojila v tek. rač. hipotekarno kritje
" '2°/° p. a.
Eskompt menic
' 'f'e P- aBianco menice in drugo
°°'° P* a-

Sodna oblastva
Trgovinski register
Spremembe m dodatki:
6€.
Sedež: Celje.
^an vpisa: 10. avgusta 1945.
Be
sedilo': A. Westen, d. d. v Celju.
.Na osnovi Odloka o prehodu sovražniškega imetja v državno svojino (posebna priloga k št. 6 >Uradnega lista<
aNOS-a t dne 6. junija 1945 zap. št. 25)
se izbrišejo iz Rg B II 45 bivšega okrožnega sodišča v Celju naslednji za podpis'
upravičeni unravni svetnikj in prokuriB
ti: Adolf, VTesten star., Adolf Westen
ml., August Westen, tovarnarji v GaberVx pri Celju, Josip-Pfeiffer, tovarniški
ravnatelj v Gaberju pri Celju,-Größer
Kurt. tov. ravnatelj v Gaberju pri Celju,
dr. Riha Albert, tajnik tvrdke A. Weetea d. d. y Gaberju pri .Celju, Xomtë

Feliks., tov. uradnik v Gaberju pri Celju, dipl. inž. Westen Maks Adolf, tovarnar v Celju in Pichl Fritz, tovarniški
uradnik v Celju, Mariborska cesta.
Na novo se vpiše poslovodeči upravnik podjetja: Lojze Vidmajer, delegat
ministrstva za industrijo in rudarstvo v
Celju.
Delegat ministrstva za pravosodje pri
okrožnem kot trgovinskem sodišču v
Mariboru
dne 10. avgusta 1945.
Opr. št. D-RG B II 45/10.

Razna oblastva
St. 571/45.
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Razpis.

Rektorat uniyerze v Ljubljani razpisuje mesto tajnika na juridični fakulteti
v Ljubljani.
' P ''.ije, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, je treba vložiti uai-

St. 572/45.
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Razpis.
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto tajnika na filozofski fakulteti v Ljubljani
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, je treba vložiti naj.
kasnije do 30. avgusta 1945 na rektoratu
univerze v Ljubljani.
Rektorat univerze • Ljubljani
dne 14. avgusta 1945.
Rektor: Kos s, r.

Natečaj.

407—7—7

Državna babiška šola v Ljubljani
sprejme
25 babiških učenk
v enoletni babiški tečaj, ki začne redni
pouk dne 1. septembra 1945. Prošnje za
sprejem je treba vložiti do 15. avgusta
t. 1. pri upravi babiške šole v Ljubljani,
Slajmerjeva uL št. 3.
Pogoji za sprejem v babiško šok>:
1. Prosilka ne sme biti mlajša od 18
in ne starejša od 30 let, kar dokaže s
krstnim listom.
2. Biti mora dobrega vedenja in »politično neoporečna, kar dokaže s potrdilom KNOO.
3. Ako je omožena, mora imeti moževo dovolilo. Ako pa je ločena, mora
to dokazati s potrdilom duhovnih in ei.
vilnih sodišč.
4. Dovršiti je morala najmanj štiri
razrede osnovne šole, kar dokaže z zadnjim šolskim spričevalom.
5. Priložiti mora zdravniško spričevaio, da je telesno in duševno zdrava,
da ni noseča in da je sposobna opravljati babiški poklic.
6. Priložiti mora potrdilo krajevnih'
oblasti. da„je v doticnem kraju potreba
po babici.
Vse kandidatinje, ki bodo pozvane,
se morajo /glasiti na dan 30. avgusta
1945 zjutraj v bolnici za ženske bolezni
v Ljubljani, kjer bodo zdravniško pregledane in kjer bo sprejemni izpit. Izbrane kandidatinje ostanejo takoj v šoli.
Šolanje4je brezplačno.
Ljubljana 12. julija 1945.
.Uprava dri. baokke £ol«

Stran 32.

ßt%>w

Razno

500

Objava.
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Poziv upnikom.
Delegat tvrdke Josip Penca. tekstilna
industrija Novo mesto, poziva vse upnike in dolžnike tvrdke, da prijavijo
svoje dolgove oziroma terjatve do 31. avgusta 1945. Po tem roku prijavljeni zneski se ne bodo več priznali. .
Delegat tvrdke
Josip Penca
predilnica in tkalnica za volno in bombaž
Novo mesto
499

Objava.
lzguDilo se je izpričevalo VI. razreda
II. moške realne gimnazije v Ljubljani
il 1. 1942./43. na ime: Celešnik Štefan iz
Ljubljane Proglašam ga za neveljavno.
Celešnik Štefan

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande •••••!•• ~-••• v
Ljubljani na ime Jakič Rezi iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Jakič Rezi
496

Objava.
Ukradeno mi je bilo izpričevalo št. 582
o nižjem tečajnem izpitu •. drž. realne
gimnazije v Ljubljani iz 1. 1931. na ime
Mravlje Božidar iz Ljubljane. Proglašam
ga za neveljavno.
Mravlie Božidar
501

Objava.
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdane od komande narodne milice v

Ljubljani na ime Požlep Marija iz Plešivice, okr. Liubliana. Proglašam jo za
neveljavno
Požlep Marija
497

Objava.
Izgubil sem nakaznico Za kurivo serija B, izdano od mestnega gospodarske,
ga sveta v Ljubljani na ime Selan Franjo iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Selan Franjo
492

Objava.
Izgubil
m Z.'
°rarsko legitimacijo
št. 126470, izdano 4. junija 1945 od direkcije drž. železnic v Ljubljani na ime
Su*tei*>ič Jožef iz Ljubljane. Proglašam
jo za neve!; .no.
SušterSič J

Urwlnik; Pohdi Uobert » Ljubljani. -1 Ti*k to naložba tiskarne Merkur v Ljubljani. Predstavnik: Mihalek Utniar » Ljubllaai.

POSEBNA PRILOGA
k štev.-?7

Uradu-aga lieta Slovanskega narodao osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 18. avgusta 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 51 in 52.
SfevUfcss SI • dne 20. fulifa 1Ö45,
462.
Po zmagovitem koncu narodno osvobodilne vojne
proti fašističnim zavojevalcem izdaje predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na
predlog ministra za narodno brambo in na podlagi čl. 4.
odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru kot začasnem organu vrhovne
narodne oblasti v Jugoslaviji
zakon
o demobilizaciji starejših letnikov vojašl.iu obveznikov, žensk in hranilcev v Jugoslovanski vojski in
mornarici
Člen 1.
Iz Jugoslovanske vojsko in mornarice se morajo
odpustiti v roku dveh mesecev po objavi tega zakona:
a) vsi obvezniki, rojeni leta 1909. in starejši,
b) vse ženske, razen tistih, ki so neogibno potrebne
stalnim zdravstvenim in drugim ustanovam,
c) vsi tisti, ki se po členu 2. lega zakona štejejo
za edine hranilce zadruge ali družine.
"Od odločb pod a), b) in c) se izvzemajo:
voditelji;
specialisti, ki so v Jugoslovanski vojski • mornarici
neogibno potrebni;
tisti, ki želijo ostati v Jugoslovanski vojski in mornarici in so ocenjeni, .da bi se mogli koristno uporabiti
za določno vojalko službo.
Te izjeme veljajo tako za moške kakor za ženske.
Člen 2.
Za hranilce po Členu 1. tega zakona se štejejo vsi
tisti pripadniki vojske, za katere je splošno znano, da
so siromašni, ki svojo zadrugo ali družino vzdržujejo
s svoj'm osebnim delom in zaslužkom in v njej ni nobenega drugega zadrugarja ali družinskega člana, ki bi
•bil sposoben za pridobitno delo, niti- takega, ki bi užival
pokojnino ali kako drugo državno podporo ali ki bj imel
kakršen koli drugačen stalni dohodek, ki bi zadostoval
fca vzdrževanje zadruge ali družine.
Med nepridobitne zadrilgarje ali družinske člane se
računajo moški člani izpod 17 in nad 55 let ter ženske
izpod 18 in nad 45 let starosti.
Člen 3.
.

« •

•

Vsem demobilizirancem priskrbi država:
v a),brezplačen prevoz po železnici ali z- ladjo in po
ürzavnih avtobusnih progah za povratek ua' njihove do-

move; v ta namen se smejo uporabljati tudi vojaška
državna vozila, kjer koli to dovoljujejo okoliščine;
b) hrano za čas prevoza; tistim pa, katerih družine
so v težkem stanju ali so jim družine ali domovi uničeni,
hrano še za 5 dni po prihodu v namembni kraj;
c) dobro obleko in obutev.
*
Člen 4.
Dpmobilizirancem se izplača:
a) oficirjem, ki so vstopili v NOV in POJ 1. 1941.,
1912 ali 1943.: polovica plače od dne, ko so napredovali
za oficirje, in po službenih položajih, ki so jih od tedaj
do demobilizacije imeli;
b) borcem in podoficirjem, ki služijo od 1. 1941.,
1942. ali 1913.: celotni prejemki od dneva vstopa, ako
jih niso še do tedaj prejeli, in sicer v znesku, ki bo
predpisan na dan njihovega odpusta;
c) borcem in podoficirjem, ki so vstopili !• 1Ö44.:
za potne stroške 50O.— dinarjev: tistim pa, ki so vstopili
v služho 1. 1945., za potne stroške 250.— dinarjev. .
Cas in način izplačila teh prejemkov se predpišeta
s posebnim pravilnikom.
Člen 5.
Državna oblastva so dolžna po svojih organih poiskati demobilizirancem možnost zaposlitve najpozneje
v roku dveh mesecev od dneva prihoda v kraj, kjer so se
nastanili, upoštevajo? njihove izkušnje in specialnost,
katero so dosegli v Jugoslovanski vojski in mornarici.
Prav tako morajo preskrbeti demobilizirancem tudi
stanovanjske prostore.
Člen G.
Državna oblastva so dolžna dati demobilizirancem
iz pokrajin, ki so trpele v dobi fašistične okupacije ia
katerih domovi so uničeni, brezplačno les za gradnjo in
za popravilo stanovanjskih zgradb, ako sami nimajo lesa.
V predelih, kjer ni lesa, je treba demobilizirancem
dati na razpolago drug primerni material.
Člen 7. '
Državna oblastva so dolžna omogočiti demobilizirancem, ki «o služili v N.0V in POJ in v Jugoslovanski vojski in ki to zahtevajo, naselitev v predelih, določenih za
kolonizacijo, in sicer na ta način, da jim dodelijo zemljo,
zgradbe in najpotrebnejši inventar.
Prvenstvo imajo invalidi in tisti, ki so služili v vojski dalje časa.
Člen 8.
Državna oblastva v pokrajinah, ki so trpele po fašistični okupaciji, so doliua omogočiti demobilizirancem,
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da dobijo posojila za gradnjo in postavitev hiš v znesku
do 10.000.— dinarjev z rokom za povračilo od 5 do 10 let.
Člen 9.
Natančnejše -določbe za izvrševanje tega zakona predpiše minister za narodno brambo v sporazumu z zveznim ministrom za finance in ministrom za kolonizacijo
ter v soglasju s federalnimi vladami.
Člen 10.
Ta zakon stopi v veljavo z objavo v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 19. julija 1945.
Predsedništvo
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. PeruniÈié s. r.
dr. I. Ribar e. r.

cije, so dolžni takoj, ko dajo knjigo svoje izdaje v prodajo, poslati Državnemu izdajateljskemu zavodu podatke
o tej knjigi zaradi natiska objave v periodičnem katalogu novih izdaj, katere objavlja zavod.
Člen 7.
Državni izdajateljski zavod je pod nadzorstvom ministra za prosveto zvezne vlade.
Minister za prosveto predpiše natančnejše določbe o
ustroju in poslovanju zavoda.
Člen 8.
Vsaka federalna edinica osnuje svoj lastni izdajateljski zavod.
Člen 9.
Ta uredba stopi v veljavo z objavo v Uradnem listu
DFJ.
Beograd dne 17. julija 1945.

463.
Ukaz o preložitvi sklicanja Antifašističnega
svefa narodne osvoboditve Jugoslavije na dan 3. avgusta 1945
(predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 17. julija 1945).

Minister za prosveto:
VI. Ribnikar s. r.

Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tüo s. r.

485.
464.

Uredba
o ustanovitvi Državnega izdajateljskega zavoda demokratske federativne Jugoslavije
Člen 1.
Ustanavlja se Državni izdajateljski zavod demokratske federativne Jugoslavije s sedežem v Beogradu.
Člen 2.
Državni izdajateljski zavod ima nalogo izdajati knjige, časopise, brošure in druge publikacije znanstvene,
politične, kulturne jn umetniške vsebine.
Člen 3;
Temeljna glavnica zavoda znaša 1,000.000 dinarjev.
O otvoritvi potrebnih kreditev in o zvišanju temeljne glavnice odloča minister za prosveto v sporazumu &
ministrom za finance.
Člen 4.
Zavod je oproščen vseh državnih davščin.
S čistim dobičkom zavoda razpolaga minister za proeveto v sporazumu z ministrom za finance.
Člen 5.
Zavodu načeluje direktor, ki ga vodi, predstavlja in
zanj prevzema obveznosti.
Izbor del, ki naj jih zavod izda, opravlja redakcijski
odbor. Direktor zavoda je po položaju član redakcijskega
odbora.
Direktorja in člane redakcijskega odbora imenuje
minister za prosveto.
Člen 6.
Vsa državna in zasebna izdajateljska podjetja, kakor
tudi posamezniki, ki izdajajo knjige ali druge publika-

Pravilnik
o zamenjavi obrabljenih ali poškodovanih bankovcev
in o izplačilu za dele bankovcev
Člen 1.
Za izgubljene, uničene ali ukradene bankovce ministrstva za finance demokratske federativne Jugoslavije
ne more nihče postaviti prepovedi ali zahtevati, da se
mu za te bankovce izdajo novi.
Člen 2.
Ministrstvo za finance demokratske federativne Jugoslavije pooblašča Narodno banko, da za njegov račun
zamenjuje obrabljene, raztrgane ali poškodovane bankovce in da izplačuje delè bankovcev državne izdaje
dinarskih bankovcev demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 3.
Narodna banka zamenjuje brez vsakega odbitka pri
svojih blagajnah v centrali in v podružnicah vse cele
obrabljene bankovce z dobrimi bankovci za obtek, ako
so se nedvomno obrabili v obteku ali zaradi obteka.
Celi bankovci, ki so namenoma pokvarjeni s tiskanjem kakih besed, e pisanjem, risanjem ali na kak drug
način, in namenoma raztrgani bankovci se zamenjajo
za dobre proti povračilu proizvodnih in manipulativnih
stroškov.
/
Člen 4.
/a cele bankovce se štejejo in zamenjajo z dobrimi
za obtek:
bankovci po 1000, po 500 in po 100 dinarjev, ki jim
manjka največ ena šestnajstina bankovca;
bankovci po 50 in po 20 dinarjev, ki jim manjka
največ ena dvanajstina bankovca;
bankovci po 10, po 5 in po 1 dinar, ki jim manjka
največ ena desetina bankovca,
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Člen 5.
Ako se iz delov
ključju raztrgal, zlepi
banki v izplačilo, se
in izplača, kakor da
bitkov.

istega bankovca, ki se je po naceli bankovec in se takšen predloži
tako sestavljeni bankovec sprejme
je cel in brez kakršnih koli od-

Člen 6.
Za ostale poškodovane bankovce ali za dele bankovcev, bodisi v enem kosu ali sestavljenih iz skladnih delov, zloženih drug poleg drugega daje banka povračilo po velikosti predloženega bankovca ali po velikosti predloženega dela bankovca.
Člen 7.
Za dele, manjše od ene osmine bankovca (pri enodinarskih bankovcih za dele manjšo od polovice), kakor
tudi za popolnoma pregorele ali tako uničene bankovce,
da se iz preostalih delov nikakor ne more ugotoviti, da
so to deli pravega bankovca, niti se ne more iz teh delov
obnoviti cel bankovec ali del bankovca z lepljenjem predloženih delov na čist kos papirja, se ne daje nikakršno
povračilo.
Prav tako se tudi ne dajo nikakršno povračilo za
bankovce, od katerih so rezani odrezki (pasovi) ali ki
so sestavljeni iz več takih odrezkov, ako je utemeljen
sum, da je to storil sam predlagalec ali da je bil soudeležen pri tem delu.
Ako se taki bankovci predlože v izplačilo, je treba
predlagalca zaslišali in zapisnik poslati preiskovalnemu
oblastvu v nadaljnje poizvedovanje.
Člen 8.
Sestavljanje delov raznih tipov bankovcev z namenom, da bi se na ta način sestavljenemu bankovcu dala
večja vrednost in da bi se tako sestavljeni bankovec
spravil v obtek, je kaznivo po kazenskem zakonu. Kjer
se tak bankovec pojavi, je treba s predlagalcem ravnati
po zadnjem odstavku člena 7. tega pravilnika. Ako ni
utemeljen sum o zlem namenu predlagalca, se pri ocenitvi povračila deli raznih bankovcev odločijo in se vsak
posebej oceni in izplača.
' Člen 9.
Višina povračila za dele, za katere se povračilo izplačuje, znaša:
1. za stoti del usočdinarskega bankovca — deset
dinarjev;
2. za stoti del petstodinarskega bankovca — pet
dinarjev;
3. za etoti del stodinarskega bankovca — en dinar.
4. za petdeseti del petdesetdinarskega bankovca —
en dinar;
5. za petdeseti del dvajsetdinarskega bankovca —
Štirideset par;
6. za dvajseti del desetdinarskega bankovca — petdeset par;
7. za dvajseti del petdinarskega bankovca — petindvajset par;
8. za dvajseti del enodinarskega bankovca — pet
par.
Povračilo za vse bankovce, katere kdo naenkrat
predloži, ee zaokroži na 50 par navzdol.

Člen 10.
Da se dol«či povračilo, se predloženi del postavi na
mero velikosti bankovca, od katerega je predloženi 'del.
Mera je razdeljena:
1. na sto pravokotnikov za tisočdinarske, petstodinarske in etodinarske bankovce;
2. na petdeset pravokotnikov za petdesetdinarske in
dvajsetdinarske bankovce;
3. na dvajset pravokotnikov za desetdinarske, petdinarske in enodinarske bankovce.
Pravokotnik, ki ni vsaj do polovice pokrit, se ne
upošteva pri ocenitvi delov, ki se cenijo. Število pokritih pravokotnikov, pomnoženo z ustreznim povračilom
za en pra%7okotnik po členu 9. tega pravilnika, daje višino povračila za predloženi del bankovca.
Člen 11.

.

Od izračunanega povračila za predloženi del vsakega
bankovca'se pri izplačilu odbije za proizvodne in manipulacijske stroške:
pri bankovcu za 10ÛO dinarjev po 20 dinarjev za
del, večji od polovice;
pri bankovcu za 1000 dinarjev po 10 dinarjev za
polovico ali del, manjši od polovice;
pri bankovcu za 500 dinarjev po 10 dinarjev za del,
večji od polovice;
nri bankovcu za 500 dinarjev po 5 dinarjev za polovico ali del, manjši od polovice;
pri bankovcu za 100 dinarjev po 4 dinarje za del,
večji od polovice;
pri bankovcu za 100 dinarjev po 2 dinarja za polovico ali del, manj&i od polovice;
pri bankovcu za 50 dinarjev po 2 dinarja;
pri bankovcu za 20 dinarjev po 1 dinar;
pri bankovcu za 10 dinarjev po 1 dinar;
pri bankovcu za 5 dinarjev po 0.50 dinarja;
pri bankovcu za 1 dinar po 0.50 dinarja.
Od zneskov, odbitih za proizvodne in manipulativne
stroške, odpade-na proizvodne stroške 60 %, na manipulativne stroške 40%.
Ako se morajo zamenjani bankovci poslati po pošti,
pobira Narodna banka za to pošiljanje svoje dejanske
stroške za zavoj in za poštnino.
Člen 12.
Ocenitev povračila opravlja v centrali Narodne banke
oddelek za zastave in depozite, v podružnicah pa uprav,
nik ali njegov namestnik.
Povračilo se izplača takoj, ako je to mogoče, sicer
pa se izplačilo odloži na pozneje, dokler se ne opravijo
vsa potrebna dela za ocenitev povračila.
Člen 13.
Deli bankovcev se kdaj pa kdaj komisijsko sežgfjo
v centrali Narodne banke po odobritvi ministrstva za
finance in v prisotnosti delegata ministra za finance.
Beograd dne 14. julija 1945.
VII. št. 3740.
Minister za finance:
Sr. Žujovič s. r.

•
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Uredba
o obrežnem dostavljanja tiskanih stvari
Člen 1.
Vsako tiskarsko podjetje v območju Jugoslavije, bodisi državno ali zasebno, je dolžno dostavljati Državni
centralni /knjižnic, demokratske federativne Jugoslavije
v Beogradu po .15 izvodov vsake tiskane aH na kak
drugačen grafični način razmnožene stvari Sem spadajo časniki, časopisi, knjige, brošure, muzikalije, reprodukcije, grafikoni, tiskana grafika, letaki, lepaki,
zemljevidi in drugi tiskani in litografirani predmeti,
razen uradnih in trgovskih obrazcev, osmrtnic, reklamnih objav in podobnega materiala.
Ti izvodi morajo biti brezhibni in tiskani na boljšem papirju:
Člen 2.
Od gornjega števila obveznih izvodov Državna cen.
traina knjižnica: a) zadrži zase 3 izvode; b) 2 izvoda
uporabi za zamenjavo s knjigami iz inozemstva; c) po
2 izvoda pošlje vsaki centralni knjižnici tistih federalnih edinic, na katerih ozemlja niso izdani.
Cien 3.
Ministrstvo za prosveto vsake federalne edinice odredi za potrebe svojih področnih knjižnic potrebno število izvodov tiskanih stvari, objavljenih na njegovem
ozemlju in katere so tiskarbka podjetja dolžna dostav.
Ijati federalni centralni knjižnici svoje federalne edinice.
Cien 4
Državni centralni knjižnici se dostavljajo v hrambo
tudi take knjige in' tiskane stvari, katerih razpeeavanje
Je iz katerih koli razlogov prepovedano. •
Cien 5.
Zbiranje obveznih izvodov iz Člena 1. te uredbe
opravljajo krajevna narodna prosvetna oblast ta. vsako v
svojem območju. Zbrane izvode pošljejo svoji centralni
federalni edinici, ta pa Državni centralni knjižnici demokratske federativne Jugoslavije.
Za prejete izvode daj. narodna prosvetna oblastva
tiskarskemu podjetju potrdilo. Šele po prejemu tega potrdila ••• tiskarsko podjetje tiskane stvari razpečevati.
Krajevna narodna prosvetna oblastva vodijo zaradi
boljše kontrole seznam tiskanih stvari na svojih območjih in po njem dostavljajo izvode centralni knjižnici
svoje federalne edinice. Centralne knjižnice federalnih
edinic prav tako po seznamu dostavljajo obvezne izvode
Državni centralni knjižnici, ki mora njih prejem pismeno potrditi.
Cien 6.
Tiskarsko podjetje, ki se ne ravna po Členih 1. in 3.
te uredbe, se kaznuje z denarno kaznijo počenši od trojne
vrednosti neoddanih tiskanih stvari; v ponovnem primeru pa se sme izreči tudi kazen prepovedi, baviti se
' s ti>karskimi posli za določen čas ali za vedno.
Ladniki oziroma odgovorni vodje tiskarskega podjetja se smejo kaznovati s kaznijo odvzema prostosti, v

ponovnem primeru pa s kaznijo odvzema prostosti n
prisilnega dela poleg kazni prepovedi, bavitj se. s tiskarskimi posli za določen čas ali za vedno.
Za postopek je na prvi stopnji pristojno okrajno narodno sodišče, na drugi končni stopnji pa okrožno naTodno sodišče.
Cc se izreče kazen po tem člejiu, ni s tem tiskarsko
podjetje oproščeno oddaje obveznih izvodov.
Cien 7.
Denarne kazni se stekajo v korist centralne knjižnice tiste federalne edinice, na katere ozemlju so kazni
izrečene. Federalne centralne knjižnice kupijo za, denar
od denarnih kazni neoddane obvezne izvode, ako se
ne morejo nabaviti drugače, ter jih dostavijo Državni
centralni knjižnici. Ostanek uporabijo za svoje potrebe.
Cien 8.
Minister za prosveto zvezne vlade je pooblaščen izdati podrobnejša navodila za izvrševanje in uporabljanje
te uredbe.
Cien 0.
Ko stopi ta uredba v veljavo, preneha veljati odlok
Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije o dolžnostnem dostavljanju tiskovin na ozemlju Jugoslavije
z dne 8. februarja 1945 (Uradni list DFJ št. 4 z dne
13. februarja 1945).
Cien 10.
Ta uredba stopi v veljavo z objavo v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 20. julija 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
' Minister za prosveto:
Maršal Jugoslavije,
Vladislav Ribnikar s. r.
Josip Broz-THo s. r.

467.

Uredba
o Državni centralni knjižnici demokratske ledorativne Jugoslavije
Ctenl.
Ustanavlja se v Beogradu Državna centralna knjižnica demokratske federativne Jugoslavije. Knjižnica je
pod nadzorstvom ministrstva za prosveto demokratske
federativne Jugoslavije.
Cien 2.
Državna centralna knjižnica demokratske federativne Jugoslavije ima nalogo:
1. omogočiti svojim čitateljem vsestransko spoznavanje življenja in kulture naših narodov in njegovih odnošajev do drugih narodov ter tudi znanstveno in umetniško delo na raznih področjih razumskega udejstvovanja;
2. podnirati napredek knjižnice in knjižničarstva v
naši državi.
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Člen 3.
V področje Državne centralne knjižnice demokratske federativne Jugoslavije spadajo lile posli:
1. zbiranje, knjižničarska strokovna obdelava In
hramba vseb knjig in drugih tiskanih stvari, ki se objavljajo od začetka narodno osvobodilne borbe na ozemlju Jugoslavije, ter knjig in spisov, ki se objavljajo v
inozemstvu, pa se nanašajo na naše narode in našo državo;
2. zbiranje, knjižničarska strokovna obdelava in
hramba inozemskih knjig in drugih spisov, ki so potrebni za splošno znanstveno in umetniško delo;
3. zbiranje in hramba rokopisov, pomembnih z?
našo znanost, književnost in umetnost;
4. sestavljanje zbirke reprodukcije in posnetkov rokopisov, knjig, fotografij pisateljev in temu podobno;
t>. sestavljanje centralnega kataloga s popisom vseh
knjig, ki jih imajo knjižnice na ozemlju demokratske
federativne Jugoslavije;
6. sestavljanje in izdajanje bibliografije vseb del, ki
se objavijo v Jugoslaviji, v periodičnih zvezkih;
7. sestavljanje zbirke biografskih podatkov domačih
pisateljev;
8. pošiljanje obveznih izvodov centralnim knjižnicam
federalnih edinic;
*•
9. prirejanje strokovnih predavanj, tečajev, razstav
itd.:
lO.strokovno pripravljanje in izobraževanje knjižničarskega osebja za vse knjižnice v državi;
11. obveščanje, ustno in pismeno, o vseh knjižničnih
vprašanjih;
12. zbiranje podatkov o organizaciji in etrokovnem
knjižničarskem delu v inozemstvu ter sestavljanje načrtov in navodil za naše knjižnice;
13. izdajanje strokovnega časopisa in drugih strokovnih publikacij.
Člen 4.
Za uresničenje svojih nalog vzdržuje Državna centralna knjižnica demokratske federativne Jugoslavije
strokovne in znanstvene zveze s knjižnicami federalnih
edinic, kakor tudi s knjižnicami in podobnimi ustanovami v inozemstvu.
Člen 5.
Posle Državne centrala« knjižnic* opravljajo uprav,
nlk, upravnikov pomočnik, Šefi oddelkov in odsekov,
knjižničarji ter ostalo strokovno in upravno osebje; imenuje jih roittieier za prosveto zvezne vlade.
Člen •.
Državna centralna knjižnica ima •,evojem seetaw
knjîgoveznioo in fotografski atelje. .
Člen 7.
Vse knjižnice v državi, V6a tiskarska.in izdajateljska
Podjetja, bodisi državna ali zasebna, so dolžna Državni
centralni knjižnici dajati vso podporo in ji dostavljati
vse podatke, ki so ji potrebni za poslovanje, kakor n. pr.
sestavljanj« centralnega kataloga, bibliografije, življenjepisov pisateljev, posnetke knjig, rokopisov itd.
Člen 8.
' Državna centralna knjižnica si preskrbi knjige in
druge knjižničarske predmete:
a
l z ••••••••• izvodij

b)
c)
č)
ni car1 i

z nakupom;
z darili;
z zamenjavo s domačimi in inozemskimi knjiì«
in z drugimi kulturnoznanstvenimi ustanovami.

Člen 9.
Državna centralna knjižnica ima pravico zbirati in
hraniti tudi take knjige in druge tiskane stvari, katerih
razpečavanje je iz katerih koli razlogov prepovedano.
Člen 10.
Državna centralna knjižnica se vzdržuje:
t
a) z dotacijo iz državnega preračuna demokrafcke
federativne Jugoslavije;
b) z darili in ustanovami;
c) z dohodki od svojih publikacij.
Člen 11.
Ministrstvo za prosveto vsake federalne edinice ost*,
novi v svojem središču federalno centralno knjižnico in
obvesti o tem ministrstvo za prosveto demokratske federativne , Jugoslavije. Do ustanovitve take centralne
knjižnice opravlja posle po tej uredbi federalno ministrstvo za prosveto.
Člen 12.
Minister za prosveto zvezne vlade izda pravilnik a
notranjem ustroju in o delu Državne centralne knjižnice,
o uradniških mestih, zvanjih in dolžnostih, o načinu
hrambe in rabe takih knjig in tiskanih stvari, katerih
razpečavanje Je prepovedano, o zbiranju in rabi obveznih izvodov ter o bližjih odnosih Državne centralne
knjižnice do federalnih centralnih knjižnic in drugih
ustanov v državi in inozemstvu.
Člen 13.
«
Ta uredba stopi v veljavo na dan objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd 20. julija 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Minister za prosveto:
Maršal Jugoslavijo
Vladislav Ribnikar s. r.
Josip Broi-Tito e.r.
468.

Uredba

o kulturnih atašejih v inosemstni
Člen 1';
Za vzdrževanje prosvetnih hi kaltarnifi stìfeyv medi
demokratsko federativno Jugoslavijo in drugimi državami se ustanavlja pri jugoslovanskih poslaništvih v inozemstvu zvanje kulturnih atašejev.
Člen 2. •
Pri katerih poslaništvih oziroma veleposlaništvih"
naj se postavijo kulturni atašeji, odločj minister za prosveto demokratske federativne Jugoslavijo sporazumno
z ministrom za zunanje zadeve.
Člen S.
Kulturni atašeji so organi ministrstva za prosveto
demokratske federativne Jugoslavija. Postavlja in ime»
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nuje jih minister za prosveto demokratske federativne
Jugoslavije, ki jim tudi predpisuje dolžnosti in določa
njihovo področje.
Člen 4.
/
Neposredno nadzorstvo nad delom kulturnih atašejev v inozemstvu opravljajo v imenu ministra za prosveto demokratske federativne Jugoslavije pristojni poslaniki oziroma veleposlaniki.
Poslaniki oziroma veleposlaniki dajejo kulturnim
atašejem vso pomoč pri delu v državi, v kateri službujejo.
Člen 5.
Kulturni atašeji imajo potrebno pomožno in upravno osebje, ki ga postavlja minister za prosveto demokratske federativne Jugoslavije.
.
•
Glen 6.
Glede službenih prejemkov in načina izplačevanja
teh prejemkov so kulturni atašeji in ostalq pomožno
in upravno osebje povsem izenačeni z uradniki ustreznih položajnih skupin ministrstva za zunanje zadeve, ki
službujejo v inozemstvu.
^Clen 7.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 20. julija 1945.
Predsednik ministrskega sveta
i
in minister za narodno brambo:
Minister za prosveto:
Maršal Jugoslavije
Vladislav Ribnikar s. r.
Josip Broz-Tito s.r.

469.
Na podlagi člena 13. zakona o postopku z imovino,
katero so lastniki morali zapustiti med okupacijo, in z
imovino, katero so jim odvzeli okupatorji in njegovi pomagači (Uradni list DFJ- št. 36 z dne 29. maja 1945),
predpisujemo tole

navodilo
za izvrševanje zakona o postopku z imovino, katero
•• lastniki morali med okupacijo zapustiti in z imovino, katero s~ jim odvzeli okupator in njegovi
pomagači
Člen 1.
Kjer ee mora po tem zakira voditi postopek pred
sodiščem (prvi odstavek člena 1.; členi 5., 6. in 7.; prvi
stavek v členu 8.; členi 9., 10. in 11.) je treba s tem razumeti narodno okrajno sodišče tistega kraja, kjer je
bila zapuščena ali odvzeta imovina ali so bili prostori
ob času zapustitve ali odvzema.
Izjemoma more biti za pravdo po drugem odstavku člena 1., po prvem in četrtem odstavku člena 2., po
drugem stavku člena 8. in po členu 10. stvarno pristojno tudi okrožno narodno sodišče po veljavnih predpisih o stvarni .pristojnosti in s krajevno pristojnostjo po
prvem odstavku* tega navodila.
Člen 2.
Narodno okrajno sodišče sme v prln^r ti prvega odstavka člena 1. tega navodila, ako ne gre za kaznivo

dejanje po členu 11., odločiti na prosilčevo zahtevo tudi
brez ustne razprave, in sicer na podlagi predloženih
dokazov in dokazov, ki jih zbere sodišče samo.
Postopek o teh predmetih je nujen in ga izvaja ter
izdaje odločbe sodnik poedinec.
Odločba narodnega okrajnega sodnika (poedinca) je
pravnomočna; nezadovoljna stranka pa sme svojo pravico uveljavljati z redno civilno pravdo.
Člen 3.
Stvarna bremena, ki so nastala po odvzemu imovine
lastniku, se izbrišejo z vrnjenega posestva (člen 2. za.
kona) na zahtevo tistega, ki se mu posestvo vrača ali
izroča.
Člen 4.'
Razen v primerih redne civilne pravde (drugi odstavek člena 1. navodila) je prosilec oproščen plaćanja
takse.
Člen 5.
Osebe, ki so dolžne prijaviti imovino v smislu člena
3. zakona, morajo to prijavo vložiti v roku 30 dni od
dneva, ko je bilo objavljeno to navodilo po krajevnem
oziroma mestnem narodnem odboru tistega kraja, v katerem stanujejo.
»
Člen 6.
>Predpisi državljanskega zakonikac v prvem odstavku člena 2. in v drugem odstavku člena 5. so državljanska zakonodaja v smislu člena 2. odloka Antifašistič.
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije št. 132 z dne
3. februarja 1945.
Člen 7.
Pri odločanju o izročitvi imovine po delih v upravo
bližnjim sorodnikom (člena 5. in 6. zakona) mora sodišče poleg razlogov pravičnosti do oškodovane družine
imeti na umu tudi koristi narodnega gospodarstva.
Koristi narodnega gospodarstva so vse obljke
uspešne ostvaritve gospodarskega načrta in gospodarske
obnove Jugoslavije kot celote kakor tudi vseh njenih
federalnih edinic.
Člen 8.
Sodišče mora zlasti imeti na umu potrebo nadaljnjega neoviranega in racionalnega izkoriščanja imovine.
Ako bi bilo torej v sestavu imovine kako industrij,
sko podjetje, se mora imovina tako razdeliti, da se instalacije in tehniško poslovanje podjetja ne razdvajajo,
da se ne onemogoči nepretrgana proizvodnja.
Sodišče ne sme dovoliti izročitev po delih, ako bi
se na ta način zmanjšala gospodarska zmogljivost podjetja, ki posluje z nujno potrebnimi predmeti. V dvomljivih primerih si priskrbi sodišče, preden izda svojo
odločbo,, tudi mnenje pristojnega zveznega gospodarske,
ga ministra (za industrijo, trgovino in preskrbo, kmetijstvo, promet itd.) ali Gospodarskega sveta.
Člen 9.
Ako sodišče misli, da bi bile z izroditvijo po delih
oškodovane koristi narodnega gospodarstva, se imovina
izroči v upravo enemu izmed najbližjih sorodnikov;
ostalim sorodnikom pa, ki imajo po zakonu pravico do
uprave dela imovine, se določi samo del dohodka iz. imovine v denarju ali v naravi, ki mora biti sorazmeren z
delom imovine,, ki bi jim pripadel.
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Člen 10.
Načela iz členov 7., 8. in 9. se uporabljajo tudi v postopku prj vračanju lastniku ali pri izročitvi bližjim sorodnikom industrijskih, trgovinskih, obrtniških, posredniških ali drugih podjetij ali obratovalnic, kakor tudi
obratov (poslovalnic) prostih poklicev*1 (člen 8. zakona),
razen v primerih, če so bili odstopljeni okupatorju ali
dani na4 razpolago okupatorju in jih je rabil v vojne
namene, o čemer si mora sodišče poprej priskrbeti podatke.
Člen 11.
Kdor zahteva, da se posestvo obremeni ali odsvoji
(tretji odstavek člena 6. zakona), se mora prej obrniti
s rirošnjo do Državne uprave narodne imovine, ako je
imovina pod njeno upravo, oziroma na federalno upravo
narodne imovine, ako je imovina pod le-té upravo.
Člen 12.
Državni upravi narodne imovine gre pravica nadzorstva nad poslovanjem upravitelja, katerega je odredilo pristojno sodišče (četrti odstavek člena 6. zakona).
Državna uprava narodne imovine opravlja to nadzorstvo po svojih kontrolnih organih. Naloga nadzorstva
je nadziranje materialnega poslovanja podjetja, in sicer
nadziranje upravljanja poverjenega podjetja in materialnih dobrin.
Člen 13.
Sodišče odloča o tem, ali naj se gotovina, vrednostni papirji in dragotine izroče sorodnikom (člen 7. zakona), pazeč pri tem na veljavne predpise o prometu z
-valutami, devizami, vrednostnimi papirji in dragotinami (odlok ministra za finance VII. št. 1248 z dne 4. aprila 1945 o prometu z zlatom, platino, devizami in valutami, Uradni list DFJ št. 20 z dne 10. aprila 1945^.

|

Člen 16.
Vprašanje povratka kolonistov v Makedoniji ter na
Kosovem in v Metohiji v posest zemlje, katera j'm je
bila dodeljena do 6. aprila 1941, se uredi s posebnim
zakonom. To velja samo za kmetijska posestva na deželi, ne pa tudi za hiše in posestva po mestih, ki se morajo vrniti tistim, ki dokažejo, da so si pridobili te hiže
in posestva v mestih v last pred 6. aprilom 1941.
Člen 17.
To navodilo stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 20. julija 1945.
Minister za trgovino in preskrbo: Minfafr r? "frayolôiîje:
Ing. Nikola Petrovič s. r.
Frane Frol s. r.
Minister za kmetijstvo?
Minister za industrijo:
Dr. Vaso Čubrilorić s. r.
Andrija Hebrang s. r.
470.
Na podlagi člena 15. zakona o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega med sovražnikovo okupacijo, in za
pravilno izvrševanje tega zakona predpisuje minister za
finance tole

navodilo
za izvrševanje zakona o odvzemu vojnega CSÜtZka,
pridobljenega med sovražnikovo okupacijo
I. KAJ SE ŠTEJE ZA VOJNI DOBIČEK ÏN KDO JE
VOJNI DOBIČKAR

Zakon načelno določa, da se odvzame vsa imovina,
ki je bila pridobljena med sovražnikovo okupacijo oziroma med vojno,' ako je pridobljena ob pogojih, ki so •
Člen 14.
zakonu
navedeni. Ti pogoji so naslednji:
Preden izda sodišče odločbo o vselitvi oseb v pro1.
če
je imovina pridobljena od oseb, katere zakon
store, v katerih so te osebe, preden so morale prostore
šteje
za
vojne
dobičkarje. Vojni dobičkar more biti nazapustiti, opravljale kako obrtno, trgovsko, industrijčelno
vsaka
fizična.ali
pravna oseba, najsi je naš držav,
sko ali kako drugo poslovanje (člen 9. zakona) se mora
ljan
ali
tujec.
Pravne
osebe morejo biti tako' delniške
prepričati, ali ima oseba, ki zahteva prostore, dovoljenje
družbe
in
družbe
z
omejeno
zavezo, ki jim je namen
za op/avljanje obrtnega, industrijskega, trgovskega ali
pridobivanje,
kakor
^tudi
gospodarske
zadruge, gospokakega drugega poslovanja.
darska
podjetja
občin,
cerkva
in
samostanov»
samostojni
Prav tako se mora sodišče prepričati, ali je v teh
skladi,
ustanove
itd.,
ako
in
kolikor
so
se
bavili
s kakimi
prostorih državno ali zasebno podjetje ali poslovalnica,
'posli in si pridobili med vojno kakršno koli imovino.
važna za narodno gospodarstvo, n. pr.: industrijsko pod-,
Ne štejejo ee za vojne dobičkarje (odstavka 3. in 4.
jetje, ki proizvaja nujno potrebne predmete; obrtna delavnica, ki proizvaja prav take predmete; trgovinsko člena 2. zakona):
a) samostojni obrtniki, ki raso zaposlovali več ko
podjetj. ali poslovalnica, ki prodaja večidel proizvode,
1
pomočnika
in 1 vajenca;
ki. spadajo pod uredbo Gospodarskega sveta o načrtnem
b) kmetovalca, ki niso stalno uporabljali najemne
razdeljevanju in potrošnji blaga z dne 12. maja 1945
delovne moči;
(Uradni list št. 32 z dne 15. maja 19*5).
c) tiste osebe, ki so zaradi neposrednega učinka
Ako sodišče ugotovi, »*a je v zahtevanih prostorih
podjetje ali poslovalnica, ki je važna za narodno gospo- vojnih dogodkov (bombardiranja, miniranja, požiganja,
darstvo, zavrne prosilca, pristojno stanovanjsko oblastvo kazenskih odprav itd.), pretrpele tolikšno škodo, da jo
rajona, v katerem so -zapuščenj prostori, pa poišče na vrednost njihove imovine na dan 9. maja 1945 manjša,
zahtevo oseb, navedenih v členu 9. zakona ustrezne po- od vrednosti njihove imovine na dan 6. aprila 1941.
Za samostojnega obrtnika se šteje samo tisti, ki se
slovne prostore (v istem rajonu, na enakem prometnem
prostoru, podobne velikosti ipd.) in jih odstopi prosilcu. je bavil izključno s posli svojega obrta, ne pa tudi z
drugimi posli, čeprav bi se šteli v njegovi obrti le za
Člen 15.
postranske posle. Za samostojnega obrtnika v smislu
To navodilo uporablja sodišče smiselno pri izdajanju prednje določbe se n. pr. ne šteje urar, kj se je razen
odločb o povračilu užitnih pravic, avtorskih pravic, pra- s popravilom ur in drugih predmetov svoje stroke
vic industrijske svojine, koncesij, vrnitve ' skladov, del- bavil še z drugimi posli, kakrfni so nakup .in. prodaja
ur, zlata, rJdta in podobno,; pray lako se. n© šteje .za
nic, udeležbe pri obrtih in podjetjih in podobno.
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samostojnega obrtnika čevljar, kj se je poleg svojega
obrta bavil z nakupom in prodajo uenja, vezalk, mazila
za obutev, izdelane obutve in podobno.
Za kmetovalca po prednji določbi se šteje tisti, ki je
sam ali s pomočjo članov svoje družine obdeloval svojo
ali v najem vzeto zemljo, oziroma kdor je kot poljski
delavec delal v službenem razmerju, ako se ni bavil z
nikakimi drugimi posli. Za kmetovalca se šteje tudi
tisti, ki je svoje posestvo obdeloval kdaj pa kdaj z uporabo tuje delovne moči, ako je prj tem delu sodeloval
tudi sam ali Člani njegove družine.
Izjemoma ima zakon za kmetovalca in za samostojnega obrtnika v emislu prednjega predpisa tudi takega
kmetovalca in samostojnega obrtnika, ki je stalno imel
zaposleno najemno delovno moč, ako je na fe način nadomestil lastno delovno silo, ki jo bila odsotna zaradi
vojnih dogodkov (odhod v vojsko, internacija, ujetništvo,
uboj itd.). Tako je obrtna delavnica smèla poleg zaposlitve enega pomočnika in enega vajenca zaposliti tudi
Še 1 pomočnika ali vajenca, ako je bil sam obrtnik odšoten zaradi omenjenih okoliščin, in je ta tretja najeta
moč nadomeščala njegovo delovno moč. Ako pa je obrtnik, četudi le začasno, uporabljal števHnejSo delovno '
moč, se Stoje za vojnega dobičkarja;
2. če je dobiček oziroma imovina pridobljena s
kakršnimi koli posli med vojno. Ako si je kdo, ki ga
zakon ima za vojnega dobičkarja, s kakršnimi koli posli
v tem času pridobil imovino, spada taka imovina pod
določbe zakona. Zakon ne opredeljuje pojma poslov,
temveč navaja, da so lahko to gospođarskf ali kateri koli
drugi posli. Potemtakem si je vojni dobičkar svojo imovino mogel pridobiti g trgovino, industrijo ali obrtom,
kar je najpogostejši primer. Mogel pa se je ukvarjati
tudi s P°3H prostega poklica, znanstvenim delom ali
celo e posli iz službenega razmerja (ker so tudi to posli
• smislu zakona).
Sprememba oblike imovine (prodaja zlata in nakup
nepremičnin za doseženo ceno in obratno, ali prodaja
blaga in nakup nepremičnin in obratno itd.) ee šteje za
posel v smislu tega zakona, ker se je s takim poslovanjem! mogla pridobiti v času vojne znatna imovina.
Tekstilno blago je n. pr. zaradi majhne ponudbe a velikega povpraševanja doseglo visoko ceno. Ako je kak
trgovec imel večjo zalogo tekstilnega blaga in mu jo
je uspelo prodati po črnoborzijanskih cenah, je za tO(
blago dobil veliko gotovine. Akó si je za denar kupil'
nepremičnine, si j& s tem poslom mogel pridobiti znatno
imovino, ker e vrednost nepremičnin v času vojhe ni
povečala v enakem razmerju, v kakršnem se je povečala
vrednost tekstilnega-blaga. Z ocenitvijo nepremičnin po
cenah na dan 6. aprila 1941 in e primerjanjem dobljene
vrednosti z vrednostjo, katero je imelo tega dne blago,
se bodo našle prav znatne razlike, ki eo vojni dobičekj
Skratka, ako je imovina pridobljena z delom, bodisi
za svoj ali tuj račun, spada pod določbe zakona. Zakon
ne določa, da je opravljanje poslov moralo biti trajno
(obrtno); potemtakem se tudi posamezni posli štejejo
za posle v smislu zakona.
Ako pa imovina ni bila pridobljena z delom, temveč z daritvijo, dedovanjem, kot dota ali na kak podoben način, tedaj ta pogoj ni izpolnjen in se pridobitniku
ne odvzame (razen, ako je bila predmet prenosa prav
taka imovina, ki si jo je med vojno pridobil zapustnik
ali darovalec; toda tudi v tem primeru se ne odvzame
prejemniku zaradi vzrokov z njegove strani, temveč zaradi poslov, zapustnika ali darovalca}. Cray, täko se ne.

šteje, da je pridobljen s posli naravni prirastek imovine,
kakor: prirast gozda, sadovnjaka, zemljišča (poleg reke
zaradi spremembe njenega toka) itd.;
3. če so se posli opravljali na ta način, da so ee izkoriščale izjemne razmere in beda ljudstva. Praktično je
ta pogoj izpolnjen vselej, ker so bile razmere med vojno izjemne in je bila beda ljudstva v glavnem vsesplošna
in so jo vojni dobičkarji obilno izkoriščali.
4. Če med vojno pridobljeni zaslužek presega nor.
maini dobiček, ki bi se dosegel pri normalnih (rednih)
pogojih pridobivanja in v svoji skupni vrednosti znaša
več ko 25.000 dinarjev DFJ.
Za uporabo tega zakona, da se imovina odvzame
vojnemu dobičkarju, morajo biti izpolnjeni vsi Štirje
zgoraj našteti pogoji. Sicer 6e ta zakon ne uporabi, ča
le eden teh pogojev manjka.
Za izvrševanje tega zakona je brezpomemben kraj,
t. j. kje so se posli opravljali in kje se je imovina pri.
dobila. Posli so se mogli opravljati v državi ali v inozemstvu, v nevtralnih ali pa tudi v zavezniških državah,
celo v soyraznfh državah. Kjer koli se je imovina bila
pridobila, spada pod določbe tega zakona, če so le zgoraj
navedeni štirje pogoji izpolnjeni.
Prav tako je brez vpliva za uporabo zakona prejšnja
obdačba pridobljenega dobička in tudi obdačba z davki
na vojni dobiček. Med okupacijo je bil n. pr. v Srbiji in
Hrvatski razpisan in so plačevali davek na vojni dobiček neki davčni zavezanci. Prav tako je AntifaŠistično
sobranje narodne osvoboditve Makedonije po osvoboditvi ukazalo predpis in pobiranje enkratnega davka, ki
ima značaj davka na vojne dobičke. Kljub predpisom *
in pobiranju teh davkov se mora vsem vojnim dobičkarjem ugotoviti in odvzeti preostanek imovine, pridobljene
med okupacijo oziroma vojno v mejah predpisanih pogojev.
II. UGOTAVLJANJE VOJNEGA DOBIČKA
Zakon predpisuje v svojem členu 1., da je treba vojni dobiček ugotoviti s primerjavo imovine vojnega dobička ob začetku in koncu vojne, z nekimi odstopki, o
katerih govori Člen 2.
Z imovino v smislu zakona je treba razumeti skup.
no imovino vojnega dobičkarja, ne glede na njeno vrsto.
Potemtakem tvorijo impvino: nepremičnine (zemljišča in
'zgradbe, podjetja in obratovalnice z instalacijami, stroji
in orodjem), surovine, polizdelki, iïdelano blago, pohištvo (oprava, obleka in perilo, posteljnina, kuhinjska posoda), umetniški predmeti, zbirke znamk, etarega denarja in podobno, hrana vseh vrst, dragotine (zlato, na.
kit, gotovi denar, domaČa in taja valuta), terjatve ne
glede na obliko, imovinske pravice ' (patenti, licence,
servitute-elužnosti, življenjska zavarovanja,* ustanovljene
rente itd. itd. Imovina so eamo cista aktiva (imovina po
odbitku bremen) tn je treba pri ugotavljanju njene vred.
nosti odbiti dolgove, ki to imovino obremenjujejo.
Da se ugotovi vrednost imovine, pridobljene med
okupacijo oziroma vojno, je treba poprej oceniti vrednost skupne imovine, katero je vojni dobičkar imel na '
dan 6. aprila 1941, nato pa vrednost n'egove skupne
imovine na dan 9. maja 1945. V imovino na dan 9. maja
1945 se poletf imovine, ki je bila na ta dan v ••••&•
vojnega dobičkarja, računa tudi:
a) tisti del imovine, pridobljene med vojno, ki so
je porabil za kakršne koli naložbe, ako njihova vrednost
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b) tisti del imovine, pridobljene med vojno, ki ga je
vojni dobičkar porabil za odplačilo dolgov, napravljenih
pred 6. aprilom 1941. Ker se mora imovina vojnega dobičkarja na dan 6. aprila 1941 oceniti po odbitku dolgov,
tedaj se tisti del imovine, ki se je porabil za odplačilo
dolgov med vojno, mora vračunati v imovino na dan 9.
maja 1945, ker je ta del imovine zaslužek iz vojne dobe.
Ce pa je dolgove plačal tak plačnik, ki SU po odstavku 5.
člena 2. zakona o odvzemu vojnega dobička šteje za
kmetovalca, a njegovo posestvo ne presega površine
10 ha zemlje za obdelovanje, oziroma pri rodbinskih zadrugah 20 ha, se mu ti plačani dolgovi ne računajo v
imovino na dan 9. maja 1945. Tu jo treba dobro razlikovati kmetovalca sploh in takega kmetovalca, ki ga zakon
sploh nima za vojnega dobičkarja. Kmetovalci se samo
tedaj ne štejejo za vojne dobičkarje in se zakon o odvzemu vojnega dobička nanje ne nanaša samo tedaj, ako
so se med vojno bavili izključno s kmetijstvom in ako
nTso stalno uporabljali najemno delovno moč, razen v
primeru, ko je bila s tenr zamenjana lasfna delovna moč,
zaradi vojnih dogodkov odsotna delovna m.oč, Ako pa
kmetovalec ne izpolnjuje teh pogojev, se smatra za vojnega dobičkarja, toda zaradi tega ne izgubi svojstva
kmetovalca. Takemu kmetovalcu — vojnemu dobičkarju
je zakon o odvzemu vojnega dobička toliko na roko,
da mu imovine, katero je imel na dan 9. maja 1945, ne
povečuje še s tistim delom imovine, ki jo je porabil za
odplačilo predvojnih dolgov, toda to le tedajv če ni imel
več kakor 10 ha zemlje za obdelovanje, oziroma ,pri rodbinskih zadrugah 20 ha. V vsem ostalem velja za te kmetovalce zakon o odvzemu vojnega dobička enako kakor
za vse ostale vojne dobičkarje;
c) v tisti del imovine, pridobljene med vojno, ki je
bil med vojno prenesen na druge osebe z dedovanjem,
daritvijo med živim: ali za primer smrti (z volili) ali v
obliki dote;
č) tisti del imovine, pridobljene med vojno, ki so
je porabil za popravilo škode, .nastale v tem času na
imovini vojnega dobičkarja iz katerih koli razlogov. Tako porabljena imovina se računa v imovino vojnega
dobičkarja, ki se po zakonu mora odvzeti, ker je bila
pridobljena med vojno.
Ko se imovina vojnega dobičkarja, ocenjena na dan
9. maja .1945, poveča z dèli imovine, ki so omenjeni pod
a
)> h), c), č), se primerja z njegovo imovino na dan 6.
aprila 1911. Presežek, ki se pokaže nad imovino ob začetku vojne, je dobiček, pridobljen med vojno. .
Ako tako ugotovljeni presežek dobička presega normalni dobiček, o katerem govori člen 1. zakona o odvzemu vojnega dobička, ee ta vojnemu dobičkarju odvzame v celoti, ustrezno po odločbi Čl. 8. istega za'kona.

darstva, je pristojen tisti okrajni narodni odbor, na čigar
območju je vojni dobičkar imel svoje gospodarstvo v trenutku osvoboditve tega okraja.
Okrožni narodni odbor ugotavlja vojni dobiček
pravnim osebam, ki - so v trenutku osvoboditve tega
okrožja imele v njegovem območju sedež svoje uprave.
Ako v kaki federalni edinici oziroma pokrajinski upravi
še ni okrožnih narodnih odborov, sestavi tisto federalno
ministrstvo oziroma izvršilni pokrajinski odbor komisije
za območja več okrajev, ki ugotove tem pravnim osebam
— vojnim dobičkarjem vojni dobiček, pridobljen med
sovražnikovo okupacijo.

2. Pripravljalni postopek
V roku petih dni od dneva prejema teh navodil
morajo okrajni oziroma okrožni narodni odbori sesta,
viti komisije po 5 članov za ugotavljanje višine vojnega dobička.
Posebno važno je za izvrševanje tega zakona, da se
zagotovi objektivna ocenitev vojnega dobička v vsakem
posameznem primeru. To se v popolnosti doseže, ako
organi narodne oblasti pri imenovanju članov komisija
strogo pazijo na to, da se v komisije imenujejo ljudje
z dobro kvalifikacijo in ki poznajo raamere in način dela
vojnih dobičkarjev med okupaeijo.
Okrajni oziroma okrožni narodni odbori določijo ob
imenovanju članov komisije izmed njih predsednika, ki
vodi delo komisije.
Okrajni oziroma okrožni narodni odbori morajo a
splošnim javnim pozivom pozvati najpozneje v roku
,10 dni po prejemu teh navodil vse vojno dobičkarje, da
vlože prijave o vojnem dobičku; in to v roku, ki ne sme
biti daljši od 30 dni.
Osebe, o katerih mislijo člani okrajnega oziroma
okrožnega narodnega odbora, po lastni vednosti, da eo
vojni dobičkarji, a ne bi vložile prijave v roku, določenem v splošnem javnem pozivu, je treba pozvati pismeno z osebnim pozivom, naj vlože prijavo v roku 8 dni
od dneva vročitve poziva.
-Prijave o svojem vojnem dobičku vloži vsakdo zase
osebno ali po pošti priporočeno na povratni recepis, po
krajevnem narodnem odboru ali neposredno okrajnemu
narodnemu odboru.
Ako je vojni dobičkar umrl, njegova imovina pa j&
prenesena na dediče ali na prejemnike volila ali darila
oziroma dote, so dolžni vložiti prijavo dediči, prejemniki
volila ali darila oziroma prejemniki dote, in sicer vsakdo za tisti del imovine (vojnega dobička), katerega je
podedoval, prejel kot darilo oziroma kot doto, ko j«
vojni dobičkar še živel ali po njegovi smrti.
Za nedoletne in za osebe pod skrbstvom vlože prijave skrbniki.
*
Za pravne osebe vlože prijave njihovi pooblaščeni
III. POSTOPEK
predstavniki.
1. Pristojnqst
Okrajni oziroma okrožni narodni odbor določi hkrati
ob
imenovanju
članov komisije tudi referenta za vojne
Vojni dobiček oziroma vrednost imovine, pridobljene med vojno, ki se mora vojnim dobičkarjem odvzeti, dobičke izmed finančnih uslužbencev. Naloga" tega referenta je sestaviti za komisijo predloge o višini vojnega
ugotavljajo okrajni oziroma okrožni narodni odbori.
dobička
na podlagi prijav, aH kjer ni prijave, na podlaOkrajni narodni odbori ugotavljajo vojni dobiček
vsem fizičnim osebam (posameznikom in rodbinskim za- gi referatov in iz zbranih, podatkov oziroma iz lastne
drugam), ki so imele v območju tega okraja stalno obra- vednosti. V ta namen je'treba primerjati imovino, ki jo
tovalnico. ozirorjia svoje gospodarstvo. Ako je kdo imel je vojni dobičkar imel na dan 6. aprila 1941, z imovino,
več obratovalnic v območju več okrajev, je pristojen tisti ki jo je imel"na dan 9. maja 1945.,
Zaradi važne naloge, ki je referentu poverjena, je
okrajni odbor, na čigar območju je imel dobičkar svoje
gospodarstvo. Ako ie vojni dobičkar menjal kraj gospo-. treba za referenta postaviti osebo, sposobno za ta posel,
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ki po možnosti dobro pozna ljudi, ki so med okupacijo
na tistih območjih stanovali in se bavili z raznimi donosnimi posli.
Da bi se vojni dobiček pravilno ugotovil, je potrebna zlasti pažnja pri zbiranju podatkov. Referent za vojne dobičke mora neposredno ali po drugih osebah ali
ustanovah zbrati čim več podatkov, s katerimi podkrepi
svoj predlog. V naslednjem se za primer navajajo osebe
in ustanove, od katerih bi se mogli dobiti podatki, zaninimivi za pravilno odmero vojnega dobička:
1. Okrajni narodnj odbor mora takoj pozvati krajevne naredne odbore svojega območja, naj dostavijo
sezname vseh ljudi v tistem območju, za katere imajo
podatke, da so kupili med okupacijo kakršne koli nepremičnine (zemljišča, zgradbe, tovarne in podobno), z
navedbo natančnega naslova kupca, njegovega sedanjega bivališča in vrednosti kupljenega objekta, izražene
v dinarjih DFJ. Kjer ni mogoče ugotoviti kupno vrednost, jo je treba določiti z ocenitvijo na račun, ki je
v navadi v tistem kraju. Ni treba javljati imovine, ki
so jo med okupacijo pridobile take osebe, "katerim je
imovina že odvzeta in je že prešla v državno last ali
pa je vrnjena predvojnim lastnikom in vojnj kupci niso
dobili povračila. Prav tako morajo krajevni narodni odbori poslati okrajnim narodnim odborom sezname vseh
tistih ljudi, kj so se med vojno bavili z gospodarskimi
posli, razen tistih ljudi, ki so po zakonu oproščeni (kmetovalci, ki niso stalno uporabljali najemne delovne moči
in mali obrtniki, ki so se bavili izključno s posli svojega
obrta in niso kupovali ali prodajali trgovsko blago ter
niso zaposlovali več ko po 1 pomočnika in 1 vajenca), in
morajo navesti, s kakšnimi posli so povečali predvojno
imovino, iz česa ta povečana imovina sestoji in kolikšna
je njena približna današnja vrednost.
2. Referent za vojne dobičke je dolžan takoj zbrati
podatke o načinu in kraju, kjer je vsak posamezni vojni dobičkar naložil imovino, pridobljeno med okupacijo,
njeno vrsto in vrednost. Za primer se navaja, da so
mnogi vojni dobičkarji naložili svojo imovino v nepremičnine (zbrati je treba podatke pri zemljiško-knjižnih
sodiščih, kjer so vpisani prenosi, ali pri takšnih odsekih
bivših davčnih uprav, pri katerih se je plačala prenosna
taksa, kjer takih prenosov niso opravljali krajevni narodnj odbori), v razne investicije, v stroje, orodje, blago, pohištvo, dragocene preproge, obleke in perilo, v
.umetniške predmete ina podobno, v zbirke znamk, starega" denarja in podobno, najpogosteje pa v dragotine
(zlato, nakit in podobno) in v tujo valuto. Poleg tega
so plačevali predvojne dolgove, dajali dote in darila,
zavarovali sebe, družinske člane (ustanavljali rente in
na razne druge načine) ter končno vlagali denar v banke in v druge denarne ustanove, otvarjali tekoče ra.
čun* in podobno.
3. Treba je imeti na umu, da bo najboljše podatke
dalo ljudstvo samo. Da se dobijo ti podatki, morajo
okrajni in okrožni narodni odbori takoj po prejemu navodil pozvati k sodelovanju vse množične narodne organizacije (sindikate, Narodno osvobodilno fronto, Antifašistično fronto žen, mladinske organizacije). V ta namen je treba na konferencah pojasniti ljudstvu, da je
zakon o odvzemu vojnega dobička izdan zato, da bi se
vojnim dobičkarjem .odvzela imovina, pridobljena v času
splošne bede in da se bo imovina trosila za to, da se
beda ublaži, bodisi s splošno obnovo, bodisi z neposredno pomočjo opustošenim krajem. Dolžnost vsakerra poštenega člana družbe je, da vse, kar ve o imovini, pri-

dobljeni med vojno, sporoči bodisi komisiji za ugotavljanje vojnega dobička, bodisi svojim organizacijam, ki
bodo rbrane podatke poslale komisiji. Tu 'i narodne organizacije in komisije za ugotavljanje vojnega dobička
naj pripravijo posebne nabiralnike v svojih skupnik
prostorih (dvoranah, hodnikih), ako jih imajo in kamor
je pristop lahek, da tja državljani lahko, dostavljajo svoje podatke. Na konferencah je treba vse državljane pozvati, naj se tej dolžnosti odzovejo, da ne.bi niti en vojni
dobičkar prikril svoje imovine, da pa naj dostavljajo samo stvarne podatke, ki so bedo mogli uporabiti, ker se
z brezpomembnimi podatki delo komisije le otežuje.
Poleg podatkov, ki se zberejo na ta način, skrbi rerefent za vojne dobičke, da zbere podatke tudi s pregledom knjig vojnega dobičkarja, ker se bo iz njih
moglo ugotoviti, kolikšen jo bil obseg poslovanja, ko,
likšna višina zaslužka in kakšen način, kako je bil dobiček uporabljen. Prav tako se sme referent za vojne
dobičke obrniti za podatke do kreditnih ustanov, od katerih lahko dobi podatke o odplačanih dolgovih med vojno in o položenih zneskih na tekoče račune in na hranilne vloge. Vsaka kreditna ustanova, ki je med okupacijo finansirala osebe in podjetja, ki so delala za okupatorja, mora dati podatke o odprtih kreditih kakor tudi
o poslih, katere* so ta podjetja opravila. Zavarovalnico
morajo dati podatke o pogodbah, sklenjenih za življenjsko zavarovanje, za zavarovanje rent, dote itd. Prometne
ustanove imajo podatke o prepeljanih količinah blaga;
razne ustanove pa, ki so prevzele arhive takih ustanov,
ki so med okupacijo opravljale razdeljevanje surovin in
blaga, morajo dati na podlagi podatkov, ki jih imajo o
tem, koliko je posameznikom ali podjetjem bilo med
okupacijo danega na razpolago blaga in surovinfVsj ti
podatki^ se morajo po potrebi zbrati in uporabiti pri
predlaganju višine vojnega dobička, ki si ga je pridobil
vsak posamezni vojni dobičkar.
Prav tako morajo okrajni narodni odbor; pozvati vse
tiste, ki so med okupacijo odsvojili nepremičnine ali
razne premičnine naenkrat v vrednosti nad 50O0 dinarjev DFJ, naj prijavijo kupčevo ime in višino prodajne
cene.
Ker so po zakonu razprave komisije javne, sme pri
razpravah prisostvovati vsakdo, pa tudi tisti, kateremu
se ugotavlja vojni dobiček.
V ta namen poskrbi odgovorni referent, da se krajevnim narodnim odborom pravočasno dostavijo seznami
z navedbo dneva in ure razprave ter imen tistih, katerim se bo na tej razpravi -ugotavljal vojni dobiček. V seznamih je treba navesti tudi višino predloga za vsakega
dobičkarja posebej. Na koncu seznama je treba pristaviti
vidno pripombo, da je postopek pred komisijo javen in
da sme zasedanju komisije poleg vojnega dobičkarja prisostvovati tudi vsakdo drug. Krajevni narodni odbor je
treba opozoriti, naj obesj seznam na vidno mesto v poslopju .odbora najmanj tri dni pred začetkom razprave.
3. Postopek pred komisijo
,
Predsednik in člani komisije se pred začetkom postopka zaprisežejo, kakor je predpisano za druge javne
uslužbence.
Pri zasedanjih komisije je prisoten in ji pomaga
pri delu referent za Vojne dobičke. Njegova dolžnost
je, da poroča članom komisije o zbranih podatkih in da
ustno obrazloži svoj predlog.
Prj ugotavljanju višine vojnega dobička presodi in
oceni komisija predloženo prijavo, zbrane podatke in
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predlog referenta za vojne dobičke. Komisija mora zaslišali vsakogar, ki se sam javi za pričo, po potrebi pa sme
zaslišatj tudi vsako drugo osebo, da se ugotovi resnica.
Verodostojnost prijave o zbranih podatkih in izjav
prič oziroma izvedencev oceni komisija po prostj presoji.
Ako komisija misli, da se na podlagi prijave .o zbranih
podatkih, referentovega predloga in izjav prič ne more
v posameznem primeru točno ugotoviti višina vojnega
dobička, jo ugotovi komisija po svojem svobodnem prepričanju ob vestni presoji vseh okoliščin.
Odločbe komisije morajo biti obrazložene.
0 sejah komisije se piše kratek zapisnik, v katerem
se najprej -navedejo dan razprave in imena prisotnih
članov komieije, potem pa po vrsti razpravljani predmetni spisj s kratko očrtanimi razlogi posameznih odločb.
Višina ugotovljenega vojnega dobička se vpiše s številkami in z besedami. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije takoj po končani seji.
Poleg tega, da napravi zapisnik, mora komisija za
vsak primer posebej tudi izdati formalno odločbo, ki jo
podpišejo vsi člani.
0 ugotovljeni višin; vojnega dobička obvesti komisija pismeno vojnega dobičkarja. Obvestilo podpiše -predsednik komisije, sopodpiše pa ga referent za vojne dobičke. Obvestilo komisije ee vojnemu dobičkarju vreči
z vročilnico. Ako se obvestilo o ugotovljeni višini vojnega dobička ne more vojnemu dobičkarju vročiti, se je
treba ravnati po določbah, k; veljajo za neposredne
davke.
Razen tega objavi komisija vsak dan takoj po končanem delu na javnem mestu v poslopju, kjer je zasedala, seznam vseh tistih oseb, katerih predmetni spisi
so bili tisti dan rešeni, z navedbo, kolikšen vojni dobiček se je vsakemu posebej ugotovil. V istem seznamu se
navedejo imena tudi tistih, ki so bili osumljeni kot vojnj
dobičkarji, za katere pa je komisija ugotovila, da jih ni
štetj za take.
V roku petih dni po končanem delu komisije pošljejo okrajni oziroma okrožni narodni odbori seznam vojnih dobičkarjev z navedbo, koliko znaša ugotovljeni vojni dobiček vsakega posebej, referentu za vojne dobičke
na oddelek za davke pri ministrstvu za finance demokratske federativne Jugoslavije.
Okrajni oziroma okrožni narodni odbori so dolžni
stalno nadzirati delo komisije za ugotavljanje vojnega
dobička, kakor tudi delo referenta, ki jim pri delu pomaga. Odbori imajo pravico in dolžnost odstraniti referenta in tudi vsakega člana komisije in celo vso komisijo ter jih zamenjati z drugimi osebami, ako se izkaže, da so nesposobni za opravljanje poverjene jim
dolžnosti, oziroma da ne pojmujejo pravilno splošnih
narodnih koristi. Odbori skrbe zlasti,* da razpravam
komisije in izdaji njenih odločb prisostvuje čim več
državljanov, da postane ugotavljanje vojnega dobička
narodna stvar. Na ta način bo pod kontrolo javnosti
tudi komisija sama izdajala pravilnejše odločbe. Da
bi se ta narodna kontrola čim uspešnejše izvajala, je
potrebno, da prisostvuje sejam komisije čim več takih
oseb, ki poznajo vojnega dobičkarja. To so poglavitni
prebivalci enega kraja v okraju, kjer-jma vojni dobičkar
svoje gospodarstvo. Da bi se ljudstvu iz krajev zunaj
eedeža okraja omogočilo sodelovanje pri delu komisije,
so razpored razprav določi tako, da se vsaj istega dne
razpravljajo predmetni spisi vseh vojnih dobičkarjev iz
enega kraja in da se pozovejo prebivalci kraja, na i tisti •
dan y čim večjem številu prisostvujejo seji komisije. r_ J

4. Pritožba
Vojni dobičkar se sme pritožiti zoper odločbo komisije, s katero se mu je ugotovil vojni dobiček. Pritožba
zoper odločbo komisije pri okrajnem narodnem odboru
se pošlje komisiji pri okrožnem narodnem odboru. Pritožba se vloži pri okrajnem narodnem odboru, pri katerem ee je ugotovila višina vojnega dobička, in to v
roku tridesetih dni od dneva, ko mu je bila odločba vročena. Pritožba se vloži neposredno pri okrajnem' narodnem odboru ali po pošti ali pa tudi ustno na zapisnik.
0 pritožbah zoper odločbe komisij pri okrožnih narodnih odborih, katere te izdajo na prvi stopnji, odločajo
komisije petih članov, ki se sestavijo pri glavnem oziroma pokrajinskem narodnem odboru, v federalnih edinicab pa pri federalnem ministrstvu za finance. Clane teh
komisij volijo glavni narodni odbori oziroma pokrajinski
narodni odbori, v federalnih edinicah pa vrhovni zakonodajni zbori.
Odločbe o vloženih pritožbah, ki jih izdajo pristojne
ko.nisije, so pravnomočne.
Vojni dobičkarji plačajo takse za pritožbo po tar. št.
6: taksne tarife zakona o taksah.
Zoper odločbo komisije vloži referent za vojne dobičke obrazloženo pritožbo v takih primerih, ko misli,
da so je višina vojnega dobička ugotovila prenizko ali
se sploh ni ugotovila, pa bi se morala ugotoviti, in sicer
v istem roku, ki velja za vojnega dobičkarja. Vsak pol.
noletn: državljan (državljanka) sme s svojim točnim
podpisom in naslovom vložiti pritožbo zoper višino ugotovljenega vojnega "obička, kakor ga je ugotovila prvostopna komisija, ako misli, da je vojni dobiček ugotovljen niže, nego znaša dobiček, za katerega ponudi dokaze, ali da se sploh ni ugotovil, pa bi se moral ugotoviti.
Te pritožbe so oproščene takse, smejo pa se vložiti tudi
ustno n° zapisnik pr; p-istojnem narodnem odboru.
V roku desetih dni po preteku roka za pritožbo za
vse predmete pošlje okrajni oziroma okrožni narodni
odbor prejete pritožbe v rešitev pristojni komisiji po '
členu 11. zakona o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega med sovražnikovo okupacijo. Pritožbam se prilože
odločbe komisije in izpiski iz zapisnika z vsemi akti
in podatki, ki se nanašajo na te predmetne spise.
Komisije, ki odločajo o pritožbah, so dolžne izdati
svojo odločbo v roku 15 dni od dneva prejema pritožb.
Te določbe so pravnomočne.
5. Kazni
Komisija, ki ugotavlja višino vojnega dobička, izreka
tudi kazni po členu 13. zakona o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega med sovražnikovo okupacijo. T»
kazen znaša za osebe, ki prijave na splošni javni poziv
niso vložile, 15% ugotovljenega vojnega dobička, 30%
pa za osebe, ki prijave niso vložile niti v roku, določenem s posebnim pismenim pozivom.
Kadar naj vloži prijavo za sklad oziroma za osebo
pod skrbstvom skrbnik po odstavku 2. člena, 3. zakona
o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega med sovražnikovo okupacijo, odmeri komisija obenem z ugotovitvijo
vojnega dobička tudi kazen skrbniku zaradi tega, ker
ni vložil prijave. Kazen se izterja iz njegove lastne imovine.
Denarne kazni po členu 13. zakona o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega med sovražnikovo okupacijo, sme biti ojjrošcen samo tak vojni dobičkar oziroma
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skrbnik, ki dokaže, da ga je neizbežna ovira zadržala, da
prijave ni pravočasno vložil.
6. Pobiranje in knjiženje
Ugptovljeni vojni dobiček in odmerjeno kazen je vojni
dobičkar dolžan sam vplačati pri pristojnem okrajnem narodnem odboru v roku 30 dni od dneva, ko je prejel obvestilo o ugotovljenem vojnem dobičku. Ako v tem roku ne
vplača, izterja okrajni narodni odbor oziroma krajevni narodni
odbor, katerega ta pooblasti, po predpisih, ki veljajo za pobiranje in zavarovanje neposrednih davkov.
Ako vojni dobičkar dokaže, da mu glede na likvidnost
njegove imovine ni mogoče, vplačati odrejeni znesek vojnega
dobička v roku 30 dni, mu sme komisija dovoliti odplačevanje
v obrokih ustrezno predpisom o neposrednih davkih, toda ne
dalj ko do 1. januarja 1946.
Predpisi, ki veljajo za pobiranje in zavarovanje neposrednih davkov, se uporabljajo povsem tudi pri pobiranju in zavarovanju vojnega dobička in kazni po členu 13. zakona o
odvzemu vojnega dobička, pridobljenega med sovražnikovo
' okupacijo.
Po končanih razpravah pred komisijo za ugotavljanje
vojnega dobička sestavi referent za vojne dobičke razpored,
ki se vanj po imenih vpišejo vojni dobičkarji z zneski ugotovljenega vojnega dobička.
Razpored o vojnem dobičku, ugotovljenem po komisiji
pri okrožnem narodnem odboru, se sestavi po okrajih.
Tako sestavljene razporede pošljejo komisije pristojnim
okrajnim narodnim odborom, ki po njih izterjujejo, kakor je
določeno po zakonu o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega med sovražnikovo okupafcijo, in po tem navodilu.
Ker se zaradi pomanjkanja materiala ne morejo tiskati
posebni obrazci za razpored, je treba razporede izdelati po
obrazcih, kakršni so na razpolago.
Ker se v razporedu pri zadolžitvi zavzame samo ena
kolona, se v nadaljnjih kolonah kontirajo vplačila.
Zneski, pobrani na račun vojnega dobička, se knjižijo
v poseben dnevnik za območje 'istega okraja. Za tak dnevnik
se vzame dnevnik, namenjen za pobiranje davkov.
Pobrani vojni dobiček odda krajevni narodni odbor takoj
okrajnemu narodnemu odboru, ta pa ga skupaj z zneskom,
ki ga je sàm neposredno pobral, pošlje vsakih 10 dni Državni
hipotekami banki na čekovni račun št. 62.155, ki se glasi:
>Državna hipotekama banka DFJ — sklad za obnovo dežele
in pomoč opustošenim krajem, Beograd«. Na zadnji strani
čekovne položnice se zaznami, za kateri račun se denar pošilja.
Po sestavitvi razporeda obvestijo okrajni narodni odbori
federalno ministrstvo za finance o skupnem ugotovljenem
vojnem dobičku za območje vsega okraja, to ministrstvo pa
sestavi po teh poročilih vsak mesec poročilo ,po okrajih svojega območja in ga "pošlje zveznemu ministrstvu za finance
najpozneje do 10. dne y mesecu za pretekli mesec.
O pobranih zneskih obveščajo okrajni narodni odbori vsakega 1. dne v mesecu za pretekli mesec federalno ministrstvo za finance, ki potem pošlje poročilo zveznemu ministrstvu za finance za vse območje najpozneje do 10. dne v
mesecu za pretekli mesec. '
/ *
' 7. Zastaranje
Pravica države do odvzema vojnega dobička in pravica
drŽave do izrekanja denarne kazni sploh ne zastarata. Ako
bi se primerilo, da bi komisija ugotovüa manjši dobičekj

kakor ta dejansko znaša, se odvzame tudi tisti del, ki ga odločba ni zajela, ko se'iznova izvede predpisani postopek. Tö
zaradi tega, ker se pravica države do odvzema vojnega dobička z izdano odločbo še ne izčrpa.
Vsi organi, katerim je z zakonom o odvzemu vojnega
dobička predpisano delo pri njegovem izvrševanju, morajo
radi pravilnega uporabljanja svojo dolžnost vršiti vestno, pravično, hitro in ob najstrožji osebni odgovornosti.
Beograd dne 20. julija 1945.
III. št 2030.
Minister za finance:
Sr. Žujović s. r.

471.
Po izkazani potrebi in v smislu določbe § 1. uredbe o
nadzorstvu nad zavarovalnimi podjetji izdajem tale

odlok
o prepovedi, da zasebna zavarovalna podjetja ne
smejo brez posebne odobritve prevzemati v zavarovanje državno imovino ali imovino državnih podjetij
Zasebnim zavarovalnim podjetjem je brez posebne odobritve ministrstva za finance zvezne vlade prepovedano prevzemati v zavarovanje državno imovino ali imovino državnih
podjetij in podjetij, pri katerih so država ali državna podjetja udeležena z najmanj 50 °/o glavnice.
Prepoved se ne nanaša na udeležbo pri zavarovalnih
podjetjih, ki so prešla v državno last, oziroma pri Državnem
zavodu za zavarovanje in povratno zavarovanje.
Prekršitev te prepovedi šteje za prekršitev predpisov
uredbe o nadzorstvu nad zavarovalnimi podjetji.
Beograd dne 18. julija 1945.
VII. št 3Ö52.
Minister za finance:
Sreten Žujović e. r.
472.
V zvezi z odlokom ministra za industrijo K. št. 1046
z dne 18. maja 1945 in na podlagi člena 8. odloka predsed'
ništva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
o prehodu sovražniske imovine v državno last izdajem tale

odlok
o spremembi odstavka 2. Siena 2. odloka o spojitvi
zavarovalnih podjetij, ki preidejo v državno last, v
Državni zavod za zavarovanje in povratno zavarovanje
Člen 1.
Določba odstavka 2. člena 2. odloka o spojitvi zavarovalnih podjetij, ki preidejo v državno last, v. Državni zavod za
zavarovanje in povratno zavarovanje št 268 z dne 1. marca
1945 (Uradni li3t DFJ št. 12 z dne 13. marca 1945) se spreminja takole:
>2. Državni zavod za zavarovanje in povratno zavarovanje upravlja odbor, sestavljen iz petih do devetih članov,
ki jih postavlja minister za finance.zvezne vlade, tako, da so
v upravnem odboru zastopane vse federalne edjnice. Predsednika imenuje..minister..za.finance, podpredsednika pa volijo Člani upravnega odbora sami iz svoje srede. Upravni
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odbor posluje po navodilih io pod nadzorstvom ministra za
finance.
Clen 2.
Ta odlok stopi v veljavo z razglasitvijo v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 19. julija 1945.
VII. št. 3934.
Minister za finance:
Sreten .2ujović •. r.

473.

Da bi •• odpravile sedanje ovire ter pospešila delitev
in promet industrijskih proizvodov, je minister za industrijo
zvezne vlade izdal tale
odlok,
da mprajo vsa industrijska podjetja obveščati Upravo
za preskrbo o'količini izdelanega blaga
1. Vsa industrijska podjetja, najsi so pod nadzorstvom
zveznega ministrstva ali federalnih ministrstev za industrijo,
so dolžna telefonsko, telegrafsko aH pismeno obveščati Upravo
za preskrbo pri zveznem ministrstvu za trgovino in preskrbo
& količinah izdelanega blaga.
2. Poročila se morajo pošiljati po končani proizvodnji
posameznih partij blaga, ne da bi se čakalo, da se ostvari
celotni proizvodni nalog.
3. Razen poročil, omenjenih pod točko 1. tega odloka,
se morajo pošiljati tudi običajna redna poročila pristojnim
ministrstvom za industrijo.
4. Ta odlok stopi v veljavo z objavo v Uradnem ••• DFJ.
Beograd dne 21. julija 1945.
Št 1882.
Minister za industrijo:
A. Hebrang s. r.
474.

Odlok,
da sme društvo Rdečega križa Jugoslavije ustanavljati in odpirati svoje đeCje domove
V smislu členov 4. in 49. začasnih pravil društva Rdečega križa in na podlagi pooblastila predsednišrva ministrskega sveta Št. 254 z dne 23. maja 1945 takole
&
-•
.odločam:
' 1- Društvo Rdečega križa Jugoslavije sme kot privilegirana narodna ustanova in pomožni organ državnih oblastev
v okviru državnega načrta za zaščito mater, otrok in mladine
ustanavljati In odpirati lastne dečje domove vseh vrst in jih
voditi po navodilih in pod odredbenim nadzorstvom pristojnih organov narodnih oblasti
Društvo Rdečega križa sme razen šolskih kuhinj, otroških letovišč in okrevališč odpirati tudi domove za matere,
dojenčke in male otroke do 3 let, domove za otroke v predšolski dobi od 3 do 7 let, domove za otroke od 7 do 11 let,
domove za srednješolce, domove za slepe otroke, domove za
gluhoneme otroke, domove za telesno defektno deco, domove
• za duševno zaostalo deco, domove za vzgojo brezdomne dece
to druge intematske ustanove za zaščito otrok in mladine.
Društvo Rdečega križa mora poleg gospodarske zaščite in
Preskrbe ojrok. in mladine {K^skrbeti tudi za usgešno zdray.-

stveno zaščito in za popolno telesno, moralno in kulturno
vzgojo in izobrazbo v duhu pridobitev narodno osvobodil»
ne borbe.
2. Odločbo — odobritev za ustanovitev, odpretje in vodstvo posameznih domov Rdečega križa izdajejo:
a) ministrstvo za socialno politiko zvezne vlade za tiste
dečje domove, katere upravlja osrednji odbor društva Rdečega križa Jugoslavije;
b) federalna ministrstva za socialno politiko za tiste dečje
domove, katere upravljajo federalni glavni odbori društva
Rdečega križa posameznih federalnih edinic.
Odločbo — odobritev za ustanovitev In odpretje posameznega' dečjega doma društva Rdečega križa morajo navedena državna oblastva izdati najpozneje v robi 10 dni od
dneva prejete prošnje društva Rdečega križa, ki mora prošnji
priložiti naslednje podatke:
a) organizacijski program upravno-ekonomske, socialnozdravstvene in kulturno-prosvetne službe v dečjem doma,
kakor tudi njegovo določeno zmogljivost;
b) načrt zgradbe doma z natančno navedeno namembo
vsakega prostora in opis okolice doma (ta načrt mora poprej
odobriti tehniški odsek pristojnega narodnega odbora);
c) proračun dohodkov in izdatkov đečjega doma za
prvo leto.
3, Upravo in osebje v dečjih domovih Rdečega križa
postavlja, izvzemši učitelje in vzgojitelje, osrednji odbor oziroma federalni glavni odbor društva Rdečega križa z odobritvijo ministrstva za socialno politiko zvezne vlade oziroma
ministrstva za socialno politiko federalne edinice v smMa
točke 2. tega odloka.
Polnopravni, član uprave dečjega doma Rdečega križa je
tudi predstavnik, ki ga odredi oddelek za zaščito mater, dece
in mladine pri ministrstvu za socialno politiko zvezne vlade
oziroma pri ministrstvu za socialno politiko tiste federalne
edinice.
Učitelje in vzgojitelje v dečjem domu postavlja io plačuje pristojno federalno, ministrstvo za prosveto, ki predpisuje
tudi obvezna programska in metodična navodila za delo voao^teljev v dečjih domovih.
# 4. Dečje domove po točki 1. tega odloka vzdržuje osrednji odbor oziroma federalni glavni odbor društva Rdečega
križa. Ako se -za vzdrževanje teh domov pokaže izjemna
nujna potreba po državni podpori, jo dodeli iz proračunskih
kreditov ministrstvo za socialno" politiko zvezne vlade, oz>
roma federalno ministrstvo za socialno' politiko tiste edinice,
v katere območju eo ti dečji domovi Rdečega križa.
5. Vsi državni predpisi (uredbe, pravilniki, navodila Mif
o ureditvi, upravljanju In vodstvu dečjih domov vseh vrst so
obvezni tudi za dečje domove društva Rdečega križa, ki ee
lih mora strogo in odgovorno držati in r njihovem okvira
predpisovati poslovnik in hišni red dečjih domov Rdečega križa,
6. Dečji domovi, katere ustanovi in vodi osrednji odbor
društva Rdečega križa Jugoslavije, spadajo pod neposredno
odredbeno nadzorstvo odrejenih organov ' ministrstva za socialno politiko zvezne vlade. Drugi dečji domovi Rdečega
križa spadajo pod nadzorstvo odgovornih organov odseka socialnega inšpektorata pri federalnih Hunistotvih'jsa socialno
politiko.
Beograd dne 29. junija 1945.
V. Jt. 1157.
Minister za socialno politiko:
Dr. Eriišnik 3. r.
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Odlok o določitvi cen konoplji
(minister za trgovino in preskrbo, it. 4065 i ii»e 19. julija 1945).

3. Telefon se postavi samo tistim predvojnim naročnikom,
ki to pismeno zahtevajo do konca te2a teta.
Iz telegrafsko-tflefonskcga oddelka mfnìsfr«tva za pošto,
telegral in telefon v Beogradu dne 18. julija 1945, I. št. 5GSS.
S

477.

476.

. Izročitev
rednih portovnih znamk v promet

Ureditev

Minister za pošto, telegraf in telefon je s svojim odlokom
št. 4U73 z dne 15. maja 1945 odobril, da se dajo v promet
redne portovne znamke.
Opis: v sredini znamke je vtisnjen državni çrb, okrog
njega pa napis » Demokratska federativna Jugoslavija« v cirilici in latinici. Zgoraj na vrhu znamke je prav tako napis
»porto« v cirilici in latinici, pri dnu znamke pa je navedena
vrednost v dinarjih D F J.
Ta izdaja znamk ima pet vrednosti, in sicer: za i.— dinar
zelena; za 1.50 dinarja modra; za 2— dinarja rdeča; za
3,— dinarja rjava in za 4.— dinarje vijoličaste barve.
Znamke se dajejo postopno v_ promet, začenši z dnem
28. junija 1945. in bodo v prometu, dokler se ne porabi natisnjena količina, oziroma do nadaljnje odločbe.

razmerja predvojnih telefonskih naročnikov
Minister za pošto, telegraf in telefon je v soglasju z ministrom za finance s svojim odlokom It. 5696 z dne 27. julija
1945 odločil takole:
1. Telefonskim naročnikom, ki so to bili do 6. aprila
1941, pa je njihovo razmerje do telefonske.uprave prenehalo
zaradi okupatorjeve sile, se ponovno postavi telefon v poslopju
in v prostorih, kjer je bil instaliran prej, brez instalacijske
takse, ako je instalacija brezhibna in če imajo telefon.
2. Ako se " takim predvojnim naročnikom ne bi mogel
postaviti telefon na starem mestu, kjer je bil instaliran pred
okupacijo, in to zaradi poškodovanja ali poniženja poslopja
ii« so to povzročili vojni dogodki, plačajo naročniki takso za
selitev ••••• za piemestitev telefona v nove prostore.

Iz ministrstva za posto, Hegraî in telefon v Beogradu
dne 17. julija 1945, it. 4078/45.
'

POSEBNA PRILOGA
k UCT. 28 „Uradnega lista Slovenskega, narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 22. avgusta 1Ò45

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 53.
Številka S3 as ••@ 37. fulifai 104S.
478.
Na podlagi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot
začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji
izdaje predsedništvo Antifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije naslednji
zakon
o kovanju drobnega denarja demokratske
federativne Jugoslavije
Člen 1.
Ministrstvo za finance zvezne vlade se pooblašča, da
sme kovati drobni denar iz cinka po 5, 2, 1 in 0.50 dinarja DFJ v skupnem znesku 500 milijonov dinarjev.
Člen 2.
Drobni denar (drobiž) ima naslednje teže in dimenzije:
'•>
kovanec za 5 dinarjev 6 gr in v premeru 26.5 mm
„
„2 dinarja 4gr „ „
„
22 mm
20 mm 1 dinar
3gr „ „
„,
„ 0.50 dinarja 2gr „ „
„
18 mm
Zlitina denarja je iz cinka z najmanj 97.5 čistote,
ostalo vsebino zlitine pa določi finančni minister demokratske federativne Jugoslavije v sporazumu z Narodno
banko.
Dovoljena je razlika v teži pri vseh štirih vrstah
drobnega denarja 5% (pet odstotkov).
Clen3.
Drobni denar demokratske federativne Jugoslavije
ima takšnole obliko:
a) prednja etran: na sredi grb demokratske federativne Jugoslavije, nad grbom napis > Jugoslavi ja< v
cirilici^ pod grbom pa v vencu devet peterokrakih zvezdic;
•b) zadnja, stran: na sredi številka 5, 2 in 1, pod
številko pa napis: >dinara< ter številka 50 in pod številko napis >parac, vse v latinici, v vencu naokrog pa
15 peterokrakih zvezdic. Pod napisom >dinara< oziroma
>para< stoji >1945«;
c) ob robu ima kovanec nanizane pikice, na obodu
Pa zareze.
Cleri 4. •
—
-.
Drobni denar po 5, 2, 1 in 0.50.dinarja so dolžne
sprejemati vse.državne, (zvezne, federalne in tem podrejene) blagajne, kakor tudi blagajne denarnib "zavodov,
• sicer:

v kovancih
,,
„ '
,,
»
„
„
privatniki pa:
v kovancih
„
. »
«
„
„

po 5 dinarjev
„ 2 dinarja
„1 dinar
„ 0.50 dinarja

do 3000 dinarjev
„ 2000
„
„ 1500
»*
„ 1000

po 5 dinarjev
„2 dinarja
„ 1 dinar
„ 0.50 dinarja

do
„
„
„

500 dinarjev
200
„
100
50

Člen 5.
1. Drobni denar nakuje Narodna banka za račun
ministrstva za finance demokratske federativne Jugoslavije.
2. Stroške za* kovanje drobnega denarja plačuje minister za finance zvezne vlade Narodni banki iz dobička
od kovanja tega denarja.
3. Cisti dobiček od kovanega denarja gre v državno
blagajno kot izreden dohodek in se uporabi v prvi vrsti
za kritje izrednih državnih potreb.
Člen 6.
Minister -za finance zvezne vlade s^e pooblašča, da
predpiše v sporazumu z Narodno banko pravilnik o
ustroju nadzorovanja izdelave drobnega denarja in pri
prevzemu tega denarja, ko ga prevzame država. '
Člen 7.
Minister za finance zvezne vlade določi dan, kdaj se
izroči v obtek vsaka vrsta novih kovancev, In objavi to
v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 8.
Ta zakon stopi v*eljavo z dnem objave v Umdnern
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 23. julija 1945.
Predsedništvo
Antifašističnega •••• narodne osroboditve Jugoslavije
Tajnik:
- >•
- Predsednik:
M- ••••••••. r.
,.
Dr. 1. Ribar s. r.
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Na. predlog ministrskega sveta in na podlagi čl. 4.
odloka drugega zasedanja Antifašističnega sveta .'narodne
osvoboditve Jugoslavije o" vrhovnem, zakonodajnem in iz-'
vršilcem .predstavniškem zbora Jugoslavije med narodno

toe
osvobodilno vojno izdaje predsedništvo Antifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije naslednji

zakon
o odvzemu kovanega okupacijskega denarja
iz obteka
Člen L
Kovani denar, ki so ga izdala okupacijska oblastva
in ki je sedaj v obteku v demokratski federativni Jugoslaviji, se vzame iz obteka.
Člen 2.
Odvzem kovanega denarja se izvrši po tečaju, ki
je na zadevnem valutnem območju odrejen po zakonu
o tečajih za odvzem okupacijskih bankovcev iz obteka.
Minister za finance zvezne vlade odredi z odlokom,
v katerem roku in na kakšen način naj se izvrši odvzem
posame'znih vrst kovanega okupacijskega denarja. Ta
rok ne sme biti daljši od šestih mesecev od dneva objave
tega zakona.
Po preteku roka za odvzem posameznih vrst kovanega okupacijskega denarja iz obteka prenehajo biti te
yrste denarja zakonito plačilno sredstvo.
Člen 3.
'
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 23. julija 1945.
,
Predsedništvo
%
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M- Peru»ičić s. r. '
Dr. I. Ribar s. r.
480.

Na predlog ministrskega sveta in na podlagi člena 4.
odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem
organu narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno izdaje predsedništvo Antifašističnega sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije naslednji

zakon
o organizaciji državne kmetijske strojne službe.
Člen 1.
Na območju demokratske federativne Jugoslavije se
ustanavlja po predpisih tega zakona kmetijska strojna
služba pod vodstvom in nadzorstvom zveznega minietra
za kmetijstvo in federalnih ministrstev za kmetijstvo.
Člen 2. .
Kmetijska strojna služba ima naslednje naloge:
1. izdeluje načrte in daje navodila za opravljanje
kmetijske strojne službe, in ustanavlja kmetijske strojne
postaje;
2. zbira obstoječe državne kmetijske stroje in nabavlja nove;
3. izdeluje^, načrte in daje navodila za racionalno
uporabljanje kmetijskih «trojtrv v zasebni posesti;
% izvršuje popravila kmetijskih' strojev, nabavlja
kurivo, material in rezervne dele za ,njih popravilo;

5. opravlja kmetijska dela s kmetijskimi stroji, kjer
se za to pokaže potreba;
6. skrbi za izobraževanje strokovnega kadra za kmetijsko strojno službo.
Člen 3.
Za izvrševanje nalog, navedenih v členu 2., skrbijo:
zvezno ministrstvo za kmetijstvo in federalna ministrstva
za kmetijstvo.
Člen 4.
Naloge zveznega ministrstva za kmetijstvo v kmetijski strojni službi so:
1. pomagati ustanovi federalnih in pokrajinskih
uprav kmetijskih strojnih postaj s strokovnimi nasveti,
strokovnimi delavci in materialnimi sredstvi;
2. preskrbovati strojne postaje z novimi stroji, kurivom, materialom in z rezervnimi deli za popravilo
strojev;
3. skrbeti za strokovno izobrazbo kadrov za strojne
postaje z ustanavljanjem strokovnih šol in izdajanjem
navodil za prirejanje strokovnih tečajev;
4. skrbeti za potrebno enotnost v tehniški in računski organizaciji strojnih postaj;
5. tipizirati in rajonizirati kmetijske stroje;
6. organizirati medsebojno pomoč med posameznimi
edinicami e kmetijskimi stroji in s strokovno delovno
močjo. Predlogi zveznega ministrstva za kmetijstvo o
tem so obvezni.
Člen 5.
/ Pri federalnih ministrstvih za kmetijstvo se usta.
nove uprave kmetijske strojne službe z nalogo:
1. skrbeti za organizacijo kmetijskih strojnih postaj
na terenu;
*
2. dajati navodila za delo postaj, jih upravljati in
nadzirati;
3. skrbeti za to, da dobijo postaje potrebne stroje,
rezervne dele in pogonski material;
4. organizirati delavnice za popravilo strojev;
*
6. skrbeti za izobrazbo potrebnega števila traktorskih vozačev in mehanikov.
Pri glavnem narodno osvobodilnem odboru Vojvodine ee ustanovi pokrajinska uprava kmetijskih strojnih
postaj z enakimi nalogami.
Člen 6.
Zvezno ministrstvo za kmetijstvo daje navodila za
enotno tehniško in računsko službo strojnih postaj, organizacijo tečajev in šol za strokovni kader strojnih postaj, za razdelitev in kontrolo potrošnje kuriva in ma«
živa, materiala in rezervnih delov.
Člen 7.
• okrajih ali odrejenih rajonih' se za neposredno izvrševanje nalog kmetijske strojne službe ustanovijo kmetijske strojne postaje, ki imajo naslednje naloge:
1. izkoriščati do najvišje mere svoje kmetijske stroje;
2. organizirati delavnico za popravila kmetijskih
strojev, naprav in orodja;
3. skrbeti za strokovno in prosvetno izobrazbo svojega osebja;
4. voditi točno evidenco o vseh večjih kmetijskih'
strojih svojega območja, jih po potrebi razporejati po
vsem območju ali jim odrejati proizvodne naloge in
norme s gravico kontrolej
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5. skrbeti za pravočasno nabavo in dobavo ter
hrambo potrebnih količin kuriva, maziva, materiala in
rezervnih delov za popravilo strojev in naprav.
Člen 8.
Kmetijske strojne postaje so državna kmetijska podjetja in poslujejo po načelu trgovskega poslovanja.
Člen 9.
Okrajne (rajonske) kmetijske strojne postaje ^ se
vzdržujejo iz lastnih dohodkov. Dohodki morajo pokrivati
izdatke in dajati prebitek, ki se naj uporablja za nadaljnjo gradnjo kmetijskih postaj.
»Glavni dohodki kmetijskih strojnih postaj so:
1. plačila za uporabo kmetijskih strojev ali strokovne
delovne moči postaje;

2. plačila za popravila zasebnih kmetijskih strojev.
Člen 10.
Zvezni minister za kmetijstvo predpiše sporazumno
z zveznim ministrom za finance poseben pravilnik o računovodstveni in računski kontroli za finančno poslovanje vseh uprav kmetijskih strojnih postaj.
Člen 11.
Zvezni minister za finance in zvezni minister za
kmetijstvo priskrbita kredit, ki je potreben za ustanovitev in ureditev kmetijskih strojnih postaj; ta kredit
£e podeli federalnim in pokrajinskim upravam.
Člen 12.
"Vse do sedaj izdane naredbe in predpisi o kmetijski
in strojni službi, kolikor so v nasprotju s tem zakonom,
fce razveljavljajo.
Člen 13.
Ta zakon stopi v veljavo z objavo v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 23. julija 1945.
Predsednišrvo
Antifagisticnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
4* ••••••• s. r.
Dr. I. Ribar s. r.
481/

Uredfe
o državni tiskarni v Beogradu
Člen 1.
Državna tiskarna v Beogradu je državna gospodarsko prosvetna ustanova, je pod vrhovnim nadzorstvom
ministra za prosveto demokratske federativne Jugoslav
ije in posluje po predpisih te uredbe.
Člen 2.
Državna tiskarna tiska, in izdeluje ^tiskarska, grafična in knjigoveška dela za potrebe državnih uradov,
ustanov in podjetij demokratske federativne Jugoslavije.
Poleg tega opravlja Državna tiskarna vse posle tudi
23
vse federalue edinke, kolikor je to pojrebnor - "'.''

Člen 3.
Državna tiskarna ima izključno pravico tiskati, izdajati in prodajati téle stvari:
a) vse obrazce in formularje, depozitne knjige, delo.
vodnike, predpise in podobno za ministrstva zvezne vlade
in njihove področne ustanove;
b) listine za inozemstvo — potne liste;
c) vse take tiskovine, ki se potrebujejo samo za
službeno rabo ministrstev zvezne vlade in njihovih področnih ustanov;
č) vse tisto, kar je odrejeno v odloku Nacionalnega
komiteja osvoboditve Jugoslavije z dne 10. februarja
1945 (Uradni list DFJ št. 8).
Člen 4.
Državna tiskarna sme sprejemati tudi zasebna naročila, ako so namenjena kulturno prosvetnim in nacionalnim smotrom.
Člen 5.
Državna tiskarna v Beogradu je kot gospodarsko
prosvetna ustanova oproščena vseh državnih davščin.
Clen*6.
Državna tiskarna si priskrbuje vse svoje nabave z
neposredno pogodbo po svojem direktorju oziroma po
organu, k*i ga «Urektor pooblasti.
•

Člen 7.
Minister za prosveto sme uporabljati v soglasju z ministrom za finance del letnega čistega dohodka za iz.
boljšanje delovnih in življenjskih pogojev delavcev in
nameščencev Državne tiskarne.
Člen 8.
Posle Državne tiskarne opravljajo en oddelek in
trije odseki, in sicer:
I. «trokovni oddelek;
II. tajništvo;

III. ekonomsko-komerclalni odsek;
IV. odsek za Ačunovodstvo in blagajno.
,

Člen,9.
Državni tiskarni načeluje direktor, ki vodi posle po
predpisih te uredbe in pravilnika o poslovanju Državne
tiskarne.
•* ^
Člen 10. •
Minister za prosveto.se pooblašča,, da oredpiše pravilnik o ustroju in poslovanju Državne tiskarne v Beogradu.
Člen 11.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ.
'
Beograd dne 23. julija 1945.
-

•

Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije '
•<•>•'"- ;
Josip Brp*-THo';k r.
.'

(Sledijo podpisi /podpisnikov in ostalih-«ministrov.)]

r «
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Na predlog ministra za kmetijstvo demokratske féderativne Jugoslavije v zvezi z odlokom K. št. 758 z dne
26. aprila 1945 (Uradni list DFJ' št. 28. z dne 1. maja
1945), s katerim je minister za industrijo .prenesel na
ministra za kmetijstvo upravljanje kmetijskih posestev,
ki pripadajo državi po odloku Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 21. novembra 1944,
izdaje Gospodarski svet naslednjo

uredbo
ô ustanovitvi državne kmetijske komisije za upravljanje državnih kmetijskih posestev

9

Člen 1.
Ustanavlja se Državna kmetijska komisija za uprav.
Jjanje državnih kmetijskih posestev; imenuje jo minister za kmetijstvo v soglasju s predsednikom Gospodarekega sveta.
Člen 2.
Naloge te komisije so:
a) da prevzame v svoje roke celokupno vodstvo
kmetijskih posestev, ki so po odloku Antifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije zaplenjena osebam nemške narodnosti "in narodnim sovražnikom v
vsej državi;
b) ta komisija upravlja tudi zemljiški sklad, ki se
ustanovi, ko se izda zakon o agrarni reformi in kolonizaciji;
C) da predloži ministrstvu za kmetijstvo zvezne vlade
predlog, katera posestva naj se obdržijo za ustanovitev
veh'lûh dr'avnih kmetijskih posestev, katera naj se izročijo v upravo federalnim edinkam ali dodelijo drugim ustanovam in katera naj se uporabijo za kolonizacijo;
i) da nadaljuje delo za sestavitev katastrske evidence, da popiše živi in mrtvi inventar, stanovanja in
gospodarska poslopja ter kmetijske proizvode na omenjenih državnih posestvih. V smislu zakona o agrarni
reformi in na podlagi pravilnikov, ki jih je izdalo zvezno
ministrstvo za kmetijstvo, naj komisija iz teh rezerv poslopij, iz živega in mrtvega inventarja in žival osnuje
et. ade: poslopij, orodja, živine in semen in naj jih da
na razpolago zveznemu ministru za kolonizacijo za potrebe kolonizacije;
*
d) komisija skrbi, da ee zemlja, dobljena po odloku
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije in
po zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji, obdeluje in
da se pobere letina, da ee izpolnjujejo pogodbe o zakupu
državnih zemljišč in ee opravlja proizvodnja na veakem
posestvu;
e) dokler se ne razdelijo posestva na zvezna in federaina posestva in se ne določi zemlja za kolonizacijo,
upravlja komisija vsa državna posestva. Ko pa ee ta
posestva v smislu zakonskega odloka z odločbami zveznega ministrstva za kmetijstvo dodelijo federalnim ministrstvor* za kmetijstvo in drugim državnim ustanovam,
odstopi Državna kmetijska komisija ta posestva ustanovam, katerim bodo dodeljena;
f) komisija je dolžna v smislu zakona o zaščiti in
upravljanju narodne imovine zbrati pri javnih ustanovah in zasebnikih ves živi in mrtvi inventar in živila,
kar je bilo e kmetijskih posestev razvlečeno in neupravičeno vzeto. Narodna oblastva so dolžna komisiji pri
tem poslu povsod pomagati;
,
.
g) komisija prevzame dosedanjo organizacijo uprave
državnih kmetijskih posestev*.izplača poslovanje vsake

uprave in predloži o tem izčrpno poročilo ministru za
kmetijstvo in Gospodarskemu evetu,
Clen3.
Naložene ji naloge opravlja Državna kmetijska komi.
sija neposredno po svojih organih ali po organih federalnih ministrstev za kmetijstvo in drugih narodnih oblaštev. Zato spadajo pod njeno neposredno nadzorstvo vse
tiste ustanove in organi državnih oblastev, ki so doslej
upravljali državna kmetijska posestva. Zvezni minister
za kmetijstvo sme z odločbo p4 >^esti na organe lodoralnih
vlad ali na že obstoječe organizacije za upravo državnih
kmetijskih posestev pristojnost in pravice Državne kmetijske komisije.
^ '
Naredbe, odloki, navodila in pravilniki so obvezni
za vse državne organe, ki vodijo državna kmetijska posestva.
Člen 4.
Vse potrebne finančne izdatke pokriva Državna kmetijska komisija z dohodki državnih kmetijskih posestev.
Po potrebi sme jemati kredite na podlagi zastavitve
pobotnic in rezervnih živil. Ako se njeni izdatki z novimi
nalogami agrarne reforme v smislu zakona o agrarni
reformi in kolonizaciji povečajo, ji da minister za finance
na razpolago potrebne kredite za osebne izdatke.
Člen 5.
Z državnih kmetijskih posestev ne sme nihče vzeti
nikakih dobrin brez dovoljenja Državne kmetijske komisije ali njenih organov, ki so za to pooblaščeni. Državne
ustanove so dolžne plačati vse proizvode, ki jih vzamejo
s posestev. Prav tako so dolžne plačati tudi tisto blago,
ki so ga doslej vzele z državnih kmetijskih posestev.
Člen 6.
Za poslovanje Državne kmetijske komisije ne veljajo
določbe zakona o državnem računovodstvu in zakona o
računski kontrolni komisiji.
Člen 7.
Funkcija Državne kmetijske komisije preneha," ko
opravi naložene ji naloge.
Člen 8.
Zvezni minister za kmetijstvo se pooblašča, da predpisuje pravilnike in izdaja navodila • naredbe za izvrševanje te uredbe v soglasju s predsednikom Gospodarskega sveta.
Beograd dne 28. julija 194S.
St. 627.
Predsednik Minister za kmetìfervo:
Gospodarskega sveta:
Dr. V. Cobsilerii •.•.
A. Hebrang s. r.
483.

Na predlog ministra za trgovino in preskrbo izdaje
Gospodarski svet Jugoslavije naslednjo
uredbo
o ustanovitvi Državnega odpremnega podjetja demokratske federativne Jugoslavije
Člen 1.
Ustanavlja se Državno odpremno podjetje demokrat,
ske federativne Jugoslavije s sedežem x Beogradu za

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE.VLADE SLOVENIJE
Letnik I/U.

Številka 15.

Priloga k 28. kosu z dne 22. avgusta 1045.

Objave
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Sodna oblastva
D - Og 15/45—3.

Objava.
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Amortizacija.
«a prošnjo Vehovec Neže iz Trnave
p 9, obč. Krašnja, okraj Kamnik, se
uyaja postopek za amortizacijo papirjev,
i?yih ie prosilka baje izgubila, ter ee
j4Ui imetnik pozivlje, da uveljavi v še^"h
mesecih po objavi v Uradnem listu
fVoJö pravice, sicer bi se po preteku
le
ga roka proglasilo, da so vrednostni
Papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilne knjižice Ljudske posojilnice
7 ^ubijani: št. 67.501 noe Fanny, vin^Jlurn >BIed< v nominalni vrednosti lir
jW-069.83, št. 82.573 na ime Oražem Neža,
rnava, p. Lukovica, v nominalni vredn
<*ti lir 104.11.
delegat ministrstva sa pravoeodje
Pri okrožnem sodišču v Ljubljani
dne 11. avgusta 1945.

Izgubila ee je dovolilnica za vožnjo z
motornim kolesom, izdana od trofejne
baze, motoriiacijski odsek v Ljubljani,
na ime uprave bolnice lahkih ranjencev
v Ljubljani, Bežigrad, in se proglaša za
neveljavno.
Uprava bolnice lahkih ranjencev
v Ljubljani

536—2—1

Razno
»533a

Odredba

prejmejo legitimacijo za pristop na
občni zbor.
Vsakih 25 delnic daje pravico do
enega glasu (§ 12. družbenih pravil).
V Ljubljani dne 20. avgusta 1945.
•Delegat
ministrstva za industrijo in rudarstvo
Narodne vlade Slovenije pri Deiniiki
družbi pivovarne Union
Žužek Franc s. r.
Vabilo
na

izredni občni zbor
tvrdke A. "Westen d. d. • Celju,
ki ga sklicuje na osnovi odloka o prehodu sovražniškega imetja v državno
svojino (posebna priloga k št. 6 »Uradnega listac SNOSa z dne 6. VI. 1945,
zap. št. 25) 1er na podlagi § 28. družbenih pravil in s pooblastilom ministrstva
za industrijo in rudarstvo v Ljubljani
z dekretom tega ministrstva z dne 9. VII.
1945, zap. št. 792/T postavljeni delegat
in ki se bo vršil v sredo, dne 5. septembra 1945 ob 10. uri dopoldne v pi.
sàrni družbe v Gaberju pri Celju.
Dnevni red:
1. Poročilo delegata.
2. Določitev števila in volitev članov
upravnega sveta,
3. Volitev dveh računskih preglednikov in enega namestnika.
. 4. Sklepanje o spremembi § 1.. družbenih • pravil o nazivu in ustanovitvi
tvrdke.
5. Slučajnosti.
Delegat ministrstva za industrijo-in rudarstvo pri tvrdki À. Westen d. d.
. v Celju

o rairešitvi upravnega sveta in revizorjev Delniške družbe pivovarne »Union«
v Ljubljani
Člani upra%mega sveta in revizorji
Delniške družbe pivovarne >Union< v
Ljubljani so bili dne 13. avgusta 1945
razrešeni svojih funkcij in izbrisani iz
trgovskega registra.
Do izvolitve novo uprave eo njih poeli preneseni na delegata ministrstva
za industrijo in rudarstvo pri Delniški
-družbi pivovarne >Union< v Ljubljani.
Razna oblastva
Upravni evet, revizorji, ravnateljstvo
in nameščenci pa niso razrešeni niti
6
t 594/45.
515 odškodninske niti kazenske odgovornosti za posle, ki so jih opravljali v času
okupacije.
Razpis.
Ljubljana dne 20. avgusrta 1945. '
Äektorat universe v Ljubljani raapia
Delegat
|e mesto univerzitetnega sekretarja.
Prosilci morajo Imeti fakultetno iz- ministrstva ta industrijo in rudarstvo
izì^bo in opravljen državni etrokovni Narodne vlade Slovenije pri Delniški
družbi pivovarne Union
nrVv ~~ ^e*"108* imajo kompetentje s
•••••• v r>ro9vetni. administradji in
Žužek Franc 6. r.
^J^era tujih jezikov.
.»
••/^•••• kolkovane proenje,<>prerm>533b
8
§ 3 Potrebnimi dokumenti v smislu
VaWle
»a 'Vodniškega zakona, naj ee vlože
506
na
ß «i^orûtu universe najkasneje do
Objava.
izredni obân zbor
* "«Izabra 194S. .,-,
Izgubili ' so se: vozno dopustilo za
Deloiäke družbe pivovarne Union
univerae • LjaWjam
osebni
avtomobil znamke Tatra brez
X
LJubljani,
dee 16. augnata 1015.
."evidenčne
številke, izdano od ministrki bo
Rektor: Eoe «. r.
stva za industrijo in rudarstvo v Ljubv sredo dne 8. septembra 1945 ob 11. uri ljani pod šf. 124/45, dalje vozno dopu510 v pisarni Delniške družbe pivovarne stilo, izdano ,od istega ministrstva za
Union v Ljubljani
motorno kolo' BMW, .dalje šoferska leNov potniki daljinar.
gitimacija,
izdana od prometnega urada
D nevni red:
cJ!1« septembrom t. L e© uveljavi za
v Berlinu št. 7731/932 za I., II. in'III.
1. Volitev članov v upravni svet. : l kategorijo in šoferska legitimacija, iz"^pravljanje potnikov, prtljage, psov in
2. Volitev računskih preglednikov* in. dana od uprave mesta Beograda v letu
önr?res?ega blaSa v otočju železniške
prave Ljubljana nov >Daijinar< za pro- njih namestnikov. •
1940. Šoferske legitimacije so izdane na
«e jugoslovanskih drž. železnic ime Jakob' Kramarie. Navedene listine
3. Slučajno&tL
stane
lahlLdialiinar
5°-— dinarjev in se
Po § 12. družbenih pravil, imajo gla- :še 'proglašajo za neveljavne.'
žeiT, *upi ali naroči pri računovodstvu sovalno pravico na obenem zboru le ti' . * Delegat '''• _'-'"•
••
sti delničarji, ki založe svoj© demice z ministrstva za industrijo in rudarstvo
•161•••• LjubljâDa (čekOTDi hezapadlimi-kuponi
najkasneje do všte- -pri tvrdki "L.: •••^••,"tovarna: usnja
Slov. Konjice.
tega dne 30. avgusta 1945 pri Denarnem
Ljubljana dne 13. avgusta 1945.
Fraaao •••••
uprava <kï. ïeteeni«, Ljubljana zavoda za Slovenijo v Ljubljani, kjer

Štev. 15.

•Stran 34.
527
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Poziv upnikom.

Objuva-

Delegat Štajerske železo-industrijske
družbe z o. z. v Zrečah poziva upnike
in dolžnike te družbe, da prijavijo in
'dokažejo svoje terjatve oz. dolgoye proti'
navedeni družbi do 1." septembra 1945
delegatu samemu v Zrečah. Hkrati se
pozivajo dejanski lastniki, da do tega
dne navedejo in dokažejo svoje lastninske in posestne pravice do nepremičnin
in premičnin družbe.
Neprijavljene pravice se bodo štele za
ugasle po preteku gornjega roka.
Delegat ministrstva ea industrijo
in rudarstvo
pri tvrdki
Štajerska železo-indusrrijska družba
Ing. VI. Čadcž s. r.

Izgubila sem izkaznico za kurivo serija A št. 9544, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Grum Frančiška iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
Grum Frančiška

535

Objava.
Izgubil sem izpričevali I. in II. razreda IV. moške * realne gimnazije v
Ljubljani za 1. 1942./43. in 1943./44. na
ime Cimperman Franc iz Ljubljane.
Proglašam jih za neveljavni.
1
Cimperman Franc
531

Objava.
Uničena mi je bila diploma št. 38 tehnične fakultete (kulturno geodetski oddelek) univerze v Ljubljani na ime Čeredničenko Jakob iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Čcredničenko Jakob

516

Objava.
Odvzeta mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne milice
v Ljubljani na ime Jesih Danica iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Jcsih Danica
519

Objava.
Izgubila sem nakaznico za kurivo serija B št. 2504, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Krizman Marija iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
Križman Marija
517

Objava.
Ukradena mi je bila začasna osebna
izkaznica št. 303, izdana 20. julija 1945
od kraj. odbora OF v Gor. Logatcu na
ime Lampe Franc iz Blekove vasi. Proglašam jo za neveljavno.
Lampe Franc
511

Objava.

lice v Ljubljani na ime Savinšek Marija
iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Savinšek Marija
508 '

Objava.
Izgubila sem izpričevalo I. razreda
uršulinske ženske realne gimnazije v
Ljubljani za 1. 1940./41. na ime Schiffrer
Gabrijela iz Stražišča pri Kranju. Proglašam ga za neveljavno.
"
Schiffrer Gabrijela
509

Objava.
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica šf. 051910, izdana 29. julija 1945
od komande narodne milice "v Ljubljani
na ime Snedec Mihael iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Snedec Mihael
• 528

Objav?
Izgubil sem novo osebno izkaznico
št. 017574, izdano od komando narodne
milice v Ljubljani in železničarsko legitimacijo št. 128594, izdano od direkcije
drž. železnic v Ljubljani, obe na ime
Sterle Andrej iz Ljubljane in jih proglašam za neveljavni.
Sterle Andrej
*
»
526

Objava.
Izgubila sem izpričevalo VI. b razreda
II. drž. ženske realne gimnazije v Ljub-*
ljani za 1. 1943/44. na ime Štucin Vera
iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
Štucin Vera
*
522

Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 6840, izdano od mestnega go525 •spodarskega sveta v Ljubljani na ime
Legat Stanko iz Ljubljane. Proglašam jo
Objavah
za neveljavno.
Izgubil sem izpričevalo I. razr. II. dr-,
Legat Stanko
Objava.
*
žavne meščanske šole v Ljubljani '(BežiIzgubila
sem
novo. osebno izkaznico,
grad) za 1. 1943./44. na ime Cernila Da"523 izdano od komande narodne milice v
vorin iz Ljubljane. Proglašam ga za neObjava.
Ljubljani na ime "Come Marija iz Ljubveljavno.
Odvzeto mi je bilo izpričevalo IV. raz- ljane. Proglašam jo za neveljavno.
Cernila Davorin
reda II. dekliške meščanske šole v Šiški
Tome Marija
za 1. 1940./41. na ime Pirš Valentina iz
521 Laz pri Domžalah. Proglašam ga za ne.
530
Objava.
veljavno.
Objava.
Pirš Valentina
Izgubil sem šofersko izkaznico štev.
Izgubila sem izpričevalo III.a razreda1713, izdano od mestnega odbora OF,
524 mestne ženske realne gimnazije v Ljubodsek za notranje zadeve .v Ljubljani,
ljani za 1. 1933./34. na ime Vrankar SoObjava.
na ime Flerin Ludovik iz DomžaLPro-'
nja iz Ljubljane. Proglašam ga za neveglašam jo za neveljavno.
Izgubila sem novo osebno izkaznico, ljavno.
Florin Iyudvrk
izdano od komande narodne milice v
Vrankar Sonja
Ljubljani na ime Puhar Radoslava iz
534 Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
529
Objava.
Puhar Radoslava
Objava.
Izgubil sem maturitetno izpričevalo
532 • Izgubila sem izpričevalo V. razreda
drž. klasične gimnazije v Ljubljani iz
I. ženske realne gimnazije v Ljubljani'
Objava.
1. 1941. na ime Fludernik Franc s Praza 1. 1942./43.. na ime Vrbič Daša iz
gerskega. Proglašam ga za neveljavno.
Ukradena mi je bila nova osebna iz- Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
Fludernik Franc
l kaznica, izdana od komande narodne miVrbič Daša '

Urednik: Pohar Robert jr Ljubljani. — Tuli in založba tiskarne Merkur j Ljubljani. Predstavnik: Mihatek Otmai » Idubliani.
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posle odpreme blaga po suhozemskih, vodilih in zračnih
potih.
Člen 2.
Državno odpremno podjetje sme imeti svoje podružnice v večjih gospodarskih središčih v državi in
v inozemstvu. Podjetje sme tudi ustanavljati poslovalnice
v državi in v inozemstvu.
Člen 3.
Poleg poslov za odpremo blaga sme podjetje organizirati in voditi tudi druge posle, ki so v zvezi z njegovimi nalogami.
Člen 4.
Državno odpremno podjetje demokratske federativne
Jugoslavije sme po potrebi radi pravilnega poslovanja
Pri odpremi blaga v mejah,, države sklepati sporazume
8
prevoznimi in odpremnimi podjetji javnega ali zasebnega značaja.
Člen 5. *
Temeljna glavnica podjetja, znaša 15,000.000.— dinarjev v gotovini; to vsoto da podjetju na razpolago minister.
2a finance.
Poleg tega da minister za trgovino in preskrbo podjetju na razpolago potrebni inventar za opravljanje njegovih poslov.
0 povečanju temeljne glavnice in otvarjanju potrebnih kreditov odloča minister za trgovino in preskrbo v
sporazumu z ministrom za finance.
*

«

Člen 6.
Podjetje, upravlja upravni odbor, ki ga tvorijo upravnik in najmanj dva, a največ Štirje člani. Upravnika in
člane upravnega odbora postavlja in izmenjuje minister
&a trgovino in preskrbo.
•
*
Člen 7.
S čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za
""govino in preskrbo v sporazumu z ministrom za finance.
.

. Člen 8.

Podjetje je pod nadzorstvom ministra za trgovino in
Preskrbo, ki odloča tudi o njegovem prenehanju.
Določbe uredbe o državnem računovodstvu se za to
ujetje ne uporabljajo.
Cien 9.
. .Minister za trgovino in preskrbo predpiše s poseblni
pravilnikom natančnejše določbe o poslovanju in
Ust
roju podjetja.
Člen 10.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad-,
nem listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 24. julija 1945.
Minister
23
trgovino in preskrbo:
Inï- Nikola PetroTié e. r/

.

484.
Na predlog ministra za promet izdaje Gospodarski
svet Jugoslavije naslednjo

uredbo
o ustanovitvi Državnega* avtomobilskega prometnega
podjetja demokratske lederativne Jugoslavije
» Člen 1.
Ustanavlja se Državno avtomobilsko prometno pod"
jetje demokratske federativne Jugoslavije (DAPP) s sedežem v Beogradu. To podjetje vodi in opravlja javni
motorni promet, ki ima splošen pomen za vso državo.
Člen 2.V

Člen 3.
Poleg poslov, naštetih v členu 1. te uredbe sme pod.
jetje organizirati in voditi tudi druge posle, ki so v zvezi
z vzdrževanjem in eksploatacijo cestnega motornega
prometa.
Člen 4.
Temeljna glavnica podjetja znaša 15,000.000.— dinarjev v gotovini; to vsoto da podjetju na razpolago
minister za finance.
Poleg tega' da minister za trgovino in preskrbo
podjetju na razpolago vse avtomobile, kakor tudi material in orodje, ki prihajajo preko UNRRE. Prav tako
se morejo dati podjetju na razpolago motorna vozila ter
matérial insorodje, potrebno za vzdrževanje in eksplda.
lacijo vozil, katera se naši državi dobavljajo na račun
reparacij.
O povečanju temeljne glavnice in o otvarjanju potrebnih kreditov odloča minister za promet v sporazumu z
ministrom za finance.^'
Člen 5.
Podjetje upravlja upravni odbor, ki ga tvorijo uprav,
nik in najmanj dva, a največ štirje člani. Upravnika in •
članev upravnega odbora postavlja in izmenjuje minister
za. promet.
Člen 6.
Minister za promet razpolaga v sporazumu z ministrom za finance s čistim dobičkom podjetja.
Člen 7.
Podjetje je pod nadzorstvom ministri za promet, ki
odloča tudi o njegovem prenehanju.
Določbe uredbe o državnem računovodstvu se za to
podjetje ne uporabljajo.
Člen 8.
• Minister za promet predpiše s posebnim pravilnikom
določbe o poslovanju in ustroju podjetja.
*

Predsednik
Gospodarskega sveta:
A. Heb.rang s. r. /

»

Prejšnja pooblastila in koncesije za opravljanje poslov iz člena 1. te uredbe se postavljajo pod nadzorstvo
tega podjetja. 0 prenehanju teh pooblastil in koncesij odloči minister za promet na predlog uprave podjetja.

.'

•

*

Člen 9.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 21. julija 1945. .
Predsednik
Minister za promet:
Gospodarskega sveta: Tod. Vujasinović s. r.
A. Hebrang s. r.
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485.
Na podlagi člena 8. uredbe o ustanovitvi Državnega
prevoznega in odpremnega podjetja demokratske federa,
tivne Jugoslavije z dne 12. maja 1945 (Uradni list DFJ
it. 33 z dne 18. maja 1943) izdaje Gospodarski svet na
predlog ministra za trgovino in preskrbo naslednjo
uredbo
•o ukinitvi Državnega prevoznega in odpremnega
podjetja demokratske federativne Jugoslavije
Člen 1.
Državno prevozno in odpremno podjetje demokratske
federativne Jugoslavije se ukinja, njegovo poslovanje pa
se prenaša:
v
* 1. na Državno avtomobilsko prometno podjetje demokratske federativne Jugoslavije (DAPP);
2. na Državno odpremno podjetje demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 2.
Likvidacijo Državnega prevoznega in odpremnega
podjetja demokratske federativne Jugoslavije in način
razmejitve poslov določita v sporazumu minister za
trgovino in preskrbo in minister za promet
Člen 3.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 24. julija 1945.
Minister
, Predsednik
za trgovino in preskrbo:
Gospodarskega sveta:
Inž. Nikola Petrovič s. r.
A. Hebrang s. r.
486.
Gospodarski svet izdaje na predlog ministra za
kmetijstvo in ministra za trgovino in preskrbo zvezne
vlade naslednjo
uredbo
o pitanja, prometa in cenah prašičev
člen 1.
Zvemo ministrstvo za kmetijstvo organizira in izvede
v- sporazumu z zveznim ministrstvom za trgovino, in preskrbo., in ministrstvi federalnih vlad pitanje prašičev v
prašičerejskih krajih države. Pitanje prašičev je treba
izvesti na državnem in na zasebnem sektorju.
Člen 2.
Na državnem sektorja se pitanje prašičev organizira
po upravah kmetijskih posestev. Vea državna kmetijska
posestva začnejo pitati toliko prašičev, kolikor jih po
načrtu in razpoložljivih količinah prašiijcv in hrane določi zvezno ministrstvo za kmetijstvo.
Člen 3.
Pitanje prašičev na zasebnem sektorju ee izvaja pri
kmetovalcih in večjih prašičerejah. Tako pitanje se* organizira in izvaja v sporazumu z ministrstvom za kmetijstvo
in ministrstvom za trgovino in preskrbo federalnih vlad
pri kmetovalcih na podlagi obveznega pitanja, pri večjih
prašičer.ejcih pa s( svobodno pogodbo, po določbah te
uredbe.
. '
t*

*

Člen 4.
Vsi kmetovalci, ki imajo več kakor 5 oralov za obdelovanje sposobne zemlje v krajih Srbije, Vojvodine in
Hrvatske v rajonih proizvodnje koruze in prašičev, so
dolžni v teku gospodarskega leta 1945/46. (od 1. avgusta
1945 do 1. julija 1946) oddati po cenah, določenih v
uredbi, ustrezno število pitanih prašičev, težkih vsak
najmanj po 120 kg in z najmanj 25 % maščobe. Federalne
vlade in glavni narodno osvobodilni odbor Vojvodine
določijo s svojimi odloki, na katere kraje njihovega ozem.
lja se to nanaša in lestvico, ki se bo uporabljala " glede
na velikost posestva, ki pa ne sme biti nižja kakor je
spodaj navedena:
^Kmetovalci, ki imajo manj kot 5 oralov za obdelovanje sposobne zemlje, niso dolžni pitati ' prašiče po tej
uredbi, lahko jih pa tudi pitajo, ako želijo biti deležni
prednosti po tej uredbi;
kmetovalci, ki imajo po 5 do 10 oralov, so dolžni
izpitati najmanj po 1 prašiča?
kmetovalci, ki imajo po 10 do 20 oralov, so' dolžni
izpitati najmanj po 2 prašiča;
kmetovalci, ki imajo po 20 do 30 oralov, so dolžni
izpitati najmanj po 4 prašiče;
kmetovalci, ki imajo po 30 do 40 oralov, so dolžni
izpitati najmanj po 5 prašičev;
kmetovalci, ki imajo več ko 40 oralov, so dolžni za
vsakih nadaljnjih pet oralov izpitati še po 1 prašiča.
Prašičerejci, ki bodo pitali prašiče po določbah ta
uredbe, bodo deležni naslednjih prednosti:
1. pri obvezni oddaji presežka koruze jim. bodo za
pitanje prašičev prepuščene v prosto razpolaganje nasled.
nje količine koruze po teži, na katero še obvežejo izpitati prašiče: za prašiče nad 145 kg žive teže, po 700 kg
koruze; za prašiče od 130 do 145 kg težke, po 6O0kg
koruze; za prašiče od 120 do 130 kg težke pa po 500 kg
koruze.
Poleg tega ee jim daje prednost, da smejo nabaviti
po določeni ceni po 50kg otrobov za vsakega prašiča,
ki ga pitajo;
*
.
'
2. prašičev, ki ee pitajo, in tudi koruze, ki je potrebna za njih pitanje, ne bo smel nihče in v nobenem
primeru odvzeti v- druge namene. Federalna ministrstva
za kmetijstvo smejo v sporazumu e federalnimi ministrstvi za trgovino in preskrbo razširiti določbe te uredbe
na posamezne rajone svojih federalnih edinic.
člen &
S praSièerejei na veliko sklene podjetje, M ga M. to
pooblasti federalno ministrstvo za trgovino in preskrbo
oziroma oddelek za trgovino in preskrbo pri glavnem
narodno osvobodilnem odbora Vojvodine, pitavno pogodbo, v kateri, ee določijo pogoji.in obveznosti prašičerejcev.
S pogodbo se prašičerejci zavežejo, da izpitajo dolo,
ceno število prašičev do določene teže in da tako izpitane
prašiče prodajo po odredbi uprave za preskrbo pri,ministrstvu za trgovino in preskrbo, po določenih cenah.
Prašičerejeem zajamčuje država naslednje prednosti:
• ' 1. da prašičev, ki se pitajo, in tudi koruze, ki je
potrebna za njih pitanje, ne bo smel nihče* in v nobenem
primeru odvzeti v druge namene;
2. da jim bodo 4°/o izpitanih prašičev dani na prosto razpolaganje.
3/da se jim zagotovi možnost nabave koruze, ki
ie'ßptrebna za pitanje pjagižev, po določenih cenah, in'
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Člen 10.
dovoli nabava potrebnih mršavih prašičev. Količina
koruze, ki je potrebna za pitanje, se določi po tem, na
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
katero težo se je prašičerejec zavezal izpitati prašiče, listu demokratske federativne Jugoslavije.
in sicer: za prašiče nad 145 kg, po 600 kg koruze; za
Beograd dne 24. julija 1945.
prašiče po 130 do 145 kg, po 500 kg koruze; za prašiče
4
St. 630.
po 115 do 130 kg, po 400 kg koruze in za prašiče od
90 do 115 kg, po 300 kg koruze.
Minister
Poleg tega se vsem prašičerejcem daje prednost, da za trgovino in preskrbo:
si smejo nabaviti po določeni ceni po 50 kg otrobov za Inž. Nikola Petrovič s. r.
Predsednik
vsakega prašiča, ki ga pitajo;
Minister
za
kmetijstvo:
Gospodarskega
sveta:
4. prašičerejcem, ki pitajo več ko 50 prašičev, se
Dr.
V.
Čubrilovič
s.
r.
A.
Hrbrang
s.
r.
zagotovijo pri državnih ali zasebnih denarnih ustanovah
potrebni bančni krediti p# 2.000.— dinarjev za vsakega
prašiča, ki ga pitajo, ali v ustrezni protivrednosti koruza
487.
j.
v naravi; ta znesek so dolžni vrniti ob prodaji izpitanih
Odlok
o
ustanoritvi
Glavne
kmetijske
komisije
prašičev.
za
Vojvodino
Člen 6.
(predsednik Gospodarskega sveta in minister za
Prodajna cena prašičem, franko pri prašičerejcu, je"
kmetijstvo,
št. 594 z dne 19. julija 1945).
določena na 16.— dinarjev za 1 kg žive teže.
Poleg zgoraj določene cene se za prašiče, pitane po
določbah te uredbe, izplača v obliki premije po teži in
488.
stopnji debelosti prašičev tudi še:
Ministrstvo za prosveto demokratske federativne Juza prvorazredne prašiče, težke nad 145 kg, po 7.—
goslavije izdaje naslednje
dinarjev na 1 kg žive teže;
za drugorazredne prašiče, težke od 130 do 145 kg,
navodilo
po 6.— dinarjev na 1 kg žive teže;
o razveljavitvi izpričeval, pridobljenih v doti okupaza tretjerazredne prašiče, težke po 115 do 130 kg, cije na srednjih, učiteljskih, strokovnih in tem popo 5.— dinarjev na 1 kg žive teže',
dobnih šolah in na tečajih za otroške vrtnarice
za četrtorazredne prašiče, težke po 90 do 115 kg,
po 4.— dinarje na 1 kg žive teže.
Člen 1.
Te cene veljajo za pitane prašiče.
Ne priznavajo se razredi in letna izpričevala na sredDoločeno ceno in premijo je kupec dolžan izplačati njih, učiteljskih, strokovnih in tem podobnih šolah iz
takoj po prevzemu prašičev.
dobe okupacije.
Člen 2.
Člen 7.
Izjemno od člena 1. ee priznavajo samo tista izpričeNakup mršavih prašičev je dovoljen:
vala, za katera posebej sestavljene komisije ugotove, da
a) prašičerejcem, ki pitajo prašiče po določbah te imajo pogoje, da se jim prizna veljavnost.
Uredbe, in sicer za tisto število prašičev, katere so dolžni
Komisija overi na zadnjj strani tista izpričevala, ki
Pitati, kar dokažejo s potrdilom tišje ustanove, s katero imajo pogoje, da se jim prizna veljavnost. Samo na ta
sklenejo pitavno pogodbo (veliki prašičereje!) ali s po- način overjena izpričevala imajo popolno zakonito vetrdilom krajevnega narodnega odbora (prašičereja pro- ljavnost. '
izvodniki);
Člen 3.
b) tistim, ki pitajo prašiče za svoje gospodarstvo,
Prosvetna oblastva federalnih edinic sestavijo kokar morajo dokazati s potrdilom krajevnega narodnega
misije za vsako posamezno tako šolo ali za širše šolske
odbora;
c) tistim, k~i nabavljajo plemenske prašiče, kar mo- okoliše.
V svojem delu so komisije ravnajo po členih 4., 5.
?aJo dokazati s potrdilom krajevnega narodnega odbora;
Čj) vsako prekupčevanje (preprodajaoje) mršavih in 6. tega navodila.
Člen 4.
Ptičev se prepovedeje;
d) prepovedtrje ee klanje praSHSev, težka' pod 60 kg,
Učencem teh Sol se ne prizna, da so uepešno dovršili
codisi za domačo potrebo ali za prodajo;
razred in dosegli pravico do letnega izpričevala, ako
e) klanje prtenffi praSi&ev, bodisi «* domače potrebe komisija «gotovi:
*fc zc prodajo, je dovoljeno «trna z dovoljenjem krajeva)v da so učitelji ocenjevari ali bili prisiljeni oceDe
ga narodnega odbora.
njevati, učence pozitivno zaradi pripadnosti učencev ali
njihovih staršev (varuhov, skrbnikov in podobno) kaki
Člen 8.
'
fašistični organizaciji;
Minister za kmetijstvo in minister za trgovino in
b) da je bilo število učnih ur nezadostno, da bi učenci
Preskrbo zvezne vlade sta pooblaščena, vsak v okviru ovladali najosnovnejše gradivo.
svoje pristojnosti, nadzorovati izvrševanje te uredbe in
' Člen 5.
*zdajati potrebne naredbe in navodila.
.Prav tako ee tudi ne priznavajo razredi in izpričeval
Člen 9.
la, dosežena z zasebnimi izpiti, ako komisija ugotovi: ,.
a) da so jih učenci ^dosegli na tà način, da.so izkor
Prekrški zoper določbe te uredbe •• kaznujejo po
zakonu o pobijanju nedopustne špekulacije in goepodar- rietili pripadnost svojo ali svojih staršev (varuhov, skrb.
nikos in Dodobjiç). kaki fašistični organizaciji;
8ke sabotaže.
•O

(
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b) da so se izpiti opravljali na tak način, da ocena
uspeha ni izraz učenčevega znanja.
Člen 6.
Učenci učiteljskih šol, katerih izpričevala iz razlogov, navedenih v členu 6., komisija ni overila, ne morejo
postati učitelji osnovnih šol, niti nadaljevati šolanje v
učiteljskih šolah.
.
Isto velja za učenke tečajev za otroške vrtnarice.
Člen 8.
Rednim in privatnim učencem, katerim se razveljavi
izpričevalo kakega razreda, se tudi ne priznajo naslednji
razredi in izpričevala, dosežena v dobi okupacije.
, Učenci, katerim so po gornjih določbah ne overijo
izpričevala, smejo opravljati privatni izpit po odobritvi
ministrstva za prosveto federalne edinke. «
Člen 9.
Ministrstva za prosveto federalnih edinic izdajo v
okviru tega navodila podrobnejša navodila za svoja območja ustrezno razmeram, zlasti glede dopustnosti pritožb zoper odločbo komisije.
Beograd dne 18. julija 1945.
St. 2494.
Minister za prosveto:
Vlad. Ribnikar s. r.
489.
Na podlagi drugega odstavka člena 6. zakona o pobi.
Janju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z
dne 23. aprila 1945 (Uradni list DFJ št. 26 z dne 25. aprila
1945) in za izvrševanje te zakonske odredbe predpisujem naslednje
navodilo '
za izvrševanje drugega odstavka člena 6. zakona o
pobijanja nedopustne špekulacije in gospodarske
sabotaže
Z zaplenjenim blagom, ki ni kvarljivo, in z živo živino in perutnino je treba ravnati takole:
1. Blago v vrednosti do 5.000.— dinarjev se prepusti
krajevnemu narodnemu odboru, v cigar območju se je
dejanje storilo, da blago razdeli in vnovči.'Denar za to
blago uporabi krajevni odbor za prehrano siromašnega
prebivalstva tistega območja.
2. Ako vrednost blaga presega vrednost 5.000.— dinarjev, se blago da na razpolago federalnemu ministrstvu za trgovino in preskrbo, ki naj ravna z njim po naslednjih načelih:
a) Ako je to blago, ki spada pod določbe uredbe o
načrtnem razdeljevanju in potrošnji in izvira iz kontingentov, določenih za federalno edinico, ga federalno ministrstvo za trgovino in preskrbo razdeli dalje in vnovči
v okviru kontingenta po svojem preudarku in po izkaza,
nih potrebah.
b) Ako blago ne izvira iz kontingentov, določenih za
federalno edinico, se vzame blago v račun kontingenta,
ki ga je določilo zvezno ministrstvo za trgovino in preskrbo tisti federaln; edinici, in se po preudarku federalnega ministrstva za trgovino in preskrbo vnovči. 0 tem
obvesti fpderalno ministrstvo za trgovino in preskrbo radi razvida zvezno ministrstvo za trgovino, in preskrbo.

c) Ako je to blago, ki ne spada pod določbe uredba
o načrtnem razdeljevanju in potrošnji, razpolaga z njim
svobodno in ga vnovči federalno ministrstvo za trgovino
in preskrbo.
Denarna vrednost blaga, ki se dobi z vnovčenjem,
se mora porabiti za prehrano siromašnega prebivalstva
federalne edinice, po preudarku federalnega ministrstva
za trgovino in preskrbo.
Beograd dne 20. julija 1945.
Št. 644.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrorić s. r.
490.
Na podlagi člena 9. uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah
predpisujem tole
navodilo št. 2
o sistomiziranju zvanj po skupinah, določenih v čl. 8.
nredbe o ureditvi mezd in plač v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in
organizacijah
Člen 1.
Po določbah tega navodila se izvrši sistemizacija
zvanj po skupinah mesečno plačanega upravnega in
tehničnega osebja v vseh podjetjih.
Člen 2.
Upravno in tehnično osebje v podjetjih, plačano me.
sečno, ee sistemizira po naslednjih skupinah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A. Pomožno tehnične osebje (I/l):,
vratar
sluga pri dvigalu
sluga
služitelj
sluga za zunanje delo
kočijaž
šoferjev pomočnik v kamionu
garderober
čuvaj podjetja
gasilec
telefonist hišne centrale brez razvodne table.

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Strokovno upravno in tehnično osebje (1/2):
pomožni uradnik arhiva
pomožni uradnik kartoteke
pomožni uradnik knjigovodstva
pomožni uradnik statistike
pomožni uradnik računovodstva
pomožni uradnik skladišča
pomožni uradnik ekspedicije
strojepisec
telefonist hišne centrale z razvodno tablo
pisar dnin
ekspedicijsko osebje (ekspeditorji zavojev)
pomočnik skladiščnika
pomožni laborant
risar
upravnik poslopja
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16.
17..
18.
19.
20.
21.
22.

kuhar menze v podjetju
blagajnik (ročni blagajnik)
inkasant
akviziter
pomočnik za zunanja dela
kurjač brez opravljenega izpita
pripravnik z nepopolno srednješolsko izobrazbo.

C. Pripravniki nameščenci s srednješolsko izobrazbo
(II/l):
I. pripravnik s popolno srednješolsko ali tej enakovredno izobrazbo.
/
Č. Pripravniki nameščenci z višjo šolsko izobrazbo (II/2):
1. pripravnik s fakultetno ali tej enakovredno šolsko
izobrazbo.
D. Nižji pomočniki (III/l):
1. glavni arhivar
2. stenograf in strojepisec.
,
3. stenograf
4. pomožni knjigovodja
5. saldakontist
6. pomožni blagajnik
7. pomočnik kalkulanta
8. ekonom
9. fakturist
10. računski vodja
11. računski preglednik
12. štracist
13. nabavitelj
14. odgovorni uradnik za obračun dnin
15. laborant e strokovno izobrazbo
16. skladiščnik
17. kontrolor
18. tehnik
19. tehniški risar
20. vodja gasilske skupine v. podjetju
21. kurjač za lokomobile
22. šofer.
E. Višji pomočniki (III/2):
1. stenograf in strojepisec z znanjem tujih jeaikov
2. samostojni korespondent
3. knjigovodja
'4. blagajnik
,. .
•
•. statistik
6. glavni nabavitelj ,
7. kalkulant
8. primanotist
9. šef oddelka v manjšem podjetju
*0. šef skladišča
II. vodja gasilske skupine .y javnih" in družbenih
.stanovah
'
tè. •••• pri kotìovekiH napravah"
13. II. strojnik parnih stroje* • kotìovekifi naprav
14. šofer avtomehanik.

*

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

F. Samostojni pomočniki (•/3):
šef knjigovodstva
knjigovodja bilancisi
kalkulacijski šef
samostojni korespondent z znanjem tujih jezikov
aktuar
poslovodja manjšega podjetja
šef oddelka v večjem podjetju
disponent
sekretar podjetja

10. pravni svetovalec podjetja"
11. šef pomožnih delavcev
12. I. strojnik parnih motorjev in kotlovskih naprav.
G. Posebni vodje (IV/1);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• 7.
8.

tehnični vodja
komercialni vodja
administrativni vodja
pogonski vodja, pooblaščeni inženir
šef konstrukcijskega biroa
Prokurist v industrijskem podjetju
prokurist v trgovskem podjetju ' "
pomočnik splošnega vodje.

H. Splošni vodje (IV/2):
1. upravnik (direktor).
Člen 3.
S strojniki in kurjači se razumejo:
1. I. strojnik parnih motorjev in kotlovskih naprav
(čl. 2., pod F. št. 12), je, kdor samostojno vodi vse parne,
motorje (parne stroje in turbine) in kotlovske naprave,
ne glede na njihovo velikost in jakost;
2. II. strojnik parnih strojev in kotlovskih naprav
(čl. 2., pod E. št. 13), je, kdor pod nadzorstvom I. strojnika vodi parne motorje in kotlovske naprave ali samostojno vodi parne stroje in lokomobile do 100 k. s. in
kotlovske naprave;
3. kurjač za-kotlovske naprave (ČL 2., pod E. §t. 12),
je, kdor samostojno vodi kotlovske naprave in lokomobile
do 20 k. e.;
4. kurjač za lokomobile (čl. 2., pod D. št. 21), je, kdor
streže pri lokomobili in pod nadzorstvom vodi lokomobilo do 20 k. s.;
5. kurjač brez opravljenega izpita (čl 2., pod B. St.
21), je, kdor samostojno vodi parne kotle, ki pri obratu
vsebujejo do 100 litrov vode.
Člen 4,
Za posebne vodje se štejejo samo tiste osebe, ki vodijo posamezne vrste poslov v podjetju. Ti posebni vodje
so lahko samo v tistih podjetjih, kjer je splošni vodja;
Splošni vodja je samo eden, in to v tistih podjetjih,
v katerih eo poeeboi vodje.
Kolikor ni pogojev iz prednjih dveh odstavkov za
vodstveno osebje v podjetju, veljajo odločbe odet. 2. ČL 6.
navodila št. 1. o eistemiziranju zvanj po skupinah, določenih v čl. 8. uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev
in nameščencev v državnih gospodarskih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah IV št. 612 z dne 25.
aprila 1945 (Uradni Ust DFJ št. 27 z dne 27. aprila 1945)..
Člen 5.
Ako opravlja kdo posle, ki so določeni za yeč zvanj,
glede na obseg in tehnično organizacijo dela, se ta oseba
sistematizira v tisto skupino, ki ustreza najvišjemu zvanja, katero ta oseba opravlja.
Člen 6.
Pojasnila za to navodilo, kakor tudi za navodilo št.
1., IV. št. 612 z dne 25. aprila 1945 (Uradni list DFJ:
št. 27 z dne 27. aprila 1945) daje po potrebi zve»no
ministrstvo za swlalno politiko.
"S tem se menja določba člena 8. navodila št. 1.
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Clea 7.
To navodilo stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu D F J.
Beograd dne 25. julija 1945.
IV. štev. 1774.
Minister za socialno politiko:

Dr. Krušnih s. r.
491.
Odlok
o nadaljevanju dela Centralnega sekretarijata
delavskih zbornic
Ker j.-«' na zahtevo okupatrrja in njegovih pomagačev
bilo ustanovljeno delo Centralnega sekretarijata delavskih zbornic v Beogradu, in na podlagj § 69. zakona o
zaščiti delavcev in statuta Centralnega sekretarijata delaveHb zbornic ter v zv°7i « členoma 2. in 8. odloka
predsedništva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije o odpravi in o razveljavljenju vseh
pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupator,
jih in njihovih pomagačih; o veljavnosti odločb, ki so
veljale v trenutku okupacije po sovražniku z dne 3. februarja 1945 št. 132 (Uradni Hst DFJ št. 4 z dne 13. februarja 1945) takole
odloča m :
1. Centralni sekretarijat delavskih zbornic v Beogradu prične zopet poslovati z dnem objave tega odloka.
2. -Samoupravne funkcije opravlja do nadaljnje odredbe postavljeni delegat zveznega ministrstva za socialno politiko.
3. Dolžnosti stalnega sekretarja Centralnega sekretarijata delavskih zbornic bo opravljala oseba, ki jo določi minister za socialno politiko zvezne vlade.
4. Centralnemu sekretarijatu delavskih zbornic se
nalaga dolžnost, da posebno skrbi za čuvanje imetja in
za poživitev dela v sekretarijatu ter da pripravi predloge za končno ureditev poslovanja v sekretarijatu.
5. Za izvršitev- tega odloka skrbi oddelek za ureditev
delavskih odnosov in za socialno zavarovanje pri zveznem ministrstvu za socialno politiko.
Beograd dne 20. julija 1945.
IV. štev. 1721.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

stitev delo, ki ga delavec opravlja. Po tem načelu naj
se ta razvrstitev izvede s kolektivnimi pogodbami, do
sklenitve kolektivnih pogodb pa v smislu člena 4. iste
uredbe.
Beograd dne 16. julija 1945.
IV. štev. 1643.
Mmister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

493.
Odlok
o določitvi cen usnju iz vegetabilno in kromirano
strojenih kož
Člen 1.
Določajo se naslednje cene:
Spodnje usnje:
krupon
vrat
ókrajki in čelo ....
notranji podplati, stopalo
Tehniško in sedlarsko
strojni vegetatimi krupon,
strojni krupon ....
svetlo-črno
kromirani jermen . . .

din 110 za 1 kg
» 80 „ 1 „
» 52 „ 1 „
»

°® » * »

usnje:
din 134 za 1 kg
,, 158 „ 1 ..
102
155

Vegetabilno in kromirano strojena koža
mastna kravja, rumena
din 132 za lkg
izvlečene kapice ...
95
1 „
konjska, za stopalo . .
50
1»
razpokana suha ....
30
1 „
mastni boks
33
10
goveji in telečji boks . ,
32
10
chevraux ....,,.
30
10
chevrette . . . t , t
17
10
napa
, , ;
19
10
ovčja in kozja . . , . ,
14
10
konjski chevraux , . ,
18
10
mastna konjska . < . . ,
18
10
konjski obrobek .....
24
10
kcnjska Ščitna kromirana .
16
10
razpokana mastna ....
10
10
evinjska kromirana na lice
22
10
svinjska vegetabilna . . ,
23
10
Člen 2.
492.
Za barvane Tiože .ee, sme pribi ti po L— dinar za
Na vprašanja raznih narodnih oblastev, podjetij, usta- kožo enega čevlja.
Člen 4.
nov in posameznikov, po katerem merilu ^ naj se razZgoraj
navedene
cene
se razumejo za la kakovost.
vrščajo delavci po členu 2. uredbe o ureditvi mezd in
plač delavcev ta nameščencev v državnih gospodarskih Cene. za drugorazredna kakovost so nižje za. 5%, • za
in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organiza- tretjerazredno, kakovost pa za 10°/o od zgoraj navede- . ,
cijah, in to nekvalificirani, polkvalificirani, kvalificirani nih cen.
Člen 3.
in posebno kvalificirani, daje minister za socialno poliCene
so
veljavne
franko
tovarna, brez skupnega
tiko pri zvezni vladi naslednje •--•'•
davka in brez pristojbin za pogodbe in pobotnice.
pojasnilo .
Člen 5.
o razvrščanju delavcev po členu 3. uredbe o ureditvi
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
mezd in plač -delavcev in nameščencev v državnih listu DFJ in se mora blago, poslano po 15. juniju 1945,
gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustano- ki ni plačano v celoti, izplačati po gornjih cenah.
vah in organizacijah (Uradni list DFJ, št. 24 z dne
Beograd dne 19. julija 1945. , '
"
-.:..21. aprila 1945)
Št. 5487.
Minister- za trgovino in preskrbo:
Razvrstitev po členu *>. te uredbe se. ne sme izvajati
Ing. Nikola Petrovič" s. r.
formalno, temveč mora biti edino merilo za to razvr-.

POSEBNA PRILOGA

k iter. 29. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta io Narodne vlade Slovenije44
z dne 25. avgusta 1945
-'

'

'

———-—

'

'

—••—-"-

'

**•»—————•——

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 53 in 54.
StevIUcai 53 • dne 27. Jullf a 1945.
494.
V zvezi s členom 1. uredbe o urejanju cen z dne
8. junija 1945 daje zvezno ministrstvo za trgovino in
preskrbo, uprava za cene, naslednje
navodilo
za določanje cen industrijskim izdelkom
Ceniki, ki jih je izdalo zvezno ministrstvo za trgovino in industrijo, uprava za cene in so bili objavljeni
V Uradnem listu zvezne vlade št, 38, 43 in 46, veljajo
samo za blago, ki je bilo v skladiščih trgovcev na veliko
in na malo že dne 21. aprila 1945.
Industrijska podjetja morajo v najkrajšem času "predložiti kalkulacije i& določitev cen njihovim izdelkom. Na
podlagi tega bodo industrijska podjetja prodajala svoje
izdelke po cenah, določenih na podlagi individualnih
kalkulacij proizvodnih stroškov.
Industrijska podjetja, katerim so se cene na podlagi
kalkulacije proizvodnih stroškov že odobrile, »mejo vse
üeto blago prodajati po teh novih cenah.
Beograd dne 21. julija 1945.
Št. 5475.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing, Nikola Petrovič s. r.

natisne in da v promet spominska frankoma znamka
po 2 dinarja, natisnjena v rdeči barvi 9 sliko samostana
Prohor Pčinjski in z datumom 2. avgusta 1944.
Ta znamka se izdaje kot spomin na prvo zasedanje
Antifasističnega sobranja narodne osvoboditve Makedonije, ki je bilo dne 2. avgusta 1944 v Prohor Pčinjskem
samostanu.
#
Znamka bo v prodaji pri vseh pojftah v drîavi in
bo rabila za frankiranje vsake poâtn« pošiljke.
V promet bo dana dne 3. avgusta 1945 in ostane v
prodaji, dokler ne poide.
Iz ministrstva za poito, telegraf in telefon, poštni
oddelek Beograd, dne 20. julija 1945; L «.' 4046/45.

496. ,

Odvzem portovne znamke II. začasne izdaje
iz prometa

Oddaja irankovne znamke' »Prohor Pčinjski«
y promet

Z odlokom ministra za pošto, telegraf in ~ telefon
št. 1035 z dne 19. julija 1945 se vzamejo iz prometa in
izgubijo veljavo Za uporabljanje kot portov«ie znamke
dne 31. avgusta 1945 portovne znamke •. začasne izdaje
s temi-le vrednostmi v okupacijskih, dinarjih: 2, 3, 5, 7,
10, 20, 30 in 40 dinarjev.

J odlokom ministra za pošto, telegraf in telefon,
St. 4046 z dno. 28. a£rila 1945. je •• odobreno, da se

Iz ministrstva za poito, telegraf in telefon, Beograd
dne 20. julija 1945.-ft. 1035/«.

495.

Stevllkai 54 z dne 31, tulila 1945.
497.
Zakon o postavitvi plovnih sredstev, ladjedelnic,
luk in pristanišč na morju pod upravo ministrstva za
promet demokratske federativne Jugoslavije
(predsedništvo Antifasističnega sveta narodne ^voboditve Jugoslavie * dne 23. julija 1945).
498.
' Na predlog ministrskega sveta demokratske. federativne Jugoslavije in na podlagi člena 4. odloka.o' vrhov-

nem zakonodajnem in izvriilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne
narodne oblasti v Jugoslaviji izdaje predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Juaoslavije ••»
slednji
»

zakon
o zaščiti kulturnih spomenikov in naravnih znamenitßst,' dftmokratske federativne Jugoslavije
Clenl.
Vsi nepremični- in . premični kutturno-zgodovineki,
umetniški ih etnološki .spomeniki ter naravne znameni-
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tosti zoološkega, botaničnega, geološko-paleontološkega, mineraloško-petrografskega in zemljepisnega značaja se smejo postaviti pod državno zaščito ne glede na
to, komu pripadajo ali v čigavi posesti so.
Člen 2.
Za to zaščito se ustanavlja >Vrhovni institut za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov
in nara%'nih znamenitosti« e sedežem v Beogradu, ki je
pod nadzorstvom ministra za prosveto zvezne vlade.
Federalne vlade osnujejo lastne federalne zavod© za
zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov
in naravnih znamenitosti pod nadzorstvom federalnega
ministra za prosveto.
Člen 3.
Vrhovni institut za zaščito sme na podlagi predloga
pristojne federalne ustanove za zaščito priznati lastnost
spomenika ali lastnost naravne znamenitosti za predlagano nepremičnino ali premičnino. V tem primeru določi Vrhovni institut za zaščito meje neposredno zaščitene nepremičnine in meje okolice, za katero velja
omejitev tega zakona.
Ako je nepremičnina ali premičnina, ki se postavlja pod zaščito, last zveznih ali federalnih oblastev, mora
odločbo o zaščiti odobriti zvezna ali federalna vlada.
Odločba o zaščiti stopi v veljavo z dnem objave v
Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije.
Hkrati z odločbo, po potrebi pa tudi prej, zahteva
IVrhovni institut za zaščito pri nepremičninah vpis v
zemljiške knjige. Proti odločbi Vrhovnega instituta ima
prizadeta stranka pravico pritožbe na ministra za prosveto zvezne vlade, čigar odločba je dokončna.
Člen 4.
Nepremični in premični kulturno-zgodovinski, etnografski in umetniški spomeniki, ki se postavljajo kot
taki pod državno zaščito, se ne smejo razkopavati, premeščati, predelovati, restavrirati, dozidavati ali rušiti
brez poprejšnjega dovoljenja federalnega zavoda za
zaščito.
Prav tako se nepremični in premični spomeniki naravnih znamenitosti zoološkega, botaničnega, geološkopaleontološkega, mineraloško-petrografskega in zemlje,
pisnega značaja, ki se kot takj postavijo pod državno za.
ščito, ne smejo urejati, odkopavati, zbirati, ubijati, trgati,
lomiti ali kakor koli uničevati brez poprejšnjega dovoljenja federalnega zavoda za zaščito.
Člen 5. >4\vov
V mejah, določenih za nepremičnine po členu 3.
tega zakona, je prepovedana vsakršna gradnja ali kakršna koli izprememba oblik terena brez poprejšnjega
dovoljenja federalnega zavoda za zaščito.
Člen 6. ,
Premični zaščitni spomeniki se ne smejo odsvojiti,
zastaviti ali odpeljati v inozemstvo brez poprejšnjega
dovoljenja federalnega zavoda za zaščito. Člen 7. "?\W-Vse nepremičnine kakor tudi tiste premičnine, ki
lastniku ne rabijo pri njegovem znanstvenem delu, se
smejo radi uspešnejšega, znanstvenega preiskovanja

razlastiti proti odškodnini v višini njihove prometne
vrednosti
Člen 8.
Kadar tako velevajo znanstveni razlogi, so pristojne
ustanove za zaščito pooblaščene vršiti znanstvene poskuse, izkopavanja in eksperimente tudi na tistih nepremicninah države in zasebnikov, ki v tistem trenutku še niso
postavljene pod državno zaščito v smislu tega zakona.
To svojo pravico smejo ustanove za zaščitol prenesti
tudi na druge znanstvene ustanove ali znanstvene delavce.
•
Lastniku takih nepremičnin se da odškodnina v višini dohodkov, navedenih v zadnji davčni prijavi za tisto
nepremičnino, z obvezo, da se bo nepremičnina po končanem znanstvenem delu vrnila v uporabno stanje ali
lastniku dala ustrezna odškodnina.

V

Člen 9.
Ako ravnajo lastnik ali druge fizične ali pravne osebe
v nasprotju s členom 4. tega zakona, pa nastane zato '
na zaščitenem spomeniku kaka škoda, ga morajo na svoje
stroške po navodilih federalnega zavoda za zaščito vrniti
v prejšnje stanje ali povrniti škodo.
Ob ponovni prekršitvi člena 4. tega zakona se sme
zaščiteni spomenik prisilno razlastiti in dati lastniku
samo odškodnina v višini njegove vrednosti
Ob namernem poškodovanju zaščitenega nepremičnega spomenika ali nedovoljene odsvojitve, zastavitve ali
izvoza zaščitenega premičnega spomenika v inozemstvo
se sme spomenik s sodno odločbo odvzeti lastniku v korist države brez odškodnine.
Kdor prekrši določbe člena 5. tega zakona, je na
zahtevo in po navodilih federalnega zavoda za zaSčito
dolžan ob svojih stroških porušiti zgrajene objekte in
teren vrniti v prejšnje stanje.
Člen 10.
Pristojne ustanove za zaščito so pooblaščene izvrševati po svojem preudarku ob državnih stroških vsa dela,
ki so' Totrebna za popravilo in vzdrževanje zaščitenega
spomenika.
,
•^••^-- Clen u.
Kdor koli trguje s. premičninami kulturno-zgodovin.
skega, umetniškega ali etnološkega značaja alj z naravnimi znamenitostmi, zoološkega, botaničnega, geološkopaleontološkega, mineraloško-petrografskega in geografskega značaja, je dolžan s posebnim dopisom ponuditi
federalnemu zavodu v odkup vsak posamezni predmet,
preden ga dâ y prodajo.
,^,,
Clen 12. ""
Vse premičnine kulturnozgodovinskega, umetniške,
ga in etnografskega značaja ter naravne znamenitosti^ ki
se po objavi tega zakona izkopljejo aH na kak drugačen
način odločijo od zemlje, vzdignejo iz' vode ali aajdejo
pri znanstvenih izkopavanjih in preiskovanjih za račun
države ali z dovoljenjem federalnih zavodov za zaščito,
postanejo državna last.
Clen 13.
Vsakršno strokovno fotografsko ali pa filmsko snemanje z notranje strani, merjenje in risanje zaščitenega
premičnega ali nepremičnega spomenika je brez dovoljenja federalnega zaxoda za zaščito ßrej^pvedano.
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Clèn 14
Lastnik zaščitenega nepremičnega spomenika uriva
za zaščiteni predmet od dneva proglasitve odločbe o zaščiti davčno olajšavo v višini 50% pa do popolne
oprostitve.
Predlog za višino davčne olajšave pošlje federalni
zavod za zaščito pristojnim oblastvom.

499.
Na predlog ministrskega sveta in "na podlagi Člena 4.
odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem or.
ganu narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno izdaje predsedništvo Antifašistične«a sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije naslednji

Člen 16.
Vse nepremične ali premične spomenike, odvzete ali
razlaščene v državno korist po predpisih tega zakona,
upravlja pristojni federalni zavod za zaščito.

zakon
o delavskih zaupnikih

Člen 16.
Odločbo o razlastitvi in odločbo o odškodnini lastnikom spomenikov v smislu členov 7., 8. in 9. tega zakona ter odločbo o odvzemu v smislu tretjega odstavka
Člena 9. izda pristojno okrožno narodno sodišče na predlog ali zahtevo prizadetih strank, na predlog federalnega
zavoda za zaščito ali na predlog Vrhovnega instituta za
zaščito.
Proti odločbi okrožnega narodnega sodišča imajo
stranke pravico pritožbe na višje sodišče, čigar odločba
je dokončna,
Clcn 17.
Okrožni narodni odbori so dolžni čimprej obvestiti
federalni zavod za zaščito o vsakem predmetu inanstvenega ali kulturno-umetniškega značaja alj' naravne redkosti, ki je ali se najde na njihovem območju. Kontrolo
nad tem vrši federalni zavod za zaščito.
Člen 18.
Za prekrške proti predpisom členov 4., 5., 6., 9., 11.
»n 13. tega zakona se sme storilec kaznovati z denarno
kaznijo. V hujših primerih se sme storilec kaznovati tudi s kaznijo odvzema prostosti do enega leta.
Za postopek o teh' prekrških je na prvi stopnji pristojno okrajno narodno sodišče, na drugi in končni stopnji pa okrožno narodno sodišče.
Člen 19.,
Natančnejše določbe za izvrševanje tega'zakona in
določbe o ustroju Vrhovnega instituta za zaščito predpise minister za prosveto zvezne vlade, določbe o ustroju
federalnih zavodov pa federalni ministri za prosveto.
Člen 20.
Ko stopi ta zakon v veljavo, preneha veljati odlok
° saščitj in čuvanju kulturnih spomenikov in starin, ki
8a je izdal Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije
dne 20, februarja 1945, Uradni list DFJ z dne 6. marca
1
945, št." 10.
Ta zakon slopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu -demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 23. julija 1945.
Prcdscdništvo
Antifagističncga sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik: '
Predsednik:
M: Peruničic s. r,
.
Dr. I. ltfbar s. r.

Člen 1.
V vseh zasebnih zadružnih in državnih podjetjih, v
katerih je zaposleno najmanj pet delavcev in nameščencev, se volijo delavski in nameščenski zaupniki (delavski zaupniki).
Člen 2.
Delavski zaupniki eo po zakonu izvoljeni predstavnik} delavcev v podjetju in so v tem svojstvu stalno v
stikih z narodnimi'oblastvi in z upravo podjetja ter z
delavskimi in nameščenskimi sindikati.
Člen 3.
Naloga delavskih zaupnikov je ščititi socialne in gospodarske koristi delavcev in pomagati, da se proizvodnja dvigne.
/
Naloge delavskih zaupnikov so predvsem téle:
a) socialno področje:
1. sporazumno s sindikalnimi organizacijami posredovati pri pogajanjih ob pripravljanju in sklepanju kolektivnih delovnih pogodb in nadzorovati izvrševanje
teh pogodb;
2. obvezno posredovati pri odstranjevanju ali pri
sporazumnem reševanju vseh sporov, nastalih iz delovnega razmerja;
3. sodelovati pri določanju norm, akordnih tarif, povprečnih in minimalnih zaslužkov, kolikor niso že urejeni s kolektivno pogodbo, ob sodelovanju s.sindikalnimi
organizacijami in delodajalci, in nadzirati njih izvrševanje;
4. skrbeti za strogo izvrševanje vseh ukrepov, ki so
predpisani po pristojnih narodnih oblastvih za zaščito
delavcev in vajencev glede delovnega časa, zdravja, življenja in socialnega zavarovanja, in obveščati ,in pomagati narodnim .oblastvom v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na zakonske predpise o zaščiti delavcev;
5. imeti v razvidu sprejemanje in odpuščanje delavcev 1er nezgode v podjetjih in o tem redno obveščati
pristojno narodno oblastvo;
.6. sodelovati pri upravi delavskih, ustanov svojega
podjetja, delavskih stanovanji-otroških zavetišč, kuhinj
itd.;
• •
7. vzpodbujati delavce in vajence k strokovnemu
izobraževanju in usposabljanju;
b) gospodarsko področje:8. dajati s sindikalnimi organizacijami, z upravo
podjetij in . s . pristojnim narodnim oblastvom pobudo
za delo, dvigati delovno .disciplino in, boriti se proti
sabotaži;
9. sodelovati nà gospodarskem poprišču in praktično
izkoriščati rezultate enotnega knjigovodstva, predpisanega z odlokom, o poenotenju računovodstva ž.dne i. februarja .1945 (Uradni list DFJ št. 6' z dne 20. Jebruarja
1945) za pospeševanje proizvodnje; "'"'"
"'
" "*"*

218
10. med delavstvom uveljavljati smisel za racionalno
delo v podjetju in na delavskih sestankih pretresati
vprašanja o pomanjkljivosti in težkočab, ki ovirajo
uspešno proizvodnjo, predlagati ukrepe za njih odpravo
in skupno s sindikalnimi organizacijami organizirati
tekmovanje za zboljšanje naSina dela, za povečanje proizv>dnosti dela, za izpolnitev proizvodnih nalog in za
maksimalno izkoriščanje zmogljivosti podjetja.
Člen 4.
Delavski zaupniki se volijo z neposrednim tajnim
glasovanjem na podlagj kandidatnih list (proporcionalni sistem).
Aktivno volivno pravico imajo delavci in vajenci
obeh spolov, zaposleni v podjetju ob Času volitev.
Pasivno volivno pravico ima s pogojem, da ima državljanske pravice, vsak volilec, ki je dopolnil 18. leto
starosti.
Člen 5.
Volitve delavskih zaupnikov izvedejo volivni odbori
redno v mesecu maju vsakega leta. Pri sezonskih podjetjih in pri tistih, ki začnejo delo po tem roku, se volitve opravijo po tem določenem roku.
Volivni odbor sestoji iz delavskih zaupnikov, katerim je n-andat potekel.
Volivni odbor mora imeti najmanj 3 člane. Ako se
volivni odbor ne more sestaviti, ker delavci prej niso
volili zaupnikov, ali pa, ker je mandat vsem zaupnikom
prenehal ali zato, ker so v podjetju manj ko 3 zaupniki,
ga določi okrožni narodni odbor na predlog sindikalne
organizacije, oziroma ga dopolni izmed delavcev tistega
podjetja,
• Predlagatelji vsake sprejete kandidatne liste smejo
odrediti v volivni odbor svojega predstavnika in njegovega namestnika; to se mora navestj na kandidatni listi.
Predstavniki kandidatnih list oziroma njihovi namestniki imajo pravico prisostvovati delu volivnega odbora.
Člen 6.
Mandat delavskih zaupnikov traja leto dni oziroma
«do naslednjega rednega volivnega roka.
Pred pretekom enega leta preneha mandat delavskim zaupnikom v naslednjih primerih:
1. z odstopom;
2. z izstopom iz podjetja;
3. z odpoklicem, ako se za to na zborovanju izjavi
večina delavcev, zaposlenih v podjetju oziroma v oddelku;
4. z izgubo političnih pravic ali z obsodbo za nečastno dejanje;
'-..-.,,»,
5. s smrtjo. -• - Prazna mesta se morajo popolniti izmed izvoljenih
namestnikov najpozneje v roku 14 dni.
Člen 7.
Število delavskih zaupnikov in njihovih namestnikov
ee določi po številu delavcev, zaposlenih v podjetju. Ako
je v podjetju zaposlenih:
od 5 do 20 delavcev, se voli 1 zaupnik;
od 21 do 50 delavcev, se volijo 3 zaupniki;
od 50 do 100 delavcev, se volijo 4 zaupniki;
od 101 do-150 delavcev, se voli -5 zaupnikov;
, od 151 do 250 delavcev, se voli 6 zaupnikov;
ako je pa več ko 250 delavcev, se na vsakih.nadaljnjih 100 delavcev, .voli še po en zaußnik. toda z omejitvi-

jo, da ne sme biti v enem podjetju izvoljenih več ko 20
zaupnikov.
Ako ima podjetje več samostojnih oddelkov, sme
vsak oddelek voliti delavske zaupnike, toda skupno število vseh zaupnikov tistega podjetja ne sme biti večje
od števila delavskih zaupnikov, določenega v prednjem
odstavku.
Ako ima podjetje na raznih krajih svoje naprave z
najmanj 5 delavci, se volijo delavski zaupniki posebej za
vsako teh naprav.
Člen 8.
V podjetjih, kjer je zaposlenih več ko 100 delavcev,
morajo imeti delavski zaupniki poslovnik za svoje poslovanje.
Delavski zaupniki so dolžni dajati pismena poročila
o svojem delu, in to po navodilih, ki jih predpiše fede,
ralno ministrstvo za socialno politiko.
Člen 9.
Delavski zaupniki ne prejemajo za opravljanje svojih nalog nobene nagrade.
Ako so delavski zaupniki primorani opravljati käke
poverjene jim dolžnosti v času službe, se jim ta čas
šteje, kot da so ga porabili na svojem rednem poslu.
Pri akordnih delavcih pa se čas, porabljen pri opravljanju takih dolžnosti, obračunava v sorazmerju z njihovim povprečnim zaslužkom.
Člen 10.
Podjetja delavskih zaupnikov zaradi opravljanja njihove zaupniške dolžnostj no smejo odpuščati.
Člen 11.
Lastniki in upravniki zasebnih podjetij in uprav,
niki državnih in zadružnih podjetij, ki ovirajo delavske
zaupnike pri opravljanju njihovih^ dolžnosti (Člen 3.), ali
pa se pregreše po določbah Člena* 9. in 10. tega zakona
ter tudi tisti, ki preprečujejo članom volivnih odborov
izvrševanje njihove dolžnosti, se 'kaznujejo po teži dejanja .takole:
1. z opominom, ki se objavi v dnevnem časopisju ob
stroških podjetja;
2. z denarno kaznijo do 5.000.— dinarjev;
3. s prisilnim delom do 3 mesecev.
Kazen po točki 3. se lahko izreče ali sama ali pa
hkrati s kaznijo po točki 2., če je poslodavec ravnal proti
delavskemu zaupniku s posebno brezobzirnostjo.
Prj odmeri višine kazni se posebno upošteva, ali
obstoji hudobni namen, poslodavčeva družbena pokvarjenost in ali je to dejanje storjeno v povratku.
Ako poslodavec ni fizična oseba, se k'aznuje odgovorni vodja, oziroma odgovorni član uprave kot pravne
osebe.
Če se izrečena denarna kazen od obsojenca ne more
izterjati, se spremeni ta kazen v kazen prisilnega dela,
računajoč na vsakih 50.— dinarjev po 1 dan prisilnega
dela; toda ta kazen ne sme znašati več ko 3 mesece prisilnega dela.
•Če se izrečena denarna kazen ne more, izterjati od
odgovornega vodje aH od člana uprave kot pravne osebe,
je •• denarno kazen nerazdelno odgovorna pravna
oseba.
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Člen 12.
Delavski zaupniki, ki prekršijo svoje zakonske pravice, ali zlorabijo evoj položaj v podjetju in s svojim
brezvestnim delom škodujejo koristim proizvodüje in
delavcev, se kaznujejo:
1- z javnim opominom;
2. z denarno kaznijo do 1.000.— dinarjev;
•. s prisilnim delom do 3 mesecev.

zbirne centre za zbiranje in hranjenje knjig, arhivskih
in muzejskih predmetov, umetniških slik in kipov, znanstvenih zbirk, muzikalij in vseh drugih predmetov zgodovinskega, znanstvenega in umetniškega pomena, ki so
postali državna last. Na sedežu federalnih edinic oprav,
ljajo dolžnosti federalnih zbirnih' centrov ministrstva
za prosveto federalnih vlad. V Beogradu opravlja posle
zveznega zbirnega centra zvezno ministrstvo za prosveto,

Člen 2.
Člen 13.
Za postopek o kazenskih dejanjih po točkah 11. in
Ko postane odločba okrožnega narodnega odbora
12. tega zakona so pristojna narodna okrajna sodišča.
I oziroma pristojnega sodišča o zaplembi imovine izvršna,
obvesti okrožna uprava narodne imovine okrožni zbirni
Člen 14.
center o imovini iz člena 1. zakona o zbiranju, hranjeIzjemno od predpisov členov 5. in 6. tega zakona nju in razdeljevanju knjig in drugih kulturno-znanstveg
e opravijo volitve delavskih zaupnikov za leto 1945./46. nih predmetov. Prav tako je treba ravnati tudi z imovido konca leta 1045. Za opravo volitev se sestavijo okrož- no, ki je postavljena pod sekvester v smislu določb odlone komisije 3 do 5 Članov, kj jih na predlog sindikalne ka Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavi,
organizacije odredi pristojni okrožni narodni odbor.
je z dne 21. novembra 1944. •
Te komisije predlagajo okrajnim ali mestnim ozi.
Okrožna uprava narodne imovine naj v poročilu na.
roma rajonskim narodnim odborom v potrditev volivne vede, ali je imovina dokončno prešla v državno last alt.
odbore v podjetjih, katerih člani morajo biti delavci iz pa je pod sekvestrom. Za imovino, ki je prešla v državno
tistih podjetij.
last, je.treba poleg tega navesti, ali' je obremenjena s
Člen IS.
dolgovi, ki jih mora uprava narodne imovine likvidirati, .
Nadrobnejše določbe za izvrševanje tega zakona iz- ali pa je brez dolgov.
dajajo federativne vlade oziroma j?o njih _DOQblaščeni
Člen 3.
organ.
Člen 16.
Ko prejme okrožni zbirni center poročilo, določi
Zvezni minister za socialno.politiko se pooblašča, da osebo, ki naj prevzame imovino, ki se izloča po členu 1«
predpiše uredbo o volitvi delavskih zaupnikov.
zakona o zbiranju, hranjenju in razdeljevanju knjig ia-,
jdrugih kulturno-znanstvenih predmetov od prisilnega
Člen 17.
| upravitelja oziroma predstavnika okrožne uprave narod«
'Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v uradnem ne imovine. Ta dva napravita zapisnik o predaji jn prevzemu, ^ki mora obsegati:
listu demokratske federativne Jugoslavije.
a) popiein ocenitev izločene imovine;
Beograd dne^23. julija 1945.
b) navedbo, ali je imovina prešla v držalo last
'
Predaedništvo
; _
(obremenjena z dolgovi ali brez bremen) ali pa je pod
'Antifašistieneg» sveta narodne osyaboditve Jugoslavije
sekvestrom.
Tajnik:
Predsednik:
e
Imovina, ki se izloča, ee ob predaji in prevzemu ne
•- PeraniHć* s. r
Dr. I. Riba* s. r. oceni, temveč se v zapisnik vpiše tako, kot je že ocenjena;
Člen 4.
500.
Izločeno imovino prenese okrožni zbirni center •
Vrttaz o preîoïitvï sklica AnfflašisfiEnega sveca na- .
°dne osvoboditve Jugoslavije na dan 7. avgusta 1945 evoja skladišča. Imovino, lei je pod sekvestrom ali •
. (predsedništvo Antifašisticnega, sveta narodne osvo. ima dolgove, katere je treba likvidirati, hrani okrožni
zbirni center ločeno, dokler mu pristojna uprava narod*
"°^••.Jugoslavie z dne 29. julija 1945).
ne imovine ne pošlje^ poročila, komu naj pripade imovina pođ sekvestrom, odroma poročila, da se jo likvidacija dolgov opravSa.
50Î«
V poročilu navede uprava narodne imovine številw
a poategC^rngfega odstavka člena 1. zakona o'zbi- ko in datum odločbe ter naziv ustanove, ki je odločbo
ra
nju ia. razdelitvi knjig in drugih kulturno-znanetvenih izdala.
Medmetov z dne 24. maja 1945 (Ur. ust DFJ št 36 z dne
Člen 5.
29. ,•••••)45) predpisujeva naslednji

r

pravilnik
o prenosu poslov Bržavne uprave narodne imovine
*z pristojnosti ministrstva za industrijo v pristojnost
^ministrstva za prosveto demokratske federativne
Jugoslavije
Člen t .
. .
V krajih", kjer so okrožne, uprttve narodne imovine,
aaj ustanovijo pristojna pçp^yetna obJastya okrožne.

Vse posle za razrešitev sekvestra, oziroma za likvidiranje dolgov opravljajo uprave narodne imovine po dosedanjih predpisih^
Člen 6.
.
,
S profeto izpoa seïveetra razrešeno in razdolženo imovino razpolagajo okrožni in federalni zo'irni centri po
predpisih, ki jih izda v smislu Členov 2. in 3. zakona o zbi«
ranju, hranjenju in lazdeljevanju' knjig in' drugih kul-
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turno-znanstvenih. predmetov ministrstvo za prosveto demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 25. julija 1945.
Minister za prosveto:
Minister za industrijo:
yiad. Ribnikar s. r.
A. Hebrang s. r.
502.
Na podlagi člena 6. uredbe o ustanovitvi Filmskega
podjetja demokratske "federativne Jugoslavije predpisuje
minister za prosveto naslednji
pravilnik
o ustroja in poslovanju Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije
Člen 1.
Naloge po členu 2. uredbe o ustanovitvi Filmskega
podjetja demokratske federativne Jugoslavije izvršuje to
podjetje po osrednji upravi v Beogradu in po svojih direkcijah v posameznih federalnih edinicah.
Federalne filmske direkcije poslujejo kot poslovni
organi podjetja — podružnice — za območja federalnih
edinic.
Člen 2
Filmsko podjetje demokratske federativne Jugoslavije upravlja upravni odbor, ki ga tvorijo upravnik kot
predsednik in deset članov. Vsaka federalna edinica odredi po enega člana upravnega odbora; upravnika in
ostalo, člane postavlja minister za prosveto zvezne vlade.
Seje upravnega odbora sklicuje upravnik po potrebi,
toda najmanj vsake tri mesece.
O delu na sejah upravnega odbora so piše zapisnik.
Člen 3.
Upravni odbor sestavlja delovni načrt za vse Filmsko
podjetje demokratske federativne Jugoslavije in vodi
celokupno njegovo .poslovanje kot najvišji organ. Pri sestavljanju načrta za proizvodnjo umetniških, dokumentarnih, , kulturno-prosvetnih filmov in filmskih novosti
upošteva potrebe posameznih edinic in potrebe državne
celote ter je zato v tesnem stiku s federalnimi ministrstvi
za prosveto vseh federalnih edinic.
Upravni odbor pregleda in odobri letni zaključni
račun o poslovanju podjetja in ga predloži ministru za
prosveto zvezne vlade.
Člen 4
Izmed"članov upravnega odbora imenuje minister«!
prosveto stalni poslovni odbor 3 do 5 Članov.
Seje poslovnega odbora sklicuje upravna: po potrebi, a najmanj po enkrat na 15 dni.
•
O delu na sejah poslovnega odbora se piše zapisnik.
Člen 5.
Poslovni odbor vodi vse posle podjetja po poslovnem
načrtu, ki ga izdela upravni odbor. V področje njegovega
poslovanja spada zlasti tole:
a) sklepa z inozemskimi proizvodniki pogodbe o
uvozu filmov, kakor tudi o izvozu filmov domače proizvodnje v inozemstvo;
b) nadzira pravilno delitev razpoložljivih" Jsoličin •vaov Qosamezuim federalnim edinicaov.

c) določa višino najemnine — v odstotkih ali stalno
— za izposojanje filmov kinopodjetjem;
č) izdela uslužbensko pragmatiko in sklepa morebitne kolektivne pogodbe z delavskimi in nameščenskimi
sindikati;
d) odobruje predloge posameznih federalnih filmskih direkcij za odkup in gradnjo kinodvoran in za nove
investicije v kinopodjetjih, ki so last Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije;
e) skrbi za izvrševanje načrta, ki ga je postavil
upravni odbor glede proizvodnje umetniških, dokumentarnih, kulturno-prosvetnih filmov in filmskih novosti.
Člen 6.
Upravnik predstavlja Filmsko podjetje demokratske
federativne Jugoslavije in vodi neposredno celokupno
njegovo poslovanje. Kadar je odsoten ali oviran, ga nadomestuje eden izmed članov poslovnega odbora.
Vse dopise in družbeno pošto Filmskega podjetja
demokratske federativne Jugoslavije podpisuje upravnik
ali za določeno področje uslužbenec, katerega upravnik
odredi. Predmete, s katerimi se Filmsko podjetje demokratske federativne Jugoslavije v večji meri gmotno zavezuje, podpišejo vsi člani poslovnega odbora.
Člen 7.
Poslovni odbor postavlja vse osebje osrednje uprave
podjetja in direktorje federalnih, filmskih direkcij. Osebje
federalnih filmskih direkcij postavljajo direktorji teh direkcij v soglasju z upravnikom Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 8.
Plače upravniku Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije, direktorjem federalnih filmskih
direkcij in osebju osrednje uprave določa poslovni odbor
po veljajočih zakonskih predpisih, pragmatiki ali kolektivni pogodbi. Plače osebju federalnih filmskih direkcij .
določajo direktorji teh direkcij v soglasju z upravnikom
Filmskega podjetja demokratske federatane Jugoslavije
po veljajočih zakonskih predpisih, pragmatiki ali kolektivni pogodbi
Člena
V področje neposrednega poslovanja osrednje uprave
spada zlasti:
.
a) izključna pravica uvoza in' izvoza filmov;
b) proizvodnja umetniških filmov;
c) proizvodnja filmskih novosti,! dokumentarniK inkulturno-prosvetnih filmov po načrtu, določenem za vso
Jugoslavijo, katerih izdelava obremenja skupna sredstva
podjetja;
č) izključna deßtev filmov filmskim direkcijam federalnih edinic;
t
d) načrtno upravljanje mreže kinopodjetij v Jugoslaviji.
•
Člen 10.
•
W
Za opravljanje svojih nalog je osrednja uprava y
Beogradu sestavljena iz uprave in treh direkcij:
a) iz direkcije za proizvodnjo, ki se deli: 1. na odsek
za proizvodnjo umetniških filmov; 2. na odsek za pro*
izvodnjo filmskih novosti in dokumentarnih filmov; 3. na
odsek za proizvodnjo kulturno-prosvetnih filmov;
b) iz direkcije za nabavo in delitev filmovj
Čl jz •.•••••• lastnih •••••••••••,

fctPV. 16.

Stran 36.
544

550

Objava.

Objava.

Izgubila sem izpričevalo VI. razreda
•. ženske realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1942./43. na ime Kajfež Majda iz
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
Eajfež Majda

Izgubila sem izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu na uršulinski meščanski
šoli v Ljubljani iz 1. 1941 ./42. na ime
Krošelj Vanda iz Cerknice. Proglašam
ga za neveljavno.
Krošelj Vanda

545

546

Objava.
Ukradena mi je bila nova osebna iz»aznica, izdana od komande narodne
»ilice v Ljubljani na ime Kastelic Slavka
iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Kastelic Slavka
i

*

Objava.
Izgubila sera izpričevalo III. razreda
ženske realne gimnazije pri ss. uršulinkah v Ljubljani za leto 1941./42. na
ime Kržič Nada. Proglašam ga za neveljavno.
Kržič Nada

565

Objava.

547

"gubila sem letno izpričevalo petega
razreda uršulinske ženske realne gimnazije v Ljubljani za' šolsko leto 1941./42.,
ln
ga proglašam za neveljavno.
Knez Desanka

Objava.
Izgubila sem izpričevalo V. razreda
II. državne ženske realne gimnazije v
Ljubljani za leto 1943./44. na ime Kržič
Nada. Proglašam ga za neveljavno.
Kržič Nada

558

559

Objava.
Izgubil sem indeks medicinske fakul|e|e ' univerze v Ljubljani in univerzi*etP° legitimacijo, obe listini izdani kot
univerze v Ljubljani na ime Kovač Du*«n. Proglašam jih za neveljavni.
Kovač Dušan
m

Objava.
Izgubili sva novi osebni izkaznici, iz.
dani od komande narodne milice v Ljubljani na ime Mihelčič Antonija in Pjrc
Jožefa, obe iz Ljubljane. Proglašava jih
za neveljavni.
Mihelčič Antonija
Pire Jožefa

542
560

Objava.
."gubila sem indeks medicinske fakul&• iwUniverze v Ljubljani na ime KovaMarta. Proglašam ga za neveljavnega.
Kovačič Marta

Objava.

t

587

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime More Stanko iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
More Stanko

Objava.'
,^u°îla sem izpričevalo II. razreda
ženske
•••
/••1•• gimnazije v Ljubljani
tj$?ne) za 1. 1928./29. na ime Kralj
nev©î^viz ^WJane. Proglašam ga za
(,, .

Kralj Ljubica
554

Objava.
Tiia^^ Bem na^amiß(> za Kurivo se-'
„£ ^ st. 8929, izdano od mestnega
gfaP?daîskega sveta v Ljubljani na .ime
^J« Jože iz Ljubljane. Proglašam jo
^ neveljavno.
Kranjc Jože

.

540

Objava. *
Uničena so mi bila izpričevala IV. raz.
reda ljudske šole%v Lichtenthurnovem
zavodu v Ljubljani ter I. in II. razreda
I. ženske realne gimnazije v Ljubljani
na. ime Oblak Elizabeta iz Ljubljane.
Proglašam jih za neveljavna.
.

dano od kvartnega odbora OF v Ljubljani (Moste), oboje na ime l'i'"ulin Leopold iz Cepovana. Proglašam jih za neveljavni. •
Pičulin Leopold
564

Objava.
Izgubila sem izpričevalo I. razreda
ženske uršulinske realne gimnazije v
Ljubljani na ime Popovič Dragica iz
Popovičev, okraj Metlika. Proglašam gn
za neveljavno.
Popovič Dragica
55o

Objava.
Izgubil sem izpričevali II. in III. razreda III. drž. realne gimnazije v Ljubljani na ime Popovič Nikola iz Popovičev, okraj Metlika. Proglašam ju ža. neveljavni. „
Popovič Nikola
566

Objava.
Izgubil se je menični blanket, izdan
dne 24. avgusta 1945 od tovarne Vidmar
Josip, prva jugoslov. tovarna dežnikov
in nogavic v Ljubljani, z naslednjo vsebino: znesek neizpolnjen, skadenca:
dne 24. novembra 1945, plačajte za to
prima menico, po naredbi lastni, znesek
v besedah neizpolnjen, vrednost nrei«ta
v robi in stavite jo v račun po poročilu.
Akceptant: Josip Vidmar, tovarna nogavic in perila, Ljubljana, Pred škofijo
19. Plaćanje pri Denarnem zavodu za
Slovenijo. Menica je opremljena s podpisom tvrdke, in sicer je pristavljen
pri štampiljki podpis: Angela Vidmar.
Blanket se gksi do vrednosti 3O0.000.—
din. Menica se proglaša za neveljavna
Vidmar Josip,
Ljubljana
1
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Objava.

Izgubila sem izpričevalo II. razreda
II. drž. ženske realne gimnazije v Ljub.
jjani iz 1. 1941./42. na ime Zupan Nataša
iz Ljubljane. Proglašam ga za neve»
ljavno.
«
. .
Zupan Nataša

Oblak Elizabeta
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Objava.
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Objava.
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani in propustnico za Goriško, iz-

Izgubil sem osebno izkaznico št. 226,
izdano od ministrstva za notranje zadeve _ Narodne vlade za Slovenijo. Proglašam jo za neveljavno.
Ing. Ivo Zupanič

>U*edj^ ••••^.Bakfiöi .ti*. Qji^tl^ M^ff»J4?a PJêdgkynik Mihalek Qtmar, « pg
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Ljubljani.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik III.

Številka 16.

Priloga k 29. kosu z dne 25. avgusta 1945.

OÏ3Î«av<e
Sodna oblastva
D Su 266 — 5/45—3.
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Razglas.
Delegat ministrstva za pravosodje pri
apelacijskem sodišču v Ljubljani je imenoval dr. Rapoca Josipa, odvetnika v
Mariboru, za začasnega sodnega tolmača
za nemški, angleški, francoski in ma.
džarski jezik za območje okrožnega sodišča v Mariboru.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri apelacijskem sodišču v Ljubljani
dne 22. avgusta 1945.

Trgovinski register
Spremembe in dodatki:
67.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. avgusta 1945.
Besedilo: Delniška družba pivovarne
Union v Ljubljani.
'
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 14. junija 1945, št. 554/T,
se vpiše kot delegat ministrstva za in.
dustrijo in rudarstvo Žužek Franc iz
Ljubljane.
Izbrišejo se člani upravnega sveta:
Tosti Avgust, Pogačnik Bogdan, dr. ing.
Vidmar Milan, prof. Dermastia Karel,
Kosler Oskar, dr. Zvokelj Dominik,
Volk Avgust, Andrejka Viktor, Klinar
Peter, dr. Berce Janko. Zajec Albin ter
prokurista Nemenz Viljem in Hlebec
Josip.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
dne 11. avgusta 1945
D — Rg B I 34/57.
» '
Sedež: Ljubljana. •• c
Dan vpisa: 13! avgusta 1945.
Besedilo: Papiros, družba z o. s. v
Ljubljani.
Po zapisniku o izrednem občnem zboru z dne 24. januarja 1945 se je družba
razdnižila in prešla v likvidacijo.
T •'kvidato'-'v dr. Rekar Ernest, industilne v Ljubljani, Guzelj Milan, tovarniški ravnatelj v Ljubljani.
Likvidacijska firma: kakor doslej s
pristavkom: >v likvidaciji«.
Podpis firme: Likvidatorja ekupno
podpisujeta likvidacijsko firmo.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
dne 11. avgusta 1945.

Du-uB« .as ase/a..
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69.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. avgusta 1945.
Besedilo: Vinocet, tovarna vinskega in
spiritovega kisa, družba z o. z.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 20. jun. 1945, št. 630/T,
se vpiše kot delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo Jamšek Anica iz
Ljubljane, TyrSeva c. 220.
Izbrišeta se poslovodji Hofreiter Anion in Žerjav Nada.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
dne 11. avgusta 1945.
D — Rg C I 125/28.

Objava.
Izgubil ••• izpričevalo o dovršenem
1. razredu I. moške drž. real, gimnazije
v Ljubljani, glaseče ee na ime Brajnik
Pavel iz Ljubljane. Proglašam ga za
neveljavno.
Brajnik Pavel
553

Objava.
Izgubila eem izpričevalo V. razreda
ženske realne gimnazije pri «s. uršulinkah v Ljubljani za 1. 1943./44. na ime
Franko Marija iz Gorice. Proglašam ga
za neveljavno.
Franko Marija
*
i

Razno
536—2—2
Vabilo
na

izredni občni zbor
tvrdke A. Westen d. d. v Celju,
ki ga sklicuje na osnovi odloka o prehodu sovražniškega imetja v državno
svojino (posebna priloga k št. 6 >Uradnega lista< SNOS^ z dne 6. VI. 1945,
zap. št. 25) ter na podlagi § 28, družbenih pravil in s pooblastilom ministrstva
za industrijo in rudarstvo v Ljubljani
z dekretom tega ministrstva z dne 9. VII.
1945, zap. št. 792/T postavljeni delegat
in ki so bo vršil v sredo, dne 5. septembra 194S ob 10. uri dopoldne v pisarai družbe v„ Gaberju pri Celju.
Dnevni red*
1. Poročilo delegata.^
2. Določitev števila in volitev članov
upravnega sveta.
3. Volitev dveK računskih" pregfeiïïiî.
kov in enega namestnika.
4 Sklepanje o spremembi § ï. družbenih pravil o nazivu in ustanovitvi
tvfdke.
5. Slučajnosti.
Delegat ministrstva za industrijo' in rudarstvo pri tvrdki A. Westen d. d.
T Celja

Objava.

Objava.
Odvzeta mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne milice
v Ljubljani na ime Gertner Anton iz
LJubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Gertner Anton

Objfava.

Izgubo »odi novo osetrao Izkaznico
št. 064, izdano od predsedstva Narodne
vlade v Ljubljani na ime Godina Ferdo,urednik Ljudske pravioe v Ljubljani,
in legitimacijo za vožnjo z avtomobilom ,
znamke Fiat NSU, izdano od trofejne
baze v Ljubljani (št. motorja 077683)'
na ime Ljudske pravice v Ljubljani in
oboje proglašam za neveljavno.
Godina Ferdo
m '
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Objava.

Izgubil eem izpričevalo U. üeferifa
tehnične srednje Sole v Ljubljani (elektro-odeek) za L 1942••. na ime Habi«!
Čini! iz Zg. Kašlja. Proglašam ga za
•••••••••.
(Babic Ciril
-

Objava.

Barjž Jože

55H

Izgubila eem izpričevalo Ï.K razreda
prve ženske realne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1942•43. na ime
Horvat Marjanca iz Ljubljane. Proglasa« ga za neveljavno.
Horvat Marjanca

556

Uničena so mi bila izpričevala L, JI.
in III. razreda I. moške realne gimnazije v Ljubljani na ime Baric Jože iz
Ljubljane. Proglašam jih za neveljavna.
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Objava.
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Izgubil eem izpričevalo •. razreda
drz. klasične gimnazije v Ljubljani za
L^ 1942./43. na ime Jančar Franc iz
••••••••••^••••••• ga za neveljavno.
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Člen 11.
Direkcija za proizvodnjo ima nalogo:
a) skrbeti za zgraditev potrebnih ateljejev, laboratorijev, delavnic za obdelavo filmov in podobno;
b) skrbeti za nabavo in izdelavo potrebnih aparatov
in materiala za izdelavo filmov;
c) izvajati načrt za proizvodnjo umetniških filmov,
ki ga postavita upravni in poslovni odbor podjetja;
č) skrbeti za proizvodnjo kulturno-prosvetnih filmov
po postavljenem načrtu, v sporazumu z zveznim in federalnimi ministrstvi za prosveto;
d) izdajati redno filmske novosti za vso državo in
pri tem spremljati politično, kulturno in gospodarsko
življenje vseh federalnih edinic;
e) načrtno delati za povzdigo strokovnih kadrov za
filmsko proizvodnjo.
Člen 12.
Direkcija za nabavo in delitev filmov skrbi:
a) za nabavo filmov za vsa kinopodjetja na ozemlju
Jugoslavije;
b) za obdelavo uvoženih filmov;
c) za pravilno delitev nabavljenih filmov federalnim edinicam.
Člen 13.
Direkcija lastnih kinopodjetij ima nalogo:
a) predpisovati epiošne pogoje za vodstvo kinodvoran Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije;
b) pripravljati načrte za sistematično zgraditev
omrežja kinodvoran v Jugoslaviji;
c) izdelovati tehnične načrte za graditev novih in za
renoviranje obstoječih kinodvoran;
S) nadzorovati kdaj pa kdaj poslovanje vseh kinodvoran Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije;
d) skrbeti za nabavo aparatov in ostalega materiala
sa potrebe kinodvoran;
e) organizirati stalne tečaje za usposobljenje strokov• nih upravnih in tehniških kadrov za vodstvo kinodvoran.
Člen 14.
' . V področje neposrednega poslovanja federalnih filmskih direkcij spada zlasti:
v a) delitev filmov kinopodjetjem na območju svoje
federalne edinice po merilih in splošnih pogojih, predpisanih po poslovnem odboru Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije;
b) upravljanje stalnih in. premičnih kinopodjetij, ki
*o na območju njihove federalne edinice in ki so last
filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije;
c) izdelovanje dokumentarnih in kulturno-prosvetnih
filmov po nalogu in načrtu pristojnega federalnega min
istrstva za prosveto v breme sredstev, katera Filmsko
Podjetje demokratske federativne Jugoslavije v smislu
&ena 5. uredbe o ustanovitvi Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije izroči v izključno razpolaganje posameznim federalnim edinicam;
č) organiziranje tečajev za pripravo strokovnih
upravnih in tehniških kadrov za vodstvo kinodvoran;
d) skrb za izboljšanje tehničnih in higienskih pogojev v vseh kinopodjetjih na svojem območju.
Člen 15.
Kot.posïovni organi Filmskega podjetja demokratske
federativne. Jugoslavije morajo federala©- filmske direk-

cije celokupno poslovanje in knjigovodstvo urediti po
navodilih in smernicah osrednje uprave.
Člen 16.
Zneski, ki naj v smislu člena 5. uredbe o ustanovitvi
Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije
pripadejo posameznim federalnim edinicam, se določijo
ob koncu vsakega polletja na podlagi delovne bilance
federalnih filmskih direkcij, ko se od skupnih dohodkov
vsake federalne filmske direkcije, doseženih na račun
najemnine za filme, posojene kinopodjetjem in na račun
dohodkov od kinodvoran, katere upravlja vsaka direkcija
sama, odbijejo izdatki za pogojena plačila proizvodnikov
filmov, za javne davščine, za stroške pri pripravi filmov
za predvajanje, za režijske stroške svoje federalne filmske direkcije in za vse režijske stroške in davčne obremenitve, ki obremenjujejo kinodvorane, katere vodi tista
filmska direkcija.
Člen 17.
S sredstvi, danimi posameznim federalnim edinicam
v izključno razpolaganje v smislu čl. 5. uredbe o ustanovitvi
Filmskega podjetja* demokratske federativne Jugoslavije,
snemajo in izdelujejo filmske direkcije dokumentarne in
kulturno-prosvetne filme po načrtu in nalogih, katere jim
izda ministrstvo za prosveto federalne edinice.
Člen 18.
Ako filmsko podjetje demokratske federativne Jugoslavije ugotovi, da bo moglo plasirati v drugih federalnih
edinicah alj v inozemstvu dokumentarne ali kulturnoprosvetne filme v celoti ali delno, ki so posneti iz-sredstev, danih na razpolago vsaki federalni edinici v smislu
člena 5. uredbe o ustanovitvi Filmskega podjetja demokratske federativne Jugoslavije, je podjetje dolžno plačati tisti federalni edinici za to sorazmerno povračilo po
sporazumu, ki se sklene za vsak posamezni primer posebej.
Beograd dne 28. julija 1945.
Kab. št. 163.
Minister za prosveto:
Vlad. Ribnikar s. r.

503.
Na podlagi člena 24. uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah in
na podlagi člena 15. uredbe o ureditvi prejemkov civilnih
državnih uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev zveznih ministrstev in ustanov predpisujeva naslednje
navodilo
za izvrševanje določi) uredbe ò ureditvi mezd in p/ac"
delavcev in nameščencev za vse osebe^ zaposlene v
državnih gospodarskih podjetjih
1. Za vse osebje, zaposleno v državnih gospodarskih
podjetjih, se uporabljajo glede izplačila službenih prejemkov določbe uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in
nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah. Zato se' plačujejo,od ure v smislu člena 2. uredbe o ureditvi mezd
in plač delavcev in nameščencev tudi taki delavci, ki
ima jo. zvanje uradnika, zvaničnika, služite! ja ali dnevnicam, zaposleni pri fizičnih, obrtnih ali strokovnih teh-

Ö
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ničnih delih v državnih gospodarskih podjetjih; ostali
nameščenci pa naj se razvrstijo po členu 8. navedene
uredbe. Ce so pa ti ostali nameščenci razvrščeni po uradniškem zakonu (kot uradniki, zvaničniki, služitelji, dnevničarji ali dninarji), preidejo pri premestitvi iz državnega
gospodarskega podjetja v ministrstvo aH v kak drug urad
ali ustanovo na svoje prejšnje službene prejemke po določbah uredbe o ureditvi prejemkov državnih uslužbencev
z dne 20. aprila 1945 po skupini in zvanju, katera so
imeli pred prevedbo po uredbi o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev. Delavci in uslužbenci, ki so
razvrščeni po uradniškem zakonu, ostanejo še nadalje
vlagatelji uradniškega pokojninskega oziroma podporne,
ga sklada. Kot osnova za vlaganje v pokojninski oziroma
podporni sklad se vzame mesečni dohodek njihovih službenih prejemkov.
2. Resorni minister predlaga na podlagi izjave glavnega odbora Enotnih strokovnih zvez delavcev in nameščencev, Gospodarski svet pa odloči, katera državna pod.
jetja naj se štejejo za državna gospodarska v smislu
uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah.
3. Z osebjem, zaposlenim v ostalih javnih gospodarI skih podjetjih je treba ravnati nalično osebju, ki je zaposleno v državnih gospodarskih podjetjih. Gospodarski
svet odloča po predlogu javnopravne ustanove in na podlagi izjave glavnega odbora Enotnih strokovnih zvez delavcev in nameščencev, katera javnopravna podjetja naj
se štejejo za državna gospodarska podjetja v smislu
uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev
v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih
ustanovah in organizacijah.
4. Delavcem, ki so po uradniškem zakonu razvrščeni
v zvanje uradnika, zvaničnika, služitelja, dnevničarja ali
dninarja in ki so zaposleni pri obrtnih in drugih strokovnih tehničnih delih v zveznih ministrstvih in ustanovah (in ne v državnih gospo-larskih podjetjih) in za katere
velja enak delovni čas kakor za tisto ministrstvo ali usta- novo, se lahko na njihovo zahtevo odredijo službeni prejemki po točki 6. člena 3. uredbe o ureditvi prejemkov
civilnih državnih uslužbencev.
.Po gornjih točkah na novo odrejeni službeni prejemki se- pričnejo izplačevati od 1. julija 1945 dalje.
'5. Za oba dneva 1. in 9. maja (državni praznik in
praznik zmage) gre delavcem mezda, četudi ob teh dnevih ne delajo.
6. Predpisi uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev
in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah ter uredbe
o ureditvi prejemkov državnih civilnih uslužbencev in
ostalih javnih uslužbencev zveznih ministrstev in ustanov veljajo na. območju Bosne in Hercegovine od dne
16 inni]* 40/t- ''•!••, na območju Hrvatske' in Slovenije
pa o<l ::ne -i- lilija 1945 dalje.
'
Beograd dne Ì8. junija 1945.
. .
Minister za socialno politiko:
;:' • Dr-'Eržišnik s. r.

Minister za finance:
Srcten Zujorié's. r.

504.
Na podlagi člena 1. uredbe o načrtiiem razdeljevanju
in potrošnji blaga z dne 12. maja (Uradni list DFJ št. 32
z dne 15. maja 1945) predpisujem naslednji

pravilnik
o izkaznicah za preskrbo in o potrošnrskffl knjižicah
Členi
1. Vsi predmeti živil, obleke, ooutve, kurjave in razsvetljave ter monopolski predmeti, kolikor spadajo v
smislu uredbe o načrtnem razdeljevanju in potrošnji z
dne 12. maja 1945 pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo
in kolikor se z odloki ministra za trgovino in preskrbo
zvezne vlade o razdelitvi izrecno ne izvzamejo od tega
predpisa, se bodo prebivalstvu v krajih, kjer se večina
prebivalstva ne bavi s kmetijstvom, delili izključno samo
po predpisih tega pravilnika.
2. S >prebivalstvom< se razumejo tiste osebe, ki
imajo dovoljenje za stalno bivanje v kakem kraju, pa
tudi osebe po odstavku 2. člena 5. tega pravilnika.
3. Proizvodniki živil, omenjenih v odstavku 1. tega
člena, nimajo pravice, prejemati živila po kuponskih
knjižicah.
4. Kadar se v vseh nadaljnjih odredbah tega pravilnika govori o predmetih, krajih in prebivalstvu, so
mišljeni izključno samo predmeti, kraji in prebivalstvo
v smislu gornjih odstavkov.
Člen 2.
1. Izkaznice za preskrbo in potrošniške knjižice so
enotne za vse kraje; obrazce prejmejo federalna ministrstva za trgovino in preskrbo in jih natisnejo v lastni
pristojnosti, pa pošljejo mestnim in ostalim krajevnim
narodnim odborom potrebno število izvodov.
2. Narodni odbori prodajajo izkaznice in potrošniške
knjižica prebivalstvu po tisti ceni. ki jo predpiše minister
za trgovino, in preskrbo zvezne vlade.
Člen 3.
1. Vsak prebivalec, ne glede na spol in starost prejme od svojega krajevnega narodnega odbora izkaznico
za preskrbo, ki mu rabi v podlago za prejem ustrezne
ali ustreznih potrošniških knjižic.
2. Izkaznica za preskrbo se izda z veljavnostjo enega
leta
Člen 4.
i. Potrošniških knjižic je več vrst, in sicer:
1. splošna državljanska;
2. dodatna državljanska:
a) za delavce pri težkih delih;
b) za delavce pri lažjih delih;
c) za otroke do dveh let starosti;
č) za otroke od dveh do pedmih let starosti;
d) za noseče žene od ,6, meseca nosečnosti dalje;
e) za bolnike z dieto;
f) za družinske poglavarje (tu se razumejo tudi
samci, ako imajo samostojno gospodinjstvo).
2. Vsak prebivalec, ne glede na leta starosli, prejme
splošno državljansko potrošniško knjižico; kdor pa .spada
tudi pod.eno ali ycč kategorij iz točke 2. prednieja odstavka, prejme tvVr.icmu. ustrezno po eno ali več dodatnih potrošniških knjižic.

223

Člen ó.
'i
1. Izkaznice za preskrbo in vse potrošniške knjižice,
razen dodatnih potrošniških knjižic za delavce težke in
lažje kategorije, izdajo oblastva, ki so pristojna za biva.
lisce tiste osebe.
.
•
2. Dodatne potrošniške knjižice za delavce težke m
lažje kategorije izdajo oblastva, ki so pristojna za kraj
zaposlitve tiste osebe.
Člen 6.
Vse potrošniške knjižice se izdajajo z veljavnostjo
treh mesecev, razen:
a) dodatnih knjižic za delavce težke in lažje kategorije;.te se izdajajo z veljavnostjo enega meseca;
b) dodatnih potrošniških knjižic za rodbinske pogla•••••; te se izdajajo z veljavnostjo šestih mesecev.

pa prejmejo potrošniško knjižico oziroma ustrezno več
potrošniških knjižic z ustreznim številom kuponov, po
tisti potrošniški kategoriji oziroma po več potrošniških
kategorijah, katerim pripadajo, in po trajanju odobrenega
bivanja. Te osebe ne prejmejo izkaznice za preskrbo,
temveč se na njihovi potrošniški knjižici vidno zaznami
s pečatom: »Začasno bivanje«.
2. Enake pravice imajo tudi vojaške osebe, če so na
bolniškem dopustu ali na oddihu, ako niso vojaška obla.
stva poskrbela zanje glede preskrbe s temi predmeti,

Člen 7.
1. Izkaznica za preskrbo in splošna državljanska potrošniška knjižica se izdasta na podlagi izpolnjenega
obrazca št. 1, priloženega temu pravilniku, s potrebnimi
dokazi, da je prosilec prebivalec tistega kraja, oziroma
da je v tistem kraju zaposlen (odstavek.2. v členu 5. tega
pravilnika)*. •
...
2. Za posebno potrošniško knjižico za otroke do dveh
let starosti in za vsako dodatno potrošniško knjižico eo
poleg obvezne izpolnitve priloženih obrazcev potrebni
tudi ustrezni dokazi o pravici do tiste specialne potrošnje.
3. Za mladoletne, umobolne in podobno vloži prijavo,
ako so člani gospodinjstva, družinski poglavar.
. 4. Za osebe, ki eo kot varovanci v bolnicah, domovih in drugih podobnih ustanovah, vloži prijavo, ako
nimajo že od prej svoje potrošniške knjižice, upravnik
•kot starešina tiste edinice, ki nabavlja živila in ostalo
na podlagi njihovih potrošniških knjižic (člen 10. tega
pravilnika). L ,„•,,,
--"*ftâ* Clen 8.
Katere osebe spadajo med delavce težke kategorije,
katere pa med delavce lažje kategorije, določi minister
*a trgovino in preskrbo zvezne vlade v sporazumu z miäistrom za socialno politiko zvezne vlade.

Clen 12.
1. Kdor začasno odide za več kot 15 dni iz takih
krajev, za katere veljajo predpisi tega pravilnika, v
kraje, za katere ti predpisi ne veljajo, mora oddati svojo
izkaznico in potrošniške knjižice proti potrdilu krajevnemu narodnemu odboru, ki mu po povratku v kraj njegovega stalnega bivališča vrne te listine in obenem raz-veljavi kupone za pretekli čas.
2. V primeru selitve v kak drugi kraj se morajo,
dotedanje potrošniške knjižice vrniti krajevnemu narodnemu odboru, ta pa izda odseljencu o tem potrdilo.
3. Za osebe, ki odhajajo v vojaško službo aH na delo
ali na prestajanje kazni ali ki so umrle, se morajo izkaznice in potrošniške knjižice vrniti krajevnemu narodnemu odboru, ta pa izda o tem potrdilo.

Clen 9.
Potrošniške knjižice po členu 4. tega pravilnika »o
fazliène -barve za vsako kategorijo potrošnikov posebej
1]
i imajo naslednje oznake:
*
1. splošna državljanska
G
2. dodatna za delavce pri težkem fizičnem
delu
R-1
3. dodatna za delavce pri lažjem fizičnem
•^•
delu
4. dodatna za otroke do dveh let
D—1
5. dodatna za otroke od 2 do 7 let
D—2
6. dodatna za noseče žene od »estega meseca nosečnosti dalje
• • .j
^
7. dodatne aa bolnike z dieto
''
B
8. dodatne za gospodinjstvo (družinske po.
. glavarje)
K
Clen 10.
1. Prebivalci takih krajev, za katere ne veljajo predpisi tega pravilnika, pa se začasno mudijo v krajih", "na
katere se predpisi tèga pravilnika nanašajo, in sicer dalj
*o tri daj, naj se prijavijo ptisjojaiia pblastvpm,, potem

Clen, 11.
Potniki smejo na potovanju ne glede na kraj, kjei
so jim bile potrošniške knjižice izdane, rabiti svoje kupone za kruh, •••• in maščobo tudi v drugih krajih.

Clen 13.
Diplomatska predstavništva v Beogradu oskrbujejo
sebe in tiste tuje državljane, ki so pri njih zaposleni,«
neposredno po izvršnem narodnem odboru za mesto,
Beograd.
>
Clen 14. .
. '
1. Preskrbovalec, ki izdaja blago, ga izdaja v določenih količinah in v določenem roku izključno na podlagi izkaznice za preskrbo in odreže pri tem iz potrošniške knjižice za tisto vrsto blaga namenjeni kupon.
2. Popravljanje ali brisanje podatkov na izkaznici za
preskrbo ali na potrošniških knjižicah je kaznivo, odfezani kuponi pa so brez veljave in se ne morejo uporabiti.
3. 0 načinu,, kako se nadomeščajo izgubljene potrošiniske knjižice, izda navodila zvezni minister za .trgovino
in preskrbo.
"V* Clen 15.
1. Vsako dejanje proti predpisom tega pravilnika
se šteje za gospodarsko sabotažo v smislu člena 2. zal: na
o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže ter se storilec preganja in kaznuje.
2. Za postopanje in za izrekanje sodbe je pristojno
okrajno narodno sodišče. Glede tega. veljajo vse, ustrezne
določbe zakona o pobijanju nedopustne špekulacije in
gospodarske sabotaže.
Clen 16.
,
Predpisi tega pravilnika se začnejo Izvrševati na
območju mesta Beograda od 1. avgusta 1945 dalje:, za
druge kraje pa izda predpise z naknadnimi odloki zvezni
minister za trgovino in preskrbo.
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•••• 17.
Nadrobnejša navodila za izvrševanje tega pravilnika
predpisuje zvezni minister za trgovino in preskrbo.
Člen 18.
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu D FJ.
Beograd dne 21. julija 1945.
Št 5210.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ini. Nikola Petrovié s. •.
505.
Na podlagi člena I. uredbe o načrtnem razdeljevanju
in potrošnji blaga z dne 12. maja 1945 (Uradni list DFJ
št. 32 z dne 15.'maja 1945) izdujeai naslednji
odlok
o uvedbi enotnih izkaznic za preskrbo in potrošniških
knjižie za vse državno ozemlje
1. Za pravilno preskrbo prebivalstva demokratske
federativne Jugoslavije s predmeti, ki spadajo pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, ee uvajajo izkaznice za
preskrbo in potrošniške knjižice, enotne za vse ozemlje
demokratske federativne Jugoslavije.
2. Izkaznice za preskrbo in potrošniške knjižice ee
uvedejo na vsem ozemlju demokratske federativne Jugoslavije najpozneje do 15. septembra 1946.
8. Do 15. septembra 1945 so vsa pristojna oblastva
dolžna izvršiti vse priprave za izdajo izkaznic za preskrbo in potrošniških knjižic in jih vročiti prebivalstvu
tako, da se uà navedeni dan začne preskrba prebivalstva
na podlagi novih izkaznic za preskrbo in novih potrošniških knjižic.
4. Z dnem 15. septembra 1945 preneha veljavnost
vsem do sedaj izdanim knjižicam za preskrba
Beograd dne 21, julija 1945.
St 3«>7â
Minister za trgovin? ta preskn»:
Inž. ftikola Pjetrović g. t.y

506.
Na podlagi člena 1, odloka o vrhovnem državnem
nadzorstvu ministrstva za socialno politiko demokratske
federativne Jugoslavije nad vsemi ustanovami obveznega
socialnega zavarovanja (Uradni list DFJ št. 8 z dne
27.'februarja 1945) predpisujem uaslednio
naredbo
o uvedbi enotne stopnje prispevkov za vse ustanove
obveznega socialnega zavarovanja
Člen 1,
Za vse ustanove obveznega socialnega zavarovanja]
se uvaja enotna stopnja prispevkov, in sicer:
I. za socialno zavarovanje;
1. za bolezen . , . , i 7°/» zavarovane mezde
2. za nezgode . * , • 3?/i
3. za pokojninsko zavarovanje (onemoglost, starost, smrt) ..... 9?•
4. za nezaposlenost (borzo
dela)
i «
II. za pravno zaščito:
prispevek za Delavsko
zbornico
0,3 »•
III. prispevek Skladu za
podporo delavskim in nameščenskim družinam z otroki 7,7?/.
„
»
Člen 2.
Od te naredbe se začasno izvzemata bolniški sklacT.
državnega prometnega osebja in Pokojninski sklad 4©*
lavcev državnih prometnih ustanov..
Člen 3.
Ta enotna stopnja prispevkov stopi v vezavo: na
tistem državnem območju, na katerem so se zamenjali
okupacijski bankovci od 30. junija do 9. julija 1945,
dne 1. julija 1945, na ostalem območju pa dne 1. avgusta 1945.
Beograd dne 27. julija 1945.
IV. at 170» . •
Minister za socialno polìtik'o:
Dr. •••••• a. r,

••«••

POSEBNA PRILOGA
k iter. 30. „uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta In Narodne vlade Slovenije*
z dne 29. avgusta 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 54 in 55.
Številko 54c • «Sne 31. fulïfa 1S45.
507.
Na podlagi člena 1. odloka o vrhovnem državnem
nadzorstvu ministrstva za socialno politiko* demokratske
federativne Jugoslavije nad ustanovami obveznega socialnega zavarovanja predpisujem naslednjo

naredbo
o spremembah mezdnih (plačnih) razredov v ustanovah obveznega socialnega zavarovanja in o določitvi
enotne lestvice za vse ustanove obveznega socialnega
zavarovanja
Člen 1.
Na območju vse države se predpisuje naslednja
enotna lestvica mezdnih,(plačnih) razredov, ki se glasi:

Ö
03
I.
IL
III.
IV.

' -

nad
»
*
»

V
VI.
VII.
VUL
IX.

X.
XL
••.

Za prostovoljno zavarovane osebe, ki imajo za' čas
bolezni, ko so nesposobne za delo, pravico do hranarine,
se pobirajo prispevki po JX. mezdnem razredu.
Za ostale' prostovoljno zavarovane osebe se-pobirajo
prispevki po IV. mezdnem razredu.
Za osebe, ki nadaljujejo obvezno članstvo, se pobirajo prispevki po tistem mezdnem razredu, ki ustreza
mezdnemu razredu delojemnika ali podobne stroke.
Člen 4.
Vse podpore za obolenje, porod, pogrebnino ter rente in podpore za onemoglost, starost in smrt se izplaču-

Rudarji
Delavci in nameščenci
zavarovana mezda
katogorijski zaslužek . letni zaslužek
Dnevni zaslužek
dnevna
mesečna •

•os

.

Člen 3.

T

„
„
„

,

36
48
60
72
84
96
120
150

do
„
„
„
M

„
„
„
„

24"
36
48
60
72 i.
84
98120
150

36
48
60
72
84
96
120
150
180

„ 180 r 210
» 210 „ 24P
.240

180
. 210
240

Člen 2. '

600
900
.1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
3.000
3.750
4.500
5.250
6.000

VI
V
IV
•
11
I
izven
kategorij
—

, • -

Za "osebe, uvrščene v prve tri razrede, plača delodajalec vse prispevke in doklade iz svojih sredstev, za
osebe, uvrščene v ostale mezdne razrede pa plača:

nad 18.000
„ 21.600
„ 25.200
„ 28.800
„ v36.000
„
„
„
„

45.000
54.000
63.000
72.000

do
„
„
.,
„
„

18.000
21.600
25.200
28.800
36.000
45.000

„
„
„

54.000
63.000
72.000

Uslužbenci
Zavarovana letna
plaća

-

.

14.100
18.000
21.600
25.200
28.800
36.000
45".000
54.000
63.000
72.000

jejo po ustreznih novih mezdnih* razredih, ako je zavarovalni primer
nastopil potem, ko je ta nareJba stopila v veljavo.'4 •
Cien 5.
Lestvico denarnih uauvmeaikov za. prejemke v naravi določi za vsako federalno edinico ministrstvo za »ocialno politiko posamezne federalne edinke.

a) delodajalec polovico prispevka za primer bolezni; ves prispevek za primer nezgode; -!/s prispevka" za
pokojninsko zavarovanje (onemoglost^ starost in smrt);
polovico doklade za nezaposlenost in ves prispevek skbfČlen 6.
du za podpore delavskim in nameščenskim družinam z
otroki;
•"
«
Ta enotna lestvica mezdnih (plačnih)' u'**! edov veb) đelo)emn/k plača polovico prispevka za primer lja na tistem območju države, na katerem so se zamebolezni; % prispevka, za pokojninsko zavarovanje (one- njali okupacijski bankovci v času od 30. junija do 9. jumoglost, starost in smrt); polovico doklade za nezaposle- lija 19-15, od 1. julija. 1945 dalje, na ostalem območju pa
nost in vso'dpkLadp za pravno.zaščito Pelavski.zbornici.. cd 1. ayeuita. 13-15 .dalje.

<*2•

Ta naredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije.
«Beograd dne 27. julija 1945.
IV. št. 1735.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.
508.
Zaradj čim smotrnejšega in racionalnejšega izvajanja naloge državne gospodarske politike in z namenom,da se ustanavljanje državnih in samoupravnih trgovinskih podjetij obdrži v mejah, ki so državni gospodarski
politiki nujne in najpotrebnejše, in da se poslovanje teh
podjetij omeji na naloge, ki so za narodno življenje in
državne potrebe najvažnejše, izdajem naslednji
odlok
o načinu ustanavljanja državnih in samoupravnih
trgovinskih podjetij
1. Državna in samoupravna trgovinska podjetja se
smejo ustanavljati samo za opravljanje nalog, ki so za
izvajanje državne gospodarske politike nujne in neogibno
potrebne, bodisi v javno korist, bodisi v prid preskrbi
naroda.
2. Za pravilno oceno potrebe ustanavljanja državnih in
samoupravnih trgovinskih podjetij je treba prej izposlovati
izrecno dovoljenje za ustanovitev takega podjetja. Ako
ustanavljajo podjetja narodni odbori, izda dovoljenje federalno ministrstvo za trgovino in preskrbo; ustanovitev
podjetja, pomembnega za vso državo, pa dovoli zvezni
minister za trgovino in preskrbo.
Beograd dne 25. julija 1945.
Kab. št. 678.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič" s. r.

Ta ujèm velja za vse mlevce: za zasebnike, pa tudi za
vse državne in javnopravne ustanove ter vojaštvo.
Člen 2.
Za ujèm se sprejema plačilo v gotovini pri mletvi za
trgovino in vojaštvo. Pri mletvi za kmete se plačilo za
ujèm lahko sprejme tudi v naravi.
Ujèm v naravi se obračunava po cenah, predpisanih
za mletev, in po nakupnih cenah za žito.
Člen 3.
Mlevci, ki plačajo ujèm v gotovini, imajo pravico dobiti na vsakih 100kg zmletega žita po.98% moke, otrobov in primesi, če ni v žitu več kot 2% nečistih snovi.
Ce zahteva mlevec v valjčnih mlinih, da se mu zmelje tudi žitna primes, plača ujèm kakor za mletev na de.
belo.
Člen 4.
Sorazmerno po izkoriščanju proizvodne- zmogljivosti
in upoštevajoč pri tem, da vpliva stopnja dejanskega izkoriščanja na višino proizvodnih stroškov v mlinih, smejo posamezne federalne enote po predlogu okrožnih narodnih odborov na svojem območju znižati ali zvišati
ujèm do 10% na podlagi člena 1. tega odloka.
Ako zahtevajo mlinarji po okrožnih narodnih odborih, naj se jim v smislu Člena 1. tega odloka zviša ujèm,
morajo to svojo zahtevo opravičiti z dokazili: računi,
knjigami, plačilnimi seznami itd.

Člen 5.
Za nadziranje dela v mlinih po enotnem navodilu,
ki ga izdela zvezno ministrstvo za industrijo, naj federalne enote skrbijo, da bodo vsi mlini na njihovih območjih pod strokovnim in knjigovodstvenim nadzor,
stvom.
Člen «6.
Ujèm po Členu 1. tega odloka velja za vso mletev
na drobno in na debelo od 21. aprila 1945 dalje, ako so
delali mlini za tuj račun in se za ujèm niso pogodili.
Ako je mletev po 21. aprilu 1945 že obračunana z
ujèmom
v naravi ali za gotovino, se šteje, da je razmerje
509.
• med mlevci in mlinarji likvidirano.
Odlok o dotočltvi premij pridelovalcem volne,
Ako so dobili mlinarji za mletev predujem, obračuizročene do 1. septembra 1945
najo po predpisih člena 1. tega odloka.
(minister za trgovino in preskrbo, št. 5623 z dne 23.
Člen 7.
julija 1945).
V vseh primerih, ko so mlini mieli od novembra
1944 do 20. aprila 1945 za račun države, narodno osvobodilnih odborov ali za vojaštvo, pa ujèm ni bil pogojeu
510.
ali pa je bil pogojen v naravi, pa ne izplačan, 4naj mlini
Ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za cene zahtevajo od zveznega ministrstva za trgovino in preskrIzdaje naslednji
bo, uprave za cehe, da se jim to uredi.
*•
Svojo zahtevo naj pošljejo po uradu, ustanovi aH
odlok
o določitvi ujema, nagrade za mletev v parnih in oblastvu, za katerega račun so. mieli, svoji federalni ediriici, ta pa dostavi predlog- s svojo obrazložitvijo, 'mnevodnih mlinih v vsej državi
njem in predlogom zveznemu ministrstvu za* trgovino in
Člen 1.
preskrbo, upravi za cene, v rešitev.
Za mletev na drobno in na debelo v parnih in vodČlen 8.
nih mlinih v vsej državi se ne glede na pogonsko silo
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
odreja naslednji ujèm:
listu DFJ in velja tako kakor je odrejeno v členih 6. in
a) za valjčne mlin» z napravo za
čiščenje in sejanje, za mletev . 100 kg žita din 45.— 7. glede mle-j'a do 20. aprila in mletja po 21. aprilu 1945.
Beograd dne 16. julija 1945.
b) za navadno mletev na kamnu,
St. 5084.
za
100 kg žita din 34.—
Minister za trgovino in preskrbo:
e) za mletev koruze na debelo,
Ing. Nikola Retrovie s. r»
za . . « . . i « « » , . 100kg žita din 24,—
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- 511.
Z odlokom ministra za trgovino in preskrbo zvezne
vlade št. 467 z dne 9. julija 1945 (Uradni list DFJ št. 40
z dne 12. junija 1945) o določitvi predmetov, ki spadajo
pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, je odrejeno v
točki 10. (kemičtli proizvodi), da pod načrtno delitev in
potrošnjo med ostalimi predmeti spadajo tudi: 1. anilinske barve, 2. grenka sol, 3. zelena galica.
Ker se je medtem ugotovilo, da je zgoraj navedenih
predmetov v državi zadostna količina, se izdaje na osnovi člena 2. uredbe o načrtnem razdeljevanju in potrošnji
blaga z dne 12. maja 1945 naslednji,.

vse območje svoje pristojnosti za evidenco o proizvedenih količinah opeko ter podatke o prodaji in gibanju potrošnje opeke v posameznih rajonih v preteklem mesecu.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 21. junija 1945.
Št. 5333,
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič s. r.

odlok
o prosti prodaji anilinskih barv, grenke soli
in zelene galice
Prosto se smejo prodajati naslednji predmeti:
1. anilinska barva, in to samo taka, ki je posebej
zavita in pripravljena za, domačo uporabo;
2. grenka sol (magnezijev sulfat);
3. zelena galica (železov sulfat).
'
S tem odlokom se ne spreminjajo predpisi o cenah,
kolikor .se nanašajo na navedene predmete.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 26. julija 1945.

v" zvezi s členom 10. odloka o določitvi predmetov,
ki spadajo pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo št. 467
z dne 9. junija 1945 in na podlagi predloga ministrstva
za industrijo zvezne vlade, oddelka za prehrambeno'industrijo in glede na možnost, da ee more kis proizvajati
po potrebah v zadostnih količinah, izdajem naslednji

Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič s. r.

512.
V zvezi s členom 9. odloka o določitvi predmetov,
ki spadajo pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, št.
467 z dne 9. junija 1945 in glede na nastalo možnost,
da se cement in opeka lahko v domačih tovarnah proizvaiàta v dovoljnih količinah, iždajem naslednji
„
odlok:
o prosti prodaji eementa in opeke
Cement in opeka se smeta prosto prodajati z nasled.
njimi pogojih
1. Tovarne morajo izdelovati, cement in opeko v tolikšnih količinah, kolikršne so potrebne za potrošnjo in trg.
2. Tovarne morajo prodajati cement in opeko po
določenih cenah, brez kakršnih koli dovoljenj, v neomejenih količinah.
3. Tovarne cementa morajo redno konec -vsakega
noseča dostavljati Upravi za preskrbo prj mmietrstvu
*a trgovino in preskrbo zvezne vlade radi evidence poročila o količini izdelanega cementa in podatke o prodaji in gibanju potrošnie cementa v posameznih raionili
za pretekli mesec. •
4. Opekarne morajo dostavljati poročila po določbi
točke 3. tega odloka svojim federalnim ministrstvom za
trgovino iri preskrbo, oziroma opekarne na ozemlju Vojvodine glavnemu narodnemu odboru za Vojvodino.
5. Na podlagi točke 4. tega odloka morajo federalna
ministrstva za trgovino, in preskrbo, oziroma glavni narodni odbor za Vojvodino na%X)dlagi poročil, prejetih
od opekarn, redno do vsakega 15. v mesecu za prejšnji
mesec, pošiljatj Upravi za preskrbo pri ministrstvu za
trgovino in preskrbo zvezne vlade sumarna poročila za

513.

odlok
o prosti prodaji kisa
Kis, izdelan iz alkohola, jakosti 10%, sé pušča •
prosto prodajo ob naslednjih pogojih:
1. Tovarne morajo proizvajali kis v količinah, kolikor zahtevata potrošnja in trg.
2. Tovarne smejo prodajati kis brez vsakega, dovoljenja v neomejenih količinah, po določeni ceni.
3. Tovarne kisa morajo redno ob koncu vsakega meseca pošiljati Upravi za preskrbo pri ministrstvu za trgovino in preskrbo zvezne vlade poročila o izdelanih
količinah kisa .radi evidence in podatke o prodaj; in gibanju potrošnje kisa v posameznih rajonih v* preteklem
mesecu.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 19. julija 1945.
Št, 4488.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
L. Sokolov, s. r.
-514.
Odlok o določitvi cen bak'rn
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, R. 5426
dne 23. julija 1945).
'
' •
515.
Odlok o določitvi cene živemu ••••
(pomočnik ministra za trgovino in presKrbo. št. 5394
z dne 24. julija 1945).
516.
Odlok o ceni jezic za strojenje kož
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, štev.
5272/412 z dne 19. julija 1945)
"
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Stevîïîca 55 se cine 3. avgusta 1945«
517.
đa predlog ministrskega sveta in na podlagi Člena 4.
odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem
organu narodne oblasti v Jugoslaviji izdaje predsedništvo
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve
finančni zakon
za proračunsko dobo julij—december 1945
Splošne določbe
Člen 1.'
Proračun izdatkov in dohodkov zveznih organov
državne oblasti in samostojnih državnih ustanov za proračunsko dobo julij—december 1945 sestoji iz:
izdatkov ...... dinarjev 12.544,000.000.—
_ dohodkov
„
9.844,000.000.—
Presežek izdatkov nad dohodki v znesku
„
2.700,000.000.—
•• pokrije iz'obratne glavnice glavne državne blagajne.
Člen 2.
Odobreni proračun izdatkov izvršujejo ministri, njihovi pomočniki ali po ministrih pooblaščeni starešine
uradov, ustanov ali podjetij. Ti so kot naredbodavci pooblaščeni ustvarjati za državno blagajno obveznosti. Za
računodajnike se štejejo starešine računovodstev ter vsi
tisti, katerim se poveri upravljanje denarja, vrednosti ali
materiala. Določijo jih, in to:
a) starešine računovodstev — zvezni minister za
finance;
b) ostale računodajnike, režiserje — ministri oziroma starešine uradov, ustanov ali podjetij.
Naredbodavci in računodajniki so vsak za svoje delo
odgovorni.
Člen 3.
Računovodstva pri ministrstvih ter samostojne blagajne gospodarskih ministrstev, samostojnih državnih
ustanov in podjetij morajo izvrševati proračun tako,
kakor je odobren.. Pri izdajanju naredb in izplačilnih nalogov se ravnajo naredbodavci in šefi računovodstev pri
tistih ministrstvih, pri katerih so računovodstva z lastno
blagajno, po predpisih o državnem računovodstvu, ki so
«e doslej uporabljali. Izplačilne naloge naredbodavcev v
tistih ministrstvih, pri'katerih so.pomožna računovodstva
brez lastne blagajne, sopodpisujejo tudi Šefi računovodstev teh ustanov oziroma njihovi namestniki.
Člen 4.
Samostojne, drža-n«! ustanove, ki nimajo svojih računovodstev, opravljajo računovodstveno službo po režiserjih
in vodijo vse za računovodstvo določene knjige. Pri ministrstvih, gospodarskega značaja smejo razen šefa računovodstva biti za izvrševanje posameznih nalog tudi režiserji, katerih število je odvisno od vrste posla, katerega
,* to ministrstvo opravlja.
«
•Člen 5.
Krediti, določeni s proračuni, se otvarjajo.z odločbo
7"",nega minisira za finance. Radi enakomerne obremenitve državne blagajne in radi razporeditve gotovine-naj

vsako ministrstvo ter vsaka samostojna državna ustanova
in podjetje obvesti vsakega prvega in petnajstega v mesecu
ministrstvo za finance, glavno državno blagajno, o višini
zneskov, ki jim bodo potrebni za naslednjih petnajst dni.
Člen 6.
Skupni znesek izdatkov ministrstva za narodno brambo se izkaže v eni proračunski partiji izdatkov za proračunsko dobo julij—december 1946.
Ministrstvu za narodno brambo se otvarjajo krediti
po obrazloženih zahtevah kredita po pristojnem naredbodavcu v smislu člena 5. tega zakona. Iz tako otvorjenih
kreditov se izplačujejo nakazila v globalnih zneskih na
podlagi predloženih pobotnic in nalogov. Za glavno
državno blagajno veljajo pobotnice in nalogi kot likvidne
listine.
Ministrstvo za narodno brambo naj izdela svoj proračun izdatkov, razčlenjen na proračunske partije, in
ga predloži zveznemu ministru za finance v odobritev,
Člen 7..
Angažiranje na proračun za dobo julij—december
1945 je dopustno do 31. decembra 1945, izplačilne naredbe se smejo izdajati do konca januarja 1946, izplačila
in knjiženja pa se smejo izvrševati do konca februarja
1946. Angažiranje je dovoljeno samo v mejah otvorjenih,
kreditov.
Vsako računovodstvo mora do 10. dne naslednjega
meseca poslati poročilo za pretekli mesec o angažiranih
izdatkih in o dejansko izvršenih izplačilih. Gospodarska
ministrstva in gospodarske ustanove morajo v enakem
roku poslati tudi poročila ó pobranih dohodkih za pretekli mesec.
Ta poročila je treba^sestavljati po proračunskih par»
tijah.
Člen 8.
Na obrazložene predloge pristojnih ministrov sme
zvezni minister zâ finance dovoljevati virmane na proračunu izdatkov in dohodkov za proračunsko dobo juûj—
december 1945. Zviševanje osebnih kreditov v breme ma.
terialnih in obratno se ne sme dovoljevati.
Člen 9.
Gospodarska ministrstva in samostojne državne gospodarske ustanove, katerih izdatki in dohodki so izkazani v proračunu, smejo trošiti svoje dohodke v mejah'
njim odobrenih proračunov.
Če ni potrebne obratne glavnice, jim sme zvezni
minister za finance dovoliti začasna posojila ali najem
posojila pri državnih in po državi privilegiranih denarnih zavodih
Člen 10.
Vse nepredvidene, nezadostno predvidene in izredne
kredite dovoljuje na obrazloženo zahtevo posameznih
ministrov zvezni minister za finance v breme proračunske rezerve ali v breme obratne glavnice glavne državne
blagajne.
Člen 11. • '
Za izvrševanje proračuna se uporabljajo predpisi, ki
urejajo, poslovanje državnega računovodstva. Odstopke od
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teh predpisov dovoljuje na obrazloženi predlog pristojnega ministra zvezni minister za finance.
Člen 12.
-zplačila a kreditov, določenih v proiat-uau izdatkov
in dohodkov za proračunsko dobo julij—december 1945,
kakor tudi ostvarjeni dohodki se knjižijo po pozicijah in
partijah.
Člen 1&
Predloge proračunov federalnih edinic oziroma predloge proračunov glavnih in pokrajinskih narodnih odborov naj pošljejo federalni ministri za finance zveznemu
•ministru za finance za soglasnost.
Ako se ob vsestranski ocenitvi dohodkov in izdatkov
ugotovi presežek dohodkov nad izdatki, gre ta presežek
• zvezno blagajno.
Ob proračunskem primanjkljaju se primanjkljaj pokrije z.dotacijo iz državnega proračuna.
Odrejene dotacije se izplačujejo v enakih mesečnih
zneskih, toda skupni znesek izplačane dotacije ne sme
biti večji od odstotka pobranih dohodkov po proračunu
zadevne federalne edinke.
Federalna ministrstva za finance naj pošljejo zveznemu ministrstvu za finance do 10. dne naslednjega meseca poročilo o vseh pobranih dohodkih za pretekli mesec, tako po zveznem kakor tudi po federalnem proračunu dohodkov.
S tem poročilom naj pošljejo federalna ministrstva za
finance v istem roku tudi sumarni pregled izvršenih izdatkov po svojih proračunih.
Člen 14.
Vse pravilno,angažirane osebne • materialne ooveznosti iz preteklih proračunskih dob se izplačajo • breme
obratne glavnice glavne državne blagajne. Postopek za
pravilno likvidiranje teh obveznosti predpiše zvezni minister za finance.
Člen 15. '
Krediti, določeni za izplačilo pomoči, podpor in subvencij po proračunu ministrstva za socialno politiko za
Proračunsko dobo julij—december 1045 se smejo po razporedili rešitvi zveznega ministra za socialno politiko
izplačati v globalnih zneskih federalnim edincam,. oziroma glavnim in pokrajinskim narodnim odborom; izvršena izplačila obračunajo pa izplačilne blagajne federalnih edinic ter glavnih in pokrajinskih narodnih odborov
z
Zveznim ministrstvom za finance z rednimi mesečnimi
°bračuni po 6vojih federalnih' ministrstvih ža .finance in
P°Sljejo poročilo o potrošenih* kreditih zveznemu miniBtt
etvu za socialno politiko ob koncu vsakega meseca.
*ïz kreditov po prednjem odstavku ee smejo izplavati nakazila tudi za pretekle proračunske dobe.
Ako s, proračunom določeni- krediti ne bi zadostovali za namene po prvem odstavku, se izplačujejo te podpore v breme obratne glavnice glavne državne blagajne.
Zveznemu ministru za socialno politiko •• nalaga
dolžnost, da v soglasju z zveznim ministrom za finance
izvede do 1. septembra 1945 revizijo vseh odločb o podporah po proračunu ministrstva za socialno politiko.
. Člen 16.
Do nadaljnje odredbe se ustavlja izplačevanje anuitet za tista posojila in dolgove .državnih in samoupravnih
telee^ ki so bili sklenjeni pr.ed -oaxoboditviio.
*' .

Člen 17.
Osebne in materialne obveznosti, nastale v dobi okupacija, se ne smejo izplačevati. Izjeme v tem so dopustne
samo za tiste obveznosti, za katere pristojni minister zahteva izplačilo s posebno obrazložitvijo. Te zahteve oceni
odrejena komisija v zveznem ministrstvu za finance in
zvezni minister za finance izda dovoljenje po predlogu
te komisije. Izplačilo teh obveznosti obremenja obratno
glavnico glavne državne blagajne.
Člen 18.
Voajiiinistrsrra, državne' ustanove, uradi in podjetja
morajo svoje uredbodajne* odloke, pravilnike in statute,
kL posredno ali neposredno vplivajo na' državne finance,
prej poslati zveznemu ministru za finance za soglasnost
Člen 19.
.Vsa državna gospodarska podjetja in tudi gospodarska podjetja pod državno upravo ali državno kontrolo se
finansirajo v tej proračunski dobi iz lastnih sredstev po
posebnih proračunih, katere odobruje zvezni minister za
finance. Podjetja morajo proračun z gospodarskim načrtom za dobo julij—december 1945 po pristojnem ministru predložiti zveznemu ministru za finance v odobritev najpozneje do 1. septembra 1945.
Ce bi ta podjetja no mogla uravnovesiti svojih izdatkov in dohodkov, smejo radi aktiviziranja poslov sklepati pri državnih in po državi privilegiranih denarnih
zavodih posojila z državnim jamstvom, katero podpise
na predlog resornega ministra v državnem imenu zvezni
minister za finance. Letne anuitete za tako sklenjena
posojila morajo podjetja postavljati v svoj redni proračun.
• Člen 20.
Povračila irrédnih stroškov delegacijam, političnim
in vojaškim misijam, bodisi v dinarjih ali v-kaki drugi
veljavi odreja z odločbo po določenem tečaju zvezni
minister za finance. Taki izdatki se na podlagi odločbe
in pobotnice knjižijo med izdatke v breme rezervnih
proračunskih kreditov.
Stroški in razlike v tečaju za ta izplačila cr^do »
breme proračunskih državnih kreditov.
Dolo«be o davkih, taksah, trošarini rn cannali
Člen 21.
Izjemno od predpisov začasnega odloka o finanet
ranju se stekajo dohodki od neposrednih davkov, t. j. od
zomljarine, zgradarine, pridobnine, rentnega davka, družbenega in uslužbenskega davka ter samskega davka X
blagajno tiste federalne edinice, na katere .območju ee
predpisujejo in pobirajo. tOd tèga se izvzemajo: a) uslužbenski davekvna prejemke uslužbencev in delavcev zveznih ministrstev, njihovih podrejenih uradov, ustanov ia
podjetij; b) samski davek, ki se predpisuje na usluzbenski davek pod a); c) davek na dobiček podjetij zvezne
vlade in podjetij njenih uradov in ustanov, ki pripadajo
blagajni zvezne vlade.
Davek na poslovni promet (splošni, skupni in luksuzni), trošarine, carine in takse se stekajo kot dohodek
v zvezni proračun za pokritje skupnih potreb.
Splošni in skupni davek na poslovni promet ter Iuk>
suzni davek davčnih zavezancev, kj te davke plačujejo
pavšalno, pripadajo tisti federalni edinici, na katere obraočju se predpisujejo in pobirajo.
*
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Izjemno od veljajočih predpisov za leto 1945. se predpišejo davek na dohodek od zemljišč in ustrezne doklade
vsem kmetovalcem ne glede na višino čistega katastrskega dohodka.
Za leto 1945. so predpiše neposredni oavek na dohodek od državnih zemljišč in državnih zgradb ter na
dohodek od zemljišč in zgradb federalnih edinic ter glavnega oziroma pokrajinskega narodnega odbora. Na predpisani osnovni davek se smejo predpisati tudi ustrezne
doklade; Novi davek se ne predpiše na tista državna zemljišča in zemljišča federalnih edinic ter glavnega in pokrajinskega narodnega odbora, katera se ne izkoriščajo
v pridobitne namene, in tudi ne na tiste državne zgradbe
in zgradbe federalnih edinic ter glavnega in pokrajinëkega narodnega odbora, ki se uporabljajo v javne namene ali če v njih stanujejo delavci in nameščenci, katerim gre po veljajočih predpisih stanovanje kot sestavni
del njihovih službenih prejemkov.
Izjemno od §§ 1. do 7. začasnega odloka o finansiranju se pobrani dohodki od davkov, ki so po gornjih določbah dodeljeni blagajni zvezne vlade, knjižijo v davčnem dnevniku ločeno od ostalih dohodkov}, vplačila trošarine, carin in taks pa se knjižijo na-dosedanji način.
.
Vplačane davke- in ostale davščine, ki pripadajo blagajni zvezne Vlade, morajo vplačilne blagajne odvesti
glavni državni blagajni takoj, ko se zberejo večji zneski,
najmanj pa vsakih 10 dni. Prepovedano je vsakršno tudi
najmanjše uporabljanje teh dohodkov, ako pa se taka
nepravilnost ugotovi, je treba uporabiti ustrezne zakoneke predpisa
Člen 22.
Za kritje svojih izdatkov smejo okrožni, okrajni,
mestni ih krajevni narodni odbori uvesti doklade in
takse, mestni'odbori pa razen tega še trošarine.
Dohodke po prednjem odstavku odobrujejo federalni
minister za finance oziroma glavni in pokrajinski narodni
odbori po navodilu, ki ga izda zvezno ministrstvo za
finance.
Uvedbo posebnih davščin, ki niso omenjene v tem
navodilu, dovoljuje zvezni minister za finance.
Vsaka odločba po prvem odstavku se pošlje v overjenem prepisu zveznemu ministrstvu za finance radi raz-

2. Vse nabave, dobave in dela za Jugoslovansko vojsko in Jugoslovansko mornarico, ki se opravljajo v državi
ali v inozemstvu, so oproščene vseh državnih in federalnih davščin, trošarine in taks, kakor tudi vseh davščin,
trošarine in taks narodnim odborom.
3. Ministrstvo za pošto, telegraf in telefon je oproščeno carine, skupnega davka na poslovni promet, luksuznega davka in' drugih državnih in federalnih taks in davščin, kakor tudi taks iri^oavščin narodnim odborom za
ves material, ki se uvozi iz inozemstva in je namenjen za
obnovo, popravila ali vzdrževanje telegrafskih in telefonskih prog in naprav, ne glede na to, ali se material prevaža skozi kako območje ali pa se na tistem območju uporablja ali vgradi.
Zaradi oprostitve oa plačevanja carin in drugih davščin po prejšnjem odstavku je potrebno, da overovi ministrstvo za pošto, telegraf in telefon^oecifikacije materiala.
Člen 24.

*

Zvezni minister za finance sme, kadar tako veleva
državna korist, uvesti, zvišati ali ukiniti uvozne in izvozne earine za posamezne predmete
Pooblastila

Člen 25.
Zvezni minister za finance se pooblašča:
1. da po predlogu ministra za konstituanto določi in
odobri znesek, potreben za tehnično izvedbo volitev za
ustavotvorno skupščino. Ti izdatki obremenjajo obratno .
glavnico glavne državne blagajne.
2. da na obrazloženi predlog pristojnega ministra
izdaja odločbe o izplačilu posebnih nagrad in premij skupinam in posameznikom, ki so se posebno odlikovali pri
delu za njihovo požrtvovalno in vestno delo, ter skupinam in posameznikom za delo, ki pripomore k varčevanju z materialom, večji proizvodnosti in izboljšanju kakovosti proizvodnje, dosežene nad normalno nalogo in
učinek.
Nagrade se smejo izplačevati tudi drugim osebam za
specialne in strokovne posle.
Uslužbencem, ki so so v službi ponesrečili, oziroma
njihovim družinam sme zvezni minister za finance na
..".
. • • •
Çlen 23.' «.
uradni predlog dovoliti podporo.
1. Material, vozila, pribor, orodje» stroji, mazivo, .les,
Vsa izplačila po tej določbi obremenjajo proračunske
premog;' instalacije vseh vrst, njihovi sestavni in rezervni rezervne kredite, ako niso zanje v proračunu določeni
deli, ki se uporabljajo za potrebe državnih železnic in redni krediti;
državnih plovbnih ustanov, podrejenih Glavni ^upravi reč3. da izdaja odločbe o plačilu za delo osebju, ki je
nega prometa, so oproščeni vseh' trošarin, mitnin, most- zaposleno pri predsedništvu ministrskega sveta, do konca
nin, taks in davščin, katere pobirajo federalne edinice in decembra 1945. Ta izplačila obremenjajo proračunske
narodni odbori ne glede na to, ali sé ti predmeti skozi
rezervne kredite;
tisto območje prevažajo ali pa se na tem območju upo. i. da v eporazuirra z resornimi ministri epoji enake«
rabljajo ali vgradijo.
vrstne
sldade in tudi ukinja tiste sklade, pri katerih se*,
Material, vozila in vsi drugi v prejšnjem odstavku
navedeni predmeti so oproščeni vseh prispevkov, taks in ugotovi neaktivnost in neracionalnost;
5. da izda garancijske blagajniške bone (zapise)
davščin javnim "ustanovam.
Državne železnice in državne plovbne ustanove,' pod- državnim in drugim podjetjem, pri katerih se zaradi njirejene Glavni upravi rečnega prometa, so oproščene pla- hove splošne gospodarske važnosti pokaže po tem počevanja vseh trošarin nà ves material, ki se'nabavlja za treba, in sicer za nabavo potrebnih finančnih sredstev pri
denarnih zavodih. Gospodarsko važnost poslovanja takih
njihove potrebe.
Material, ki je naveden v prednjih odstavkih in ki podjetij ocenijo pristojna strokovna ministrstva v soglasju
se nabavlja in uvaža iz inozemstva za potrebe državnih s predsednikom Gospodarskega sveta.
'. Garancijskih blagajniških bonov zveznega ministržeieznic in državnih ustanov, podrejenih Glavni upravi,
rečnega prometa, je oproščen plačevanja vsakršnih dav-, stva za.finance ne sme biti y prometu več ko za 1 milijardo dinarjev^.
•
, H
ščin, ki se pobirajo pri carinarnicahj, razen ležarine,
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Obliko, obrestno mero in rok garancijskih blagajni,
ških bonov in tudi meje njihove uporabe predpiše zvezni
minister za finance z odločbo;
6. da izjemno od veljajočih predpisov z odlbCDo odredi prevzem poslov, poštnih hranilnic na obpiočju vse
države;
7. da na predlog zveznega mlmscra za prosveto na.
kaže v breme proračunskih rezervnih kreditov izplačila
službenih prejemkov učiteljem in profesorjem na službi y
' inozemstvu za čas od 1. decembra 1944 do 31. marca 1945
do zneska 85.000.— dinarjev DFJ;
8. da za pospeševanje finančne službe izdaja strokov,
no glasilo, v katerem se poleg drugega objavljajo tudi vsi
predpisi finančnega značaja. Izjemno od odloka Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije z dne 10. februarja 1945 (Uradni list demokratske federativne Jugoslavije št. 8) sme zvezno ministrstvo za finance izdajati zbir.
ke zakonov, uredb in drugih predpisov finančnega značaja z morebitnimi komentarji. Natančnejše določbe o izdajanju in urejevanju tega uradnega glasila predpiše
. zvezni minister za finance s pravilnikom;
9. da izplačuje v breme obratne glavnice glavne
državne blagajne začasna brezobrestna posojila federalnim edinicam, glavnim in pokrajinskim narodnim odborom in tudi okrožnim in okrajnim narodnim odborom,
občinam, samostojnim državnim in samoupravnim podjetjem in ustanovam ter zadrugam- in podjetjem pod
državno upravo. Ze izplačana posojila se odobrujejo;
10. da izplačuje službene prejemke uslužbencem direkcije za likvidacijo kmetskih dolgov v breme obratne glavnice glavne državne blagajne, dokler si sklad ìA
izplačilo kmetskih dolgov pri direkciji za likvidacijo ne
Pridobi sredstev, da bi sam izplačeval prejemke svojim
uslužbencem.
Člen 26.
Zvezni minister za socialno politiko se pooblašča, da
z odločbo dodeli iz kredita, odobrenega za podpiranje in
vzdrževanje otrok, Centralni upravi skupinskih dečjih
domov in zaokroženih naselij po Glavnem narodno osvobodilnem odboru za Vojvodino potrebne zneske, ki se
Uporabijo za vzdrževanje -in preskrbovanje otrok, ne glede na predpise uredbe o državnem računovodstvu in na
ostale računovodstvene predpise.
Tako izvršena izplačila obračunavajo oflgovo/ni
računodajniki z zveznim ministrstvom za finance mesečno
.Po finančnem oddelku Glavnega narodno osvobodilnega
odbora za Vojvodino v Novem Sadu, poročila o potrošenih kreditih pa pošiljajo zveznemu ministrstva za socialno
- politiko.
Člen 27.
Minister za kolonizacijo ee poofiîagca, 'é& iz kredita,
* določenega v proračunu za >stroške prevoza in nastanitve
naseljencev«, kjer se to pokaže za nujno potrebno, odredi
Posamezrjim kolonistom podporo. Potrebo za to podporo
oceni in njeno višino določi v vsakem posameznem pri*nieru minister za kolonizacijo, ozirpma tisti organ, katere
ga minister za to pooblasti.
*
Člen 28.
* •
Minister za pošte, telegTaf in telefon se pooblašča, da
iz kredita, odobrenega po proračunu za dobo julij—december 1945 za potne in selitvene stroške, izplača tudi vse
stroške za premestitve in selitve pi> službeni potrebi, izvršene do 1. julija 1045,,

Člen 29.
Minister za promet se pooblašča:
1. da odredi izplačilo3 in odpis vseh osebnih in materialnih obveznosti, napravljenih po osvoboditvi na uprav
nih železniških območjih Zagreba in Ljubljane, in sicer
iz kreditov, odobrenih s proračunom za proračunsko dobo
julij—december 1945;
2. da izda v sporazumu z zveznim ministrom za finance uredbo o povračilu, pobiranju in storniranju voinine in drugih pristojbin na državnih železnicah, kakor
tudi o ustanovitvi sklada za kontrolo plačane voznine.
Člen dO.
Minister za narodno brambo se pooblašča, da pr«d.
piše v soglasju z zveznim ministrom za îinance pravilnik
o finančnem poslovanju v Jugoslovanski vojski in Jugoslovanski mornarici.
•
Do izdaje tega pravilniKa ce opravlja finančno \*>slovanje v ministrstvu za narodno brambo po predpisih
>Začasnega oravilnika o denarnem poslovanju v NOV in
POJ«.
Člen 31.
Zvezni minister za prosveto se pooblašča, da ustanovi, ko se za to pokaže potreba, osrednje kulturne znanstvene ustanove, potrebne za obnovo naše* države in za
njen kulturni dvig, ter postavlja kulturne atašeje v ino.zemstvu.
Potrebne kreulte za namene iz prednjega odstavka,
toda največ do zneska 2,000.000.— dinarjev, da na razpolago zvezni minister za finance iz proračunskih rezervnih kreditov.
Člen 32. ,
Zvezni minister za kmetijstvo se pooblašča, da pri
ministrstvu za kmetijstvo organizira znanstvene poizkus
ne zavode, uprave kmetijskih posestev, strojno traktorske
službe in strojno traktorsko šolo.
Potrebne kredite za namene iz prednjega odstavka,
toda največ do zneska 4,000.000.— dinarjev, da na razpolago zvezni minister za finance iz proračunskih rezerv,
nih kreditov.
Öen 33.
Poštna hranilnica se pooblašča, da v breme >Računa
izgube in dobička«, Državna hipotekama banka pa v
breme >Računa raznih izdatkov« opravljati za leto 1946.
osebne in materialne izdatke za Obnovo svojih podružnie
ter za ustanovitev novih-podružnic in poslovalnic Poštne*
hranilnice in "Državne hipotekame banke v krajih, katere
določi zvezni minister za finance.
Določbe o pogodbah in •••••*'
Öen 34.
« 1. Minister za promet-sme v sppiasju z zveznim ministrom za finance odobrovati pogodbe za plačilo dobave
vnaprej, ako dobavitelj ne sprejme dobave brez vnaprednega plačila.
Vnapredno plačilo se sme dogovoriti do višine danega
jamstva, toda največ do 90%' pogodbene cene. Od podjetij in zavodov, katerih kreditna sposobnost je obče
znana, in od tistih, ki so pod državno upravo, ee jamstvo
ne zahteva;
2. zvezni minister za gradnje se sme izjemno od predpisa § 170. uredbe o državnem računovodstvu v izjemnih
'primerih pogoditi -za vnapredno plačilo, toda največ do
50 •/« pogodbene cenej
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3. minister za pošto, telegraf in telefon sme pri naDavnih pogodbah pogoditi dajanje akontacije do 30%
pogodbene cene;
4. izjemno od ustreznih predpisov se smejo vse na.
bave, dela, zakupi in ostale storitve, ki imajo za posledico državne izdatke, sklepati tudi z neposredno pogodbo. Sklepanje neposredne pogodbe do zneska 10.000
dinarjev se sme poveriti enemu uradniku,1 nad ta znesek
pa sklepa pogodbe komisija, sestavljena iz treh uradnikov, toda z omejitvijo, da je za pogodbe nad 500.000
dinarjev potrebno soglasje zveznega ministra za finance.
Izjemoma sme po en sam uradnik sklepati pogodbe pri
nabavah po maksimiranih cenah.
Izjemno od prednjega odstavka se morajo vse nabave, dela, zakupi in ostale storitve, katere izvajata ministrstvi za gradnje in za promet, predložiti v odobritev
zveznemu ministru za finance, ce te pogodbe ali nabave,
dela in zakupi dosegajo ali presegajo znesek 1.000.000
dinarjev;
5. o podaljšavi roka ter o spremembi in ukinitvi pogodb za nabave državnih železnic odloča tisti naredbodavec, ki je posel sklenil. Ako je treba naknadno zvišati
cene in če vrednost sklenjene pogodbe presega znesek
1,000.000 dinarjev, je potrebno soglasje zveznega ministra za finance;
6. za izplačila, ki imajo za posledico izdatek \i državne blagajne nad 15.000 dinarjev, mora pogodbenik predložiti potrdilo o plačanih državnih davkih za zadnje trimesečje, oziroma mora privoliti, da ee mu od zneska,
katerega naj prejme, odtegne dolžni davek. To velja tudi
pri izplačilih predujmov. Za nakupe oziroma nabave pri
državnih podjetjih in ustanovah se potrdilo o plačanih
davkih ne zahteva;
7. dokler se ne predpišejo maksimirane bruto cene,
v katerih so državne davščine vštete, se morajo dosedanjim maksimiranim cenam v neto znesku drža vre davscine prišteti;
8. ministrstva, okrožni in. mestni narodni odbori,
državna, podjetja in ustanove ter podjetja in ustanove narodnih odborov naj. v bodoče izplačujejo nakazila za na.
bave, dela in storitve, katerih vrednost presega 5000 dinarjev, izključno le po Poštni hranilnici ali po kakem drugem javnopravnem denarnem zavodu z virmanom na čekovni, žirovni' ali tekoči račun upnika; ta pa je dolžan
imeti pri Poštni hranilnici ali pri kakem drugem javnopravnem denarnem zavodu evoj odprti račun. Ako take
javnopravne denarno ustanove v krajih izplačila nimajo
organiziranega poslovanja, ee smejo ta nakazila izplačati
neposredno.
Prednji odstavek se ne nanaša na osebe, ki imajo
terjatve iz naslova osebnih izdatkov, delavskih mezd,
potnih in selitvenih stroškov in tudi ne na osebe, tvrdke
in podjetja, ki imajo terjatve iz nabave del aH storitev,
opravljenih na neposredno pogodbo po režiserjih v smislu %% 147. in 15Q. uredbe o državnem računovodstvu.
Za take terjatve ni treba prilagati potrdil o plačanih
davkih;
9. resorni ministri smejo v soglasju z zveznim ministrom za finance sklepati pogodbe za nabavo materiala
in izvedbo del na daljši rok; v naslednjem proračunu izdatkov pa ee mora za tak primer zagotoviti potrebni
kredit zâ delne dobave ali dela.

Ostale določbe
Gen 35.
Višino povračila članom AntifašistiČnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije določi z odločbo predsednišjtvo Antifašističnega sveta «narodne n-vnboditve Jusoslavije.
Člen 36.
Državni uslužbenci zveznih organov državne uprave,
ki so ali bodo izvoljeni za člane izvršilnih narodnih odborov, ne prejemajo svojih rednih službenih prejemkov,
temveč povračilo za dolo kot člani izvršilnih narodnih odborov. To povračilo se jim izplačuje iz proračuna narodnih odborov, pri katerih so izvoljeni za člane.
Člen 37.
Prejemki oziroma zaslužki na novo postavljenih ali
prevzetih državnih uslužbencev se izplačujejo od dneva,
ko so ti uslužbenci nastopili službo.
Ti prejemki oziroma zaslužki se likvidirajo na podlagi pismene odločbe pristojnega organa o pjevzemu oziroma postavitvi.
Izjemoma, dokler se ne vzpostavi celokupna organizacija prometne službe v državi, ne velja predpis drugega odstavka te določbe za ministrstvo za promet in za
ministrstvo za pošto, telegraf in telefon.
Člen 38.
Zveznemu ministrstvu za narodno zdravstvo odprti
posebni računi po § 54. finančnega zakona za proračun,
sko dobo april—junij 1945 se ukinjajo, od preostalih zne«
skov pa se odpre en račun za uspešnejši za.tor bolezni,
za zaščito po vojni ogroženih otrok in za organiziranja
zdravstvene zaščite mater in otrok, kakor tudi za dajanje subvencij v te namene.
Izplačila iz tega računa na pobotnice takih ustanov
ee štejejo kot stalni izdatki. Njihovo uporabo pa nadzira
zvezni minister za narodno zdravstvo.
Ko se tako odprti račun izčrpa, ee likvidira in ukine.
člen 39.
Odtegljaji ttpokojeraeiv, M jih izplačuje glavna državna blagajna, odtegnjeni v Času od 1. maja do 31. oktobra 1944, se izplačajo upokojencem oziroma njihovim
upnikom ' na breme obratne glavnice glavne državne
blagajne. Natančnejša navodila izda oddelek za. državno
računovodstvo pri zveznem ministrstvu za finance.
Člen «40.
Po smrti aktivnega ali upokojenega uslužbenca, dnevničarja ali delavca ee izplačajo kot pogrebnina dvomesečni aktivni oziroma pokojninski butto prejemki tistemu,
ki je oskrbel pogreb. Izplačilo se nakaže na podlagi
potrdila pristojnega oblastva, da je plačal pogrebne
stroške. To povračilo ee izplača in knjiži med izdatke
v breme tistega kredita, iz katerega so bili izplačevani
prejemki umrlega uslužbenca, upokojenca oziroma dninarja ali delavca. Ta določba velja za družine tistih
uslužbencev, ki eo umrli po osvoboditvi
Prav tako se izplačajo kot pogrebnina dvomesečni
aktivni službeni bruto prejemki za uslužbence in delavce
državnih plovbnih ustanov, ki po nesreči na plovbnitì
objektih med elužbo utonejo, pa jih ne najdejo in ne
pokopljejo.
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Člen 41.

518.

Vse listine, po katerih so se izvršila izplačila pri
skladišču Nacionalnega komiteja do vključno 31. màja
1945, najsi na kakršni koli podlagi, veljajo za likvidirane.

Na predlog ministra za narodno brambo in na podlagi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot
začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji
izdaje pređsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvo.
boditve Jugoslavije naslednji

Člen 42.
Načelnike finančnih oddelkov in šefe računovodstev
pri gospodarskih ministrstvih, samostojnih državnih ustanovah in podjetjih z lastnimi blagajnami postavlja in
razDoreia zvezni minister za finance.
Člen 43.

zakon
o spremembi člena 9. zakona o demobilizaciji starejših
letnikov vojaških obveznikov, žensk in hranilcev,
y Jugoslovanski vojski in mornarici

Člen 1.
Sprejemajo se in odobrujejo:
. .
. Člen 9. zakona .o demobilizaciji starejših letnikov
1. odločbe zveznega ministra za finance, izdane na vojaških obveznikov,, žensk in hranilcev v Jugoslovanski
podlagi §§ 8., 10., 11., 25. in 27. finančnega zakona za vojski in mornarici se spreminja in se glasi:
proračunsko dobo april—junij 1945;
»Natančnejše določbe za izvrševanje tega zakona
2. odločba zveznega ministra za finance VII. štev. predpiše minister za narodno brambo v sporazumu z
3892/45 o likvidaciji poslov Državne likvidacijske banke zveznim ministrom za •••••• in z ministrom za kolo.
pri Državni hipotekarni banki v Beogradu;
nizacijo.<
3. odločba zveznega ministra za finance VII. štev.
Člen 2.
3893/45 o odpisu terjatev pokojninskega sklada za vdove
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
in otroke umrlih uradnikov, pokojninskega sklada vđov
listu
demokratske federativne Jugoslavije.
po učiteljih, otrok po učiteljih in po državnih otroških
Beograd
dne 30. julija 1945.
vrtnaricah, ako izhajajo terjatve iz izplačil, izvršenih
preko poročevalskega urada srbskega Rdečega križa v
Pređsedništvo
Ženevi v času od 1916—1918;
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
4. odločba zveznega ministra za finance VII. štev.
Tajnik:
Predsednik:
2942/45 o uredityi odnosa dolgov in terjatev med bivšo
Dr/I. Ribar s. r.
kraljevino Jugoslavijo in D^žavno hipotekarno banko v M. Peruničić s.
Beogradu;
5: odločba zveznega ministra za finance V. štev.
5349/45 o izplačilu službenih prejemkov neprevzetim
519.
uslužbencem Državnega sveta, ki so po členu 2. zakona
Na
podlagi
člena
4.
zakona o ukinitvi Državnega
o ukinitvi Državnega sveta in upravnih sodišč bili dani
sveta
in
upravnih
sodišč
predpisuje
pređsedništvo minina razpolago predsedništvu ministrskega sveta, ter odstrsketra
sveta
naslednji
ločba zveznega ministra za finance V. št. 3551 z dne
30. junija 1945;
pravilnik
._6. odločba zveznega ministra za finance V. štev.
o likvidaciji Državnega sveta
5239 z dne 30. junija 1945, s. katerim .je. ministrstvo za
finance demokratske federativne Jugoslavija zajamčilo
• Člen 1.
povračilo posojila v znesku 2,000.000.— dinarjev, skleUslužbenci bivšega "Državnega sveta, ki so na podlagi
njenega med Enotnimi strokovnimi zvezami delavcev in
nameščencev Jugoslavije pri Državni hipotekarni banki člena 2. zakona o ukinitvi Državnega sveta in upravnih
za odkup palače >Balkan<, ki ie bjla last državne hipo- sodišč dani na ' razpolago predsedništvu ministrskega
sveta in kateri do dneva veljavnosti tega pravilnika nieo
tekarne banke;
-: 7. pravilnik o dnevnicah* poštnih uslužbencev za bili prevzetij se razrešujejo dolžnosti.
spremljanje pošte III, št 1044 z doe 30..junija 1945. .
• CJen 2.
Knjižnica, arhiv in pisarniški inventar Državnega
Člen 44. .
sveta ee postavljajo pod vodstvo in na uporabo VrhovNadrobnejša navodila za izvrševanje proračuna iz- nemu sodišču demokratske federativne Jugoslavije; prej
datkov in dohodkov in za pravilno uporabljanje določb naj se popišejo in po en overjeni seznam tega materiala
tega zakona predpiše zvezni minister za finance.
naj se pošlje predsedništvu ministrskega sveta in Vrhov.
nemu sodišču.
»
Clen3.
Člen 45.
Imovina ustanove >Velimirianum<, katero je po doTa zakon stopi v veljavo dne 1. julija 1945.
ločbah zakona o ustanovi >Velimirianum< upravljal
Pređsedništvo
Državni svet, se izroči do končne rešitve v upravo ustaAntitasisticnega weta narodne osvoDwrnve Jugoslavije novnemu odseku pri ministrstvu za prosveto Srbije.
Prevzem imovine ustanove .>Velimirianum< izvrši
• Tajnik,: '
»
Predsednik:
mešana komisija, katero sporazumno odredi pređsedM. Peruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r. ništvo ministrskega sveta demokratske federativne Jugo1 slavije in pređsedništvo federalne vlade Srbije,

235

Po en overjeni izvod komisijskega poročila naj se
pošlje predsedništvu ministrskega sveta demokratske
federativne Jugoslavije in predsedništvu federalne vlade
Srbije.
Člen 4.
Določbe o likvidaciji upravnih*sodišč se predpišejo s
'pravilnikom predsedništva federalnih vlad.
Člen 5.
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 30. julija 1945.
Predsednik ministrskega sveta
minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r.
520.
Odlok o likvidaciji Hranilnice donavske banovine
v Novem Sadu
(minister za finance, VII. št. 4158 z dne 24. junija
1945).
521.
Dopolnitev odloka
o ureditvi prejemkov uslužbencev in zdravnikov
pri ustanovah socialnega zavarovanja in javne službe
za posredovanje dela
Na podlagi člena 13. uredbe o ureditvi prejemkov
civilnih državnih uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev zveznih ministrstev in ustanov, takole
odločam:
Na koncu točke 4. odloka IV. št. 1384 z dne 2. julija
!945 (Uradni list DFJ št. 50 z dne 17. julija 1945) naj
s
e postavi namesto (pike vejica in doda naslednje besedilo: >a so pogodbeni zdravniki-specialisti za določeni
jim honorar .dolžni- delati za vsako plačano uro pol
Ur
e več.<
•
Beograd dne 27. junija 1945.
, . IV. št. 1711.
Minister za socialno politiko:
Dr. KržiSnik e. r.
\

522.
Naredba o prepovedi uvoza sadnih sadik iz Vojvodine
(minister za kmetijstvo. II. št. 5057 z dne 30. ju% 1945.2.

V zvezi z odlokom ministrstva za trgovino in preskrbo, s katerim se je določilo področje zveznega ministrstva in federalnih ministrstev za trgovino in preskrbo
glede delniških družb in po pojasnilu ministrstva za trgovino in preskrbo št. 8283 z dne 30. maja '945 se radi
enotnega postopka glede obveznega objavljanja podatkov
delniških družb izdaja naslednje
navodilo
za obvezno objavljanje podatkov delniških družb
Delniške družbe morajo svoje obvezne objave objavljati v uradnem lislu tiste federalne edinice, na katere
območju imajo svoj sedež.
Poleg *2ga so delniške družbe, katerih osnovna glavnica presega 1,000.000 dinarjev,, dolžne objavljati svoje
objave tudi v Uradnem listu demokratske federativne
Jugoslavije.
Beograd dne 23. julija 1945.
IV. št. 8374.
, Pomočnik
ministra -za trgovino in preskrbo?
L. Sokolov ,s. r.
-)
524.
Dopolnitve in spremembe glavnega cenika Jugoslovanskih železnic za prevoz potnikov, prtljage •
blaga po železnici z dne 1. oktobra.1940.
(Glavna železniška uprava, G. u. ž. št. 2516/45 z dne
ao. julija 1945.)
S

525.

. Tarifno obvestilo

Na dan 1. avgusta 1945 stopijo v veljavo naslednji
ceniki na tistih progah državnih železnic demokratske
federativne Jugoslavije, ki so izročene glavnemu prometu, razen prog: Gornje Skoplje—Zostov—Ohrid; Podmolje—Tašmoruniške; Podgorica—Plavnica:
Cenik, za prevoz blaga, zvezek 1,
Cenik za prevoz blaga, zvezek 2.
Ta dva cenika sta nova prečiščena izdaja starih cenikov, kd so veljali do 6. aprila 1941, in sicer:
Ceniki za prevoz blaga, zvezek 1, z dne 1. julija 1938;
Cenik, za prevoz blaga, zvezek 2, z dne 1; septembra 1940.
•
Tega dne prenehata veljati cenika za prevox blaga,
t j. Cenik za prevoz blaga, zvezek 1, in Cenik za prevoz
blaga, zvezek 2, ki sta veljala na ozemlju Jugoslavije do
6. aprila 1941, in tudi vsi ceniki za prevoz blaga, izdani
med okupacijo.
'
Iz Glavne železniške uprave.
Beograd dne 30. julija 1945, G. u. ž. št. 6448/45.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/IL

Priloga k 30. kosu z dne 29. avgusta 1945.

Sodna oblastva
Trgovinski register
Spremembe in dodatki:
ffo.
Sedež: Ljubljana.
ûah vpisa: 13. avgusta 1945.
»esodilo: >Zmaj< tetania «a galva<"«• elemente in elektrotehniko, družba a o. z.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
"tovehije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo v Ljubljani /. dne 29. maja
*•45 se vpise kot delegat ministrstva za
Bjdustrijo in rudarstvo Penne Bojan,
rJ0*- iz Li"l>ljane.
izbrišejo se poslovodje Erce Fraue,
*r. Valencic Vlado in Lesjak Franc,
ravnatelj s prokuro Jeglič Franc ter
ciani nadzorstvenega odbora dr. Slokar
jvan, dr. Mohorič Jakob in Krhne Štefan.
Delegat ministrstva za pravosodje
• okroinem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
dné 11. avgusta 1946.
D ~ Bg C III 7/17.
Sedež: Lajtersberg pri Mariboru.
^ vpisa: 16. avgusta 1915.
Besedilo: Opekarna Lajtersberg Franc
•
Uer
wuschek. '
x •
,, z odlokom ministrstva za industrijo
fa rudarstvo Narodne vlade Slovenije
^doe 3. ••. 1945, zap. St. 775, je na
•~ '&
«L !-, 3., 4., 8., 9. in 10. odloka
•
Ä0J•-a * due 21. novembra 1944 o
w^
sovražinškega imetja v državno
•1*» postavljen za delegata tov. Bre. . ^vsek Oton.
Firma se podpisuje odslej tako, da
£*JP£*e tov. Brezovšek Oton svoje, ime
K^.^gom sedanjega tvrdkinega imena
ribo ^ x ••^•. Košaki î>ri Ma. Delegat ministrstva za pravosodje
Pri okrožnemv kot trgovinskem sodišču
v Mariboru
'
dne 16. avgusta 1945.
Firm D-Rg A II 12
.72.
«'*
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 18. avgusta* 1945.
sedilo:
VmV
Tovarna letalskih delov
V
«M, Maribor-Tezno, družba z o. z.
' Na podlagi odloka AVNOJ-a z dne
*L- XI. 1944, Člena 1. o konfiskaciji imo••• se izbrišejo poslovodja Karl Dorne-

mann, trgovec v Frankfurtu /M., namestnika 'ing. Guido Wimmer in Walter
Niegtsch, trgovec v Frankfurtu /M. ter
prokurista Heinrich Wilhelm Sussner in
Walter We'rtheim.
Na novo se vpiše ing. Miloš Brelih
kot delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo v Narodni vladi Slovenije.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Mariboru
dne 18. avgusta 1945.
D — Bg B9/17

Zadružni register
Vplsli

Številka 17.

bora, Če sta pa odsotna, dva za to pooblasčena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Mavko Friderik, hot. kuhar v Domžalah, predsednik,
' ,
Hladek Hugo, knjigovodja v Domžalah, tajnik,
jZorman Pavla, knjigovodkinja v Domžalah, blagajničarka,
Grad Ciril, kmet v Beračevem,
Repas Anton, kolar v Slovenjem
Gradcu,
Zupančič Vera, trgovska pomočnica v
Dolskem,
Cerar Dominik, delavec v Ihanu,
Gostinčar Jože, sadjar, Vir, .
Stražar Matija, usnja'r v Domžalah,
Sušnik Alojzij, delavec v Količevem,
Oražem Jakob, kmet v, Krtini.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okroinem kot trgovinskem sodišču
T Ljubljani
dne 11. avgusta 1945.
D-Fi 11/45. - Zadr. IV. 131/1

73.
Sedež: Domžale.
Dan vpisa: 13. avgusta Ì945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga % omejenim jamstvom v Domžalah.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 22. julija 1945 za nedoločen
cas.
Naloga zadruge je:
a) nabava gospodarskih" in življenj
Sedež: Ljubljana.
ekih potrebščin za članstvo brez poDan vpisa: 13. avgusta 1945.
srednikov,
Besedilo: Čevljarska produktivna za*
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov druga z omejenim jamstvom v Ljubljani.
članov-brez posrednikov,
, Naloga zadruge je, da za svoje člane
c) ustanavljanje posebnih odsekov za nabavlja surovine, orodje in druge po-pospeševanje posameznih gospodarskih trebščine ter izdeluje po možnosti v
panog, kakor: sadjarstva, vinarstva, po- skupnih delavnicah in vnovčuje vse y
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in go- čevljarsko stroko spadajoče izdelke. t
zdarstva, če in dokler ni v istem okoNadalje skrbi za strokovno izobrazbo
lišu posebne zadruge te vrste.
svojih članov, zlasti tudi za vzgojo. ZaČ) najemanje in nakupovanje inven- druga je bila ustanovljena* na skupščini
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- dne 16. julija 1945 za nedoločen čas.
družno korist,
Poslovni delež znaša 1500.— din'ih
d) sklicevanje članskih"' sestankov, pri- se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
rejanje predavanj in tečajev, za poglo- Vsak zadružnik jamci še s trikratnim
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega zneskom vpisanih deležev. Zadruga obsodelovanja ter prebujanja zadružne za- javlja svoje priobčitve na razglasni devesti.
ski v svoji poslovalnici.
,Vse te naloge opravlja radi samopoUpravni odbor sestavljajo predsednik
moči in izboljšanja gospodarstva svojih in šest članov, ki jih voli skupščina za
članov in delovnega ljudstva.
dobo treh let.
Poslovni delež znaša 50 din in se moVsako leto izstopi tretjina odborni
ra vplačati ob vstopu v zadrugo.
kov.
Vsak zadružnik jamči se z desetkratZadrugo zastopata in zanjo podpisunim zneskom vpisanih deležev. Zadruga jeta predsednik in tajnik upravnega od*
razglaša svoje priobčitve na razglasni bora, če ' sta pa odsotna, dva za to po
deski y svoji poslovalnici.
oblasčena člana upravnega odbora.
Upravni o<lbor sestavljajo predsednik,
Člani upravnega odbora so:
tajnik, blagajnik in 8 članov, ki jih voli
Kristan Franc, Celovška cesta 81,
skupščina za dobo treh let.
predsednik,
Vsako leto izstopi tretjina odborniHočevar Jože, Vodnikova 34. ,
kov.
• ,"
Samuh Lojze, Zaloška 34,
(
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- . 2avbi Matija, Mivka 25,
.Gantar Jože. Zabjak 3.
-jeta predsednik in tajnik upravnega od-

Štev. 16.

Stran 38.
~rnko Mirko, Večna pot 7,
Eržen Albin, Slomškova 12, vsi cevljarji iz Ljubljane.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
dne 11. avfjusta 1945.
D FI 10/45. — Zadr. IV 130/1.
.
a.

Razna oblastva
Stev. 637/45.
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Razpis.
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto knjižničarja v knjižnici pravne fakultete v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 2.
uradniškega zakona, naj se vlože naj.
kasneje do 14. septembra 1945 na rektoratu univerze v Ljubljani. Prednost
imajo prosilci z znanjem tujih jezikov.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 27. avgusta 1945.
Rektor: Kos s. r.

• Objava.
Na osnovi odloka št. 418 predsedstva
ministrskega sveta, državne'komisije za
vojno škodo, je smatrati vso škodo na
blagu, ki je nastala med prevozom po
železnici v dobi okupacije za vojno škodo4
Spričo gornjega opozarjamo vse stranke, ki so utrpele kakršno koli škodo na
blagu, nastalo med prevozom v tej dobi,
pa za to škodo niso še prejele odškodnine odaželeznice, da to škodo v predpisanem roku prijavijo pristojnim oblastem kot vojno škodo, ne glede na to,
ali so med tem že uveljavili svoje odškodninske zahteve pri železniški upravi ali ne.
. Ljubljana dne 25. avgusta 1945.
Železniška uprava Ljubljana
Pomočnik upravnika:
573
ing. Subie s. r.

Izgubil sem izpričevalo II. razreda
I. državne realne gimnazije v Ljubljani
na ime Cad Josip iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
583
Cad Josip
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 18241, izdano od mestnega
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Cernigoj Kristijan iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
586
Cernigoj Kristijan
Izgubila sem izpričevali IV. razreda
uršulinske dekl. vadnice v Ljubljani in
La razreda uršulinske realne gimnazije
v Ljubljani na ime Fišer Anica iz Ljubljane. Proglašam ju za neveljavni.
588
Fišer Anica
Izgubila sem izpričevalo VI., VII. in
VIII. razreda II. ženske realne gimnazije v Ljubljani na ime Košak Danica
iz Ljubljane. Proglašam jih za neveljavna.
579
Košak Danica

Delegat ministrstva za ind. in rudarstvo pri tvrdki Tovarne letalskih delov
VDM Maribor-Tezno dr. z o. z. poziva
vse tiste, ki imajo kakršne koli terjatve
ali dolgove proti imenovani tvrdki,- da
te prijavijo delegatu v roku osmih dni
po objavi z vsemi dokazilnimi listinami.
Delegat
ministr. za industrijo in rude
Narodne .vlade Slovenije
571
• ing. Miloš Brelih

Izgubljene listine
Izgubila sem izpričevalo I.c' razreda
II. ženske realne gimnazije v Ljubljani
za šolsko leto 1942./43. na ime Bonča
Milena iz Ljubljane, Kettejeva ulica 8,
sedaj stanuioča v Sevnici. Proglašam ga
za neveljavno.
'
568
Bontà Milena

izgubila se je dovolilnica za vožnjo e
kolesom (ev. tabi. št. 90.459) s plačano
takso, izdana od okrajnega odbora OF.
v Žalcu na ime Potočnik Martin, roj;
1. okt. 1903 v Zabukovci. Proglašam jo
za neveljavno.
570
Potočnik Martin,
Liboje, pošta Petrovce.
Ukradeni sta mi bili izpričevalo o završnem izpitu štirirazredne meščanske
šole v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani in letno izpričevalo IV.a razreda
istega zavoda, obe na ime Ro'bič Amalija
iz Gozda Martuljek pri Kranjski gori.
Proglašam jih za neveljavni.
572
Robič Amalija

Izgubil sem izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu na H. moški realni gimnaziji v • Ljubljani (na Rakovniku) •&
leto 1944 na ime Kvas Miroslav iz Ljubljane. Proelašam ga za neveljavno.
582
Kvas Miroslav

Izgubil sem listino o dodelitvi vojaškega konja v mojo privatno last, izdano dne 29. julija 1945, št. 215/45, od
okraj, odbora OF, odsek za kmetijstvo,
v Slov. Gradcu in jo proglašam za neveljavno.
578
Sirnik Otmar,
posestnik z Otiškega vrha 98.

#
*
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od Komande narodne
milice v Ljubljani na ime Markežič Danica iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno
567
Markežič Danica

Izgubil sem zadružno knjižico sUčiteljske samopomoči« v Ljubljani na ime
Sorec Kari, šolski upravitelj v Selih pri
Ptuju. Proglašam jo za neveljavno.
574
Sorec Kari

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
orožni list in kolesarsko legitimacijo, vse
na ime Markič Anton iz Strahinja. Proglašam i ih za neveljavne.
Markič Anton,
r>7
575
^
vas Slrahinj, pošta Naklo.

, Razno
Poziv upnikom

Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 8646, izdano od min. za trgovino in preskrbo, odsek za kurivo v
Ljubljani, na ime Perko Matija iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
584
Perko Matija

Izgubila sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani in ga proglašam za neveljavnega.
576
Mavec Pavla
Izgubil sem oziroma odvzete so mi
bile po okupatorju naslednje listine: vsa
izpričevala osnovne šole v Šmartnem ob
Paki iz leta 1927. do 1931., Vsa izpričevala, kakor fudi maturitetno izpričevalo
drž. realne gimnazije v Celju iz leta
1931. do 1939. ter indeks poljedelske
fakultete v Zagrebu izleta 193P-.do 1941.,
glaseča se na ime: Mikuš Boris, Smartno ob Paki. Proglašam jih za neveljavne.
569
Mikuš Boris
Izgubila sem izpričevalo VI. razreda
drž. klasične gimnazije v Ljubljani za
1. 1943./44. na ime Nevšimal Hana iz
Ljubljane. Proelašam ga za neveljavno.
580
Nevšimal Hana ,

Izgubila sem izpričevalo IH.a razreda
II. drž. realne gimnazije v Ljubljani za
1. 1943./44. na ime Stopar Neva iz Lju- ,
tornerà. Proglašam ga za'neveljavno.
589
Stopar Neva 't
Izgubila sem izpričevalo II. letnika
drž. učiteljišča y Ljubljani za L 1941./42. »
na ime Špan Vida iz Drašič. Proglašam»
ga za neveljavno.
587
Span Vida
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od Komande narodne milice v, -'
Ljubljani na ime Tičar Josipina iz Ljub«
ljane. Proglašam jo za neveljavno.
577
Tičar Josipina
^Izgubil sem šofersko izkaznico štev.
379 (001665), izdano od vojaške šoferske
šole v Ljubljani na ime Ukmar CiriL,
Proglašam jo'za neveljavno.
585
Ukmar Ciril
Izgubil sem novo osebno izkaznico, izdano' od Komande narodne milice v
Ljubljani na ime Vidmar Jožef iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
581
Vidniar Jožef

' Jjiedoii: Pollar Robert; ti»k in založba: .tiskarna Merkur —-eba v. Ljubljani.

POSEBNA PRILOGA
k Štev. 81. „Uradnega lista Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije** *
z dne 1. septembra 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" it 56 in 57.

Številke 56 5B dne 3. avgusta 1945.
526.
Na podlagi Člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem predstavniškem zboru Jugoslavije
kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji in na podlagi členov 1. in 5. zakona o podeljevanju
amnestije in pomilostitve ter na predlog predsednika
zvezne vlade in ministra za narodno brambo izdaje
predsedništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve
Jugoslavije naslednji
ukaz
o splošni amnestiji in pomilostitvi
Člen Ï.
Daje ee splošna amnestija:
1. vsem tistim, ki so sodelovali v četniških in nedičevskih edinicah, v edinicah hrvatskega in slovenskega
domobranstva, v muslimanski milici, v arnavtskih oboroženih formacijah in v vseh ostalih oboroženih formacijah v službi okupatorjev ali so jim pomagali, kakor
tudi vsem tistim, ki so pripadali ustreznim političnim
organizacijam ali njihovemu administrativnemu oziroma
Podnemu aparatu;
2. vsem tistim, ki so dezertirali iz Jugoslovanske
Vojske ali se niso odzvali mobilizaciji, pa do dneva objave
tega ukaza niso prestopili na sovražnikovo stran;
3. vsem tistim, ki so sodelovali z okupatorjem na
kulturnem in umetniškem poprišču, kolikor to sodelovanje ni prekoračilo okvira njihove redne poklicne dejavnosti;
4. vsem tistim, ki so oklevetali ali razžalili Jugoslovansko vojsko, njene predstaviiLke, narodna oblastva in
[•••••• organe.
""*""
^V
v
Člen 2.
Od amnestije po točki 1. člena 1. se izvzemajo:
1. ustaši, ljotičevci in pripadniki ruskega prostovoljnega korpusa, razen tistih, ki eo bili prisilno mobili!*irani po 1. Januarja 1942;
2. tisti, ki so v omenjenih formacijah in organizacijah storili zločine, kakršni so umori, požigi, ropi,
Posilstva in tem podobni;
3. tisti, ki so bili Člani Kulturbünde, ovaduhi, agenti,
uradniki in drugi funkcionarji Gestapa, OVRE in sploh
tajne političn# policije v službi okupatorjev in prekih
sodišč;
4. ideološki pobudniki, organizatorji in voditelji ter
tisti, ki so v večjem obsegu finansirali ali materialno
podpirali zgoraj navedene organizacije, jns višji operativni in zaledni komandni kader, začenši od bataljonsk'h
komandantov in načelnikov navzgor (komandanti in na-

čelniki polkov, brigad, divizij in korov), šefi, načelniki
in višji vodje uradniškega aparata;
5. tisti, ki so pobegnili v inozemstvo pred odgovornostjo narodnim oblastvom.
Člen 3.
- Amnestija po členu 1. se nanaša samo na.tiste, proti
katerim do dneva objave tega ukaza ni bila izrečena
pravnomočna sodba za dejanja, katera so storili.
Za osebe po členu 1. pod točkama 1. in 2., ki so na
begu pred narodno oblastjo, se uporabi amnestija, ako
se v roku enega meseca po objavi tega ukaza dajo na
razpolago narodnim oblastvom.
Člen 4.
;
Splošna amnestija se daje:
1. vsem vojaškim osebam, ki so do dneva objave
tega ukaza bili obsojeni e pravnomočnimi sodbami
vojaških sodišč, pa jim je kazen izrečena pogojno ali
pa je bila njena izvršitev odložena do konca vojne;
2. vsem takim civilistom, ki so do dneva objave
tega ukaza bili obsojeni s pravnomočnimi sodbami vojaških sodišč, pa jim je izvršitev kazni odložena do konca
vojne, ako so bili mobilizirani, in so sodelovali v osvo.
bodilni vojni y sestavu vojaških edinic Jugoslovanske
vojske.
*
k Člen 5.
Pomiloščeni so vsi tisti, ki so bili do dneva objave
tega ukaza pravnomočno obsojeni za dejahja_iz točk 1.
do 4. člena 1. ter se jim odpusti še neprestani del kazni
prisilnega dela brez odvzema prostosti, kazni odvzema
prostosti in kazni odvzema prostosti e prisilnim delom,
pri čemer ee jim prej izrečene kazni priravnajo po
členih 1. in 10. zakona o vrstah kazni
Ta pomilostitev se ne nanaša na osebe, navedene •
členu 2. tega ukaza.
Člene.
Pomiloščeni so vsi-drugi; ki so bili do dneva objave
tega ukaza pravnomočno obsojeni na kazen prisilnega
dela brez odvzema svobode, kazen odvzema svobode ali
kazen odvzema svobode s prisilnim delom, pri čemer
se jim za prej izrečene skazni,-priravnajo po členih 1.
in 10. zakona o vrstah. kazni, in .sicer:
1. tistim, ki so obsojeni na navedene kazni s trajanjem do enega leta, se odpusti nadaljnje prestajanje
kazni;
2. tistim, ki so obsojeni na navedene kazni s trajanjem od 1 do 2 let, se oprosti polovica izrečene kazni;
3. tistim, ki so obsojeni na navedene kazni s \••\*njem od 2 do 5 let, se oprosti tretjina izrečene/kazni;
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4. tistim, ki so, obsojeni na navedene kazni s trajanjem od 5 let navzgor, se oprosti petina izrečene kazni.
Oproščeni del, kazni se računa "od skupne s sodbo
izrečene kazni.
Člen 7.
Od pomilostitve po členu 6. se izvzemajo:
1. tisti, katerim se je kazen dosmrtne robije (ječe)
znižala na časno kazen na podlagi zakona o vrstah kazni;
2. tisti, ki so navedeni v točkah 1., 3. in 5. člena 2.
tega ukaza. ' "
1
Člen 8.
Odločbe po tem ukazu izrekajo. tista sodišča, pri
katerih se vodi ali se je vodil postopek na prvi stopnji.
Tisti, ki mislijo, da jih obsegata amnestija oziroma
pomilostitev po tem ukazu, pa bi se zanje ne uporabila,
oziroma bi jim kazen ne bila znižana, se morejo obrniti
do sodišča, navedenega v prvem odstavku tega člena.
Zoper odločbo navedenega sodiščaima prizadeti pravico pritožbe na pristojno višje sodišče v roku 8 dni od
dneva, ko mu- je bila odločba sodišča vročena.
Pristojno višje sodišče odloči o pritožbi dokončno ih
proti njegovi odločbi ni redne pritožbe.
Člen 9.
- Ministrstvo za pravosodje demokratske federativne
Jugoslavije se pooblašča, da poskrbi za izvršitev tega
ukaza in da rešuje vsa sporna vprašanja, ki bi nastala
pri njegovem izvrševanju.
. .Člen 10.
Ta ukaz stopi: v veljavo z dnem objave v Uradnem'
listu.demokratske, federativne Jugoslavije.
Beograd dne 3. avgusta 1945.
Tajnik:
M* Peruničić s. r.

-

Predsednik:
Dr. Ivan Ribar s. r.

-

527.
Zakon o reviziji razdelitve'zemlje kolonistom in
agrarnim interesentom v Makedoniji in v k*ôsovskometohijski pokrajini.
(predsedništvo AntifašistiČnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 3. avgusta 1945.)

528.
-.

•

•

•

*/

- Na podlagi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije, kot začasnem organu narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno izdaje predsedništvo AntifašistiČnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije naslednji

zakon
o reševanju nerešenih spisov invalidov
iz prejšnjih vojn
Člen 1.
*
Nerešene' invalidske spise invalidov in drugih žrtev
iz prejšnjih vojn rešuje db izdaje novega zakona o invalidih po predpisih, ki so veljali do 6. aprila 1941, na
prvi stopnji-okrožno narodno sodišče, na druci in zad-

nji stopnji pa višje invalidsko sodišče, ki sme po potrebi
imeti več senatov, kolikor ti predpisi ne nasprotujejo
odloku AntifašistiČnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 3. februarja 1945.
Člen 2,
Višje invalidsko sodišče oziroma njegovi senati se
sestavijo pri ministrstvu za socialno politiko vsake fede,
raine edinice in sestoji vsako iz treh- članov-» in njihovih
namestnikov. Člani sodišča so: en sodnik vrhovnega
sodišča federalne edinice, en sodnik okrožnega ali okrajnega narodnega sodišča in en priznan vojni invalid, vsi
v tistem kraju. Ciane tega sodišča in njihove namestnike
postavlja federalni minister za/socialno politiko v sporazumu s federalnim ministrom za pravosodje, ako ••
to sodniki rednih sodišč; člana sodišča, ki je vojni invalid, in njegovega namestnika pa postavlja na predlog
Društva vojnih invalidov.
Po činu najstarejši član sodišča je obenem predsednik sodišča oziroma senata.
Delovodja sodišča je po možnosti diplomiran pravnik; postavlja ga federalni minister za socialno politik'.'.
Namestniki sodnikov morajo izpolnjevati pogojo
članov, katere nadomestiijejo. .
Ostalo, upravno osebje sodišča postavlja federalni
minister za socialno politiko.
Odločbe višjega invalidskega sodišča se izrekajo z
večino glasov.
Clen3.
Sodišča po členu 1. tega zakona odločajo tudi o
prijavah, katere predložijo:
1. osebe, ki so bile kot bojevniki bivše Jugoslovan-,
ske vojske onesposobljene v vojni s sovražnikom v aprilu
1941. in osebe, ki so gri izvrševanju službe po naredbi
pristojnega oblastva za vojne namene bivše jugoslovanske vojske bile onesposobljene v omenjeni vojni;
2. rodbinski člani oseb po točki 1. tega člena, ki so
ob tam navedenih okoliščinah v vojni aprila 1941 padle,
umrle ali se pogrešajo in imajo po zakonu pravico do
invalidske podpore;
3. rodbinski člani umrlih priznanih vojnih invalidov,
ki imajo pravico do invalidnine.
Člen 4.
Za vedno zgubijo svojstvo invalida in pravice, ki
so s tem zvezane, vsi tisti in njihove rodbine, starši,
bratje in sestre, ki so prostovoljno sodelovali na strani
okupatorjev in njihovih pomagačev v borbi proti partizanskim odredom Jugoslavije, proti narodno osvobodilni
vojski, Jugoslovanski vojski in njenim zaveznikom.
Vojni invalidi, ki s sodno razsodbo izgubijo častne
pravice, izgubijo tudi svojstvo in pravice invalida za •••,
za katerega so z razsodbo izgubili častne pravice.
Narodna oblastva, ki zvedo za dejstva iz prvega in
drugega odstavka tega člena, morajo obvestiti o njih pristojno izplačilno blagajno, ki takoj ustavi izplačilo invalidskih prejemkov in o tem obvesti pristojno federalno
ministrstvo za socialno politiko, ki naj zahteva od pristojnega invalidskega sodišča, da se taki osebi odvzame
svojstvo invalida. (
""•r* Člen 6.
•.
Pogrebne ' stroške za osebne invalide izplača pristojno finančno oblastvo brez sodne odločbe.
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Clcn 6.
Nerešene invalidske spise z območja Vojvodine rešuje višje invalidsko sodišče pri pokrajinskem odboru
za Vojvodino. Sestav tega sodišča je enak kakor po
Členu 2. tega zakona, le da vse postavitve v zvezi s tem
sodiščem izvršuje pokrajinski odbor.
Člen 7.
Minister za socialno politiko demokratske federativne Jugoslavije predpiše v sporazumu s prizadetimi
ministri natančnejše določbe za izvrševanje tega zakona,
določbe o izplačevanju invalidskih prejemkov in tudi
določbe o sestavitvi in o poslovnih sedežih invalidskih
zdravniških komisij.
.
Člen 8/
Za zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije,
Beograd dne 3. avgusta 1945.
Prcdscđništvo
Antifagističncga sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Predsednik:
Tajnik:
Dr. Ivan Ribar s. r.
BL Peruničič s. r.

Člen 3. ,
Velika kmetijska "posestva rabijo pod upravo zveznega ali federalnega ministrstva za kmetijstvo predvsem za povzdigo vsega kmetijstva in deloma tudi ••.
povečanje splošne kmetijske proizvodnje. Za ta namen
imajo zlasti téle naloge:
1. vzgajati požlahtnjeno kakdvostno seme, plemensko
živino in sadike za vso državo in pri tem podpirati
federalne in zadružne ustanove in posameznike, ki se
bavijo s selekcijo živine in s pridelavo kakovostnega
semenja in sadik;
2. rabiti za kmetijske, vzorne, znanstvene, in praktične poizkuse na področju rastlinske proizvodnje in
živinoreje;
...
3. omogočati praktično šolanje in izpopolnjevanje
kmetijskih strokovnjakov in kmetovalcev sploh;
4. pridelovati razne kmetijske proizvode (kmetijske
surovine za industrijo, živila itd.) na podlagi danih
proizvodnih nalog;
5. rabiti proizvodnji za potrebe veterinarskih ceni*
in zdravil.
Člen 4.
Za organiziranje uprave na velikih kmetijskih posestvih, ki jim po tem zakonu pripadajo, naj zvezno in
federalna ministrstva za kmetijstvo ••• pokrajinski od.
bor za Vojvodino ustanovijo posebne oddelke in odsek*

529.

Člen 5,

Na podlagi člena 4. odloka o vrhovnem zakonodajnem
m izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu narodne oblasti v Jugoslaviji med narodno osvobodilno vojno izdaje predeed»
ništvo Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije naslednji

Sedanja državna kmetijska zgledna in vzorna po
sestva tudi nadalje rabijo določenemu namenu
Člen 6.

Od kmetijskega zemljišča v Banatu. Bački, Baranji in Sremu, ki preide v državni zemljiški sklad, ee oddeli:
210.000 oralov plodne zemlje (z vsemi kmetijskimi tovarzakon '
nami, ki so organsko povezane e, kmetijskimi posestvio državnih kmetijskih posestnih
m z ostalimi napravami), da se ustanovijo:
a) velika državna kmetijska posestva pod upravo
' «en!
zveznega
ministrstva za kmetijstvo;
*
,
Radi povzdige kmetijstva se iz državnega zemljil
b)
kmetijska
posestva
pod
upravo
pokrajinskegaškega »klada oddeli del:
odbora za Vojvodino.
".'..„..-.
») aa velika državna kmetijska posestva kobilarne,
Od
zemljiškega
sklada
veleposestva
okoli
Osijeka,
vzorne postaje itd.) pod upravo zveznega ministrstva za
vštevši.kmetijske
tovarne
in
ostale
naprave^
organsko
kmetijstvo;
b) aa ••••••••, črvmeke postaje, ftnetrjeke po- povezane s temi posestvi, ee priključi 16.000 oralov dr-'
' • - -- *••, šolska poeestva M, pod opravo federatoega mini- žavnema posestva Belje.
^»tva za kmetijstvo.
/
# _
Člen 7.,
v
''
' Člen 2.
Zvezni minister.».kmetijstvo.naj.v,-«porazoma t
' ! Za državna kmetijska posestva, navedena v, Senu Ï. federalnim ministrom za kmetijstvo* zal Hrvatsko-in. •
'fcga zakona, se predvsem uporabijo razlaščena organi- predsedništvom pokrajinskega odbora za Vojvodino
z
irana kmetijska posestva z vsem živim in mrtvim inven- takoj prične organizirati navedena kmetijska posestva vtarjem na teh kmetijskih posestvih, računajoč tudi smislu tega zakona v rajonih in.na območjih,.za katere
gozdove in kmetijske tovarne, ki so organsko povezane misli, da ustrezajo zgoraj navedenim smotrom, upoštes
temi kmetijskimi posestvi. Tem organiziranim kmetij, vajoč pri tem potrebe agrarne ,reforme in kolonizacije.
ekim posestvom se priključijo nizka, poplavna in močvirnata zemljišča, ki niso primerna za kolonizacijo.
. Člen 8.
"-•-.
Ako bi tem kmetijskim posestvom primanjkovalo
Za državna kmetijska posestva zunaj Banata, Bačke
zgradb, ki so jim potrebne, se zvezni minister za kmetijstvo pooblašča, da v sporazumu z ministrom za kolo- in Baranje, Srema in okolice Osijeka izda odločbo zvezni
nizacijo in federalnimi ministri za kmetijstvo odvzame minister za kmetijstvo v.sporazumu z zveznim minizunaj teh posestev potrebno število razlaščenih kmetij- strom za kolonizacijo, s predsednikom. GpsjDodarskéaa
skih poslooij za zvezna in federalna kmetijska posestva. 1 sveta in s federalnimi ministrstvi 'za kmetijstva \ .1
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Člen 9.
Zvezni minister za kmetijstvo se pooblašča, da izda
v sporazumu z zveznim ministrom za finance in s predsednikom Gospodarskega sveta uredbo in pravilnike o
ustroju in poslovanju zveznih kmetijskih posestev, federalni ministri za kmetijstvo pa da izdajo uredbe in pravilnike kmetijskih posestev pod svojo upravo.
Člen 10.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 3. avgusta 1945.
'•
Predsedništvo
Antifalističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Feruničić s. r.
Dr. Ivan Ribar s. t.
530.
Na predlog ministrskega sveta in na podlagi člena 4.
odloka o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem
organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji izdaje
predsedništvo Antifalističnega eveta narodne osvoboditve
Jugoslavije naslednji

zakon
o zastopanju uradov, ustanov, podjetij in organizacij
javnega značaja
Člen 1.
Urade, ustanove, podjetja in organizacije javnega
značaja zastopajo pred sodišči in drugimi narodnimi
oblastvi glede zaščit« njihovih imovinekopravnih koristi
tisti, ki načelujejo tem uradom, podjetjem, ustanovam in
organizacijam, ali tisti, ki jih ti-odredijo.
Člen 2.
Zaščito imovinskopravnib koristi in zastopanje pred
eodišči in drugimi narodnimi oblastvj sme.prevzeti tudi
tisti organ nacodne oblasti, pod čigar vodstvom ali nadzoretvom je ta urad, ustanova ali podjetje, V tem smislu
določijo vrhovni nadzorni organi s posebnimi predpisi
način zastopanja podrejenih uradov, ustanov in podjetij.
Organizacije sme zastopati nadzorni organ teh organizacij. •
T-.
'
Člen 3/
* 0 zašCiti imovinskopravnih koristi uradov, ustanov,
podjetij in organizacij javnega značaja in o njih zaetopaniu pred sodišči in drugimi oblastvi tujih držav odloča
vrhovnj nadzorni organ tiste stroke, h kateri ta urad,
ustanova, podjetje ali organizacija spada.
Člen 4.
Likvidacijo že uvedenih epornln postopKov, preden
je stopil ta zakon v veljavo, izvede javni tožilec demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 5.
Navodila za izvrševanje tega zakona daje po potrebi
rvezni minister za pravosodje.

Člen 6.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 3. avgusta 1945.
Tajnik:
Predsednik:
M- Peniničić s. r.
"
Dr. Ivan Piibar s. r,
531.
Ker narodna oblastva pri izvrševanju zakona o zaplembi in pri opravljanju zaplembe ne ravnajo vedno
pravilno in tolmačijo neenotno in različno nekatere predpise gornjega zakona, zato v želji, da se odvrne vsakršna
napačna raba zakona in "da se na ta način cpreprečijo
krivice, izdaje predsedništvo AntHašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije naslednje
avtentično tolmačenje
nekaterih Členov, odstavkov in točk zakona o zaplembi
in o opravljanju zaplembo
K členoma 4, in 5.
Ce je oče obsojen na kazen zaplembe "celokupne imovine, se zapleni celokupna imovina razen prinovka sinov
v pokrajinah, kjer obstoji prinovek (n.. pr. v Srbiji), in
se ravna v smislu člena 6.
Ako je sin obsojen na kazen zaplembe celokupne
imovine, se sme zapleniti samo prinovek, ki pripada sinu.
Očetovo posestvo ostane nedotaknjeno.
Pravno tolmačenje o lastnini očeta in otrok daje
vrhovno sodišče federalne edinke«
•K členu 6.
a) Prvi odstavek člena 6. je treba razumeti tako, da
izvzema predmete sodni odposlanec ob opravljanju zaplembe;
'
b) jB. točka odstavka 1. more rabiti samo kmetom.
Za kmeta je treba šteti tistega, ki mu je obdelovanje
zemlje glavni poklic;
c) izjema po 3. točki odstavila 1. *e ne nanaša na
zaplembo hiš v mestih, če eo to lastniki, katerim obdelovanje, zemlje ni glavni poklic;
č) pri zaplembi hiš v mestih se pusti na razpolago
stanovanje, ki je neogibno potrebno za življenje obsojencu in njegovi ožji družini v smislu odstavka 2.;
ed) odstavek 2. je treba razumeti tako, da je z njim
obseženo tudi vzdrževanje nedoletnih otrok, ako je mati
nesposobna za delo, dokler se ne vrne hranilec;
e) ako tisti, ki je obsojen na odvzem prostosti in na
zaplembo, nima nikogar od bližnje rodbine, • bi ee
brigal za stvari, ki so izvzete od zaplembe v smislu
člena 6., mu je treba postaviti skrbnika;
f) izjeme po členu 6. se ne nanašajo na osebe po
členu 30. fcakona.
Drugi stavek v 2. točki, člena 6. velja samo v pri.
meni popolne zaplembe.
K členu 7.
',
' Prijave terjatev.drugih oseb se vlagajo pri sodišču,
ki opravlja zaplembo; to sodišče mora, poleg objave na
sodni deski v smislu člena 17., po Uradnem listu DFJ
pozvati upnike, naj v roku 15 dni prijavijo svoje terjatve.
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K členu IS.
S pristojno upravo narodne imovine je treba vselej
razumeti okrožno upravo narodne imovine, če te ni. pa
federalno upravo.
K členu 15.
Razsodbo zadostuje poslati v Izpisku (samo dispozitivni del). To velja tudi za razsodbe po odstavku 3.
člena 28. Izpisek razsodbe o zaplembi se mora objaviti
v Uradnem listu DFJ. Pri tem je treba navesti naslov
sodišča, ki naj opravi zaplembo.
Vojaška sodišča in komande morajo v smislu odstavka 3. člena 28. poslati vse razsodbe v izpisku pristojnim sodiščem radi oprave zaplembe, ne glede na to.
ali so to doslej že storila.
Ako ni obsojenca in tudi nima skrbnika, se razsodba
vroči enemu izmed ožjih članov obsojenčeve družine.
,
S pristojnim javnim tožilcem je treba razumeti okrož- nega javnega tožilca.
K členu 16.
Sodišče opravlja zaplembe samo na podlagi izvršne
razsodbe, ne pa tudi na podlagi spisov drugih oblastev,
v katerih se oblastvo sklicuje na obstoj take izvršne razsodbe, razen v primeru po odstavku 1. člena 28.
K členu 20.
Zaplemba se šteje za opravljeno z dnem, ko ee zapisnik o opravljeni zaplembi podpiše.
K členu 23.
Z izločitvenimi pravnimi zahtevki je treba ravnati
kot z rednimi tožbami tudi glede taks, razen pri hudih
napakah sodnega odposlanca; o tem odloča sodišče.
V primeru sekvestracije ali zaplembe imovine, ki je
,* skupna last, izvede njeno delitev sodišče.

Člen 2.
Volivni odbor ima naslednje dolžnosti:
1. izbrati predsednika odbora;
2. pribaviti od uprave podjetja seznam vseh zaposlenih däiavcev in sestaviti natančen volivni imenik a
opravo volitev;
3. izdati najmanj sedem dni pred volitvami in na
vidnem mestu v podjetju objaviti razpis volitev (volivni
razglas), ki ga podpiše predsednik volivnega odbora;
razglas mora navajati:
a) dan, kraj in čas volitev;
b) število zaupnikov in njihovih namestnikov, ki naj
se volijo;
c) kraj, kjer je na vpogled volivni imenik, kakor
tudi navodilo, da se popravki v volivnem imeniku lahko
zahtevajo samo do 24 ur pred pričetkom volitev;
č) kje in kdaj se sprejemajo kandidatne liste ter kje
in kdaj bodo volivcem na vpogled; •
4. priskrbeti s pomočjo podjetja potrebne prostore
za volitve;
5. sprejemati kandidatne liste v roku, določenem •
členu 3. te uredbe;
6. pripraviti vse, kar je potrebno za pravilno opra»
vo volitev;
7. voditi volitve;
8. ugotoviti izid volitev in ga objaviti prisotnim volivcem in izvoljenim delavskim zaupnikom;
9. sprejemati pritožbe o nepravilno opravljenih volitvah • na podlagi člena 11, te uredbe dostaviti lake
pritožbe pristojnemu narodnemu okrajnemu sodišču.
Vsi posli, navedeni v točkah 8. in 9. morajo biti i*>
vršeni najkasneje v treh dneh od dneva volitev.
Člen •.

K členu 38.
Prvi odstavek, ki govori o ustreljenih, ubitih, padlih
in pobeglih, je treba razumeti.tako, da velja tudi za tiste,
ki so umrli, preden jih je dosegla kazen.
Sodišče ni dolžno preiskovati, ali je bQ kdo dejansko ustreljen, ubit, ali je padel, pobegnil ali umrl, ker so
*a to izključno pristojni narodni odbori.
Ako imajo narodni okrajni odbori v smislu odstav.
&a 1. Člena 28. v rokah razsodbe, jih morajo poslati hkrati
ß popisom nepremične imovine.
Beograd dne 3. avgusta 1945.
Predeedništvo
AntilaŠiaticnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M* Pernniiié s, p.
Dr. Ivan Ribar s. r.

Kandidatne liste se vložijo pri volivnem odboru najkasneje tri, dni pred volitvami. Kandidatna lista mora
biti podpisana od uprave sindikalne podružnice ali pa od
tolikokrat po pet predlagateljev, kolikor je zaupnikov
predlaganih za kandidate.
Vsak predlagatelj sme podpisati samo eno kandidatno listo.
Na vsaki kandidatni listi mora biti po zaporednih"
številkah predlaganih toliko kandidatov ali njihovih namestnikov, kolikor se voli delavskih zaupnikov za tiste
podjetje. Poleg imena in priimka kandidata in nameatnika se vpiše njihov poklic in naslov.
Lieta, ki ne bi navajala prednjih podatkov, ee Rej«
za nepravilno in naj jo volivni odbor vrne prvemu pred».
lagatelju, da jo popravi v roku 24 ur.
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Člen 4.

Na podlagi člena 16. zakona o delavskih zaupnikih
izdajem naslednjo

Kandidatne Uste naj zaznamuje volivni odbor s Ste.
vilkami po vrsti, kakor so prispele, in naj jih izvesi na
vidnem mestu v podjetju.

uredbo
o yolîtîi delavskih ••••••••
den 1.
VoJitre delavakiti zaupnikov obavijajò voBvni ••°°*i na podlagi zakona o delavskih zaupnikih in T»
določbah te uredbe.

Člen 5.
Ako je bila vložena samo ena kandidatna lista, volivni odbor to na dan volitev ugotovi in vpiše v zapisnik
in brez glasovanja razglasi kandidate a te liste za izvoljene delavske zaupnike.
*

242
Člen 6.
.Voli se s tajnim glasovanjem z glasovnicami.
Za vsako predlagano listo naj pripravi volivni odbor
toliko glasovnic, kolikor je delavcev zaposlenih v podjetju.
Glasovnice za razne liste morajo biti označene z zaporednimi številkami ustreznih kandidatnih list.
Vsak volivec dobi za vsako listo po eno glasovnico
in eno kuverto.
V posebnem prostoru odbere volivec glasovnico •
tisto številko kandidatne liste, za katero glasuje, jo dene
v kuverto in jo zalepi ter odda volivnemu odboru, ostale
prejete glasovnice pa uniči.
Člen 7.
Praviloma se vrše volitve na dan odmora ali po
končanem delovnem času.
Stroške za volitve plača pristojna delavska zbornica.
Člen 8.
Po končanem glasovanju mora volivni odbor takoj
prešteti oddane kuverte in navesti v zapisniku njihovo
število.
Nato odpre volivni odbor kuverte in uredi glasovnice po številkah kandidatnih list radi ugotovitve volivnega izida.
Ce dobi volivni odbor v kuverti več kot eno glasovnico, jih vse uniči in izreče "za neveljavne.
Člen 9.
•Pri ugotavljanju volivnega izida je postopek tale:
Glasovi, oddani za vsako vloženo listo, se seštejejo
in se dobljeno število deli s številom predlaganih Zaupnikov v tistem podjetju. Na ta način dobljeni količnik
je volivni količnik. Glede na to dobi vsaka lista toliko
mandatov oziroma delavskih zaupnikov in njihovih namestnikov, kolikorkrat je volivni količnik obsežen v številu dobljenih glasov vsake liste. Če bi se na ta način
število mandatov delavskih zaupnikov in njihovih namestnikov ne porazdelilo popolnoma, se dodelijo preostali mandati po vrsti tistim listam, ki imajo največji
ostanek. Pri enakih ostankih odloči žreb e kocko, kateri
listi pripada nedodeljeni mandat.
Ce je kdo izvoljen na več kandidatnih listah, Je volivni odbor dolžan vprašati, na kateri listi se ima za
izvoljenega.
Člen 10.
Volivni odbor napravi o opravljenih volitvah zapisnik, v katerem ugotovi:
1. skupno število pravilnih glasovnic, ki so jih oddali volivci;
2. število glasov, oddanih za posamezne kandidatne liste;

3. volivni količnik in število mandatov, ki spadajo
na posamezne kandidatne liste;
4. imena izvoljenih delavskih zaupnikov;
5. morebitne pritožbe v zvezi z opravljenimi vi>
litvami.
Zapisnik podpišejo vsi člani volivnega odbora.
Člen 11.
Prizadete skupine delavcev in sindikalna organizacija se lahko pritožijo v roku 8 dni od dneva volitev po
volivnem odboru pri pristojnem narodnem okrajnem sodižču zaradi nepravilnosti pri opravi volitev.
Ce se ugotovi, da so bili v času volitev prekršeni
bistveni predpisi zakona o delavskih zaupnikih ali predpisi te uredbe, razveljavi narodno okrajno sodišče volitve in razpiše nove volitve v roku 8 dni od dneva prejete pritožbe.
Odločba narodnega okrajnega sodišča je dokončna.
Člen 12.
Predsednik volivnega odbora more v roku treh dni
potem ko postanejo volitve &a delavske zaupnike neovržne, pismeno pozvati vse izvoljene delavske zaupnike
na sejo radi konstituiranja in prevzema njihovih poslov.
Na tej seji izvolijo delavski zaupniki izmed sebo
starešino in tajnika.
Po opravljenih volitvah delavskih zaupnikov in njihovem konstituiranju mora predsednik volivnega odbora
v roku petih dni od dneva volitev predložiti pismeno
poročilo z zapisnikom o izidu volitev in o konstituiranju
delavskih zaupnikov pristojnemu okrožnemu (mestnemu)
narodnemu odboru, delavski zbornici in sindikalni orga.
nizaciji, upravi podjetja pa izroči samo poročilo o izvoljenih delavskih zaupnikih in njihovih namestnikih kakor
tudi o njihovem konstituiranju.
Ce se predsednik volivne komisije ne ravna po predpisih v prednjem odstavku, se izvoljeni delavski zaupniki po preteku tridnevnega roka sami konstituirajo
in naj izvoljeni starešina predloži poročilo, kakor je
navedeno v prednjem odstavku.
Člen IS.
Federalni ministri za socialno politiko izdajo natančnejše določbe o izvrševanju te uredbe.
Člen 14.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu D FJ.
Beograd dne 31. julija 1945.
IV. št. 1722.
Minister za socialno politike:
Dr. Kržišnik iS. r.

&f*»vîJ,ïc*» S7 • «!**«> 7. avcyustJBi 1945.
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Uredba

o cenzuri kinematografskih iilmos
Člen 1.
Vsak kinematografski film in tudi vsakV reklamna
fotografija in lepak se mora za javno prikazovanje cenzurirati.

Člen 2.
Cenzuro kinematografskih filmov opravlja cenzurna
komisija prj Filmskem podjetju demokratske federativne
Jugoslavije.
Cenzurno komisijo tvorijo po en delegat ministrstva
za narodno brambo in ministrstva za informacije ter de.
legat ministrstva za prosveto, ki je hkrati tajnik cenzurne komisije in vodi njeno delo.

URADNI LIST
• SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA iN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 18.

Priloga k 31. kosu z dne 1. septembra 1945.

Letnik III.

Oi)j
Sodna oblastva
•
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- R 51/45.

Amortizacija.
Na prošnjo mestne elektrarne v Celju
uvaja postopek za amortizacijo vred"otnice, ki jo je prosilka baje izgubila,
letnik
te vrednoinice se pozivlje, da
v
teku šestih mesecev po objavi v UradJifm listu uveljavi svoje pravice, sicer
bi se po preteku tega roka proglasilo,
da
Jo ta vrednotnica brez moči.
Oznamenilo vrednotn.: Bon št. 003406,
giaseč se na RM 25.570.— in izdan od
ttunistrstva za finance demokratične federativne Jugoslavije, glavna komisija
^odvzem in zamenjavo novčanic v Mari
boru dne 9. julija 1945.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem sodišču v Celju
dne 29. avgusta 1945.
Ee

i

Trgovinski register
Spremembe in dodatki:
&.

•

Sedež: Dole 11.
Dan vpisa: 22. avgusta 1945.
Besedilo: Valjčni mlin in elektrarna
Bistra Franka Zupan.
jP jTPiŠe se Prokurist ing. Kobler Kari
Delegat ministrstva za pravosodje
vn okrožnem kot trgovinskem sodišču
T Ljubljani
dne 21. avgusta 1946.
D Rg A VI 189/3
ft.
Sedež: Ljubljana,
Dai
18
fcf? TPlo:
*: 22- avgusta 1945.
W,S
Akcijska družba za
Btr
l• 4o, podružnica v Ljubljani.
N
ä,,ata .P°dlagi dekreta ministrstva za in147/"J° in rudarstvo v Ljubljani štev.
se vpiŠe
del•f fa.^Ztov
*dne
^* ma
'a 1945
- Beber
Josip
iz Ljubljane.
•(•• i udvi
^i° se= člana načelstva dr. SteinniT v
k in Krüger Rudolf, namestil, c]ana na6elstva dr. Engel Feliks,
vnik dr ž
Alîl
" be direktor Rosman
TVr„ikSander ter prokuristi Hierhammer
«aks, Pflugfelder Friderik, Polak Franc,
aime
Gustav in Hitzl Ervin.
'Delegat ministrstva za nravosodje
11 okr
ožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
— dne 21. avgusta 1945.
D Družb. II 100/112

77.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. avgusta 1945.
Besedilo: Stane Dcrganc, družba z
o. z.
Na podlagi dekreta ministrstva za trgovino in preskrbo z dne 8. junija 1945,
zap. štev. 107/1, se vpišeta delegat mi.
nistrstva za trgovino in preskrbo Wolfing Anton in pomočnik delegata Kovačič Ernest, oba iz Ljubljane.
Delegata bosta skupno zastopala
družbo in zanjo skupno podpisovala.
Izbriše se poslovodja Derganc Stane.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
dne 18. avgusta 1945.
D Rg C III 198/6
78.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. avgusta 1945.
Besedilo: Prometni zavod za premog,
d. d.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za trgovino in
preskrbo z dne 22. junija 1945, št. 138/1,
se vpiše delegat tov. Lesjak Alojzij iz
Ljubljane, pod čigar vodstvom se bo
nadaljevalo družbino poslovanje ter bo
podpisoval za firmo tako, da bo pod
besedilo tvrdke pristavljal svoj lastnoročni podpis.
Izbrišejo se člani upravnega sveta:
Praprotnik Edvard, Mohorič Ivan, Praprotnik Rezika, Pogačnik Bogdan, dr.
Marn Rudolf in Karis Josip ter prokurista Valentin Izidor in Rozman Janez.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
dne 21. avgusta 1945.
D Rg B I 176/21

Razna oblastva
St. 21268/45.

kandidatni listi za sedanjimi člani skupščine največ glasov.
Ta vpoklic je Narodna vlada Slovenije, ministrstvo za notranje zadeve razveljavilo z odločbo z dne 23. t m. štev.
1501/6 ter odredilo, da se izpraznjeno
10. odposlansko mesto dopolni z nadomestnimi volitvami.
Razpis nadomestnih volitev v II. mestni četrti Tabor se bo objavil naknadno.
V Ljubljani dne 27. avgusta 1945.
Okrožna volivna komisija glavnega mesta
Ljubljane
Predsednik:
Zupet s. r.
605

Objava.
Krajevni odbor Sv. Lenart nad Laškim
javlja, da se je izgubila prijavnica štev.
1874 z dne 12. VII. 1945, izdana od
okrajnega odbora OF Laško in glaseča'
se na ime' Novak Janez, stanujoč Sv. Lenart-vrh št. 3l8. Proglaša ee za neveljavno.
Krajevni odbor Sv. Lenart nad Laškim
602

Štev. 649/45.

Razpis.
Rektorat univerze v Ljubljani razpi.
suje mesto asistenta pri zavodu za
mineralogijo, petrografijo, geologijo in
nauk o slojiščih na tehniški fakulteti
v Ljubljani.
Kandidati naj bodo rudarski inženirji
ali pa diplomirani filozofi petrografskogeološke skupine.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 15. septembra 1945 na rekU*
ratu univerze v Ljubljani.
Rektorat univerze • Ljubljani
dne 28. avgusta 1945.
Rektor: Kog g. r.
St. 113788-IV-Kcm-45.

604

Razglas.
Zupan Anton, tajnik MOOF, ki je
bil dne 9. VII. 1945 izvoljen v skupščino glavnega mesta Ljubljane kot odposlanec II. mestne četrti Tabor, je
prenehal biti član skupščine, ker je bil
dnelO. t. m. postavljen za javnega tožilca glavnega mesta Ljubljane.
Zato je bil v mestno skupščino kot
10. odposlanec taborske četrti pozvan
kandidat, ki ia dobil v tej četrti na isti

,623

Obvestilo. Železniška uprava opozarja vse tiste
stranke, ki so zaprosile za vrnitev razlik voznine in drugih stranskih pristojbin za pošiljke, ki so se prepeljale
med vojno, t. j. v času okupacije, da naj
prijavijo vse te terjatve kot vojno škodo,
ker železniške uprave teh razlik ne
bodo vr/iile. Poslane dokumente bodo
železniške uprave strankam vrnile.
Železniška uprava Ljubljana,
komercialni oddelek
Ljubljana, dne, SU. iSguata 1945.

Štev. 18.

Stran 40.

Razno
Izredni občn i zbor
.rrdke A. Westen đ. d. v Celja,
»i je bil »klican za sredo dne 5. septembra 1345 se ne vrši in se s tem
vabila na ta občni zbor preklicujejo.
IMcpai ministrstva za industrijo
in rudarstvo
Tovarna emajlirane in brušene posode
A, Westen d. d-, Celje.
593 2-1

Vabilo
na

izredni občni zbor
delničarjev J. Blasnika nasi.,
univerzitetna tiskarna, litografija
in kartonaža. Ljubljana,
ki bo
dne 15. septembra 1945 ob 5. uri pop.
v družbenih prostorih, Breg 10/11.
Dnevni red:
1. Sklepanje o spremembi § 15. družbenih pravil.
2. Slučajnosti.
622
Upravni svet
Izgubljene listine
Izgubili sta se izpričevali I. razreda
II. ženske realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1942./43. na ime Bavdaž Tatjana
iz Ljubljane in izpričevalo II. razreda
istega zavoda za 1. 1942./43. na ime
Hergout Sonja iz Ljubljane. Proglašam
jih za neveljavni.
Bardai Tatjana
608
Hergout Sonja
Izgubil sem izpričevalo, višjega tečajnega izpita III. drž. realne gimnazije v
Ljubljani za 1. 1938./39. na ime Benko
DuSan iz Ljubljane. Proglašam ga za
neveljavno.
613
Benko Dušan
Izgubila eem začasno osebno izkaznico, izdano od krajevnega odbora OF
v Mirni na ime Bon Marija iz Zabrdja 1,
obč. Mirna. Proglašam jo za neveljavno.
593
Bon Marija
Izgubila sva mkaznici za kurivo serija A št. 24247 na ime Fine Marija in
serija B št. 20615 na ime Tomažič Pavel, oba iz Ljubljane. Proglašava jih za
neveljavni.
Fine Marija
603
Tomažič Pavel

Izgubila sem nakaznico za kurivo serija C št. 18351, izdano od mestnega
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Furlan Marija iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
594 •
Furlan Marija
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od Komande narodne milice v
Ljubljani na ime Golob Alojzij iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
617
Golob Alojzij
Izgubil sem izpričevalo III. razreda
I. moške realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1941./42. na ime Gradišek Anton
iz Vrhnike. Proglašam ga za neveljavno.
597
Gradišek Anton
Izgubil sem novo osebno izkaznico in
železničarsko legitimacijo št. 129728 z
dne 4. junija 1945, oboje na ime Končnik Rudolf iz Ljubljane. Proglašam ju
za neveljavni.
618
Končnik RudolI
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 19320, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Pengal Franc iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
616
Pengal Frane
Uničeno mi je bilo maturitetno izpričevalo I. drž. ženske realrie gimnazije
v Ljubljani iz 1. 1942./43. na ime Plesničar Tatjana iz Gorice. Proglašam ga
za neveljavno.
596
Plegniear Tatjana
Ob požaru mi je bilo uničeno potrdilo
o zamenjavi okupacijskih novčanic se.
rija I štev. 018387, glaseče ee na ime
Rajh Štefan, Safarsko, na Pö 9740 ter
ga proglašam za neveljavno.
Rajb Stefan
615
Razkrižje — Ljutomer
Izgubil sem izpričevalo IV.b razreda
IV. moške realne gimnazije v Ljubljani za 1 \o 1943744: na ime Kant
Janez iz Ljubljane. Proglašam ga za
neveljavno.
606.
Bant Janez
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št 17043, izdano od mestnega
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Romih Ivan iz Ljubljane. Proglašam jo
za neveljavno.
607
Romih Ivan

Uničeno mi je bilo izpričevalo I.b razreda uršulinske realne gimnazije v Ljubljani. Proglašam ga za neveljavno.
601
Sanrin Branka
Uničeni sta m{ bili izpričevali VII.
razreda II. ženske realne gimnazije v
Ljubljani iz 1. 1943. in izpričevalo o
dovršeni enoletni šoli za sestre negovalke v Ljubljani iz 1. 1939., obe na
ime Sernec Saša iz Ljubljane. Proglašam jih za neveljavni.
600
Sernec Saša
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od Komande narodne
milice v Ljubljani na ime Škerbic Kse-,
nija iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
609
Škerbic Ksenija
Izgubila sem osobno izkaznico, izdano
od Koniande narodne milice v Ljubljani
na ime Skofic Lidija iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
595
Skolic Lidija
Izgubil sem, indeks tehnične fakultete
(rudarski oddelek) univerze v Ljubljani
na ime Sumi Franc iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavnega.
591
Šumi Frano
Izgubil sem akademsko legitimacijo
univerze v Ljubljani na ime Sumj Franc
iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
&92
Sumi Frano
Izgubil
I. moške
Ljubljani
Janko iz
veljavno.
611

sem maturitetno izpričevalo
državne realne gimnazije v
iz leta 1945. na ime Sumi
Kranja. Proglašam ga za negami Janko

Odvzeta mi je bila nova osebna Iv
kaznica, izdana od Komand© narodne
milice v Ljubljani na ime Vidmar Andrej iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
610
Tiđmar Andrej
Odvzeta eo mi. bila izpričevala IV4
V. in VI. razreda II. drž, ženske realne
gimnazije v Ljubljani, glaseča ee na ime
Zajec Marija Nivee iz Ljubljane. Proglašam jih za neveljavne.
*•
612
Zidar-Zajee Marija Nij.ee
i

Urednik: Pohar Robertj tisk in založba: ttekama Merkur — oba y Ljubljani.
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Člen 3.
Odločbe cenzurne komisije so dokončne in obvezne
za vse območje demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 4.
Vsak film, odobren za javno prikazovanje, prejme
cenzurno listino.
Člen 5.
Javno prikazovanje filma je dovoljeno samo v tisti
obliki, v kateri je po cenzurni listini film odobren. Govori, vtisnjena besedila in naslov; na filmu se brez dovoljenja cenzurne komisije ne smejo spreminjati.
Člen 6. '
Minister za prosveto se pooblašča, da predpiše pravilnik o poslovanju cenzurne komisije.
Člen 7.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem, listu DFJ.
Beograd dne 3. avgusta 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Minister za prosveto:
Maršal Jugoslavije
Vladislav Ribriikar s. r.
Josip Broz-Tito s. r.

534.
Na podlagi Člena 9. zakona o demobilizaciji starejših
letnikov vojaških obveznikov, žensk in hranilcev Jugoslovanske vojske in mornarice predpisujem v sporazumu
z ministrstvom za finance in ministrstvom za kolonizacijo
naslednji

pravilnik
za izvrševanje zakona o demobilizaciji starejših letnikov vojaških obveznikov, žensk in hranilcev Jugoslovanske vojske in mornarice
A. Splošne določbe

B. Postopek s hranilcem
Člen 3.
Prošnjo za hranilca, kakršnega označuje opredelitev
v zakonu, naj vložj'po členu 2i zakona član tisto zadruge
ali rodbine, katere branilec je prizadeti vojaški obveznik,
V predloženi prošnji naj .navede prosilec razen dirugega tudi to, v kateri edinicj in v kateri garnizijj služi
tisti vojaški obveznik, za katerega želi prosilec, da bi se
mu priznala ugodnost hranilca.
V vsaki zadrugi (rodbini) sme biti oproščen vojaške
službe kot hranilec samo po eden.
Člen 4.
Po členu 3. tega pravilnika vloženi profnjl. naj se
takemu vojaškemu obvezniku prizna lastnost hranilca, je
treba priložiti potrdilo in v njem navesti:
a) rodbinsko ali zadružno stanje (rodbinska razkaznica);
b) imovinsko sfanje zadruge aH rodbine glede pose.
sti, zemlje in živine, orodja, strojev jn drugih virov, ki
dajejo dohodek;
c) umrle, padle, pogrešancer v ujetništvu, v Jugoslo•vansk'. vojski in mornarici itd.;,
č) ali ima zadruga ali rodbina posestvo in ali zadruga alj rodbina ne more vzdrževati plačane delovne
moči^za obdelovanje posestva;
d) da se zadruga ali rodbina vzdržuje samo z osebnim delom tistega, za katerega se prosi priznanje ugodnosti kot hranilca, kakor tudi, da ni nobenega zadrugarja
ali člana rodbine, ki bi bil sposoben za delo in zaslužek,
in tudi ne takega, ki bi užival pokojnino ali kako drago
podporo od države alj imel kak drug stalni dohodek,' zadosten za vzdrževanje rodbine ali zadruge.
Takšno potrdilo izda krajevni Narodni odbor, ki ie
odgovoren za resničnost podatkov. Ako se ugotovi, da ie
potrdilo neresnično, se bo moral krajevni orlb^r kazensko
zagovarjati.
'
'" Člen 5. '
•'--.,
*
Prošnje in potrdila, kj se vlagajo za priznanje ugodnosti hranilca, eo proste vseh taks v emislu odločbe zveznega ministrstva za finance št: 2136/3 z dne 26. julija 1ÎK5. ,

i •
Člen 1.
"
Po točki b) Člena 1. zakona naj izda načelnik sani'
•
Člen 6., "-'
•
'
tetnega oddelka ministrstva za narodno brambo odločbo,
Prošnje za priznanje ugodnosti hranilca se s potrdili
katere ženske se ne demobilizirajo pri stalnih sanitetnih
vlagajo
pri pristojnem krajevnem, narodnem odboru: če
ustanovah, podrejenih neposredno.ministrstvu za narodno
brambo, armadni štabi pa za ostale stalne sanitetne so prošnje pomanjkljive, jih odbor prosilcem vrne. Praustanove. ,
.. ' • _.,' . vilne prošnje pošlje narodni odbor s svojim mnenjem nePo istem Členu zakona naj o tem, kateri specialisti. posredno komandi vojaškega področja, na katerega ozem-,
** ženske po drugih ustanovah se pridržijo v vojaški lju Je, v Beogradu pa mobilizacijskemu oddelku roesta
>, .
«službi, izdajo odločbo štabi arnjad, letalstva inmornarice> Beograda.
Prošnje,
ki
se
ne
izročajo
po
tej
poti,
se
vrnejo
r>rr>Poveljništva vrst vojske, načelniki oddelkov ministrstva
^ narodno brambo, štab kora narodne brambe in štab silcem e pripombo, naj jih oddajo organom, ki so po tem
členu predpisani, • • • ,
gardne brigade.
Člen 2.
Rok za vlaganje prošenj pri komandah vojaških podVojaški obvezniki starejših letnikov in^ žensk, ki ročij oziroma pri mobilizacijskem oddelku mesta BeoImajo po zakonu pravico do demobilizacije, a želijo ostati grada Je do 1. oktobra 1945; po tem dnevu se prošnje ne
v
jugoslovanski vojski in mornarici, naj v smislu zadnjega vzamejo več v postopek.
odstavka člena 1. zakona oddajo pismeno izjavo na zaČlen' 7.
pisnih svojemu prvemu nadrejenemu starešini, ta >pa
n
Komande vojaSkih področij in mobilizacijski oddelek
fj ta zapisnik s svojim mnenjem pošlje po uradni,poti
divbijfkemu ali temu enakemu štabu, da odloči o tem, mesta " Beograda pregledajo prejete prošnje in vrneid
tiste, ki eo neumestne, prosilcem, druge pa pošljejo pr>
*"• se prosilec pridrži ali odpusti.
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stojnim armadnim štabom, na katerih ozemlju so; mobilizacijski oddelek mesta Beograda pa se ravna po členu
8. tega pravilnika.
Člen 8.
Ko prejmejo armadni Štabi take prošnje, jih rešijo
za tiste obveznike, ki so v edinicah, komandah in usta.
novah v sestavu njihove armade; prošnje za ostale obveznike pa je treba poslati, in sicer:
a) za tiste, ki so v sestavu drugih armad, letalstva
ali mornarice, je treba te prošnje poslati neposredno
štabom teh armad, letalstva oziroma mornarice, da jih
•••••;
b) za tiste, ki so v edinicah neposredno pod ministrstvom za narodno brambo, je treba poslati prošnje
komandam vrst vojske, zaledja, korov narodne brambe
in gardne brigade, za ostale pa ministrstvu za narodno
brambo (mobilizacijskemu oddelku), ki rešijo prošnje.
Po določbah odstavkov a) in b) tega člena naj se
ravna tudi mobilizacijski oddelek mesta Beograda.
C. Prevoz demobilizirancev

uredijo štab; tistih armad, na katerih ozemlju so te
postaje.
Pristojne vojaške delegacije pr; železniških upravah
naj obveščajo zadevne postaje za prehrano o številu potu.
jočih demobilizirancev vojaških obveznikov skozi tisto
postajo. Vodniki naj telefonično ali brzojavno obvestijo
to podajo o Času prihoda'transporta na postajo.
Ce so domovi in druga imovina demobilizirancev
uničeni ali so ti drugače v slabem materialnem stanju, so
vojaška ob'astva v bivališčih demobilizirancev dolžna prei
skrbeti hrano še za pet dni. flodatk; o tem so na potrdilu,
izdanem po členu 19. tega pravilnika.
Ako v tistem kraju ni vojaškega oblastva, naj priskrbi takim vojaškim obveznikom pristoječo hrano za pet
dni narodn; odbor tistega kraja.
D. Oprema
Člen 11.
Za obleko in obutev se po členu 3. pod točko c) zakona štejejo: bluza, jahalne ali navadne hlače, en par spodnjega perila, škornji ali čevlji, ki ostanejo last odpušče.
nega vojaškega obveznika.

Člen 9.

E. Pripadajoča denarna plačila

Armadni štabi naj določijo kraje za zbiranje demobilizirancev na ozemlju celotne armade, od koder naj se
sestavijo skupine za odhod.
Za vsako skupino se določi vodnik skupine z
nalogo, da spravi demobilizirance do poslednje železniške, ladijske al; avtobusne postaje.
V ta namen naj pošljejo armadni štabi najkasneje
72 ur prej (pred odhodom) prijavo pristojnim vojaškim
delegatom pri zadevni železniški upravi, in naj v prijav;
navedejo:
1. vstopne postaje,
2. izstopne postaje,
3. število oseb, ki e teh postaj odhajajo.
Ko prihajajo transporti z enega upravnega ozemlja
na drugo, naj pristojne vojaške delegacije pri železniških
upravah obveete o tem vojaško delegacijo pri minastratvti za promet.
Za prevoz demobiliziranih vojaških obveznikov po
morju je treba na enak način (brzojavno ali telefonično)
obvestiti vojaško delegadjo pri ministrstvu za promet
pet dni pred prihodom teh vojnih obveznikov na vkrcno
ladijsko postajo.
C Prehrana: demobilizirance?
' •-

•

t

ClenlO.
Pri odhodu 'demobilizirancev eo njihove edini» doline dati vsakemu posamezniku na pot po tri dnevne
obroke suhe hrane.
»
Na železniških postajah v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Novem Sadu, Slavonskem Brodu, Skoplju, Prištini,
Užicah, Sarajevu, Splitu in Sušaku naj se organizirajo
postaje za prehrano potujočih demobilizirancev. Take
postaje naj ee organizirajo tudi na ladijskih postajah v
Crikvenici, Zadru, Metkoviću, Gružu in Kotoru. Prehranjevalna postaja naj se ustanovi tudi v Plevlju.
*
Te postaje poslujejo eamo v času trajanja demobilize ije in oddajajo hrano eamo na podlagi.potrdila,.izdanega po členu 19: tega pravilnika., Vse potrebno za njih
ureditev, injM&kjçbq z zadostnimi količinami hrane naj

Člen 12.
Za borce po členu 4., točkah b) in c) zakona so ugotovi dan vstopa v Jugoslovansko armado na ta način, da
sestavijo komandirji čet oziroma njihovi namestniki iz
obstoječih spiskov edinic posebne sezname takole:
a) za borce iz Člena 4., točke b) z navedbo natančnega datuma vstopa v NOV in POJ;
b) za borce, ki služijo od leta 1944. dalje;
c) za borce, ki služijo od leta 1946. dalje.
Tako sestavljene in >o prvem nadrejenem starešini
overjene sezname overi tud; drugi nadrejeni starešina in
jih dostavi divizijskemu štabu ali temu enakemu ali viš.
jemu štabu, da izda odločbo za izplačilo in oprav; izplačilo.
Člen IS.
Vsem, ki se demobilizirajo po tem zakonu, se izplačajo razen njihovih rednih plac" po Členu 4. tega zakona tudi vea plačila, ki jim gredo po trredbi o ureditvi
prejemkov oseb v službi Jugoslovanske vojske in mornarice od 1. ma-ja 1Ö45 do dneva demobilizacije.
b

Ctentt.
Borci (vojaki)' iz Çtena 4. tocKë b)" zakona, Ei služijo
• ROV, ki POJ od leta 1941., 1942. In 1943., dobijo place
po členu 7. uredbe o prejemkih oseb v službi Jugoslovan»
ske vojske in mornarice. Tem osebam se računa dodatek'
po členu K), uredbe o prejemkih sorazmerno po tem, koliko časa so bili v NOV in POJ ter v Jugoslovanski vojski
in mornarici.
Na primer: Borec, ki je vstopil v NOV 1. maja 1942
in se kot borec po zakonu demobilizira, prejme naslednje
prejemke:
od 1. maja 1942 do 1. maja 1943
mesečno po 100.— din, skupaj 1.200.— dinarjev
od 1. maja 1943 do 1. maja 1944
mesečno po 100.— din, skupaj 1.200.—
„
od 1. maja 1944 do 1. maja 1945
mesečno po 200.— din, skupaj 2.400.—
„
skupaj 4.800.— dinarjev
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Razén lega gre borcu po členu 13. tega pravilnika
tudi plača od 1. maja 1945 pa do dneva odpustitve, mesečno po 300.— dinarjev. Ce se odpusti 1. septembra 1945,
ee doda navedeni vsoti še plača za 4 mesece po 300.—
dinarjev, to je 1.200.— dinarjev. Demobilizirancu gre
potemtakem v tem primeru do dneva odpustitve 6.000.—
dinarjev.
E. Ostala materialna preskrba
Člen 10.
Demobiliziranci, ki nimajo zaposlitve in stanovanja
na svojih posestvih oziroma na posestvih svojih zadrug
ali rodbin, naj se obrnejo za zaposlitev in priskrbo stanovanjskih prostorov na podlagi člena 5. zakona do krajevnih narodnih odborov, ki naj se ravnajo po navodilih,
ki jih prejmejo od zvezne vlade in od federalnih vlad.
Člen 16.
• Demobiliziranci, katerim so bili domovi uničeni, pa
želijo dobiti gradbeni material (les in drug potrebni material), naj na podlagi člena C. zakona vložijo prošnjo-pri
pristojnem okrajnem (kotarskem, sreskem, okrožnem)
narodnem odboru, ki naj se ravna po navodilih, ki jih
prejme od zvezne vlade in od federalnih vlad.
Člen 17.
Ko zaprosijo posojila za zgraditev uničenih domov
Po členu 8. zakona, naj se ravnajo demobiliziranci po
členu 16. tega pravilnika.
Člen 18.
Zemlja se bo dodeljevala in demobiliziranci se bodo
naseljevali po tistih pogojih, ki se z zakonskimi in drugimi pravnimi določbami in navodili predpišejo ob priliki reševanja agrarne reforme in kolonizacije. Tedaj se
tudi določi, kako in pri kom naj prizadeti vložijo svoje
prošnje.
F. Potrdila
Člen 19.
Vsakdo, ki se odpusti iz Jugoslovanske vojske in
mornarice, dobi potrdilo o osebnih podatkih o službovahu v Jugoslovanski armadi in mornarici in o materialnih
prejemkih v smislu lega zakona, in sicer po priloženem
obrazcu.
]v Taka potrdila izdajajo štabi brigad in njim enaki ali
ytëji štabi in komande.
"**

G. Ostale določbe

POTRDILO,
izdano po zakonu o demobilizaciji starejših letnikov
vojaških obveznikov, žensk in hranilcev Jugoslovanslf*
armade in mornarice z dne 19. julija 1945 ter člena 19.
pravilnika za izvrševanje tega zakona, za tovariša (tovarišico) .„
„.„
[
•Za imenovanega (imenovano) se izdajejo naslednji
osebni podatki:
1. Datum rojstva .__
„
2. Kraj rojstva (kraj, okraj, okrožje, federalna edi»
niča)
„
#
3. Kraj »bivanja pred vstopom v Jugoslovansko armado in mornarico--(okraj, okrožje in federalna edinica)
4. Civilni poklic
.'.
„
5. V čem se je specializiral v vojaški službi, kar bi
mu moglo biti koristno v zasebnem življenju ....
6. Invalidnost
J
_„
7. Cin v vojski (mornarici) ob demobilizaciji
8. Cas službovanja v NOV in POJ ter v Jugoslovanski armadi od
',
do
N* podlagi omenjenega zakona'ima imenovani pravico do spodaj navedenih materialnih prejemkov:
a) do hrane v kraju naselitve za
dni;
b) od opreme je prejel:
...„
bluze;
hlače;
kape; „'.
ovijače; .
parov
čevljev (škornjev);
parov spodnjega perila.
c) do denarnih prejemkov: gre mu „
izplačalo se je
„
.:„.
To potrdilo ima imenovani pravico uporabljati ob
predložitvi prošenj za zaposlitev, za naselitev, 'za material pri graditvi uničenega doma, za posojilo, potrebno
za zgraditev uničenega doma " ter za dodelitev zemlje,
določene za kolonizacijo.
Polit, komisar:

Komandant:
(Okrogli pečat)

535.

r

Sporazum
o medsebojnih storitvah, sklenjen med ministrstvom

Člen 20.
\
*
za pošto, telegraf in telefon ter poštno hranilnico
Odpuščanje vojaških obveznikov in žensk iz točk a) in
Člen 1.
°) člena 1. zakona se lahko prične takoj po objavi tega
Pravilnika;* potem ko se prej izdajo materialni in denarni
Minister za pošto, telegraf in telefon kot vrhovni
Pr'jemki po členih 10. do 14. in organizira prevoz po •starešina za poštno, telegrafsko in telefonsko stroko in
«lenu 9. tega pravilnika.
minister za finance kot vrhovnj starešina za Poštno hra- VojaSki obvezniki hranilci se odpustijo »šele tedaj, nilnico sta - se sporazumela, da se medsebojne storitve
ko prejmejo Stabil komande, edinice in ustanove odločbe poštne uprave, in Poštne hranilnice uredijo po odredbah
Po členu 8. tega pravilnika.
tega sporazuma.
Beograd dne 4. avgusta 1945.
(
Člen \
Mb. št. 9100.
1. Vse pošte v državi opravljajo za račun Postne
Minister za narodno brambo:
hranilnice tele posle:
Maršal Jugoslavije
&\ hranilno in čekovno službo;
Josip Brpi-Tito & r»

a»-.
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b) izplačevanje kuponov državnih in po državi garantiranih vrednostnih papirjev;
c) posredovanje pri vpisu, nakupu, prodaji, polaganju in zastavljanju vrednostnih papirjev; •
2) ostale posle, glede katerih se poslej doseže sporazum.
2. Predpise za opravljanje teh poslov izdaja minister za finance v sporazumu z ministrom za pošto, telegral in telefon.
Člen 3.
Glede odgovornosti poštne, telegrafske in telefonske uprave pri opravljanju poslov po Členu 2. veljajo
predpisi zakona o pošti, telegrafu in telefonu, glede
roka za terjatve pa veljajo predpisi zakona o postnem,
hranilnem, čekovnem in virmanskem prometu, le z razliko, da povraća Poštna hranilnica äkodo ob regresni
pravici proti poštni, telegrafski in telefonski upravi.
Člen 4.
Obrazce za posle " iz člena 2.. nabavlja Poštna hranilnica ob svojih stroških in jih däje poštam na razpolago.
Obrazce s prodajno ceno odstopa Poštna hranilnica
poštni, telegrafski in telefonski upravi na kredit z 10%
popuštaj poštna, telegrafska in telefonska uprava pa jih
prodaja po določeni ceni v svojo korist, enako tudi poštne vrednotnice. Kreditirani obrazci se obračunajo enkrat na leto v breme udeležbe ministrstva za pošto, telegraf in telefon pri čistem dobičku Poštne hranilnice.

večje vrednosti ali ee nanašajo na posle, zvezane na ne.
posredno bližajoči se rok za plačilo ali izvršitev.
Za ostale priporočene pošiljke kakor tudi za pošiljke z drugimi posebnimi načini manipulacije se plača
taksa.
Člen 7.
Vse takse, ki jih pobirajo pošte od strank pri opravljanju poslov Poštne hranilnice, gredo poštni, telegrafski
in telefonski upravi.
Te takse predpisuje minister za posto, telegraf in
telefon na podlagi zaslišanja Poštne hranilnice in po
sporazumu z ministrom za finance.
Člen 8.
Poštni hranilnica ne pobira nikakršnih taks in tudi
ne provizije za takšne Ček.ovne in hranilne račune, ki
jih imajo poštne, telegrafske in telefonske ustanove pri
centrali, prj podružnicah ali pri poslovalnicah.
Vso službo za; polaganje presežkov in pošiljanje pokritja za pošte» telegrafe in telefone opravlja Poštna
hranilnica brez kakršnega koli povračila po poštni telegrafski in telefonski upravi.
Člen 9.
Za storitve, ki jih opravljajo telegrafske in telefonske ustanove Poštni hranilnici po tem sporazumu, odstopi Poštna hranilnica ministrstvu za pošto, telegraf in
telèfo" vsako leto 30% Čistega dobička od svojega celot,
nega poslovanja, kar mora bitj odrejeno V splošnih predpisih o delitvi čistega dobička. •

Člen 6,

Člen 10.

Poštna hranilnica sme odpremljati po poŠti brez
poštnih taks:
1. vse pošiljke, katere pošiljajo centrala, podružnice
In poslovalnice poštnim, telegrafskim in telefonskim
ustanovam;
2. pisemske pošiljke, katere pošiljajo centrala, po-'
družnice oziroma poslovalnice v medsebojnem razmerju;
3. pisemske pošiljke, katere pošiljajo centrala, podružnice oziroma poslovalnice lastnikom čekovnih računov in lastnikom hranilnih knjižic;
4. čekovne in hranilne položnice.

Sporazum se more spremeniti na zahtevo vsake po.
godbene stranke s soglasno odločbo resornih ministrov.

Člen 6.
Priporočeno se smejo brez plačila poštnih taks oddajati samo take pošiljke po členu 5., ki vsebujejo
vaine in nenadomestljive listine, ali sporočila, ki so

Člen 11.
Ta sporazum stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije.
Sporazum izgubi svojo veljavo, ako bi se s spremembo splošnih predpisov zmanjšal odstotek čistega dobička na škodo ministrstva za pošto, telegraf in telefon
ali ako bi se Poštni hranilnici naložila obveznost, plačevati višje poštne takse, kakor je to določeno v sporazumu,
i
i
Beograd dne 2. avgusfe 1945.
Minjster za pošto,
telegraf in telefon:
Minister za finance:
Drag« Marušič s. r..
Srefen Žujcnc" s. r.

-M» «o»

POSEBNA PRILOGA
k iter. 82. „Uradnega lieta Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 5. septembra 1945

Ponatis
k osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 57 in 53.

Sle v! IR a 57 • dne 7. avgusta 1Q45.
536.
Ministrstvo za prôsveto zvezne vlade izdaje naslednje
navodilo
o ustroju in.poslovanju v otroških vrtcih (zabaviščih)
A. USTROJ

11. Začasni ali sezonski otroškj vrtci se organizirajo
na terenu, kjer so ob času sezonskih del (setve, žetve
in drugih opravil) cele družine zaposlene z delom zunaj
svojega bivališča.
Trajanje vzgajanja
12. Predšolsko vzgajanje v otroškem vrtcu traja tri

leta.
:3. Triletno vzgajanje v otroškem vrtcu se izvaja
I. Splošne določbe
prvo
leto v najmlajši skupinj (otroci od 3—4 do 4—5
1. Otroški vrtci (zabavišča) so ustanove za predšollet),
drugo
leto v srednji skupini (otroci od 4—5 do 5—6
sko vzgojo otrok; njihova naloga je:
let)
in
tretje
leto v starejši skupini (otroci od 5—C do
a) pospeševati telesni in duševni razvoj otroka v
6—7 let).
predšolski dobi;
b) vzgajati otroka v duhu otroškega življenjskega
14. Za razporeditev otrok na najmlajšo, srednjo in
starejšo skupino ni vselej odločilna otrokova starost,
veselja in v ljubezni do domovine in njenih junakov;
c) - ustvarjati po otrokovih lastnostih in sposobnostih temveč predvsem njegova telesna in duševna razvitost.
podlago za njegovo poznejšo Izobrazbo;
Pripomba: Otroška vrtnarica ne sme avtomat«
•) s svojim delom dajati staršem zgled za pravilno sko razporejati otroke na skupine po njihovi starosti,
vzgajanje, negovanje, in vzrejo otrok.
temveč mora vsakega otroka ekrbno in vestno opazovati
2. V otroške vrtce se sprejemajo otroci od 4. do 7.» in-ugotoviti njegove lastnosti in sposobnosti ter takega
leta starosti. V izjemnih primerih, ako je otrok telesno starejšega otroka, ki še ni sposoben za sodelovanje v sta«
in duševno zadosti razvijt, se sme po zdravnikovem rejši skupini, prideliti • mlajši skupini, takega mlajšega
predlogu sprejeti v otroški vrtec tudi že po dopolnjenem otroka pa, ki prednjači evojim vrstnikom, prideliti sta«
3. letu.
rejši skupini.
'
»
- '. .
3. Vpis v otroški vrtec ni obvezeri, toda starši ali
15. Trajanje vzgojnega dela se določi za vsak dan
skrbniki, ki otroka vpišejo, so dolžni otroka redno popo krajevnih razmerah in potrebah, toda tedenskih ur
šiljati v otroški vrtec.
ne sme biti več ko 30.
4. Otroci se vzgajajo v materinem jeziku.
5. Vzgoja v otroškem vrtcii je brezplačna.
Pripomba: Čeprav se otrok v otroškem vrtcu
6. Federalne edinice oziroma avtonomne pokrajine 'vzgaja na podlagi igre in zabavne zaposlitve, je vendar
skrbijo za ustanavljanje in vzdrževanje otroških vrtcev treba misliti na to, da je otrok v otroškem vrtcu pod
iû za ~amestitve, razporeditve in plače otroških vrtnaric. nekim režimom, ki sme trajati le po nekaj ur na dan.
Ali naj kaka skupina otrok prihaja na vzgojno delo v
otroški vrtec dopoldne ali popoldne, ali samo dopoldne
II. Vrste otroških vrtcev in trajanje vzgajanja
ali samo popoldne ter po koliko ur v vsakem primeru,
VrsteNotro§kj[h vrtcev
to naj federalne edinice določijo po razmerah v posameznih krajih. Pri določitvi dnevnega razporeda ur se
7. Otroški vrtci so lahko:
morajo pristojna prosvetna oblastva ravnati po nasleda) samostojni;.
*
njih Osnovnih načelih: Dnevne obroke hrane: zajtrk, kob) pri osnovnih šolah;
silo, južino in večerjo, naj otrok prejme na veake tri do
c) začasni ali sezonski.
i
štiri ure. Za vsak obrok je treba porabiti največ po pol
S. Otroški vrtci, ki imajo lastno upravo in lastno ure, za bivanje na zraku in za zaposlitev po tri do štiri
ure, za dnevno spanje po'dve uri za najmlajše, po eno
poslopje, so^ samostojni.
9. V krajih ali' mejstnih okrajih, kjer ni pogojev za uro pa za srednjo'in starejšo skupino. Največje število
ustanovitev samostojnega otroškega vrtca, imajo pa ur, ki se torej sme določiti za otroke, ki prihajajo v
osnovno" šolo, naj se ustanovi otroški vrtec pri osnovni otroški vrtec samo dopoldne ali samo popoldne, bi zns.
Šalo po tri ure na dan, a največje število ur za otroke, ki
šoli...
10. Zavetišča, dečji domovi in drugo ustanove za so- prihajajo, dopojdne in popoldne y otroški vrtec, .po pet
cialno, zdravstveno in pedagoško zaščito dece y. P/ed- ur na dan za vzgojno delo po delovnem načrtu in programu x otroških y.rtcih.
' ' f
Solski dobi naj tudi ustanoyijo otroški vrtec,
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16. Predpisi o trajanju šolskega leta, o praznikih in
33. Narodna prosvetna oblastva naj skrbijo za vzdrpočitnicah, ki veljajo za osnovne šole, veljajo tudi za ževanje otroških vrtcev po določbah uredbe o osnovnih
otroške vrtce.
•šolah, v industrijskih krajih pa tudi po predpisih za
17. Krajevni narodni odbori organizirajo v spora- socialno in vzgojno zaščito otrok, ki jih je izdalo minizumu z upravo otroškega vrtca nadzorstvo nad otroki strstvo za socialno politiko.
tudi ob praznikih in počitnicah, ako se za to pokaže
IV. Vodstvo in nadzorstvo nad otroškimi vrtci
potreba.
34. Določbe uredbe o osnovnih šolah veljajo tudi
III. Ustanavljanje, ureditev in vzdrževanje
za otroške vrtce z naslednjimi dopolnitvami:
otroških vrtcev
a) pri krajevnih prosvetnih odborih in pri prosvetIS. Ustanovitev otroških vrtcev je obvezna za mesta nih oddelkih okrajnih in okrožnih narodnih odborov se
in" industrijske kraje.
naloži referentu za osnovne šole, kjer se za to pokaže
19. Otroški vrtci naj se ustanovijo tudi v manjših potreba, tudi skrb za predšolsko vzgojo otrok;
krajih alj v mestnih okrajih, kjer se prijavi najmanj 25
b) pri federalnih ministrstvih za prosveto se v oddelotrok za vpis v otroški vrtec.
ku za osnovno šolstvo organizira odsek za predšolsko
20. Za zgraditev samostojnega otroškega vrtca so vzgojo otrok.
krrjevni narodni odbori dolžni dati zemljišče na pri35. Vrhovno upravo in nadzorstvo nad otroškimi
mernem zdravem prostoru in dovolj veliko za poslopje, vrtci ima ministrstvo za prosveto federalne edinice.
z* igrišče in za vrt ter priskrbeti ves potrebni material
3G. Federalno ministrstvo za prosveto predpiše nain delovno moč.
črte in programe za vzgojno delo v otroških vrtcih po
*21. •••1•••• otroškega vrtca mora imeti dovolj pro- navodilih zveznega ministrstva za prosveto in daje vsa
storoy in mora ustrezati vsem higienskim predpisom. potrebna navodila in pravilnike za čim bolj smotrno iz22. Prostori, v katerih otroci prebivajo, morajo biti vajanje vzgojnega dela z otroci predšolske dobe»
euhi, svetli, prostorni in pritlični, da bi otroci Re hodili
po stopnicah in bi mogli prihajati naravnost na dvorišče.
V. Osebje in njegove dolžnosti
23. Poleg primernih prostorov mora imeti vsak
otroški vrtec tudi "večje dvorišče za igranje in bivanje
Vzgojiteljsko oseb j-e
na svežem zraku in vrt, kjer se otroci navajajo na delo,
.
37.
V
otroških
vrtcih opravljajo vzgojiteljsko služb»
gojitev raznih rastlin in malih živali.
otroške
vrtnarice.
24. Vse pohištvo • (mize, stoli, omare in omarice)
38. Otroške vrtnarice se sprejemajo:
mora ustrezati velikosti otrok in biti tako razporejeno,
a) izmed učenk z dovršeno nižjo srednjo aìi tej enada ne daje slike šole, temveč sliko življenja v dru'-im.
kovredno
šolo, ki so dovršile tudi šolo za otroškte vrt25. Stene v otroških prostorih otroškega vrtca monarice;
rajo biti pobarvane s črno oljnato barvo v /išini do 1 in
b) izmed ljudskošolskih učiteljic, ki so dovršile • tepol metra. Kjer to ni mogoče, morajo table viseti na
čaj
za
vzgajanje otrok v predšolski dobi.
steni tako nizko, da jih morejo otroci neoviraao poub39.
Federalna ministrstva za prosveto izdajo po naijati za risanje.
• •
26. Za otroško garderobo (suknjiče, čepice, čevlje vodilih zveznega ministrstva za prosveto načrte in proitd.) je treba določiti poseben prostor. Kjer za to ni grame za šole za otroške vrtnarice in tudi za tečaje za
posebnega prostora, se ti predmeti ne smejo hraniti vzgajanje otrok v predšolski dobi.
40. Vsaki šolski vrtnarici ee dodeli .največ do 30
v prostorih, v katerih otroci bivajo, temveč jih je treba
otrok.
Ako je otrok več ko 30, naj neposredno šolspraviti v omare, izdelane v ta namen.
sko
oblastvo
zaprosi postavitve še drugo šolske vrtna27. Stranišča morajo biti ločena za dečke in za derice in naj poskrbi za vse, kar je za to potrebno.
klice ter tako prirejena, da se lahko čistijo in zračijo.
41. Otroški vrtnarici, ki ima v svoji skupini več ko
28. Otroški vrtci, v katerih nekaj otrok ostaja tudi
25
otrok,
naj pomaga pri njenem delu pomočnica otroške
čez poldan, morajo imeti oddelek, ki naj bo za kuhinjo,
in oddelek, kjer ti otroci kosijo, pò potrebi pa tudi zaj- vrtnarice.
42. Pomočnice otroških vrlnaric postavlja pristojno
trkujejo in južinajo.
prosvetno
oblastvo izmed mladenk (deklet) ali mlajših
29. Za otroške vrtnarice in za postrežuištvo je treba
vnaprej priskrbeti potrebna stanovanja v otroškem žen, ki so dovršile najmanj osnovno šolo in tečaj za
vrtcu ali v neposredni bližini, za upravo pa« potrebne vzgajanje otrok v predšolski dobi.
43. Pomočnice otroških vrtnaric skrbijo za otroke
ebbe za pisarno, za knjižnico in vzgojila. •
po
navodilih
otročke vrtnarice in opravljajo posle, ka30. Za otroški vrtec se sme uporabljati tudi primertere
jim
po
delovnem
načrtu in programu otroških vrtno zasebno poslopje.
cev
odrejajo.otroške
vrtnarice
in uprava.
31. Začasni sezonski otroški vrtq na terenu morajo
Opomba:
Pomočnice
otroških
vrtnaric sojpotrebno
imeti čiste in svetle prostore za prebivanje in zaposlizlasti v takih otroških vrtcih, ki imajo veliko otrok,
tev otrok, kadar je slabo vreme.
32. Federalne edinice in« avtonomne pokrajine naj in v takih otroških vrtcih, kjer ostajajo nekateri otroci
pripravijo načrte za zgraditev otroških vrtcev in za pre- tudi čez poldan. Dokler jo pomanjkanje usposobljenih
ureditev zasebnih poslopij za otroške vrtce, in sicer tako otroških vrtnaric, smejo izkušenejše in dobre pomočnice
glede poslopij, prostorov, igrišča in1 vrta, kakor tudi otroških vrtnaric voditi pod strokovnim nadzorstvom poglede pohištva in stvari, potrebnih za telesni in duševni samezno skupino otrok tudi samostojno.
razvoj otrok.
Zdravstvena služba
Pripomba: Pri pripravljanju načrtov je treba
upoštevati pomen in važnost predšolske vzgoje,, potrebe
44. Zdravniški pregled otrok in zdravstveno nadzorin koristi ljudstva ter. terenske razmere,
stvo nad otroškim vrtcem opravlja šolski zdravnik,
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45. Vsak otroškj vrlec mora imeti ročno lekarno,
po možnosti pa tudi posebno sobo za nenadno obolele
otroke.
Uprava
46. Otroški vrtec, ki je pri kaki osnovni šoli, upravlja šolski upravitelj.
47. Samostojni otroški vrtec upravlja upraviteljica
ali upravitelj; te poslavlja federalno ministrstvo za prosveto izmed izkušenih otroških vrtnaric ali izmed učiteljic ali učiteljev osnovnih šol, ki so dovršili tečaj za
vzgojo otrok iz predšolske dobe in so z uspehom
delali v kakj ustanovi za socialno, zdravstveno ali vzgojno zaščito otrok.
48. Otroško vrtce pri zavetiščih, pri otroških domovih in pri ostalih ustanovah za socialno zdravstveno ali
pedagoško zaščito otrok upravljajo upravitelji teh ustanov.
'
it
Dolžnosti osebja
*
49. Dolžnosti upravitelja otroškega vrtca, otroških
vrtnaric in ostalega osebja so predpisane v načrtih in
programih, pravilnikih in navodilih za delo v otroških
vrtcih, ki jih izdajo federalna ministrstva za prosveto.
50. Upravitelj otroškega vrtca mora skrbeti za to,
da ima otroški vrtec dovolj priprav za telesno vzgojo,
igrač, ki ustrezajo velikosti otrok, raznega pribora, orodja
in materiala, kj more rabiti pri vzgojnem delu in iz ka. terega morejo otroci po navodilih otroške vrtnarico delati igračke, in vzg*ojila, ter slik in otroških knjig, peska,
semenja in priprav za delo na vrtu, malih živali in rast.
lin za kotiček za spoznavanje narave v vrtu.
51. Uprava in otroške vrtnarice so dolžne paziti na
to, da imajo prostori, v katerih otroci bivajo, tako glede
pohi2tva, ureditve in okrasja, kakor tudi po medsebojnem razmerju med otroško vrtnarico in otroki sliko pravega otroškega življenja, otroškega veselja, otroškega
ustvarjanja in otroške umetnosti.
52. Upravitelj otroškega vrtca in otroška vrtnarica
skrbita ob osebni odgovornosti za življenje in zdravje
vsakega otroka. Morata biti živ primer pravilne vzgoje
otrok v predšolski dobi in pomagati staršem pri organizi.
ranju domače vzgoje otrok.
53. Vsakršno zasmehovanje .in telesno kaznovanje
otrok je prepovedano.
Zapiski
54. Radi točnega, vestnega in uspešnega dela je potrebno, da so v otroških vrtcih vodijo naslednji zapiski,
kj so:
0
1. imenik otrok,
2. vpisnica,
3. dnevnik.
^
Pripomba: V dnevnik se vpise najprej razpored gradiva, vaj, iger' in otroške zaposlitve ža določen
«as, n. pr.: kaj bomo delali v jeseni, pozimi, spomladi,
poleti, kaj v posameznem mesecu, v posameznem tednu
in kaj so je od namenjenega gradiva obdelalo vsak dan
posebej, ter tudi opravljeno delo izven namenjenega
programa s posameznimi skupinami otrok;
4. knjiga o lastnostih in sposobnostih otrok in o
dnevnih doživljajih z otroki. V to knjigo naj otroška
vrtnarica vestno in. nadrobno vpisuje najvažnejše podatke in opažanja, o vsakem posameznem otroku.
5. .inventarni popisnik predmetov v otroškem vrtcu
J
n v posameznih oddelkih;
6- zdravstveni matični list.

Pripomba: Seznami pod'1., 3., 4., o. in 6. so
v upravi otroškega vrtca. Otroška vrtnarica ima pri sebi
vpisnico otrok svoje skupine, v katerega vsak dan vpisuje izostanke otrok, in inventarni popisnik predmetov,
ki so v njenem oddelku. Za vpisovanje podatkov v dnevnik in v knjigo o lastnostih in sposobnostih otrok ter u
dnevnih doživljajih z otroki mora otroška vrtnarica imeti za vsako knjigo poseben zvezek, v katerega vpisuje
svojo pripravo za'delo in kaj se je ta dan delalo, svoje
opazovanje in dnevne doživljaje s posameznim otrokom.
Iz svojih zvezkov prepiše vsak dan važne in značilne
podatke v omenjene knjige v upravi otroškega vrtca/
Federalna ministrstva za prosveto predpišejo še
druge knjige in sezname, ki bi bili potrebni otroškim
vrtcem.
VI. Otroci
55. V otroške vrtce se sprejemajo zdravi otroci obeh
spolov in iz vseh slojev.
56. Vsak otrok mora biti pred sprejemom v otroški
*rtec cepljen proti kozam in zdravniško pregledan.
57. Z zdravniškim pregledom naj se ugotovi, ali je
otrok zdravstveno sposoben za sprejem v otroški vrtec
58. Otroke, za katere se je pri zdravniškem pregledu ugotovilo, da zaradj svojih telesnih ali duševnih nedostatkov (slaboumni, slepi,' gluhonemi in drugi) ne morejo biti sprejeti v otroški vrtec za normalno razvite in
zdrave otroke, je treba poslali v posebne ustanove, določene za take otroke.
59. Ce otrok oboli, so starši ali varuhi dolžni to
javiti upravi otroškega vrtca.
60. Ce otrok ali kak drugi član družine oboli za
nalezljivo boleznijo, ne sme otrok prihajati v otroški
vrtec toliko časa, dokler mu zdravnik tega pismeno ne
dovoli.
61. Ce se prijavi več otrok, kot jih more sprejeti
otroški vrtec, se sprejmejo najprej otroci tistih staršev
ali varuhov, ki so najpotrebnejši. Krajevni prosvetni
odborj pa skrbe, da se čimprej odpre nov oddelek otroškega vrtca ali nov otroški vrtec okraja, tako da se lahko
vsi otroci'sprejmejo.
'
*
VIL Odnos med otroškim vrtcem in ljudstvom
. 62. Zvezo med otroškim vrtcem in ljudstvom vzdržuje krajevni prosvetni odbor v smislu določb uredbe
o osnovnih šolah.
63. Upravitelji otroških vrtcev ' in vrtnaric morajo
biti v stalnih stikih z roditelji ali varuhi otrok. Z njimi
, naj vzdržujejo stike z obiskovanjem njihovih domov, z
razgovorom ob priliki njihovega prihoda v otroški vrlec
in ob priliki, roditeljskih sestankov ter raznih slavnostih.
64. Vrtnarica mora biti prva v otroškem vrtcu, da
priČakujo otroke in njihove starše, in sme poslednja
oditi, ko so že vsi otroci odšli domov. Mora se pripraviti
za sprejem otrok in njihovih staršev, za njih spremstvo
in za delo z otroki za ves odrejeni delovni čas.
*
65._ Za čim boljšo in uspešnejšo vzgojo in zaščito
otrok naj otroški vrtec vzdržuje stike z ostalimi uslanovami, ki se bavijo s socialno, zdravstveno in vzgojno
zaščito otrok.
«
B.. OSNOVE VZGOJNEGA DELA
a) Splošne pripombe
»
66. Vzgojno delo mora .biti v skladu z otroškimi
'lastnostmi in sposobnostmi v predšolski dobi. Otrok v
razvojni dobi ßfttrebuje mnogo oozornostj, skrbi in nege.
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67. Skrb za otrokovo zdravje in za njegov telesni
in duševni razvoj je najvažnejša naloga otroškega
vrtca.
68. V tej dobi razvoja *e postavljajo temelji značaju
in se določi smer celokupnemu poznejšemu duševnemu
razvoju.
69. Vrtharica mora dobro poznati otroke, za katere
skrbi, tako glede njihove telesne rasti kakor tudi glede
njihovega duševnega razvoja.
70. Vrtnarica mora biti v občevanju z otroki vedno
pravična, dosledna, ljubezniva in stroga in nikdar zlovoljna al'' muhasta. Biti mora otrokom najboljši zgled.
71. Otroke mora vzgajati tako, da ostanejo zavestno
disciplinirani. Da to doseže, si mora prizadevati, da
otroci sami spoznajo, kaj smejo in česa ne smejo storiti.
To se pravi, da je treba pri njih razvijati kritičnega duha. To se doseže tudi ob pomoči pionirskih organizacij.
Otroci sami volijo svoje uprave, imajo najmanj po enkrat oa teden skupne seje, ki pa naj ne bodo daljše od
SO do 45 minut in na katerih dobi izraza kritika in samokritika. Otroci skupno (kolektivno) izrekajo kazni za
razne prekrške, postavljajo sebi nove naloge in skrbijo
za izvrševanje starih nalog, dogovarjajo se o tekmovanju
v raznih sektorjih 6kupnega dela, odločajo o nagradah
itd. — Na sestankih je prisotna otroška vrtnarica, toda
samo kot nasvetovalka.
72. Otroška vrtnarica mora vedeti za vsakega otroka,
iz katere sredine prihaja, kaj so njegovi staršj in kakšen
je njihov socialni položaj, za število otrok v rodbini in
kateri je ta otrok po vrsti, za od^nos staršev do otroškega vrtca, kdo in kako skrbi za otroka in za njegovo vzgojo, za prehrano, in kaj otrok dela doma, za oddaljenost
otrokovega doma od otroškega vrtca, za število in velikost stanovanjskih prostorov, za število postelj, za zdravstvene razmere doma, za pijančevanje v rodbini in za
druge obremenilne razvade, kakor tudi za telesne in
duševne nedostatke v rodbini.
73. Spoznavanje otrokove okolice in opazovanje njegovega telesnega in duševnega razvoja je potrebno iz
dveh razlogov: 1. otroški vrtnarici olajšuje spoznavanje
otroka in razumevanje njegovih svojskih lastnosti; 2.
otroški vrtnarici omogoča pravilno razporeditev otrok
po skupinah in z njimi čim bolje razvijati vzgojno delo.
74. Otroška vrtnarica mora v knjigi za opazovanje
otroških lastnosti in sposobnosti vsako leto za vsakega
otroka vpisati otrokovo višino in težo in potem zapisovati, kako vpliva okolica na njegovo samostojno misijenje, kakšna je njegova sposobnost za opazovanje, kakšen
je njegov besedni zaklad in spomin, marljivost, resnicoljubnost, kako se izraza in pripoveduje, otrokov odnos
do iger (katere igre so mu najbolj všeč, ali* se ravna po
njihovih pravilih ali pa želi imeti vodilno vlogo); otrokov odnos do učitelja, do staršev, do bratov in eester, do
lovarišev v otroških vrtcih, do znancev, do siromakov,
. do živali, ali otrok ljubi samoto ali družbo, nadalje otrokov odnos do otroškega vrtca in do posameznih poklicev
(katerj poklic mu je najljubši), kje uspeva brez pomoči,,
kje težko uspeva, Četudi ss trudi in hoče' uspeti, koliko
časa potrebuje, da izvrši nalogo, kdo mu pomaga (vzgojitelj ali pa mlajši otrok od njega, moškega ali ženskega
spola) ; otrokov odnos do raznih dogodkov, kako se otrok
vede v časi; odmora, kako se vede med jedjo, kakšne
kazni dobiva v otroškem vrtcu, za kaj, kako nanje reagira, ali je dostopen vzgojnemu vplivu' in ali ima smisel
za red in čistočo v otroškem vrtcu; tipične lastnosti po-'
dameznika, alf jeclja, ali ima kako drugo govorno ali

telesno napako in ali je prepirljiv. O posebnih otrokovih
sposobnostih sklepa otroška vrtnarica na podlagi otroških risb in izdelkov.
75. Otroška vrtnarica naj s svojim osebnim izpopolnjevanjem in s pridobljenimi izkustvi izpopolnjuje
tudi svojo metodo dela. Naj si ne dovoljuje, da bi bilo
njeno delo šablonsko in enolično, temveč naj pazi na to,
da bo njen otroški vrtec kraj vedno- novih idej in novega
ustvarjanja. Skrbi naj, da dobj vsak otrok kakor tudi
skupine teh otrok v otroškem vrtcu prve, najboljše in
najvažnejše temelje za svoje poznejše življenje in za delo
v naši družbeni skupnosti.
76. S telesno vzgojo, z igro, risanjem, delom, pripovedovanjem in pesmijo so izpopolnjuje vsestranski otrokov razvoj.
*;
b) Telesna vzgoja
77. Telesne vaje. Osnovne naloge telovadbe so: skrb
za normalni telesni razvoj, za oblikovanje in utrjevanje otrokovega organizma, vzgajanje v marljivosti in čistoči ter izpopolnjevanje otroških gibov.
78. Vzgoja kulturno-higienskih navad. Otroke je tre.
ba navajati na telesno čistočo in na osebni red, pri njih je
treba razvijati ljubezen do čistoče in do reda v njihovi
okolici ter dejavnost v izpolnjevanju vsega tistega, kar
lahko samj storijo.
79. Razvoju otrokovega kretanja je treba posvečati
vso skrb in ga spopolnjevati redno in sistematično.
Osnovne naloge teh vaj •• razvijanje in izpopolnjevanje
elementarnih gibov: korakanje, tek, skakanje, kakor tudi razvoj dejavnosti, pogumnosti, okretnosti in discipliniranosti.
Te naloge se dosežejo najbolje z gibalnimi igrami.
Te so osnovna oblika dela v telesni vzgoji in pomagajo
pravilno organizirati otroško skupnost.
c) Igra
80. Igra pomaga, da se otrok vsestransko razvija.
Igra razvija pogumnost, prisebnost, vzdržljivost, vedoželj.
nost, sposobnost poglabljanja, domiselnost, spomin, pozornost, govor, ustvarjalnost, pravilno domnevanje • sa«
mostojnost. Otrokovo življenjsko veselje, živahnost in
gibčnost dobivajo v igrj popoln izraz.
81. Z igro se vzbuja in razvija ljubezen do rodne
grude, do domovine in njenih junakov.
82. Z igro se otroci navajajo na delo v družbi z drugimi, skupno iščejo izhoda iz težav in pomagajo drug
drugemu.
č) Risanje, modeliranje in delo z dragim materialom
83. V tesni zvezi z igro so tudi naslednji predmeti:
risanje, modeliranje in delo z drugim materialom, kakor
je na pr. papir, lepenka, les, pesek in drugo. Takšno
ročno delo' je prava oblika didaktične igre. Otrok ne samo
da uživa pri izdelovanju svojih dzdelkov, temveč se
lahko z njimi takoj tudi igra.
Te oblike zaposlitve prinašajo otrokom mnogo veselja in zadovoljstva; polog tega te vaje na zelo učinkovit na&ln pospešujejo duhovni razvoj otroka. Pod pravilnim vodstvom otroške vrtnarice spodbuja to delo razvoj ustvarjalnih sil pri otroku in vpliva na tvorjenje
umetniškega okusa, razvija pri otroku sposobnost, opazovanja in doumevanja, dejavnost, voljo, vztrajnost in duhovno sposobnost za obvladovanje ovir; pole^, Jtega tudi
razvija pri otrocih smisel za presojanje na oko, pojme o
obliki, barvi, velikostj in prostoru,
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Naloge za te vaje se lahko dajejo na naslednji način:
1. otroku se da popolna svoboda, da si sam izbere, kaj
bo risal ali izdeloval; 2. vsaka skupinica otrok si evobodno in skupno postavi nalogo sama; in 3. nalogo
določi vzgojitelj.
Pri risanju po prosti izberi je treba prepustiti otrokom, da si svobodno vsak zase določi predmet in tehniko dela, ker se samo na ta način dobijo značilne otroške
risbe, na podlagi katerih se lahko odkrije ustvarjalna
sposobnost posameznega otroka.
84. Namen dela v otroških vrtcih ni izdelovanje
kakih posebnih predmetov, temveč večanje ustvarjalne
sposobnosti in volje za ustvarjanje. Otroci se urijo v rabj
kladiva, klešč, žebljev, igel, škarij in sukanca, toda njihova dela naj bodo vselej individualna, t. j. taka, kakršna si otroci zamišljajo .in kakršna morejo sami izdelati.
Material, ki naj ga otroci uporabljajo, je papir, lepenka,
ostanki volne, tkanina, preja, prazne škatle od žveplenk
in od cigaret in drug material, ki se lahko nabavi in ne
stane mnogo.
Treba se je izogibati izdelox'anju predmetov brez
smotra in naj se delajo samo take stvari, ki jih otroci
lahko na kak način uporabijo, na pr. kot razna darila
tovarišem, staršem in drugim, pa tudi za igro.
85. V zvezi z igro in delom otrok v .otroškem vrtcu
je treba posebno upoštevati vzgojno .važnost sprehodov
in zletov. Na sprehodih in.na poučnih zletih opazujejo
otroci naravo, opozoriti jih je treba na osnovne znake in
lastnosti predmetov, na njihovo barvo, velikost in drugo.
Po končanih sprehodih . in poučnih zletih naj otroci
pri pouku rišejo, modelirajo in delajo iz prikladnega materiala to, kar. so videli na sprehodu: pokrajino,
polje, gozd, reko in jdrugo.
d) Spoznavanje narave,
86. Spoznavanje narave razvija otrokovo zanimanje
za naravo, sposobnost gledanja in opazovanja pa vzbuja
pri otroku željo, kaj zvedeti,- vpliva na razvoj čutov in na
njegovo umetniško vzgojo.
87, Najbolji.! način spoznavanja narave je neposredno opazovanje njenih pojavov.. V otroškem vrtcu na deŽelj ima otroška vrtnarica priložnost, da opazuje z otroki
dela na polju, na vrtu in v sadovnjaku ob različnih letnih
Čaaih, da opazuje domače živali na paši, na polju in v
hlevih. V otroških vrtcih v mostu je treba čim več sprehodov in poučnih zletov v bližnjo okolico, da se otrokom
^mogoči z neposrednim Opazovanjem zajeti pravilne
predstave o naravnih pojavih.
88,- V vsakem otroškem vrtcu je treba na vrtu napravi tkzv. naravni kotiček, otroški zelenjadni vrt in cvetličnjak. • naravnem kotičku se lahko gojijo Hvali, ki so
** otroko zanimivo (ribice, ptice, veverice, jež, želva itd.).
lV
naravnj kotiček spèdajo tudi razne sobne rastline, z
uličnimi listi in cvetovi. Naravni kotiček naj se izpopolnjuje in spreminja z novimi živalmi in rastlinami po
letnih časih. Za zelenjadni vrt in cvetličnjak naj se
zbirajo tipične rastline tistega kraja, ki ne potrebujejo mnogo nege. Naravni kotiček navaja otroke na
n
égo rastlin in živali in jih vzgaja, da z njimi skrbno
ravnajo.
e) Glasbena vzgoja
89. Glasbena vzgoja (poslušanje godbe, petje, igranje
°a glasbene instrumente in gibanje s spremljavo godbe)
yzbuja pri otroku zanimanje za godbo, mu razvija posluh
ln

glasbeni •••.••• te,ç •••••, snMfli ftlaskfitti •••.

razvoj v predšolski dobi. Hkrati pomaga pri vzbujanju
čilega in veselega razpoloženja pri otrocih, razvija ljubezen do naše domovine, do njenih voditeljev, do juna.
kov in velikanov, pomaga pri organizaciji otroške skupnosti, razvija čustveno razgibanost, ustvarjalno domišljijo,
pozornost, strumnost in izrazitost v kretanju.
Glasbena vzgoja ee lahko dosega ob klavirju ali
drugih glasbilih (violini, harmoniki, kitari in dr.), ob
petju vzgojitelja, ob gramofonu in radiu..
Izvajajo se pesmi in narodni plesi, primerni za otroke. Treba je uporabljati primerne pesmi in plese vseh
jugoslovanskih narodov in po možnosti tudi drugih slovanskih narodov.
v
t) Razvoj govora
90. Razvoj govora spada v vrsto osnovnih vzgojo4!,
nalog; zaradi tega je treba posvetiti govoru prav posebno
pozornost. Da bi mogla otroke učiti pravilnega govor«
jenja, mora govoriti otroška vrtnarica sama v vsakem
pogledu brezhibno. Paziti mora na svoj govor, stalno ga
mora izpopolnjevati, da bo slovniško pravilen po vsebini in zgradnji, izrazit in slikovit
Mnogo pozornosti se mora posvečali izgovarjavi otrok.
Vse, kar otrok govori, naj izgovarja razločno. Napake •
izgovarjavi se morajo takoj popraviti. Nihče ne sme
otroka grajati zaradi njegovih govornih napak in nepravilnosti, temveč je treba otroka poučevati, ga hrabriti in
ga navajati na pravilno dihanje, kajti nepravilno dihanja
je največkrat vzrok govornih napak. Otroka je treba opozarjati na to, da izgovarja počasi in glasno tiste besede,
pri katerih dela napake. Ce ee napake v izgovarjavi po.
javljajo zaradi nepravilnega odpiranja ust ali zaradi
nepravilnega postavljanja jezika, je treba otroka naučiti
najprej to« potem pa vaditi besede, ki jih otrok pravilno
ne izgovarja. Nikoli naj se ne vadi govorjenje eamo e posameznimi glasovi, temveč vedno z besedami, v katerih
so glasovi, katere otrok nepravilno izgovarja. Prav tako
no emejo te vajo biti dolgotrajne, da se otrok z njimi ne
utrudi. Uspeh se doseže samo na podlagi pogostih ponovnih vaj, pri katerih sta vzgojitelj in otrok dobro razpoložena. Tako doseže vzgojitelj, da postane otrokova izgovarjava jasna in razumljiva za okolico, da obogati in
poglobi otrokov besedni zaklad, da izboljša njegov
govor glede njegove gradnje, da razvije izrazitost,
slikovitost in dognanost otrokovega govora ter da razvije
pri otroku sposobnost, da govori prosto pred drugimi
otroki in pred odraslimi in da posluša druge.
Pri razvijanju govora je treba često uporabljati proste medsebojne razgovore otrok in razgovore ,z vzgoji»"
teljem. • Treba je razvijati in spretno spodbujati tudi k
pripovedovanju kratkih sestavkov a celo skupino otrotó
(skupinski govor). OlmSko pripovedovanje je ze!o primerno sredstvo za razvoj 'govora. Treba je otroke čim
bolj vzpodbujati, da sami pripovedujejo. Otroka n{ treba
v pripovedovanju prekinjati. Ko je pripovedovanje končal, potem naj se mu šele popravljajo napake, ki jih je
napravil v govoru.
Čitanje in recitiranje stihov pomaga pri oblikovanju
slikovitosti otroškega govora in bogati njegov besedni
zaklad. Pripovedke in bajke dajejo najboljše primere
prostega, zgrajenega, slikovitega in izrazitega govora.
Poleg tega tudi močno vplivajo na razvoj otroške domišljije in razširjajo otrokovo obzorje.
Zelo važno sredstvo za razvoj govora so tudi podobe
m dßfoia. umetniška knjka za otroke. J*sak otroški yrtee
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naj ima zbirko dobrih podob in dobrih knjig za otroke
y predšolski dobi.
g) RazTOj osnovnih matematičnih predstav
91. Igre, izdelki in različne tvarine, sprehodi, zaposlitev na vrtu in podobe se lahko zelo primerno izkoristijo, da otrok pridobi osnovne matematične predstave.
Na predmetih iz neposredne okolice se otroci naučijo,
kaj je mnogo in kaj je malo, navajajo se na vrsto števil,
razlikujejo velikost in težo stvari in njihovo obliko, dobijo predstave o prostoru in osnovne pojme o času: dan,
noč, danes, jutri, letni čas. Ta pouk je velikega pomena za
umski razvoj otroka.
92. Po tem načelnem navodilu, ki velja*od dneva
podpisa ministra za prosveto zvezne vlade, naj izdajo
federalna ministrstva za prosveto uredbe, pravilnike,
programe in navodila za ustroj in poslovanje v otroških
yrtcih.
Beograd dne 18. julija 1945.
St 2495.
Minister za prosveto:
Vlad. Ribnikar s. r.

538.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo zvezne vlade,
uprava za cene izdaje naslednji

odlok
o določitvi cen tehničnim i ekočim gorivom
in mazivom
Člen 1.
Tehničnim tekočim gorivom in mazivom se določijo
èie cene:
Od tega

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

petrolej za razsvetljavo . .
petrolej za kmetijske. namene!
bencin, trošarinski . . . .
bencin, breztrošarinski . ,
plinsko olje . . g , , .
White-spirit ...,,...
ekstrakcijski bencin , , • ,
bitumen ....... ,

.
.
.
.
.
.
.
,

Cena
din
18.—
8.80
18.—
11.9.50
25.30.—
10.-

ddn
3.50
1.95
• 4.65
4.85
1.70
9.80
13.90

2.—
10.—
IO.-*

537.

5.—i

Ministrstvo za trgovino in preskrbo zvezne vlade,
aprava za cene izdaje naslednji
odlok
o določitvi een bombaža in volni
Člen 1.

prispevek
ekladu za
izravnavanje cen

12.
13.
14.
15.

cilindreko olje za zasičeno paro 20.—
cilindrsko olje za pregreto paro 30.—
olje za vretena «.»„«•, . 17.50
strojno olje ..„,«, » .21.-

17. Dieselovo olje .»«..,, . 31.50
e

Bombažu in volni se določijo téle cene:
1. Surovi bombaž, ameriški in ruski din 45.— za 1 kg
2. Ruska volna, prana
„ 96.66 „ 1 „
" 3. Neprana volna, ameriška, randmâja 70%
„ 67.60 „ 1 „
Za volno, katere randmâ je manjši od navedenega,
Je tudi cena primerno manjša.
Gornje cene veljajo franko železniška postaja, najbližja ikraju tekstilne tovarne.

19. transformatorsko olje . i ,
20. olje za turbine . , . , . ,•
21. olje za vrtanje . . . , , ,
,
23. mast za jamske vozičke . .
24. traktorsko olje . . , , , .
25. kompresoreko olje .... .
27. tehnični vazelin ,»..«,.

. 31.50
. 35,—
. 32.—
. 35.—
. 30.—
.21.. 31.50

,40,, . 14—1

8.—
4.—
8.—
8.—
12.-^
12.-^
10.—<
10.—12.-^
12.—
12.—i
10.—
8.-•

10.-12.—
15.—
3.80
14.40

Člen 2.

Člen 2.

Cene makedonskemu očiščenemu bombažu pridelka
1945 določi vlada Makedonije jn naj o tem obvesti zvezno
BQinistretvÓ za trgovino in preskrbo.
Iz makedonskega bombaža izdelani proizvodi se doÜeJijo Makedoniji za njene potrebe.

Zvišanje stroškov za prevoz in za zavarovanje do ju.
goslovanske meje obremenja sklad za izravnavanje cen.

Člen 3.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 2. avgusta 1945.
St. 5990.
Ministerza trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič s. r.

CfenS.
Prednje cene ise •••••••• franko želemišfei ali ladijska postaja, najbližja kupčevemu kraju, za 1 kg neto.
Blago v izvirnem vkladu ee računa bruto za neto.
Člen 4.
Količinski in kakovostni prevzem blaga po prednjih
cenah franko skladišče Jugopctrola.
Člen 5.
Dobave, izvršene do dneva objave tega odloka v,
Uradnem listu DFJ se obračunajo po prednjih cenah,
kolikor, njsg že plačane.
*>

2••

Člen 6.
Ta odlok etopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 27. julija 1945.
St. 5069.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič s. r.

539.
Sprememba in dopolnitev odloka o določitvi cen
za surove in za posušene kože živine in drobnice
(Uradni list DFJ št. 35 z dne 25. maja 1945)

Cene so franko proizvednikovo skiadišce za vse državno o'jmocje in za blago, izdelano po 20. aprilu 1945,
Člen 2.
Pri deseniranem blagu (po osnovi) se spredaj navedene cene zvišajo za 1%.
Člen 3.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 3. avgusfa 1945.
St. 5468.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
L. Sokolov s. r.

(minister za trgovino in preskrbo, št. 5624 z dne
19. julija 1945).

540.
Odlok o ceni modre galice do konca julija 1945
in o ceni bakra, oddanega tovarnam modre galice
(minister za trgovino in preskrbo, št. 5931 z dne
31. julija 1945).
541.
Odlok 6 določitvi cene luskam sončničnega semena
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št.
4533/362 z dne 3. julija 1945).
542.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo zvezne vlade,
uprava za cene izdaje naslednji

odlok
o določitvi cen za tkanine iz umetne svile
Člen 1.
Za vse državno območje se določajo naslednje cene za
tkanine iz umetne svile:
1. Podloga iz umetne svile sir. 80 cm, teža 90 do
100 g, 58.— dinarjev za 1 m;
osnova preja brez leska ali z leskom 100/40 denjejev;
votek preja brez leska ali z leskom 100/40 denjejev.
2. Poplin iz umetne svile šir 80 cm, teža 80 do 90 g,
54.75 dinarjev za 1 m;
osnova preja krep 100/40 dçnjejev;
votek preja brez leska ali z leskom 100/40 denjejev.
3. Polsvileni poplin šir. 80 cm, tež. 100 do 110 g,
56.—. dinarjev za 1 m;
osnova preja brez leska ali z leskom 100/40 denjejev,
votek preja iz umetnega bombaža 20/1.
4. Krep-žoržet šir. 80 cm, teža 90 do 100 g, 64.—
dinarjev za 1 m;
osnova preja krep 100/40 denjejev;
votek preja krep 100/40 denjejev.
5. Krep-žoržet, črtan šir. 80 cm, tež. 70 do 90 g»
57,— dinarjev za 1 m;
osnova preja krep 100/40 denjejev;
jvotek ••••• krep, 100/40 .denjejev,

543.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo zvezne vlade,
uprava za cene izdaje naslednji

odlok
o določanju cen zelenjavi, mleku in mlečnim izdelkom
^Clen 1.
Federalna ministrstva za trgovino in preskrbo *e
pooblaščajo, da uravnavajo na svojem območju cene za
zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, in to na podlagi
krajevnih razmer in pogojev za proizvodnjo jn dovoz.
Člen 2.
Jene za zelenjavo, mleko in mlečne izdelke je treba
maksimirati ali pa jih podrediti kontroli zaslužka.
Maksimiranje je treba določiti kdaj pa kdaj.
Cene se lahko določijo za vse federalno območje, ali
pa samo za enega ali več okrajev oziroma mest. To rajoniranje naj se izvaja po krajevnih razmerah in pogojiÄ
za proizvodnjo in dovoz.
Člen 3.
Na nabavne cene za zelenjavo se dovoljuje prodajal,
cem na veliko največ po 20%, a prodajalcem na drobno
največ po 40% na račun najvišjega dopustnega bruto za.
služka.
Na nabavne cene za mleko in mlečne izdelke ee dovoljuje prodajalcu na velijo največ po 15%, a prodajalcem na-drobno največ po 20% na račun najvišjega dopustnega bruto zaslužka.
V bruto zaslužek se vštevajo stroški za prevoz, za
razkladanje in prenos blaira, uporaba ambalaže, tak?e,
davščine, režija, kalo, manko kakor tudi riziko za kvarljivost blapia.
Za zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, ki se dovažajo na trg iz oddaljenejših krajev proizvodnje, se k
nabavni ceni pribijejo vsi stroški za dovez in prevoz, za
običajno kaliranje na zadevnih razdaljah za dctfčno vrsto
blaga in je tako dobljena cena proizvodni«]:-! cena in tej
se pribijejo dopustni odstotki bruto zaslužka za prodajalca n-. ^eliko oziroma prodajalca na drobno.
V manjših krajih, kjer ni prodajalcev na veliko, ee
bruto zaslužek prodajalca na drobno izračuna na proizvodnikovo cena
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Člen 4.
Federalna ministrstva za trgovino in preskrbo lahko
ta pooblastila, ki so jim dana s tem odlokom, prenesejo
na narodne odbore, pri tem pa si pridržijo pravico do
revizije vseh ukrepov, ki jih ti odbori izdajo.
Federalna ministrstva za trgovino in preskrbo naj
pošiljajo zveznemu ministrstvu za trgovino in preskrbo,
upravi za cene na koncu vsakega meseca poročilo o izdanih ukrepih v smislu tega odloka.
Člen 5.
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu
DFJ.
Beograd dne 3. avgusta 1945.
St. 5564.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
L. Sokolov s. r.

Z istim dnem se razveljavijo: Daljinar za prevoz
blaga po progah jugoslovanskih državnih železnic 1. zvezek in 2. zvezek, kakor tudi vsi daljtnarji, ki so bili ob.
javljeni od 6. aprila 1941 naprej, in to od posameznih
železniških uprav pod okupatorsko oblastjo.
Ce v >Začasnem daljinarju« niso obsežene nekatere
razdalje med posameznimi postajami, naj se te razdalje
ugotovijo po uvodnih določbah >Začasnega daljinarja«.
2. Dne 15. avgusta 1945 stopi v veljavo >Priloga< k
Daljinarju za proge državnih železnic za vzhodno Jugoslavijo za promet potnikov, prtljage in ekspresnega
blapa, ki velja od 1. februarja 1945.
Ta >Priloga< obsega direktne razdalje med postajami
v vzhodni in zahodni Jugoslaviji do železniških križišč:
Sarajevo, Vinkovci, Zagrob, Slavonski Brod.

Tarifno obvestilo

>Za?asni daljinar« in >Priloga< eo na prodaj pri
Glavni železniški upravi v Beogradu io tudi pri železniških upravah v Zagrebu, Skoplju, Sarajevu, Novem
Sadu in Ljubljani.

1. Z dnem 15. avgusta 1945 stopi v veljavo »Začasni
daljinar« za prevoz blaga na progah jugoslovanskih državnih železnic

Iz Glavne ielemiške nprave Beograd',3. avgusta 1945;
G.U.Ï. št. 8722/45 in št 8723/45.

544.

Številka SS

SE

dne IO. eivçyusî« 1945.

545.
Na podlagi člena 6. uredbe o načrtnem razdeljevanju in potrošnji blaga izdaje'Gospodarski svet na predlog ministrstva za trgovino in preskrbo naslednjo

uredbo
o odkupu in prometa krasnega žita za gospodarsko
leto 1945./46.
člen 1.
Krušno žito po tej uredbi eo pšenica, rž, ječmen,
oves, koruza, vse njihove mešanice kakor tudi njihovi
izdelki.
Proizvodniki oziroma imetniki krušnih žit po tej
uredbi so vse fizične in pravne osebe, ki imajo dohodke
od teh krušnih žit v naravi, in sicer: lastniki, posestniki,
zakupniki, spolovinarji, koloni in drugi imetniki oziroma uživalci.
.
.
Gospodarsko leto po tej uredbi je doba od 1. avgusta
1945 de 81. Julija 1946.
Člen 2,
Za prehrano vojaštva in prebivalstva, ki se ne bavi
s proizvodnjo krušnih žit, oziroma ki njih proizvodnja
ni zadostna za potrebe lastne potrošnje, so proizvodniki
in imetniki krušnih žit na poziv narodne oblasti dolžni
odd? ti' pooblaščenim odkupnim ustanovam po maksimiranih cenah tiste količine krušnih žit, ki se določijo po
predpisih te uredbe.
Po podatkih za potrebe prebrano in po podatkih o
zalogah krušnih žit iz preteklega gospodarskega leta in
od letošnje žetve določj Gospodarski svet količine in vrste kružnih žit, katere bodo federalne vlade in glavni
îwirodni odbor za Vojvodino (GNOV) zbrali na svojem
območju.

Federalne vlade in GNOV določijo, na kakšen •&*
čin se to zbiranje izvede.
Člen 3.
Pri določanju količin, katere so dolžni oddati, se
mora posameznim proizvodnikom pustiti ustrezna količina za prehrano (skupno z njihovimi družinami), ,za seme
in, za ostale gospodarske potrebe.
Količine, puščeno za seme, 66 ne emejo uporabiti v,
druge namene.
S količinami koruze in ovsa, ki preostanejo proizvodniku po oddaji obveznih količin in po odvzema količin za prehrano, za setev in za gospodarstvo, inia proizvodnik pravico prosto razpolagati in jih prodajati po
veljajoČih predpisih.
Člen 4.
Vse posle ob zbiranju podatkov glede potreb, zalog
in -etvenega donosa, kakor tudi vse posle v zvezi z zbu
ranjem določenih količin krušnih žit morajo organi narodnih oblasti opraviti v rokih, ki jih določi zvezni mi*
nister za trgovino in preskrbo.
Proizvodniki in imetniki krušnih žit so dolžni hraniti količine in vrste krušnih žit, določene za oddajo, kot
dobri gospodarji in jih na poziv pooblaščene odkupne
ustanove izročiti v prodajo ob določenem času in na
določeni kraj.
Člen 5.
Federalne vlade in GNOV ustanovijo ali določijo poslovne ustanove (podjetja), ki bodo kot pooblaščene odkupne ustanove opravljale vse trgovske, manipulativne,
skladiščne, prevozne in ostale posle v zvezi z zbiranjem
količin krušnih žit v smislu te uredbe. Načeloma se pooblasti za vse območje vsake federalne edinice oziroma
avtonomne oblasti sa/no po ena poslovna ustanova (podjetM,
'
j.
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Pooblaščene ustanove poslujejo pof.gredpisih, izdanib po zveznem ministrstvu za trgovino/in- preskrbo za
vso državo, in po posebnih predpisih Igralnih vlad in
federalnih ministrstev za trgovino in preskrbo oziroma
GNOV.a, izdanih po odobritvi zveznega ministrstva za
trgovino in preskrbo za tisto edinico oziroma avtonomno
oblast.
o
Te ustanove imajo vsaka za svoje območje izključno
pravico opravljati celokupni promet z zbranimi količinami krušnih žit (nakup, predelava, prodaja, prevoz z
v državnimi prometnimi sredstvi, vskladiščenje) kakor tudi pravico nadziranja predmeta s preostalimi količinami
v smislu člena 3. te uredbe. Te ustanove imajo prednostno pravico do najema vseh prostorov, primernih za
namestitev in manipulacijo, do sklepanja pogodb z industrijskimi podjetji glede predelave in do nabave vsakršnega pomožnega materiala, ki je potreben za izvrševanje nalog, postavljenih s to uredbo.
Pooblaščene odkupne ustanove so dolžne osnovati
in voditi svoje poslovne lokale (podružnice, poslovalnice
itd.) radi prevzema in odpremo vseh v tej uredbi naštetih predmetov prehrane v vseh tistih krajih, kjer se. za
to pokaže potreba. Lahko opravljajo posle po svojih
predstavnikih in komisionarjih izmed trgovcev, zadrug
in mlinov.
Nadzorstvo nad delom pooblaščenih^odkupnih ustanov imajo federalna ministrstva za trgovino in preskrbo, oziroma oddelek za trgovino-in preskrbo GNOV-a.
Zvezno ministrstvo za trgovino in preskrbo ima pravico nadzorovati delo vseh pooblaščenih odkupnih ustanov in izdajati .obvezne predpise in naredbe za vzporeditev njihovega dela.
Člen 6.
• Federalne vlade in GNQV smejo po odobritvi zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo razširiti predpise te uredbe na svojem območju tudi na ostale vrste
1
krušnih žit in na druge kmetijske proizvode, ki so važni
za prehrano prebivalstva tiste edinice.
Člen 7.
Kršitev predpisov te uredbe kakor tudi kršitev predpisov in naredb pristojnih organov narodne oblasti, ki
se izdajo za njeno izvrševanje, se kaznujejo po zakonu
Q pobijanju nedopustno špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 23. aprila 1945 (Uradni list DFJ št. 26). .
Člen 8.
-Ministrstvo za trgovino in preskrbo demokratske federativne Jugoslavije se pooblašča, da izdaja navodila za
izvrševanje to uredbe.
•
,.
Cien 9..
• Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave y Uradnem
•istu DFJ.
Beograd dne 6. avgusta 1945.
Št. 6840."
Minister za trgovino
. Predsednik Gospodarskega
in preskrbo:
sveta:
Ing. Nikola Petrorič s. r.
A., Hebrang s. r.
546.
OdloCba o določitvi cene opijii v surovem stanja
(predsednik Gospodarskega sveta in pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št 2855/222 z dne 5. avgusta 1945).

547.

Odločba
o izročitvi v obtek kovanega denarja po
0.50 dinarja DFJ
Na podlagi Člena 7. zakona o kovanju drobnega denarja demokratske federativne Jugoslavije z dne 23. julija 1945 (Uradni list DFJ št. 53 z dne 27. julija 1945)
takole
odločam:
Dne 6. avgusta 1945 se začne po Narodni banki postopno izročati v obtek kovani denar demokratske fede,
rativne Jugoslavije po 0.50 dinarjev DFJ, nakovan na
podlagi zakona o kovanju drobnega denarja demokratske federativne Jugoslavije z dne 23. julija 1945.
Opis tega denarja je v členih 2. in 3. zakona.
Beograd dne 3. avgusta 1945.
VIL št. 4612.
Minister za finance:
Sreten Žujorie s. r.
548.
Odločba
o odvzemu madžarskega kovanega, denarja iz obteka
v Bački, Baranji, Medjimurju in Prekmurju
Na podlagi člena 2. zakona o odvzemu kovanega
okupacijskega denarja' iz obteka z dne 23. julija 1945
(Uradni list DFJ št. 53 z dne 27. julija 1945) takol'
odločam:
1. V času od 13. do vključno 25. avgusta 1945 ee
odvzame madžarski kovani denar (pengö) iz obteka na
območjih, kjer je bil pengö zakonito plačilno sredstvo (Bačka, Baranja, Medjimurje in Prekmurje), in
sicer:
A. srebrni:
po 5 pengov
izaaje 1930. leta
«5 „
„
1938. „ .
» 5 „
„
1•39. „
B. aluminijasti:
po 5 pengov
izdaje 1943. leta
» 2 „
n - 1«**1- *
„
194L „
» 1
w
Cv jekleni:
pq 20 filirjev
izdaje 1941. leta
•
1VMO. »
» M> »
» 2 filirja
»»
1<••. •
C bronasti:
^po 2 ßKqa
izdaje 1927. leta
„
M26-.Î996. leta
„ 1 iilir
D. cinkasti:
po 2 filirja
izdaje 1943. leta
2. V zameno za kovani iz obteka vzeti madžarski denar se izdajo bankovci in kovani denar dinarjev DFJ po
tečaju: 1 dinar DFJ = 1 .pengö (člen 2. zakona o odvzemu kovanega okupacijskega denarja iz obteka).
3. Po preteku roka, navedenega v točki 1. te odloŽoe^
prenoha z dnem 26. avgusta 1945 madžarski kovani denar
biti zakonito plačilno sredstvo.
4. Odvzem madžarskega kovanega denarja iz obtefca
izvrši Narodna banka po denarnih zavodih, davćnfli
oddelkih, okrajnih narodnih edjbftrjh in. .poštah! in fe-j»

,»

f
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ključno le na območjih, ki so označena v točki i. te
odločbe, po navodilih, ki jih izda zvezno ministrstvo za
iinance.
Beograd dne 8. junija 1945.
VII. št. 4613.
Minister za finance:
Sreten Žujović e .r
549.
Na .podlagi člena 8. uredbe Gospodarskega sveta o
»dk.upu in prometu krušnih žit v gospodarskem letu
1945./46., št 6840 z dne 6. avgusta 1945, predpisujem
tole

navodilo št. 1
za izvrševanje uredbe o odkupu in prometu krušnih
žit v gospodarskem letu 1945./46.
Člen 1.
Zâ krušna žita se 'štejejo soržica in vse mešanic©
pšenice, rži, ječmena, ovsa in koruze v kakršnem koli
medsebojnem razmerju.
Izdelki, ki se v smislu uredbe štejejo za krušna žita, so naslednji: vse vrste moke, zdroba in otrobov od
pšenice, rži, ječmena, ovsa in koruze, zdroba od ječmena in koruze, luščeni ječmen (ješprenj), luščeni oves
(kosmiči), sušeno testo, kakor n. pr. makaroni, rezanci
široki in tanki itd. Ne štejejo se za take izdelke prepečenec (biskvit), peksimit, keksi in drobtine.

*

Člen 2. ^
Za imetnike krasnih žit po uredbi se štejejo tudi
lastniki mlatilnic, konvencijalci, ženjci in vse druge osebe, ki imajo dohodek od krušnih žit v naravi v zvezi z
obdelovanjem zemlje, mlatvijo ali katerim koli drugim
podobnim poklicem.
Ne štejejo se za imetnike krušnih žit po uredbi mlini oziroma njihovi lastniki ali zakupniki glede dohodka
krušnih žit po merici (ujèmu), ker so dolžni celokupni
dohodek krušnih žit od merice (ujema) oddati pooblaščenim odkupnim ustanovam.
Na državna kmetijska posestva in kmetijska posestva
pod državno upravo se predpisi uredbe nanašajo enako
kakor na vse druge proizvodnike. Zvezno ministrstvo za
kmetijstvo predloži zveznemu ministrstvu za trgovino
in preskrbo "popis tistih državnih vzornih kmetijskih posestev, katera "pridelujejo krušna žita za proizvodnjo semena, in količino krušnih žit s teh posestev, ki se izloči
za te namene. Količine krušnih žit, katere dobijo, ta posestva od ostalih proizvodnikov v zameno za to seme,
spadajo pod obveznost oddaje za javno prehrano po
predpisih te uredbe.
. ;> Člen 3.
. ".
Količine posameznih vrst krušnih •, katere so federalne vlade oziroma glavni odbor Vojvodine dolžni
zbrati na svojem območju, določi Gospodarski svet na
predlog zveznega ministra za trgovino in preskrbo.
Zaradi tega predloga so federalna ministrstva oziroma oddelek za trgovino in preskrbo pri glavnem odboru Vojvodine dolžni poslati zveznemu, ministrstvu za trgovino in preskrbo, upravi za preskrbo naslednje podatke:
a) o zalogah krušnih žit pri proizvodnikih in imetnikih od lanske in letošnje žetve;
" b) o številu prebivalstva po skupinah: proizvodniki
in Članj njihovih gospodinjstev, težki fizični delavci, navadni fizični delavci in ostalo ßrebjlvajstvoj

c) o količA krušnih žit, ki je potrebna za jesensko
in spomiadno^Bev;
č) o številcRivine po vrstah.
Te podatke zberejo federalna ministrstva oziroma
oddelek'za trgovino in preskrbo p?i glavnem narodnem
odboru Vojvodine s pomočjo federalnih ministrstev za
kmetijstvo oziroma kmetijskega oddelka glavnega na.
rodnega odbora Vojvodine in etatističnega urada.
Člen 4.

*
Na podlagi odločbe Gospodarskega sveta po pred- ;
njem členu določijo federalne vlade količine posameznih
krušnih žit, ki se morajo zbrati v posameznih okrožjih
oziroma okrajih njihovega območja.
Okrajni narodni odbori razporedijo določene količino za zbiranje po občinah oziroma krajih svojega območja.
Člen 5.
Pri predelovanju količin krušnih žit po prednjem
členu naj uporabijo federalne vlade, okrožni oziroma
okrajni in občinski ali krajevni narodni odbori podatko
o zalogah krušnih žit pri proizvodnikih in imetnikih od
lanske žetve in podatke o donosu letošnjo žetve na
podlagi- odloka o mlatvi žit (št. 3055 z dne 23. julija
1945).
Ako takih podatkov ni alj se le-ti štejejo za netočne
ali nepopolne, napravijo občinski ali krajevni odbori
vnovični popis na ta način, da pozovejo vse proizvodnike
in imetnike krušnih žit s svojega območja, naj predložijo prijave o celokupnih svojih zalogah krušnih žit od
lanske in letošnje žetve.
Tako dobljeni popis zalog pri vseh proizvodnikih in
imetnikih da odbor na vpogled ljudstvu in-pozove z
javnim razglasom vse prebivalce, naj v roku treh dni
vlože svoje pripombe za popravo "netočnih ali nepopolno <
prijavljenih zalog oziroma radi vpisa tistih, ki niso prijavili zalog.
O vseh prejetih pripombah rešujejo odbori najpozneje v nadaljnjih treh dneh po preteku roka na javni
seji, ki se vnaprej objavi, ali na zboru vseh " prebival#oev kraja, kjer se ugotovi ' dokončni popis zalog in se
na podlagi tega popisa predpišejo vsakemu proizvodni*
ku oziroma imetniku krušnih žit količine, katere je dolžan oddati.
Člen 6.
Pri predpisovanju količin za oddajo mora krajevne narodne odbore voditi načelo, da ostanejo vsakemu
gospodarstvu proizvodnikov oziroma imetnikom krušnih
žit naslednje maksimalne količine krušnih žit:
e
a) za živež: kmetom in težkim fizičnim delavcem po
800 gramov krušnih žit ali 600 gramov krušne moke
na dan za vsakega člana v gospodinjstvu za leto, dni (od
"1. avgusta 1945 do 31. julija 1946); ostalim fizičnim delavcem (ako so imetniki krušnih žit v smislu uredbe)
po 600 gramov krušnih žit ali 450 gramov krušne moke
na 'dan za vsakega člana v gospodinjstvu za leto dni (od
1. avgusta 1945 dolîl. julija 1#46);
vsem ostalim imetnikom krušnih žit, za vsakega po
400 gramov krušnih žit ali 300 gramov krušne moke na_
dan za vsakega člana v gospodinjstvu za leto dni (od 1.
avgusta 1945 'do 31. julija 1946).
Od navedenih količin, ki se puste proizvodnikom
oziroma imetnikom, mora biti najmanj ena četrtina koruze oziroma koruzne moke.
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Za člane v gospodinjstvu se štejejo samo take osebe,
ki stalno živijo in se hranijo v tem gospodinjstvu;
b) za krmo:
za konje v kmetijskih gospodarstvih po 5O0 kg ovsa
ali koruze na vsako glavo za leto dni;
za prašiče, ki ee pitajo, so določbe v predpisih
uredbe o pitanju, prometu in cenah prašičev št. 630 z dne
24. julija 1945;
c) za setev pridelovalcem po 180 kg pšenice, ječmena, rži ali ovsa, oziroma po 30 kg koruze za vsak
hektar plodne zemlje, ki se mora obvezno posejati s to
vrsto krušnih -žit;
č) za drobnç potrebe kmetijskim gospodarstvom po 10
kilogramov pšenice in po 10 kg koruze za vsak hektar
plodne (orne) zemlje.
Člen 7.
* Ako ima kak pridelovalec ali imetnik zalogo ali dohodke krušnih žit v več občinah (krajih), mu predpiše
celokupne količine, katere mora predati, tisti odbor, na
čigar območju ima svoje stalno bivališče..

550.
Na podlagi drugega odstavka člena 5. uredbe o odkupu in prometu krušnih žit v gospodarskem letu 19451940. predpisujem naslednje

\>,
navodilo it. 2
za poslovanje ustanov, pooblaščenih za odkup žit

Člen 1.
Najpozneje do 15. avgusta 1945 naj federalne vlade
in glavni narodni odbor Vojvodine ustanovijo poslovne
ustanove (podjetja) za odkup žit, oziroma naj jih določijo in usposobijo za delo.
Najpozneje do 17. avgusta .1945 naj pošljejo ministrstvu za trgovino in preskrbo, upravi za preskrbo poro
čilo z naslednjimi podatki:
1. naziv (firma) pooblaščene odkupne ustanove;
2. njen sedež;
3. njena pravna oblika;
4. temeljna glavnica (kdo jo je vplačal, morebitni
stvarni vložki, zavarovani krediti);
5. ostala materialna sredstva, ki so zagotovljena
Člen 8.
ustanovi za uspešno rešitev nalogo (vreče, čistilniki itd.).
Količine krušnih žit, predpisane za zbiranje posaPoročilu je treba priložiti:
meznim okrožjem oziroma okrajem ali občinam in kraa) vse zakonske predpise, pravila itd., na podlagi
jem, so minimum, ki se mora brezpogojno doseči.
katerih je ustanova organizirana oziroma s katerimi se
uravnava njeno delo;
Člen 9.
b) seznam oseb, ki vodijo posle pooblaščene ustaUstanove, pooblaščene za odkup po členu 5. uredbe nove (direktorjev, prokuristov, šefov oddelkov, šefov po(št. 0840 z-dne 6. avgusta 1945), naj pričnejo takoj, ne družnic in odkupnih postaj);
da bi čakale predpisov, odkupovati krušna žita, in sic) sheme o organizaciji ustanov s seznamom podruž-'
cer od kmetov, lq imajo več kakor 30 hektarov plodne nie in odkupnih' ustanov komisionarjev, sušilnic itd.;
zemljo, in od onih proizvodnikov in imetnikov krušnih
č) pregled zalog žita in moke na dan 15. avgusta
zit, ki sami ponudijo, da se njihove količine odkupijo.
, 1945 z navedbo:
Krajevni narodni odbori naj izdajo takim proizvod1. vrste;
\
nikom oziroma imetnikom dovoljenje za prevoz do .od2. kraja, kjer so zaloge;
kupne postaje in naj navedejo v njih količine in vrste
3. njihovega izvora;
krušnih žit, ki ee oddajo. Pooblaščena odkupna ustano4.. v katere namene *so določene.
va potrdi na tem dpvoljenju prejem in ga vrne oddaj*
Člen 2.
niku žita.
>
Člen 10.
Ustanove, pooblaščene za odkup žita, nàj opravljajo
Ako se -vse predpisane in v odkup ponujene količine svojo posle' za zbiranje, razdeljevanje in odpremo žita,
krušnih žit ne morejo takoj prevzeti, se pustijo v hram-- ki jih obsega uredba o odkupu in prometu krušnih žit
bo posameznim proizvodnikom, ki so jih dolžni hraniti v gospodarskem letu 1945./46. po izdanih predpisih in po
kakor svoje.
pogojih, ki jih vsebuje uredba o cenah žita v gospodar,
Člen 11. *
skem letu 1945./46.
Federalne vlade in glavni narodni odbor Vojvodine
. Člen 3.
ukinejo vse dosedanje odloke in odločbe, ki nasprotujejo
Pooblaščene odkupne ustanove naj razdeljujejo ,ia
Predpisom uredbe Gospodarskega sveta in temu navoodpremljajo zbrano blago na podlagi pismenih dispodilu, zlasti glede maksimalnih količin krušnih žit, ki
^aj se puste proizvodnikom in imetnikom (člen 6. tega" zicij zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo, uprave za preskrbo.
^vodila).
Brez omenjenih" dispozicij ne smejo razpolagati i
Člen 12. •
zbranim blagom ne po lastnem preudarku, ne po naloFederalne vlade Jn glavni narodni odbor Vojvodine gih s kake druge strani.
••• ukrenejo takoj po svojih ministrstvih oziroma oddelkih vse potrebno, da' se podrejeni organi narodne
Člen 4.
oblasti čim hitreje poučijo o predpisih uredbe GospoAko se drugače ne določi, naj se dispozicije izvršu' darskega sveta in tega navodila ter naj jih začnejo izjejo po vrsti, kakor prispevajo pooblaščeni ustanov] (pod• vajati.
•
,
jetju). Zaradi tega naj se pri dispozicijah, ki pokrivajo
Člen 13.
potrebe koristnika za več ko mesec dni, porazdelijo ko" To navodilo stopi v veljavo z dnem podpisa.
ličine po mesecih.
•
Glede kakovosti blaga se ne sme delati razlika med
Beograd dnè 6, avgusta 1945.
posameznimi dobavami razen pri semenskem blagu in v
St. 8G42.
i
Minister za trgovino in preskrbo: primerih, ko tako, odredi zvezno ministrstvo za trgovino
lug. Nikola Petroyjc g, r,
A in Ereskrbo*

258

Člen 5.
Ustanove (podjetja), pooblaščene za odkup žita,
smejo zbrano blago prodajati samo na debelo.
Člen 6.
med pooblaščenimi ustanovami je treba opravljati takole:
1
. Takoj po prejemu poročila o izdani dispoziciji
ministrstva za trgovino in preskrbo (uprave za preskrbo)
^naj stopi ustanova-kupec v zvezo z ustanovo-prodajalcem
'in sklene z njo formalni sklep (kupoprodajno pogodbo)
in ji izda natančne dispozicije za odpremo blaga. Sklep
mora obsegati naslednje pogoje:
a) plačilo: 100% v gotovini (alj za kupčev menični
akcept, ki ga prodajalec žirira in eskontira v breme
kupca), preden se blago odpremi, franko kraj, ki ga
prodajalec odredi;
'"*
b) rok in kraj nakladanja: v načelu po izberi prodajalca (toda prodajalec je dolžan poskrbeti za čim hitrejšo odpremo in blago po možnosti naložiti na postajah, ki so glede prometa za kupca najugodnejše);
c) dovoz blaga do vagona ali vlačilca, naročba vagona ali vlačilca, nakladanje in odprema blaga: v breme in na riziko prodajalca, ki naj pri dobavah v razsutem stanju skrbj tudi za vreče in priprave za prevoz
v razsutem stanju, medtem ko pri dobavah' moke in
ostalih izdelkov da vreče na razpolago kupec;
č) voznina: doplačilo, t. j. voznino plača kupec,na
kraju namembe (ako ni že vnaprej poslal denarja pro° dajalcu) ;
d) potni riziko:
I. glede količine: na nevarnost kupca, ki mora skrbeti za morebitno prekladanje med potjo, pravočasno
razkladanje itd.;
II. glede kakovosti: odgovoren je prodajalec do prve
prekladalne ali razkladalne postaje, kjer se, ako kupec
ugovarja, vzamejo in zapečatijo vzorci za ekupno analizo (ugotovitev kakovosti);
e) aviza: brzojavna, po odpremi blaga ob stroških
prodajalca;
f) obračunska teža: uradna teža' na nakladalni postaji;
g) spori:
1. glede kakovosti: ako se prodajalec in kupec ne zedinita glede določitve kakovosti in obračuna razlik v
zvezi s kakovostjo, ee morata stranki podvreči razsodilu
uprave mlinarjev tiste federalne edinice, iz katere izvira blago, in ta uprava izda razsodilo po uzancah te edinice in po njenih zakonih;
II. v vseh drugih primerih: pristojnost rednih sodišč
na sedežu prodajalca.
2. Ako ee ustanova-kupec ne javi za sklenitev sklepa
v roku osmih dni, ko je pooblaščena' ustanova-prodajalec
prejela dispozicijo zveznega ministrstva za trgovino in
preskrbo (uprave za preskrbo), je pooblaščena ustanovakupec dolžna o tem obvestiti zvezno ministrstvo.
•1••*7.
Ustanove, pooblaščene za odkup žita, prodajajo
zbrano oziroma nakupljeno blago ustanovam za razde* ljevanje na drobno po naslednjih pogojih: •
1. Pooblaščena odkupna ustanova sme prodajati bla-go ustanovam za razdeljevanje na drobno samo na območju svoje federalne edinice.
2. Te prodaje ee vrše po dispozicijah federalnega
i ministrstva za trgovino in greskrbo y. mejah, določenih
POSIP

v dispozicijah zveznega ministrstva za trgovino in pre.
skrbo, uprave za preskrbo.
3. Ko prejme pooblaščena ustanova dispozicije od
federalnega ministrstva za trgovino in preskrbo (uprave
za preskrbo), obvesti ta ustanova o tem na najkrajši način ustanovo za razdeljevanje na drobno in ji navede
znesek protivrednosti za njej dodeljeno blago, franko
vagon ali vlačilec najbližja razkladalna postaja.
4. Ta znesek je ustanova za razdeljevanje na drobno
dolžna položiti pooblaščeni odkupni ustanovi vnaprej
100% no v gotovini.
,
5. Do razkladalne postaje se blago, prevaža ob stroških in na nevarnosti prodajalca, ki je dolžan skrbeti
za morebitno prekladanje med potjo.
6. Prevzem in prodaja blaga se opravita na najbližji
razkladalni postaji.
7. Glede teže je odločilno uradno tehtanje na nakladalni postaji.
, 8. Ce kupec proti kakovosti ugovarja, se vzamejo
in zapečatijo na razkladalni postaji vzorci za ugotovitev
kakovosti.
o 9. Prodajalec je dolžan obvestiti kupca na najkrajši
način o odpremi blaga.
10. Morebitna ležarina na razkladalni postaji gre v
breme kupcu, ki je dolžan skrbeti za pravočasno razkladanje.
11. Ob sporih je treba ravnati nalično predpisom
po točki 1. pod g) člena 6. tega navodila.
12. Ce bi se ustanova za razdeljevanje na drobno ne
javila pooblaščeni odkupni ustanovi v osmih dneh, ko
prejme obvestilo o izdani dispoziciji, ali pa ji v tem roku ne položi zneska protivrednosti za "dodeljeno blago,
je pooblaščena ustanova dolžna obvestiti o tem syoje
federalno ministrstvo za trgovino in preskrbo.
Člen 8.
Glede sušenja koruze izda zvezno ministrstvo za
trgovino in preskrbo pooblaščenim odkupnim ustanovam
neposredne naloge z navedbo: kje, kdaj, katere količine,
in do katere stopnje vlage je treba sušiti koruzo.
l
Člen .9/
Pooblaščene odkupne ustanove naj pošljejo zveznemu ministrstvu za trgovino in preskrbo (upravi za
preskrbo) vsak ponedeljek izčrpna in nadrobna poročila o svojem delu pri zbiranju, razdeljevanju in odpremi žita v teku zadnjega tedna. V teh poročilih naj prikažejo tudi okoliščine, ob katerih delajo, vzroke morebitnih neuspehov in naj predlagajo, kako naj bi se težave in ovire odpravile.
vMinistrstvo-za trgovino in preskrbo zvezne vlade
predpiše po potrebi obrazce za tabelarni del teh po»
ročil.
Poleg poročil, omenjenih v prvem odstavku ••#•
člena, naj podajajo pooblaščene ustanove tudi svoje
predloge:
a) glede spravljanja odkupljenih količin žita; .
b) glede njihove odpreme, uporabe oziroma razdelitve, ako niso za to že prejele dispozicij zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo.
Beograd dne ß. avgusta 1945.
St.. 6928.
Minister za trgovino in preskrbo: >
Inji. Nikola Petrovič s. r.

URADNI LIST
SLOVENSKBGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NAIIODNE VLADE SLOVENIJE
Priloga k 32. kosu i dne 6. septembra 1945.

Letnik I/1I.

Sodna oblastva
Og 14/45—5.

029

Amortizaciia.
Na prošnjo Perparja Josipa iz Ljubljane, Poljska pot št. 38-a, se uvaja po»topek za amortizacijo vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil ter
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi v
šestih mesecih po tej objavi v Uradnem
listu svoje pravice, sicer bi se po preteku tega roka izreklo, da so vrednostni
Papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
hranilne knjižice:
1. Mestne hranilnice ljubljanske v
Ljubljani št. 163.441 na ime Perpar
Josip v vrednosti lir 6512.24;
2. Prve hrvatske Štedionice, podružnice v Ljubljani §t. 2154 na ime Perpar
Josip v vrednosti lir 4.245.S1 In
3. Mestne hranilnice ljubljanske v
Ljubljani št. 153.882 na ime Perpar
Marija v vrednosti lir 1.417.15.
^.Okrožno narodno sodišče v Ljubljani
dne 31. avgusta ,1945,

Zadružni register
Spremembe in dodatki:
Sedež: LJubljana.
i Dan vpisa: 13. avgusta 1945.
Besedilom Glavna kmetijska blagovna
zadruga % omejenim jamstvom y LjubWni.
Izbrišejo se Slani upravnega odbora:
»eber Ivauj Sojer Franc, Potokar An*°D> Strnad Jože in Marinko Ivan ter
Pooblaščenci: ing. Ferlmc-Bogdan, Spin^ter
Jože in Berkopec Anton; vpijejo pa
^6 elani poslovnega odbora kot delepta ministrstva za kmetijstvo Rožet An•* iz Ljubljane, PraŽakova 11, kot
•Predsednik, Breeeljnik Ivan iz Ljubljane, Sadjarska 3, kot tajnik in Lukman
*oza
iz Ljubljane, Rožna dolina VII/32,
K
°t odboraica.
t -Poslovni odbor podpisuje zadružno
•y.•ko tako, da se podpišeta pod štam•••)•• zadruge po dva člana tega odDelegat ministrstva z& pravosodje
»ti okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
dne 11. avgusta 1945.
• r- Zadr. IV 128/5.
SO.

Izbrisi:

Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 22. avgusta 1945.
Besedilo: Zadruga •&, gradnjo •

nameščencev socialnega zavarovanja,
zadruga « omejenim jamstvom v likvidaciji.
Zaradi končane likvidacije.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem kot trgovinskem sodišču
v Ljubljani
dne 21. avgusta 1945.
D Zadr I 40/8

Po preteku tega roka se bodo vsè neprijavljene pravice smatrale kot ugasle.
Delegat ministrstva za industrijo
in rudarstvo pri tvrdki Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner
d.d.:
648
lug. Valentie Boris
Izgubljene listine

Razna oblastva
Štev. 710/45.

Številka 19.

651

Razpis.
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto tajnika na teološki fakulteti
v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 20. septembra 1945. na rektoratu
univerze v Ljubljani.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 5. septembra 1945.
Rektor: Kos s.r.

Objava.
Izgubil se je bon od zamenjave denarja serija I. št. 046330, Izdan 9. julija
1945 od Narodne banke v Ljubljani na
ime mestni odbor OF v Ljubljani na
znesek lir 2000— in ee proglaša za
neveljavnega.
' Mestni odbor 0F, Ljubljana.
030
Intendant

Razno
Izredni občni zbor
tvrđke A. Westen đ. d. v Celju,
ki je bil sklican za sredo dne 5. septembra 1915 se ne vrši in se s tem
vabila na ta občni zbor preklicujejo.
Delegat ministrstva za industrijo
in rudarstvo
Tovarna emajlirane in brušene posode
A. Westen d. d-, Celje.
598 2—2

Poziv.
Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri tv. Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner d. d. v Ljubljani
poziva vse upnike in dolžnike te družbe, da prijavijo svoje terjatve oz. dolgove proti navedeni družbi do 1. oktobra 1945 podpisanemu delegatu v Litiji.
Hkrati se pozivajo vsi lastniki, da do
omenjenega dne prijavijo in dokažejo
svoje lastninske pravice, na "nepremičninah in premičninah družbe.

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od Komande narodne milice v
Ljubljani na ime Bizjak Renata iz Ljub.
ljane. Proglašam jo za neveliavno.
652
Bizjak Renata
Izgubil sem izpričevalo La razreda
II. drž. moške realne gimnazije v Ljubljani za leto 19•44. na ime Eoljka Peter iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
646
Boljka Peter
Izgubil sem izpričevalo 3. razreda
obrtne nadaljevalne šole v Ljubljani iz
leta 1941. na ime Culiberg Marijan iz
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
636
Culiberg Marijan
Ukradene eo mi bile: potna dovolilnica, osebna izkaznica, potna dovolilniča, izdana od ljubljanskega vojnega
področja, šoferska legitimacija št. 93 in
dovoljenje za vožnjo z motornim kolesom, vse na ime Divjak Ivan, politkomisar-kapetaa. Proglašam jih za neveljavne.
641
divjak Ivan
Izgubil sem železničarsko legitimacijo
št; 116793, izdano od dir. drž. železnic v
Ljubljani iri začasno osebno izkaznico
št. 14642, izdano od okrajn.- odbora OF
na Jesenicah (Gor.), oba na ime Družnik Janez iz Hruüce. Proglašam iu za
neveljavni.
642
Družnik Janez
Uničen mi je bil indeks medicinske
fakultete univerze v LJubljani. Proglašam ga za neveljavnega.
650
Gerlovič Franc
Izgubil sem maturitelo izpričevalo
drz._ realne gimnazije v Ptuju iz J. 1940
na< ime Goličnik Franc iz Samušanov
pn Sv. Marjeti niže Ptuja. Proglašam
ga za neveljavno.
#5
Goližaik Fiaae

Stran 42.

Štev. 19-

Izgubil sem maturitetno izpričevalo
III. drž. realne gimnazije v Ljubljani
iz leta 1939. na ime Jaklič Vladimir z
Rakeka. Proglašam ga za neveljavno.
635
Jaklič Vladimir
Izgubil sem indeks medicinske fakultet-» univerze v Ljubljani in ga proglašam za neveljavnega.
620
Kansky Alcksoj
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od Komande narodne
milice v Ljubljani na ime Kreč Ivanka
iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
644
Kreč Ivanka
Izgubil sem železničarsko legitimacijo
št. 118233, izdano od direkcije državnih
železnic v Ljubljani, novo osebno izkaznico in knjižico za kolo št. 6Ì71, vse na
ime Lovšin Jože iz Ljubljane. Proglašam jih za neveljavne.
649
Lovšin Jože
Uničeni sta mi bili izpričevali IV. in
V. razreda škofijske klasične gimnazije
v St. Vidu nad Ljubljano za šolsko leto
1941./42. in 1942./43. na ime Malus
Branko. Proglašam jih za neveljavni. '
653
Malus Branko
Izgubil sem novo osebno izkaznico
št. 061680, izdano od Komande narodne
milice v Ljubljani na ime Močnik Stane
iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
633
Močnik Stane
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od Komande narodne milice v
Ljubljani na ime Možina Alojzij iz Ljubljane. Proglašam jo Za neveljavno.
647;
Možina Alojzij
Izgubila sva novi osebni izkaznici,
izdani od Komande narodne milice y

Ljubljani na ime dr. Papež Milan in
Papež Vladimira, oba iz Ljubljane. Proglašava ju za neveljavni.
Dr. Papež Milan
627
Papež Vladimira

Izgubila sem novo osebno izkaznico
St. 071874, izdano od Komande narodne
milice v Ljubljani na ime Šetina Anica
iz Trbovelj. Proglašam jo za neveljavno.
631
Šetina Anic» *

Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 13019, izdano od mestn. gospodarskega sveta v Ljubljani na ime Puharič Krešimir iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
645
Puharič Krešimir
fe

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od Komande narodne milice V
Ljubljani na ime Sifrar Boža iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
628
šifrar Boža

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od Komande narodne milice v
Ljubljani na ime Pust Ljubica-Smilja iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
632
Pust Ljubica-Smilja
Izgubil sem začasno osebno izkaznico,
izdano od krajevnega N00 v Starem
trgu ob Kolpi na ime Savelli Viljem,
kaplan v Starem trgu ob Kolpi. ProglaSam jo za neveljavno.
640
Savelli Viljem
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od Komande narodne milice v
Ljubljani na imfc Simonič Boža iz Ljubljane., Proglašam jo za neveljavno.
639
Simonič Boža
Izgubila sem izpričevalo Il.b razreda
II. ženske realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1942./43. na ime Sintič Vera iz
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
626
Sintič Vera
Izgubil sem izpričevalo V. razreda II.
moške realne gimnazije v Ljubljani za
leto 1942./43. na ime Svete Marcel iz
Ljubi iane. Proglašam ga za neveljavno.
624
grete Marcel

Izgubil sem indeks filozofske fakul»
tete univerze v Ljubljani na ime Šlibar
Anton. Proglašam ga za neveljavnega.
637
šlibar Anton
Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani in ga proglašam za neveljavnega.
634
Tabor Ludvik
Ukradena mi je bila nova začasna
osebna izkaznica št. 127, izdana od mestnega narodno osvobodilnega odbora v
Metliki na ime Taučar Ivan iz Metlike
št. 146. Proglašam jo za neveljavno.
654
Taučar Ivan
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 19551, izdano od mestnega
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Trušnovio Rudolf iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
625
TruSnovič Rudo»
Izgubila sem maturitetno izpričevalo
I. ženske realne gimnazije v Ljubljani
iz leta 1941./42. na ime Verbič Ana iz
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
643.
Xerbic Ana

Urednik: Pohar Roi,„*i; cm • zaiozoa: iisuarna •••••• — oba v LiuDiiani -

POSEBNA PRILOGA
k iter. 33. „Uradnega lieta Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije*
z dne 8. septembra 1945
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Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 58 do 62.

Stevinta 5S JE «isxe f£>~ & velista 1945.
551.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za cene
Izdaje naslednjo

odločbo
o določitvi cen rafiniranomu jedilnemu olju, surovemu
olju, inaščobnim kislinam in oljnim pogačam od sončničnega semena letino 1944.
Člen 1.
Odkupna podjetja smejo na račun provizije ter manipulativnih in režijskih stroškov zaračunavati za dottavo semena franko vagon ali vlačilec odkupna postaja
oziroma nakladalna postaja največ po 20% odkupne cene sončničnega semena, določene v členu 5. uredbe o
določanju cen v dinarjih DFJ, objavljene v Uradnem listu DFJ St. 24 z dne 21. aprila 1945.
V teh 20% so vračunani tudi stroški delitve olja
proizvodnikom semena po odkupnih podjetjih,, ako so
proizvodniki prodali podjetju seme po ceni 18 okupacijskih dinarjev za 1 kg po predpisih odloka o cenah semenja in olja št. 311 z dne 21. decembra 1944.
Člen 2.
Oljarne 60 dolžne vplačati od nakupne cene sončničnega semena, ki so ga prevzele v predelavo od odkupnih
podjetij, 17% v dobro računa za izravnavo prevoznih
ßtroskov za sončnično seme in 3 %, v dobro računa za po«
SDeševanie oljnih kultur.
Člen 3.

b) franko skladišče prodajalca
na debelo, za 1 kg neto, v
posodi, toda brez posode,
vkljuSivši vrnitev praznih
posod tovarni, toda brez
mestne trošarine .... za 1 kg din 29.49
v trgovini prodajalca na
drobno za 1 1, vključivši
vrnitev praznih posod prodajalcu na debelo, a brez
mestne trošarine' . . .
31.-i
1 1
Prednje cene veljajo v prodaji na debelo in na drobno samo za kraje, lei leže ob železnici aH ladijski progi.
Za ostale kraje se smejo na te cene zaračunavati
dejanski stroški prevoza.
B. Surovemu olju {tehničnemu olju) m tolsinlm Kislinam
Franko oljarna, s plačanim prevozom in vožnjo do
najbližje postaje kupca, za 1 kg neto, z največ 2% nerazmiljivega, v sodu, toda brez soda, brez skupnega
davka in mestne trošarine in brez stroškov za vrnite?;
praznili josod do oljarno din 24.25. *
C. Oljnim pogačam
Franko skladišče oljarne za 1 kg neto, brez embalaže din 2.—.
Člen 4.
Od cen franko vagon ali vlačilec na najbližji postaji
kraja prodajalca na debelo, določenih v členu 3. A. I.,
pod c) in II., pod a) ter C. te odločbe, so. oljarne dolžne
za dobavljeno olje plačati po 1.50 dirarja za 1 kg v dobjo
računa za izravnavo prevoznih stroškov za olje.

Sončničnemu jedilnemu olju, surovemu olju in oljnim pogačam se določijo za območje vse države nasledöle cene:
Člen 5.
A. Jedilnemu olju, raiiniranemu:
Stroški za prevoz in vožnjo sončničnega semena,
I. Za dobave Jugoslovanski vojski:
franko oljarna oziroma stroški za prevoz in vožnjo olja,
%) Iranko skladišče oljarne, v
franko vagon al; vlačilec do namembne postaje se izravposodi, toda brez posode . za 1 kg din 23.60 navajo z računi za izravnavo prevoznih stroškov za seb) franko vagon ali vlačilec
me in olje na podlagi verodostojnih listin. Ako te listikraja, oljarne, v posodi,
ne niso uradne, se morajo overiti pri oblastvih.
toda brez posode ... „ 1 „ „ 24.10
V ceni olja po členu 3. • odločbe so vračunani
e) frankovagon ali vlačilec naj- .
povprečni stroški za prevoz in vožnjo sončničnega semebližja postaja prejemnika „ 1 ,, ,> 25.25 na v znesku 7210 dinarjev za 10.000 kg semena, ozi.
II. Za vse ostale dobave:
' roma 1G.500 dinarjev za 10.000 kg olja in so ti znea) franko oljarna, s plačanim
ski predmet obračuna po računih za izravnavo.
prevozom in vožnjo do najObračunu stroškov za prevoz in vožnjo olja niso zabližje postaje kraja kupca,
vezane dobave, izvršene po cenah iz člena 3., oddelka'A.
za 1 kg neto, brez posode,
L, a) in d) te odločbe.
toda v posodi, brez skupOlj —ne so ob koncu "•^'-e^a meseca dolžn» sestav''i
nadrobno
poročilo p vseh količinah semena, ki so jih
nega davka
1
25.2a
u
u n

J2•
prejele v predelavo v tekü meseca, kakor tudi poročilo
o dobavljenih količinah olja in ga predložiti najpozneje
v osmih dneh ministrstvu za trgovino in preskrbo zvezne
ylade, upravi za cene.
Oljarne naj izvrše na podlagi teh poročil obenem
tudi obračun med dejansko plačanimi stroški za prevoz
in vožnjo in svojimi obveznostmi glede vplačil po tej odločbi v dobro računa za izravnavo prevoznih stroškov za
seme in olje.
Dolgovanje iz tega obračuna vplačajo, oljarne takrat,
ko predložijo poročilo in obračun, in sicer Državni hipotekami banki v dobro računa za izravnavo prevoznih
stroškov za seme in olje.
Terjatve oljarne iz tega obračuna se izplačajo iz
sredstev računa za izravnavo prevoznih stroškov za seme
in olje.
Člen 6.
Vse obveznosti in terjatve po členu 6. odločbe o določitvi cen jedilnemu in tehničnemu olju, maščobnim kislinam in oljnim pogačam od sončničnega semena št. 3380
z dne 25. vina ja 1945, ki eo nastale do izdaje te odločbe,
ostanejo v> veljavi.
Za zaloge sončničnega semena in drugih oljnih sadežev, ki bodo v oljarnah na dan, ko stopi ta odločba v
veljavo, pa so bile prevzete po nabavni ceni pred 21. aprilom 1945, in za zaloge olja, izdelanega iz semena, dobavljenega po takih cenah, plačajo oljarne razliko v cenah za
seme in prav tako za olje, preračunano na količine ••••na, iz katerega so izdelane, v dobro računa za izravnavo
proizvodniške cene olju, in sicer pri Državni hipotekami
banii.
Člen 7.
Zvezni minister za trgovino in preskrbo sme po potrebi odrediti virimiranje med računom za izravnavo
prevoznih stroškov za sončnično seme, računom za izravnavo prevoznih stroškov za olje ia računom za izrav.
navo prevozniške cene olju.
Člen 8.
Za prodajo olja, rafiniranega jedilnega, surovega
(tehničnega) olja in maščobnih kislin, izdelanih iz drugih
yrst oljnih ".semen letine 1944, veljajo cene te odločbe.
Člen 9.
Ta odločba stopi v veljavo z dnem objave y Uradnem listu DFJ.
Istega dne prenehajo veljati predpisi odločbe št. 3380
z dne 25." maja 1945, kolikor nasprotujejo predpisom te
odločbe.
Beograd-dne 4. avgusta 1945.
St. 5971.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič* s. r.

Uprava državnih monopolov
pisom z dne 30. julija 1945, IV.
uspelo izdelati zadostne količine
predlaga, da se dajo od 1. avgnsta
cigaretni papir v. prosto prodajo.

sporoča s svojim doM. št. 12603, da ji je
tobačnih izdelkov, in
1045 tobačni izdelki in

Na podlagi tega predloga Uprave državnih monopolov in uredbe o načrtnem razdeljevanju in potrošnji blaga
izdajem naslednjo
odločbo
o ođđaji tobačnih izdelkov in cigaretnega papirja v.
prosto prodajo
Tobačni izdelki in cigaretni papir se oddajo v prosto
prodajo.
Uprava državnih monopolov je dolžna pošiljati mesečna poročila upravi za preskrbo pri ministrstvu za trgovino in preskrbo zvezne vlado s temile podatki:
1. kolikšne količine je po svojih ekladiščib dala na
razpolago vsaki federalni edinici oziroma v Vojvodini;
2. ako potrebam ni bilo ustreženo, je treba navesti to v odstotkih;
3. kolikšne zaloge so preostalo za naslednji mesecj
£ koliko znaša mesečna proizvodnja.
Ta odločba stopi v veljavo z dnom objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 31. julija 1945
M. št. 6281,
Minister za trgovino in preskrbo;
Jng. Nikola Petrovič" s. p

553.
Taksa
za krajevne pogovore, ki jih opravljajo druge osebe
po naročnikovem telefonu f
Z odlokom ministra za pošto, telegraf in telefon šf.
7122 z dne 28. junija 1945 ter v soglasnosti z ministrom
za finance, št. 5937 z dne 16. julija 1945, se je določilo:,
1. V krajih, kjer se poleg redne naročnine plačuje še
posebna taksa za vsak opravljeni .pozivni pogovor v;
krajevnem prometu, smejo naročniki za vsak pogovor^
ki ga opravi občinstvo po njihovem telefonu, pobirati v,
svojo korist isti znesek, katerega plačajo sami poštni,
telegrafski in telefonski upravi na račun posebne takso
za krajevne pogovore.
2. V krajih, kjer se plačuje pavšalna naročniška
taksa za telefon, nimajo naročniki pravice pobirati takse
za morebitno uporabo njihovega telefona po drugih!
osebah.
3. Prekrški zoper ta odlok se kaznujejo z denarno
kaznijo, predpisano v zakonu o pošti, telegrafu in telefonu (§ 78., pod II., točka 3.).
Iz ministrstva za pošto, telegral in telefon, telegrafsko-telefonskega oddelka, Beograd dne 30. julija 1945,
II. št. 7122.
554.
Pristojbine (taksiranje) za telefonske razgovore
BeogTad—Zemun
(iz ministrstva za pošto, telegraf in telefon^ Beograd
dne 27, julija 1015, II. SL 3278.
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555.
Obnovitev poslovanja podružnic Poštne hranilnica
v Zagrebu in Ljubljani
Na podlagi odloka ministrstva za finance zvezne vlade št. 2236 z dne 27. julija 1945 se obnavlja poslovanje
C' ? podružnicah Poštne hranilnice v Zagrebu in Ljubljani,
ki naj opravljata samostojno hranilniško in čekovno
službo na območju federalne Hrvatske oziroma federalne
Slovenije. Podružnica Poštne hranilnice v Ljubljani je

pričela poslovati 10..julija 1945, podruwiira Poštne hranilnice " Zagrebu pa 1. avgusta 1945.
Iz Poštne hranilnice, Beograd dne <. avgusta 1945,
L št 2870.
55G.
Obnovitev poslovanja podružnic Poštne hranilnice
v Sarajevu
(Poštna hranilnica v Beogradu z dne 4. avgusta 1945,
I. št. 2870)

SfevflKa 50 • dne 11. eavcjustat •45.
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Resolucija
o proglasitvi Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije za Začasno narodno skupščino demokratske federativne Jugoslavije
Na četrti seji III. zasedanja dne 10. avgusta 1915 v
Beogradu je Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije sklenil tole
•
resolucijo:
Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
odloča, da se od danes naprej imenuje Začasna narodna
skupščina demokratske federativne Jugoslavije in da v
svojem sedanjem razširjenem sestavu nadaljuje svoje
delo s tem imenom.
Beograd dne 10. avgusta 1945.
Antifašistični svet narodne osvoboditve
Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
.M. Peruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.
t

558.

• Zakon
o volivnih imenikih
L Splošne določbe
Člen 1.
Volivni imeniki so, da se verodostojno ugotovi volivca pravica državljanov Jugoslavije.
Imeniki so enotni in stalni.
Volivni imeniki se sestavijo radi ugotovitve volivne
Pravice državljanov pri volitvah za konstituanto (ustavotvorno skupščino) in za vrhovne zvezne in federalne
°rgane državne oblasti ter za vse narodne odbore in
sodišča.
Člen 2.
Volivni imeniki se sestavijo za območje vsakega kralevnega narodnega odbora: vaškega, rajonskega in mestnega,
Volivna pravica
Člen 3.
Volivno praVico imajo vsi moški in ženski državljani
•Jugoslavije, ki so dopolnili 18 let, vsi vojaki Jugoslovan-

ske vojske in vsi bivši-borci narodno osvobodilne vojske
in partizanskih odredov Jugoslavije ae" glede na starost.
Člen 4,
Volivne pravice nimajo:
1. ministri, ki so sodelovali v vladah od 6. januarja
1929 do 5. februarja 1939.
Izmed njih se izvzemajo tisti, ki so se odlikovali e.
svojim delom v borbi proti okupatorju;
2. noben pripadnik vojnih formacij okupatorjev in
njihovih domačih sodelavcev, ki se je trajno in aktivno
boril proti narodno osvobodilni vojski Jugoslavije oziroma proti Jugoslovanski armadi ali armadam zaveznikov
Jugoslavije.
3. člani >Kulturbunda«, italijanskih fašističnih organizacij in člani njihovih družin, ako ne morejo dokazati,
da so delovali v korist antiiašistične in narodno .osvobodilne borbe;
4. tisti, ki so bili aktivni fukcionarji in vidni člani
v ustaških, četniških, nedičevskih, ljotičevskih organizacijah, v beli ali plavi gardi ali v drugih podobnih kvislinških organizacijah in skupinah v državi ali v inozemstvu, ki so sodelovali s sovražniki in njihovimi pomagači, kakor tudi posamezniki, ki so zaznamovani s takim
delom;
5. tisti, ki so bili v politično-policijskl službi okupa,
torjev in kvielingovcev;
6. tisti, ki so prostovoljno iz lastne pobude in v na.
menu, podpirati sovražnika, dajali na razpolago vojaška
ali gospodarska sredstva okupatorjem in njihovim pomagačem;
7. tisti, ki so bili s sodno razsodbo obsojeni na iz.
gubo narodne časti oziroma na izgubo političnih ali posa,
meznih državljanskih pravic, za čas, dokler traja izguba
pravic;
8. osebe pod skrbstvom
Prednje določbe točk 2. do 6. ne veljajo za tiste,
za katere se dokaže, da je bilo njihovo sodelovanje v
omenjenih organizacijah alj vojaških formacijah prisilno
ali samo navidezno ali z namenom, da se škoduje okupatorjem in njihovim pomagačem, kakor tudi ne za tiste,
ki so pristopili k narodno, osvobodilni borbi ali so jo z
deli podpirali. Federalne vlade odločijo v sporazumu z
zvezno vlado, katere organizacije, ustanov« in skupine
J spadajo pod točke 2. do 4. tega člena,
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Člen 5.
Volivno pravico sme volivec izvrševati samo v kraju,
kjer je vpisan v volivni imenik.
V volivni imenik se vpišejo volivci v tistem kraju,
kjer imajo svoje stalno bivališče ali, ako tega nimajo,
v kraju zaposlitve, ne glede na domovinsko ali občinsko
pristojnost in ne «glede na trajanje prebivanja v tistem
kraju.
3. Organi
Člen 6.
Volivni imenik sestavi krajevni narodni odbor neposredno za svoje otfmočje in vpiše vanj vse prebivalce, ki
imajo volivno pravico po predpisih tega zakona.
Na zahtevo krajevnega narodnega odbora sme komisija za volivne imenike v opravičenih primerih sama sestaviti imenike.
Za pomoč krajevnim odborom sme komisija skupno
z izvršilnim odborom okrajnega narodnega odbora zaposliti pismene ljudi (učitelje, dijake itd.), ki eo se dolžni
odzvati temu pozivu.
Člen 7.
Komisija za volivne imenike pregleda in potrdi te
imenike, oziroma jih sama sestavi (drugi odstavek člena
6.) in odloči o pritožbah in zahtevah glede posameznih
.vpisov in izbrisov. Komisija se sestavi pri okrajnem ozi.
roma mostnem narodnem odboru. Sestavljena je iz
enega sodnika okrajnega narodnega sodišča, enega člana
okrajnega narodnega odbora in enega člana krajevnega
narodnega odbora z območja, za katero se imenikj seetavljajo, v mestih pa poleg sodnika še iz dveh članov
mestnega narodnega odbora.
Po potrebi se smeta za en okraj oziroma za eno mesto postaviti tudi po dve ali več komisij.
!Mane> komisij in njihove namestnike postavlja izvršilni ' " 'M* okrajnega oziroma mestnega narodnega odbora. Dolžnost izvršilnega odboja je, da da komisiji na
ro7,->«'-~ p-'- *••"» prostore, pomožno osebje in za poslovanje neobhodno potrebna sredstva.
4.» Natin sestavljanja imenikov
Člen 8.
Krajevni oaoor sestavi in vodi dalje imeni*, z neposrednim ugotavljanjem po javnih listinah in drugih verodostojnih dokazih. Nedoletniki (člen 3.) morajo imeti
potrdilo pristojnih vojaških oblastev.

livca in očetovo krstno ime, kraj rojstva, dan rojstva, po»
klic,- pismenost, kraj bivališča (ulica in hišna številka,
kraj, mestna četrt), narodnost in pripomba.
Za vojaške osebe naj se v pripombj navede, da so
v vojaški službi.
• Člen 12.
Volivni imenik zaključi krajevni narodni odbor
(oziroma komisija, drugi odstavek člena G.) na ta način, tda navede dan, ko se spisek zaključi, in poleg svojega
pečata navede, koliko je v imeniku volivcev in koliko
strani ima zvezek, ki vsebuje imenik.
Število volivcev mora biti navedeno z besedami.
Člen 13.
Razen volivnega imenika izdela krajevni narodni odbor tudi abecedni imenik, v katerega po abecednem redu
priimkov vpiše volivce in navede stran volivnega imenika, na kateri so vpisani, ter zaporedno številko, pod
katero so vpisani.
Ti imeniki morajo biti sestavljeni v dveh enakih izvodih, «od katerih enega obdrži krajevni narodni odbor,
drugi pa je. določen za komisijo pri okrajnem ali mestnem narodnem odboru.
Vse spremembe, ki se vpisujejo v volivne imenike,
morajo biti na ustrezen način zaznamovane v abecednih
imenikih. Ce bi se volivni imenik in abecedni imenik ne
skladala, velja vsebina volivnega imenika.
ysak abecedni imenik mora imeti naslednje razpredelke: zaporedna številka, stran volivnega imenika, zaporedna številka volivnega imenika, rodbinsko in krstno
ime volivca in očetovo krstno ime, kraj bivališča (ulica
in hišna številka — okraj, mestna četrt) in Dripomba.
Člen 14.
Ko sestavi krajevni odbor imenike po določbah prednjih členov, jih posije komisiji v dveh izvodih v pregled
in v potrditev.
Ako je potrebno, da krajevni narodni odbor volivni
imenik popravi, vrne komisija imenik odboru v popravo in določi za to kratek rok. Krajevni narodni odbor *
je dolžan izvršiti vse popravke, katere je odredila komisija.
.
Točnost imenika ugotovi komisija v kraju, kjer
ima svoj sedež, po potrebi pa tudi z neposrednim pregledom na mestu samem.
,
Od potrjenih oziroma sestavljenih (drugi odstavek
člena 6.) imenikov vrne komisija prvi izvod krajevnemu
odboru, druaega pa obdrži za sebo

Člen 9.
Za območje vsakega krajevnega naroanega oarxwa
ODstoji samo en volivni imenik, obsežen v enem zvezku.
Ako je na območju enega krajevnega odbora dvoje
ali več volišč, se za vsako volišče sestavi iz splošnega
volivnega imenika poseben volivni imenik za volivce tega
volišča, in naj se pri tem skladno uporablja določba
drugega odstavka člena 6. tega zakona.
Člen 10.
Nihče ne sme biti istočasno vpisan v dveh volivnih
imenikih. Od tega so izvzete vojaške osebe po predpisu
tretjega odstavka člena 22. tega zakona.
Člen 11.
Vsak volivni imenik mora imetij naslednje razpredelnice: zaporedna številkaj rodbinsko in krstno ime vo-

Člen 15.
Brž ko prejme Krajevni narodni odbor od komisije
potrjeni imenik, mora objaviti na način, ki je običajen
v tistem kraju, da je volivni imenik izdelan in da jo
državljanom na vpogled1 hkrati mora opozoriti državljane na določbo člena 17. lega zakona. V objavi mora
biti izrecno navedeno, da smejo pr; volitvah veliti samo
tisti, ki so vpisani v volivni imenik. Vsak državljan ima
pravico volivni imenik pregledati, prepisati, objaviti in
natisniti.
Člen IG.
Krajevni narodnj odbor prepiše vsako peto leto iz.
virni Yolivni imenik in pri tem izpusti tiste volivce,
ki so črtani, vpiše pa pozneje pripisane, ter imenik v
dveh prepisanih izvodih na novo predloži komisiji v potrditev (prvi odstavek člena 14.)-

#
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Ako se prî kakem krajevnem odboru pokažo potreba, sme kc »ja odrediti, da se ta prepis napravi
tudi prej.
5. Popravki in pritožbe
Člen 17.
Vsak državljan ima pravico pregledati izdelan*! vollvni imenik in se prepričati, ali je vanj vpisan. Ako
ugotovi, da mu je krajevni odbor (oziroma komisija,
drugi odstavek člena 6.) odklonil vpis v imenik (člen 4.),
ali ga je pozabil ali ako jo njegovo ime napačno ali
nečitljivo napisano, ima pravico pismeno po odboru
ali z izjavo na zapisnik zahtevati od komisije vpis v imenik oziroma popravek. Enako smejo to storiti za druge
osebe volivci ter politične in družbene organizacije. Kra.
jevni narodni odbor posije zahtevo za vpis v imenik
oziroma za popravek komisiji; ta pa naj izda svojo odločbo najpozneje v roku petih dni. Zoper odločbo komisije za volivno imenike so sme vložiti pritožba v roku
petih dni na narodno okrajno sodišče, ki naj o pritožbi
izda odločbo v rok\i petih dni.
Krajevni narodni odbor sme sam izvršiti popravo,
ako ugotovi, da je zahteva očividno umestna, in sporoči
to v smislu prvega odstavka člena 14. komisiji za volivce imenike.
Člen 18.
Vsak državljan in vsaka politična in družbena organizacija ima pravico vložiti pritožbo, ako misli, da
so v volivni imenik vpisano osebe, ki jih ni, k{ so umrle
ali premenile bivališče, ali take, ki nimajo volivno pravice.
Za to pritožbo veljajo predpisi prednjega Člena,
Člen 19.
Vsako leto v mesecu januarju popravi krajovni odbor volivne imenike po spremembah, ki so nastale v te•• preteklega leta. Najpozneje do 5. februarja pošlje
krajevni narodni odbor tako popravljeni volivni imenik
v dveh izvodih komisiji v potrditev, ki naj ga nemudoma
potrdi in Vrne en izvod krajevnemu odboru, drugega
pa obdrži; Za tako popravljeni in potrjeni imenik veljajo
Predpisi Členov 15., 17. in 18. tega zakona.
Člen 20.
Ko se razpišejo volitve, se smejo zantevati popravki
po določbah tega zakona samo še največ 14 dni po razpisu volitev. Nobena poznejša zahteva ne vpliva na sestavo volivnega imenika, po •••••••^••• se vršijo že razpisane volitve.
Člen 2t
Za lahfeve glede popravkov voUvnffi ïmenffiov se
»o plača nikakršna taksa niti za delo ali spise, niti za
listine, kakor na primer: izpiske iz matičnih knjig, izpri.
Č.evala, potrdila in podobno, ki so potrebni kot dokazi
za te zahteve, temveč naj se na njih navede, v kakšen
namen se izdajajo in s pripombo, da se ne amejo uporabljati k°t dokaz za kake druge posla
6. Vojaški volivni imeniki
"'

Člen 22_
Za Tolivne imenike po vojaških edinieah* ee ustanovi
komisija pq štabu vsake pehotne divizije, pri komandah in us.tanosahj kj[ m £Q E&težaju, &«&§_.£& _X&ie fid

pehotne divizije, in prj ostalih samostojnih komandah
in ustanovah.
Komisije so sestavljene iz treh vojaških oseb, katere imenuje komandant divizije oziroma starešina komande ali ustanove po prednjem odstavku.
Ta komisija sestavi volivne imenike po brigadah
in vpiše vanje vse vojaške osebe na službi v brigadi,
za katero se sestavlja imenik, ne glede na to, ali so
vpisani v volivni imenik v kraju svojega bivališča. Pri
sestavljanju imenikov pri komandah in ustanovah, omenjenih v prvem odstavku tega člena, je treba paziti na
io, da število volivcev, vpisanih v posamezne imenike,
ustreza številu volivcev, vpisanih v volivni imenik vsake brigade.
Člen 23.
Pri objavljanju vojaških volivnih imenikov, pri
zahtevah za vpis v imenik in za popravo imenika, kakor
tudi glede pritožb o odločbah komisije naj «o uporabljajo skladno predpisi tega zakona, le z razliko, da
se pritožbe pošiljajo pristojnemu divizijskemu vojaškemu sodišču oziroma vojaškim sodiščem, ki so pristojna
za sojenje kaznivih dejanj vojaških oseb iz komand io
ustanov, omenjenih v prvem odstavku člena 22.
Člen 24.
Minister za narodno brambo predpiše v sporazumu
z ministrom za konstituanto natančnejša navodila za izvrševanje prednjih določb o vojaških voliraih imenikih.
7. Kazenske določb*
Člen 25.
Kdor pri sestavljanju ali popravljanju volmiih ime.
nikov namenoma vpiše v jmenik taio osebo, ki nima
pravice do vpisa ali pa vpiše isto osebo dvakrat aH večkrat v isti imenik ali izbriše iz imenika osebo, ki bi morala biti v imeniku, se kaznuje z odvzemom prostosti do
enega leta.
Prav tako se kaznuje tudi tisti, ki namenoma ne
izbriše iz volivnega imenika državljana, kj je umrl, se
odselil ali izgubil volivno pravico ter tisti, ki ne vpiše
državljana, katerega bi bil moral vpisati.
Kdor stori tako dejanje za več ko 10 oseb, se kaznuje
t odvzemom prostosti od enega do dveh let
Za sojenje prednjih dejanj je pristojno narodno
okrožno sodišče,
8. Prehodne in končne določbe
9

den 26.
Po objavi tega zakona sestavijo izvršilni odbori
okrajnih oziroma mestnih narodnih odborov komisije
za volivne imenike v smislu Člena 7. tega zakona.
Člen 27.
Krajevni narodni odbori so dolžni v roku 20 dni od
dneva objave tega zakona sestaviti .prve stalne volivne
imenike.
Člen 28.
Zvezna vlada izdaja na predlog ministra za kotv
stituantç obvezna tolmačenja za izvrševanje tega za«
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Člen 29.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v. Uradnem
listu D F J.
Beograd dne 10. avgusta 1945.
Začasna narodna skupščina
demokratsko federativno Jugoslavijo
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.

559.
Poslovnik Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije, sprejet na seji dne 8. avgusta 1945
(Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
z dne 8. avgusta 1945).

560.
Na podlagi člena 9. ukaza o splošni amnestiji in pomilostitvi z dne 3. avgusta 1945' dajem tole

pojasnilo
k členu 6. ukaza o splošni amnestiji in pomilostitvi
Pomilostitev po členu 6. ukaza o splošni amnestiji
in pomilostitvi z dne 3. avgusta 1945 obsega vse osebe,
k3 so obsojene na kazen prisilnega dela brez odvzema
prostosti ali na kazen odvzema prostosti s prisilnim delom, ne glede na to, ali je te kazni izreklo sodišče ali
kako drugo narodno oblastvo, če spada izrekanje teh
kazni po svoji naravi v pristojnost sodišč.
Ako kazni ni izreklo sodišče, izda odlok o pom u
lostitvi tisti organ narodne oblasti, pq katerem je bil
opravljen postopek na prvi stopnji. Do tega organa naj
se obrnejo osebe, ki mislijo, da imajo pravico do pomilostitve.
Pritožba po tretjem odstavku člena 8. ukaza o splošni
amnestiji in pomilostitvi se vloži pri tistem oblastvu,
katerega organ je tisti, ki je kazen izrekel.
Odločba nadrejenega oblastva, izdana o pritožbi, jo,
pravnomočna.
Beograd dne 8. avgusta 1945.
Zalc-št. 539/45.
Minister za pravosodje;
Frane Frol 8. r.

SSevilï^ai ©€& ss dta© 14. avgusta 1045.
i

5G1.

Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
* o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji in na podlagi resolucije
z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije v Začasno
narodno skupščino demokratske federativne Jugoslavije
izdaje Začasna narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije na predlog ministrskega sveta demokratske federativne Jugoslavije naslednji

saison
o razširitvi veljavnosti zakona o izplačevanju potrdil,
izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o
razpolaganju s terjatvami na vezanih računih z dne
7. junija 1945 na območje Bosne in Hercegovine,
Hrvatske in Slovenije, kakor tudi o izplačevanju potrdil, izdanih za okupacijske, bankovce, ki v kraju
zamenjave niso bili zakonito plačilno sredstvo
Člen 1.
Razširja se na območje Bosne in Hercegovine, Hrvatske in Slovenije veljavnost zakona o izplačevanju potrdil,
-izüanib ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih z dne 7. junija
1WS (Uradni list DFJ št. 39 z dne 8. junija 1945). Potulila se začnejo izplačevati 20. avgusta 1945, a predpisi
toga zakona, ki se nanašajo izključno na območje, za
V afero je ta zakon izdan, se spremenijo oziroma dopolr ijo s predpisi, katere izda zvezni minister za finance
v smislu predpisov:
!
zakona o tečaiih za odvzem okupacijskih bankovcev
iz obteka in o poravnavanju obveznosti na območju Bosne

in Hercegovine z dne 7. junija 1945 (Uradni list DF3
št. 41 z'dne 14. junija 1945);
zakona o tečajih okupacijskih bankovcev pri odvzemu" iz prometa in o reguliranju obveznosti na območju Hrvatske z dne 21. junija 1945 (Uradni list DFJ
št. 44 z dne 26. junija 1945) in
zakona o tečajih lirskih bonov in okupacijskih ban«
kovcev pri odvzemu iz prometa ter o reguliranju obveznosti na denarnih območjih italijanske Ure, nemške
marke in pengöja (Slovenija) z dne 21. junija 1945
(Uradni list DFJ št. 44 z dne 26. junija 1945).
Člen 2.
Po predpisih zakona o izplačevanju potrdil, izdanih
ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju
s terjatvami na vezanih računih z dne 7. junija 1945
(Uradni list DFJ št. 39 z dne 8. junija 1945) se začnejo
20. avgusta 1945 izplačevati:
a) potrdila na nemške državne kreditne blagajniška
zapise (Reichskreditkassenscheine), odvzete iz obteka
na območju Crne gore z Boko Kotorsko in Sandžakom;
b) potrdila na take okupacijske bankovce, odvzete iz
obteka, ki v kraju zamenjave tiiso bili zakonito plačilno
sredstvo in zâ katere pri položitvi ni bila izplačana
ustrezna vrednost v dinarjih DFJ ali del te vrednosti;
c) potrdila na tako zvane sumljive tisočake srbskega
dinarja, odvzete iz obteka, in sicer po tečajih zamenjave
za vsako vrsto okupacijskih bankovcev; za kuno pa so
uporabi tečaj, ki se je uporabil ob zamenjavi kune na
območju Srema.
,
Člen 3.
1. Od 20. septembra 1945 dalje se bodo izplačevala
potrdila na okupacijske bankovce po 250 bolgarskih
levov serija >C< in »Š«. ki sta jih odvzeli iz obteka
federalni ministrstvi za finance Srbije in Makedonija.
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Izplačevala 1>• ta potrdila Narodna banka po okrajnih
narodnih odborih, po katerih so bili ti bankonci odvzeti iz obteka, in po navodilih, ki jih predpiše zvezni
minister za finance v smislu predpisov zakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih
z dne 7. junija 1045 (Uradni list DFJ št. 39 z dne
8. junija 1045).
2. Narodna banka odtegne od vrednosti potrdil, obračunih v dinarje DFJ odbitek v korist >sklada za
obnovo države in za pomoč opustošenim krajem«: po
lestvici pod točko 3., črko C. člena 2. zakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih
in vzame pri tem za podlago samo vrednost notrdila.
Člen 4.
Zvezni minister za finance se pooblašča, da predpiše
navodila za izvrševanje tega zakona.
Člen 5.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd 10. avgusta 1045.
,s*
Začasna narodna skupščina
demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
8L Perimičić s. r.
Dr. Ivan Ribar s. r.

562.
Ukaz o poimenski amnestiji in pomilostitvi obsojencevj v Makedoniji
(predsedstvo Antifašisticnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 3. avgusta 1945).

563.
uredba o eenah žita y gospodarskem letu 1945./46.
(predsednfk (3oepodarskega sveta in minister za
trgovino in preskrbo, Upr. C. št. 62/2 z dne 4. avgusta
1945).
" •

cialna pooblastila za opravljanje posameznih vrst deviznovalutnih poslov, tako v državi kakor tudi v odnosih z
inozemstvom in da pri izdajanju pooblastil hkrati predpiše tudi nadrobne pogoje, po katerih se smejo posamezni posli opravljati.
(
3. Ves odkup efektivnih tujih valut in deviz, katerega opravlja Narodna banka po nalogu zveznega ministrstva za finance, opravlja banka za račun zveznega
ministrstva za finance, odkup valut in deviz v ostalih
primerih pa za račun Narodne banke.
4. Dovoljenja za plačilo uvoženega blaga iz inozemstva izdaja uprava za zunanjo trgovino.
5. Vso to kontrolo in ta poslovanja opravlja Narodna
banka tudi po svojih podružnicah.
6. Narodna banka se pooblašča, da izdaja vse potrebne ukrepe v zvezi z deblokiranjem svojih terjatev
v inozemstvu, kakor tudi v zvezi z deblokiranjem terjatev drugih oseb, ustanov in podjetij in naše države.
Narodna banka sporoča glede tega svoje pobudne misli
pristojnim resorom.
7. Narodna banka se pooblašča, da sme izdajati potrebna navodila v zvezi z opravljanjem devizno-valutnega
poslovanja tako prizadetim denarnim zavodom kakor tudi
ostalim ustanovam in osebam.
8. Ako se ugotovijo pri izvajanju devizne kontrole
nepravilnosti in postopki, ki bi bili škodljivi za vrednost
in stalnost našega denarja ter bi nasprotovali danim
navodilom in kršili tudi predpise zakona o pobijanju
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže, se
Narodni banki nalaga dolžnost, da vse take primere pri.
javi in izroči oblastvom, ki so'pristojn* zâ postopanje in
sojenje dejanj zoper ta zakon.
Beograd dne 8. avgusta 1045.
VII. št. 4S79.
Minister za finance:
' Sr. žujović s. r.

565.
Postavljeno Je bilo vprašanje, ali je za blago, katero
UNRRA pošilja v našo državo, obvezno plačevanje javnih davščin, bodisi zveznih, federalnih ali davščin, ki
jih pobirajo narodni odbori (krajevni, mestni, okrajni
in okrožni).
Glede itega daje zvezno ministrstvo za finance
naslednje

pojasnilo
564.

Odločba
o kontroli Narodne banke nad devizno-valutnimi posli
in nad plačilnim prometom z inozemstvom
Po izkazani potrebi in v zvézi s predlogom Narodne
banke glede začasne določitve pristojnosti pri opravljanju
devizno-valutnih poslov in pri plačilnem prometu z inozemstvom, dokler se ne izdajo devizni predpisi, takole
odločam:
f." Celotna kontrola nad devizno-valutnim poslovanjem v državi in kontrola v zvezi s plačilnim prometom
z inozemstvom spadata v izključno pristojnost Narodne
banke.
2. Narodna banka se pooblašča, da posameznim
državnim in zasebnim denarnim zavodom izdaja spe-

*

člena 7. uredbe o sporazumu med administracijo
Zcdinjcnih narodov za pomoč in obnovo (UNRRA)
in demokratsko federativno Jugoslavijo
Po določbi člena 7. uredbe o sporazumu med Administracijo Zedinjenih narodov za pomoč in obnovo
(UNRRA) in demokratsko federativno Jugoslavijo (Uradni list DFJ št. 45 z dne 29. junija 1945) se na blago,
ki ga UNRRA pošilja v našo državo, ne smejo pobirati
nikake zvezne ali federalne davščine (neposredni in posredni davki, pristojbine in doklade), kakor tudi ne
davščine (doklade, pristojbine in trošarine), ki jih pobi.
rajo narodni odbori.
To pojasnilo stopi v veljavo z dnem objave- v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 7. avgusta 1945.
V. št. 6442.
/
Minìsier za finaneet
Sr. Žujović «. r.
'»
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•68.

571.

Odločba,

Odločba o določitvi cen obutvi, ki jo dobavlja
UNRRA
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 4334
z dne 8. avgusta 1945).

đa opravlja Glavna uprava medicinske proizvodnje
nadzorstvo nad vsemi zasebnimi medicinsko-farmacevtskimi podjetji
Na podlagi odloka Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije št 25 z dne 4. januarja 1945 in za
ostvaritev enotnega načrta za medicinsko proizvodnjo
takole
o d ločam :
Glavna uprava medicinske proizvodnje opravlja nadzorstvo nad vsemi zasebnimi podjetji v demokratski lederativni Jugoslaviji, ki se bavijo s proizvodnjo zdravil,
medicinskih instrumentov in aparatov, sanitetnega blaga
in higiensko-kozmetičnih sredstev, jim odreja proizvodne
naloge, kontrolira njihove kalkulacije cen in po potrebi
postavlja v njihovih podjetjih svoje klecate ob stroških
tistega podjetja.
Beograd dne 8. avgusta 1945,
St. 4070,
Minister za narodno zdravstvo:
Dr. Z. Sremcc s. r.

567.
Odločim o priključitvi »Kaštela« đ. d. državnemu
zavodu za proizvodnjo zdravil »Pliva«
(minister za narodno zdravstvo, št. 4059 z dne
8. avgusta 1945).
568.
Navodilo za določanje cen in za obračunavanje
blaga, ki ga dobavljata ML in UNRRA
(pomočnik ministra za trgovino in nreskrbo z dne
6. avgusta 1945).
Q
569.
Odločba o določitvi cên-živilom, ki jih dobavlja
UNRRA
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 6292
z dne 8. avgusta 1945).
570.
Odločba o določitvi cen tekstilnim izdelkom, ki
jih dobavlja UNRRA
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 4334
s dna 8. avjzusta 1945).

572.
Na podlagi Člena 1. uredbe o urejanju cen in v
zvezi s členom 13. uredbe o določanju cen v dinarjih
DFJ ter v skladu s splošno pariteto uvoznih cen izdaje
ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za cene
naslednje

navodilo
o določitvi cen za blago tujezemskega izvora, uvoženo med 1. septembrom 1939 in 6. aprilom 1941
G
Blago tujezemskega izvora, ki je bilo uvoženo med
1. septembrom 1939 in 6. aprilom 1941 po višjih cenah,
kakor so bile cene iz meseca avgusta 1939 s 30°/o
poviškom, pa še ni razprodano do dneva razglasitve tega
navodila v Uradnem listu DFJ, se sme prodajati po
pogodbenih uvoznih cenah, zvišanih z vsemi nabavnimi
stroški. Pogodbene uvozne cene se ugotovijo na podlagi
pravnoveljavne kupne pogodbe in na podlagi uvoznih'
in bančnih listin.
Beograd dne 9. avgusta 1945.
St. 6497.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
L. Sokolov e. r.

573.
Odločba o vrnitvi akontacij za predelavo starega
bakra v modro galico
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 6448
z dne. 8. avgusta 1945).

574
Tarifno obvestilo
(Iz Glavne železniške uprave, Beograd dne 8. avgusta 1945, G. u. ž. št. 9335/45).
575.
Tarifno obvestilo
(Iz Glavne železniške uprave, Beograd dne 8. av.
gusta 1945, G. u. 1 št. 852/45)

Stevlllcai 61 5B «iirae 17- avçiusîa 1945.
. 576.
Na seji Zakonodajnega odbora Začasne .narodne
6kupščine dne 11. avgusta 1945 je bil predpisan
poslovnik zakonodajnega odbora Začasne narodne skupščine demokratske federativne Jugoslavije
(zakonodajni odbor.-_Začasne narodne skupščine z
dne 11. avgusta 1945).

577.
Uredba o ustanovitvi Glavne pomorske uprave
in Pomorske uprave
(predsednik ministrskega eveta in minister za
promet zvezne vlade z dne 3. avgusta 1945),
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578.
Odločba
o ukinitvi plačevanja pristojbine za pobotnice
na plačilne sezname delavcev iu nameščencev.
Glavni odbor Enotnih strokovnih zvez delavcev in
nameščencev Jugoslavije je zaprosil, naj se okine plačevanje pristojbine za pobotnice na plačilne sezname
delavcev in "nameščencev.
To prošnjo imam za upravičeno iz naslednjih razlogov:
Prejemki državnih in drugih javnih uslužbencev ••
prosti plačevanja pristojbine za pobotnice.
Predpisi o ureditvi prejemkov, mezd in plač imajo
namen, da se za delo da pravično povračilo. Pogoj za
to je tudi enakomerna obremenitev z davščinami. Ker
pa so prejemki delavcev in nameščencev glede drugih
davščin že izravnani s prejemki javnih uslužbencev,
^veleva pravičnost, da se oprostijo plačevanja pristojbin
za pobotnice tudi prejemki iz službenega razmerja
delavcev in nameščencev.
Na podlagi prednjega
odločam:
- Plačilni seznami in vsa potrdila o prejemu mezd m
plač delavcev in nameščencev se oprostijo plačevanja
pristojbin za pobotnice (iar. št. 33 splošne taksne tarife).
Beograd dne 9. avgusta 194*3.
III. št. 2438•Vlinister za finance:
Sr. Žujović s. r.

579.
Ç točki 8. člena 34. finančnega zakona za proračunsko dobo julij—december 1945 je predpisano, da so
državni uradi, ustanovo in podjetja dolžna vsako plačilo
za nabave, dela in storitev, katero znaša več ko 5.000
dinarjev, plačati z virmanom v dobro upnikovemu računu
pri Poštni hranilnici ali pri kakem drugem javnopravnem denarnem zavodu in da so upniki dolžni odpreti
račune pri teh kreditnih ustanovah. Radi pravilne rabe
tega predpisa predpisujem na podlag^ člena 44. finančnega zakona naslednje

navodilo v
za izpolnjevanje obveznosti gospodarskih podjetij,
da morajo odpreti račune pri javnopravnih denarnih
zavodih
1. Vsako gospodarsko podjetje, državno, zadružno
ali zasebno, je dolžno v roku enega meseca po objavi
tega navodila odpreti svoj čekovni račun, žirovni ali
tekoči račun bodisi pri Poštni hranilnici ali pri kakem
,drugem javnopravnem denarnem zavodu oziroma pri njihovih podružnicaji, ako ga še nima.
2. Gospodarska podjetja odprejo te račune praviloma pri tistih javnopr. .nih denarnih zavodih, ki so se
specializirali za delo v tisti gospodarski panogi, kateri
' pripada podjetje. Praviloma torej odprejo svoje račune:
industrijska in zvezna trgovinska podjetja pri Industrijski banki Jugoslavije;
kmetijska in zadružna podjetja pri Privilegirani
. agrarni banki;
obrtna podjetja pri Obrtni banki;

vsa druga trgovinska in prometna podjetja pri federalni (gospodarski) banki svoje federalne edinice.
Ako je podjetje daleč od poslovalnice take javnopravne banke, ki je specializirana v njegovi stroki, sme#
odpreti račun pri najbližji poslovalnici kake druge javno."
pravne denarne ustanove, kot je n. pr. podružnica federalne (gospodarske) banke, Industrijske banke Jugoslavije, Državne hipotekarne banke, Poštne hranilnice ali
mestne oziroma krajevne hranilnice.
•3. Vsa gospodarska podjetja so dolžna v svojih računih in drugih pismih navajati javnopravni zavod, pri
katerem imajo račun.
4. Obveznosti za odpiranje računov vnaprej so oproščena taka obrtna in kmetijska podjetja, ki stalno zaposlujejo manj kakor 10 delavcev.
5. Ministrstva, okrožni in mestni narodni odbori,
državna podjetja in ustanove ter podjetja in ustanove
narodnih odborov ne smejo izplačevati računov na zneske
nad 5.000 dinarjev takim upnikom, ki nimajo odprtega
računa pri kakem javnopravnem denarnem zavodu, dokler ga ne odprejo, pa tudi tedaj izključno le z virmanom. Izjeme veljajo v primerih po drugem odstavku
točke 8. člena 34. omenjenega finančnega zakona.
6. Vsak prekršek tega navodila se izroči v opstopek
javnemu tožilcu. .
Beograd dne 11. avgusta 1945.
VIII. št. 5088.
Minister za finance:
Sr. Žujović s. r.

580.
Navodilo št. 3
o sïstcmfziranju zvanj po skupinah, določenih v čl. 8.
uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih,
zasebnih ustanovah in organizacijah
Člen 1.
Po določbah tega navodila se izvede sistemizacija
trgovskih pomočnikov v državnih, zadružnih in zasebnih
podjetjih.
Člen 2.
Trgovski pomočniki se sistemizirajo po naslednjih
skupinah:
A. Pomožno tehnično osebje (I/I):
1. prodajalsko osebje brez strokovne izobrazbe, do
dveh službenih let.
B. Strokovno, upravno in tehnično osebje (1/2):
1. prodajalsko osebje brez strokovne izobrazbe
(znanja), po dveh letih službe,
2. trgovski pomočniki začetniki.
C. Nižji pomočniki (III/l):
trgovski pomočniki, samostojni v svoji stroki.
Č. Višji pomočniki (III/2);
1. trgovski pomočniki — šefi odsekov v večjih podjetjih,
2. trgovski pomočniki — šefi oddelkov v manjïHi
podjetjih,
•
3. trgovski comočniki z več ko 15 službenimi leti-
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D. Samostojni pomočniki (III/3):
1. trgovski pomočniki — šefi oddelkov v večiih
podjetjih,
2. trgovski poslovodje v manjših podjetjih.
E. Posebni vodja (IVI):
trgovski poslovodje v večjih podietjih.
Člen 3.
Razen določb tega navodila se uporabljajo za trgovske pomočnike tudi določbe členov 4., 5. in 6. navodila
št. 2 za aistemiziranje zvanj po skupinah, določenih v
členu 8. uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in
nameščencev v državnih gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah (Uradni Hit
DFJ št. 53 z dn« 27. julija 1545).
Člen 4.
To navodilo stopi v veljavo z dpem objave v Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 13. avgusta 1945.
TV. št 1964.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

581.
V zvezi s členom 1. uredbe o urejanju cen izdaje
zvezno ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za
cene tole
odločbo
a določitvi cene sladkorju domačega in tujezemskega
izvora
Člen L
Sladkorju domačega in tujezemskega izvora se določajo naslednje cene:
1. proizvodniška oziroma uvozna pariteta: franko
vagon najbližja postaja kraju trgovca na debelo, za

1 kilogram neto, brez vklar'a. toda v vkladu, vključno
vse javne davščine:
sipa (kristal)
din 26.64
v kockah
„ 31.41
2. v trgovini na debelo: franko skladišče J-^ovca
na debelo, za 1 kilogram neto, brez vklada:
sipa (kristal)
din 28.50
v kockah
„ 33.60
3. v trgovini na drobno: franko prodajalna trgovca
na drobno, za 1 kilogram neto, brez vklada. izkliučivši
krajevne trošarine:
sipa (kristal)
din 30.—
v kockah ....... „ 36.—
Člen 2.
V prednje cene so vračunane vse javne davščine
razen trošarine, ki se pribije k prodajni ceni.
Prednje cene veljajo za vse kraje ob železniških, in
ladijskih progah. Za druge kraje se smejo k prednjim
cenam priraČunati dejanski prevozni stroški.
Člen 3.
V uvozne paritetne cene po odstavku 1. člena 1. te
odločbe je vračunan za uvoženi sladkor tudi prispevek
v znesku dinarjev 2.64 za 1 kg v dobro računa razlike
pri Upravi za zunanjo trgovino pri Narodni banki. Vsi
stroški .za prevoz in zavarovanje uvoženega sladkorja do
najbližje postaje kraju trgovca na debelo obremenjajo
račun razlike pri Upravi za zunanjo trgovino pri Narodni banki.
Člen 4.
Ta odločba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije
Beograd dne 11. avgusta 1945.
«5t. 5266.
Pomočnik
. ministra za trgovino in preskrbo:
L. Sokolov s. r.

582.
Tarifno obvestilo
(iz Glavne železniške uprave, G. ž. u. št. 2326/45
z dne 11. avgusta 1945).

Številka 62 z dine 21. avqusfa 1945.
583.
Ministrski svet demokratske federativne Jugoslavijo
izdaje na predlog Gospodarskega sveta demokratske
federativne Jugoslavije naslednjo
*
uredbo
o dopolnitvi člena 3. uredbe o ureditvi mezd in plač
delavcev in nameščencev v državnih gospodarskih in
zasebnih podjetjih, x zasebnih ustanovah in organizacijah
Člen 1.
Na koncu člena 3. se dodaje nov odstavek, ki se
glasu

>Jamski delavci v rudnikih in topilniški delavci pri
pečeh prejemajo posebno doklado po 1 do 3 dinarje
na uro«.
Člen 2.
*
Ta' uredba stofÄ v veljavo z dnem objave v Uradnem listu DFJ.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brainbo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-TITO. s. r.
(Sledijo podpisi podpredsednikov in ministrov.)

2C9
584.

odlok

Predsedništvo ministrskega ßveta demokratske federativne Jugoslavije izdaje naslednjo

o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnem
davku na poslovni promet št. 16.100/1931, z vsemi
njenimi poznejšimi spremembami in dopolnitvami

uredbo
.o ustanovitvi državne komisije za verska vprašanja
Člen 1.
Pri predsedništvu ministrskega sveta" demokratske
federativne Jugoslavije se ustanavlja Državna komisija
za verska vprašanja. V njeno področje spada:
a) proučevanje vseh vprašanj, ki so nanašajo na
zunanje življenje verskih zajednic, njihovih medsebojnih
verskih odnošajev in položaja Cerkva do države in narodnih oblastev ter pripravljanje materiala za zakonodajno ureditev odnošajev med verskimi zajednicami in
državo;
b) oddajanje mnenja in predlogov o vseh konkretnih
vprašanjih iz odnošajev med verskimi zajednicami in
državo, dokler, dokončno ne uredi teh odnošajev zakonodaja;
c) skrb' za izvršitev in pravilno izvrševanje vseh zakonsMh predpisov, ki ee nanašajo na ureditev medsebojnih verskih odnošajev ter odnošajev med Cerkvami
in državo.
Člen 2.
Za izpolnjevanje nalog po členu 1. te uredbe vzdržuje komisija za verska vprašanja najožje stike z organi
verskih 'zajednic. Organi verskih zajednic in organi
narodne oblasti so dolžni dajati komisiji na njeno zahtevo potrebna obvestila in podatke, g
- Člen 3.
Komisija je sestavljena iz predsednika in šestih
članov. Predsednika in ostale člane komisije postavlja
in razrešuje predsednik ministrskega sveta.
Komisija ima potrebno strokovno in pomožno
osebje; tega postavlja predsednik komisije.

Člen 1.
" V pripombi pod 3. C. t. št. 177,1/240, 177,2/241,
177,3/242 ter 177,3 in 4/243 tarife skupnega davka na
poslovni promet se dodaje nov odstavek, ki se glasi:
>Skupnega davka na poslovni promet so prosti
bencin, petrolej, plinska olja in mazivna olja, ki se
uporabljajo za pogon kmetijskih strojev, in sicer na
podlagi potrdila ministra za kmetijstvo ter po kontroli
uporabe po pristojnih finančnih organih narodne oblasti.«
Člen 2.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ, uporablja pa se od 1. avgusta 1945 dalje.
Beograd dne 16. avgusta 1945.
St. 226JL
Minister za finance:
Sreten Žujović a. r.
586.
'Odločba o novi izdaji in zamenjavi tovornih listat
za notranji tovorni in brzovozni prevoz
(minister za finance III. št. '2450 z dne 15. avgusti
1945).
587.
Na podlagi člena 14. zakona o izplačevanju potrdil,
izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev ter o ra&polaganju s terjatvami na vezanih računih dajem četrto

navodilo

Člen 4.
Pri predsedništvih federalnih" vlad se sestavijo federalne komisije za verska vprašanja in delajo po navodilih Državne komisije.

za izvrševanje zakona o izplačevanju potrdil, izdanih
ob zamenjavi okupacijskih bankovcev ter o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih

Člen 6.
Natančnejše določbe o ustroju in poslovanju Državne
komisije zajrerska vprašanja predpiše predsednik miniBtrskega sveta s pravilnikom.

K členu 3.

Člen 6.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-TITO s. r.
•

Narodna banka, Državna hipotekama banka in
Poštna hranilnica naj dostavi konec vsakega meseca
ministrstvu za finance, oddelku za državno računovodstvo, poročilo o skupni zadolžitvi za izplačana-potrdila
v teku meseca. Narodna banka in Poštna hranilnica naj
pošljeta konec vsakega meseca Državni hipotekami
banki za račun ministrstva za finance zneske odtegljajev
v korist >sklada za obnovo dežele in pomoč opustoše'nim
••••••• skupaj z izplačanimi potrdili in seznami,
IL

585.

K členu 4.

Na podlagi § 1 zakona o skupnem davku na poslovni
promet ter v soglasju z ministrom za trgovino in preekrbo ter % minigtrgm za kmetijstvo izdajem naslednji

Odtegljaji v korist >sklada za^obnovo dežele in po.
moč opustošenim krajem« se ne nanašajo na potrdila,
katerih imetniki so gasilska društva in ustanove.
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•.
K členu 9.
Vse denarne ustanove morajo poslati Državni hipotekami banki sezname o vseh tistih terjatvah svojih
klientov, pri katerih v smislu členov 4., 5., 8. in H. niso
bili opravljeni odtegljaji v korist »sklada za obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem«.

kot knjižna terjatev, se ne odtegne nič, ako znesek ne
presega 100.— dinarjev DFJ.
Beograd dne 15. avgusta 1945.
VII. št. 5282.
Minister za finance:
Sreten Žujović s. r.
Popravek.

•

IV.

K členu 12.
a) Državne. Dlagajne, ki so na podlagi odloka finančnega ministra z dne 26. aprila 1945 (Uradni list DFJ
št. 27 z dne 27. aprila 1945) izdale potrdila za neporavnane državne obveznosti, naj pošljejo Državni hipotekami banki odtegnjene zneske v korist »sklada za obnovo dežele in pomoč opustošenim 'krajem« obenem z
izplačanimi potrdili in seznami.
b) Od depozitov in kavcij, položenih v gotovini pri
državnili ustanovah v okupacijskem denarju, ki se vodijo

1. Pri zakonu o vrstah kazni, ponatisnjenem pod
št. 436/48 v posebni prilogi k 25. številki »Uradnega
lista« z dne 11. avgusta 1945 (str. 178 i. si.), je pomoloma izpuščen datum, ki se glasi:
Beograd dne 5. julija 1945.
2. Pri zakonu o izdelovanju štampiljk, pečatov in
žigov, ponatisnjenem pod št. 437/48 v posebni prilogi
k 25. številki »Uradnega lista« z dne 11. avgusta 1945
(str. 180), je izpuščen datum, ki se glasi po srbskem
izvirniku:
Beograd dne 5. julija 1915,

POSEBNA PRILOGA
k štev. 34. „Uradnega lieta Slovenskega narodno osvobodilnega aveta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 12. leptembra 1945

Ponatis
k osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 62 in 63.

Številka 62 z dne 21. avpusia 1045.
588.
Na podlagi člena 4. zakona o razširitvi veljavnosti
zakona o izplačevanju potrdil» izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev ter o razpolaganju s terjatvami na
vezanih računih z dne 7. junija 1945 na območju Bosne
in Hercegovine, Hrvatske ter Slovenije, kakor tudi o
izplačevanju potrdil, izdanih za okupacijske bankovce,
ki v kraju zamenjave niso bili zakonito plačilno sredstvo,
z dne 10. avgusta 1945, predpisujem naslednje

navodilo
za izvrševanje člena 2. zakona o razširitvi veljavnosti
zakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi
okupacijskih bankovcev ter o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih z dne 7. junija 1945 na
območju Bosne in Hercegovine, Hrvatske,ter Slovenije, kakor tudi o izplačevanju potrdil, izdanih za
okupacijske bankovce, ki v kraju zamenjave niso bili
zakonito plačilno sredstvo, z dne 10. avgusta 1945
(navodilo za izplačevanju potrdil, izdanih za okupacijske bankovce, ki v kraju zamenjave niso bili
zakonito plačilno sredstvo)
Člen 1.
1. Imetniki potrdil, izdanih na podlagi členov 1. in 5.
«ikona o tečajih za odvzem iz obteka okupacijskih bankovcev in o poravnavanju obveznosti z dne 5. aprila 1945
(Uradni list DFJ št. 23), kakor tudi na podlagi zadnjega
odstavka člena 1. ter člena 5. zakona o tečajih lirskih
bonov in okupacijskih bankovcev pri odvzemu iz prometa ter o reguliranju obveznosti na denarnih območjih
italijanske lire, nemške mar-ke in pengov (Slovenija)
z dne 21. junija 1945 (Uradni list DFJ št. 44), naj taka
potrdila — prejeta
a) za registriranje in iz prometa vzete nemške
ärzavne blagajniške zapise (Reichskreditkassenscheine)
lui območju Grne gore z Boko Kotorsko • Sandžakom,
b) za tiste iz prometa vzete okupacijske bankovce,
ki v kraju zamenjave niso bili zakonito plačilno sredstvo in za katere ob predložitvi ni bila izplačana ustrezna vrednost v dinarjih DFJ ali del te vrednosti,
c) za tako zvane dvomljive tisečdinarske srbske
bankovce, vzete iz prometa — začnejo od 20. avgusta
1945 dalje izročati, da prejmejo izplačila, pri naslednjih
denarnih zavodih: pri Narodni banki, Državni hipotekarni banki aH pri Poštni hranilnici ali pri njihovih
podružnicah ter na območju Slovenije tudi pri Denarnem zavodu Slovenije oziroma pri njegovih podružnicah,
in sicer to pri tistem denarnem zavodu ali pri njegovi
podružnici, kjer je shranjena kojjija zadevnega Eotrdjla.

2. Imetniki teh potrdil naj hkrati predložijo navedenim denarnim zavodom tudi izjavo o skupnem znesku
okupacijskih bankovcev, katere so ob odvzemu iz prometa že zamenjali za bankovce dinarjevJDFJ.
3. Ako imetnik takega potrdila navede netočne podatke glede odstavka 2., se mu zapleni celokupni znesek
takega potrdila v korist zvezne državne blagajne in se
taka navedba šteje za kazniv prestopek, ki spada pred
narodno sodišče.
Člen 2.
Denarni zavodi, navedeni v prednjem členu, morajo
po prejemu potrdil obračunati skupne zneske okupacij,
skih bankovcev, na katere se glasijo potrdila, in to po
naslednjih tečajih:
100 tkzv. srbskih dinarjev (Nedićevih) = 5.— din DFJ
100 kun
= 2.50
100 levov
= 10.—
100 albanskih frankov
= 250.—
100 albanskih lekov
= 50.—
100 italijanskih lir ,
= 30.—
100 pengov
= 100.— „ „
100 nemških mark (Reichskreditkassen.
scheine)
= 60.— „ n

\

Člen 3.

1. Od vrednosti potrdil, obračunanih na podlagi
člena 2. tega navodila, odtegnejo denarni zavodi odbitek
v korist >sklada za obnovo dežele in za pomoč opustošenim krajem« po lestvici točke 3. člena 2. zakona o
izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih
bankovcev ter o razpolaganju s terjatvama na vezanih
računih z dne 7. junija 1945 (Uradni list DFJ št. 39 z
dne 8. junija 1945).
2. Pri tem obračunu naj denarni zavodi upoštevajo
odstotek, ki ustreza skupnemu znesku vrednosti do takrat zamenjanih okupacijskih bankovcev in znesku vred.
nosti tega potrdila, in sicer na podlagi izjave po odstavku 2. ötena 1. tega navodiJa.
Člen 4.
^ 1. Narodna banka, Državna hipotekama banka,
Poštna hranilnica oziroma Denarni zavod Slovenije naj
takoj izplačajo tisti ostanek potrdil, kateri se dobi, ko
se od njihove imenske vrednosti odtegne odbitek po
prednjem členu.
' 2. Skupno vrednost potrdil, obračunano na podlagi
člena 2. tega navodila, naj navedeni denarni zavodi vpisejo v breme zveznega ministrstva za linance, cdtegnjeni
odbitek v korist >sklada za obnovo in za pomoč opustošenim krajem« naj pa predajo Državni hipotekami baaki
X Beogradu za račun ministrstva za finance.
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Člen 5.
1. Odbitki po členu 3. tega navodila se ne odtegnejo
pri potrdilih, katerih lastniki so ustanove za socialno
skrbstvo, zadružne organizacije, delavske in nameščeuske sindikalne organizacije ter množične narodne organizacije.
2. Odbitki po členu 3. tega navodila se prav tako
ne odtegujejo pri potrdilih, katerih imetniki so denarne
ustanove, in to glede na člen 13. zakona o izplačevanju
potrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev ter
o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih z dne
L junija 1945.
Člen 6.
Navodila zveznega ministra za linanee za izvrševanje
lakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi okupaeijskih bankovcev ter o razpolaganju s terjatvami na
rezanih računih z dne 7. junija 1945, in sicer naslednja:
prvo: VII. št. 2908 z dne 14. junija 1945 (Uradni list
DFJ št. 42 z dne 19. junija 1945);
drugo: VIL št. 3193 z dne 26. junija 1945 (Uradni
fist DFJ |t. 45 z dne 29. junija 1945);
tretje: VII. št. 3300 z dne 2. julija 1945 (Uradni list
DFJ žt. 47 z dne- 6. julija 1945) in
četrto: VII. 5282 z dne 15. avgusta 1945 naj se upo»abljajo skladno tudi pri izvrševanju tega navodila.
Beograd dne 16. avgusta 1945.
••. ». 5360.
Minister za finance:
Sreten, 2ujoYié s. r.
589.
Na podlagi členov 1. in 4. zakona o razžiritvi veljavlosti zakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi
ikupacijskih bankovcev ter o razpolaganju • terjatvami
la vez; . računih z dne 7. junija 1945 na območje Bosne
D, Hercegovine, Hrvatske ter Slovenije, kakor tudi o iz»lačevanju potrdil, izdanih za okupacijske bankovce, ki
l kraju zamenjave niso bili zakonito plačilno sredstvo,
i dae 10. avgusta 1945, predpisujem naslednje-

navodilo
n izvrševanje člena 1. zakona o razširitvi veljavnosti
lakona o izplačevanja potrdil, izdanih ob zamenjavi
»kupacijskih bankovcev ter o razpolaganja s terjatvami na vezanih računih z dne 7- junija 1945
ta območje Bosne in Hercegovine, Hrvatske ter Slovenije, kakor tudi o izplačevanja potrdil, izdanih za
»kupacijske bankovce, ki v, kraju zamenjave niso bili
rakonito plačilno sredstvo, z dne l(k avgusta 1945
[navodilo za izplačevanje potrdil ter za razpolaganje
t terjatvami v Bosni in Hercegovini, Hrvatski ter
Sloveniji)
L Izplačevanje potrdi
Člen 1.
Imetniki potrdil, izdanih na podlagi člena 4. zakona
• tečajih za odvzem iz obteka okupacijskih bankovcev
ter o poravnavanja obveznosti na območju Bosne in Hercegovine z dne 7. junija 1945 (Uradni list DFJ it 41
i dne 14. junija 1945) ter na podlagi člena 4. zakona o
iecaju okupacijskih bankovcev pri odvzemu iz prometa
• o reguliranji sbvezao^U pa obmo^u, •.•&•• S do£

21. junija 1945 (Uradni list DFJ št. 44 z dne 26. junija
1945) in na podlagi zakona o tečajih lirskih bonov •
okupacijskih bankovcev pri odvzemu iz prometa ter o
reguliranju obveznosti na denarnih območjih italijansko
lire, nemške marke in pengov (Slovenija) z dne 21. junija 1945 (Uradni list DFJ št. 44 z dne 26. junija 1945),
naj ta potrdila začnejo od 20. avgusta 1945 dalje izročati,
da prejmejo izplačilo, pri: Narodni banki ali Državni
hipotekami banki ali Poštni hranilnici ali pri njihovih
podružnicah, na območju Hrvatsko tudi pri Zemaljski
banki za Hrvatsko ali pri njenih podružnicah, na območju Slovenije tudi pri Denarnem zavodu Slovenije alf
pri njegovih podružnicah, in sicer to pH tistem zavodu
ali pri tisti njegovi podružnici, kjer je shranjena kopija
potrdila.
Člen 2.
Denarni zavodi, navedeni v členu 1., motajo po pre.
jemu potrdil obračunati skupne zneake okupacijskih bankovcev in lirskih bonov, na katere se glasijo potrdila, in
to po tečajih iz člena 3, zakona, navedenih v členu 1.
tega navodila, ter od tako obračunano vrednosti odtegniti naslednje odbitke:
1. znesek dinarjev DFJ, ki je bil že izplačan ob
izdaji potrdila;
2. znesek dinarjev DFJ, là ga je imetnikom potrdil
izplačala kot akontacijo Narodna banka aH Državna hipotekama banka aH Poštna hranilnica ali Zemaljskabanka za Hrvatsko ali Denarni zavod Slovenije gkladno
z odloki finančnega ministrstva zvezne vlade: z dne
12, junija 1945 za Bosno in Hercegovino (Uradni list DFJ
Št. 41 z dne 14. junija 1945), VII. št. 8188 z dne 25. junija 1945 za Hrvatsko oziroma VII. št. 3190 z dne 25. junija 1945 za Slovenijo (Uradni lisi DFJ št. 45 z dno
29, junija 1945);
3. ustrezni' znesek v korist >sklada za obnovo dežele in za pomoč opustošenim krajem«, ki naj se obračuna na vrednost potrdila, znižano za znesek, ki je bil
izplačan po točki L tega člena (na območju ••••• in
Hercegovine samo za znesek 5000 dinarjev DFJ), in tO'
po naslednji lestvici:
A. Za potrudila, katerih imetniki so proizvodniška
podjetja:
na vrednost do
•.000.— din DFJ 5»/ò*
„
„
od
6.001.— do 7.000.—- „
„
6»/<i
7.001.- „ 10.000.- „
„
7»/..
10.001.— „ 15.000.„ „
M
12«/;
15.001.— „ 25.000.—
„ 25.001.— „ 50.000.— „
16%
190/Ò.
„
60.001.— „ 100.000.— „
24»/<J
„ 100.001.— „ 250.000.— „
, 800/i
nad 250.000.— '
iB. Za potrdila, katerih imetniki so vsa ostala, podjetja in ustanove, kolikor niso Izvzete po členu 4. tega
navodila:
na vrednost do/
5.000.— din DFJ 7O/0
8%
„
od
5.001.— do 7.000.— „
»j
«
„
„
7.001.— „ 10.000.— „
Wo
»
»
„
„
10.001.— „ 15.000,— „
12%
»
»
15"/o
„
„
15.001.— „ 25.000.— „
«
»»
209/o
„
25.001.— „ 50.000.— „
»
»>
27%
„
„
50.001.- „ 100:000.— „
»t
)>
85'/»
„
„ 100.001,- „ 2•••).— „
«
•
vod. m-m-sL/ '. " *~"-v * » 50%
>» „ „
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C. Za vsa ostala potrdila:
na vrednost do
5.000.— din DFJ 10%
od
5.001.— do 7.000.— „
„
12<>/e
•>
»
„
7.001,—
„
10.000.—
„
„
15%
»»
n
„
10.001.— „ 15.000.— „
„
20%
')
»
„
15.001.- „ 25.000.- „
„
26%
#»
J»
„ 25.00L— „ 50.000.— „
„
34%
»>
rt
„
50.001.—
„
100.000.—
„
„
450/0
»
»
„ 100.001.— „ 250.000.— „
„
57%
nad 250.000.—
*
„
„ 70%
C Za potrdila, ki so v posesti kmetovalcev, ki se
bavijo z obdelovanjem zemlje kot edinim poklicem, se
odtegnejo odbitki na vrednost do 25.000 dinarjev DFJ
po lestvici A., •• vrednost nad tem zneskom pa po lestvici B.
Člen 3.
1. Narodna banka, Državna hipotekama banka,
Poštna hranilnica, Zemaljska banka za Hrvatsko in Deuarni zavod Slovenije naj takoj izplačajo ostanek na
podlagi potrdil, ki se dobi po odbitku njihove imenske
vrednosti na podlagi predpisov po točkah 1., 2. in 3.
prednjega člena tega navodila.
2. Izplačane zneske po prednjem odstavku, kakor
tudi zneske, ki so bili imetnikom potrdil izplačani kot
akontacija (točka 2. prednjega člena), naj navedeni denarni zavodi vpišejo v breme zveznega ministrstva za
finance.
Člen 4.
Odbitki po točki 3. člena 2. se ne odtegnejo pri
potrdilih, katerih lastniki so ustanove za socialno skrbstvo, zadružne organizacije, delavske in nameščenske
sindikalne organizacije ter množične narodne organizacije.
Člen 5..
Potrdila, katerih imetniki so denarne ustanove, naj
se izplačajo takoj v celoti, in sicer tako, da se' znesek
teh ustanov za >sklad za obnovo dežele in za •••••
upostošenim krajem« ugotovi po predpisih člpfla 13.
tega navodila.
^ve .' * su.
II. Razpolaganje % vezanimi terjatvami pri denarnih
ustanovah

^

Člen 6.
Od vsake terjatve pri denarnih ustanovah na kateri
koli podlagi, kakor na pr.: na podlagi žirovnih, tekočih
ali kakih drugih računov in hranilnih vlog, nastalih po
18. aprilu 1941, in ki so bile obračunane v dinarjih DFJ,
in sicer na podlagi člena 8. zakona o odvzemu iz obleka
in zamenjavi okupacijskih bankovcev (Uradni list DFJ
št. 20 z dne 10. aprila 1945), ter na podlagi členov 3. in 8.
(za Slovenijo členov 3. in 9.) zakonov, navedenih v
členu 1. te»a navodila, je treba odbitke odtegniti na
podlagi predpisov točk 1., 2. in 3. člena 2. tega navodila,
in to tako, da se znesek v korist »sklada za obnovo dežele in za pomoč po vojni opustošenim krajem« obračuna
na območju Bosne in Hercegovine po stanju z dne 14. junija 1945, na območju Hrvatske in Slovenije pa po stanju z dne 29. junija 1945, zmanjšan za znesek, ki je bil
izplačan po členu 8. (za Slovenijo po členu 9.) zakonov,
navedenih v členu 1. tega navodila, (to4a v Bosni in
Hercegovini največ do zneska 5000 dinarjev DFJ), in
sicer po naslednji lestvici:
1. pri terjatvah po žirovnih. tekočih in ostalih računih, izvzeinši hranilne vloge .na hranilnih knjižicah:

•

•) pri protevodniškib. podjetjih:
do
5.000.— din DFJ 3%
od 5.001.— do 7.000.— „
„
4%
7.001.— „ 10.000.—
5%
»
10.001.- „ 15.000.—
6%
15.001.— „ 25.000.—
7%
25.001.— „ 50.000.— „
10%
50.001.— ,; 100.000.— „
13%
250.000.— »
„ 100.001.„ 16%
nad 250.000.„
„ 20%
b) pri vseh ostalih podjetjih in osebah ter ustanovah, ki niso navedene v členu 4. tega navodila:
do
5.000.— din DFJ 5%
od 5.001.— do 7.000.— „ „
C%
„
7.001.— „ 10.000.— „
„
7%
10.00L- »» 15.000.—
9%
12%
„ 15.001.— „ 25.000.— „
„ 25.00L—
50.000.16%
„ 50.001.— „ 100.000.21%
„ 100.001.— „ 250.000.— „
28%
nad 250.000.—
40%
2. pri vlogah na hranilne knjižice zasebnikov;
od 5.001.— do 10.000.— din DFJ 3%
10.00L— „ .15.000.—
4%
15.00L— „ 25.000.—
6%
2S.00L— „ 50.000.—
9%
50.001.— „ 100.000.—
15%
100.001.— „ 250.000.—
25%
nad 250.000.40%
Člen 7.
Vse terjatve iste ustanove ali iste osebe pri eni ali
več denarnih ustanovah se pri obračunu po prednjem
člemif štejejo za eno terjatev.
Člen 8.
Pri terjatvah ustanov, navedenih v členih 4. in 5.
tega navodila, se uporabljajo predpisi teh členov.
Člen 9.
Vse v korist >sklada za obnovo dežele* in za pomoč
opustošenim ••••••• odtegnjene odbitke morajo denarna
ustanove položiti pri Državni hipotekami banki v Beogradu za račun zveznega ministrstva za finance in priložiti sezname lastnikov teh terjatev ter sezname o odteghjenih odbitkih. .
ClenlO.
1. Proizvodniška podjetja, ki delajo za vojaške ali
za važne gospodarske namene, ter ustanove, navedene
v členih 4. in 5. tega navodila, lahko razpolagajo g evojimi terjatvami neomejeno.
2. Ostala podjetja, ustanove in zasebniki lahko •••polagajo s svojimi terjatvami po izvršenih odbitkih ter
na način, ki ga predpiše zvezni minister za finance.
Člen 11.
Predpisi tega navodila ne veljajo za terjatve državnih uradov; ti lahko s svojimi terjatvami razpolagajo
neomejeno.
III. Ostale določbe
Člen 12.
Državne obveznosti, ki so nastale pred uveljavitvijo
zakonov, navedenih v točki 1. tega navodila, se morajo
glede odbitkov za >sklad za obnovo dežele in za pomoč
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po vojni opustošenim krajem« izenačiti s potrdili, izdanimi ob odvzemu okupacijskih bankovcev iz obteka in
••• zamenjavi, v smislu predpisov člena 4. teh zakonov,
in sicer tako, da se od teh obveznosti odtegnejo v korist
>sklada za obnovo dežele in za pomoč po. vojni opustošenim krajem< naslednji odbitki:
1. pri računih, ki jih je prejela izplačilna blagajna
pred uveljavitvijo zadevnega zakona, navedenega v členu 1. tega navodila, po lestvici pod A. točke 3. člena 2;
2. pri računih, ki jih je prejela izplačilna blagajna
po uveljavitvi zadevnega zakona, navedenega v členu 1.
tega navodila, pa po lestvici pod a) točke t, člena 6.
Člen 13.
Za denarne ustanove se znesek za >sklad za obnovo
dežele in za pomoč po vojni opustošenim krajem« določi
po lestvici pod A. točke 3. člena 2. tega navodila, po njihovih lastnih denarnih sredstvih na podlagi ugotovljene
bilance.
Člen 14.
Navodila zveznega ministra za finance za izvrševanje
zakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev ter o razpolaganju s terjatvami na
vezanih računih z dne 7. junija 1945, in sicer naslednja:
prvo: VIL št. 2808 z dne 14. junija 1945 (Uradni list
DFJ št. 47 z dne 6. julija 1945) in
drugo: VII. št. 3101 z dne 26. junija 1945 (uradni list
DFJ št. 45 z dne 29. junija 1945);
tretje: VII. št. 3360 z dne 2. julija 1945 (Uradni list
DFJ št. 47 z dne 6. julija 1945) in
četrto: VII. št. 5282 z dne 15. avgusta 1945, naj se
uporabljajo skladno tudi pri izvrševanju tega navodila.
Beograd dne 16. avgusta 1945.
VII. št 5349.
Minister za finance:
Sreten Zujović s. r.

590.
Odobritev
otvoritve carinarnice na Rakeka
Na podlagi §§ 19. in 20. odloka o organizaciji državne finančne uprave 'in v zvezi z danim pooblastilom odposlancu ministrstva za finance IV. št. 2440 z dne 9. julija 1945
dovoljujem:
otvoritev glavne carinarnice na Rakeku z vsemi carinskimi oddelki, ki so poslovali na dan 6. aprila 1941.
Beograd dne 2. avgusta 1945.
IV. št. 3941.
Minister za finance:
Sreten 2ujoT)ć s. r.

591.
Odločba o določitvi cen za obutev na območju
Hrvatske
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 6522
z dne 13. avgusta 1945).

592.
Tarifno obvestilo
Glavni cenik Jugoslovanskih železnic, ki velja
od 1. oktobra 1940
Dopolnilo
Minister za promet je z aktom G. U. 2. št. 9418/45 z
dne 16. avgusta'1945 odobril, da se pod § 2. člena 22.
glavnega cenika dopolni >II. Dopolnilna odredba« ob
koncu takole:
>Ce potuje potnik po drugi progi z vozno karto, ki
velja za krajšo prevozno pot, plača poleg razlike v vozni
ceni tudi še dodatek 30 dinarjev.«
Iz Glavne železniške uprave, G.. U. 2. 9418/45.

593.
Tarifno obvestilo
Glavni cenik Jugoslovanskih železnic/ ki velja
od 1. oktobra 1940
Dopolnilni roki za prevoz blaga
Na podlagi člena 81., § 3., odst. (3) U. P. Z. ter
odobritve ministra za promet z aktom G. U. Z. št. 8150/45 z
dne 16. avgusta 1945 se zaradi nenavadnih prometnih
te|koč uvajajo poleg dopolnilnih rokov v Ceniku za prevoz blaga) zvezku 1, še naslednji dopolnilni roki:
Za brzo vozno blago:
a) za prestopne postaje z normalnih' prog
na ozkotirne proge ali obratno, se . , 5 dni
b) prevozni rok za vsako pošiljko, še . . 10 „
c) za trajekt, še.
. . . 10 „
Za tovorno blago: f
a), za prestopne postaje z normalnih" prog
na ozkotirne proge ali obratno, še . < 10 dnt
b) prevozni rok za vsako pošiljko, še . . 20 „
c) za trajekt, še
. 20 „
Razveljavljajo se vsi prejšnji dopolnilni roki, uvedeni
na podlagi člena 81., § 3., ödst. (3) U. P. Z.
Ti dopolnilni roki veljajo od dneva objave v Urad.
nem listu DFJ.
Iz Glavne železniške uprave, G. U. Z. št. 9150/45.
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&ffôvîlîcsa ©3 zdne24. avgusta •45594.

Člen 8.

Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943 o
yrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zbora Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne
oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi resolucije z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva Antifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije v Začasno narodno skupščino demokratske federativne Jugoslavije in na predlog ministra za
konstituanto izdaje Začasna narodna skupščina demokratske
federativne Jugoslavije naslednji
,

Ustavotvorna skupščina zaseda ali v Zvezni skupščini in
v Skupščini narodov ločeno ali pa v skupni seji obeh zborn;c
V skupni seji obeh zbornic zase> Ustavotvorna skupščina, kadar proglaša ustavo, kadar voli predsedništvo.Ustavotvorne skupščine ali pa na pre3log 50 poslancev.

zakon
o Ustavotvorni skupščini demokratske federativne
Jugoslavije
Člen 1.
Da izrazijo narodi nove Jugoslavije svojo suvereno voljo
o temeljnih vprašanjih državne ureditve, si izvolijo na svobodnih volitvah z neposrednim in tajnim glasovanjem poslance za Ustavotvorno skupščino, vrhovni predstavniški zbor
demokratske federativne Jugoslavije.
Ustavotvorna skupščina bo izglasovala ustavo nove Jugoslavije in zakone, ki so z ustavo v zvezi, in odločbe o vseh
aktih, ki sta jih izdala Antifašistični svet narodne osvoboditve
Jugoslavije in njegovo predsedništvo, oziroma Začasna narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije in njeno
predsedništvo.
Ustavotvorna skupščina določi nadrobneje področje poslov,
ki jih bo opravljala poleg svoje glavne naloge.
Člen 2.
Ustavotvorna skupščina sestoji iz dveh zbornic: Zvezne
skupščine in Skupščine narodov.
Obe zbornici Ustavotvorne skupščine sta si glede svojih
pravic in pristojnosti popolnoma enakopravni.

Člen 9.
Vsaka zbornica Ustavotvorne skupščine voli po enega
predsednika, po dva podpredsednika in po tri tajnike. Predsednika vodita seje zbornic in njuno poslovanje po skupščinskih poslovnikih.
Člen 10.
Skupne seje obeh zbornic Ustavotvorne skupščine vodi
predsednik oziroma podpredsednik predsedništva Ustavotvorne
skupščine.
Člen 11.
Prvo sejo Zvezne skupščine oziroma Skupščine narodov
otvorila predsednik in podpredsednik Začasne narodne skupščine demokratske federativne Jugoslavije in pozoveta nato
po letih najstarejšega člana teh skupščin, naj prevzame začasno vodstvo sej.
«
Tajniško dolžnost opravljajo trije poslanci, katere izbereta
obe zbornici na predlog predsednikov.
Člen 12.
Na prvem sestanku vsake zbornice izročijo prisotni poslanci potrdila,' izdana po volivnih komisijah, in izvolijo nato
po en verifikacijski odbor 20 članov.
Po izvolitvi teh dveh odborov se prvi sestanek Zvezne
skupščine in Skupščine narodov zaključi. '

Člen 13.
Verifikacijska odbora pregledata potrdila poslancev, v9e
volivnç spise in vse pritožbe proti volitvam.
Verifikacijska odbora izdelata najpozneje v roku 7 dni
Člen 3.
vsak svoje poročilo, določita poročevalce in pošljeta poslancem
Zvezno skupščino volijo vsi državljani Jugoslavije, ki tiskano poročilo.
Člen 14.
imajo volivno pravico, in sicer po enega poslanca na •••••
40.000 prebivalcev v vsej državi.
Dan potem, ko so poročila poslana, skličeta predsednika
verifikacijskih odborov sejo Zvezne skupščine in sejo SkupČlen 4.
ščine narodov ter eem njfli takoj začne razpravljanje o poSkupščino narodov volijo vsi •državljani Jugoslavije, ki ročilih verifikacijskih odborov.
Do izvolitve obeh predsedništev zbornic vodita eeje predimajo volivno pravico, in sicer po federalnih edinkah in avtosednika
verfflkacijakia odborov.
nomnih pokrajinah.
Državljani vsake federalne edinke voMjo ne glede na
••••• velikost m na število prebivalcev po 25 poslancev,
državljani Vojvodine 15, državljani Kosova in Metohije pa
10 poslancev. »
.
Člen 5.
Nihče ne more biti hkrati izvoljen v obe zbornici.
Člen 6.
Obe zbornici Ustavotvorne skupščine zasedata sočasno.
Člen 7.
Ukaz o sklicu Ustavotvorne skupščine izda na predlog
predsednika zvezne vlade predsedništvo Začasne narodne
skupščine demokratske federativne Jugoslavije.

Gen 16.
Razprava o poročilih verifikacijskih odborov sme trajati
največ-5 dni. Vsaka teh dveh zbornic sme potrditi ali razveljaviti izvolitev poslanca ali odložiti odločitev ter odrediti,
da se sestavijo preiskovalni in revizijski odbori z nalogo, raziskati vsa sporna vprašanja.
Vsako sporno vprašanje se mora rešiti v roku 10 dni.
Člen 16.
Ako se mandat poslanca razveljavi zato, ker nima pogojev za volivno pravico, se pozove za poslanca njegov namestnik.
Ako se mandat razveljavi zaradi nepravilnosti pri volitvah, zbog česar se šteje, da kandidat sploh ni izvoljen za
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poslanca, se na njegovo mesto pozove tisti kandidat, ki je na
volitvah dosegel največ glasov na isti okrožni listi.
Člen 17.
Ko je končana razprava o poročilih verifikacijskih odborov, prisežejo poslanci, katerih izvolitev je potrjena, pred
svojo zbornico poslansko prisego.
Besedilo prisege se-glasi: >Jaz (ime in priimek) prisegam na svojo čast in na čas,t svojega naroda, da bom kot
narodni poslanec pri delu Ustavotvorne skupščine zvesto zastopal svoj narod ter da bom neumorno varoval in branil
pridobitve narodne borbe, demokratske pravice in narodovo
6vobodo.<
Člen 18.
. '
Po opravljeni prisegi izvolijo'poslanci predsednika, podpredsednike in tajnike v obeh zbornicah. Najprej se voli predsednik, in to z navadno večino glasov. Po izvolitvi predsednika se volijo podpredsedniki, potem pa tajniki Glasovanje
je tajno.
Po izvolitvi predsednika se začne razprava o sprejemu
skupščinskih poslovnikov.
Obe zhprnici Ustavotvorne skupščine imata vsaka svoj
poslovnik, izdelan po istih načelih.
Člen 19.
Takoj po izvolitvi predsedništva Zvezne skupščine in
predsedništva Skupščine narodov se snide Ustavotvorna skupščina na skupno sejo obeh-zbornic in izvoli predsedništvo
Ustavotvorne skupščine.
Predsedništvo Ustavotvorne skupščine sestoji iz predsednika, 6 podpredsednikov, 2 tajnikov in 12 članov.
Predsedništvo Ustavotvorne skupščine je za vse svoje
delo odgovorno Ustavotvorni skupščini.

Ako koordinacijski odbor Ustavotvorne skupščine ne doseže soglasnosti ali ako ena zbornica odkloni odločitev odbora,
se ves predmet na novo razpravlja v obeh zbornicah. Ako se
tudi to pot ne doseže soglasnost obeh zbornic, se Ustavotvorna
skupščina razpusti.
Ukaz o razpustitvi mora obsegati razpis novih volitev za
Ustavotvorno skupščino.
Člen 24.
Zasedanje Ustavotvorne skupščine se sme prekiniti samo
po sklepu večine v obeh zbornicah.
Člen 25.'
Poslanci Ustavotvorne skupščine se od trenutka, ko jim
volivna komisija izda potrdila, da so izvoljeni, ne morejo pripreti in se proti njim ne more začeti sodni postopek brez
dovoljenja tiste zbornice, kateri pripadajo.
Člen 26.
Ko se ustava izglasuje in proglasi, se Ustavotvorna skupščina pretvori v redno narodno predstavništvo in posluje na
podlagi nove ustave vse dotlej, dokler se ne razpusti in se
ne razpišejo volitve za novo zvezno narodno predstavništvo.
Člen 27.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 21. avgusta 1945.
Predsedništvo Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Pcruničić s. r.
Dr. L Ribar s. r.

Člen 20.
Predsedništvo Ustavotvorne skupščine sklicuje in vodi
skupne seje obeh zbornic in izvršuje v dobi med dvema zasedanjema Ustavotvorne skupščine tiste pravice vrhovnega
organa zvezne državne oblasti, katere mu odredi Ustavotvorna
skupščina.
Člen 21.
Ustavne in zakonske predloge predlagata z enako pravico,
obe zbornici Ustavotvorne skupščine. Noben ustavni zakonski
predlog pa ne more postati veljaven, dokler ni izglasovan v
obeh zbornicah, in to z navadno veČino prisotnih poslancev.
Za končno izglasovanje ustave v celoti je potrebna v vsaki
zbornici prisotnost dveh tretjin poslancev vsake zbornice.

Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi resolucije z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije v Začasno narodno skupščino demokratske federativne Jugoslavije in na predlog ministra za konstMuanto izdaje Začasna narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije naslednji

Člen 22.'
Ustava in zakoni, M jih izglasuje Ustavotvorna skupščina,
se proglasijo in objavijo v srbskem, hrvatskem, slovenskem in
makedonskem jeziku a podpisoma predsednika in tajnika
predsedništva Ustavotvorne skupščine.

I.
Splošne določbe

. Člen 23.
Vsaka zbornica Ustavotvorne skupščine ima pravico predlagati dopolnitve in spremembe k načrtu ustave in zakonov,
ki jih je že izglasovala druga zbornica. Tako spremenjeni
predlog se vrne za soglasnost tisti zbornici, ki je izglasovala
prvotni predlog.
Ako se soglasnost ne doseže, ee ves predmet predloži
skupnemu koordinacijskemu odbora Ustavotvorne skupščine,
ki je sestavljen iz enakega števila Članov koordinacijskih odborov obeh zbornic,

595.

zakon
o volitvi narodnih' poslancev za Usfavotvorno skupščino (Zy.ezno skupščino in Skupščino narodov)

Člen 1.
Volitve narodnih poslancev za Zvezno skupščino" in
Skupščino narodov ustavotvorne skupščine se vršijo po
določbah tega zakona na podlagi svobodne, splošne, enake in neposredne volivne pravice, in sicer s tajnim glasovanjem.
Člen 2.
Volitve narodnih poslancev za obe zbornici se izvr-'
šijo v vsej državi na isti dan, in sicer v nedeljo.
Ukaz o razpisu izda predsedništvo Začasne narodne
skupjščine demokratske•.••••••••• Jugoslavije na predlog
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predsednika zvezne vlade demokratske federativne Jugoslavjje.
Ukaz se objavi v zveznem Uradnem listu, in sicer
najmanj dva meseca pred dnevom, določenim za volitve.
Člen 3.
Volitve narodnih poslancev za Zvezno skupščino
ustavotvorne skupščine se vršijo po velivnih okrajih in
po volivnih okrožjih. Volivna okrožja-^e ujemajo z ustreznimi upravnimi okrožji. V pokrajinah, kjer ni upravnih
okrožij, sestavi federalna volivna komisija volivna okrož, ja na ta način, da spoji posamezno volivne okraje.
Mesta Beograd, Zagreb, Skoplje, Ljubljana in Sara
jevo so posebna volivna okrožja.
Število poslancev za vso' državo določi zvezna volivna komisija v sorazmerju s celokupnim številom prebivalcev, ki je bilo ugotovljeno ob zadnjem popisu prebivalstva iz leta 1931. tako, da so na vsakih 40.000 prebivalcev voli po en poslanec.
Nato določi zvezna volivna komisija število poslancev, kolikor jih po številu prebivalstva pripade posameznim federalnim edinicam oziroma pokrajinam.
Federalne (pokrajinske) volivne komisije določijo
od skupnega števila poslancev, ki naj se volijo v federalnl edinici oziroma v pokrajini, koliko poslancev
naj se voli po posameznih volivnih okrožjih oziroma volivnih okrajih.
Vsak upravni okraj voli praviloma po enega poslanca. Ako bi bilo v kakem volivnem okrožju število za volitev dodeljenih poslancev večje od števila okrajev, ee
najbolj obljudeni upravni okraji razdelijo na dva volivna
okraja. Ako bi bilo število dodeljenih poslancev manjše
od števila upravnih okrajev, se manjši okraji spojijo v
en volivni okraj. Mesta, ki po številu svojega prebivalstva nimajo pogojev za volitev vsaj enega poslanca, so
spojijo v en volivni okraj, s sosednim upravnim okrajem,
ostala mesta pa so eden ali več volivnih okrajev.
Število poslancev, k| naj se volijo v posameznih federalnih edinicah oziroma pokrajinah, objavi zvezna volivna komisija v Uradnem listu DFJ.
Število poslancev, ki naj se volijo v vsakem okrožju,
ter volivna okrožja in volivne ' okraje v vsaki federalni
edinici objavijo federalne (pokrajinske) volivne komisije
y. uradnih glasilih federalnih edinic (pokrajin) najpozneje teden dni po objavi ukaza o razpisu volitev za ustavotvojno skupščino.
>Pokrajine< po tem zakonu so Vojvodina ter Kosovo
fc'Metohija.
Č3en 4.
Volitve narodnih" poslancev za Skupščino narodov,
tetavotvorne skupščine se vršijo po federalnih edinicah,
* Vojvodini ter na Kosovu fn v Metohiji. Volivci vsake
federalne edinice volijo po 23 poslancev, volivci Vojvodine 15, volivci Kosova in Metohije pa 10 poslancev.
Člen 5.
Volivna pravica državljanov na volitvah za obe zbornici ustavotvorne skupščine je predpisana z zakonom o
folivnih imenikih.
Glasovanje na volitvah je popolnoma svobodno. Noben oblastveni organ v nobenem primeru ne sme pozvati nobenega volivca na odgovornost zaradi glasovanja
na volitvah in tudi ne sme od nobenega, volivca zahtevati, naj ••••• za koga je glasoyaL

Od dneva razpisa volitev se ne smejo uvajati omejitve za kretanje volivcev.
V dobi 10 dni pred volitvami in 5 dni po volitvah
ne sne prav nobeno narodno oblastvo in po nikakršai
osnovi klicati volivce.
*
Kandidatov in njihovih namestnikov ter predstavnikov list in njihovih namestnikov ne sme v tej dobi nihče
zapirati, razen če bi bili zasačeni pri dejanju zločina.
Člen 6.
Za narodnega poslanca more biti azroljen vsak državljan, ki ima volivno pravico.
Za poslanca Zvezne skupščine ustavotvorne fikupš&ne
more biti izvoljen vsak državljan Jugoslavije.
Za poslanca Skupščine narodov ustavotvorne skupščine more biti izvoljen samo državljan tiste federalne
edinice, ki ga voli, in za poslanca pokrajine more biti izvoljen samo pripadnik tiste pokrajine.
Ista oseba ne more biti obenem voljena za poslanca
Zvezne skupščine in za poslanca Skupščine narodov ustavotvorne skupšČme. /
Člani okrožnih in okrajnih (mestnih) volivnih komisij in volivnih odborov prenehajo biti člani komisije oziroma odbora, ako kandidirajo za narodne poslance.
II.
Volivne komisije
Člen 7.
Volitve vodijo volivne komisije, ki so državni organi za opravljanje nalog, odrejenih s tem zakonom.
V ta namen ee sestavijo: zvezna volivna komisija, fe»
deralne (pokrajinske) volivne komisije, okrožne in okrajne (mestne) volivne komisije.
Člen 8.
.;,;
Zvezno volivno komisijo, ki ima. svoj sedež v Beogradu, imenuje predsedništvo Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije. Ta komisija sestoji
iz predsednika, tajnika in petih članov. Predsedniku, tajniku, in članom komisije'se določijo namestniki. Predsednik komisije je predsednik zveznega vrhovnega
sodišča.
Komisija je pristojna:
1. za. tehnično pripravo volitev;
2. sa postavitev federalnih (pokrajinskih) voiiveui
komisij;
3. za določitev števila poakmeov v vaald fedendo!
edinici oziroma pokrajini;
4. za sprejemanje prijav in potrditev ••••••? îistî
5.
za odločanje o pritožbah zoper odločbe federalnih,
/
pokrajinskih in okrožnih volivnih komisij;
6." za ugotovitev in proglasitev izida volitev za Zvezno skupščino;
T. za opravljanje drugih nalog po določbah tega zakona.
Sestava volivne komisije ee objavi v zveznem Uradnem listu.
Öen 9.
" V vsaki federalni edinici oziroma pokrajini se sentavi federalna volivna komisija, ki ima svoj sedež v mestu,
kjer je federalna vlada, oziroma pokrajinska volivna komisija x ma&tu. kiej je ••••••••• pdbos.
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Te komisije postavi zvezna volivna komisija na predlog predsedništva federalne skupščine (sveta) oziroma
izvršilnega pokrajinskega narodnega odbora. Vsaka federalna komisija sesto& iz predsednika, tajnika in petih
članov. Predsednik, tajnik in člani imajo namestnike.
Predsednik federalne komisije je predsednik ali eden
izmed članov federalnega (pokrajinskega) vrhovnega sodišča s pravniško izobrazbo.
Komisija je pristojna:
1. za tehnično pripravo volitev;
2. za postavitev okrožnih volivnih komisij;
3. za določitev števila poslancev v vsakem volivnem
okrožju in okraju;
4. za kontrolo nad delom okrožnih volivnih komisij;
5. za potrditev federalne liste za volitve poslancev
za Skupščino narodov;
6. za odločanje o pritožbah zoper odločbe okrožnih
volivnih komisij;
7. za ugotovitev in proglasitev izida volitev za Skupščino narodov ustavotvorne skupščine;
8. za opravljanje tudi drugih nalog po določbah tega
zakona.
Sestava federalne (pokrajinske) volivne komisije se
objavi v zveznem Uradnem listu in v uradnem glasilu
federalne edinice oziroma pokrajine.
Člen 10.
V vsakem volivnem okrožju se sestavi okrožna volivna komisija na sedežu okrožnega narodnega odbora oziroma okrožnega narodnega sodišča. Te komisije postavi
federalna (pokrajinska) volivna komisija na predlog izvršilnih odborov, okrožnih oziroma pokrajinskih narodnih odborov. Okrožna volivna komisija sestoji iz predsednika, tajnika in treh članov. Predsednik, tajnik in člani
imajo namestnike. Predsednik komisije je predsednik ali
eden izmed članov narodnega okrožnega sodišča e pravniško izobrazbo.
Komisija je p.
1. za tehnično pripravo volitev;
2. za postavitev okrajnih volivnih komisij;
3. za ugotovitev in proglasitev izida volitev za Zvezno skupščino ustavotvorne skupščine;
4. za odločanje o pritožbah'•volivcev zoper nepravilnosti pri volitvah;
5. za opravljanje tudi drugih nalog po določbah tega zakona.
V mestih, ki so posebna volivna okrožja, opravlja
posle okrožne volivne komisije mestna volivna komisija.
Sestava okrožnih volivnih komisij se objavi v uradnih
glasilih federalnih edinic oziroma pokrajin.
Člen 11.
V vsakem volivnem okraju se sestavi okrajna volivna
komisija na sedežu okrajnega narodnega odbora. Te komisije imenuje okrožna volivna komisija na predlog izvršilnega odbora okrajnega narodnega odbora.
V mestih, ki so samostojen volivni okraj ali okraji,
se sestavijo mestne volivne komisije s pristojnostjo okrajne volivne komisije.
V mestih, ki so posebna volivna okrožja, se sestavijo
volivne komisije za posamezne rajone (rajonske volivne
komisije) s pristojnostjo okrajne volivne komisije.
Okrajna volivna komisija sestoji iz predsednika, tajnika in enega člana ter iz njihovih, namestnikov. JPred-

sednSc komisije je eden izmed članov narodnega okraj,
nega sodišča, po možnosti s pravniško izobrazbo.
Komisija je pristojna:
1. za tehnično pripravo volitev;
2. za postavitev volivnih odborov;
3. za ugotovitev volivnega izida v volivnem okraju;
4. za izročitev volivnih spisov po končanih volitvah
okrožni volivni komisiji;
5.- za opravljanje tudi drugih nalog po določbah tega zakona.
člen 12.
Volivne komisije poslujejo veljavno, kadar je prisotnih več ko polovica članov. Odloča se z večino glasov
prisotnih članov. Ob enakosti glasov odloči predsednikov
glasIÏL
Kandidatne Hate
Člen 13.
Volitve narodnih poslancev za Zvezno skupščino
ustavotvorne skupščine se vršijo po zveznih in okrožnih
listah.
Volitve za Skupščino narodov ustavotvorne skupščine se vršijo po federalnih listah za vsako federalno edinico in po pokrajinskih listah za VAako pokrajino.
Člen 14.
Kandidatne liste za volitve narodnih poslancev za
obe zbornici ustavotvorne skupščine predloži v potrditev
toliko državljanov z volivno pravico, kolikor jih predpisuje ta zakon.
Oen ••.
Zvezno lieto za volitve narodnih poslancev za Zvezno skupščino ustavotvorne skupščine tvorijo nosilec liste in vsaka okrožna lista v njenem sestavu s svojimi
okrajnimi kandidati in namestniki.
Nosilec zvezne liste ni treba, da bi bil okrajni kandidat na kaki okrožni listi.
Zvezna lista se sestavi takole: Na čelu liste se napiše naziv liste, s katerim se lista razlikuje od drugih.
Nato se vp.iše rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče nosilca liste.
Pod imenom nosika liste se vpiše po okrožjih rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče vsakega kandidata in njegovega namestnika na okrožnih listah ter
okraj (mesto), v katerem vpisani kandidira.
Člen 16.
Okrožna lista se sestavi takole: Na čelu liste se napiše naziv liste, s katerim se lista razlikuje od drugih.
Nato se vpiše rodbinsko in rojstno ime, poklic in biva^
liste, ako je okrožna lista v sestavu zvezne liste.
Pod tem še vpiše rodbinsko in rojstno ime, poklic
in bivališče vsakega kandidata in njegovega namestnika
ter okraj, v katerem vpisani kandidira.
Poleg kandidatne liste morajo predlagatelji predložiti okrožni volivni komisiji pismeno privolitev vsakega
posameznega kandidata in namestnika, ki mora biti overjena po katerem koli narodnem okrajnem sodišču, ter
potrdilo pristojne okrajne oziroma mestne volivne .?omisije o volivni pravici predlagateljev liste, kandidatov
iu namestnikov.
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Člen 17.
Federalna (pokrajinska) lista za volitve narodnih
poslancev v Skupščino narodov se sestavi takole: Na želu
liste ee napiše naziv liste, s katerim ee lista razlikuje od
drugih. Nato se vpiše rodbinsko in rojstno ime, poklic
in bivališče nosilca liste. Za nosilca liste se šteje kandidat, ki je naveden na prvem mestu.
Pod tem ee vpiše rodbinsko in rojstno ime, poklic in
bivališče vsakega kandidata in njegovega namestnika.
Poleg kandidatne liete morajo predlagatelji predioziti federalni (pokrajinski) volivni komisiji pismeno privolitev vsakega predlaganega kandidata in namestnika,
ki mora biti overjena po katerem koli narodnem okrajnem sodišču, ter potrdilo pristojne okrajne oziroma
mestne vollvne komisije o volivni pravici predlagateljev
liste, kandidatov in namestnikov.
Vsaki federalni (pokrajinski) Keß se sme s privoîîtvijo nosilca zadevne liste in pod skupnim imenom priključiti zaradi skupne "udeležbe na volitvah glede na druge liste po ena ali več federalnih /oziroma pokrajinskih
list.
Člen 18.
leta oseba sme biti navedena kot kandidat na listi
za zvezno skupščino za največ dva volivna okraja istega
volivnega okrožja. V takem primeru mora imeti kandidat za vsak okraj drugega namestnika.
Ista oseba sme biti navedena kot- okrajni kandidat
ali namestnik za največ šest volivnih okrajev v državi.
Člen 19.
V vsakem volivnem okraju smejo po členu 14. tega
zakona volivci predlagati posebne okrajne kandidate,
vezane e kako okrožno listo z odobritvijo predlagateljev
zadevne okrožne liste. Za predlaganje vsakega takega
kandidata je potrebno najmanj petdeset podpisnikov, volivcev iz okraja. V vsem ostalem se tudi tu smiselno uporabljajo določbe tega zakona o okrožnih listah.
Vezanje okrajnih kandidatov ee izvede tedaj, ko se
predloži v potrditev tista okrožna ligta, na katero se kandidati veïe'io,

Prit*vljanje, .preiöagftnje in potrjevanje Ust
Člen 20.
Državljani, ki nameravajo predložiti zvemno listo v
potrditev, morajo prej poslati zvezni volivni komisiji prijavo o svoji zvezni listi.
Prijava o zvezni lieti mora obsegati:
1. naziv liste;
2. rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče nofeilca liste.
Prijavo mora podpisati sfo 'državljanov, ki imajo volivno pravico. Prvi trije po vrsti izmed podpisnikov <se
štejejo za predlagatelje prijave.
Prijavi se priloži potrdilo pristojnih okrajnih oziroma mestnih volivnih komisij o volivni pravici nosilca liste in podpisnikov prijave.
Prijava se vloži najpozneje v desetih dneh od dneva,
ko je bil objavljen ukaz o razpisu volitev. Zvezna komisija mora izdati svojo odločbo v roku 24 ur po predložitvi
prijave.
Ako zvpzna volivna komisija uçotovi pomanjklflvosti
na priiavi liste, pozove predlagatelje in zahteva, naj jih
odpravijo.

li "liifllfi '

Zoper odločbo zveroe volfcmt» IKHTHAìJ«! imajo predlagatelji pravico pritožbe na zvezno vrhovno sodišče v
roku 48 ur. Vrhovno sodišče izda svojo odločbo v
roku 24 ur.
Člen 21.
Okrožne liste so lahko v sestavu zvezne liste au pa
samostojne.
V sestavu iste zvezne liste v istem okrožju eo»e b&
samo ena okrožna lieta.
Okrožna Kata, ki je bila prijavljena kot eeraoetojn*
lista, se ne more pozneje prijaviti v sestavu zvewie Ifete.
Okrožno listo, ki je bila prijavljena kot sestavni del
kake zvezne liste, smejo pozneje predlagatelji označiti
kot samostojno listo tedaj, ako se ne sestavi zvezna Usta,
v katere sestavu je bila prijav]je»a»*ali pa ako se zreaaa
lista ne potrdi.
' čien 22.
Okrožna lista se mora predložiti v potrditev • d*ett
primerkih okrožni volivni komisiji najpozneje pet tednov
pred dnevom volitev. Komisija izda predlagateljem takoj
potrdilo o prejemu liste.
Okrožno listo mora podpisati 150 državljanov, ki
imajo volivno pravico v tistem volivnem okrožju; med
temi mora' biti najmanj dvajset .podpisnikov iz polovice
volivnih okrajev tistega okrožja. Prvi trije podpisniki se
štejejo za predlagatelje.
Poleg okrožne liste, ki se prijavi kot sestavni det
kake zvezne liste, se mora priložiti privolitev nosilca
zadevne zvezne liste in dokaz, da je zvezna lieta prijavljena.
Podpisi morajo biS overjeni po katerem koli narodnem sodišču.
Člen 23.
Okrožna volivna komisija ugotovi takoj po prejemu
kandidatne liste, ali je lista sestavljena po določbah tega
zakona. Ako najde komisija oblikovne pomanjkljivosti,
obvesti o tem takoj predlagatelje liste in jih pozove, naj
pomanjkljivosti odpravijo.
Člen 24.
Brž ko okrožna volivna komisija prejme kandidatno
listo, jo z imeni predlagateljev takoj objavi volivcem na
svojem sedežu in na vseh sedežih okrajnih volivnih komisij ter navede v objavi določbe tega Sena o praviti
volivcev do ugovora in o postopku s takim ugovorom.
Volivci imajo pravico v roku treh dni vložiti ugovor
zoper kandidaturo takih oseb, za katere mislijo, da po
členu 6. nimajo pravice biti voljeni.
Ug««rori ee vložijo pri volivni komisiji neposredno
ali pa po okrajnih narodnih" odborih. Komisija takoj sporoči vložene ugovore predlagateljem liste, ti pa i«*aio
pwwico vložitS v roku 48 ur odgovor na ugovore.
Člen 25.
AKO po vsem tem komisija po uradni dolžnosti ali
na podlagi ugovorov volivcev ugotovi, da polovica predlaganih kandidatov in namestnikov na isti okrožni l'iti
nima pravice biti voljena, tedaj v roku 24 ur listo zavrne
in o tem takoj obvesti predlagatelje s posebno odločbo.
Zoper to odločbo imajo predlagatelji pravico pritožbe na
federalno (pokrajinsko) volivno komisijo v roku 24 ..*
po prejemu odločbe. Pritožba se sme vložiti neposredno
pri federalni (pokrajinski) volivni komisiji ali pa po
Okrožni yòUyni komisiji. Odločba federalne. (pokrajioike)
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volivne komisije je dokončna in »e mora izdati v roku jine. Podpisi morajo biti overjeni po katerem koli na.
rodnem sodišču.
24 ur po prejemu pritožbe.
Prvi trije podpisniki se štejejo za predlagatelje liste.
Ako pa komisija po uradni dolžnosti aü na podlagi
ugovorov volivcev ugotovi, da eden ali več kandidatov
Člen 29.
ali namestnikov na okrožni listi nima pravice biti voljen
Federalna (pokrajinska) volivna komisija ugotovi
za poslanca, izda O tem v roku 24 ur predlagateljem posebno odločbo. Predlagatelji imajo pravico v roku 24 ur takoj po prejemu list, ali so sestavljene po določbah tega
po prejemu odločbe predlagati namesto zavrnjenih druge zakona. Ako ugotovi komisija oblikovne pomanjkljivosti,
kandidate ali pa se zoper odločbo pritožiti na federalno obvesti o tem takoj predlagatelje liste in jih pozove, naj
(pokrajinsko) volivno komisijo. Glede teh pritožb in od- .pomanjkljivosti odpravijo.
ločb federalne (pokrajinske) komisije veljajo določbe
Člen SO.
prednjega odstavka.
Brž ko federalna (pokrajinska) volivna komisija
Ako ni nikakih. pomanjkljivosti ali če se te odstranijo, potrdi komjsija v roku 24 ur kandidatno listo, na- prejme kandidatno listo, jo skupaj z imeni predlagatelj tv
vede čas, kdaj je bila lista potrjena in katera je ta lista objavi volivcem na svojem sedežu in na vseh sedežih
po vrstnem redu ter o tem takoj obvesti predlagatelje okrožnih in okrajnih volivnih komisij svoje federalno
liste in federalno (pokrajinsko) volivno komisijo. V na- edinice oziroma pokrajine. V objavi navede komisija dosprotnem primeru komisija v roku 24 ur listo zavrne. ločbe tega Člena o pravici volivcev do ugovora in o poTudi tn veljajo določbe prvega odstavka tega Člena glede stopku s takim ugovorom.
Volivci imajo pravico vložiti v roku treh dni ugovor
pritožb in odločb federalne (pokrajinske) volivne komisije.
zoper kandidaturo takih oseb, o katerih mislijo, da niPotrjene okrožne liste se objavijo v zveznem Urad- majo pogojev, da bi smeli biti voljeni po tem zakonu.
nem l:stu in v uradnih glasilih federalnih edinic oziroma
Ugovori se vložijo pri federalni (pokrajinski) vopokrajin.
.«
livni komisiji neposredno ali pa po okrožnih, oziroma
Člen 2§.
okrajnih ali mestnih volivnih komisijah. Komisija obvesti
Predlagatelji prijavljene zvezne liste morajo naj- o vloženih ugovorih predlagatelje liste takoj, ti pa imajo
pozneje 14 dni pred dnevom volitev predložiti zvezni vo- pravico vložitev roku 48 ur odgovor na ugovore.
livni komisiji sestavljeno zvezno listo v potrditev.
. Člen 31.
Ako se v tem roku kaka prijavljena lista ne predAko
po
vsem
tem
komisija po uradni dolžnosti ali
loži v potrditev, ugotovi zvezna volivna komisija z odna podlagi ugovorov volivcev ugotovi, da polovica predločbo, da ta lista ne obstoji več.
Zvezna lista mora bui sestavljena iz potrjenih okrož- loženih kandidatov in namestnikov na isti federalni (ponih list od najmanj polovice volivnih okrožij v državi. krajinski) listi nimajo pravice biti voljeni, zavrne listo
v roku 24 ur in o tem takoj obvesti s posebno odločbo
Ce najde komisija na Usti oblikovne pomanjkljivosti, predlagatelje. Zoper to" odločbo imajo predlagatelji praobvesti najpozneje v 24 urah o tem predlagatelje zvezne vico pritožbe na federalno (pokrajinsko) vrhovno sodišče
liste in jih pozove, naj pomanjkljivosti odpravijo.
v roku 48 ur po prejemu odločbe. Pritožba se vloži po
Zvezna volivna komisija je dolžna svojo odločbo o federalni (pokrajinski) volivni komisiji. Odločba federal,
potrditvi ali odklonitvi zvezne liste izdati v roku 48 ur nega (pokrajinskega) vrhovnega sodišča je dokončna itt
po predložitvi liste v potrditev. V odločbi o potrdiHi se mora izdati v roku 24 ur po prejemu pritožbe.
Ako pa komisija po uradni dolžnosti ali na podlagi
navede komisija Čas, kdaj je bila lista potrjena in katera
ugovorov volivcev ugotovi, da eden ali več kandidatov
je po vrstnem redu.
ali namestnikov na federalni (pokrajinski) listi nimajo
Zoper odločbo zvezne volivne komisije imajo pred- pravice biti voljeni za poslance, izda o tem v roku 24 ur
lagatelji pravico pritožbe na zvezno vrhovno sodišče v predlagateljem posebno odločbo. Predlagatelji imajo praroku 48 nr po prejemu odločbe. Sodišče je dolžno izdati
vico v roku 24 ur po prejemu odločbe predlagati druge
svojo rešitev v-roku 24 ur po prejemu pritožbe.
kandidate namesto zavrnjenih ali pa se soper odločbo
Potrjeno zvezno listo objavi komisija takoj v zveznem pritožiti pri federalnem (pokrajinskem) vrhovnem so.
Uradnem listu, obvesti-o tem e posebno odločbo pred- dišču. Glede te pritožbe In odločbe sodišča veljajo do*
lagatelje liete in po federalnih (pokrajinskih) volivnih ločbe prednjega odstavka.
komisijah takoj tudi vse okrožne volivne komisije v
Člen 32.
državi. Prav tako se v zveznem Uradnem listu objavi
tudi odločba zvezne volivne komisije, katera volivna lista
'Aïo Somlsija ugotovi, da je federalna oziroma poni potrjena ali katera ne obstoji več.
krajinska lista sestavljena v skladu z določbami tega
zakona, jo potrdi in o tem takoj obvesti predlagatelje
liste in zvezno volivno komisijo. V odločbi o potrditvi
Člen 27.
Federalna (pokrajinska) lista za volitve v SkupSčino* liste navede komisija čas, kdaj je bila lista potrjena in
narodov se .predloži v potrditev federalni (pokrajinski) katera je po vrstnem redu. Potrjene liste ee objavijo v
volivni komisiji v dveh primerkih najpozneje 30 dni pred uradnih glasilih federalmh edinic oziroma pokrajin in
v zveznem Uradnem listu.
dnevom volitev.
Ako federalna (pokrajinska) lista ni sestavljena po
Člen 2*.
določbah tega zakona, jo komisija v roku 24 ur zavrne.
Federalno (pokrajinsko) listo mora podpisati po Zopen tako odločbo smejo predlagatelji v roku 48 ur
deset volivcev iz dveh tretjin okrajev od najmanj polo- vložiti po federalni (pokrajinski) volivni komisiji privica volivnih okrožii federalne edinic« oziroma pokra- tožbe na federalno tookraiinskoj vrbovao sodišče. Od-
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ločba sodišča je dokončna in se mora izdati v roku 24 ur
po prejemu pritožbe.
V.
Objavljanje list
Člen 33.

,

Okrožna volivna komisija je dolžna pravočasno natisniti in objavil; vsako potrjeno okrožno listo z vsemi
okrajnimi kandidati in namestniki v potrebnem številu
primerkov. Objava mora obsegati:
1. naziv liste, ako pa je okrožna lista v sestavu
zvezne liste, naziv zvezne liste ter priimek m ime' nosilca zvezne liste;
2. naziv okrožja;
3. priimek in ime, poklic in bivališče vsakega okraj,
nega kandidata in njegovega namestnika v okrožju z
navedbo, v katejem okraju kandidat kandidira.
Objava vsake okrožne liste se mora po barvi razlikovati od objav drugih okrožnih list
Ako obsegajo okrožne liste več vezanih okrajnih
kandidafov za isti okraj, se imena vezanih kandidatov
pri določanju okrajev označijo po vrsti, kakor so bili
prijavljeni ter s številkami 1, 2, 3 itd., in se mora na
kandidatovo zahtevo navesti tudi ime stranke ali skupine, h kateri okrajni kandidat pripada.
Komisija naj poskrbi, da se najpozneje do osmega
dne pred dnevom volitev okrožne volivne liste natisnejo
in razobesijo na vseh krajih, kjer bodo volitve, in da se
vsakemu volivnemu odboru posameznega volivnega kraja
v okrožju pošlje potrebno število primerkov vsake kandidatne liste.
Člen 34.
Federalna (pokrajinska) volivna komisija je dolžna
natisniti in objaviti vsako potrjeno federalno (pokrajinsko) listo. Objava mora obsegati:
1. naziv federalne edinice oziroma pokrajine;
2. naziv liste;
3. priimek in ime, poklic in bivališče nosilca liste;
4. priimek in ime, poklic in bivališče vsakega kandidata in njihovih namestnikov.
Objava vsake federalne (pokrajinske) liste se mora
po svoji barvi razlikovati od objav drugih federalnih
(pokrajinskih) list in tudi.od objav okrožnih list za volitve narodnih poslancev za Zvezno skupščino.
Objava priključene liste mora biti različne barve od
objave tiste liste, h kateri je priključena; v objavi pa
mora biti navedeno, da je lista priključena, in h kateri
listi je priključena.
Volivne liste äste skupine državljanov se natisnejo
V isti barvi, pri tem pa se morajo liste za volitve poeîancev v Zvezno skupščino razlikovati z vidnimi znaki
Od list za volitve poslancev v Skupščino narodov.
Komisija poskrbi, da se najpozneje osem dni pred
dnevom volitev razobesijo te objave na vseh krajih, kjer
bodo volitve, in da se vsakemu volivnemu dobom pošlje
najmanj po en primerek objave vsake kandidatne liste.
VI.
Volimi material
Člen 35.
Zvezna volivna komisija je dolžna poskrbeti, da
okrožne \olivne komisije pravočasno pripravijo in do-

bijo ves potrebni volivni material (skrinjice, kroglice in
drug pribor), in to posebej za volitve v Zvezno skupščino
in posebej za volitve v Skupščino narodov, ter mora pri
tem paziti, kaj se je kateri komisiji že poslalo.
Ko okrožne volivne komisije prejmejo in pripravijo
volivni material, ga pošljejo okrajnim volivnim komisijam in pazijo, da vsaka okrajna volivna komisija prejme ustrezni material po številu volišč, kandidatnih lisi
in volivcev v okrajih.
Okrajne volivne komisije naj skrbijo za hrambo tega
materiala in za to, da se material po krajevnih narodnih
odborih pravočasno razpošlje volivnim odboron..
' Člen 36.
Skrinjice naj bodo iz lesa ali iz kake druge pripravne
tvarine; zapirajo in odpirajo naj se z dvema različnima
ključema in morajo biti tako prirejene, da se spuščanje
kroglic vanje ne vidi in ne sliši.
Na vsaki skrinjici naj se razločno vtisne njena zaporedna številka in grb demokratske federativne Jugoslavije.
Natančneje določi vzorce vsega volivnega. materiala
ministrstvo za konstituanto v posebnih navodilih.
VII.
Volišča. Volivni odbori. Glasovanje

s

Člen 37.
Vsak volivec sme glasovati samo po enkrat za vsako
zbornico Ustavotvorne skupščine.
Vohvec glasuje osebno na volišču in samo za potrjene in objavljene kandidatäe liste.
•

Člen 38.
Dajati alkoholne pijače bodisi s točenjem ali na
kakršen koli drugačen način je prepovedano na dan
volitev, •• dan prej in na dan po volitvah. To prepoved
objavijo krajevni narodni odbori tri dni pred volitvami.
Člen 39.
Volišče naj bo v najprikladnejšem poslopju; določi
ga krajevni odbor.
V krajih, ki imajo nad 500 volivcev, naj se glasovanje vrši na ved voliščih, ki pa morajo biti volivcem
lahko pristopna. V tem primeru mora vsako volišče
imeti svojo številko.
•
Krajevni narodni odbor naj objavi volišče na običajni
način-in najmanj osem dni pred dnevom volitev ter navede, kateri volivci bodo na tem voliseli glasovali.
V malih krajih sme okrajna volivna komisija določiti
za dva ali več krajev skupno volišče, toda tako. da ne
sme biti združenih na eno volišče več ko pet sto vnlivnv.
Člen 40.
Za vsako volišče se postavi volivni odbor, sestavlj-n
iz predsednika volivnega odbora in dveh članov. Predsedniku in obema članoma se določijo namestniki.
Predsednika, člane in namestnike volivnih odborov
postavi za vsa volišča vsakega volivnega okraja zadevn3
okrajna (mestna) volivna komisija na predlog krajevnih
narodnih odborov.
N
Člen 41.
,
Okrajna (mestna) volivna komisija izroči imenovanemu predsedniku volivnega odbora proti potrdilu odlok
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o postavitvi, podpisan po predsedniku in enem članu
komisije.
Člen 42.
Člani volivnega odbora imajo pravico glasovati na
tistem volišču, pri katerem na dan volitev opravljajo
svojo dolžnost, ako predložijo potrdilo, da so vpisani v
stalni volivni imenik svojega kraja. To potrdilo se priloži zapisniku o delu volivnega odbora.
Člen 43.
Najpozneje tri dni pred volitvami sme vsak posamezni okrajni kandidat liste prijaviti okrajni (mestni)
volivni komisiji po enega predstavnika svoje liste in
njegovega namestnika za vsako volišče. Prav tako smejo
predlagatelji federalnih (pokrajinskih) list za Skupščino
narodov prijaviti svoje predstavnike-in namestnike za
vsako volišče.
Predsednik okrajne (mestne) volivne komisije ali
njegov namestnik izda najpozneje v 48 urah za vsakega
prijavljenega predstavnika in namestnika potrebno potrdilo s pečatom okrajnega narodnega odbora in svojim
podpisom. 0 tem obvesti okrajna (mestna) volivna komisija takoj krajevni odbor tistega volišča, za katero je
ta predstavnik določen. Potrdilo, ki ga izda okrajna
(mestna) volivna komisija, rabi predstavnikom list oziroma njihovim namestnikom kot izkaznica za sodelovanje
pri delu volivnega odbora.
Člen 44.
;j
Krajevni narodni odbor je skupno z volivnim odborom dolžan določiti v bližini volišča prikladno mesto,
na katerem predstavniki volivnih list javno razobesijo
svoje liste in volivna gesla. To mesto je treba dati na
razpolago predstavnikom list najpozneje 48 ur pred začetkom volitev.
Člen 45.
Dan pred volitvami, ob treh popoldne, se vsi 'člani
volivnega odbora ali njihovi namestniki snidejo v poslopju, v katerem se bo glasovalo, in prevzamejo po
potrdilu od krajevnega narodnega odbora ekrinjice s
ključi, ustrezno število kroglic, stalni volivni imenik,
kandidatne liste in ostalo, kar je potrebno. Skrinjice
morajo pregledati in se prepričati, ali so v redu. Nato
predsednik zaklene skrinjice z dvema ključema in jih
zapečati tako, da je vsaka skrinjica popolnoma zaprta.
En ključ vzame predsednik, drugega pa edem izmed članov volivnega odbora.
Volivni odbor postavi nato na viden in nedvoumen
način k vsaki skrinjici določene volivne liste, za katere
bodo volivci glasovali
Na skrinjicah, ki so določene za glasovanje o listah
za volitve poslancev v Zvezno skupščino, se na vsaki
navede naziv liste, ime in priimek nosilca zvezne liste
in okrajnega kandidata za tisti volivni okroj.
Na skrinjicah, ki so določene za glasovanje o listah
za volitve poslancev v Skupščino narodov, se na vsaki
navede naziv liste ter ime in priimek nosilca federalne
oziroma pokrajinske liste.
, Te navedbe morajo biti v enaki barvi, v kakršni so
natisnjene ustrezne kandidatné"ìiste.
Pri vsem tem delu imajo pravico prisostvovati, tudi
predstavniki list.

Člen 46.
Ko volivni odbor izvrši in pripravi vse, kar je potrebno za glasovanje, napravi zapisnik v dveh primerkih.
Zapisnik podpišejo člani volivnega odbora in predstavniki list, ako so prisotni. Nato zaprejo okna, odidejo iz
volivnega prostora, ga zaklenejo, zapečatijo vrata, ključ
pa vzame predsednik volivnega odbora.
Končno odredi volivni odbor stražo, da poslopje, v
katerem bodo volitve, neprestano straži.
Qen 47.
Skrinjice kandidatnih list za Zvezno skupščino ee
postavljajo po tistem redu, po katerem so bile kandidatne liste potrjene, in sicer najprej okrožne liste v sestavu zvezne liste po tistem redu, v katerem so bile
zvezne liste potrjene, nato pa samostojne okrožne liste.
Skrinjice posebnih okrajnih kandidatov (člen 19.) se postavijo poleg skrinjice prvega okrajnega kandidata tiste
okrožne liste, na katero so kandidati vezani.
Skrinjice kandidatnih list za Skupščino narodov se
postavijo po tistem redu, po katerem so bile kandidatne
liste potrjene. Skrinjice priključenih list (četrti odstavek
člena 17.) se postavijo poleg skrinjice tiste liste, h kateri
so priključene.
Člen 48.
' Na dan volitev, ob sedmih zjutraj, ee snide volivni
odbor v poslopju, v katerem bo glasovanje, pred vrati
volivnega prostora, ga odpre in vstopi. Ko se prepriča,
da so skrinjice in kroglice ter vse ostalo v redu, napravi
v dveh primerkih zapisnik in potrdi v njem' ugotovljeno
stanje, odpre odprtine skrinjic in tudi to vpiše v zapisnik. Zapisnik podpišejo vsi člani volivnega odbora in
tudi prisotni predstavniki list, predsednik pa takoj nato
objavi,-da se prične glasovanje.
Člen 49.
Predsednik volivnega odbora skrbi ob podpori ostalih članov odbora za vzdrževanje reda in miru v času
glasovanja. Po potrebi zahteva predsednik pomoči narodne milice, ki je ta dan, kakor hitro pride na volišče,
pod njegovim vodstvom.
Člen 50.
Ves čas, dokler traja glasovanje, morajo biti prisotni
vsi člani odbora oziroma njihovi namestniki
Ako predstavnik kandidatne liste zapusti volišče, se
volitve nadaljujejo brez njega. To se vpiše v zapisnik.
Člen 51.
Nihčp ne sme priti na volišče z orožjem ali z nevarnim orodjem, razen v primera člena 49.
Člen 52.
V prostor, v katerem se glasuje, vstopajo volivci po
vrsti drug z^ drugim, toda ne več ko po deset naenkrat.
Člen 53.
Glasovanje za poslance Zvezne skupščine se vrši v
istem prostoru, a ločeno od glasovanja za Skupščino
narodov. To se doseže na ta način, da so skrinjice in
kroglice za glasovanje pri volitvi poslancev v Skupščino
narodov na posebni mizi nasproti mize, na kateri so
skrinjice in kroglice za volitve poslancev v Zvezno skupščino.
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Ko volivec vstopi, pristopi k mizi volivnega odbora.
Na predsednikov poziv mora povedati glasno, da ga
slišijo vsi člani volivnega odbora, svoje rodbinsko in
rojstno ime, poklic, a v krajih, kjer je več volišč, tudi
svoje stanovanje. Predsednik volivca legitimira ali na.
kak drug način ugotovi njegovo istovetnost.
Nato predsednik ugotovi, •• je volivec vpisan v
volivni imenik. Ko ugotovi, da je vpisan, obkroži predsednik zaporedno številko vpisanega v volivnem imeniku
v znamenje, da je vpisani prišel glasovat. Hkrati vpiše
Jisti, ki vodi seznam onih, ki so glasovali, po zaporedni
številki ime in priimek glasovalca in številko, pod katero je vpisan v volivni imenik. Nato objasni predsednik
volivcu način glasovanja, mu izroči najprej kroglico za
volitve poslancev v Zvezno skupščino in ga napoti na
mesto, kjer se vrši glasovanje. Ko je volivec opravil gla.
sovanje za Zvezno skupščino, se vrne k predsedniku
volivnega odbora, ki mu sedaj da drugo kroglico za glasovanje za Skupščino narodov in ga napoti na mesto,
kjer se yrši to. glasovanje.
Člen 54.
Predsednik' ali eden od članov volivnega odbora
pojasni vsakemu volivcu, preden ga pusti na glasovanje,
katero in čigavo kandidatno listo predstavljajo glasovalne skrinjice. Na volivcero zahtevo prečita predsednik
ali kak Član odbora ••&••• vea imena na kandidattàh listah.
Vsak predstavnik' listo ali njegov namestnik im«
pravico povedati volivcu, kateri politični skupini pripadata določna kandidatna lista in skrinjica.
Na volišču je prepovedana vsakršna agitacija za
bako volrvno listo aü kandidata.
Člen 55.
Glasuje ee na tale način:
Ko prejme volivec 'kroglico, jo položi v dlan desne
roke ali v levo, ce desne nima, nato roko zapre, pristopi
s tako zaprto roko po vrsti k vsaki skrinjici in seže s
takó zaprto roko v vsako skrinjico. Kroglico spusti v tisto
iskrinjico, ki pripada kandidatni listi oziroma kandidatu,
kateremu namerava oddati svoj glas. Ko potegne volivec
*oko iz poslednje skrinjice, jo pred vsemi odpre, da
more vsakdo videti, da-v roki ni y&6 kroglice.
Ves čas, ko volivec glasuje, pazijo predsednik in
elani volivnega odbora, da volivec ne premesti kroglice
K drugo roko in da je ^•• odnese s seboj.

•••••.
Volivec, ki zaradi kake telesne hibe ne bi
- glasovati na način, ki je predpisan v prejšnjem
"oia pravù» pripeljati s seboj pred volivni odbor
^i odda glas namesto njega. 0 tem Izda voiivni
odločbo in jo vpiše v zapisnik.

mogel
Členu,
osebo,
odbor

Člen 57.
Ko konča volivec glasovanje, mora oditi z volišča.
Za volišče se štejeta poslopje in njegovo dvorišče.
Člen 58. '
Volivni odbor ne sme odreči glasovanja osebi, k"i je
vpisana v stalni volivni imenik. Ako ima posamezni član
odbora ali kateri predstavnikov list kaj pripomniti,
s
e to vpiše v zapisnik. Ako se pojavi kak volivec za
glasovanje, na njegovo ime pa je že kdo drug glasov^

odredi predsednik voliynega odbora, da se njegovo rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče vpišejo v »pisnik, a glasovati mu ne dovoli.
Člen 59.
Glasovanje, traja nepretrgoma ves dan do devetnajste
ure. Samo v primeru nereda se smejo s pritrditvijo večine volivnega odbora prekiniti volitve za čas, dokler se
ne vzpostavi red. Povod za nered in za koliko časa so
se morale volitve prekiniti, se vpiše v zapisnik, ©b
devetnajsti uri se .dvorišče ali poslopje, ako dvorišča ni,
zapre in nihče se ne sme več pustiti vanj. Toda dovoli
se glasovanje volivcem, ki so tedaj že v poslopju oziroma
na dvorišču volišča. Ako ee je moralo glasovanje zaradi
nereda za več ko eno uro prekiniti, se glasovanje za
toliko časa podaljša.
Člen GO.
Ves čas glasovanja se piše zapisnik o vseh dejstvih,
ki so važna za glasovanje, po zahtevah članov volivnega
odbora in predstavnikov list. Zapisnik še piše v dveh
primerkih. Vsi^čiani odbora morajo zapisnik podpisati.
Zapisnik podpišejo tudi predstavniki kandidatnih list;
ako pa se ti ne bi podpisali, velja zapisnik tudi brez
njihovih podpisov.
Vsak član odbora sme dajati na zapisnik svoja ločena mnenja in svoje pripombe. To velja tudi za predstavnike list.
VIII.
Glasovanje vojaških oseb
Člen 61.
Vojaške osebe izvršujejo svojo volivoo pravko n*
voliščih tistega kraja, kjer je njihova vojaška edinioa.
Okrajna (mestna]) volivna komisija odloči v sporazumu z vojaško komando, na katerem volišču naj glasujejo posamezni oddelki vojaške edinice. Hkrati pošlje
komanda določenemu volišču overjene izpiske iz vojaških
volivcih imenikov.

ZakQaiek glawaajft
Ugotovitev volivnega izid« na retóÈih
Cfen62.
Ko ee glasovanje bonza, prešteje volivni edfe»r neuporabljene kroglice ja. jih sp«wd v posebno vreäeo.
Vrečico zapre in jo zapečati.
Člen •.
Volivni odbor nato ugotovi po volivnem imeniku !n
po seznamu glasovalcev skupno število oddanih gla«ov.
Nato začne odpirati skrinjice in preštevati-kroglice
povredu, kakor so skrinjice postavljene, in to najprej za
volitve v Zvezno skupščino, potem pa za volitve v Skupščino narodov.
Predsednik prešteva pred vsemi odborovimi člani in
prisotnimi predstavniki list kroglice takole: Ko jih našteje sto, jih izroči enemu izmed članov odbora, da jih
še ta prešteje, ta pa jih izroči predstavniku tiste kandidatne liste, katere glasovi se preštevajo, in jih še ta v
tretje prešteje. Ako predstavnik liste, katere glasovi se
preštevajo, ni nrisotea, ogravi to tretje preštevanje tretji

•
član odbora ali pa predstavnik •••• druge liste. To ee
ponovi •• vsako stotino, dokler se ne preštejejo vse
kroglice. Nato se takoj vpiše v zapisnik z besedami številka skrinjice in kandidatna lista oziroma kandidat, za
katerega je ta skrinjica sprejemala glasove, in koliko je
v njej bilo kroglic. Vsi odborovi člani in predstavniki
kandidatnih list se podpišejo pod ta zapisek.
Na enak način se preštevajo kroglice tudi v ostalih
skrinjicah in ugotovi število oddanih glasov. Ko se preštevanje konča, podpišejo zapisnik vsi člani odbora in
prisotni predstavniki kandidatnih list. Pod podpise se
pritisne pečat krajevnega (mestnega - rajonskega) narodnega odbora. Zapisnik se napravi v dveh primerkih.
Ločena mnenja in pripombe o delu odbora so tudi tukaj
dovoljene.
Predstavnikom kandidatnih list ee sme na njihovo
zahtevo izdati po en overjeni prepis teh zapisnikov.
Predsednik volivnega odbora razglasi javno pred
volivnim poslopjem, koliko je katera kandidatna lista
oziroma kandidat dobil glasov, in to posebej za Zvezno
skupščino in posebej za'Skupščino narodov.
Člen 64.
Oba zapisnika, volivni imenik in seznam glasovalcev
dene odbor v poseben omot in ga pod pečatom krajevnega (mestnega-rajonskega) narodnega odbora naslovi
na okrajno (mestno) volivno komisijo. Ta omot ostane
na mizi volivnega odbora. Ko se to konča, odide odbor
iz volivnega prostora, ga zaklene enako kot prejšnji dan
in postavi stražo, da neprestano straži prostor, v katerem
so ostali volivni spi3i, ključ zaklenjenega prostora pa
shrani predsednik pri sebi.
Postavljena straža ne sme to noč nikogar in z nikakim izgovorom pustiti v to sobo.
Člen 65.
Naslednji dan, po končanem 'glasovanju, se ob sedmi
uri zjutraj snidejo vsi člani volivnega' odbora pred vrati
volivnega prostora, ga odprejo in vstopijo. Ko se prepričajo, da je vse v redu in tako, kakor so pustili, ugotovijo to v zapisniku. Nato vrnejo volivni material krajevnemu narodnemu odboru in prevzamejo od njega
potrdilo, j Predsednik vzame omot, ki je naslovljen
na okrajno (mestno) volivno komisijo, in krene na pot,
da osebno odda omot okrajni (mestni) volivni komisiji.
S predsednikom imajo pravico iti tudi predstavniki kandidatnih list ali njihovi namestniki
Člen 66.
Ako se na dan volitev na enem ali več voliščih glasovanje ni končalo, odredi okrožna volivna komisija, da
ee na teh voliščih glasovanje opravi naslednjo nedeljo.
Krajevni narodni odbor je dolžan pravočasno objaviti,
kdaj in kje bo dopolnitveno glasovanje.
SUgotavljanje volivnega izida po volivnih okrajih
in okrožjih
Člen 67.
Okrajna volivna komisija sešteje na podlagi volivnih
spisov, katere je prejela od volivnih odborov, ugotovljene
glasove, ki so bili oddani za kandidate x Zvezno skup-

ščino v njenem okraju, in napravi o tem zapisnik. Zapisnik podpišejo vsi Člani komisije.
Vse volivne spise odnese okrožni volivni komisiji
predsednik ali kak drug član komisije. Predstavniki kan.
didatnih list imajo pravico spremljati nosca spisov.
0 prevzemu in predaji volivnih spisov pri okrožni
volivni komisiji se napravi poseben zapisnik.
Člen 68.
Delu okrožne volivne komisije smeta prisostvovati
po dva predstavnika vsake okrožne liste. Predstavnika
list prijavijo okrožni volivni komisiji predlagatelji kandidatne liste.
Člen 69.
Okrožna volivna komisija oddeli po prejemu volivnih spisov tiste spise, ki se nanašajo na volitve za Skupščino narodov ter jih pošlje nujno in po najkrajši poti
po enem izmed Članov komisije ali po njegovem namestniku federalni (pokrajinski) volivni komisiji Tega
člana oziroma namestnika imajo pravico spremljati predstavniki kandidatnih list.
Člen 70.
Okrožna volivna komisija ugotovi volivni izid za volitve narodnih poslancev v Zvezno skupščino na podlagi
prejetih volivnih spisov; ugotovi, koliko volivcev je
vsega skupaj glasovalo v vsakem posameznem volivnem
okraju, koliko glasov je prejel vsak posamezni okrajni
kandidat, koliko je bilo oddanih vseh glasov v vsem
okrožju in koliko glasov je v vsem, okrožju dobila vsaka
posamezna kandidatna lista.
Ako se pri tem ugotovi razlika med oddanimi glasovi po seznamu glasovalcev in oddanimi glasovi po
kroglicah, velja izid glasov po kroglicah.
Za izvoljenega poslanca v volivnem okraju se štejo
kandidat tiste liste, ki je v okraju dobila relativno večino. Ako je bilo na listi, ki je dobila relativno večino,
več okrajnih kandidatov, se med njimi šteje za izvoljenega tisti kandidat, ki je izmed njih dobil najvišje število glasov. Ako se ne more ugotoviti, katera lista je
dobila relativno večino, oziroma kateri kandidat je dobil
relativno višje število glasov, zaradi tega, ker sta dve
listi oziroma dva kandidata dobila enako število glasov,
odredi okrožna volkraa komisija* za prihodnjo nedeljo
iznova volitve v tistem okraju. Ako sta bili v istem volivnem okrožju dve ali je bilo več kandidatnih list, sešteje komisija vse glasove, oddane v tem okrožju za vso
kandidatne liste in seštevek vseh teh glasov deli s stevilom poslancev, kolikor se jih voli v tem okrožju. S tako
dobljenim količnikom deli komisija seštevek glasov, oddanih za vsako posamezno listo, in tako ugotovi, koliko •
naj vsaki listi po tem količniku pripade poslancev. Ako
se na ta način ugotovi, da kaka lista po volivnem izidu
v okrajih ni dobila toliko poslancev, kolikor bi ji pripadalo po količniku, se tej listi dodeli ta razlika. Ti do-^
polnilni mandati se dodelijo tistim kandidatom, ki ••
dosegli najvišje število glasov na takih listah, a niso že
izvoljeni v okraju. Ako je bilo na isti okrožni listi več
••••••• kandidatov, se mandat dodeli listi na podkvi
tistega skupnega števila glasov, katerega so dosegli vsi
okrajni kandidati na tej listi. Mandat pripade tedaj
tistemu kandidatu, ki je na volitvah v okraju dobil relativno najvišje število glasov. Ako bi v tem primeru
dva kandidata imela enako število ttla^ov. se odloči z
žrebom, kateremu izmed nj.ju pripade mandat.
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Sejo predsednik in vsi člani komisije in jih vročijo izvoljenim poslancem neposredno ali po okrožnih narodnih
odborih.
Obrazec za potrdila predpiše minister za koustituanto.
Člen 7«.
0 svojem delu piše federalna (pokrajinska) volivna
komisija zapisnik, v katerega vpisuje: koliko je Jilo
Člen 72.
vseh kandidatnih list, katere osebe so bile na vsaki
0 svojem delu piše volivna komisija zapisnik. V za- posamezni listi kandidati in namestniki, koliko je vsaka
pisniku se zlasti navede, koliko je bilo vseh kandidatnih lista dobila vseh glasov in kateri kandidati ter s katere
list, katere osebe so bile na vsaki posamezni listi kan- liste so proglašeni za narodne poslance.
Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Vsak
didati in namestniki, koliko glasov je dobila vsaka lista
skupaj v okraju in koliko skupaj v okrožju in kateri član ima pravico dati na zapisnik svoje ločeno mnenje
kandidati ter s katero liste so proglašeni za narodne po- in svoje pripombe. Glede predstavnikov list se uporabslance, in to posebej na podlagi dosežene relativne • ljajo določbe člena 69. in drugega odstavka člena TI. tega
večine v okraju ter posebej na podlagi- delitve manda- zakona.
Po končanem dedu objavi komisija volivni izid, ia
tov v okrožju po količniku.
sicer:
koliko je vsaka kandidatna lista, dobila glasov in
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Vsak član ima
pravico dati na zapisnik svoje Joženo mnenje in svoje kateri kandidati so proglašeni za narodne poslance, ter
naroči vsem okrožnim in okrajnim narodnim odborom,
pripombe. To velja tudi za predstavnike list.
da
naj to na tam običajni način objavijo v vseh krajih.
Po končanem delu objavi okrožna volivna komisij«
iia oglasni deski okrožnega narodnega odbora, koliko
Člen 77.
je vsaka okrožna lista dobila glasov in kateri kandidati
so proglašeni za narodne poslance, ter naroči vsem
Predsednik komisije odnese po najkrajži poti in •
okrajnim narodnim odborom, naj to na tam običajni na- najkrajšem času vso volivne spise zvezni volivjoi komiajji.
čin objavijo v v^eb krajih svojega okraja.
Člen 71.
Ukroàiia volivna komisija izda izvoljenim narodnim
poslancem potrdilo. Potrdilo podpišejo predsednik in vsi
člani okrožne volfrne komisije.
Potrdila se izročijo izvoljenim poslancem neposredn© ali pa po okrajnem narodnem odboru.
Obrazec potrdila predpiše minister za konstituanto.

Člen 73.
Zapisnik okrožne volivne komisije z vsemi praogami
in voiivnimi spisi izroči predsednik komisije po najkrajši
poti in v najkrajšem času federalni (pokrajinski) volivni
komisiji, ta pa ga takoj pošlje zvezni volivni komisiji.
XL

.

IfeotavliaEîe ToUvnega izida za ,••••$$••. narodov;
Člen 74.
Federalna (pokrajinska) volivna komisija začne takoj po prejemu volivnih spisov ugotavljati izid volitev
za Skupščino narodov.
.
Pri tem se ravna na naslednji način:
^
Najprej ugotovi skupno število glasov, ki so bili
oddani za vsako federalno listo. Ako je bila na kako
federalno (pokrajinsko) listo vezana še katera druga ali
yeč list, se glasovi vseh teh Hst sešlejejo in se pri tej
'delitvi štejejo za eno listo. Nato se število glasov, oddanih za -vsako listo, deli z 1, 2, 3 itd. in nazadnje s
številom poslancev, kolikor jih voli tista federalna edinica oziroma, pokrajina. Od števil, dobljenih s takšno delitvijo, se vzame toliko najvišjih števil, kolikor je treba
v federalni edinicd oziroma pokrajini izvoliti poslancev,
in se dodelijo mandati posameznim kandidatnim listam.
Mandati se dodelijo po listah po vrsti, 'kako* so kandidati
navedem.
Ako je bila H kaki listi priključena katera druga ali ;
Več drugih list, se razdelijo mandati med njimi na enak
način kakor za ločene liste.,
Ob enakosti tako dobljenih" števU se odloči z Žrebom, kateri listi pripade mandat.
Člen 76.
Federalna (pokrajinska) volivna komisija izda izvo1

•• •»•101•_•••••• iftteflMft foWjte .P^Pi-

XÛ

Delo zvezne •••••• komisije. Ugotavljanje izid«
po •••*•• listal»
Člen 78.
Naslednji dan po končanih volitvan se ob osmih zjutraj snide zvezna volivna komisija v Beogradu. Delu
zvezno volivne'komisije prisostvujeta tudi po dva predstavnika vsake zvezne list?. Predstavnike list in njihove
namestnike določijo predlagatelji zvesaih Jjet in jim i*dajo potrebna pooblastila,
CAea79.
Ko zvezna volivna komisija prejme volivne spise iz
vseh volivnih okrožij, proglasi najprej za izvoljenega.
nosilca vsake take zvezne liete, ki je dobila «kupaj najmanj po 200.000 glaaov. Nato sešteje in «gotovi skupno
število glasov, oddanih za vse kandidatne liete v državi.
Dobljeno vsoto deli z določenim Jtevilora poslancev, ki
se v vsej državi volijo v Zveaw skupščino (člen 3.). S
tako dobljenim količnikom ee deli število glasov, oddanih
za vsako posamezno zvezno lieto.
Ako se na ta način ugotovi, da je kaka tvtmn lista
po izidu volitev v okrožjih dobila sorazmerno manjše
število poslancev, kot bi ji pripadalo po gornjem količniku, se tisti zvezni listi dodeli toliko mandatov, kolikor ji manjka do tega števila. Ti dopolnilni mandati
se dodelijo tistim okrajnim kandidatom z okrožnih list
v sestavu zvezne liste, ki imajo najvišje število glasov,
a niso bili izvoljeni po volivnem izidu v okrajih oziroma
v okrožjih. Pri tem se na isti listi vezani kandidati štejejo za enega kandidata; izmed njih pa dobi mandat tisti
kandidat, ki ima izmed njih najvižje število glasov. Ako
bi v takem primeru dva kandidata imela enako število
glasov, se odloči % ž^bom, kateremu izmed njiju popada
mandat,
"
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Člen 80.
Izvoljenim nosilcem zveznih list in poslancem, izvoljenim na podlagi zvezne liste, izda zvezna volivna komisija potrdila. -Potrdila podpišejo predsednik in vsi
člani zvezne volivne komisije. Potrdila se izdajo neposredno ali pa se vročijo po okrajnem narodnem odboru
tistega kraja, v katerem ima izvoljeni narodni poslanec
svoje bivališče.
Obrazec za potrdila predpiše minister za konstituanto.
Člen 81.
O vsem tem delu piše zvezna volivna komisija zapisnik. V zapisniku ee mora navesti zlasti: koliko je bilo
vseh zveznih kandidatnih list; kdo so bili nosilci posameznih zveznih list; koliko je vsaka zvezna .lista dobila
vseh glasov v vseh volivnih okrožjih; koliko glasov je
v vsakem volivnem okrožju dobila vsaka posamezna
okrožna lista v sestavu svoje zvezne liste; kateri nosilci
zveznih list so proglašeni za narodne poslance; kateri
kandidati so izvoljeni za poslance na podlagi zvezne
liste; nazadnje, skupno število glasov, oddanih v vsaj
drŽavi.
Hkrati ugotovi komisija na podlagi volivnih spisov,
kateri poslanci so izvoljeni na samostojnih okrožnih listah in koliko glasov so te liste dobile v posameznih
volivnih okrožjih.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije; vsak izmed
njih ima pravico dati na zapisnik svoje ločeno mnenje
• svoje pripombe. To velja tudi za predstavnike liüjt.
Člen 82.
Ko zvezna volivna komisija zaključi ta posel, sestavi
poročilo za Zvezno skupščino in ga ji pošlje skupaj z
vsemi volivnimi spisi. To poročilo objavi zvezna volivna
komisija v zveznem Uradnem listu.
Hkrati pošlje zvezna volivna komisija Skupščini
narodov poročila, katera je prejela od vseh federalnih
(pokrajinskih) volivnih komisij. Ta poročila se objavijo
y zveznem Uradnem listu.
XIII.
Člen 83.
Kaznuje se po tem zakonu:
1. kdor na kakršen koli način prepreči komu drugemu, da ne uporabi svoje volivne pravice ali .da ne
izvrši dolžnosti, ustanovljene po tem zakonu;
X kdor s silo ali z grožnjo sile primora volivca, da
glasuje za kako kat^idatno listo ali da jo podpiše ali
pa da odreče svoj podpis na njej;
3. kdor s podkupovanjem vpMva na volivca, da glasuje za kako kandidatno listo ali da jo podpiše ali da
odreče svoj podpis na njej;
4. član volivnega odbora, ki bi z zlorabo svojega
položaja izvajal pritisk ali sploh na kakršen koli način
vplival na svobodo volivca glede uporabe njegove volivne pravice;
5. volivec, ki glasuje ali poskuša glasovati na kakih
volitvah več kot enkrat;
6. kdor glasuje namesto drugega ali pod drugim
imenom aH to poskuäi;
7. kdor na kateri koli način prekrši tajnost glasovanja;
8. kdor fizično napade volivni odbor, volivno komisijo ali katerega teh članov ali kakeaa wedsiawuka liste

ali na kak drug način ovira deio vouv^yù < Auoxa ali
volivne komisije;
9. kdor pride na volišče z orožjem ali i orodjeoi,
uporabnim za boj, razen če predsednik volivnega odbora zahteva pomoči od pristojnih organov narodne
oblasti;
10. kdòr namenoma poškoduje, uniči ali odnese kakršno koli listino o volitvah ali kakršen koli predmet,
ki rabi za volitve ali spremeni število glasov z dodajanjem, odvzemanjem ali kako drugače;
11. stražar, ki je določen za straženje volivnega poslopja oziroma prostorov, ako dopusti, da kdo stori katero izmed dejanj, navedenih v prednji točki;
12. kdor brez pooblastila predrugači kandidatno listo, ko so jo predlagatelji že podpisali;
13. člani volivnega odbora, ako dopustijo, da glasuje
kdo, ki ga ni v stalnem volivnem imeniku, ali da glasuje kdo, ki je že glasoval, ali če vedoma dopustijo, da
kdo lažno glasuje na tuje ime; ako brez upravičenega
razloga skrajšajo ali podaljšajo čas za sprejemanje glasov; ako brez upravičenega razloga menjajo volišče, ki je
bilo že določeno in objavljeno;
14. člani volivnega odbora, katerim je bilo sporočeno, da so odrejeni za to dolžnost, ako ne pridejo ob
določenem času in na določeno mesto za opravljanje
dolžnosti in ne morejo-opravičiti svojega izostanka aH
ki brez opravičenega razloga zapustijo svoje mesto ali
odrečejo podpis zapisnika o volivnem delu;
15. kdor namenoma nepravilno piše volivni zapisnik
ali v njem kaj popravi ali vstavi, ko je že podpisan;
16. kdor brez poziva predsednika volivnega odbora
ukaže pripeljati ali brez -takega ukaza pripelje oboroženo silo na volišče;
17. oblastveni organ, ki pozove kakega državljana
na odgovornost zaradi glasovanja na volitvah po tem
zakonu ali zahteva od njega, naj pove, za koga je glasoval;
•
18. kdor zagreši kako drugo zlonamerno kršitev
predpisov tega zakona, kolikor ni kazniv po naslednjem
členu.
Za dejanja, navedena v tem členu, so naslednje kazni
po teži dejanja:
1. denarna kazen do 20.000 dinarjev;
2. odvzem prostosti.
Poleg kazni odvzema prostosti ee sme vzporedno
izreči tudi denarna kazen.
V hujših primerih se sme razen navedenih kazni izreči tudi izguba političnih pravic in posameznih držav«
Ijanskih pravic.
Člen 84.
Kaznuje se z denarno kaznijo do 5000 dinarjev ali
s prisilnim delom brez odvzema prostosti do šestih
mesecev:
1; kdor se pri glasovanju nedostojno vede, ali če
potem, ko je glasoval, oziroma ko se je ugotovilo, da ni
vpisan v stalni volivni imenik, noče na opomin predsednika- volivnega odbora oditi iz poslopja, v katerem
se glasuje;,
' 2. kdor razzali volivni odbor ali kakega člana volivnega odbora;
3. kdor v nasprotju s členom 38. tega zakona toči
1 ali na kak drug način daje alkoholne •••••^
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Člen 85.
••• za kazniva dejanja po tem zakonu že kak drug
zakon predpisuje hujše kazni, se storilec kaznuje po tem
drugem zakonu.
Člen 86.
Za kazenski postopek so pristojna narodna okrajna
Bodišča.
Postopek se uvede na prijavo katere koli osebe ali
pa po uradni dolžnosti.
Pristojno narodno okrajno sodišče je dolžno o dejanjih po tem zakonu izreči sodbo oziroma dokončati postopek kot nujen.
Zoper sodbo narodnega okrajnega sodišča se sme
vložiti pritožba na'pristojno višje sodišče v roku osmih
dni po prejemu sodbo.
Člen 87.
Vsa po-tem zakonu kazniva dejanja, ki se zgodijo
do dneva pred volitvami ali na sam dan volitev, vpiše
volivni odbor v svoj zapisnik z navedbo imen krivcev.
Ko okrožna volivna komisija dokonča svoje delo, izpiše vsa ta kazniva dejanja iz zapisnikov volivnih odborov in jih pošlje pristojnim narodnim okrajnim sodiščem za uvedbo kazenskega postopka.
*
XIV.
Končne določbe
Člen 88.
Zoper nepravilnosti v teku volitev in zoper odločbe
volivnih komisij ima vsak volivec, vsaka politična stran,
ka in društvena organizacija pravico do pritožbe na
Ustavotvorno skupščino. Pritožbe se vlagajo po zvezni
volivni komisiji.
Člen 89.
Vse listine, kandidatne liste, pritožbe in druge vloge
po tem zakonu ter tudi vsi posli pred narodnimi sodišči
v smislu tega zakona so prosti vseh državnih pristojbin.
Člen 90.
Minister za konstituanto se pooblašča, da izda obvezna navodila za uporabljanje tega zakona.
Člen 91.
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 22. avgusta 1945.
Prcdsednišlvo Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
. Predsednik:
M. Pcruničić s. r.
•
ur. I. Ribar s. r.

596.
Na predlog zveznega ministra za trgovino in preskrbo in ustrezno drugemu odstavku člena 1. uredbe o
ureditvi notranjega prometa z blagom predpisuje Gospodarski svet naslednjo

uredbo
o trgovini na debelo s perutnino in jajci
/

Člen 1.
Ministri za trgovino in preskrbo federalnih vlad
Oziroma načelnik za trgovino in preskrbo glavnega na-

rodnega odbora Vojvodine se pooblaščajo, da smejo vsak
na svojem območju po potrebi predpisati omejitve za
trgovino na debelo s perutnino in jajci.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objavo v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 18. avgusta 1945.
Št. 8156.
Predsednik Gospodarskega sveta
in zastopnik ministra za trgovino
in preskrbo:
A. Hebrang s. r.
597.

Pravilnik
o organizaciji Državne uprave narodne imovine
Člen i:
Vodstvo, upravljanje in izkoriščanje imovine, ki je
v pristojnosti Državne uprave narodne imovine na
podlagi odloka Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 21. novembra 1944, se poverja
ustreznim strokovnim zveznim in federalnim ministrstvom.
Na strokovna zvezna in federalna ministrstva se
prenaša, finančna in računska kontrola nad poslovanjem
tistih gospodarskih podjetij, katera preidejo pod njihovo poslovno vodstvo.
Državna uprava narodne imovine si pridržuje glede
narodne imovine opravljanje naslednjih nalog:
a) daje smernice in nadzira poslovanje federalnih
uprav narodne imovine;
b) ščiti imovinsko-pravne koristi države; razviduje
imovino in jo pravno zajema; oddaja pravna mnenja in"
vodi pravne spore;
, c) postavlja po členu 2. odloka Antifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 21. novembra 1944 upravitelje sekvestrov nad imovino, omenjeno
v tem členu, in to v sporazumu s pristojnimi strokov,
nimi ministrstvi. Upravitelje imovine, ki je prešla t
državno last, poslavljajo pristojna ministrstva;
^ č) vodi razvid o vsej imovini, ki po odloku Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne
21. novembra 1944 preide v državno last ali pod sekvester.
Svoje naloge pod točkami b), c) in č) tega člen*
opravlja^ Državna uprava narodne imovine s pomočjo
federalnih uprav narodne imovine.
Člen 2.
V neposredno pristojnost Državne uprave narodne
imovine spada imovina po členu 3. odloka Antifašistio.
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 21. no»
vembra 1944, ki ima splošen pomen. V dvomu, ali j»
kaka imovina splošnega pomena ali ne, odloča zvezni
minister za industrijo v sporazumu s pristojnim strokovnim ministrstvom zvezne vlade.
Člen 3.
Državna uprava narodne imovine ima naslednje
odseke:
1. tajništvo;
2. razvidnostni odsek;
3. pravni odsek.
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Odseki se delijo •• referate.
Tajnik sme z dovoljenjem ministra za industrijo
referate po stanju poslov ukinitj ali spojiti.
Člen 4.
Tajništvo ima naslednje referate:
1. personalni referat;
2. arhiv in registraturo;
S. blagajno;
4. ekonoma t.
Člen 5.
Razvidnostni odsek se deli na naslednje referate:
1. referat'ta splošni razvid narodnega imetja;
2. referat za specialni razvid industrijskih in rudarskih podjetij;
3. referat za specialni razvid trgovinskih, bančnih
in prometnih podjetij;
4. referat za specialni'razvid zgradb;
5. referat za specialni razvid kmetijskih posestev
in gozdov.
Člen 6.
Pravni odsek se deli na naslednje referate:
1. referat za pravni razvid in pravno zajemanje narodne imovine;
2. referat za .pravna mnenja in pravne «pore;
3. referat za ioptrolo in likvidacijo podjetij.
Člen 7.
Posameznim odsekom načelujejo šefi odsekov. Šefe
odsekov postavlja minister zvezne vlade za industrijo.
Uradnike in druge uslužbence postavlja minister za
industrijo zvezne vlade na predlog tajnika Državne
uprave narodne imovine.
Člen 8.
Nameščenci Državne uprave narodne imovine so
državni uslužbenci. Zanje veljajo predpisi, ki veljajo
za državne uslužbence.
Člen 9.
Državna uprava narodne imovine ima svoj samostojni letni proračun, ki ,se popolnjuje iz splošnega državnega proračuna.
TrehD&ne đoložbe
Člen 10.
Keorganizacija Državne uprave narodne imovine po
določbah tega pravilnika se mora izvršiti tako, da se
ob vsakem prevzemu in predaji imovine raznim ministrstvom imovina natančno popiše in oceni.
Državna uprava narodne imovine oziroma federalne
uprave narodne imovine so odgovorne tudi za neposredno upravo vsake enote narodne imovine, dokler jih
pristojna miaiblrstva ne prevzamejo v svojo neposredno
upravo.
.
""
Člen 11.
Državna uprava Jiarodne imovine in federalne
uprave narodne imovine si pridržijo upravo Uste imovine, ki po svojem namenu ne preide pod strokovno
vodstvo in v upravo posameznih resorov zvezne oziroma
federalnih vlad (zgradbe, razne premičnine in podobno).
Prav tako smejo Državna uprava oziroma federalne
uprave, kjer se to pokaže za potrebno, razprodati ali
dati v zakup tisto imovino, ki bi po prednjih uredbah
spadala v njihovo pristojnost.

Člen 12.
Ustroj federalnih uprav narodne imovine se mora
v vsaki federalni edinici prilagoditi določbam tega'
pravilnika.
Člen 13.
Ta pravilnik etopi v veljavo z razglasitvijo v Urad*
nem listu DFJ.
BeogTad dno 16. avgusta 1945.
Minister za industrijo;
A/Hebrang-s. r.
598.
Odlok
o ustanovitvi Komisije za zadružništvo pri Gospodarskem svetu demokratske iederativue Jugoslavije
Clcn 1.
Ustanavlja •• Komisija za ^zadružništvo pri Gospodarskem svetu demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 2.
, Komisijo tvorijo:
predsednik Gospodarskega sveta, pomočnik zvezne,
ga ministra za finance, pomočnik zveznega ministra za
Ikmetijstvo, pomočnik zveznega ministra za trgovino in
preskrbo, po en član izmed zadrugarjev vsake federalno
Jedinice, katere imenuje Gospodarski svet, in en član
glavnega odbora enotnih strokovnih zvez delavcev in
nameščencev Jugoslavije. Komisija ima svojega tajnika,
člana 'komisije.
Člen S.
Naloge komisije kot organa Gospodarskega svela so:
1. voditi zadružništvo in nadzirati njegovo delo;
2. proučevati in pripravljati ukrepe za organiziranje
tn pospeševanje zadružništva v duhu splošnih in gospo,
darskih koristi Jugoslavije; pripravljati in predlagati zakonske predloge, ki se nanašajo na zadružništvo;
3. proučevatj stanje, v katerem je zadružništvo, in
pogoje, po katerih se razvija; voditi zadružno statistiko.
Člen 4.
Ta odlok stopi v veljavo na dan objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 18. avgusta 1945.
Predsednik Gospodarskega sveta:
Andrija, Hébrang s. r.
509.
Navodilo za izvrševanje -člena 3. zakona o razširitvi veljavnosti zakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev ter o
razpolaganju « terjatvami na Tezanih fazanih z dne
7. junija 1945 lia območju Bosne in ^Hercegovine,
Hrvatske ter Slovenije, kakor tudi o izplačevanju potrdil, izdanih za okupacijske bankovce, ki v kraju,
zamenjave niso bili zakonito "plačilno sredstvo, z dne
10. avgusta 1943 -(navodilo za izplačevanje potrdil,
izdanih na bankovce po 250 levov, seriji s>C« in »Š«)
(minister za finance, VIL št. 5474 z dne '20. avgusta 1945).
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Priloga k 34. kosu z dne 12. soptembra 1945.

Številka 20.

Ot>]
Sodna oblastva
Trgovinski register
Spremembe in' dodatki:
81.
Sedež: Coljo-Zavodna.
^an vpisa: 6. september 1945.
Besedilo: Obcrbaucr & Co.
. Obratni predmet: Tovarna gumijastih
Jelkov.
, Oblika družbe: Javna trgovska družba cd 17. januarja 1941.
Družbeniki: Oberbauer Paul, trgovec,
Wi
•iea I, Sterngasse, Kleinen Rubber,
îr
govec. Newvork.
Na podlagi dekreta ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne 14. junija
^45, zap, gtev> 574/T, se vpiše delegat
franc Videnšek iz Celja,
^irma se podpisuje odslej tako, da
r°4piše delegat Franc Videnšek svoje
jBte pod žigom sedanjega tvrdkinèga
imena, Oberbauer & Co., tovarna gumijastih izdelkov, Celje, s pristavkom: de•sgat ministrstva za industrijo in rudarstvo.
e
Rf*
S&t ministrstva za pravo&odje pri
OKf
ožncm kot trgovin, sodišču v .Celju
dno 6. septembra 1945.
Rg A III 274.
Sedež: .Maribor.
£aQ vpisa: S. septembra .1945.
& Besedilo: Tekstilna tvornica Hutter
••
Vocilo v Mariboru.
, Besedilo firme odslej: L Hutter in
jj£?Si Prva domača tvornica klotov in
,*60^ tvornica hiaževine in prva do^ * tvornica shkanca, Maribor.
^brišeta se osebno jamčeči drnžabgT?: Elizabeta Hutter, industrialčeva
du*-ga' Marib°r in Terczya Poche, in"^aialeova soproga, Maribor.
' Kf?ilec dolžnosti predsednika okrožnega
°t trgovinskega sodišča v Mariboru
dne 3. septembra 1945.
D — Rg A 5/21.
83.

*

Sedež: MariborbaQ vpisa: 80. avgusta 1945.
^sedilo:
Ivan Karbeutz.
•
•
podlagi
začasne odredbe ministra
a
industrijo in rudarstvo v Ljubljani
*<tae 14. avgusta 1945, Pers 1779/45, se
Izstavlja
vse premično in nepremično
in5ôl
ie lastniku tvrdke I. Karbeutz,

I. Karbeutza, ki je v Mariboru ali kjer
koli "m. območju Slovenije, pod začasno
državno upravo.
Za začasnega upravitelja vsemu temu
premičnemu in nepremičnemu imetju se
postavlja tov. Krajšek Janko, gralik pri
Mariborski tiskarni v Mariboru.
Vršilec dolžnosti predsednika okrožnega
sodišča v M.iriboru
dne 30. avgusta 1S45.
D - Rg A S9/4.

Razna oblastva
Ëtev. 11165/11-45.

663

Objava.

Poziv upnikom.
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Delegat ministrstva za trgovino in
preskrbo pri tvrdkah »Elektroindustri.
jas, d. d. v Ljubljani, Gosposvetska cesta 13 in Bratje Heinrihar, lesna trgovina v Ljubljani, Gosposvetska cesta 13,
poziva vse upnike in dolžnike gornjih
tvrdk, da odjavijo in •dokažejo svoje
terjatve oziroma dolgove proti njim 4o
30. septembra 1945.
- Neprijavljene pravice «e bodo po gornjem roku štele za ugasle. .
Delegat
Rumpel Emil
Izgubljene listine

Z dnem 10. septembra 1945 se izloči
kraj Eažar iz okoliša pošte Vrhnika in
priključi okolišu pošte Horjul.
Ljubljana 3. septembra 1945.
Direkcija pošte, telegrafa in telefona
v LjriWjani.
682
Objava.
Proglaša se za neveljavno potrdilo o
prijavi, izdano -od okrajne NM Slovenj
Gradec pod štev. 2586 od 2. julija 1945
na ime Vrhnjak Amalija, Vrhe 58.
Okrajna HM Slovenj Gradce

Ukradeni sta mì bili osebna izkaznica, izdana od komande narodne milice
v Ljubljani iu kolesarska knjižica na
ime dniič Marija iz Ljubljane. Proglašam jih za neveljavni.
'670
Anžic. Marija

.Štev. 326/45.

St. 736/45.

*
* 692
Razpis, v
Rektorat univerze v Ljubljani raspisuje mesfo asistent« v geografskem institutu v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona", je vložiti najkasneje do 25. septembra 1945 na rektoratu
univerze v Ljubljani.
Rektorat nnivene • Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Rektor- HLo* e. T.

Razno
Poziv upnikom.
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Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri ivrdki Avgust Ehrlich,
tekstilne tovarne, komanditna družba,
Maribor, poziva vse tiste, ki imajo kakršne koli terjatve ali dolgove proti
imenovani tvrdki, da te v roku štirinajstih dni po objavi prijavijo delegatu
z vsemi dokazilnimi listinami.
Delegat ministrstva za industrijo in
mdarstro' Narodne vlade Slovenije

Izgubila sem izpričevalo V. a razreda
II. ženske Tealne gimnazije v Ljubljani
za leto 1942./43. na ime Bahovec Lea iz
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
696
Bahovec Lea
Izgubil sem izpričevalo II. b razreda
II. moške realne gimnazije v Ljubljani
za leto 1942. na ime Bardorier Anton
iz Grosuplja. Proglašam ga za neveljavna
678
Bardorier Anton
Izgubil sem -objavo Štaba za repat nacijo vojnih ujetnikov in inlernirancev
št. 44 na ime Berger Karl -iz Ljubljane.
Proglašam jo za neveljavno.
660
Berger Kari
Odvzeta mi je bila začasna železniška
izkaznica št. 117929, izdana 4. junija
1945 od dir. drž. železnic v Ljubljani na
ime BerUmoelj Friderik iz Ljubljane.
Proglašam jo za neveljavno.
662
Bertonccij Friderik
Izgubila.sem nakaznico za kurivo serija B št. 2047, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Cerkvenik Josipina iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
688
Cerkvenik Josipina
Ukradena mi je bila nova osebna iskaznica, izdana od komande narodne
miliee v Ljubljani na ime Erklave«

Stevr20.

Stran 44.
Albin iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
684
Erklavcc Albin

Izgubil sem izpričevalo 2. razreda
4. realne gimnazije za leto 1944./45. na
ime Močnik Janez iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.

Odvzet mi je bil indeks medicinske
fakultete univerze v Ljubljani iz 1.1940.
na ime Gomzi Sonja. Proglašam ga za
neveljavnega.
672
Gomzi Sonja

691

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od Komande narodne
milice v Ljubljani na ime Hrovatin
Edvard iz Ljubljane. Proglašam jo za
neveljavno.
697
Hrovatin Edvard
Ukradena mi je bila železničarska legitimacija št. 131376, izdana 4. junija1945 od dir. drž. železnic v Ljubljani na
ime Jerina Avgust iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
637
Jerina Avgust
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, i/xlana od Komande narodne
milice v Ljubljani na ime Kocjančič
Ivana iz Zaloga 94. Proglašam jo za neveljavno.
693
Kocjančič Ivana
Izgubil
IV. drž.
iz 1.1941.
nika pri
veljavno.
683

sem maturitetno izpričevalo
realne gimnazije v Ljubljani
na ime Kovačič Julij iz VojCelju. Proglašam ga za neKovačič Julij

Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 11832, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Lipec Evstahij iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
669
Lipcc Evstahij
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Mara Iva iz Ljubljane.
Proglašam jo za neveljavno.
687
Mani Iva
Izgubila sem maturitetno izpričevalo
II. ženske realne gimnazije y Ljubljani
za 1.1943. na ime Müller Vanda iz Straže. Proglašam ga za neveljavno.
685
Müller Vanda

Močnik Janez

Izgubila sem železniško >objavo<
št. 118704 z dne 4. junija 1945, izdano
od dir. drž. železnic y Ljubljani kot izkaznico za zaposlitev v svojstvu delavke
na glavnem kolodvoru v Ljubljani na
ime Pečnik Elizabeta iz. Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
671
Pečnik Elizabeta
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od Komande narodne miïice v
Ljubljani na ime Preinfalk Anton iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
689
Preinfalk Anton
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od Komande narodne milice v
Ljubljani r ime Rahne Ana iz Zaloga 1.
Proglašam jo za neveljavno.
695
Rahne Ana
Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime Rebec
Alojz. Proglašam ga za neveljavnega.
686
•
Rebec Alojz
Izgubil sem oziroma sta mi bili ukradeni: objava štaba za repatriacijo in
legitimacija ameriških oblasti za internirance na ime Rijavec Vladimir iz
Ljubljane. Oboje proglašam za neveljavno.
658
Rijarec Vladimir

Izgubila eem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Sever Julijana iz Ljub«
ljane. Proglašam jo za neveljavno.
673
Sever Julijana
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Slivarič Dragomil i8
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
675
Slivarič Dragomil
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 20086, izdano od mestnega
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Sterle Andrej iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
661
Stcrlc Andrej
Izgubil rem novo osebno izkaznico,'
izdano od Komande narodne milice v.
Ljubljani in prometno knjižico za kolo
(evid. št. tablice 2—13364—1), oboje na
ime Starlo Rudolf iz Ljubljane. Proglašam ju za neveljavni.
698
Sterle Rudolf
Izgubila sem izpričevalo VII. a raz;
reda drž. klasične gimnazije v Ljubljani
za 1.1943./44. na ime Šuklje Milena i*
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
664
Suklje Milena
Izgubila sem izpričevali za 2. in 3. letnik Trgovske akademije v Ljubljani, glaseči se na ime Tršar Veronika iz Logatca. Proglašam jih za neveljavni.
680
Tršar Veronika
Izgubila sem osebno izkaznico -štev.
8143/45 na ime Turk Jožica iz Novega
mesta.* Proglašam jo za neveljavno.
665
Turk Jožica

Ukradena mi je bila začasna osebna
izkaznica, glaseča se na Rutar Alojz,
roj. 20. junija 1903, izdana od krajevnega N00 v Tržišču pod št. 37 in jo proglašam za neveljavno.
681
Rutar Alojz

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od Komande narodne
milice v Ljubljani na ime Vidrih Kristina iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
690
Vidrih, Kristina

Izgubila sem izpričevalo VL a razreda H. ženske realne gimnazije v Ljubljani za 1.1944./45. na ime Savinšek Bogomila iz Kamnika. Proglašam ga za
neveljavno.
663
Savinšek Bogomila

Izgubil sem izpričevalo L b razreda
II. drž. realne gimnazije v Ljubljani
(Rakovnik) za 1. 1941./42. na ime Zadnikar Franc iz Ljubljane. Proglašam' ga
za neveljavno.
694
Zadnikar Franc

•»•—*— i

HI

Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna Merkur — oba v Ljubljani.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/II.

Številka 21.

Priloga k 35. kosu z dne 15. septembra 1945.

Objave
^

Sodna oblastva
Trgovinski register

Spremembe in dodatU.
84.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 11. september 1945.
Besedilo: Gregore & Co. v likvidaciji.
. Izbriše se vpis likvidacije družbe, ker
Je ta začela z dnem 1. julija 1945 iznova
obratovati.
Družbo zastopata odslej družbenika
^regorc Ivan in Gregore Vera vsak samostojno in podpisujeta tudi firmo
?aružbe vsak družbenik samostojno na
i način, da pod pisano,, tiskano ali s
stampiijiH) odtisnjeno besedilo firme
Pristavi eden družbenik svoj svojeročni
Podpis.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Rg A II 273/5.
85.
Sedež:
Ljubljana.
£an vpisa: 12. september 1945.
besedilo: Hrovat & Komp. Ljubljana.
Slov n°^aSi dekreta Narodne vlade
enlje, ministrstva za industrijo in
äjfstvo z dne 12. junija 1945, št.
ban? se vpišo deleRat Polajnar Karel,
• •5* Urađnik ÏZ Ljubljane, Knezova
»Izbrišejo ee družbeniki Hrovat Jakob,
trovat Jožica, dr. Hrovat Lidija Tatter V°r- Qogala in ing. Gogala Evgen
k- .Pr°kurista dr. ing. Kramaršič Vin*° • Lajovic Janko.
«krožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 11. septembra 1945.
Rg A II 247/8.
8ß.

P-iuk Berta roj. Mergenthaler, vsi iz
Ljubljane.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Rg C V 112/11.
*
87.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 11. september 1945.
Besedilo: Kastclic P.
Obratni predmet: Trgovina s papirjem na debelo.
Zapuečini po dne 8. 8. 1945 umrlem
lastniku firme Kastelicu Petru je postavljena kot upraviteljica Kastelic Valentina, gospodinja iz Ljubljane, Dunajska cesta 6.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Rg A VIII 37/6.
88.
Dan vpisa: 11. september 194o.
Sedež: Ljubljana.
Besedilo: Kemična tovarna Moste
družba z o. z.
Na podlagi dekreta ministrstva za
industrijo in rudarstvo pri Narodni vladi Slovenije z dne 25. maja 1945, zap.
št. 124/45, se vpiše kot delegat tov. Sešek Anton, stanujoč v Spod. Kašlju 30.
Izbrišejo se poslovodje: Vallentschag
Herbert, dr. Giorgio Giulini in Kurt
Freiherr von Salmuth.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Rg C I 33/140.
89.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 12, september 1945.
Besedilo: Kolinska. tovarna hranil d. d.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo v Ljubljani z dne 17. 8. 1945,
zap. št. 982, se vpiše kot delegat tov.
Berlič Feljko iz Ljubljane, Zeljarska- 9.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 11. septembra 1945
Rg B III 1/16.

Sedež- Ljubljana.
£an vpisa: 11. september 1945.
«esedilo: »Indus« tovarna usnja in
"""Jenih izdelkov, družba z o. z.
Slo enijP.eodlaSi dekreta Narodne vlade
Razno
rn/ ' ' ministrstva za industrijo in
z dn0 24
709%Stvo
- J'uniia 194Š. št.
ee v
Lii li
Pisc delegat Verbič Nace v
Poziv upnikom in dolžnikom
obijani. Tyrseva cesta 47.
Kot delegat ministrstva za gozdarstvo
1•1•
•>••••• se poslovodje Mergenthaler
I*00".. Mergenthaler Elizabeta ter na- Narodne vlade Slovenije in začasni
nrtï'kï
Poslovodij Mergenthaler Adolf upravitelj vsega premičnega in nepre••1
-> Stojan Marta roj. Mergentualer 1er mičnega imetja dr. Hggona kneza Win-

disch-Grätza v področju veleposestniške
uprave v Slovenskih Konjicah, dalje
imetja inž. Edvarda Windisch-Grätza v
področju veleposestniške uprave v Oplotnici, dalje imetja Possek Franca in
otrok Franca jn Pauline v Ločah, dalje
imetja Jurija grofa Tourna v Vitaniu v
področju Vitanje in končno imetja Piki
Karoline in otrok v Vitanju pozivam
vse upnike in dolžnike navedenih, da
v roku 8 (osmih) dni od objave tega
poziva prijavijo vse svoje terjatve •
dolgove proti navedenim s predložitvijo
potrebnih dokazilnih listin. Pravice, ki
do tega roka ne bodo prijavljene, bodo
veljale za ugasle in se ne bodo več upoštevale.
*
Ker so po odloku AVNOJ-a z dne 21.
nov. 1944 nični in neveljavni vsi pravni
posli, sklenjeni od 6. aprila 1941 dalje
tudi glede premoženja navedenih, pozivam vse tiste, ki so si iz navedenih ve«
leposestev pridobili katere' koli predmete in stvari ali nepremičnine iz katerega koli naslova (v odkup, v shrambo, v najem, v izposoditev ali darilo
i)d.), da jih najkasneje v roku osmih
dni od objave tega poziva vrnejo jn prijavijo podpisanemu delegatu-zač. upravitelju na naslov >Državna gozdna uprava Slovenske Konjice< v Slovenskih
Konjicah, ker bodo sicer prijavljeni pristojnim oblastvom radi daljnjega postopka.
Slov. Konjice dne 4. 9. 1945. '
Delegat ministrstva za gozdarstvo:
zač. upravitelj
701
inž. Rebolj Viktor

Poziv
Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri tvrdki
Delniška družb» pivovarne >Unionc
v Ljubljani
poziva vse upnike, da prijavijo oz. dokažejo svoje morebitne terjatve do označene tvrdke najkasneje do 30. septembra t. 1. vodstvu podjetja. Kasnejše za»
hteve ne bodo priznane.
Delegat:
708
Zužck Frane
*
Vabilo
na izredno skupščino Ljudske posojil,
nice v Ljubljani z. z n. j,, ki bo dne 2L
septembra 1945 ob 16. uri v prostorih
zadruge v Ljubljani, Miklošičeva c. št. &
Dnevni red:
1. Otvoritev in konstituiranje ekupš*'"i%
2. Predlogi in pritožbe zadružnikov.

Stran 46.

Štev. 21.

S. Volitev: a) upravnega odbora, b)
nadzornega odbora.
4. Sprememba pravil.
Pri spremembi pravil se bo sklepalo
•o spremembi paragrafov 10., 38. in 42.
zadružnih pravil, in sicer o ukinitvi večinskih deležev in o prilagoditvi pravil
demokratičnemu načelu, da naj ima ysak
zadružnik en glas. Popolno besedilo nameravanih sprememb je na vpogled v
poslovalnici zadruge.
Ako skupščina ob napoveaani uri ne
bo sklepčna, bo čez pol ure na jstem
mestu in z istim dnevnim redom druga,
ki bo v smislu § 39. pravil sklepala veljavno o točkah 1., 2. jn 3. dnevnega
reda ne glede na število navzočnih zadružnikov.
Ako skupščina ob napoveaani uri za
sklepanje o točki 4. dnevnega reda ne
bo sklepčna, bo v smislu § 39. zadružnih pravil dne 10. oktobra 1945 ob
16. uri na istem mestu druga skupščina, ki bo o točki 4. dnevnega reda ve.
Ijavno sklepala ne glede na število nav.
zočnih zadružnikov.
711
Nadzorni odbor.
Izgubljene listine

•

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Ažnoh Ana iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
7Î2
Ažnoh Ana
Izgubil sem nakaznico za kurivo 6erija
C št. 4836. izdano 11. marca 1944 od
mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime Demšar Leopold iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
713
Demšar Leopold

Ljubljani na ime Goljar Marija iz Ljubljane. Proglašam jih za neveljavna.
710
Goljar Marija
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od okrajnega odbora OF Zužemberk na ime Iskrat Polda iz Ajdovca št.
5. Proglašam jo za neveljavno.
721
Iskra Polda
Izgubila sem izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu uršulinske realne gimnazije v Ljubljani za 1. 1941/42. in izpričevalo Vl.a razreda II. drž. realne gimnazije v Ljubljani za 1. 1943/44. na ime
Jeločnik Silva iz Ljubljane. #Proelašam
ju za neveljavni.,
722
Jeločnik Silva
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Jerko Marija iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
714
Jerko Marija
Izgubil sem izpričevalo II. a razreda
II. mešane meščanske šole v Ljubljani
(Zg. Šiška) za leto 1943/44. na ime Jež
Anton iz Ljubljane. Proglašam ga za
neveljavno.
709
Je2 Anion
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica 4. 043812, izdana od komande
narodne milice v Ljubljani na ime Košenina Marija iz Ljubljane. Proglašam jo
za neveljavno.
715
Košenina Marija
Izgubil sem novo osebno izkaznico št.
10022, izdano od krajevnega N00 Vel.
Kal na ime Krevs Janez, Vol. Kal št 7.
Proglašam jo za neveljavno.
719
Krevs Janez

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Drašler Elizabeta iz Ljubljane. Proglašam jo za
neveljavno.
703
Drašler Elizabeta

Izgubila sem novo osebno izkaznico št.
16239, izdano od okrajnega N00 Novo
mesto na ime Krevs Kristina, dijakinja,
Prečna. Proglašam jo za neveljavno.
720
Krevg Kristina

Izgubile so se oziroma ukradene so
bile listine na ime Drev Anton, šofer,
Dobrna 27 pri Celju, in eicer osebna
legitimacija, izdana od okrajnega N00
Dobrna, začasna šoferska izkaznica št.
869 in potna prepustnica. Proglašajo
se za neveljavne.
718
Drev Anton

Uničena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani in šoferska izkaznica, izdana od urada za civilno motorizacijo v Ljubljani, obe na ime Mastek
Anton iz Gor. Vrhpolia pri Št. Jerneju.
Proglašam ju za neveljavni.
704
Mastek Anton

Izgubil sem indeks jn legitimacijo juridične fakultete univerze v Ljubljani
na ime Goličnik Franc. Proglašam ju za
neveljavni.
705
Goličnik Franc

Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C Št. 5555, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Marušič Franc iz Ljubljane. Proglašam
jo za nev^javno.
723
Marušič Franc

Izgubila sem rzpričevala III., IV. razreda in izpričevalo nižjega tečajnega
izpita II. ženske realne gimnazije v

Izgubila sem nakaznico za kurivo serija C 8762, izdano od mestnega gospo-

darskega eveta v Ljubljani na ime Morbacher Josipina iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
725
SiorWher josipina
Izgubila sem potrdilo o prijavi, izdano pod štev. 2026/1 od 2. 7. 1945 od narodne milice Slovenj Gradec na ime
Naveršnik Ljudmila iz Otiškega vrha 17.
Proglašam ga za neveljavno.
707
Naveršnik Ljudmiia
Uničena mi je bila nakaznica za kurivo eerija C Št 19413, izdana od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani
na ime Orel Terezija iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
702
Orel Terezija
Izgubila sem izpričevalo II a razreda
I. ženske realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1941/42. in izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu istega zavoda na ime Petrie Marija iz Vel. Lašč. Proglašam ju
za neveljavni.
724
Petrič Marija k
Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani in izpričevalo
o I. drž. izpitu na medicinski fakulteti
v Ljubljani, oba na ime Polh Frana
Proglašam ju za neveljavna.
726
••• Frano <
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Roš Vida iz Ljubljane,
Proglašam jo za neveljavno.
706
Roš VMa
Ukradena mj je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Selan Feliks
iz Savelj. Proglašam jo za neveljavno.
717
Selan Feliks _
Izgubil sem začasno železničarsko legitimacijo št. 118348, izdano od direkcije
drž. železnic v Ljubljani in začasno
osebno izkaznico št 18227, obo na ime
Savpah Frančišek. Proglašam ju za neveljavni
v; cf
Savpah Frančišek, • >ST
Žel. uradnik
^
649
Hru&ca 52, p. Jesenice (tfor.))
rzgUDil sem nakaznico za kurivo serija B št. 22872, izdano od mest. gospodarskega sveta v Ljubljani na ime Šinkovec Alojz iz Ljubljane. Proglašam jo
za neveljavna
700
Šinkovec Alojz
Izgubila sem izpričevalo Vl.b razreda"
II. drž. ženske realne gimnazije v Ljubljani za L 1943/44. na ime Sušteršič
Majda iz Ljubljano. Proglašam ga za ne*
veljavno.
716
/
Sušteršič Majda

Urednik: Pohar Robert; tisk tn založba: tiskarna Merkur — oba v Ljubljani.

POSEBNA PRILOGA
k iter. 36 „Uradnega lieta Sloyenakega narodno osvobodilnega arata ia Narodne vlade Slovenije"
x dne 19. ceptembra 1045

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 65

Številka 65 SE dite 31. avgusta 1945.
611.
Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem
predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu
vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi resolucije z dn_e 10. avgusta 1045 o spremembi naziva Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije v
Začasno narodno skupščino demokratske federativne Jugoslavije in na predlog ministra za konstituanto izdaje
Začasna narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije naslednji

zakon o tisku
I. POGLAVJE
Splošne določbe
Člen 1.
Tisk je v demokratski federativni Jugoslaviji svoboden. Nihče ne sme biti oviran v svobodnem izražanju
svojih misli s tiskom, razen v primerih, ki jih določa ta
zakon.
Člen 2.
S tiskom po tem zakonu s© razumejo vsi tiskam
episi, slike, risbe ali drugi podobni predmeti," ki se na
mehanični ali na kemični način izdelujejo za razmnoževanje in razširjanje,
Za tisk po tem zakonu se ne štejejo razmnoženi izvodi, ki rabijo ožjemu krogu oseb za notranje poslovne
namene ali za običajno obveščanje, kakršni so n. pr. tiskani obrazci, trgovske in druge podobne knjige, osmrtnice, običajna vabila na razne zabave, sestanke, predavanja itd.
Člen 3.
Za tiskanje knjig, umetniških del in podobnih neperiodičnih tiskanih stvari ni treba nikakršne poprejšnje
prijave ali oblastvenega dovoljenja.
Člen 4.
Kdor želi izdajati časnike ali periodične spise, mora
najmanj 14 dni pred začetkom izdajanja predložiti pristojnemu okrožnemu javnemu tožilcu prijavo, v kateri
mora navesti:
1. naziv časnika ali periodičnega spisaî ki se bo
tiskal;
2. ime, poklic in naslov izdajatelja, odgovornega
urednika in ostalih članov uredništva;

3. naziv (firmo) in naslov tiskarne, v kateri se bo
tiskal;
4. kraj izdajanja časnika ali periodičnega spisa;
5. značaj in vrsto časnika ali periodičnega spisa (n.
pr. alj Je dnevnik ali tednik, ali je zabaven, književen,
političen itd.).
Prav tako mora izdajatelj javnemu tožilcu predložiti
prijavo o vsaki spremembi prednjih okoliščin, in to najpozneje v 24 urah, ko je nastopila sprememba.
Člen f.

•

Za isti časnik ali periodični spis sme bitj postavljenih po več odgovornih urednikov, • navedbo, za kateri
del (rubriko) časnika oziroma periodičnega spisa je
vsak izmed njih odgovoren.
Odgovorni uredniki morajo imeti svoje stalno biva.
Hšce v tistem kraju, kjer se časnik aH periodični spis
izdaja.
Člen 6.
Pravice, biti izdajatelj, urednik ali stalni član uredništva, nima:
1. kdor nima političnih in državljanskih pravic; -,
2. kdor je bil funkcionar ali vidnejši član v ustaSkih,
četniških aH Ijotičevskih organizacijah, v organzacijah
bele aH plave ^arde ali v kakih drugih fašističnih orga.
nizacijah in skupinah v državi ali v inozemstvu, in kdor
je sodeloval s sovražniki ali z njihovimi domačimi pomagači;
3. kdor je bil izdajatelj, urednik, vidnejši sodelavec
aH pisec fašističnih, profašističnih knjig, Časnikov ali
drugih periodičnih ali neperiodičnih spisov;
4 kdor je v vojni dobi, t. j. po 6. aprilu 1941 bil
izdajatelj, urednik, vidnejši sodelavec aH pisec knjig,
časnikov ali drugih periodičnih ali neperiodičnih spisov,
ki so razpihovaU • narodnostno, plemensko ali versko
mržnjo ali razdor ali so podpiraH delovanje zunanjih
sovražnikov Jugoslavije;
5. kdor je uporabljal tisk za širjenje pornografija,
za izsiljevanje ali za podobne nemoralne namene.
Člen 7.
Tuji državljan more biti izdajatelj aH odgovorni
urednik časnikov in periodičnih spisov samo po po-,
prejšnjem dovoljenju zveznega ministra za notranje za«
deve.
Člen 8.
Tiskar je dolžan poslati pristojnemu okrajnemu ozi
roma okrožnemu javnemu tožilstvu po trj izvode tiskane
stvari takoj, ko se natisnejo.
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Cleo 9.
Na vsaki knjigi in na vsakem drugem neperiodičnem
spisu mora biti naveden kraj izdaje, kraj in leto natiska,
naziv (firma) tiskarne in ime izdajatelja (lastnika), na
vseh časnikih in periodičnih spisih pa tudi ime odgovornega urednika.
II. POGLAVJE
*

Popravek
Člen 10.
Oblastveni orga-n, zasebna ali pravna oseba, ki se
po izvestnih trditvah, objavljenih v časniku ali periodičnem spisu čuti prizadeto, sme poslati odgovornemu
uredniku popravek o objavljenih trditvah, ki pa ne sme
bitj več ko dvakrat daljši od sestavka, kateri se popravlja, in ne sme biti nevljudno napisan. Ako odgovorni
urednik noče objaviti popravka v prvi ali drugi naslednji številki po prejemu popravka, sme prizadeti vložiti
tožbo pri pristojnem okrožnem narodnem sodišču za
natisk popravka.
Ko sodišče prejme tožbo, pozove in zasliši odgovornega urednika (in tožnika ter morebitno neogibno potrebne priče, potem pa izda razsodbo, s katero ali oprosti odgovornega urednika dolžnosti, natisniti popravek
ali pa mu odredi, da popravek natisne na način, kakor
sodišče to odredi.
Sodišče opravi postopek o takih tožbah v roku treh
dni. Nezadovoljna stranka ima pravico pritožbe na višje
sodišče,
III. POGLAVJE
Prepoved
Člen 11.
Prepoveduje se razširjanje in prodajanje posamez.
nih knjig, časnikov in drugih tiskanih stvari, ako vsebujejo:
1. propagiranje, izzivanje alj razpihovanje narodnostnih, plemenskih ali verskih neenakosti, mržnje ali
razdora;
*
2. pozivanje državljanov na' upor, diverzijo ali sabotažo;
3. pozivanje državljanov na nasilno rušenje ustavne
ureditve demokratske federativne Jugoslavije;
4. žalitve in obrekovanja prijateljskih držav z namenom, da bj se motili dobri mednarodni odnošajj in
mednarodni mir;
5. odobravanje ali podpiranje delovanja zunanjih
sovražnikov " demokratske federativne Jugoslavije;
6. pozivanje, naj se ne izpolnjujejo vojaške dolžnosti;
7. širjenje neresničnih in razburljivih vesti, ki ogrožajo državne in narodne koristi;
8. izdajanje vojaških tajnosti;
9 žalitve ali obrekovanja vrhovnih zveznih in federalnih predstavniških zborov demokratske federativne
Jugoslavije;
10. hudo žalitev morale, pozivanje k zločinstvu.
Člen 12.
Časnik ali drug periodični spis z objavo vsebine,
prepovedane po členu 11. tega zakona, k{ se mu zaradi
tfga posamezne njegove številke večkrat, najmanj pa trikrat zaporedoma sodno zaplenijo, se sme popolnoma
prepovedati.

Prav tako se smejo prepovedati knjige, časniki in
druge tiskane stvari, za katere se ugotovi, da jih finansirajo iz inozemstva sovražniki države in državne ureditve.
Prepoved tiska po tem členu se objavi v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 13.
Prepoved tiska po Členih 11. dn 12. tega zakona in
prepoved izdajanja tiska iz razlogov, navedenih v členu
6. tega zakona, izrekajo okrožna narodna sodišča na
predlog pristojnega javnega tožilca.
~V posebno nujnih in opravičenih primerih sme javni tožilec z obrazloženo pismeno odločbo začasno prepovedati razširjanje in prodajanje časnika oziroma periodičnega spisa. V takem primeru pošlje svojo odločbo
o prepovedi takoj in sočasno uredništvu in pristojnemu
narodnemu okrožnemu sodišču, narodni milici pa ukaže,
naj zapleni natisnjene izvode in po potrebi zapečati tiskarski stavek, klišeje itd.
Ko prejme • sodišče predlog javnega tožilca (prvi
odstavek tega člena) oziroma njegovo odločtfo o začasni
prepovedi (drugi odstavek tega člena), mora najpozneje
v roku 24 ur odrediti razpravo. Po zaslišanju javnega
tožilca in odgovornega urednika, izdajatelja in pisca in
po zaslišanju neobhodno potrebnih prič odloči sodišče
o tem, ali se predlog javnega tožilca o prepovedi sprejme ali zavrne, oziroma ali se njegova prepoved potrdi ali razveljavi. Odločba o prepovedi mora natančno
označiti mesta, zaradi katerih se prepoved izreka, in
navesti zakonske predpise.
Nezadovoljna stranka ima pravico do. pritožbe na
višje sodišče v roku 48 ur po priobčitvi odločbe.
Člen 14.
Ako se v postopku o prepovedi tiska po prednjem
členu ugotovi, da je izdajatelj ali urednik ali pisec prejel
poleg rednih službenih prejemkov še kak poseben honorar za objavo prepovedanega članka, odlomka itd.,
ali da je bil za ta posel finansiran iz inozemstva, mu
sme sodišce prepovedati vsako nadaljnje delovanje kot
izdajatelju ali uredniku ali sodelavcu pri vseh časnikih
in drugih tiskanih stvareh, ki izhajajo v državi.
Taka sodna odločba se objavi v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije.
IV. POGLAVJE
Inozemski tisk
Člen 16.
Časniki, knjige dn drugi spisi, tiskani v inozemstvu,
smejo svobodno prihajati in se razširjati v demokratski
federativni Jugoslaviji, brez vsakega poprejšnjega dovoljenja za to. Pravico razširjati inozemski tisk imajo tista
domača in tujezemska podjetja in ustanove, ki dobijo za
to posebno pooblastilo zveznega ministrstva za informacije.
Izjemno od prednjega odstavka je dopustno priha.
janje in razširjanje v naši državi časnikov, knjig in drugih spisov, ki se v inozemstvu tiskajo v jezikih naših
narodov ali ki so namenjeni našim narodom, le po
poprejšnjem, dovoljenju zveznega ministra za informacije. Ako minister prihajanja in razširjanja takih spisov
v naši državi ne dovoli, se to objavi v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
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Člen 16.
Podjetja in ustanove, pooblaščene za razširjanje
inozemskega tiska v naši državi, morajo dostavljati po
tri izvode ministrstvu za informacije.
Predpisi členov 11. in 12. tega zakona se nanašajo
tudi na inozemski tisk, ki prihaja v našo državo. Odločbo o prepovedi izda zvezni minister za informacije.
iV. POGLAVJE
£azenskè določbe
Člen 17,
Za kazniva dejanja po določbah" tega zakona, afeo
niso hkrati tudi dejanja, kazniva po drugih zakonih,
6e po okoliščinah posameznega primera in po oceni sodišča izreče kazen, do 541.000 dinarjev ali kazen odvzema
prostosti do štirih mesecev.
Gen 18.
Kdor pod kak" sestavek podpiše koga drugega, ki
tega sestavka ni napisal, ali kdor dovoli, da ga označi
za urednika, pa ee ne udeležuje določanja smeri lista aLi
odločanja o tem, ali nai se-kak sestavek objavi ali ne,
se kaznuje z odvzemom prostosti do štirih mesecev.
Člen 19.
^Za članke in sestavke, s katerimi se za posebno
plačilo ali za gmotno korist neresnično prikazujejo ali
poveličujejo posamezniki, ustanove ali podjetja, se izreče kazen odvzema prostosti do enega leta.
Člen 20.
Za razširjanje prepovedanega domačega ali inozemskega tiska in za razširjanje inozemskega tiska brez
dovoljenja po drugem odstavku Člena 15. tega zakona
se kaznujejo krivci z odvzemom prostosti do enega leta.
Člen 21.
Za objavljanje uradnih in vojaških tajnosti po tisku
brez izrecnega dovoljenja pristojnih državnih organov se
kaznuje odgovorna oseba z odvzemom prostosti od enega meseca do dveh let, ako nima dejanje po kakem
drugem zakonu hujše kazni za posledico.
Člen 22.
Za kaznivo dejanja žalitve oziroma obrekovanja,
storjeno po tisku, se kaznuje odgovorna oseba z odvze.
mom prostosti do treh let in' v denarju do 20.000 dinarjev. Na tožnikovo zahtevo odloči sodišče, ali naj se
sodna sodba v celoti ali v izpisku objavi v listu,
v katerem je bil objavljen inkriminirani sestavek. Poleg
tega ima tožnik pravico do povračila škode. •
Člen 23.
Oseba, odgovorna za storjeno dejanje po členu 14.
lega zakona, se kaznuje z odvzemom prostosti do treh
let, ako pa je prejela denar iz inozemstva, z odvzemom
p-ïoatosti do petih let.
' Člen 24.
Za odgovorno osebo v smislu kazenskih določb tega
zakona se šteje v prvi vrsti piseć; ako pisec ni znan ali
oblastvom ni dosegljiv, urednik) ako ni urednika, iz-

dajatelj; ako izdajatelj nj znan, tiskar; ako tudi tiekai
ni znan^ pa razširjevalec.
Člen *Z5.
Za sojenje dejanj po tem zakona je pristojno tisto
okrožno narodno sodišče, na čigar območju se je izd»la
ali tiskala stvar, ako pa kraj izdaje ni znan, tedaj sodi.
šče v tistem kraju, kjer ee tiskana «tvar razširja.
Člen 26.
Izdajatelj jamči nerazdelno za veo škodo in i* vm
denarne zneske, na katere se obsodi odgovorni urednik.
Cleo 27.
Ta zakon stopi v-veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 24. avgusta 1945.
'
Predsednic tvo
Zaiaene narodne »••••••
demokratske; federativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
Omer Grlubić s. r.
Dr. Bibar ». r.
612.
Na podlagi Člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem
predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organa
vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi
resolucije z dne 10. avgusta 1945 o spremembj naziva
Antifažističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
v Začasno narodno skupščino demokratske federativne
Jugoslavije in na predlog ministra za konstituanto izdaje Začasna narodna skupščina. demokratske federativne Jugoslavije, naslednji

zakon
o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih
POGLAVJE
0 društvih
Člen
Za razvijanje politične, kulturne in družbene <3eJ«v*
nosti ljudskih množic se državljanom demokratske federativne Jugoslavije zajamČijo pravice združevanja • politična, kulturna, znanstvena, strokovna, telesno-vzgojna
in druga društva.
!itó
'AL Politične stranke (drnttrw;
Člen 2.
Politične stranke (društva) morejo aeiovari.
a) na ozemlju posameznih avtonomnih pokrajin (politične stranke avtonomnih pokrajin);
b) na ozemlju ene federalne enote (federalne politične stranke);
«) na ozemlju vse zveze (zvezne politične »trank«).
Člen 3.
Državljani, ki nameravajo začeti kako organizirano
politično delovanje, morajo poprej prijaviti stranko
(društvo) pristojnim oblastvenim organom.

802
Prijavi morajo priložiti program in pravila (statute)
svoje politične stranke (društva).
Člen 4.
Prijavo o ustanovitvi oziroma o obnovitvi delovanja
političnih 6trank (društev) mora podpisati:
a) za politične stranke (društva) avtonomnih pokrajin in za federalne politične stranke najmanj 50 volivcev;
b) za zvezne stranke (društva) najmanj 100 volivcev
z ozemlja, na katerem delujejo.
Člen 5.
Pri ustanavljanju oziroma delovanju političnih
strank (društev) ne morejo sodelovati niti biti njih člani tuji državljani ter tisti, ki nimajo volivne pravice.
Člen 6.
Pravila političnih strank (društev), člen 3. tega zakona, morajo obsegati ime stranke, predpise o notranji
organizaciji, navedbo o vseh gmotnih in drugih sredstvih, s katerimi naj se namen stranke dosega, ter sedež stranke.
Člen 7.
Prijavo po členu 3. tega zakona je treba predložiti:
a) za politične stranke (društva) avtonomnih pokrajin in za federalne politične stranke — federalnemu ministrstvu za notranje zadeve;
b) za zvezne politične stranke (društva) — zveznemu ministrstvu za notranje zadeve.
Ako' ima prijava oblikovne pomanjkljivosti, jo je
treba vrniti predlagateljem v popravo oziroma dopolnitev.
Člen 8.
Pristojno oblastvo sme prepovedati ustanovitev in
delovanje političnim strankam (društvom), ki imajo fašistični ali profašistični značaj, ali ki rabijo za izzivanje
in razpihovanje narodnostne (plemenske) ali verske neenakosti, mržnje ali razdora, ali če so ustanovitelji oziroma osebe, ki so na čelu stranke,, nosilci takega delovanja.
Pristojno oblastvo avtonomne oziroma federalne
enote sme na svojem območju prepovedati delovanje
zvezni politični stranki (društvu), če njeno delovanje
ogroža enakopravnost ali enotnost tiste enote z drugimi
enotami.
Člen 9."
Ako federalno oziroma zvezno ministrstvo za notranje zadeve odloči, da se dovoljenje za delovanje ne izda
ali da se delovanje politični stranki (društvu) prepoveduje, se smejo podpisniki prijave pritožiti, in sicer:
a) zoper odločbo federalnega ministrstva za notranje zadeve — na federalno vrhovno sodišče;
b) zoper odločbo zveznega ministrstva za notranje
zadeve — na vrhovno sodišče demokratske federativne
Jugoslavije.
Ako federalno oziroma zvezno ministrstvo za notranje zadeve odločbe v roku 15 dni po vložitvi prijave
ne izda, velja, da delovanje politični stranki (društvu)
ni prepovedano.
Federalno oziroma zvezno vrhovno sodišče mora odločiti o pritožbi v roku 15 dni. Njegova odločba je dokončna

Člen 10.
Politične stranke (društva) morajo vsako leto enkrat objaviti vir svojih dohodkov in njihovo višino ter
za kaj so se porabili.
Člen 11.
Politične stranke (društva) imajo pravno in opravilno siposobnost. Imeti morejo lastnino in razpolagati:
1. s članarino in drugimi dohodki; 2. s prostori, določenimi za sestanke odbora in za shode; 3. z nepremičninami, potrebnimi za doseganje strankinih namenov;
4. s svojim tiskom.
B. Kulturna, znanstvena, strokovna, telesno-vzgojnâ
in druga društva
Člen 12.
<
Državljani, ki nameravajo ustanoviti kulturno,
znanstveno, strokovno, telesno-vzgojno ali kako drugo
društvo, morajo za ustanovitev društva predložiti pristojnim oblastvenim organom prijavo, in sicer:
a) za društva, katerih delovanje se razteza na
ozemlje enega kraja, enega ali več okrajev istega okrožja ali na ozemlje vsega okrožja, — izvršilnemu odboru
okrožnega narodnega odbora;
b) za društva, katerih delovanje se razteza na ozemlje več okrožij iste federalne enote ali na ozemlje avtonomne pokrajine ali na vse ozemlje federalne enote,
— federalnemu ministrstvu za notranje zadeve;
c) za društva, katerih delovanje se razteza na več
federalnih enot ali na vse ozemlje demokratske federaine enote — federalnemu ministrstvu za notranje
zadeve.
Člen 13. '
Prijavo za ustanovitev društva mora podpisati najmanj deset ustanoviteljev društva.
Ustanovitelji morajo taki prijavi priložiti program
in pravila društva.
'
Člen 14.
Društvena pravila (člen 13. tega zakona) morajo obsegati:
1. ime, sedež in območje društva;
2. nalogo društva in sredstva, s katerimi naj se ta
naloga doseže;
3. organizacijo in način sestavljanja društvenega
odbora ter način, kako društvo sklepa;
4. predpise o vstopanju v članstvo društva in o izstopanju;
5. članske pravice in dolžnosti;
6. zastopanje društva;
7. društvene znake, pečat in temu podobno;
'8.' vire gmotnih društvenih sredstev in komu je
imovina namenjena, če bj društvo prenehalo.
Člen 15.
Društveni odbor mora imeti najmanj 8 članov.
Člen 16.
Oblastveni organi, katerim se predloži prijava (člen
12. tega zakona) izdajo v roku 15 dni po vložitvi prijavo
odločbo o tem, ali se dovoljuje ali ne dovoljuje ustanovitev društva.
•
Prepove se ustanovitev in delovanje takih društev,
katerih delovanje ima fašistični aH profašistični značaj,
ali rabi za izzivanje in razpihovanje narodnostne, pie-
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menske ali verske neenakosti, mržnje alj razdora ali če
so ustanovitelji oziroma osebe, ki so na čelu društva,
nosilci takega delovanja; prav tako se sme prepovedati
delovanje društvu, ki njegovo delo ni v skladu z objavljenim programom.
Člen 17.
Ako izdajo po členu 12. tega zakona pristojni organi odločbo, da se ustanovitev društva ne dovoljuje ali
da se delovanje prepoveduje, se smejo podpisniki prijave oziroma društveni odbor pritožiti, in sicer:
a) zoper odločbo okrožnega narodnega odbora —
na federalno ministrstvo za notranje zadeve;
b) zoper odločbo federalnega ministrstva za notranje zadeve — na ministrski svet federalne enote;
c) zoper odločbo zveznega ministrstva za zunanje
zadeve — na ministrski svet demokratske federativne
Jugoslavije.
Ako v členu 12. tega zakona navedeni organi ne
izdajo odločbe v roku 15 dni po vložitvi prijave, velja,
kakor da so izdali odločbo o dovolitvi.
Organi, katerim se predloži pritožba, so dolžni izdati odločbo o pritožbi v roku 15 dni. Njihova odločba
je dokončna.
Člen 18.
Društva,, ki so obstajala pred 6. aprilom 1941 in na.
meravajo obnoviti svoje delovanje, morajo vložiti prijavo organom, pristojnim po členu 12. tega zakona.
Prijavo o obnovitvi društva morajo podpisati člani
vseh organov društva (glavnega, upravnega in nadzornega odbora itd.).
II. POGLAVJE
0 zborovanjih in drugih javnih shodih
Člen 19.
Za razvijanje politične zavednosti in dejavnostj ljudskih množic se ••^••••••• demokratske federativne
Jugoslavije zajamčuje pravica, prirejati javne shode, zborovanja, mitinge, prireditve pod vedrim nebom ali na
kakem drugem javnem kraju in prirejati poulične obhode, demonstracije in manifestacija \
Člen 20.
Sklicatelji zborovanja ali kakega drugega javnega
shoda iz člena 19. tega zakona so dolžni zborovanje ali
6hod prijaviti pristojnemu okrajnemu oziroma mestnemu narodnemu odboru najmanj 48 ur pred začetkom.
V prijavi o zborovanju ali kakem drugem javnem
shodu se mora natančno navesti kraj in čas, kjer in kdaj
se prireja javni shod, ter namen, zaradi katerega se
shod sklicuje. Prijavo morata podpisati vsaj dva sklicatelja in v njej navesti svoj poklic in naslov.
:
Pristojni okrajni oziroma mestni narodni odbor je
dolžan izdati potrdilo o prejemu take prijave takoj, ko
prijavo prejme.
Okrajni oziroma mestni narodni odbor sme prepopovedatj prijavljeni javni shod, ako je dejanska nevarnost, da bi se red in mir ogrožal.
0 prepovedi javnega shoda obvesti pristojni narodni odbor sklicatelje najpozneje 24 ur pred^časom, za
katerega je shod sklican. Sklicatelji imajo pravico pritožbe v roku 24 ur na višje narodno oblastvo, ki mora
izdati odločbo v roku 48 ur. Ta odločba je dokončna.
•
Člen 21.
SkVcatelji javnih shodov iz člena 19. tega zakona
imajo pravico zahtevati, da jim narodna oblaslva omo-

gočijo oziroma olajšajo prireditev shoda na ta način, da
jim dovolijo uporabo trgov, ulic, javnih poslopij in podobno.
Člen 22.
Javne shode iz člena 19. tega zakona vodi predsedništvo, sestavljeno iz najmanj treh oseb. Predsedništvo
mora vzdrževati red na javnem shodu in se držati obsega in vsebine, kakor je to določeno v predloženi
prijavi.
Za vzdrževanje reda na shodu j© odgovorno predsedništvo javnega shoda, do sestavitve predsedništva pa
sklicatelji, ki so navedeni v prijavi.
Člen 23.
Predsedništvo javnega shoda oziroma sklicatelji ima.
jo pravico zahtevati, da se jim zavarujeta red in varnost javnega shoda, oziroma da se red kolikor je to mo.
goče, vzpostavi.
Člen 24.
Tuji državljani in osebe, ki nimajo volivne pravice,
ne morejo javnih shodov niti sklicevati niti voditi.
III. POGLAVJE
Kazenske in prehodne določbe
Člen 25.
Kršitve predpisov tega zakona o prijavljanju političnih strank (društev) in o prijavljanju zborovanj in
drugih javnih shodov, ki imajo politični značaj, se kaznujejo v denarju do 5000 dinarjev, ako niso hkrati tudi
še kako drugo kaznivo dejanje.
Kršitve predpisov tega zakona o prijavljanju drnštev in javnih shodov, ki nimajo političnega značaja, se
kaznujejo v denarju do 3000 dinarjev, ako niso hkrati
tudi še kako drugo kaznivo dejanje.
Člen 26.
Kdor sodeluje kot funkcionar pri delovanju kakega nedovoljenega društva, se kaznuje z odvzemom prostosti do enega leta, člani nedovoljenih društev pa do
treh mesecev ali v denarju, ako niso storili kakega
hujšega kaznivega dejanja.
t

Člen 27.
Kdor ne ustreže predpisu člena 10. tega zakona
ali objavi po tem členu predpisane podatke neresnično
in to stori zlonamerno, se kaznuje z odvzemom prostosti do enega leta.
Člen 28.
Vse te kazni izrekajo pristojna narodna okrajna
sodišča; zoper niihove razsodbe je dopustna pritožba •
roku 15 dni na pristojno okrožno sodišče.
Člen 29.
*
Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije,
Beograd dne 25. avgusta 1945.
Predsedništvo
?
Zafosne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije '
Tajnik:
M. Peruničić s. r.

Predsednik:
Dr. Ivan llibar s. r.
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II. POGLAVJE

613.
Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem
predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu
vrbovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi
resolucije z dne. 10. avgusta 1945 o spremembi naziva
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
v Začasno narodno skupščino demokratske federativne
Jugoslavije in na predlog ministra za narodno brambo,
izdaje Začasna narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije naslednji

zakon
o ureditvi in pristojnosti vojaških sodišč
y. Jugoslovanski vojski
I. POGLAVJE
Splošne določbe
Člen 1.
V Jugoslovanski vojski in Jugoslovanski mornarici
•• organizirajo tale vojaška sodišča:
1. divizijska vojaška sodišča, vojaška sodišča pomorskega brodovja in vojaška sodišča vojaških področij;
2. armadna vojaška sodišča, vojaška sodišča mornarice, vojaška sodišča samostojnih vojaških korov in vojaško sodišče za mesto Beograd.
Najvišji sodni organ za Jugoslovansko vojsko in
mornarico je vrhovno sodišče demokratske federativne
Jugoslavije.
Člen 2.
Vojaška sodišča izrekajo svoje razsodbe: >V imenu
naroda.«
Člen 3.
Naloga vojaških sodišč je ščititj ustanovljeni' red v
vojski in vojaške ukrepe, izdane za obrambo in varnost
države pred kaznivimi dejanji s tem, da uporabljajo
kazni proti tistim. *ki storijo taka dejanja.
Gen 4.
Vojaški eodniki in sosodniki so pri sojenju neodpisni in morajo soditi po zakonu,
o

Člen 5.
Vojaški sodnik sme biti za kazniva dejanja, Katera
(zrrši pri opravljanju sodniške službe, izročen sodišču
in dejan v preiskavo ali v pripor samo z dovoljeniem
začasne narodne skupščine demokratske federativne
Jugoslavije, sosodniki pa z dovoljenjem predsedništva
pristojnega federalnega narodnega predstavniškega
tbora.
Člen 6.
Vojaška sodišča med seboj in prav tako vojaška
sodišča in narodna sodišča so dolžna drugo drugemu
dajati pravno pomoč pri uradnih poslih.
S tujimi državami in njihovimi oblastvi smejo vojaška sodišča občevati le po ministrstvu za narodno
brambo.

Pristojnost vojaških sodišč
Člen 7.
Vojaška eodišča sodijo o kaznivih' dejanjih vojaških
o3eb.

Ta sodišča sodijo tudi nevojaškim osebam za kazni,
va dejanja slabljenja narodne brambe in izdajanja vojaških tajnosti. Pri drugih kaznivih dejanjih, ki jih sto.
rijo nevojaške osebe skupno z vojaškimi osebami, sme
vojaško sodišče na predlog vojaškega tožilca kazenski
predmet odstopiti y postopek narodnemu sodišču.
Člen 8.
Vojaška sodišča sodijo tudi o kaznivih dejanjih vojnih ujetnikov.
Člen 9.
Divizijska vojnéka sodišča sodijo na prvi stopnji:
1. o kaznivih dejanjih vojaških oseb iz sestava divizije, razen oficirjev in generalov;
2. o kaznivih dejanjih nevojaških oseb v pasu vojnih operacij, kjer še nagla sodna odločba pokaže za po.
trebno.
0 kaznivih dejanjih vojaških oseb iz sestava enot
(delov) In ustanov, ki so neposredno podrejene armadnemu štabu, razen oficirjev in generalov, sodi na prvi
stopnji tisto divizijsko vojaško sodišče ali vojaško sodišče vojaškega področja, ki ga za to odredi armadno vojaško sodišče.
\
Člen. 10.
Vojaško sodišče pomorskega brodovja ßOdi na prvi
stopnji o kaznivih dejanjih vojaških oseb iz sestava mornarice, razen oficirjev in admiralov. ,
Člen 11.
Vojaško sodišče vojaškega področja sodi na prvi
stopnji:
1. o kaznivih dejanjih, ki jih na ozemlju vojaškega
področja storijo vojaške osebe izven sestava operativnih
enot (člena 9. in 10.), razen oficirjev, generalov in
admiralov;
«
2. o kaznivih dejanjih vojaških oseb iz sestava takih
enot (delov) in ustanov, Id so neposredno podrejene
armadnemü štabu, razen oficirjev in generalov, po odločbi armadnega vojaškega sodišča % smislu drugega
odstavka člena 9,
Člen 12.
Armadno vojaško sodišče sodi na prvi stopnji o
kaznivih dejanjih oficirjev iz sestava armade, na drugi
stopnji pa o predmetih, o katerih so na prvi stopnji
izrekla sodbo podrejena divizijska vojaška .sodišča in
sodišča vojaških področij.
Člen 13.
Ako odide armada s svojega ozemlja,* se sestavi za
tisto ozemlje vojaško sodišče vojaške oblasti; ki ima
sestav jn pristojnost armadnega vojaškega sodišča.
Člen 14.
Vojaško sodišče mornarice sodi na prvi stopnji o
kaznivih dejanjih oficirjev iz sestava mornarice, na drugi stopnji pa o predmetih, o katerih so na prvi stopnji
izrekla sodbo vojaška sodišča, pomorskega ,brodovja ali
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vojaška sodišča vojaškega področja za kazniva dejanja
vojaških oseb iz sestava mornarice.

III. POGLAVJE
Sestara sodišč in sodno osebje

Člen i:.

Člen 22.

Vojaško sodišče vojaškega kora sodi na prvi stopnji
o kaznivih dejanjih oficirjev iz sestava kora, na drugi
stopnji pa o predmetih, o katerih so na prvi stopnji
izrekla sodbo podrejena divizijska vojaška sodišča.

Vojaška sodišča sodijo v senatih treh sodnikov.

Člen 16.
Vojaško sodišče za mesto Beograd sodi na prvi etopnjro kaznivih dejanjih vojaških oseb beograjske garnizije, razen generalov in admiralov.
0 kaznivih dejanjih vojaških oseb iz operativnih
enot, ki se stalno ali začasno mudijo na območju beograjske garnizije, sodijo njihova pristojna vojaška sodišča.
•
Člen 17.
Vrhovno sodišče demokratske federativne Jugoslavije sodi v svojem vojaškem senatu na prvi in zadnji
stopnji o kaznivih dejanjih generalov in admiralov, na
drugi stopnji.pa o predmetih, o katerih so na prvi stopnji izrekla sodbo armadna vojaška sodišča, vojaška sodišča mornarice, vojaškega kora in vojaško sodišče za
mesto Beograd.
Člen 18.
O sodbah vojaških sodišč, s katerimi je izrečena
smrtna kazen, odloča vojaškj senat vrhovnega sodišča
na drugi in poslednji stopnji.
Smrtna kazen se sme izvršiti šele, ko jo potrdi vrhovno sodišče.
Člen m
. V posebno važnih primerih se sme predmet izvzeti
iz redne pristojnosti nižjega sodišča in predložiti v sojenje višjemu vojaškemu sodišču.
Odločbo o tem izda zadevno višje vojaško sodišče na
predlog javnega tožilca.
Člen 20.
V vojni ali v miru eme zvezna vlada, ako se pojavijo
izjemne razmere, ki so nevarnost za javni mir in red
v državi ali na kakem delu njenega ozemlja, z odločbo
odrediti v pristojnost vojaških sodišč sojenje vsake osebe
za vsa kazniva dejanja ali samo za tista kazniva dejanja,
ki se navedejo v odločbi in ki se storijo na zadevnem
ozemlju. V mirovni dobi mora takšno odločbo zvezne
vlade naknadno odobriti predsedništvo Narodne skupščine demokratske federativne Jugoslavije. '
Sodbe, teh vojaških sodišč so izvršne in ne spadajo
v presojo višjih vojaških sodišč.
Člen 21.
Spore o pristojnosti med vojaškimi sodiScl prve
stopnje rešuje tisto vojaško sodišče druge stopnje, na
katerega območju oziroma v katerega sestavu so ta sodišča.
Vse druge spore o pristojnosti med vojaškimi sodišči
rešuje vojaški senat vrhovnega sodišča
,

Člen 2S.
Vojaško sodišče je sestavljeno iz vojaških sodnikov,sosodnikov, tajnikov in upravnega osebja.
Člen 24.
Vojaški sodniki morajo biti po stroki pravniki in
v činu oficirja.
Predsedniki vojaških sodišč in njihovi namestniki se
volijo izmed vojaških sodnikov.
Sosodniki in njihovi namestniki se volijo izmed
generalov, admiralov, oficirjev, podoficirjev in borcev.
Člen 25. •
Divizijska vojaška sodišča, vojaška sodišča pomorskega brodovja in vojaška sodišča vojaških področij sodijo v senatih, ki so sestavljeni iz predsednika ali njegovega namestnika in dveh sosodnikov, izmed katerih
je eden oficir, drugi pa podoficir aH borec.
Kadar odločajo vojaška sodišča vojaškega področja
o kazenskih predmetih vojaških oseb iz sestava mornarice, se sosodniki vzamejo izmed vojaških oseb na službi
v mornarici.
Armadna vojaška sQdišča, vojaška sodišča mornarice
in vojaška sodišča vojaškega kora sodijo v senatih, ki
sestojijo iz predsednika ali njegovega namestnika in
dveh sosodnikov v činu oficirja ali generala oziroma, admirala.
Kadar sodi vojaško sodišče za mesto Beograd o
kaznivih dejanjih vojaških oseb'-izmed oficirjev, sodi
v senatu, sestavljenem iz predsednika oziroma njegovega namestnika in dveh sosodnikov v činu oficirja ali
generala.
Ta sodišča imajo lahko več senatov.
Člen 26.
Vsak sodni senat ima tajnika, ki mora biti pravnik
po stroki in v činu oficirja. Ta vodi zapisnik na sodnih
razpravah, sestavlja osnutke sodnih odločb in ima •
senatu posvetovalni gfes.
Cleo: 27.
Sodnike vojaškega senata vrhovnega sodišča in osta,
le vojaške sodnike voli in razrešuje dolžnosti predsedništvo Začasne narodne skupščine demokratske federa,
tivne Jugoslavije.
Sosodnike vojaških sodišč' na ozemlju vsake fed»
raine enote voli in razrešuje dolžnosti predsedništvo narodnega predstavniškega zbora tiste federato« enote.
s •

Člen 28.
Tajniki in upravno osebje pri vojaških sodiščih se
ßostaxliajo BO. veMû^LKêâl^SOu

soe
IV. POGLAVJE
Nadzorstvo nad delom sodišč
Člen 29.
Višja vojaška sodišča so dolžna nadzorovati delo
nižjih vojaških sodišč.'
Med pravice nadzorstva spada zlasti kontrola, ali
sodijo sodišča po zakonu in ali opravljajo svoje posle
pravilna in o pravem Času.
Višje vojaško sodišče ima pravico zahtevati od nižjega sodišča na vpogled kazenske spise v katerem koli
stanju postopka.

Nevojaškim osebam sodijo vojaška sodišča za taka
kazniva dejanja samo tedaj, ako so bile z njimi povzročene posebno hude posledice v teku osvobodilne vojne
ali ako so posebno nevarna za obrambo in vojaško
varnost države. O tem odloča vojaški senat vrhovnega
sodišča na predlog javnega tožilca demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 33.
Izjemno od člena 24. tega zakona ee smejo ob pomanjkanju pravnikov po stroki postavljati za predsednike divizijskih vojaških sodišč in vojaških sodišč vojaških
področij ter za njihove namestnike nepravniki, ki so
doslej delali pri vojaških sodiščih.

V. POGLAVJE '
Prehodne in končne določbe
'; Člen 30.
Minister za narodno brambo se pooblašča, da izda
T soglasju z zveznim ministrom za pravosodje uredbe,
naredbe in pravilnike za izvrševanje tega zakona.
Minister za narodno brambo more po potrebi v
mejah tega zakona ustanavljati ali ukinjati posamezna
vojaška sodišča in dodeliti posle ukinjenih sodišč v pristojnost enega ali več vojaških sodišč.
Člen 31.
V enotah vrst vojske na stopnji divizije se smejo
sestaviti vojaška sodišča s pristojnostjo divizijskega vojaškega sodišča. Pristojno vojaško sodišče je v teh primerih armadnd vojaško sodišče oziroma sodišče tiste
vojaške oblasti, na katere ozemlju ima taka enota svoj
sedež.
Člen 32.
» - O kaznivih dejanjih zoper domovino, ki jih storijo generali, admirali, oficirji in podoficirji bivše jugoslovanske vojske, sodijo vojaška sodišča.

Člen 34.
Postopek o kazenskih predmetih, ki so v teku pred
vojaškimi sodišči in o katerih je bila izrečena sodba na
prvi stopnji do dneva, ko stopi ta zakon v veljavo, dokončajo vojaška sodišča.
Člen 35.»
Ko začne ta zakon veljati, prenehajo veljati predpisi
uredbe vrhovnega štaba NOV in POJ o vojaških sodiščih z dne 24. maja 1944, ki urejajo ustroj in pristojnost
vojaških sodišč, kakor tudi vsi drugi predpisi, ki nasprotujejo temu zakonu.
Člen 36.
Tà zakon velja od dneva objave v Uradnem listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 24. avgusta 1945.
Pređseđništvo Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
Omer Gluhić s. r.

Predsednik:
Dr. I. Ribar s. r.

URADNI LIST

SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Priloga k 36. kosu z dne 19. septembra 1945.

Letnik I/II.

Številka 22.

Olafav©
Denarni zavod Slovenije
Ljubljana
Stanje računov dne 31« avgusta 1945.
Aktiva
Blagajna :
Gotovina
77,915.094.20
Narodna banka
251,283.805.40
Poštni čekovni urad
273.305.94 329,472.205,54
267.650.16
Valute
, •
2,852.764.28
Menice
4 «
10,546.445.—
Vrednostni papirji ,*«.,.-...<
Dolžniki :
Denarnj zavodi
» . . 57,032.921.92
Industrija, trgovina, obrt in ostali dolžniki . . . 180,401.110.52 237,484.032.44
Podružnice
7,448.995.20
2,320.000.—
Nepremičnine
124.307.85
Inventar .......
•
1,524.063.84
Ostala aktiva . % * / • *
Pasiva
Osnovna glavnica
Upniki:
.
Ziro računi ......
Denarni zavodi
Industrija, trgovina, obrt in ostali upniki . . .
Podružnice
Hranilne vloge in knjižice
Lastne emisije
•
Ostala pasiva

592,040.464.31
30,000.000.—
113,628.250.74
3,033.261.—
. 408,467.764.03 525,129.275.77
* 33,414.795.44
663.840.70
2,020.529.40
812.023.—

Obrestne mere veljavne od 1. X. 1945 dalje:
502,040.464.31
Vloge na žirovnih računih so plačljive na pokaz in ne donašajo obresti,
Vloge v tekočih računih a vista 1% p. a. — polletno obračunavanje.
Vloge na. hranilne, knjižice so plačljive na pokaz ali na odpoved:
hranilne vloge na pokaz .--. », s »••».." . 2%
p. a
hranilne vloge vezane 1 mesec ..,
1•• % p. a.
hranilne vloge vezane 3 mesece
3%
p. a.
hranilne vloge, vezane 6 mesecev ali več ..... 3J4 % p. a;
posojila v tekočih računih hipotekarno kritje .... 654 % p. a.
eskompt menic
s ....... . CK % p. a.
bianco menice in drugo .in»«««««*».. 7%
p. a.

Sodna oblastva
Og 16/45-«.
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Amortizacija.
# Na prošnjo dr. Ravniharja Vladimirja, odvetnika v Ljubljani, se uvaja postopek za amortizacijo navedenih vrednostnih papirjev, ki so prosilcu baje
prešli, ter se njih imetnik poziva, da
uveljavi v G mesecih po objavi v uradnem listu« svoje pravice, sicer bi se po
pretoku tega roka proglasilo, da so
vrednostni papirji brez moči.
, Oznamenilo vrednostnih papirjev:
1. Hranilna knjižica Mestne hranilnice ljubljanske v Ljubljani št. 93978, glaseča se na ime Sterle Frančiška, z vlogo
lir 1275.41,
_ 2. . hranilna knjižica Hranilnice ljubljanske pokrajine, prej Hranilnice drav-

ske banovine št. 2070 (350.518), glaseča se na ime Sterle Frančiške, z vlogo
lir 2686.91.
Okrožno narodno sodišče v Ljubljani,
dne 14. septembra 1945.

Trgovinski register
Vpisi:
90.
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 10. september 1945.
Besedilo: »Gosad«, podjetje z gozdnimi sadeži, semeni in deželnimi pridelki d. d. v Ljubljani;
srbskohrvatsko: >Gosadc, pređuzeće
šumskim plodovima, semenima i zemaljskim proizvodima, akcionarske društvo u Ljubljani;
angleško: sGosad«, enterprise with
wooden-truits, seeds and leand's pro-

duces. Jpint-slock compahr in Ljubljana;"
francosko: >Gosad«, société des produits ïorestaux et des produits agricoles
et des semences, s. a. Ljubljana;
italijansko: >Gosad«, impresa in frutta silvestri, semenze e prodotti nostrani,
società anonima a Ljubljana.
Namen družbe je:
a) da nakupuje in prodaja gezdne
sadeže, deželne pridelke ter suho sadje
za prehrano in v industrijske namene;
b) da strokovno pripravlja in predeluje te pridelke za domači in tujezemskj trg ter sodeluje pri izvozu in uvozu
gori omenjenih predmetov ter hranil
vseh vrst;
c) da ustanavlja, pridobiva, jemlje v
zakup in obratovanje druga, bodisi ze
obstoječa bodisj nova podjetja iste stroke in naprave, ki naj služijo namenom
te stroke;
,
č) da razširja lastna podjetja z usta.
navijanjem podružnic in zastopstev poslovalnic in zalog doma in v tujezeinstvu;
d) da sodeluje pri podjetjih z enakim
ali podobnim namenom;
e) da jšče načine in vire za čim racionalnejše izkoriščanje naših narodnih
bogastev v predmetih, navedenih pol
a), ter sj prizadeva, da se uveljavi doma
in v tujezemstvu strokovno čim bolj dovršeno in tipizirano blago;
i) da skrbi za primeren strokovni
pouk in propagando glede ravnanja z
blagom, ki je predmet poslovanja, ter
za. to prireja tečaje, predavanja itd. in
izdaja strokovne knjige, spise in podobno.
Družbina oblika: Delniška družba,
ustanovljena na skupščini dne 14. avgusta 1945 na podlagj pravil, odobrenih
od ministrstva za trgovino in preskrbo
z dne 13..avgusta 1945, II. št. 353/1 iz
1945.
Družba je ustanovljena za nedoločen
čas.
Delniška glavnica znaša I/^ICIO dinarjev in je razdeljena na 1 000 delnle
po 1.000 dinarjev. Delnice se glasijo ca
ime.
Družbi načeluje upravnj odbor, ki la
sestavljen iz najmanj 5 in največ 1Î
članov.
Člani upravnega odbora so:
dr. Schauer Dolfe, referent nvnirlrstva za trgovino in preskrbo. Liubljar.a,
Pražakova ulica 11, predsednik:
Pogačnik Fran, trgovec, Ljubliana,
Dunajska cesta št. 67, podpredsednik:
ing. Potočnik Milan, reierent nrri.
strstva za trgovino in preskrbo, Ljubljana, Linhartova vi. 18;
ing. Bajec Viktor, referent ministr«
stva za kmetijstvo, Ljubljana]
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ing. Coki Martin, referent .ministrstva
za gozdarstvo, Ljubljana;
Pucelj Franc, referent »Navoda«,
Ljubljana;
Sever Makso, veletrgovec, Ljubljana,
Gosposvetska c. št. 5;
ing. Rohrman Vladimir, trgovec,
Ljubljana, Sv. Petra nasip št. 27.
Firma se podpisuje kolektivno, in sicer tako, da se pod besedilo tvrdke, pi.
sano, tiskano ali s štampiljko vtisnjeno
od kogar koli, podpišeta dva člana
upravnega odbora ali pa en član in ravnatelj s prokuro oziroma kot prokurist
ali pa ravnatelj in prokurist, in sicer
zadnja dva vedno s pristavkom p. p.
(per procura).
Družba objavlja vse svoje razglase
pravnoveljavno v uradnem listu svojega sedeža in v uradnih listih sedežev
svojih podružnic.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Fi 19/45. — Rg B III 164/1.
*
91.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. september 1945.
Besedilo: »Sadje« podjetje s sadjem
in zelenjavo ter njihovimi izdelki d. cl.
T Ljubljani;
srbskohrvatsko: »Sadje«, preduzeće
voćem, povrćem i njihovim proizvodima
a. d. u Ljubljani;
angleško: »Sadje«, enterprise with
fruits and vegetables and their produces. Joint-stock company at Ljubljana;
francosko: »Sadje«, l'enterprise avec
les fruits et les legumes verts et leur
produits, s. a. à Ljubljana;
italijansko: »Sadje«, impresa in frutta,
verdure e loro prodotti, società anonima
a 1 j ubijan a.
Namen družbe je:
a) da nakupuje in prodaja doma in v
tuiezemstvu sadje in zelenjavo, sadne
ter zelenjadne izdelke za prehrano in
predelavo;
b) da strokovno pripravlja in predeluje te pridelke za domaci in tujezemski trg ter sodeluje pri izvozu in
uvozu gori omenjenih predmetov;
c) da ustanavlja, pridobiva, jemlje v
zakup in obratovanje druga, bodÌ3j že
obstoječa bodisi nova podjetja iste stroke in naprave, ki naj služijo namenom
te stroke;
č) da razširja lastna podjetja z ustanavljanjem podružnic in zastopstev, poslovalnic in zalog doma in v tujezemstvu;
d) da sodeluje prj podjetjih z enakim
ali podobnim namenom;
e) da išče načine in vire za čim racionalnejšo izkoriščanje naših narodnih
bogastev v predmetih, navedenih pod
a), ter si prizadeva, da se uveljavi doma
in v tujezemstvu strokovno čim bolj dovršeno in tipizirano blago;
f) da skrbi za primeren strokovni
pouk in propagando glede ravnanja z
blagom, ki je predmet poslovanja, ter
za to prireja tečaje, predavanja itd. ;'n
izdaja strokovne knjige, spise in podobno,
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Družbina oblika: Delniška družba,
ustanovljena na skupščini dne 14. avgusta 1945 na podlagi pravil, odobrenih od
ministrstva za trgovino in preskrbo z
dne 13. avgusta 1945, II. št. 357/1 iz
1945.
Družba je ustanovljena za nedoločen
čas.
Delniška glavnica znaša 1,000.000 dinarjev in je razdeljena na 1000 delnic
po 1.000 dinarjev. Delnice se glasijo na
ime.
Družbi načeluje upravni odbor, ki je
sestavljen iz najmanj 5 in največ 11
članov.
Člani upravnega odbora so:
Rožet Anton, predsednik Kmetijske
družbe, Ljubljana, Pražakova ul. 11,
predsednik;
Kompare Milan, trgovec, Ljubljana,
Poljska pot 3G, podpredsednik;
Zorčič Stanko, referent ministrstva
za poljedelstvo, Ljubljana;
inž. Orthaber Albin, referent min. za
poljedelstvo, Ljubljana ;
inž. Zalokar Vinko, načelnik ministrstva za industrijo in rudarstvo, Ljubljana;
inž. Adamič Franc, referent ministrstva za trgovino in preskrbo, Ljubljana,
Celovška 191-a;
Zigon Alojz, predsednik sodišča za
narodno čast, Ljubljana;
Pielick Ivan ml., trgovec, Ljubljana,
Cigaletova 5;
Stele Ljubomir, trgovec, Ljubljana,
Tabor.
Firma se podpisuje kolektivno, in sjcer- tako, da se pod besedilo tvrdke,
pisano, tiskano ali s štampiljko vtisnjeno od kogar koli podpišeta dva člana upravnega odbora ali pa en član in
ravnatelj s prokuro oziroma kak prokurist ali pa ravnatelj in prokurist, in
sicer zadnja dva vedno s pristavkom
p. p. (per procura).
Družba objavlja vse svoje razglase
pravnoveljavno v uradnem listu svojega
sedeža in v uradnih listih sedežev
svojih podružnic.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Fi 20/45. — Rg B III 166•.
Spremembe in dodatki:
92.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 11. september 1945.
Besedilo: Kunz & Komp.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 20. maja 1945, zap. št.
90/45, se vpiše delegat Sartori Božidar
iz Ljubljane.
Izbrišejo se javnj družbeniki Kunz
Karol, Kunz Ivanka, Kunz Viljem ter
prokurist Kunz Josip.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
r Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Rg A IV. 131/8.

03.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 11. september 1945.
Besedilo: Lana, tekstilna tovarna
družba z o. z.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 20. maja 1945, zap. št.
83/45, se vpiše delegat Sartori Božidar
iz Ljubljane.
Izbriše se poslovodja Ceč Kari, glede
poslovodje Bcha Slavka pa vpiše omejitev, da ni upravičen za tvrdko podpisovati.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945,
Rg C I 104/33.
*
94.
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 12. september 1945.
Besedilo: I. C. Mayer.
Na podlagi dekreta Ministrstva za trgovino in preskrbo z dne 7, 7. 1945,
št. 52/10-1945, se vpise vršilec dolžnosti
delegata tov. Pretnar Zvone in na podlagi dekreta istega ministrstva pomočnik
vršilca dolžnosti delegata tov. Hribar
Adolf, oba iz Ljubljane.
Imenovana bosta skupno zastopala
firmo jn zanjo skupno podpisovala.
Izbrišejo se: lastnik firme Mayer
Emerik star. in prokuristi: Tekavčio
Karel, Luhn Josip in Mayer Emerik ml.
Okrožno narodno kot trg, sodišče
v Ljubljani
dne ' 11. septembra 1945.
Rg A II 236/20.
*
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 12. september 1945.
Besedilo: Medič-Zankl, tovarne olja,
lakov in barv, družba • o. z.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 24. junija 1945, zap. št.
742 in 743, se vpiše delegat tov. dr.
Goljar Srečko iz Ljubljane.
Izbriše se poslovodja Medić Franjo jZ
Ljubljane.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 11. septembra 1945.
Rg C I 67/42.
96.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 11. september 1945.
Besedilo: Prometna banka d. d. V,
Ljubljani,
Po zapisniku delegata ministrstva za
pravosodje pri okrajnem sodišču v Ljubljani po pooblaščencu sodniku Peterci
Francu z dne 6. 8. 1945 o XXII. rednem
občnem zboru delničarjev se je družba
razdružila in prešla v likvidac'jo.
Likvidatorji:
dr. Mal Josip, ravnatelj muzeja,
Hybasek Vojteh, profesor y pok.,
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Koruza Franc, zadružni revizor,
Kröpfl Ivan, ravnatelj Ljudske posojilnice in
Buli Marija, uradnica, vsi v Ljubljani.
Likvidacijska firma: kakor doslej s
prlstavkom »v likvidaciji«.
Likvidatorji bodo tvrdko zastopali in
firmo, ki je lahko pisana od kogar koli
ali tiskana ali s štampiljko vtisnjena,
podpisovali vedno po dva kolektivno.
Izbrišejo se člani upravnega sveta:
Dermastia Karol, Leskovic Franc, Skrbeč Matija, Hybasek Vojteh, dr. Mal
Josip, Olup Josip in dr. Kržan Franc,
v
si iz Ljubljane.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Rg B II 169/20.
87.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 12. september 1945.
.Besedilo: Ing. Vladimir Stare, tvorm
ca kovinskih izdelkov Eka.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 16. 8. 1945, zap. St. 974,
fi
e vpiše kot delegat tov. ing. Zor Sta'nislav iz Ljubljane, Sv. Jerneja c. 43.
Izbriše se lastnik firme ing. Stare
Vladimir.
Okrožno narodno kot trg: sodišče
T Ljubljani
dne 11. septembra 1945.
Rg A VI 111/7.
98.
*
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 11. september 1945.
Besedilo: Stavbna družba d. d.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za gradnje z dne
23. maja 1945, št. 134/45, se vpiše kot
delegat dr. Lunaček Aleksander iz
Ljubljane.
. Izbrišejo se člani upravnega eveta:
Bleiweis pi. Trsteniški Janko, ing.
Luckmann Herbert, Luckmann Jožef,
Mihor Robert, dr. Pestotnik Pavel, dr.
Ravnihar Vladimir, ing. Škof Rudolf,
Tosti Avgust la Turk Rajko.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
T Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
•
Rg B I 57/40.
9Î).

Sedež: Radovljica.
Dan vpisa: 12. september 1945.
Besedilo: Vidic Joško.
„Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 20. 6. 1945, zap. št.
"°5/T, se vpiše delegat Smolnikar Dra.
8°) trg. sotrudnik iz Radovljice.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 11. septembra 1945.
R2 A VI 211/5.
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100.
. •
Sedež: Školja Loka.
Dan vpisa: 12. september 1945.
Besedilo: G. F. Schneider, podjetje za
gradbo vodnih turbin, Školja Loka.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 20. junija 1945, zap. št.
633/T, se vpiše delegat tov. Pogačar Stane, strojni tehnik iz Ljubljane.
Izbriše se lastnik firme Schneiter
Franc.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 11. septembra 1945.
Rg A VI 29/3.
101.
Sedež: Verd pri Vrhniki.
Dan vpisa: 11. september 1945.
Besedilo: Franc Kotnik.
Obratni predmet: Opekarna in tovar»
na za parkete.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 7. 8. 1945, zap. št. 950,
se vpiše delegat tov. Medvešček Egidij
iz Verda št. 28.
Izbriše se lastnik firme ing. Lenarčič
Milan in Lenarčič Anj podeljena prokura.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945.
Rg A I 156 a/15.
*
102.
Sedež: Železniki.
Dan vpisa: 12. september 1945.
Besedilo: Johann Globotschnigg.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo v Ljubljani'z dne 10. 6. 1945
se vpiše delegat Grčar Ivan iz Ljubljane.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
T Ljubljani
Pos. I 7/11.
103.
Sedež: Doberteša ras pri Sr. Petru v
Sar. dolini.
Dan vpisa: 11. septembra 1945.,
Besedilo: Ogriseg & Themel.
Obratni predmet: Sav. tkalnica, barvarna in apretura.
Na podlagi dekreta ministrstva za industrijo in rudarstvo pri Narodni vladi
Slovenije z dne 30. junija 1945, zap. št.
765/T, ee vpiše delegat Ašič Alojz iz Do.
berteše vasi pri Sv. Petru v Sav. dol.
Firma se podpisuje odslej tako, da
podpiše Ašič Alojz svoje ime pod žigom
tvrdkinega imena >Ogriseg & Themek
s pristavkom: delegat ministrstva za in.
dustrijo in rudarstvo.
Delegat ministrstva za p^avosodie pri
okrožnem narodnem kot trg. soili&ču
v Celju
dne 11. septembra 1945.
D-R 93/45.

104.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 30. avgusta 1941.
Besedilo: Dragotin Koglič.
Na podlagi začasne odredbe ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani z dne 14. avg. 1945,'Pers. 1778/45,
se postavlja vse premično in nepremično imetje RogHča Dragotina, lastnika
tovarne čevljev (>Kanx), Maribor, kar
ga je v Mariboru ali kjer koli na območju fed. Slovenije, pod začasno upravo.
Za začasnega upravitelja vsemu temu
premičnemu in nepremičnemu imetju je
postavljen Koprivnik Albin, poslovodja
tovarne »Karo« v Mariboru.
Dosedanji upravitelj Wilhelm Wregg
se izbriše,
V. d. predsednika okrožnega sodišča
v Mariboru
dne 30. avgusta 1945.
Dr. Lešnik s. r.
D—Rg A 41/14
105.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 3. septembra 1945.
Besedilo: Miho Vahtar.
Na podlagi začasne odredbe ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani z dne 14. 8. 5945, •••• 1777/45, se
postavlja vse premično in nepremično
imetje Mihe Vahtarja, knjigoveza v Ma.
riboru, kar ga je v Mariboru ali kjer
koli na območju fed. Slovenije, pod začasno državno upravo.
Za začasnega upravitelja vsemu temu
premičnemu in nepremičnemu imetju se
postavlja tov. Vidmar Peter, knjigov-'zv
Mariboru.
Dosedanji upravitelj Ervin Berkič se
izbriše.
V. d. predsednika okrožnega sodišča
Y Mariboru
dne 3. septembra 1945.
Dr. Lešnik' s. r.
' D—Rg A 120/11

Zadružni register
Vpisi:
106.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. september 1945.
Besedilo: »Usnjeni izdelki« n-M«*.
tivna in prodajna zadruga z omejenim
jamstvom.
Zadriiga je bila ustanovljena na skup.
ščini dne 1. julija 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava in predelava vseh vr*t usnjenih izdelkov za članstvo brez posrednikov;
b) vriovčevanje pridelkov in izd pikov
članov brez posrednikov drž zadružnim
ustanovam in priv. trgovinam;
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje^ posameznih gospodarskih
panog te stroke ;

Štev. 22.

Stran 50.
č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist;
d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.
Vse te naloge opravlja radi samopomoči in izboljšanja gospodarstva svojih
članov in delovnega ljudstva.
Poslovni delež znaša 1.500 dinarjev
in se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamčj še s petkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga razglaša svoje priobčitve na
razjasni deski v svoji poslovalnici.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik, morebitni načelniki odsekov in 4 člani, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, pa za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Ciani upravnega odbora so
Karlo Jože, torbar v Ljubljani, Malejev*a 27. predsednik;
Meglic Ludvik, torbar v Ljubljani, Celovška e. 14;
Miklavčič Leo, torbar v Ljubljani, Kersnikova ul. 5, tajnik;
Barlič Viktor, torbar v Ljubljani, Celovška c. 14, blagajnik:
Beve Tone, torbar v Ljubljani, Sv. Petra
c. 74;
Zaversnik Marija, šteparica v Ljubljani,
Aljaževa 16;
Smerajc Joža, šteparica v Jaršah št. 26.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1943.
Fi 7/45. — Zadr. IV 132/1

Razno

riboru poziva vse upnike in dolžnike te
tvornice, da pismeno prijavij svoje terjatve oziroma dolgove najkasneje do 15.
oktobra t. 1. — Prijave po tem roku se
ne bodo upoštevale.
Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri tvrdki Tvornice Zlatorog
737
Ing. Žorga Marcel

Poziv
Državna gozdna uprava v Sevnici poziva vse tiste, ki imajo kakršne koli terjatve ali dolgove pri Hošekovj parni
žagi v Sevnici ali graščini Planina pri
Sevnici, da jih takoj prijavijo, najkasneje pa do 15. oktobra 1945. Enako se pozivajo lastniki, da dokažejo svoje lastninske pravice na premičninah in nepremičninah teh podjetij. Po preteku
gornjega roka se prijave ne bodo upoštevale.
Državna gozdna uprava v Sevnici
729
Upravitelj: Ing. Rus Josip

Izgubljene listine
Uničena mi je bila nova osebna izkaznica št. 050413, izdana od komande narodne milice v Ljubljani na ime Cerne
Jože iz Rdečega Kala, obč. St. Vid pri
Stični. Proglašam jo za neveljavno.
732
Cerne Jože
Ukradeni so mi bili naslednji dokumenti: nova osebna izkaznica, izdana od
komande narodne milice, vojnička isprava, izdana od komande emsta Logatec, prometna knjižica za kolo, potrdilo
o oddaji kolesa vojski in živilske karte,
vse na ime Dolničar Avgust iz Blatne
Brezovice, obč. Vrhnika. Proglašam jih
za neveljavne.
735
Dolničar Avgust

Poziv upnikom in dolžnikom
Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo Narodne vlade Slovenije pri
tv. Kemična tovarna Moste, družba z o. z.
v Ljubljani, poziva vse upnike in dolžnike te družbe, da prijavijo svoje terjatve oz. dolgove protj navedeni družbi
do 15. oktobra 1945 podpisanemu delegatu.
Hkrati se pozivajo vsi lastniki, da do
omenjenega dne prijavijo in dokažejo
/ svoje lastninske pravice na nepremičninah in premičninah družbe.
Po preteku tega roka se bodo vse neprijavljene pravice štele za ugasle.
Delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo pri tv. Kemična tovarna Moste,
družba z o. z., Ljubljana
J31
Sesek Anton

Izgubila sem novo osebno izkaznico št.
75872, izdano od komande narodne milice v Ljubljani na ime Erjavec Angela
s Toškega čela. Proglašam jo za neveljavno.
732
Erjavec Angela

Poziv
Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri tvornici »Zlatoroge v Ma-

Izgubil sem troje potrdil o prijavi
(začasne osebne izkaznice), izdanih od
krajevnega odbora OF v Žalcu na ime-

Uničena mi Je bila nakaznica za kurivo serija C št. 17793, izdana od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani
na ime Jamšek Martin iz Ljubljane.
Proglašam jo za neveljavno.
745
Jamšek Martin
Izgubil sem izpričevalo H. a ' razreda
IT. drž moške realne gimnazije v Ljub.
1|••• (Rakovnik) za 1. 1913./44. na ime
Juvančič Milan z Rakeka. Proglašam ga
za neveljavno.
727
Juvančič Milan

na Kainz Josip (roj. 1. 1880.), Kainz Iva.
na (roj. 1. 1875.) in Kainz Josip (roj.
1. 1910.) vsi iz Petrovč pri Celju. Proglašam jih za neveljavna.
742
Kainz Josip st.
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kosmač Terezija ;z
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
734
Kosmač Terezija
Izgubil-sem maturitetno izpričevalo I.
drž. realne gimnazije v Ljubljani in indeks medicinske fakultete univerze v
Ljubljani na ime Križaj Miroslav iz
Zagorja ob S. Proglašam jih za neveljavna.
739
Križaj Miroslav
Izgubil sem novo osebno izkaznico, izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Mejač Ivan iz Grada,
obč. D. M. v Polju. Proglašam jo za neveljavno.
741
Mejač Ivan
Odvzeti so mi bili: maturitetno izpričevalo I. drž. realne gimnazije v Ljubljani, indeks in akademska legitimacija
tehnične fakultete univerze v Ljubljani
na ime Stular Ciril iz Ljubljane. Proglašam jih za neveljavne.
744
*
Stular Ciril
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica št. 032843, izdana od komande
narodne milice v Ljubljani na ime Mr.
Turnšek Ksenija iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
740
Mr. Turnšek Ksenija
Izgubila sem začasno osebno izkaznico št. 1363,,izdano od krajevnega N00
na Vrhniki na ime Verbič Valentina z
Vrhnike. Proglašam jo za neveljavno.
730
Verbič Valentina
Prešla so mi izpričevala IL, III. in
IV. razreda II. drž. ženske realne gimnazije, v Ljubljani na ime Zupan Jelisava iz Bistre pri Borovnici Proglašam
jih za neveljavna.
728
Zupan Jelisava
*
Izgubil sem potrdilo o prijavi, izdano
dne 11. VI. 1945 od Narodne milice v
Šoštanju, glaseče se na ime Zlaus Andrej, roj.- 25. X. 1893, stanujoč v Sv.
Fldrijanu št. 19. Proglašam ga za neveljavno.
736
Zlaus Andrej
Izgubil sem začasno osebno izkaznico,
izdano od KN00 Kompolje, okraj Grosuplje. Proglašam jo za neveljavno. 738
Žnidaršič Stanko, .
pos. sin, Kompolje 33

TJredaik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna Merkur — oba v Ljubljani.

POSEBNA PRILOGA
k štev. 37. „Uradnega Usta Slovenskega narodno osvobodilnega »veta in Narodne vlade Slovenije"
z dne 22. lepternbra 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" št. 65, 66 in 67.

Čtevlllca ©5 z dne 31. avgusta 1945.
614.
|
Ministrstvo za trgovino in preskrbo zvezne vlade,
uprava za cene izdaje naslednjo

odločbo
o določitvi cen okroglemu tehničnemu lesu
Člen 1.
Do nadaljnje odredbe se določajo okroglemu tehničnemu lesu naslednje najvišje cene:
I. Hrast
dinarjev za 1 m3
a) 1. furnirski hlodi s srednjim premerom po
50-69 cm
6.400.—
2. furnirski hlodi s srednjim premerom po
70 cm in več
8.000.—
b) 1. hlodi I. razred s srednjim premerom po
30—39 cm
1.500.—
2. hlodi II. razred s srednjim premerom po
40—49 cm
2.040.—
3. hlodi I. razred s srednjim premerom po
50—69 cm
2.580.—
4. hlodi I. razred s srednjim premerom po
70 cm in več
2.920.—
;c) 1. hlodi II. razred e srednjim premerom po
30—39 cm
850.—
2. hlodi II. razred s srednjim premerom po
40—49 cm
1.070.—
3. hlodi II. razred s srednjim premerom po
50—69 cm
! . . . . 1.210.—
! '4. hlodi II. razred s srednjim premerom po
70 cm in več
1.460.—
2) 1. hlodi III. razred s srednjim premerom po
25-29 cm
4402. hlodi III. razred s srednjim premerom po
30-89 cm
490.3. hlodi III. razred e srednjim premerom po
l
40—49 cm ... »
580.—
4. hlodi III. razred s srednjim premerom po
,
50—69 cm
680.—
i 5. hlodi III. razred s srednjim premerom po
^ 70 cm in več . f .„ ^ « » « « s i • 700.—
A). 1.
f
k)_ 1.
\
/2.
ß

) 1.

II. Jesen
furnirski hlodi s srednjim premerom po
45 cm in več
6.000.—
hlodi I. razred s srednjim premerom po
30—39 cm
, . , . 1.850.—
hlodi I. razred e srednjim premerom po
2.100.40 cm in več
hlodi II. razred s srednjim premerom po
25-39 cm ...... . ._,_,_. .^ßßO.--

hlodi II. razred s srednjim premerom po
40 cm in več
1.130.-»
III. Brest
a) 1. furnirski hlodi s srednjim premerom po
45 cm in vec
5.000.—
b) 1. hlodi I./II. razred s srednjim premerom
po 30—39 cm
G00.—i
2. hlodi I./II. razred s srednjim premerom
po 40 cm in več . . . . . , . , e ,
800.—i
IV. Gaber
hlodi 1.•1. razred s srednjim premerom
po 30 cm in več . .... s ... .

800.—i

V. Bukev
a) 1. furnirski hlodi s srednjim premerom po
50 cm in več
3.000,—
b) 1. , hlodi za majenje, s srednjim premerom
po 35 cm in več
2.200.—»
c) 1. hlodi I./II. razred s srednjim premerom
po 25 cm in več .... ä ... .
G00.—
VI. Beli javor
a) 1. furnirski hlodi s srednjim premerom po
40 cm in več
5.500.—
b) 1. hlodi I./II. razred s srednjim premerom
po 30 cm in več. ,. , . „ . « . . . 1.050.-!
VII. Javor
hlod; I./II. razred s srednjim premerom
po 30 cm in več. . . « „ . B „ . ,

ßsa-•

VIII. Cer *
Modi I. razred s srednjim premerom po
30 cm in več . f . , , » , t . . ,

GOO.-*

IX. Akacija:
hlodi I. razred, s srednjim premerom po
SOcminveč, . , , , . B , , . .

820.-.

X. Lipa
a) 1. furnirski hlodi- s srednjim premerom po
40 cm in več
2.000.—
b) 1. hlodi I./II. razred s srednjim premerom
830.-U po 25 cm in več. . . » , , . . , e
XI. Jclsa in breza
a), 1. Modi za majenje s srednjim premerom
po 30 cmiuyečs_._._s ...,_.. 2.000.—
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b) 1. hlodi I. razred s srednjim premerom po
25 cm in več
c) 1. hlodi H. razred s srednjim premerom po
25 cm jn več

650.—
450.—

XII. Topola in vrba
a) 1. hlodi za majenje s srednjim premerom po
35 cm in več
1.800.—
b) 1. hlodi I. razred s srednjim premerom po
30 cm in ve? . . '
600.—
c) 1. hlodi II. razred s srednjim premerom po
25 cm in več
420.—
XIIL Oreh
1. hlodi I./II. razred s srednjim premerom
po 30 cm in več
3.000.—
XIV. Črešnja
a) 1. furnirski hlodi s srednjim premerom po
40 cm in več
•.0•0.—
b) 1. hlodi I./II. razred • srednjim premerom
po 30 cm in več
1.000.—
a) 1. hlodi
po 40
b) 1. hlodi
po 30

XV. Ilruška
I./II. razred s srednjim premerom
cm in več
4.000.—
l./II. razred s srednjim premerom
cm in več
920.—

XVI. Bor
1. hlodi za rezanj© s srednjim premerom po
25 cm in več ..... ., « • * « *

740.—

XVII. Jelka in smreka
1. blodi za rezanje s srednjim premerom po
20 cm in ve?.
« * . « • t

600.—

XVIII. Macesen
1. hlodi zi rezanje s srednjim premerom po
20 cm in več
1.000.—
Izjemoma se zaradi teîkih delovnih pogojev in izvoza lesa na območju federalne Srbije (razen Vojvodine) 'in federalne Makedonije določajo posebne cene za
naslednje vrste in Sortimente lesa:
I. Bukev
a) 1. hlodi I./II. razred s srednjim premerom
od 25-39 cm
2. hlodi I./II. razred s srednjim premerom
po 40 cm in več ....•..•>

.
700.—
900.—

II. Bor
1. hlodi za rezanje e srednjim premerom po
25 cm in več

950.

III. Jelka in smreka
1. hlodi za rezanje s srednjim premerom po
25 cm in več ........ i • »

800.—

Člen 2.
Prednje cene se razumejo franko natovorjeno na
v3eon ali vlačilec za en kubični meter okroglega tehnia.
nega ie*a.

Člen 3.
Cene lesu franko žaga v gozdu ali na izvozni poti
določj uprava za cene pri zveznem ministrstvu za trgovino in preskrbo na podlagi posebnih kalkulacij, po zaelišanju mnenja pristojnega federalnega ministrstva za
gozdarstvo.
Člen 4.
V členu 1. te odločbe določene cene za hlode nad
6 m dolžine, ki se ne predelajo v rezan stavbnj les, se
smejo zvišati največ za 25%.
Clon 5.
Za tiste vrste lesa, ki niso navedene v tej odločbi,
določi cene uprava za cene pri zveznem ministrstvu za
trgovino in preskrbo na podlagi posebnih kalkulacij.
Člen 6.
Rebrasti les kakor tudi furnirski hlodi posebne teksture se prodajajo po cenah, določenih s svobodno pogodbo.
Člen 7.
Za proizvodniškl okrogli 1••, ki jo njegov kraj sečnje
oddaljen nad 25 km od najbližje nakladalne postaje ali
kj ee izvaža ob posebno težavnih okolnostih, sme uprava
za cene pri ministrstvu za trgovino in preskrbo določiti na podlagi posebnih kalkulacij tudi višje cene po
zaslišanju pristojnega federalnega ministrstva za gozdar,
stvo, po katerem se kalkulacija pošlje upravi za cene.
. Člen 8.
Razredba hlodov po kakovosti so določi na naslednji način:
1. pri listovcih:
I. razred. — Hlodi popolnoma zdravi in ravni, ravne
žile, čvrsti brez grč; ne smejo biti krožljivi, razzebli,
gnilj ali musicasti. Dovoljena je ena ravna razpoka, ako
ni daljša od polovice srednjega premera hloda ali pa ena
razpoka od mraza. ,
Pri hlodih nad 3m dolžine je dovoljena krivina na
eni strani z višino loka največ do 10 cm in na vsakem
nadaljnjem metru po ena zdrava, dobro otesana grča, s
premerom največ 10cm in najmanjšo razdaljo Im od
sredine ene do sredine druge grče.
Razred furnirski hlodi. — Furnirski hlodi morajo
imeti razen navedenih lastnosti tudi še pravilne in lepe
letnice, enolično barvo in srce približno v sredini. Grče
morajo biti v eni smeri, razpoke od mraza niso dovoljene.
'
II. razred. — Hlodi zdravi, šiljasti. Dovoljena je nä
vsak rnetpr po ena dobro otožna zdrava créa s premorom največ 20 cm. krivina na eni stranj do 20 cm višine
loka, manjša zasukanost, po ena ravna razpoka na vsakem koncu, ki pa ne sme biti daljna od srednjega premera, in nekoliko črvojedine na eni strani, nekoliko
mušičavosti, dve razpoki od mraza in krožljivo?t do
ene četrtine premera. Namesto grče je dovoljena po ena
grčnica do 10 cm v premeru.
III. razred. — Zdravi hlodi z večjimi napakami, šiljasti, nagniti, z več grčami, • trhlimi grčami, krozlüvi
in razpokam, toda ?amo s takimi napakami, ki ne izkliučuiejo sposobnosti za tehnično uporabo: za žaganje, klai nje ali tesanje.
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2. pri iglavcih:
Hlodi morajo biti zdravi in brez stržena, brez loma
in raka in ne smejo biti luknjičasti. Dovoljeni so komadi, ki so samo deloma rdeče ali belo natrohneli (piravi),
in to s konca najgloblje do 10 cm, s površinske strani
pa do 3 cm; dalje: okrožljivost (merjena po tetivi) največ do ene četrtine premera tega konca, ravna razpoka
največ za dolžino premera, a povprečna do polovice premera na tistem kraju, nato zavitost največ do četrtine
kroga v dolžini 3 metrov in krivina v eni smeri največ
do višine loka 10 cm na dolžino 3 metrov.
Člen 9.
Hlodi se obračunavajo po kubičnih metrih in so
merijo tako, da se posebej merita dolžina in premer,
na kar se iz tega določi kubična vsebina z dvema decimalkama.
Dolžina hloda se meri na najkrajšem mestu, zaokroženo na cele decimetre, tako da se nepopolni decimeter
ne upošteva.
Premer se meri brez skorje v sredini hloda na križ,
povprečno (največji in najmanjši), na kar se vzame aritmetična sredina v celih centimetrih, zaokrožena navzdol.
Ce je v eredini hloda, kjer se m'eri premer, kakšna grča
ali bula, se premer meri na križ pred tem mestom in
za njim na enaki razdalji ter se nato vzame aritmetična
sredina.
Pri hlodih in pri stavbnem lesu, nad 6 m dolžine
je treba bodisi na prodajalčevo alj na kupčevo zahtevo
ugotoviti telesnino po sekcijah.
Člen 10.
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu
DFJ.
Beograd dne 19. avgusta 1945.
St. 6691.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
L. Sokolov s. r.
615.
5. odločba o določitvi cen za tekstilne izdelke,
ki jih dobavljata ML in UNRRA
(pomočnik ministra za trgovino in preskrbo, št. 69S9
z dne 23. avgusta 1945).

odločbo v
o določanju cen sobam za prenočevanje na območju
vse države
Člen 1.
Federalna ministrova za trgovino in preskrbo oziroma pokrajinski glavni narodni odbori se pooblaščajo,
dì določijo cene ?obam za prenočevanje v hotelih, vilab
in drugih prenočiščih na svojem območju.
Člen 2.
Ob določanju cen sobam za prenočevanje naj se
upoštevajo krajevne razmere, stopnja udobnosti sob, število služinčadi in njihove mezde in plače ter višina stanarine, javne davščine in druga režija, amortizacija inventarja, mesečni promet in ostale zadevne okoliščine.
Glode na vse te okoliščine morejo biti cene sobam za
prenočevanje različne tako po hotelih in vilah v istem
kraju kakor tudi po sobah v istem hotelu ali vili in •••
s© zaradi tega delijo na ustrezne razrede: hoteli L, II.,
III. itd. vrste.
Za letni čas, ko se sobe kurijo, se določi pribitek za
kurjavo po kurilnih napravah in potrošeni količini in
v ruti kunva.
'
'
Člen 3.
Sobam za prenočevanje predpisane cene morajo
overiti oblastva, ki so jih predpisale, in morajo biti raz.
obešene na vidnem kraju v hotelu, vili ali prenočišču.
Člen 4.
Federalna ministrstva za trgovino in preskrbo oziroma pokrajinski glavni narodni odbori smejo pooblastiti okrožne, okrajne in krajevne narodne odbore, da
na svojih območjih določijo cene sobam za prenočevanje,
s pridržkom revizijske pravice glede cen, ki jih ti odbori določija
Člen 4.
Ta odločba velja od dneva objave y Uradnem listu
DFJ.
Beograd dne 24. avgusta 1945.
St. 72G8.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
L. Sokolov s. r.
617.

616.
Na podlagi člena 1. o urejanju cen izdaje zvezno
ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za cene
naslednjo
(

Odločba o določitvi cen rezanemu stavbnemu lesu
iglavcev za območje Crne gore
(pomočnik mkiistra za trgovino in preskrbo 5t. 6446
z dne 17. avgusta 1945).
•

Številka ©6 z dne 1. septembra 1945.
618.
Ukaz

Skupščino narodov) in na predlog ministrskega sveta
demokratske federativne Jugoslavije je predsedništvo
Začasne narodne skupščine sklenilo in proglaša:

o razpisu volitev v Ustavotvorno skupščino (Zvezno
skupščino in Skupščino narodov)
1. Volitve v Ustavotvorno skupščino (Zvezno skupNa podlagi Člena 2. zakona o volitvi narodnih po- ščino in Skupščino narodov) bodo v nedelo dne 11. noslancev, v. Ustavotvorno skupščino (Zvezno skupščino invèmbrà 1945,
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2. Ta ukaz se začne izvrševati 10. septembra tega
leta, t. j. od tega dne se računata desetdnevni rok za
prijavo zveznih list po členu 20. zakona o volitvi narodnih poslancev v Ustavotvorno skupščino (Zvezno skupščino in Skupščino narodov) z dne 22. avgusta 1945 in
rok 14 dni za popravke v volivnih imenikih po predpisih člena 20. zakona o volivnih imenikih z dne 10. avgusta 1945.
Beograd dne 1. septembra 1945.
Predsednišrro
Začasne narodne skupščine
demokratske lederativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.
619.
Na podlagi, člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi resolucije z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva Antifašisflčnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije v
Začasno narodno skupščino demokratske federativne
Jugoslavije in na predlog zveznega ministra za notranje
zadeve izdaje Začasna narodna skupščina demokratske
federativne Jugoslavije naslednji

zakon
o kaznivih dejanjih zoper narod in državo*
Člen 1.
Dokler se ne izda kazenski zakonik demokratske
federativne Jugoslavije, se kazniva dejanja zoper narod
in državo kaznujejo po tem zakonu.
Člen 2.
1. Za kaznivo dejanje zoper narod in državo se šteje
vsako dejanje, ki meri na to, da bi se z nasiljem odpravila ali ogrozila obstoječa državna ureditev demokratske
federativne Jugoslavije ali se ogrozile njena zunanja
varnost ali pa temeljne demokratske, politične, narodnostne in gospodarske pridobitve osvobodilne voine: federativna ureditev države, enakopravnost in bratstvo jugoslovanskih narodov ter ljudska oblast.
2. Kot kaznivo dejanje po tem zakonu se kaznuje
tudi vsako dejanje iz prejšnjega odstavka, ako je namerjeno zoper varnost drugih držav, s katerimi ima demokratska federativna Jugoslavija pogodbo o zavezništvu,
prijateljstvu ali sodelovanju na temelju vzajemnosti.
Člen 3.
Kot kaznivo 'dejanje po členu 2. se kaznuje:
1. kdor započne dejanje, ki meri na to, da bi se e
silo odpravilo narodno predstavništvo demokratske federativne Jugoslavije ali zavezniških držav ali s. silo
odstavili zvezni ali federalni organi vrhovne državne
uprave ali krajevni organi državne oblasti ali se jim
z grožnjo sile preprečilo vršiti njihove zakonite pravice in dolžnosti ali bi se prisilili, da bi jih izvrševali v
smeri, kakor to hoče storilec nasilja;
2. državljan Jugoslavije, ki stori dejanja, s ka.terimi škoduje vojaški sili, obrambni sposobnosti ali
gospodarski moči demokratske federativne Jugoslavije
* Upoštevan je popravek, objavljen v Uradnem listu DFJ
žt. 67 z dne 4L. septembra 1915, str. 6C4.

alj se ogroža neodvisnost ali nedotakljivost njenega
ozemlja;
3. kdor stori vojno zločinstvo, t. j. kdor v času vojne
ali v času sovražnikove okupacije deluje kot pobudnik,
organizator, naredbodavce, pomagač ali neposredni storilec ubojstev, obsodb na smrtno kazen in njih izvršitve,
zapiranja, mučenja, prisilnega izseljevanja ali odpeljave
prebivalstva Jugoslavije v koncentracijska taborišča, v
internacijo ali na prisilno delo; kdor namerno vrši izgladovanje prebivalstva, nasilno raznarodovanje, prisilno mobilizacijo, odvajanje v prostitucijo in posilstvo,
prisilno spreobračanje v drugo vero; kdor ob enakih
pogojih ovaja, kar ima za posledico v tem odstavku navedene teroristične ukrepe in nasilja ali kdor ob enakih
okoliščinah odreja ali izvršuje požige, uničevanje ali plenjenje javne aH zasebne imovine, kdor postane funkcionar terorističnega aparata ali policijskih formacij okupatorjevih ali uslužbenec v zaporih, koncentracijskih in
delovnih taboriščih ali nečloveško ravna z jugoslovanskimi državljani in vojnimi ujetniki;
4. kdor v času vojne organizira ali vabi druge, naj
vstopijo ali sam vstopi v oborožene vojaške aH policijske
formacije, sestavljene iz jugoslovanskih državljanov, z
namenom, podpirati sovražnika in se skupno z njim boriti zoper svojo domovino ter sprejme od sovražnika
orožje in se pokorava njegovim odredbam;
5. kdor v času vojne zoper Jugoslavijo ali njene zaveznike sprejme službo v sovražnikovi vojski ali sodeluje kot borec v vojni zoper svojo domovino ali njene
zaveznike;
6. kdor v času' vojne ali okupacije politično sodeluje al{ sprejme službo pri organih sovražnikove oblasti
in jim pomaga pri opravljanju rekvizicij, odvzemanju
hrane in drugih stvari ali pri izvajanju kakršnih koli
prisilnih ukrepov zoper prebivalstvo Jugoslavije;
7. kdor organizira oboroženi upor alj v njem sodeluje ali organizira oborožene tolpe ali njihov prehod na
ozemlje države, da bi izvrševal dejanja iz člena 2. tega
zakona ali kdor zapusti svoje bivališče in vstopi v skupino, oboroženo in organizirano za izvrševanje takih
dejanj;
.8. kdor v državi aH zunaj nje organizira kako društvo s fašističnimi smotri radi izvrševanja zločinov iz
člena 2. tega zakona; •
9. državljan Jugoslavije, kj hujska tujo državo na
vojno zoper svojo domovino in na oboroženo intervencijo, na gospodarsko vojno, zasego imovine demokratske
federativne Jugoslavije ali njenih državljanov, prekinitev diplomatskih odnošajev, razdor mednarodnih pogodb
ali vmešavanje v notranje zadeve svoje domovine ali ki
kakor koli podpira tujo državo, ki je v vojni z Jugoslavijo;
i
10. kdor vohuni, t. j. daje ali krade ali zbira podatke in listine, ki so po vsebini posebno varovana državna ali vojaška tajnost, da bi jih izročil tuji državi,
sovražniški fašistični organizaciji ali kateri koli nepoklicani osebi;
11. kdor v vojnem času započne dejanje, ki meri na
to, da bi obrambni objekti ali vojaški položaji ali kakršna koli sredstva za vojskovanje ali kake druge vojne
potrebščine prišli v sovražnikove roke ali se uničil; .ali
napravili za neporabne ali se spravili v nered glede njihove namembe; da bi Jugoslovanska vojska aH vojska
zavezniških držav ali posamezni vojakj prišli sovražnikom v roke aH bi se vojaška podjetja ali vojaški ukrepi
oviraU ali spravili v nevarnost;
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12. kdor usmrti vojaško osebo ali predstavnika ali
uslužbenca narodr.p oblasti pri izvrševanju ali zaradi
opravljanja njegove uradne dolžnosti ali prav takšno
osebe zavezniških in prijateljskih držav;
13. kdor v namenu iz člena 2. poruši ali z rušenjem,
požigom ali na kak drug način poškoduje prometno naprave ali druge javne zveze, vodovod, javna skladišča
alj sploh javno imovino.

i

Člen 4.
1. Dejanja iz člena 3. in točke 2. člena 2. se kaznujejo
s kaznijo odvzema prostosti s prisilnim delom najmanj 3
let, z zaplembo imovine in izgubo političnih in državljanskih pravic; če so posebno obtežujoče okoliščine, pa
s smrtno kaznijo.
2. Ako ee storijo ta kazniva dejanja-v času vojne
nevarnosti, kazen odvzema prostosti s prisilnim delom
ne more biti krajša od petih let.
3. Vsako dejanje iz člena 2. ima za posledico pripor
krivca.
Člen 5.
Ako storilec kaznivih dejanj iz točk 1. do 13. člena 3. pobegne s sovražnikom iz države ali v inozemstvu
deluje za izvršitev takih kaznivih dejanj, se kaznuje tudi
z izgubo državljanstva.
Člen 6.
1. Soudeleženci in člani organizacij, ustanovljenih
za izvrševanje zločinov iz člena 2., se kaznujejo, ako je
kaj olajšujočih okolnosti, s kaznijo odvzema prostosti
6 prisilnim delom najmanj leta dni.
2. Clan organizacije iz točk 7. in 8. člena 3., ki se
prostovoljno preda oblastvom in odkrije organizacijo ali
sporoči o njej važna dejanja, preden sam ali pa organizacija storita kako po tem zakonu kaznivo dejanje, se
oprosti kazenske odgovornosti. Ako pa je dejanje že storjeno, se kaznuje i najnižjo kaznijo, ki je določena za
izvršeno dejanje.
Člen 7.
Za težko telesno poškodbo oseb, navedenih v točki
12. člena 3., storjeno ob enakih okoliščinah, kot se navajajo za dejanje usmrtitve, se storilec kaznuje e kaznijo
odvzema prostosti s prisilnim delom najmanj leta dni.
Člen 8.
1. Kdor je vedel, da se pripravlja ali da •• je izvršilo
katero izmed zločinstev iz člena 2., pa o tem ni obvestil
oblasti, se kaznuje s prisilnim delom najmanj leta dni.
2. Vojaška oseba, ki je vedela, da se pripravlja ali
da se je izvršilo izdajstvo ali vohunstvo (točke 1., 2. in 10.
člena 3.), pa o tem ni obvestil oblasti, ee kaznuje s kaznijo odvzema prostosti s prisilnim delom najmanj 2 let.
Člen 9.
-1. Propaganda ali agitacija, ki vsebuje poziv na
nasilno odpravo obstoječe državne ureditve, se kaznuje
s kaznijo odvzema prostosti s prisilnim delom najmanj
leta dni.
2. Ce se je storilo dejanje s tiskom ali po radiu, se
šteje to za obtežujočo okolnost.
3. Ako izzovejo dejanja iž odstavka 1. in 2. tega
člena hujše posledice in se storijo v času vojne ali v
krajih pod vojaško upravo, se kaznujejo kot kazniva dejanja iz člena 2. tega zakona.
4. Lastniki tiskarn" oziroma za tiskarno odgovorne
osebe, ki natisnejo spise ali stvari, vsebujoče propa-

gando ali agitacijo s smotrom, navedenim v odstavku 1.
tega člena, se kaznujejo z odvzemom prostosti; ako
se je dejanje storilo iz malomarnosti, pa z denarno
kaznijo.
Člen 10.
Osebe, ki v času vojne gospodarsko sodelujejo s
sovražnikom oziroma okupatorjem, t. j. osebe, ki dajo
svoja industrijska, trgovinska, prevozna ali druga, podjetja ali svojo strokovno izobrazbo na razpolago sovražniku za proizvodnjo, oziroma sami izdelujejo predmete,
ki krepijo gospodarsko moč in vojaški potencial sovražnika, ali ki njihovo sodelovanje s sovražnikom vsebuje
posebno hude oblike izkoriščanja in pritiska na delavce s
pomočjo okupatorskih oblastev, se kaznujejo s kazn'jo
odvzema prostosti s prisilnim delom do 10 let in zaplembe imovine.
Člen 11.
Kdor na kakršen koli •••• podpira oborožene tolpe ali podobne organizacije ali daje njihovim aktivnim
članom zavetišče, jim dobavlja, skriva ali prevaža orožje, hrano, material, denar in drugo, jim služi za vzdrževanje zveze ali jim sicer kaj stori aH ovira oblastva pri
njih izsledovanju in prijemanju, se kaznuje s kaznijo
odvzema prostosti s prisilnim delom najmanj leta dni.
Člen 12.
Kdor daje, krade ali zbira gospodarske podatke, ki
po svoji vsebini niso posebno varovana tajnost, toda se
po izrecni zakonski prepovedi ali po odredbi vodilnih
gospodarskih organov ne objavljajo, da bi jih oddal za
nagrado ali Drez nagrade tuji državi, sovražniškim ali fa.
šističnim organizacijam ali nepoklicanim osebam, se kaznuje z odvzemom prostosti od treh mesecev do treh let.
Člen 13.
1. Poskus kaznivega dejanja po tem zakonu se kaznuje kakor izvršeno kaznivo dejanje.
2. Za kazniva dejanja po tem zakonu sme sodišče
tudi tam, kjer ni izrecno odrejeno, izreči poleg glavne
kazni še druge stranske kazni po zakonu o vrstah
kazni.
Člen 14.
1. 0 kaznivih dejanjih po tem zakonu sodijo na prvi
stopnji narodna okrožna sodišča, vojaškim osebam pa
vojaška sodišča. l
2. V posebno važnih primerih sodijo o kaznivih dejanjih iz člena 2. tega zakona federalna vrhovna sodišča;
če ima tako dejanje splošen državni pomen, pa vojaški
senat zveznega vrhovnega sodišča oziroma zvezno vrhovno sodišče.
3. V tem primeru sodijo ta sodišča na prvi in poslednji stopnji.
Člen 15.
1. Zaslišanje osumljenca v pripravljalnem postopku
in prisotnost obtoženca na glavni razpravi zaradi kaznivih dejanj po tem zakonu sta obvezna.
2. Razprava se sme brez prisotnosti obtoženca opraviti samo v primerih:
a) če obtoženec izjavi, da v to privoljuje;
b) če je dokazano, da se obtoženec skriva pred oblastvi ali da je pobegnil iz države ali da v inozemstvu deluje za izvršitev kaznivih dejanj po tem zakonu.
3. Odsotnemu osumljencu postavi sodišče branilca
že v pripravljalnem postopku.
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Člen 16.
Zoper sodbe sodišč prve stopnje je dopustna pritožba na sodišče višje stopnje, katerega sodba je izvršna.
Člen 17.
Postopek o dejanjih po tem zakonu je nujen.
Člen 18.
1. Dejanja, storjena preden je stopil v veljavo ta
zakon, o katerih še ni izrečena sodba, se kaznujejo po
tem zakonu, ako so njegove določbe milejše od prejšnjih
zakonskih predpisov.
2. Predmeti, ki so v postopku pri vojaških sodiščih,
o katerih se pa do uveljavitve tega zakona še ni izrekla
sodba na prvi stopnji, se odstopijo v nadaljnji postopek
sodiščem, pristojnim po tem zakonu.
Člen 19.
Zvezni minister za pravosodjejiredpiše potrebna navodila za izvrševanje tega zakona.
Člen 20.
Ko stopi ta zakon v veljavo, prenehajo veljati vsi
zakonski predpisi, ki nasprotujejo določbam tega zakona.
Člen 21.
Ta zakon velja od dneva objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 25. avgusta 1945.
Predsedništvo
Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslaviji
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.
620.
Na podlagi Člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem
predstavniškem zboru Jugoslavije kot- začasnem organu
vrhovne narodne oblasti v JugoslaViji ter na podlagi
resolucije z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
v Začasno narodno ekupščino demokratske federativne
Jugoslavije in na predlog narodnega poslanca Josipa
Vidmarja izdaje predsedništvo Začasne narodne skupščine demokratske federativne Jugoslavije naslednji

zakon
o spremembi zakona o podeljevanju amnestije in
pomilostitve
Člen 1.
Člen 1. zakona o podeljevanju amnestije in pomilostitve z dne 5. julija 1945 se izpreminja in se glasi:
>Pravico pomilostitve in pravico amnestije za kazniva dejanja, ki se sodijo po zakonih demokratske fe-.
deraüvne Jugoslavije alj so bila sojena po jugoslovanskih zakonih do 6. aprila 1941, izvršuje ožje predsedni.
štvo Začasne narodne skupščine demokratske federativne Jugoslavije.<
V členih 3., 4. in 6. se namesto naziva >Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije« postavlja naziv: >Začasna narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije.«
Člen 2.
Ta zakon velja od dneva objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 31. avgusta 1945.
Predsedništvo
Začasne narodne skukščine
demokratsko federativne Jugoslavije
Tajnik:
,
Predsednik:
Omer Gluhić s. r.
Dr. I. Ribar. s. r,

621.
Na podlagi člena 9. ukaza o splošni amnestiji in •••
milostitvi z dne 3. avgusta 1945 izdajem naslednje

pojasnilo
k ukazu o splošni amnestiji in pomilostitvi
Ako je kdo obsojen na eno enotno kazen zaradi veS
dejanj, od katerih so nekatera obsežena s Členom 1.
ukaza, druga pa ne, mora sodišče pred katerim
se je
vodil postopek na prvi stopnji (člen 8. ukaza), Nnajprej
odločiti, kateri del kazni odpada na dejanja iz člena 1.
ukaza in na ta del kazni uporabiti določbo člena 5. ukaza, nato pa na ostanek kazni uporabiti določbo Člena 6<
ukaza.
Ako je bilo sodišče, ki je sodilo na prvi stopnji, uki.
njeno, izda predhodno odločbo o tem, kateri del kazni
odpada na dejanja iz člena 1. ukaza, tisto sodišče, ki je
prevzelo pristojnost ukinjenega sodišča.
Beograd dne 28. avgusta 1945.
Zale 2t. 581.
Minister za pravosodje;
Frane Frol s. r.

Številka 67 • dne 4L septembra tQ 15.
622.
Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943.
•o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu vrhovne narodne oblasti v. Jugoslaviji, na podlagi resolucije

z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva Antifašističnega eveta narodne osvoboditve Jugoslavije v Začasno
narodno skupščino demokratsko federativne Jugoslavijo
in na predlog ministrstva za pravosodje izdajp Začasna
narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije
naslednji
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zakon
o ureditvi narodnih sodišč
Splošne določbo
Člen 1.
V demokratski federativni Jugoslaviji izvršujejo pravosodje: vrhovno sodišče demokratske federativne Jugoslavije, vrhovna sodišča posameznih federalnih enot,
vrhovno sodišče Vojvodine, okrožna sodišča in okrajna
sodišča.
S posebnimi zakoni se lahko ustanovijo posebna
sodišča in pooblastijo federalne enote, da ustanavljajo mirovna sodišča, ki 6e jim hkrati tudi dodeli ustroj in pristojnost.
Člen 2.
Glavne naloge sodišč pri izvrševanju pravosodja so:
1. ščititi demokratske pridobitve narodno osvobodilne borbe, ščititi pravice in z zakonom zaščitene koristi
ustanov, podjetij in organizacij javnega in zasebnega
značaja ter ščititi osebne in imovinske pravice in z zakonom zaščitene koristi državljanov Jugoslavije;
2. zavarovati natančno izpolnjevanje zakonov in pred.pisov z zakonsko močjo po vseh ustanovah, podjetjih, organizacijah, uradih, osebah in državljanih Jugoslavije;
3. vzgajati državljane v duhu vdanosti domovini, v
. duhu pravilnega izpolnjevanja zakonov in poštenega
vršenja državljanskui pravic in dolžnosti.
Člen S.
Vsi državljani so pred sodišči enaki ne glede na
spol, družbeni, materialni in službeni položaj, na narodno, versko ali plemensko pripadnost.
Člen \
Pri vseh sodiščih so razprave javne, kolikor niso
z zakoni določene izjeme.
Člen 5.
• vseh postopkih je tožencu zajamčena pravica do
obrambe.
Člen 6.
Postopek" ee, vodi v jeziku naroda tiste federalne
enote oziroma pokrajine, kjer je sodišče, osebam pa, ki
tega jezika ne znajo, se omogoq po tolmaču, da seznajo
dokazno gradivo in sledijo delu sodišča. Vsakomur je do.
voljeno govoriti pred sodiščem v svojem materinem jeziku.
Öen 7.
Sodišča izrekajo svoje razsodbe: >V imenu naroda.«
Člen 8.
Zoper odločbe sodišč prve stopnje, razen ako so to
vrhovno sodišče demokratske federativne Jugoslavije in
vrhovna sodišča posameznih federalnih enot oziroma
vrhovno sodišče Vojvodine, je praviloma dopustna pritožba na sodišče druge stopnje.
Odločba sodišča druge stopnje je pravnomočna.
Člen 9.
Zoper pravnomočne sodne odločbe imajo pravico
nadzorstvene, pritožbe javni tožilec demokratske federativne Jugoslavije, javni tožilec federalnih enot oziroma
javni tožilec Vojvodine, predsednik vrhovnega sodišča

demokratske federativne Jugoslavije in predsedniki vrhovnih eodišč federalnih enot oziroma vrhovnega sodišča
Vojvodine.
Člen 10.
Javni tožilec demokratske federativne Jugoslavije
ima pravico vložiti nadzorstveno pritožbo zoper vsako
pravnomočno sodno odločbo.
Predsednik vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije ima pravico vložiti nadzorstveno pritožbo zoper vsako pravnomočno sodno odločbo, razen
zoper pravnomočne odločbe vojaških sodišč.'
Javni tožilci federalnih enot oziroma javni tožilec
Vojvodine in predsedniki vrhovnih sodišč federalnih
enot oziroma Vrhovnega sodišča Vojvodine imajo pravico
vložiti nadzorstveno pritožbo zoper vsako pravnomočno
sodno odločbo, ki jo izdajo sodišča v njihovi federalni
enoti ali pokrajini, kolikor niso to vojaška sodišča.
Člen 11.
0 nadzorstveni pritožbi zoper pravnomočne odločbo
okrajnih sodišč in okrožnih sodišč odloča vrhovno sodišče tiste federalne enote oziroma vrhovno eodišče Vojvodine; o nadzorstveni pritožbi zoper pravnomočne odločbe
vrhovnih sodišč federalnih enot in vrhovnega sodišča
Vojvodine odloča vrhovno sodišče demokratske federativne Jugoslavije; o nadzorstveni pritožbi zoper odločbe
senata vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije odloča obča seja tega sodišča.
Člen 12.
Sodišča so dolžna dajati drugo drugemu pravno pomoc.
Člen 13.
Vsako sodišče, kadar sodi na prvi stopnji, sodi praviloma v senatih, v katerih sodelujejo en sodnik in dva
sosodnika.
Kadar sodijo sodišča o pritožbah na drugi stopnji
in o nadzorstveni pritožbi, kjer ne gre za odločbo senata
vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije,
odločajo v senatih treh sodnikov.
Člen 14.
Sodniki so osebe, ki opravljajo sodniško dolžnost
nepretrgoma ve3 čas, za katerega so izvoljeni, sosodniki
pa so osebe, ki se kdaj pa kdaj pozovejo na eodišče za
opravljanje sodniške dolžnosti
V času sodelovanja pri sojenju imajo sosodniki iste
pravice kot sodniki.
Člen 15.
Sosodniki se pozivajo na dužbo k sodišču po seznama izvoljenih sosodnikov, tako da se vsak eosodmk praviloma pozove največ za 15 dni v letu.
V času opravljanja sodniške dolžnosti gre sosodnikom pravica do plače, ki jo imajo kot nameščenci ali delavci. Tisti sosodniki, ki ne prejemajo plače, dobijo povračilo stroškov po predpisih, ki jih izdajo federalne
enote.
V vsakem primeru gre sosodnikom povračilo dejanskih etroškov za potovanje iz njihovega bivališča.
Člen 16.
Sodišča se sestavljajo po volivnem načelu.
Vsak državljan, ki ima volivno pravico, sme biti izvoljen za sodnika ali sosodnika.
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Člen 17.
Vse sodnike in sosodnike od okrajnih sodišč do
zveznega vrhovnega sodišča volijo ustrezni narodni predstavniški zbori, katerim so sodniki in sosodniki odgovorili za svoje delo. Predstavniški zbori, ki so jih izvolili,
morejo sodnike in sosodnike odpoklicati pred pretekom
casa, za katerega so izvoljeni, ako je za to zakonitih razlogov.
Pri postavljanju kandidatov za sodnike je treba pazitj na to, da se po možnosti zadovoljijo potrebe sodišč
po sodnikih,, ki imajo strokovno izobrazbo, biti pa morajo to osebe, ki bodo moglo opravljati naloge po členu 2.
tega zakona.
/
Člen 18.
Pri sojenju so sodniki neodvisni in sodijo po zakonu.
Člen 19.
Kazenski postopek zoper sodnike se uvede in se
s tem v zvezi sodniki odstranijo od sodniške dolžnosti,
in to: sodniki vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije z odločbo javnega tožilca demokratske
federativne Jugoslavije, sodniki ostalih sodišč pa z odločbo javnega tožilca federalne enote oziroma javnega
tožilca Vojvodine.
Odločbo javnega tožilca demokratske federativne Jugoslavije mora potrditi Začasna narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije, odločbo javnega tožilca
federalne enote federalno narodno predstavništvo te enote, odločbo javnega tožilca za Vojvodino pa pokrajinska
skupščina Vojvodine.
Člen 20.
Ako je sodnik trajno zadržan, ee morajo opraviti nove volitve za sodnika najpozneje v roku dveh mesecev
od dneva, ko je zadržani sodnik prenehal opravljati svojo sodniško dolžnost.
Okrajna sodišča
Člen 21.
V pristojnost okrajnih sodišč spada odločanje na prvi stopnji o kazenskih in civilnih stvareh, ki so s posebnimi zakoni dane v pristojnost tem sodiščem. Med take
6tvari spadajo zlasti:
,
a) kazenske stvari: kazniva dejanja zoper življenje,
telo, prostost, čast, imovino zasebnikov, zdravje, javno
moralo, zakon in rodbino;
b) civilne stvari: spori o imovinskopravnih zahtevkih, ne glede na vrednost, razen ako je tožena stranka
ustanova, podjetje ali organizacija javnega značaja; spori
iz razmerja med starši in otroki, zakonskimi ali nezakonskimi; spori o določitvi in popravi mej med nepremičninami; spori o služnostih; spori zaradi motenja posesti;
spori iz zakupnih' in najemnih pogodb; spori, ki izvirajo
iz delovnega razmerja; vse nepravdne stvari in vse izvršilne stvari.
Izjemoma odloča okrajno sodišče tudi na drugi stopnji, kadar je to v zakonu določeno.
Člen 22.

/

Število okrajnih sodišč v vsaki federalni enoti oziroma pokrajini določi minister za pravosodje federalne
vlade oziroma predsedništvo pokrajinske narodne skupščine Vojvodine.

Pri določanju števila okrajnih sodišč se jo treba ravnati po načelu, da bodi sodstvo čim bliže ljudstvu in čim
cenejše.
Člen 23.
Okrajno sodiše je sestavljeno iz predsednika, potrebnega števila sodnikov ih sosodnikov.
Število sodnikov in sosodnikov določi minister za
pravosodje federalno vlade oziroma predsedništvo pokrajinske narodne skupščine Vojvodine.
Člen 24.
Predsednik, sodniki in sosodniki okrajnih sodišč so
volijo na tri leta.
Člen 25.
Sodniki okrajnih sodišč dajejo občasno račun o svojem delu in o delu sodišča pred tistim predstavniškim
zborom, ki jih je izvolil.
Člen 26.
Sodniki okrajnih sodišč pripravljajo kot sodniki poedinci vse kazenske in civilne stvari za sojenje v senatu,
poleg tega pa samostojno rešujejo vse nepravdne in izvršilne stvari in tudi druge stvari, kadar je to v zakonu
določeno.
Okrožna sodišča
Člen 27.
Okrožna sodišča nadzorujejo delo vseh podrejenih
okrajnih sodišč.
Člen 28.
V pristojnost okrožnih sodišč spada odločanje nä
prvi stopnji o takih kazenskih in civilnih stvareh, ki
so s posebnimi zakoni dane v pristojnost tem sodiščem.
Med take stvari spadajo zlasti:
a) kazenske stvari: kazniva dejanja zoper domovino,
zoper državo in njeno ureditev; zoper narodno oblast,
zoper narodno imovino, zoper pravosodje; zoper splošno
varnost ljudi, imovine in javnega prometa; zoper uradno
dolžnost, ponarejanje mer in denarja;
b) civilne stvari: imovinskopravni spori, v katerih
je tožena stranka ustanova, podjetje ali organizacija javnega značaja; spori, ki izvirajo iz vzajemnega razmerja
in se ne tičejo zgolj imovinskopravnih zahtevkov; spori o
povračilu škode, ki jo storijo državljanom javni uslužbenci z nepravilnim opravljanjem službe; spori o rudniških in pomorskih stvareh.
Člen 29.
Razen tega spada v pristojnost olčrožnih sodišč odločanje o rednih pritožbah, vloženih zoper odločbe okrajnih
sodišč.
Člen 30;
Število okrožnih sodišč v vsaki federalni enoti oziroma pokrajini določi minister za pravosodje federalne
vlade oziroma predsedništvo pokrajinske narodne skupščine Vojvodine.
Člen 31.
Okrožno sodišče je sestavljeno iz predsednika, potrebnega števila sodnikov in sosodnikov.
Število sodnikov in sosodnikov določi minister za
pravosodje federalne vlade oziroma predsedništvo pokrajinske narodne sku£Ščine Vojvodine.
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Člen 32.
Predsednika, sodnike in sosodnike okrožnih sodišč
volijo skupščine okrožnih narodnih odborov za dobo petih let.
Člen 33.
Sodniki okrožnih sodišč pripravljajo kot sodniki poedinci vse kazenske in civilne stvari za sojenje v eenatih, poleg tega pa samostojno odločajo v primerih, ko je
to v zakonu določeno.
Vrhovna sodišča federalnih enot in vrhovno sodišče
Vojvodine
Člen 34.
Vrhovna sodišča federalnih enot in vrhovno sodišče
Vojvodine nadzorujejo delo vseh okrožnih in okrajnih
sodišč na območju vsake federalne enote oziroma pokrajine.
Člen 35.
V pristojnost vrhovnih eodišč federalnih enot in vrhovnega sodišča Vojvodine spada:
a) sojenje na prvi stopnji o kazenskih in civilnih
stvareh, ki so s posebnimi zakoni dani v pristojnost teh
sodišč;
b) odločanje o pritožbah, vloženih zoper odločbe
okrožnih sodišč;
c) odločanje o nadzorstvenih pritožbah, vloženih zoper pravnomočne odločbe okrožnih in okrajnih sodišč;
č) odločanje o sporih glede pristojnosti med okrožnimi sodišči ter med okrožnimi in okrajnimi sodišči, ki
so na njihovem območju; odločanje o sporih glede pristojnostj med sodišči in drugimi narodnimi oblastvi, ki
so na njihovem območju;
d) dajanje obveznih navodil v vprašanjih sodne
prakse na področju zakonodaje, ki velja samo v tisti federalni edinici oziroma pokrajini.
Člen 36.
Vrhovna sodišča federalnih enot oziroma vrhovno
sodišče Vojvodine smejo zahtevati od vsakega sodišča,
ki je na njihovem območju, posamezne kazenske in civilne pravde in sama o njem razsojati, iz opravičenih
razlogov pa smejo posamezne kazenske in civilne pravde
odstopiti v pristojnost kateremu koli okrožnemu oziroma
okrajnemu sodišču na svojem območju, kj sicer ne bi bilo
krajevno pristojno za razsojanje teh sporov.
0 tem odloči senat vrhovnega sodišča federalne enote oziroma vrhovnega sodišča Vojvodine na predlog javnega tožilca federalne enote oziroma pokrajine.
Člen 37.
Vrhovna sodiiča federalnih enot oziroma vrhovno
sodišče Vojvodine, odločajo v senatih, sestavljenih iz ene.
ga sodnika in dveh sosodnikov, v senatih treh sodnikov
in v obči pravni seji.
V senatih, sestavljenih iz enega sodnika in dveh sosodnikov, odločajo, kadar sodijo na prvi stopnji (člen 35.,
točka a); v obči seji odločajo, kadar dajejo obvezna navodila (člen 35., točka d); v ostalih primerih pa odločajo
v senatih treh sodnikov.
Člen 38.
V-hovna sodišča fach*-"nih enot oziroma vrhovno
sodišče Vojvodine so sestavljena iz predsednikaj

podpredsednika, potrebnega števila sodnikov in sosodnikov.
Število sodnikov in sosodnikov določi minister za
pravosodje federalne vlade, oziroma predsedništvo pokrajinske narodne skupščine Vojvodine.
Člen 39.
Predsednika, podpredsednika, sodnike in sosodnike
vrhovnih sodišč federalnih enot oziroma vrhovnoga sodišča Vojvodine volijo federalne skupščine oziroma pokrajinska narodna skupščina Vojvodine za dobo petih let.
Člen 40.
Obča seja vrhovnih sodišč federalnih enot oziroma
vrhovnega sodišča Vojvodine sestoji iz predsednika, pod.
predsednika in vseh sodnikov in je sklepčna, ako sta s
predsednikom oziroma podpredsednikom vred prisotni
dve tretjini sodnikov.
Javni tožilec federalne enote oziroma pokrajine obvezno prisostvuje občim sejam, nima pa pravice soodločati.
Obče seje se skličejo najmanj enkrat na vsake tri
mesece.
Vrhovno sodišče demokratske federativne Jugoslavije
Člen 41.
Vrhovno sodišče demokratske federativne Jugoslavije nadzoruje delo vseh sodišč v Jugoslaviji.
Člen 42.
V pristojnost vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije spada:
a) sojenje na prvi stopnji o kazenskih in civilnih
stvareh, ki so s posebnimi zakoni dane v pristojnost tega sodišča;
b) odločanje o nadzorstvenih pritožbah, vloženih zo.
per odločbe vrhovnih sodišč posameznih federalnih enot
oziroma vrhovnega sodišča Vojvodine in zoper odločbe
vseh senatov vrhovnega sodišča demokratske federativne
Jugoslavije;
c) odločanje o sporih glede pristojnosti med sodišči raznih federalnih enot alj pokrajin; o sporih glede
pristojnosti med vojaškimi in civilnimi sodišči; o sporih
glede pristojnosti med sodiščj in drugimi narodnimi
oblastvi na območju raznih federalnih enot oziroma pokrajin ter o sporih glede pristojnosti med senatom vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije in
vrhovnimi sodišči posameznih federalnih enot ali vrhovnim sodiščem Vojvodine;
ë) dajanje obveznih' navodu v vprašanjih sodne
prakse na področju zvezne zakonodaja.
Člen'43.
Vrhovno sodišče demokratske federativne Jugomavije sme od vsakega sodišča v državi zahtevati posa,
mezne kazenske in civilne pravde in jih sme sâmo razsoditi.
O tem odloči senat vrhovnega sodišča demokratke
federativne Jugoslavije na predlog javnega tožilca demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 44.
Vrhovno sodišče demokratske federativne Juc*o?Ia.
vije odloča v senatih, sestavljenih iz enega sodnika indveh sosodnikov^ v; genatih treh sodnikov in v obči seji.
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V senatu, sestavljenem iz enega sodnika in dveh
sosodnikov, odloča kadar sodi na prvi stopnji (člen 42.,
točka a) ; v obči seji odloča kadar odloča o nadzorstveni
pritožbi zoper odločbo senata vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije, kadar odloča o sporih glede pristojnosti med senatom vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije in vrhovnimi sodišči posameznih federalnih enot oziroma vrhovnim sodiščem
Vojvodine in kadar daje obvezna navodila o vprašanjih
sodne prakse; v ostalih primerih pa odloča v senatu
treh sodnikov.
Člen 45.
Vrhovno sodišče demokratske federativne Jugoslavije sodi v kazenskem, civilnem in vojaškem senatu.

Razpored poslov
Člen 51.
Predsednik vsakega sodišča določi vnaprej razpored poslov na sodišču. Predseduje senatom ali določa
predsedujočega sodnika.
Predsednik sodišča oziroma predsedujoči sodnik določa stvari za razpravo in izdaja naloge za pozive na sodišče.
Člen 52.
Ako je predsednik sodišča začasno odsoten, ga nadomestuje podpredsednik ali sodnik, ki ga predsednik
določi.
Ako je kak sodnik začasno odsoten, ga nadomestujetisti sodnik, katerega določi predsednik sodišča.

Člen 46.
V pristojnost vojaškega senata spada:
a) sojenje na prvi stopnji o kazenskih stvareh, ki so
e posebnim zakonom dane v pristojnost temu senatu;
b) sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih generalov in admiralov;
c) odločanje o pritožbah zoper sodbe divizijskih vojaških sodišč in sodišč pomorskega brodovja in vojaških
področij, če je bila s sodbo izrečena smrtna kazen;
č) odločanje o pritožbah zoper sodbe armadnih vojaških sodišč, sodišč mornarice, samostojnih korov in vojaškega sodišča v mestu Beogradu;
d) odločanje o nadzorstvenih pritožbah zoper pravnomočne odločbe vseh vojaških sodišč;
e) odločanje o sporih glede pristojnosti med vojaškimi sodišči, kolikor o teh sporih ne odločajo druga vojaška sodišča.
Člen 47.
Izjemno od člena 13. sodi vojaški senat vrhovnega
sodišča demokratske federativne Jugoslavije na prvi
stopnji v sestavi treh sodnikov.
Člen 48.
Vrhovno sodišče demokratske federativne Jugoslavije je sestavljeno iz predsednika, podpredsednika in potrebnega števila sodnikov in sosodnikov.
Število sodnikov in sosodnikov določi minister za
pravosodje demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 49.
•" Predsednika, podpredsednika, sodnike in sosodnike
vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije
voli Začasna narodna skupščina demokratske federativne
Jugoslavije za dobo petih let.
Člen 50.
Obča seja vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije sestoji iz predsednika, podpredsednika
in vseh sodnikov ter je sklepčna, ako sta s predsednikom
oziroma podpredsednikom vred prisotni dve tretjini sodnikov.
Javni tožilec demokratske federativne Jugoslavije
obvezno prisostvuje občim sejam, nima pa pravice soodločati.
Obče seje se sklicujejo najmanj enkrat na vsake tri
mesece.
,

Izključitev sodnikov in sosodnikov
Člen 53.
Sodniki in sosodniki vseh sodišč morajo sporočiti
razmerje s strankami, katero jih izključuje od opravljanja sodniške dolžnosti v stvareh teh strank»
Tajniki ali upravno osebje
Člen 54.
Pri vsakem sodišču sme biti potrebno število tajnikov in upravnega osebja.
Tajniki vseh sodišč morajo imeti dovršeno pravno
fakulteto.
Tajnikom se sme poveriti samostojno opravljanje posameznih pripravljalnih poslov v kazenskih in civilnih
stvareh, zlasti pa v nepravdnih in izvršilnih stvareh.
Člen 55.
Tajnike in administrativno osebje vrhovnega sodišča demokratske federativne Jugoslavije postavlja minister za pravosodje zvezne vlade; tajnike in pravno oseb.
je pri vseh ostalih sodiščih pa postavlja minister za pravosodje federalne vlade oziroma poverjenik za pravosodje pri predsedništvu pokrajinske narodne skupščino
Vojvodine.
«
Sodni izvršitelji
Člen 56.
Izvršba v vseh civilnih stvareh, v kazenskih stvareh pa, kjer se nanaša na imovinske terjatve, se oprav.*
lja po sodnih izvršiteljih.
i
Člen 57.
Sodni izvršitelji so pri okrajnih sodiščih in jih postavlja minister za pravosodje federalne vlade oziroma
poverjenik za pravosodje pri predsedništvu pokrajinske
narodne skupščine Vojvodine.
Člen 58.
Zahteve sodnih izvršiteljev glede izvršbe sodnih
odločb so obvezne tako za uradne osebe, kakor tudi za
vse državljane.
Končne določbe
Člen 59.
Dosedanja sodišča morajo izročiti svoje arhive in
inventar novim sodiščem, ki se organizirajo na podlagi
'tega zakona.
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Natančnejše določbe o tem predpišejo ministri za
pravosodje federalnih vlad oziroma predsedmstvo pokrajinske narodne skupščine Vojvodine.
Člen 60.
Ko stopi ta zakon v veljavo, se ukinejo pokrajinska
in občinska sodišča v krajih, kjer so doslej obstajala, ••zen pokrajinskega sodišča za Kosovo in Metohijo, ki sodi
ïacasno 9 pristojnostjo okrožnega sodišča.
Člen 61.
Organizacija sodišč po predpisih tega zakona se mora izvesti do 1. januarja 1946, izvršitev tega zakona pa
ee naroča ministru za pravosodje zvezne vlade.
Člen 62.
Ta zakon velja od dneva objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd 26. avgusta 1945.
Predsedništvo
Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije
Predsednik:
Tajnik:
Dr. Ivan Ribar s. r.
Omer Gluhić s.
623.

Na podlagi člena 31. zakona o agrarni reformj in kolonizaciji z dne 23. avgusta 1945 izdaje ministrski 6vet
demokratske federativne Jugoslavije naslednjo

uredbo

p agrarnem svetu demokratske federativne Jugoslavije
Člen 1.
Radi izvrševanja zakona o agrarni reformi in kolonizaciji se ustanavlja Agrarni svet demokratske federativne Jugoslavije.
Člen 2.
Agrarni svet vodi v soglasju z Gospodarskim svetom
izvajanje agrarne reforme in kolonizacije in vzporeja
delo pri izdajanju federalnih zakonov in uredb za izvajanje agrarne reforme in kolonizacije.
Člen 3.
Agrarni svet tvorijo zvezni minister za kmetijstvo,
zvezni minister za kolonizacijo, predsednik Državne kmetijske komisije in druge osebe, ki jih imenuje predsednik zvezne vlade, ki hkrati imenuje tudi predsednika
Agrarnega sveta.
Cen 4.

Ta uredba velja od dneva objave v Uradnem listu
DFJ.
Beograd dne 29. avgusta 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r.
(Sledijo podpisi podpredsednika
in ostalih minislrov.)_

624.

Na podlagi pooblastila po členu 29. finančnega zako>
na za proračunsko dobo julij—december 1945 i dne 1.
julija 1945 izdajem naslednjo

uredbo
0 vračanju, pobiranju in storniranju voznine in pristojbin na državnih železnicah
Člen 1.
Ako se tarife in predpisi za proge jugoslovanskih
državnih železnic uporabijo napačno na škodo strank, vrnejo železniške uprave po uradni dolžnosti nepravilno
pobrane zneske prejemniku oziroma pošiljatelju pošiljke. Dognano preveč plačani znesek se izplača upravičencu na tisti postaji, kjer je bil ta znesek vplačan. Pri izplačilu tega zneska mora upravičenec predložiti na vpogled tovorni list oziroma duplikat tovornega lista. Zneski
do 5 dinarjev se ne izplačujejo. Izplačila preveč plačanih
zneskov gredo v breme tekočih dohodkov od voznine.
Člen 2.
Odločbe o vračanju preveč plačanih zneskov do 5000
dinarjev po enem tovornem listu izdaja načelnik oddel.
ka za kontrolo dohodkov, nad tem zneskom pa glavni
upravnik železnic.
Cleo 3.
Ako se tarife in predpisi napačno uporabijo na škodo železnice, mora pošiljatelj oziroma prejemnik na.
poziv železniške uprave plačati razliko, če znaša več
ko 6 dinarjev po tovornem listu. Ako dolžnik v roku
14 dni po prejemu poziva ne plača razlike, izterjajo izvršilna narodna oblastva razliko brez posredovanja eodnih oblastev, če dolgovani znesek ne presega zneska 500
dinarjev. Izvršilna narodna oblastva terjajo plačilo na
podlagi odločbe, ki jo izda železniška uprava.
Ckn 4.
Odločbo o izterjanju zneskov do 500 dinarjev po
izvršilnih narodnih oblastvih izda načelnik oddelka za
kontrolo dohodkov.
Člen 5.
Terjatve železnice, ki izvirajo iz prevoznih pogodb,
ki pa se ne morejo izterjati, se etornirajo v breme tekočih transportnih dohodkov. Odločbo o storniranju izda
minister za promet ali tisti organ železniške uprave, ki
ga pooblasti minister za promet.
Člen 6.
Pri glavni železniški upravi se ustanavlja Kontrolni
sklad, ki rabi za pokritje stroškov v zve?i z izvrševanjem
to uredbe za kontrolo pobiranja voznine. Sredstva za
sklad se bodo zbirala na ta način, da se bo pobiral po
1 dinar za vsak tovorni list pri prevzemu pošiljk.
Minister za promet predpiše v soglasju z ministrom
za finance pravilnik o upravljanju in uporabi sredstev
Kontrolnega sklada.
Člen 7.
Ta uredba velja od dne 1. septembra 1915.
Beograd dne 30. avgusta 1945.
Minister za promet:
Tod, "Vuja^inović •. r.
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025.
Na podlagi pooblastila po členu 29. finančnega zakona za proračunsko dobo julij—december 1945 ter na podlagi uredbe o vračanju, pobiranju in storniranju voznine
in pristojbin na državnih železnicah in v soglasju z ministrom za finance predpisujem naslednji
pravilnik
o upravljanju iu uporabi sredstev Kontrolnega sklada
Člen 1.
Sklad upravlja glavna železniška uprava.
Člen 2.
V Kontrolni sklad se stekajo dohodki od pobiranja
po en dinar za vsako prevzeto pošiljko po tovornem
listu v smislu člena 6. uredbe o vračanju, pobiranju in
storniranju voznine in pristojbin na državnih železnicah.
Cien 3.
Sredstva sklada rabijo:
1. za poravnavo stroškov pri izplačevanju nepravilno
od strank pobranih zneskov (obrazci itd.);
2. za poravnavanje stroškov pri izterjevanju zneskov,
ki so jih stranke premalo plačale;
3. za plačevanje akordnega dela za kalkulacijo, pregled in primerjanje tovornih listov in tovornih kart, za
kalkulacijo in pregled računov potniškega in prtljažnega
prometa in za izdelavo statističnih kartonov;
4. za nakup ali najemnino statističnih strojev;
5. za nagrade osebju, ki se posebno odlikuje pri
pravilnem uporabljanju tarife in s tem v zvezi predpisov,
ki veljajo za proge jugoslovanskih državnih železnic;
6. za poravnavanje stroškov rajonskih kontrolnih organov, ki jih je treba obračunati po pravilniku o povra-

čilu stroškov za službena potovanja in selitve zveznim
uslužbencem, uslužbencem zveznih prometnih in ostalih
samostojnih ustanov.
Člen 4.
Odločbe o izdatkih izdaja na predlog oddelka za kontrolo dohodkov glavni upravnik železnic, razen odločb o
plačilih za akordno delo po točki 3. člena 3. tega pravil,
nika in nagrad po točki 5. člena 3. tega pravilnika, ki iih
izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za
finance zvezne vlade.
Člen 5.
Ako znašajo sredstva sklada ra koncu računskega
leta več ko 500.000 dinarjev, se presežek prenese med
izredne dohodke železnic.
Člen 6.
Ta pravilnik velja od 1. septembra 1945.
Beograd dne 30. avgusta 1945.
G. U. 2. št. 7237.
Minister za promet:
Tod. Vujasinović s. r.
Strinjam se s prednjim pravilnikom.
Minister za finance:
Sr. Zujović s. r.

C26.
Pravilnik o zbiranju statističnih podatkov o zunanji trgovini
(minister za trgovino, IV. št. 37G1 z dne 6. avgusta
I945j,

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik MI.

Priloga k 38. kosu t dne 26. septembra 1945.

Številka 24.

Objave
Sodna oblastva
Trgovinski register
Spremembe in dodatki:
•9.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 20. septembra 1945.
Besedilo: Jugočeška, Jugoslovanskočeška tekstilna industrija d. d., Kranj.
Na podlagi dekreta Narodne vlade,
ministrstva za industrijo in rudarstvo z
dne 27. junija 1945, zap. št. 726, se vpiše delegat Štempihar Anton iz Kranja,
Prešernova ulica 6/II, ki bo podpisoval
tako, da bo pod tiskano ali e štamniljko
odtisnjeno «besedilo tvrdke postavu svoj
lastnoročni podpis.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 19. septembra 1945.
Rg B II 142/23.
*
120.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 20. septembra 1945.
Besedilo: Prva Hrvatska štedionica v
Zagrebu, podružnica v Mariboru..
Izbriše ee ' dosedanji upravitelj Ivan
Kurnig. Vpišejo' se Simončič Drago,
upravitelj, Kušar Ivan, nameätnik
upravitelja in Senica Rudolf, uradnik
Prve hrvatske štedionice, podružnice v
Mariboru, ki so upravičenj podpisovati
firmo podružnice v Mariboru v smislu
instrukcij.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem sodišču v Mariboru
dne 20. septembra 1945.
D Rg B 27/50,
121.
Sedež: Maribor.
\ Dan vpisa: 6. septembra 1945. A
Besedilo: Franc Swatr, k. d.
Izbrišejo se dosedanji komplementer
Kurt Thalmann in prokurista Ludvig
Rebolj in Wilhelm Bruntschko ter komanditisti Cornelia Morocutti iz Marlbora, Anton Morocutti iz Maribora,
Berta Duma roj. Morocutti iz Maribora,
Franziska Morocutti iz Maribora in Erwin Morocutti iz Maribora. \
Vpile se tvrdka v slovenskem jeziku
In se glasi odslej: Franc Swaty, tovarna
brusnih plošč, Maribor.
. Vpiše se kot delegat Rebolj Ljudevit
*z Maribora.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem sodišču v Mariboru
dne. 6. septembra 1945.
" • r-: Rg A 66/55,

122. '
Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju.
Dan vpisa: 6. septembra 1945.
Besedilo: Tovarna kos in srpov Henrik Kielfer, komanditna družba.
Izbrišejo se poslovodje dr. ing. Fritz
Maix, ing. Fritz Blumauer, Gustav Maix,
Prokurist dr. Ferdinand Wihlidal, komanditisti Paul Rotky, Heinrich Kielfer Kunzelsau, Annemarie Kieffer, Xavera Kieffer in Johanna Zdarsky.
Vpiše se kot delegat ministrstva za
industrijo in rudarstvo Kvac Ivo, stanujoč v Sv. Lovrencu na Pohorju.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri okrožnem sodišču v Mariboru
dne 6. septembra 1945.
D — Rg A 39/8.

Zadružni register
Vpisi:
123.
Sedež: Iška vas.
• Dan vpisa: 20. septembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga x omejenim jamstvom v Iški vasi.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 8. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a)* da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka- prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da.pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega Člana in za celoten okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana;' c) da posreduje med člani
in narodu- oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event
epornih odnosov-(komasacija); •) da
preskrbuje kredit za nabavo materiala
in izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material; e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena
naselja po predloženem in odol-renem
obnovitvenem načrtu; i) da po možnosti
od pristojnih vojaških oblasti izposluje
pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst
vojnih ujetnikov ter jim odrejuje delo
po njihovi strokovni usposobljenosti.,'
Zadružni delež znaša 200 dinarjev in
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim zneskom vpisanih deležev, i f.,
Zadruga objavlja svoje priobčitve fl
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski.
,.'
Upravni odbor sestoji iz predsednika,
taJQte.fetegWefe. morêbitnik načelni-

kov odsekov in 4 članov in se voli za
dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to po>
oblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so: •
Šušterši! Janez, mizar v Iški 2, predsednik,
Pristavec Angela, trgovka v Iški vasi 18,
Žagar Jakob, učitelj v Iški vasi, tajnik,
Vrenik Mihael, kmet v Iški 27, blagajnik,
Campa Alojzija, kmetica v Gorenjem
Igu 6,
Orhini Janez, kmet v Iški vasi in
Steblaj Alojzij, kmet v Iški vasi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. septembra 1945.
Fi 25/45-2. — Zadr. IV 136/1.
*
124.
Sedež zadruge: Kamnik.
Dan vpisa: 20. septembra 1945.
Besedilo^ Nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom v Kamniku.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 8. avgusta 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava gospodarskih in življenjskih
potrebščin za članstvo brez posrednikov;
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov;
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, če in dokler ni v istem okolišu posebne zadruge te vrste;
č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist;
- d) sklicevanje članskih sestankov,-prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega
sodelovanja ter prebujanja zadružne tavesti.
Vse te naloge opravlja z namenom samopomoči in izboljšanja gospodarstva
svojih članov in delovnega ljudstva.
- Zadružni delež znaša 100 dinarjev in
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
.Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga razglaša svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni-razglasni
deski.
••,-.,.•,'
Upravni odbor sestavlja/o predsednik
in 8 članov, ki'jih voli skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik k, član upravnega od-

Štev. 24.

Stran 56.
bora, če sta pa odsotna, dva za to po
oblaščena člana upravnega odbora.
Ciani upravnega odbora:
Zabnikar Metod, trgovec v Kamniku,
predsednik,
Aleš Leopold, kmet v Kamniku 31,
Pire Ivan, posestnik na Godiču 30,
Uršič Albert, posestnik v Kamniku,
Vel. ulica 19,
Rode Jože, posestnik v Nožicah 4,
Pibernik Alojzij, posestnik v Lazan 33,
Bertoncelj Jože, mizar v Komendi 10,
Jeraj Anton, kmet v Vodicah 69,
Grabnar Mara, trgovka v Motniku.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. septembra 1945.
Fi 22/45-3. - Zadr. IV 134/1.
*
125.
Sedež: Lukovica.
Dan vpisa: 20. septembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom Zlato polje.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 5. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvova tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela- proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v dolu
in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana; c) da posreduje med člani
in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event.
sporn:'-i odnosov (komasacija) ; č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno
nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material;
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih
delovnih moči pod vodstvom tehničnega
strokovnjaka obnovi porušena naselja
po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti od
pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst
vojnih ujetnikov ter jim odrejuje delo
po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev in
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči le z dvajsetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobcitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik in 4 člani in se voli za dobo treh let.
Veako leto izstor ' tretjina odbornikovZadrupf) zastopata in zanjo podpihujeta predsednik in Član upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to p»oblaSčena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Vovk Ivan iz Lukovice, predsednik,
PoIjanSek Jernej iz Lukovice,
Močnik Lenčka iz Lukovice,
Zavbi Elizabeta iz Pšajnovice,
.Cerar Franc iz. Lukovice,
Okrožne gođišie r LJubljani
dne 20. septembra 1948.

Pi ••~2, - Zedfc IV. 135/L

126.
Sedež: Sovodenj.
Dan vpisa: 20. septembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom Sovodenj.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 2. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu
in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana; c) da posreduje med člani
in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event,
spornih odnosov (komasacija) ; č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno
nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material;
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih
delovnih moči pod vodstvom tehničnega
strokovnjaka obnovi porušena naselja po
predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 300 dinarjev in
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči se s petdesetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobcitve' s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik
in 2 člana, ki jih voli skupščina za dobo
treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Peternelj Anton, Žagar v Koprivniku,
predsednik.
Slabe Damijan, delavec. Nova Oselica,
Telban Lovro, ptosestnik, Podjelovo
brdo.
Okrožno sodišče r Ljubljani
dne 20. septembra 1945.
Fi 28/45-2. - Zadr. IV 137/1.
' \
*
127.
Sedež: žiri*
Dan vpisa: 20. septembra 1945.
Besedilo: Čevljarna Žiri, zadruga z
omejenim jamstvom v Žireli.
Zadruga je bila ustanovljena na skup.
ščini dne 30. julija 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je, da za svoje člane
nabavlja surovine, orodje in druge potrebščine ter izdeluje po možnosti v
skupnih delavnicah in vnovčuje vse v
eevljareko stroko spadajoče izdelke.
Nadalje «krbi za etrokovno izobrazbo
svojih ölanov, zlaeti tudi za vzgojo naraäeaja.
Zadružni delež znaïa 2500 .dinarjev, ia

se mora vplačati ob vstopu v zadrugo,
najkasneje pa v enem letu.
Vsak zadružnik jamči še s štirikrat-'
nim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobcitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki
odsekov in 8 članov, ki jih voli skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če «ta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Govekar Vinko, Stara vas 47, pred.
sednik,
Naglic Ignac, Stara vas 54,
Mlinar Franc, Stara vas 25, tajnik,
Kosmač Mirko, Ledinca 4, blagajnik,
Bogataj Avgust, Ziri 40,
Kavčič Lovro, Nova vas 62,
Strlič Jakob, Ziri 11,
Kristan Rudolf, Dobračeva 80,
Maček Jože, Ziri 27, vsi čevljarji.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. septembra 1045.
Fi 12/45-3. - Zadr. IV 133/1.
Spremembe in dodatld:
128.
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 11. september 1945.
Besedilo: »Dom«:, stavbna in kreditna
zadruga drž. uslužbencev, zadruga z
omejenim jamstvom.
Izbriše se član upravnega odbora
Sparhakl Leopold, vpiše pa se član
upravnega odbora Klavora Matko, rač.
uradnik poštne direkcije v Ljubljana
Apihova ulica 23.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dno 10. septembra 1945.
* Zadr. II 6/38.
*
129.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 11. september 1945.
Besedilo: Kmetska posojilnica ljubljanske okolice v Ljubljani, zadruga Z
neomejenim jamstvom.
Izbrišejo se člani upravnega odbora
mr. ph. Hočevar Slavko, Hrehorič Fran,
ing. Knez Tomo, ing. Marovt Ivan, Skrbeč Franjo, Šumer Hinko in dr. Vrtačnik Ivan, vpišejo pa se člani upravnega
odbora:
dr. Lemež Milan, odvetnik v Ljubljani,
Hojak Rafael, posestnik v Rodici pri
Domžalah, Petač Fran, posestnik v Vižmarjih 81, Stepišnik Drago, profesor v
Ljubljani, Šuštaršič Peter, posestnik v;
Seničici pri Medvodah 1.
Predsednik upravnega odbora je dr.
Lemež Milan, podpredsednik pa Hieng
Ernest.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 10. septembra 1945,4
Zadjr, I ,74/82,

POSEBNA PRILOGA
k 3tf!T. 38. „Uradnega H»ta Slovenskega narodno osvobodilnega »Teta in Narodne ylade Slovenije"
z dne 26. septembra 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratien© federativne Jugoslavije" št. 34 (Dop.) in 67.
ŠtevllRs» 34 as dne 22. maja 1Q45 (Dopolnitev)
309.
Na podlagi člena 14. uredbe o določanju cen v dinarjih, demokratske federativne Jugoslavije z dne 20.
aprila 1945 izdaje ministrstvo za trgovino in preskrbo,
urad za cene naslednjo

odločbo,
s katero se izvzemajo od predpisov o normiranju cen
predmeti, ki niso bistvenega pomena za vojno in
narodno gospodarstvo
Izvzemajo se od predpisov o normiranju cen spodaj
navedeni predmeti oziroma skupine predmetov, ker niso
bistveno važni za vojno in za narodno gospodarstvo:
1. izdelki umetniško okrasnega mizarstva in finega
lesorestva (okviri za slike, drugi okviri, lesorezi, rezbarije, glasbila itd.);
2. glasbila, pihala (piščali, flavte, klarineti ipd.);
3. otroške igrače;
4. luksuzno in slogovito pohištvo;
5. tkanine iz naravne svile;
6. izdelki iz naravne evile;
7. vezenine na tkaninah iz naravne in umetne svile;
8. tkanine za kostume za maske;
9. cilindri;
10. bele srajce za frak in smoking s trdim naprsnikom;
11. telovniki za frak in smoking, svileni in iz belega pikeja;
12. plesna obutev in obutev iz finega usnja z visokimi petami posebno luksuzne izdelave;
13. krzno in izdelki iz krzna, ki se po carinskem
zakonu šteje za fino krzno;
14. rokavice: svilene, čipkaste, mrežaste in plesne
rokavice;
15. bižuterija;,
16. čipke, vložki, proge, vezenine, motivi, tablete in
ročna dela;
17. ovratniki, piastroni in zaboji;
18. ovratnice, manšete in manšete za rokavice;
4
10. nočne jopice in ogrinjala (lizeze);
20. neseserji in kasete s priborom za manikiranje;
21. luksuzni robci in šali;
22. umetno cvetje in okraski;
.23. kozmetično, parfumerijski predmeti, izvzemši:
toaletno milo, medicinsko milo, kreme in pomade za
medicinske namene, pudri za otroke (prašek za posipanje), zobna pasta in zobne ščetke, zobni praški, voda
za dezinfekcijo ust, brivsko milo, brivske šcetke, galun,
žileti, britve in aparati za britje, škarjice, krtače in glavniki za lase navadne izdelave;
24. nagrobni spomeniki, razni sadreni kipci, okrasni
in luksuzni izdelki keramike in lončarstva;
25. okrasni kipci iz stekla in porcelana;
26. servisi iz porcelana in njih deli posebno luksuzne izdelave;

27. kristalni in brušeni predmeti iz stekla;
28. jedilni pribor: žlice, vilice, noži ipd. iz alpake
in srebra;
29. usnjeni neseserji, luksuzni kovčegi in torbice iz
eksotičnih živalskih kož in usnjene mape;
30. eončniki, palice in dežniki z držajem iz dragih
kovin, slonove kosti, bambusa in druge luksuzne tva«
rine;
31. pahljače, lornjoni in gledališki daljnogledi;
32. avtomatski svinčniki iz dragih kovin in nalivna
peresa z zlatim peresom;
33. albumi za razglednice in slike;
34. poročna naznanila, luksuzni pisemski papir in
razglednice;
35. otroško slike v reliefu in za izrezavanje ter
slike za predelovanje;
36. tortni papir, papirnate skledice za pecivo, konfeti in serpentine;
37. sponke za svinčnike in razni ščitniki;
38. spominske knjige, družabne igre in "igračke iz
papirja in iz lesa;
39. luksuzna peresna držala iz kosti, bakelita, ga*
lalita in podobno;
40. papirnate čipke;
41. pisalne garniture iz marmora, oniksa ipd.;
42. bonboni, karamele, čokolade in razni deserti;
43. čajno pecivo, sladoled in vsi slaščičarski proizvodi, razen mleka in mlečnih izdelkov;
44. brezalkoholne pijače, razen sodavice;
45. peneča ee vina.
Enako so izvzeti od normiranja cen tudi vsi drugi
predmeti, ki so zavezani plačevanju davka na luksus,
kolikor niso že spredaj našteti.
Beograd dne 19. maja 1945.
I. št. 3140.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
Lazar Sokolov a. r.

310.
Na podlagi člena 5. zakona o osrednji upravi za
mere in dragocene kovine, člena 29. zakona o merah,
njih rabi v javnem prometu in o nadzorstvu nad njimi
ter členov 16. in 17. zakona o kontroliranju -čistine izdelkov iz zlata, srebra in platine in v sporazumu z ministrom za finance predpisujem naslednjo

tarifo
za pobiranje žigovinc in ostalih pristojbin za mere
in dragocene kovine
Člen 1.
Na mere in merilne naprave, ki se predlože v prvi
ali občasni ore^led in žigosanje, overitev, preizkušanje
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sistema itd., dalje za preizkušanje čistine izdelkov iz
zlata, srebra in platine, kemične analize itd. se pobirajo
žigovina oziroma pristojbine po postavkah, določenih v
členih 2. do 16. te tarife.
I. Žigovina
Člen 2.
3Iere in priprave za merjenje dolžine in površine:
Od 20 do 5 metrov
din 15.—
„ 2 in 1 metra
„
5.—
„ 5 in 2decimetrov
„
2.—
y Konjske mere
»
5.—
Debelinske mere:
od 2 in 1 metra
5.—
•
manjše od 1 metra
„
2.—
Priprave za merjenje dolžine
„
50.—
Priprave za merjenje površine
„ 100.—
Za precizne dolžinske mere se pobira dvakratni
znesek prednjih tarifnih postavk.
Spredaj določene postavke se pobirajo ne glede na
to, ali ima dolžinska mera eno ali več razdelb.
Člen 3.
Mere in priprave za merjenje tekočin in suhih tvarin:
Od 1 hektolitra
din 15.—
50 do 10 litrov
„
10.—
3—
„ 5 in 2 litrov
„ 1 litra do 1 centilitre
„
1Stekleni baloni:
do vštetih 11 litrov
„
3.—
nad 11 litrov
v>
5-~~
kadi za drožje za vsak hektoliter prostornine
»
10.—
Konve (kangle) za mleko:
od 1 do 5 litrov
»
2.—
nad 5 do 10 litrov
„
4.—
nad 10 litrov
»
5.—
Mere za mleko:
do 5 litrov
»
10.—
nad 5 do 10 litrov
„
20.—
, za vsakih nadaljnjih 10 litrov po
„
5.—
Priprave za merjenje tekočin:
a) s posodami za merjenje, za veako posodo:
do 2 litrov
din 10,—
nad 2 do 5 litrov
•
30.—
nad 5 do 50 litrov
„
60.—
nad 50 do 150 litrov
'
,, 100.—
nad 150 litrov
» 150.—
b) z mehaničnimi merilnimi napravami:
priprava, prepustna do 30 litrov v minuti din 10.—
sposobna za prepust nad 30 do 150 litrov
v minuti
» 100-—
nad 150 litrov v minuti ;
„ 150.—
Mere za suhe tvarine:'
za posebne namene
„
10.—
Okviri za merjenje drv:
do 2 m'
din 10 —
nad 2 m*
»
20.—
Člen 4.
Steklenice in steklene posode za točenje alkoholnih
pijač in mleka:
Gostilniške steklenice in kozarci za vsak
merski znak
>
din
1.—
Steklenice za mleko, za vsako
„
0.50
Steklenice za mleko z več merskimi znaki,
•4za vsako
'".'"' n
!•—

Člen 5.
Sodi:
Do 100 litrov prostornine, ne glede na to,
ali je sod navaden ali za pivo, se pobira po
din 10.—
Za vsakih nadaljnjih 100 litrov po
„
5.—
Ostanek, manjši od 100 litrov, se računa
za celih 100 litrov.
Člen 6.
Uteži:
Od 50 do 10 kg
din
5.—
„ 5 do lkg
„
2.—t
„ 50 dekagramov do 1 grama
„
1.—
Za precizne uteži se pobira dvakratni znesek prednjih postavk.
Žigovina za pregled in žigosanje specialnih uteži je
ista kakor za navadne uteži enake velikosti; za karatne
uteži se pobira kakor za precizne uteži.
Člen 7.
Tehtniee:
1. Tehtnice precnice z enakimi ali neenakimi prečkami, tehtnice z vrhnjimi skledami, rimske tehtnice in
mostne tehtnice:
do vštetih
10 kg nosilnosti
din
5.—«
„
„
50 „
„
„
10.-*
„
„
200,,
„
„
20.-«
„
„
500,,
„
30.-«
„
1000 „
„
„
50.-«
„
„
5000 „
„ 100.„
„
10.000«
„
„ 150.„
„
15.000,,
„
„ 200.„
„
40.000,,
„
„ 350.nad 40.000 kg nosilnosti za vsakih nadaljnjih (celih ali
začetih) 1000 kg še po 50.— dinarjev.
Za precizne tehtnice se pobira za vsako dvakratni
znesek prednjih tarifnih postavk.
2. Za pregled in žigosanje nagibnih tehtnic, dalje
tehtnic, katerih konstrukcija je sestavljena iz nagibnih
in drugih tehtnic, se pobira do vključno 500 kg nosilnosti
trikratni, nad 500 kg nosilnosti pa dvakratni znesek žigovdne po točki 1.
3. Vri tehtnicah za posebne namene, z avtomatsko
napravo-za tehtanje porcij (avtomatske tehtnice z vedri
za tehtanje grudastih ali zrnatih sipkih tvarin (kakor
aita, moke, surovega sladkorja, cementa, gramoza itd.)'
se določa žigovina takole:
a) za tehtnice, s katerimi se tehta samo ena vrsta
tvarine:
do všetih 50 kg nosilnosti
din 30,—
*
„
100 „
»
40.„
„
200 „
„
„50.„
„
300 „
„
„
60.„
„
400 „
„
„
80.„
„
500 „
„ 100.-;
nad 500 kg nosilnosti za vsakih nadaljnjih (celih ali
začetih) 100 kg poleg din 100.— še po din 10.—;
b) za tehtnice, s katerimi se tehta več vrst tvarine,
se pobira za vsako nadaljnjo vrsto tvarine za 50% višja
žigovina od žigovine, določene v prednii točki a).
Člen 8.'
Plinomeri:
Ako količina plina, ki Drehaja skozi plinomer na
uro, xu

321'
večja
„
«
»
,,

od 0.5 kubičnega metra
„
0.5 do
4 kubičnih metrov
„
4
„
15
„
„
„ 15
„ 100
„
„
„ 100 kubičnih metrov

din 15.—
„
30.—
„
60.„ 100.„ 150.—

Člen 9.
Vodomeri:
Ako prepustnost vodomera pri izgubi pritiska do
10 metrov vodnega stebra ni:
večja od 20 kubičnih metrov na uro
din 20.—
„ „ 20 do 100 kubičnih metrov na uro „
60.—
»» » 100 do 1000 kubičnih metrov
80.na uro
večja od 1.000 do 10.000 kubičnih motrov
100.na uro
Večja od 10.000 kubičnih metrov na uro
»> 200.—
Za kombinirane vodomere se pobira žigovina, ki
ustreza vsoti žigovine za oba vodomera.
Člen 10.
Taksametri:
Za pregled in žigosanje taksametrov za
din 100,—
vsak komad
20.Prenosne konstrukcije taksametra za vsako „

in nevtralnim vodom (na eleiciroštcvcu označena nižja
napetost).
2. Kot osnova za izračunanje žigovine za univerzalne
elektroštevce po prednji točki 4. se jemlje največja amperaža oziroma voltaža, ki je označena na števcu.
3. Kot osnova za izračunanje žigovine po prednjih
točkah 6. in 7. se za elektroštevce e transformatorji ali
upori jemljeta večja jakost in napetost toka, ki sta označeni na transformatorjih oziroma uporih. Povišek po
prednji točki 6. se vzame samo enkrat in ne glede na .
število in vrsto transformatorjev oziroma uporov, ki
pripadajo elektroštevcu. Za elektroštevce, ki se preizkušajo ločeno od transformatorjev, rabita kot osnova za
izračunanje žigovine reducirana jakost in napetost toka,
za kateri je elektroštevec dejansko zgrajen in ki sla na
njem označeni.
4. Vsi poviški po. prednjih točkah 2. do 6. se računajo od osnovne postavke po točki 1., vsak zase in neodvisno od drugega. Žigovina je sestavljena iz osnovne
postavke in seštevka vseh poviš'iov. Povišek po točki 4.
se upošteva samo enkrat in ne glede na to, koliko pomožnih naprav ima elektroštevec
Člen 12.
Izdelki h zlata, srebra in platine:
1. za izdelke iz zlata, od lkg
din 5000.—
2. za izdelke iz srebra, od 1 kg
„
500.—
3. za izdelke iz platine, od 1 kg .
„ 5000.—
Tu določena žigovina se odmerja od grama do grama. Vsak začeti gram se šteje za cel, gram. Zigovma
po prednjih predpisih se ne odmeri posamezno za vsako
vrsto zlatih, srebrnih in platinastih izdelkov, ki so predloženi sočasno, temveč po skupni z žigom opremljeni
teži. Za izdelke, sestavljene iz več vrst dragocenih kovin
(iz zlitin iz zlata, srebra in platine) se pobira žigovina,
kakor da so izdelani iz zlata.
Pr£ izdelkih iz zlata, srebra in platine, pripravljenih
za izvoz, se pobira za opremljen je z žigom za izvoz po
1 dinar za vsak komad izdelka.

Člen 11.
i
Elektroštevci:
1. Temeljne tarline postavke za elektroštevce z enim
sistemom za merjenje do napetosti 500 voltov, ne glede
na vrsto toka in periodičnost:
do 10 amperov
din 10.20.—
nad 10 do 50 amperov
»
SUi » 50 „ 200
n
„
SO.—
200 „ 500
r „ 500 amperov
100.—
2. Za več ko 500 voltov napetosti se zvišujejo postavke pod točko 1.:
za napetosti do 3000 voltov za 100%
nad 3000
200 S
•. Pristojbine
3. Za elektroštevce z dvema ali več merilnimi siČlen 13.
stemi se zvišujejo postavke pod točko 1. za 100%.
Preizkušanje sistema mor in merilnih priprav:
4. Za elektroštevce z dvema ali več tarifami, dalje
za univerzalne elektroštevce (z več nominalnimi ampeZa mere in merilne priprave,- ki se predlože za preražami oziroma voltatami), za elektroštevce z zavornimi izkušnjo sistema, ee pobira:
pripravami in za vse elektroštevce s pomožnimi napraa) za preizkušanje sistema
din 200.—
vami se zvišujejo postavke pod točko 1. za 50%.
b) za dopolnilno preizkušanje sistema
„ 100.—
5. Za precizne elektroštevce se zvišujejo postavke
Pripomba: Za preizkušanje, sistema samo pomožnih
naprav se pobira pristojbina za dopolnilno preizkušanje
pod točko 1. za 100%.
6. Za eloktroštevce, ki so preizkušajo skupaj • sistema. Ako se zahteva preizkušnja pomožne naprave
transformatorji ali upori, ki niso vdelani V oklop elektro- za priprave različnih velikosti ali vrst, se pobira priëtevea, so zvišujejo temeljne postavke pod toč. 1. za 50 Ve. etojbina za dopolnilno preizkušanje sistema samo enkrat.
7. Za transformatorje, ki ee preizkušajo ločeno od Za preiztaisanje sistema priprav, ki se razlikujejo med
elektroštevce, se pobira za vsak transformator oziroma seboj samo po velikosti ali samo neznatno po izdelavi
pri vcčfaznih transformatorjih za vsako fazo:
posameznih delov, a pripadajo istemu fabrikatu ali *e
predložijo za preizkušanje solema sočasno, &e pobira
a) za transformatorje toka do 500 A
din 50.— pristojbina za preizkušanje sistema samo enkrat."
v primarnem ovoju
za transformatorje toka nad 500 A
Člen 11
100.v primarnem ovoju
Overitve
hi
druge preizkušnje:
b) za transformatorje napetosti do
50.l.Za overitev priprav za preizkušanje vodomerov,
3O0OW v primarnem ovoju
plinomerov, sodov itd. se pobira:
za transformatorje napetosti nad
din 10Q.—
100.— za priprave s kotlom do 100 liti-or
3000 W v primarnem ovoju
nad 100 do 600 Ktror
„ 200.—
Pripombo:
eoo „ 1000 „
l 300.—
1. Pri elektroštevcu z več merilnimi sistemi in z
I»
„ 1000 litrov, za veafcin celih aH začetih
nevtralnim vodom se jemlje kot osnova za izračunanje
100 litrov še po
poviška po točki 2. napetost med enim glasnim vodom
10.—

2. Za pregled priprave za preizkušanje elektroštevcev se pobira:
za priprave za preizkušanje elektroštevca
z dvema žicama
din 2O0.—
za priprave za preizkušanje elektroštevca
z več žicami
„ 500.—
3. Za merjenja, preizkušnje in poizkuse, izvršene v
prid znanosti, industrije in obrti (točka 7. člena 3. zakona o osrednji upravi za mere in dragocene kovine),
za katere se po naravi dela ne mor© vnaprej ugotoviti
višina pristojbine, določi upravnik osrednje uprave za
mere in dragocene kovine za vsak primer posebej višino
pristojbine, kj jo je treba pobrati.
Člen 15.
Analize:
Za kemične analize zlitin iz zlata, srebra ali platine
6e pobira:
a) za analize zlitin iz zlata, po
din 100.—
30.—
b) „
„
„
„ srebra, po
»
100.—
e) „
„
„
„ platine, po '
ì>

Člen 16.
Ležarina:
Ako se v pregled predloženi elektroštevci in sodi
ne odpravijo en dan po določenem roku, se pobira za
vsak dan ležarina, in sicer:
za elektroštevce, za vsakega po
din 1.—
za sode, za vsakega od hI prostornine po
„ 2.—
Ostanek, manjši od hektolitra, se računa za cel
hektoliter.
III. Stroški strank ob poslovanju na kraju samem
Člen 17.
Ako stranke želijo, da se pregledajo njihova merila, overijo priprave, preizkusijo sistemi itd. zunaj stalnih ali začasnih prostorov urada, morajo:
1. obrniti se s pismeno in po predpisih kolkovano
prošnjo na urad, v čigar področje spada izvršitev zadevnega opravila (na upravo za mere, njene postaje za
preizkušnjo elektroštevcev, vodomerov itd. oziroma na
oddelke za kontrolo mer);
2. priskrbetj uslužbencu, kadar vrši delo na kraju
samem, brezplačno prikladne prostore, potrebno postrežbo, dalje material ali energijo (vodo, plin, električni tok, premog itd.), potrebno za preizkušanje;
3. skrbeti same in ob svojih stroških, da se preneeejo priprave, potrebne za uradno opravilo, iz stalnih
oziroma začasnih prostorov urada nà kraj opravila in
od tod nazaj, ali pa na kraj, ki jim ga uradnik določi;
v poslednjem primeru samo takrat, kadar kraj, ki ga je
uradnik določil, ni bolj oddaljen kot stalni ali začasni
uradni prostori;
4. povrnitj uslužbencu4 potne stroške in dnevnice,
določene v uredbah in pravilnikih, kakor tudi stroške
2& prenos priprav, kadar mora skrbeti za prenos uslužbenec sam.
Pripomba 1. V primerih po prednji točki 1. odloči
urad, ali je odhod na kraj sam potreben ali ne, in obvesti o tem stranko.
Pripomba 2. Določba prednje točke 3. velja v primerih, kadar se vršita pregled in žigosanje ali uradno
opravilo na kraju samem:
a) v območju sedeža osrednje uprave za mere ali
njenih postaj;

b) v območju stalnega sedeža oddelka za kontrolo
mer;
c) ob občasnem obhodu v območju središča za občasni pregled;
č) ob občasnem obhodu zunaj območja središča za
občasni pregled, ako je zadevno opravilo na kraju samem odobreno v delovnem programu ali ako se v programu ni moglo pravočasno določiti.
Člen 18.
Ako zahteva več strank, ki stanujejo v območju
enega kraja, s skupno prošnjo pregled in žigosanje meril
na kraju samem, trpijo skupno vse stroške, določene v
členu 17. te tarife.
IV. Drugi stroški in dolžnosti strank
Člen 19.
Poleg žigovine, pristojbin in stroškov, predpisanih
v Členih 2. do 17. te tarife, morajo stranke trpeti tudi
naslednje stroške:
a) za objavo tehničnih opisov in konstrukcijskih načrtov za novo odobrene sisteme meril;
b) za pomožne moči ali postrežbo, če so potrebne
pri delu za preizkušanje sistema meril ali pri merjenjih,
preizkušnjah in poizkusih, opravljanih v laboratoriju
osrednje uprave za mere za znanstvene ali industrijske
namene;
c) za material ali energijo (vodo, plin, električni tok
itd.), potrebno pri delih po prednji točki b), če se ta
dela opravljajo v laboratoriju osrednje uprave za mere;
5) za odvoz in dovoz mer in priprav za merjenje,
predloženih v pregled ali preizkušnjo.
Pripomba 1. Stroški za material v emislu prednje
točke c), potreben 'za kemične analize, obremenjajo
državo.
Pripomba 2. Stroški v smislu prednje točke c), potrebni za preizkušanje sistemov, se pobirajo samo v primerih, č« presegajo redni potrošek. O tem odloča uprav*
nik osrednje uprave za mere.
V. Pobiranje žigovine in drugih pristojbin
Člen 20.
Zigovina po členih 2. do 4., dalje po členu 5. za sode
za pivo do vštetih 3001 prostornine ter po členih 6.
do 11., dalje pristojbine po členu 13., po točkah 1. in 2.
člena 14. in po členu 15. ter stroški po točki 4. člena 17.
te tarife se pobirajo od strank vnaprej so preden se
prične uradno opravilo; žigovina za navadne sode in za
sode za piyo nad 3001 prostornine po členu 5., dalje po
členu 12. ter pristojbine po točki 3. člena 14. se pobirajo
po končanem pregledu, toda preden se izvrši žigosanje.
Ležarina se pobere, preden se stranki izroče pregledane in žigosane mere ali sodi.
Zigovino, pristojbine in ležarino po členih 2. do 15.
te tarife plačujejo stranke na čekovni račun Poštne hranilnice. Stroški po točki 4. člena 17. se plačajo pri zadevnem uradu v gotovini.
Člen 21.
Pristojbine po točki 3. člena 14. in po členu 19. te
tarife se plačujejo iz depozita, ki ga polože prizadete
stranke pri osrednji upravi za mere.
Za delo, na postajah za kontrolo mer se pristojbine
smejo plačati iz depozita, ki ga položijo stranke pri
osrednji upravi za mere oziroma pri oddelkih za kon.
trota mer.
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Člen 22.
Zigovina in pristojbine po tej tarifi se pobirajo za
mere in merilne priprave, kadar koli se opravlja njih
pregled in žigosanje, preizkuša sistem, vrši overitev itd.
Pobirajo se tudi takrat, kadar mere in priprave za merjenje ne ustrezajo zahtevanim pogojem in se brez žigosanja ali overitve vrnejo ali kadar se preizkušanje ne
konča z odobritvijo sistema.
VI. Oprostitev od plačevanja žigovine in pristojbin
Člen 23.
Zigovina se ne pobira:
1. ako se pokaže na prvi pogled, ne da bi se uporabil
kak instrument ali pripomoček, da se mera ne more
žkroB«ti;
2. ako prispejo mere ali merilne priprave razbite
ali če se razbijejo pri pregledu ali žigosanju;
3. za preaigosanje, ki se izvrši na novih merah, ki
so v zalogi zaradi prodaje;
4. za občasni pregled in* žigosanje mer državnih
uradov in ustanov, razen pridobitnih;
5. za tiste izdelke iz zlata, srebra in platine, ki se
zaradi nepredpisne čistine ali sestave ne morejo opremiti s čistinskim žigom, ali ki se uničijo;
6. za tiste sestavne dele iz navadnih kovin ali drugih tvarin, ki so na izdelkih iz dragocenih kovin, kakor
tudi za vdelano kamenje;
7. za pregledane, pa zaradi nepravilnosti zavrnjene
steklene mere, steklenice, posode in balone, kadar se
žigosajo v tovarnah za steklo;
8. za navadne sode, katerim se pri pregledu ne more
določiti prostornina, ker puščajo vedo.
Pripomba: Državne urade in ustanove, ki so oproščeni v smislu prednje točke 4. plačevanja žigovine, določi minister za trgovino in preskrbo.
Člen 24.'
Pristojbine se ne pobirajo:
1. za naknadno preizkušanje odobrenih sistemov
mer in merilnih priprav, da se dokončno ugotovi njih
uporabnost v javnem prometu;
2. za preizkušanje sistemov, kadar so vrše samo na
podlagi pregleda načrtov ali proračunov;
3. za overitev mer, merilnih priprav, aparatov itd.,
kadar se pokaže na prvi pogled, ne da bi se uporabil
instrument ali pripomoček, da se zadevna priprava ne
more overiti.
VIL Popust

č) na žigovini po členih 3. in 4. te tarife, kadar se
vrši žigosanje steklenih mer, steklenic, posode in steklenih balonov v tovarni za steklo.
. 2. Za 50%:
na žigovini po členu 11. te tarife, kadar dajo ustanove, naštete pod točko 1. a) tega člena, na razpolago
svoje prostore, priprave in postrežbo za pregled in žigosanje elektrostevcev.
Pripomba 1. Popust po točkah 1. in 2. ostane isti ne
glede na to, ali se vršita pregled in žigosanje na sedežu
ali zunaj sedeža urada.
Pripomba 2. Popust po točkah l.b) in 1. c) se daje
samo v primerih, če so v pregled in žigosanje predložene
mere, merilne priprave in sodi izdelani ali v toliki meri
popravljeni, da se morejo Šteti za nove v industrijskih
podjetjih, urejenih za ta namen, ali v podjetjih, pri katerih je stalna ali občasna postaja za kontrolo mer.
- Pripomba 3. Popust po točki 2. se daje samo po
poprejšnjem pritrdilu ministra za trgovino in preskrbo s pogoji, ki se predpišejo in veljajo samo za elektroštevce, ki so last ustanov, naštetih v točki l.a) tega
člena.
VIII. Povrnitev žigovine in drugih pristojbin
Člen 26.
Do povračila žigovine in drugih pristojbin, pobranih
po tej tarifi (členi 2. do 16.), imajo pravico stranke, ki
so vplačilo izvršile, samo v tehle primerili:
1. če se uradno delo, za katero se je izvršilo plačilo,
ni opravilo;
2. če se je pobrala po pomoti stranke ali uslužbenca
višja zigovina, pristojbina ali ležarina, nego bi bilo
treba, in
3. v vseh primerih, naštetih v členih 23. in 24, ko
se je zigovina plačala vnaprej.
Člen 27.
Prošnje strank za povračilo plačil po Členih 2. do
16. te tarife odpremi urad, ki je vplačilo pobral, na mistrstvo za trgovino in preskrbo (osrednjo upravo za
mere in dragocene kovine). Prošnje se vzamejo v pretres
samo tedaj, če se: a) priloži prošnji pobotnica osrednje
uprave za mere ali njene postaje oziroma zadevnega oddelka za kof^rolo mer o izvršenem vplačilu in se ta
prošnja vloži v roku 30 dni, ki se računajo v primeru
točk 1. in 2. člena 26. od dneva plačila, v primeru točke
3. člena 26. pa od dneva, ko so se mere, merilne priprave
itd. predložile v pregled.

Člen 25.
Ob pregledu in žigosanju mer in merilnih priprav,
steklenic, posod in sodov so dovoljeni naslednji popusti:
1. Za 20%:
a) na žigovini po členih 8., 9. in 11. te tarile, kadar
se pregledujejo in žigosajo plinomeri, vodomeri in elektroštevci, ki se uporabljajo po delavnicah, obrtnih napravah in podjetjih, ki so v lastj ali v upravi mest ali
občin, ako dajo zadevne ustanove ali podjetja na razpolago za delo potrebne priprave, postrežbo in prostore;
b) na žigovini po členih 8. do 11. te tarife, kadar se
vršita pregled in žigosanje plinomerov, vodomerov,
elektrostevcev ali taksametrov kdaj pa kdaj v prostorih
industrijskih podjetij, urejenih za ta namen.
c) na žigovini, predpisani po členih 2., 3. in 5. do 11.
te tarife, kadar se vršita pregled in žigosanje mer in
merilnih priprav in sodov v stalnih ali začasnih postajah
za kontrolo mer, ustanovljenih z dovoljenjem ministra
fca trgovino in preskrbo;

IX. Delovni cas uslužbencev
Člen 28.
Pri dehi na kraju samem, ne glede na to, ali se vrši
v območju ali zunaj območja stalnega sedeža urada, so
uslužbenci zavezan^ največ za delovni čas, ki je predpisan - uradu.
To ne velja za pregled meril državnih ali zasebnih
železniških podjetij; v takih primerih mora uslužbenec
uravnati svoj delovnj čas po železniškem voznem redu.
X. Končne določbe
Člen 29.
Ta tarifa velja od prvega dne naslednjega meseca po
objavi v Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 2. maja 1945.
Et 154.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
JJ. SokoloT s; r.
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Na podlagi drugega odstavka člena 22. finančnega za-4
kona za proračunsko dobo julij—december 1915 predpisujem naslednje

navodilo
za uvajanje, odmerjanje in pobiranje davščin narodnih odborov
I.
Za poravnavanje potreb krajevnih, mestnih, okrajnih
in okrožnih narodnih odborov se sme odmerjati in pobirati doklada na državni osnovni davek. To doklado je
odmeriti z določnim odstotkom za krajevne, mestne,
okrajne in okrožne narodne odbore.
Odločbo o uvedbi te doklade izdajo federalna ministrstva za finance oziroma glavni in pokrajinski narodni
odbori, z omejitvijo, da se ne more dovoljevati dokladna
stopnja nad 200%.
Doklada s© v tem primeru odmeri za zadevno leto
na zemljarino, zgradarino, pridobnino, na rentni davek,
kj se odmerja po razporedu, in na družbeni davek. Pri
vseh teh davčnih oblikah je podlaga za odmero ves enoletni osnovni davek.
Ob uvajanju prednje đoklade morajo krajevni, mestni,
okrajni in okrožni narodni odbori sestaviti obrazložen
predlog in pri tem navesti podrobne podatke o svojih
izdatkih in dohodkih.
Okrožni narodni odbor predlaga odstotek doklade za
vse svoje območje po svojih podatkih in podatkih krajevnih, mestnih in okrajnih narodnih odborov .V ta namen
priskrbi vsak krajevni, mestni in okrajni narodni odbor:
1. podatke o skupnem znesku letnega osnovnega davka
po vseh omenjenih davčnih oblikah za leto, za katero pripravlja predlog za svoj© območje; 2, podatke, ali je potrebna uvedba doklade glede na dohodke in izdatke in
ako je potrebna, znesek, katerega je treba pokriti z doklado. Tako zbrane podatke pošlje vsak krajevni mestni
in okrajni narodni odbor s podrobno obrazložitvijo okrožnemu narodnemu odboru. Ako ti podatki niso točni ali
so nezadostni, more okrožni uarodni odbor zahtevati dopolnilne podatke od tistih krajevnih, mestnih^li okrajnih
narodnih odborov, katerih podatki so nepopolni ali nejasni.
Ko okrožni narodni odbor zbere prednje podatke od
vseh krajevnih, mestnih in okrajnih narodnih odborov
in podatke za določitev zneska doklade za svoje lastne
potrebe, se loti ugotavljanja skupnega zneska doklade za
svoje območje. V ta namen ugotovi najprej skupni znesek
letnega predpisanega osnovnega davka za vse območje.
Nato ugotovi znesek, bi ga mora dobiti od pobranih doklad za pokritfe potreb okrožnega narodnega odbora in
doda temu znesku posamezno vse zneske vseh podrejenih
krajevnih, mestnih in okrajnih narodnih odborov, ki jih
je treba pokriti z doklado. Na ta način izračuna skupni
znesek nameravane doklade za svoje območje, ki mu je
potreben, da more določiti odstotek doklade. Odstotek za
odmero doklade za vse območje okrožnega narodnega
odbora se izračuna iz razmerja med zneskom predpisa
in skupnim zneskom nameravane doklade.
Na primer: Okrožni narodni odbor ima dva okraja;
prvi ima štiri krajevne narodne odbore in en mestni
narodni odbor, drugi pa tri krajevne narodne odbore in
en mestni narodni odbor. Za krajevne, mestne, okrajne
narodne odbore in okrožni narodni odbor sam so zbrani
tile podatki:

Krajevni narodni odbor:
ima letni osnovni davek:

z doklado mora
pokriti:
din
100.000—
150.000—
150.000—
100.000—

din
a) 400.000—
b) 500.000—
c) 600.000—
č) 300.000—
Mestni narodni odbor:
d) 600.000—
Okrajni narodni odbor:
o) 2,400.000—
Krajevni narodni odbor:
f) 200.000—
g) 100.000—
h) 50.000—
Mestni narodni odbor:
i) 250.000—

200.000—
800.000—

60.000—
80.000—
20.000.—
II.

100.000—

Okrajni narodni odbor:
600.000—
200.000.—
Okrožni narodni odbor:
3,000.000—
1,000.000.—
Skupni znesek, ki so mora pokriti
z doklado, znaša ....... dinarjev 2,400.000—
Iz razmerja med skupnim predpisom osnovnega
davka za vse okrožje, ki znaša 3,000.000.—, in izračunanim zneskom potrebnih doklad, ki znaša 2,400.000.—, se
dobi 80% kot odstotek doklade za vse območje okrožja
(2,400.000 X 100 : 3,000.000 = 80%).
Odstotek se zaokroži tako, da so ulomki do 50 par
črtajo, nad 50 par pa zaokrožijo na naslednje celo število.
Ko tako določi odstotek doklade, mora okrožni narodni odbor določiti ključ za razdelitev doklade, posebej
za veak krajevni, mestni narodni odbor. Po letnem predpisanem osnovnem davku za zadovni krajevni in za
mestni narodni odbor in po splošnem odstotku doklade,
ki je predlagan za ta okrožni narodni odbor, se ugotovi
najprej letni znesek doklade, ki ga j© treba predpisati
in pobrati v tem krajevnem oziroma v mestnem narodnem odboru (n. pr. za krajevni narodni odbor, naveden
pod a): 400.000X80% =320.000). Iz razmerja mod tem
letnim zneskom doklade in zneskom, ki naj ga krajevni narodni odbor dobi od doklade, dobimo po računski
poti odstotek, ki se mora od doklade, pobrane v tem krajevnem narodnem odboru, izročiti krajevnemu narodnemu odboru (n. pr. za okraj I.: 2,400.000 X 80 % —'
1,920.000, letni znesek doklade 300.000 X 100 : 1,920.000
= 16%). Dohodek, ki ostane, ko se pokrijejo potrebe
krajevnega oziroma mestnega narodnega odbora in
okrajnega narodnega odbora, pripade okrožnemu narodnemu odboru. Tako bo za krajevni narodni odbor a) ključ za razdelitev pobrane doklade naslednji: krajevnemu narodnemu odboru a) 31 »/o, okrajnemu narodnemu odboru 16%, okrožnemu narodnemu
odboru 53%; za krajevni narodni odbor b): krajevnemu
narodnemu odboru 37%, okrajnemu narodnemu odboru
16%, okrožnemu narodnemu odboru 47%; za krajevni narodni odbor c): krajevnemu narodnemu odboru 31%,
okrajnemu narodnemu odboru 16 %, okrožnemu narodnemu odboru 53%; za krajevni narodni odbor S) in
mestni narodni odbor d) : krajevnemu oziroma mestnemu
narodnemu odboru 42%, okrajnemu narodnemu odboru
16%, okrožnemu narodnemu odboru 42%.
Ko okrožni narodni odbor na ta način določi enotni
odstotek doklade in ključ za razdelitev dohodkov, posebej za vsak podrejeni krajevni oziroma mestni narodni
odbor, pošlje vse gradivo s potrebno obrazložitvijo federalnemu ministrstvu za finance oziroma davnemu in po-
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krajinskemu narodnemu odboru, da odobrita uvedbo doklade in določita dokončno odstotek doklade. Ko odobri
federalno ministrstvo za finance oziroma glavni in pokrajinski narodni odbor odstotek doklade, odobri tudi
ključ za razdelitev doklade posebej za vsak krajevni
oziroma mestni narodni odbor.
Ko je odstotek doklade dokončno odobren, 6e izvrši
odmera doklade hkrati z odmero državnega davka in
jo opravijo ista oblastva, ki odmerjajo državni davek. Za
vsak krajevni oziroma mestni narodni odbor se odmerja
doklada v istem odobrenem odstotku, ki velja za vse
območje tega okrožnega odbora. Odmerjena doklada se
vpiše v poseben stolpec davčnega razporeda, davčne
glavne knjige in dnevnika vplačil.
Stalna oprostitev od državnega davka po predpisih
zakona o neposrednih davkih ima za posledico seveda
tudi oprostitev doklade.
Pri začasnih olajšavah oziroma oprostitvah od državnega davka se ta doklada odmerja v vseh primerih, ko
ni z zadevnim zakonskim predpisom izrecno določena
oprostitev od doklade.
V primerih oprostitve od državnega davka po posebnih odločbah odločijo o morebitni oprostitvi od doklade pristojno federalno ministrstvo za. finance oziroma
glavni in pokrajinski narodni odbori na obrazložen predlog zadevnega narodnega odbora.
Doklada so pobira ob istem času, na isti način in po
istih oblastvih, kot se pobirajo državni davki po veljavnih
predpisih, ki v vsem ostalem veljajo tudi ,za doklade
(kakor n. pr. odpisi, plačilni roki itd.). Pobrani zneski
se knjižijo v odplačilo državnih davkov in te doklade
• sorazmerju s skupnim predpisom davka in doklad zadevnemu davčnemu zavezancu.
Oblastva, ki pobirajo doklade, pošljejo po preteku
vsakega meseca po ključu, ki je odobren za vsak krajevni oziroma mestni narodni odbor, doklado, pobrano od
zavezancev teh odborov, krajevnemu, mestnemu okrajnemu in okrožnemu narodnemu odboru.
Ako ima kak krajevni narodni odbor po odobrenem
ključu za pokritje svojih potreb pravico do več ko 100%
doklade, pobrane za njegovo območje, mora razliko do
odobrenega odstotka zahtevati od okrožnega narodnega
odbora vsak mesec, in sicer po dokladi, pobrani na njegovem območju. Prav tako ravnajo v takih primerih'
mestni in okrajni.narodni odbori.
Ako kak mestni narodni odbor kot samostojna
enota ne spada v območje okrožnega narodnega odbora,
pošlje predlog za uvedbo doklade po navedenem postopku neposredno oblastva, ki je pristojno za odobritev; pri
njem ni potrebe na razdelitvi dohodkov po ključu, ker
gre ves dohodek temu mestnemu narodnemu odboru, ki
ima položaj okrožnega narodnega odbora.

V izjemnih primerih eme za posebne potrebe vsak
/krajevni, mestni, okrajni in okrožni narodni odbor zahtevati uvedbo posebne doklade, ki naj bi se odmerjala
samo na njegovem območju. Potrebo po uvedbi take doklade je treba nadrobno obrazložiti. Predloge za uvedbo
te doklade odobrujejo federalna ministrstva za finance
oziroma glavni ali pokrajinski narodni odbor, ko poprej
slišijo mnenje okrožnega narodnega odbora. Ko se taka
posebna doklada odobri, jo odmerijo in pobirajo oblastva,
ki odmerjajo državni davek, hkrati z^ davkom, toda jo
odmerijo in knjižijo ločeno od redne doklade in jo po
preteku meseca pošljejo narodnemu odboru, v čigar
korist je bila ta posebna doklada odobrena.
Vse samoupravne doklade, ne glede na to, ali so
redne ali izjedne, ki 80 bile uvedene pred okupacijo ali

v času okupacije, se štejejo za ukinjene od dneva osvoboditve.
Samoupravne doklade, ki so bile uvedene že po osvoboditvi, prenehajo veljati, ako ni bila odločba o uvedbi
teh doklad izdana po spredaj navedenem postopku in
ako ta odločba ni skladna s temi določbami. Zneski, pobrani na račun takih doklad, ki prenehajo veljati, se
sprejmejo kot odplačilo rednih doklad po tem navodilu;
ako pa se taka redna doklada ne uvede, ker ima naredni
odbor zadosti drugih dohodkov, se pobrana doklada ne
vrne.
Krajevnim, mestnim, okrajnim in okrožnim narodnim odborom se obvezno naroča, naj določijo redno doklado v najnižjih možnih zneskih, da bi bil odstotek doklade čim nižji. Ta doklada mora pokrivat; najnujnejše
potrebe, in to, kolikor se ne morejo pokriti z drugimi
viri dohodkov. Le tedaj, ako bi bila ta doklada kljub temu
nezadostna, se sme zahtevati uvedba doklade za socialne
potrebe (posebna doklada).
En primerek odločbe o .odobritvi bodisi enotne doklade bodisi posebnih doklad in prepis zahteve za uvedbo
doklade pošlje oblastvo, ki je doklado odobrilo, proračunskemu oddelku zveznega ministrstva za finance za
njegovo razvidnost.
Oblastva, ki doklade odobrujejo, morajo ukreniti vse
potrebno, da predlagajo narodni odborj svoje zahteve za
uvedbo doklade v skladu s prednjim postopkom.
II.
Za pokritje v proračunu določenih izdatkov smejo
krajevni, mestni, okrajni in okrožni narodni odbori uvesti
in pobirati v svojo korist naslednje takse:
,1. krajevni in mestni narodni odbori vse tiste takse,
ki so bile odobrene v korist bivših kmetiških in mestnih
občin za leto 1941. S tem se razumejo takse, ki so se
pobirale do 6. aprila 1941 z odobritvijo pristojnih oblastev, in to v zneskih, ki so veljali na dan 6. aprila 1941.
Pobiranje teh take in njih morebitno zvišanje do
100% odobruje pristojno federalno ministrstvo za finance oziroma pristojni glavni ali pokrajinski narodni odbor.
Tako zvišanje se sme dovolili samo tam, kjer to terjajo
neogibne potrebe.
0 zahtevah krajevnih in mestnih narodnih odborov
za uvedbo novih taks (ki niso obstajale na dan 6. aprila
1941) ali za zvišanje obstoječih taks nad 100% odloča
zvezno ministrstvo za finance oziroma glavni ali pokrajinski narodni odbor,
2. okrajni narodni odbori smejo uvesti in pobirati
takse po naslednjih tarifnih številkah splošne taksne
tarife, in to v tehle odstotkih državne takse:
a) tar. Štev.
b)
„
„
c)
„
č)
„
d)
e)
f)
4)
h)
i)

i)

k)
1)

»
»»
i»
i»

>»
»,
»,
M

»»

12, toč. a) in b)
40, to«, a)
40, to«, b)
,
62, 64 do 66
-.
81, toč. 1.
81, toč. 3. pod a) in b)
85
97
93
100
235
259
259-a
214, toč. a)

25 »A
25»/«
KOV.
l^t'a
100»'.

25<1'.
100 « o
100 V,
50»/o
50°/o
50«/»
25 V.
50 V.
50»/.

Te takse ali njih-del se smejo pobirati poleg državnih taks v korist okrajnega narodnepa odbora na vsem
območju tega okrajnega narodnega odbora, ko jih odobri
federalno ministrstvo za finance oziroma glavni ali pokrajinski narodni odbor]
.
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3. okrožni narodni odbori smejo uvesti in pobirati
takse iz naslednjih tar. številk splošne taksne tarife,
in to v tehle odstotkih državne takso:
a) tar. štev.
b)
„
c)
„
č)
„
d)
„
e)
„
Î)
„

23
84
91 do 04
98
99-a
99-c
99-č, odst. 1.

-

10°/o
25»/e
25 °/o
50»/»
40«/»
50 «h
100%

Te takse ali njih del se smejo pobirati poleg državnih taks v korist okrožnega narodnega odbora na vsem
območju tega okrožnega narodnega odbora, ko jih odobri
federalno ministrstvo za finance oziroma glavni ali pokrajinski narodni odbor.
En primerek odločbe o odobritvi taks, navedenih
spredaj pod 1., 2. in 3. in prepis zahteve za uvedbo teh
taks pošlje oblastvo, ki jih je odobrilo, proračunskemu
oddelku zveznega ministrstva za finance za njegovo razvidnost.
Glede odmere, pobiranja, taksno-kazenskega postopka in vsega ostalega se nalično uporabljajo veljavni
taksni predpisu
III.
Za pokritje v proračunu določenih izdatkov smejo
mestni narodni odbori uvesti in pobirati v svojo korist
trošarino na naslednje predmete:
1. na vse alkoholne pijače, za katere se plačuje
državna trošarina, v znesku 50% državne trošarine.
Na ostale predmete, zavezane plačilu državne trošarine, se ne sme uvesti nobena posebna trošarina v korist
mestnega narodnega odbora;
2. na vse predmete, razen iz prednje točke 1., na
katere je bila naložena trošarina v korist bivše mestne
občine za leto 1941. S tem se razumejo Usti predmeti1, na
katere se je pobirala trošarina do 6. aprila leta 1941.
z odobritvijo pristojnih oblastev.
Pobiranje te trošarine in njeno morebitno zvišanje
do 100% odobruje federalno ministrstvo za finance oziroma glavni ali pokrajinski narodni odbor.
Glede postopka: pobiranja, kontrole, prestopkov, povračila, zastaranja in vsega ostalega se uporabljajo nalično določbe, ki veljajo za pobiranje državne trošarine.
>Mesta< v smislu tega predpisa eo mesta, ki so do
6. aprila 1941 pobirala trošarino z odobritvijo pristojnih
oblastev.
IV.
Po en primerek odločbe, s katero so se odobrile
epredaj pod L, Il.in III. navedene davščine s predlogom,
s katerim se je zahtevala uvedba teh davščin, se pošlje
proračunskemu oddelku zveznega ministrstva za finance
za njegovo razvidnost (zadnji odstavek člena 22. finančnega zakona za proračunsko dobo julij—december 1945).
Predloge za uvedbo doklad, taks in trošarine, ki
•presegajo višino po tem navodilu ali vsebujejo take vrste
davščin, ki nimajo značaja doklade, taks ali trošarine,
odobruje zvezno ministrstvo za finance na predlog federalnega ministrstva za finance oziroma glavnega ali pokrajinskega narodnega odbora.
Pri pregledu zahtev za uvedbo taks in trošarine ee
opozarja, da se za isti pojem porabljata naziva ùvoznina
in trošarina. Z uvoznino se razume taksa za blago, kj se
uvozi v rajon narodnega odbora, se v njem potroši ali pa
se pozneje zopet odpelje in potroši zunaj rajona. Za razliko od trošarine se ta posredni davek plačuje samo za
blago, ki se je v rajon narodnega odbora uvozilo, nikakor
pa ne tudi za blago, ki se je v rajonu proizvedlo. Poleg
tega je za uvoznino popolnoma brezpomembno, kje ee
blago potroši, y rajonu ali zunaj njçga. Uyoznina bi bila

nekakšna carina narodnih odborov in se zato ne more
dovoljevati.
S trošarino je treba razumeti posredni davek na
potrošnjo v mejah trošarinskega rajona rarodnega odbora, no glede na to, ali je blago proizvedeno v mejah
tega rajona ali zunaj njega. Trošarina bi se morala potemtakem plačati tako za blago, ki se je v ta rajon uvozilo in v njem potrošilo, kakor tudi za blago, ki se ^e
proizvedlo v mejah rajona in v njem potrošilo. Samo po
sebi se razume, da se blago, ki se v trošarinski rajon
uvozi, pa se v njem ne potroši, ne sme obremeniti s
trošarino. Prav tako se ne sme obremenjati s trošarino
blago, ki je proizvedeno v mejah tega trošarinskega rajona, pa ee v njem ne potroši, temveč se iz njega izvozi
in potroši zunaj ali pa je še v rajonu neprodano
v skladišču.
Enako je treba opozoriti na to, da se no sme uvajati
in pobirati nobena davščina za prevoz ali izvoz kakršnega
koli blaga z območja enega na območje drugega narodnega odbora oziroma z območja ene federalne enote na
območje druge federalne enote.
Prav tako se ne smejo uvajati in pobirati trošarine,
takse ali kakršne koli druge davščine:
a) na premog, električno energijo in nafto, kadar
rabijo za pogonsko sredstvo oziroma surovine za proizvodnjo dobrin;
b) na motorna vozila vseh vrst;
c) na sekanje lesa;
č) na kalcijev karbid, ako rabi tovarnam karbida za
proizvodnjo kemičnih preparatov, za proizvodnjo toplote ali razsvetljavo pri ribolovu na morju in za razsvetljavo v rudnikih.
Razen navedenega se sploh ne smejo uvajati in pobirati: taksa na surovine, pogonski material ali na dovršene izdelke no glede na vrsto surovine ali dovršenega izdelka.
Prav tako se ne sme pobirati trošarina na naslednjo
predmete: 1. ril; 2. vse vrste semena za setev; 3. fižol;
4. zelje; 5. krompir; 6. mleko; 7. moko; 8. kruh; 9. otroško moko vseh vrst; 10. navadno milo za umivanje rok'
in 11. zdravila.
Ustavlja se pobiranje vseh odobrenih davščin za
proračunsko dobo julij—december 1945, ki imajo značaj
uvoznine, takse: na prevoz, izvoz, na surovine in dovršene izdelke, kakor tudi davščin, ki so navedene spredaj
pod točkami a) do Č), ker so škodljive gospodarskim
koristim območja tistega narodnega odbora, kateremu v
prid so bile te davščine odobrene.
Ostale takse in trošarine, ki so jih pristojna narodna
oblastvà odobrila za to proračunsko dobo, se bodo pobirale do konca te proračunske dobe, ne glede na to, ali
se njih višina krije z višino davščin, katere določa to
navodilo ali ne.
Začenši s proračunsKo 'dobo januar—december 1946
in za vsako prihodnjo proračunsko dobo je vsak narodni
odbor dolžan predložiti zahtevo za odobritev davščin,
katere namerava pobirati v tej proračunski dobi, in se
pri tem držati načel, katere obsega to navodilo.
Ko stopi to navodilo v veljavo, preneha veljati odlok, s katerim se uvaja odmera in pobiranje doklade na
državni temeljni davek, III. št. 99 z dne 15. januarja
1945 (Uradni list DFJ št. 4 z dne 13. februarja 1945,
str. 43), ter navodila, izdana za izvrševanje tega odloka.
To navodilo velja od dneva objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 29. avgusta 1945.
St. 8130.
Minister za finance:
Sretcn Žujović s. r.
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Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 17. septembra 1945.
Besedilo: Kmetska posojilnica Ljubljanske okolice v Ljubljani, zadruga z
neomejenim jamstvom.
Na izredni skupščini dne 31. avgusta
1945 so se spremenila zadružna pravil
a v §§ 8., 20., 21., 24., 26., 27., 28.
in .36.
Zadružni delež znaša din 2.50.
vJavne razglase, zlasti vabila na skupščine razglaša zadruga v Uradnem listu
federalne Slovenije, v Zadružnem glafi
ilu in po potrebi v dnevnem časopisju.
Upravni odbor sestoji iz šestih zadružnikov in se voli za dobo treh let.
'Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
v Ljubljani
dne 15. septembra 1945.
Zadr. I 74/83,
*
131.
Sedež: Ljubljana.
'Dan vpisa: 10. september 1945.
Besedilo: Nabavna zadruga urarjev in
zlatarjev za ljubljansko pokrajino •
Ljubljani,
zadruga z omejenim jamfi
tvom.
t Izbrišeta ee člana upravnega odbora
Jazbec Janko in Vilhar Jakob, vpišeta
Pa se člana upravnega odbora Kajfež
Anton, urarski mojster v Ljubljani, Miklošičeva 14 in Zupančič Srečko, zlatarski mojster y Ljubljani, Celovška cesta.
Okrožno narodno kot trg. sodišče
T Ljubljani
\
dne 10. septembra 1945.
Zadr. IV. 116/7. .
1

' Razna oblastva
777—2^2

Razglas
Tvrdka Dolničar & Richter v Ljubljani je zaprosila za obrtno policijsko
odobritev tovarne za izdelavo mila,
Pralnih praškov, sveč in mazil za čev.
IJe, ki jo namerava zgraditi na zemljicu parcel št. 737/1, 737/2, 726, 711/2 in
"12 k. o. Vič. Projekt določa tudi, še
gradnjo kanala za odpadne vode z izlivom v potok Mali graben.
Da se ugotovi dejansko in pravno
stanje v pogledu zaščite občih javnih
koristi in koristi ter pravic sosedov
Riejašev, katere bi utegnile biti prizattete po gradnji predmetne naprave,
razpisuje
••••, obrtno-industrijski. oddelek, na
osnovi §§ 107., 108. in 109. obrtnega zakona in §§ 2., 23. in 54. zakona o rabi,
napeljevanju in odvajanju voda javno
icMKisi^sko razPravo za dan 6. oktobra
1945 na kraju, kjer se bo tovarna gra^a,--t.-jrna parceli št. 737/1 i. sl. k. o.

Sestanek komisije je pri hiši št. 45
Ljubljana-Vič na zapadnem koncu Ceste dveh cesarjev ob 8. uri zjutraj.
Interesenti in mejaši se s tem obveščajo, da so jim tozadevni načrti in
opisi na vpogled do dneva razprave v
obrtno-industrijskem oddelku MNOO,
Beethovnova ul. št. 7•1, soba št. 30, in
sicer vsak dan ob uradnih urah od 8.
13. ure.
Interesenti in mejaši imajo pravico
podati glede nameravane naprave
eventualne svoje ugovore bodisi pismeno ali pa ustno na zapisnik do dneva
razprave v obrtnem oddelku MNOO ali
pa na samem razpravnem naroku. Ce se
ugovori ne bi pravočasno podali, se bo
naprava oblastveno odobrila, kolikor ne
bo ovir iz javnih ozirov.
Ljubljana dne 20. septembra 1945.
Mestni narodnoosvobodilni odbor,
predsednik:
Albreht Fran e. r.
814

St. 387/45.

Razpis
Dekanat medicinske fakultete v Ljubljani razpisuje naslednja mesta:
1. pri stolici za splošno patologijo in
patološko anatomijo dve mesti asistentov za patološko anatomijo;
2. pri stolici za fiziologijo in fiziološko kemijo:
a) eno mesto asistenta pripravnika za
fiziologijo,
b) eno mesto asistenta pripravnika za
fiziološko kemijo;
3. pri stolici za histologijo in embriologijo eno mesto asistenta pripravnika
za histologijo in embriologijo.
Prosilci naj vložijo prošnje najkasneje
do 8. oktobra 1.1. na dekanatu medicinske fakultete. Prošnji je priložiti listine
po § 3. uradniškega zakona poleg tega pa
še curriculum vitae, seznam publikacij,
ocenitve in potrdilo pristojnega N00.
Dekanat medicinske fakultete v Ljubljani
dne 24. septembra 1945. Dr. Lavric" B. s. r.,
t. č. dekan.
802—3—1

Poziv upnikom in dolžnikom
Na podlagi odloka AVN0J-a od 21. novembra 1944 o državnem upravljanju
imetja odsotnih oseb pozivamo vse upnike in dolžnike veleposestva dr. Windisch-Grätza Alfreda dedičev v Rogatcu,
da v roku 8 dni od objave tega poziva
prijavijo vse svoje terjatve in dolgove,
ter predložijo potrebne dokazilne listine. Pravice, ki do tega roka ne bodo
prijavljene, ugasnejo.
Ker so po odloku AVN0J-a z dne 21.
novembra 1944 nični in neveljavni vsi
pravni posli, sklenjeni od 6. aprila 1941
dalje, pozivamo vse tiste, ki so «l is tega
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mete in stvari ali nepremičnine iz kateregakoli naslova (v odkup, v shrambo,
v najem, v izposoditev ali v darilo), da
jih najkasneje v roku 8 dni od objave
tega poziva vrnejo ali pa prijavijo podpisani upravi, ker bodo sicer prijavljeni
pristojnim oblastvom radi kazenskega
postopka.
Rogatec dne 22. septembra 1945.
Državna gozdna uprava v Rogatcu
upravitelj:
Ing. Radovan Zupančič

Razno
806

Poziv upnikom in dolžnikom
Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri tvrdki >SEK0TEX«, tekstilna industrija d. z o. z., Ljubljana,
Gutsmanova ul. 30, poziva vse upnike
in dolžnike podjetja, da ji javijo najkasneje 8 dni po objavi tega razglasa v
Uradnem listu svoje terjatve oziroma
obveze z dokaznim materialom, ker se
po tem roku došle prijave ne bodo več
upoštevale.
Delegat ministrstva za industrijo
in rudarstvo pri tvrdki >Sekotexc
d. z o. z. v Ljubljani:
Vodcnik Milko
Izgubljene listine
Izgubil sem začasno železničarsko legitimacijo št. 129723, izdano od direkcije drž. železnic v Ljubljani in novo
osebno izkaznico, izdano od okrajnega
odbora OF na Jesenicah, oboje na ime
Anser Iztok iz Podnarta. Proglašam jih
za neveljavni.
819
Anser Iztok
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Casagrande
Ljudmila iz Ljubljane. Proglašam jo za
neveljavno.
792
Casagrande Ljudmila
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano od komande narodne milice v Ljubljani na ime Cotič .Vali, stan. Ljubljana,
Beethovnova 14.
823
Cotiè Vali
Izgubila sem novo osebno izlcznico
št. 270, izdano
od krajevnega N00 v
Skofji Lokj na •• Četrtič Hermina iz
Škofje Loke. Proglašam jo za neve.
Ijavno.
820
Cotrtič Hermina
Izgubila sem novo začasno osebno Izkaznico, izdano od okrajnega N00 v
Ribnici na Ime Dejak Ljudmila Iz Rakitnice, okraj Kočevje, Proglašam Jo za no-

velJAvno,
rea
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Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Faninger Marija iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
805
Faninger Marija
Izgubila eem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Jankovič Marija iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
794
Jankovič Marija
Izgubila sem izpričevalo I. razreda I.
klasične gimnazije v Ljubljani za leto
1943/44. na ime Jurančič Alenka iz LjubIjane. Proglašam ga za neveljavno.
803
Jurančič Alenka
Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime Juvan
Vladimir iz Ljubljane. Proglašam ga za
neveljavnega.
799
Juvan Vladimir
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija B št. 23691, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Kendič Alojz iz Ljubljane. Proglašam jo
za neveljavno.
796
Kendič Alojz
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Klemen Ivan iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
797
Klemen Ivan
Ukradena mi je bila osebna légitima,
cija, izdana od komande.narodne milice
v Ljubljani, glaseča se na ime Koračin
Fran ja. Ljubljana, Zadružna ul. 18 in
jo proglašam za neveljavno.
817.
Koračin Franjo
Uničena mi je bila ob priliki eksplozije na glavnem kolodvoru dne 8. junija t. 1. diploma o izpitu carinsko posredniške stroke, opravljenem na trgovski akademij £ Ljubljani y. mesecu

juliju 1944 na ime Likar Ciril iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
815
Likar Ciril
Ukradena mi je bila začasna osebna
izkaznica, izdana od N00 v Planini pri
Rakeku na ime Mrhar Rada, štev. 56.
Proglašam jo za neveljavno.
810
Mrhar Rada
Odvzet mi je bil indeks medicinske
fakultete univerze v Ljubljani na ime
Ogrizek Franc iz Ljubljane. Proglašam
ga za neveljavnega.
818
Ogrizek Franc
Izgubila sem izpričevalo VILa razreda
II. drž. ženske realne -gimnazije v Ljubljani za 1. 1941/42. na ime Polajnar Ema
iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
804
Polajnar Ema
Izgubil sem maturitetno izpričevalo
drž. klasične gimnazije v Ljubljani na
ime Pucihar Anton iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
808
Pucihar Anton
Izgubil sem " izpričevalo I. razreda
I. dekliške meščanske šole v Ljubljani
(Sv. Jakob) za 1. 1943/44. na ime Puh
Anica iz Ljubljane. Proglašam ga za
neveljavno.
816
Puh Anica
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izda- o od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Pureber Valerija iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
809
Pureber Valerija
Ukradeni so mi bili: osebna izkaznica,
izdana od SNOO v Êidu, odpustnica iz
službe, izdana od glavnega odbora Vojvodine v Srem. Mitrovici, osebna karakteristika, izdana od mesinecra N00 v
Šidu, osebna karakteristika, izdana od
I. mestne četrti v Zagrebu, potrdilo o
mojem padlem bratu Rudmanu Stanku. ••> od 32. divizüe x Zagrebu, in

dekret o začasnem imenovanju kot delegat tvrdke >Labor« v Orehovem, izdan
po 0N00F v Celju. Proglašam vse listi
ne za neveljavne.
791
Rudman Alojz
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Sršen Albina iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
807
Sršen Albina
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Ulčakar Ivan iz Za«
loga. Proglašam jo za neveljavno.
793
Ulčakar Ivan
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Valant Jožef iz Prapreč, obe. Žužemberk. Proglašam jo za
neveljavno.
813
Valant Jožel
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Velkavrh Emilija iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
798
Velkavrh Emilija
Izgubil sem železničarsko in osebno
izkaznico, izdani od železniške direkcije oz. uprave milice v Sarajevu, obe
na ime Zalokar Viktor iz Ljubljane,
proglašam jih za neveljavni.
821
Zalokar Viktor
h

HM«

Izgubil e'e~» novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Završnik Ivan iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
812
Završnik Ivan
Uničeno mi je bilo izpričevalo o višjem tečajner.1 izpitu IV. drl realne gimnazije v Ljubljani za 1. 1940. na ime
Zupane Savo iz Labuda (Koroško). Proglašam ga za nevliavno.

Urednik: Pohar Roberti tisk in založba: tiskarna M"kut -^ oba x LjubliaaL
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URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Priloga k 39. kosu i dne 29. septembra 1945.

Letnik I/II.

Številka 25.

Objave
^

Sodna oblastva

D Su 274 — 5/45-3.

833

Razglas
Delegat ministrstva za pravosodje pri
apelacijskem sodišču v Ljubljani je imenóval dr. Skaberneta Frana, odvetnika
v Ljubljani, za začasnega sodnega tolmača za italijanski jezik na sedežu
okrožnega narodnega sodišča v LjubIjani.
V Ljubljani dne 22. septembra 1945.
Delegat
ministrstva za pravosodje
pri apelacijskem sodišču
v Ljubljani:
dr. Stojkovié Gašo s. r.

Trgovinski register
Spremembe in dodatki:

m.

Sedež: Celje.
Dan vpisa: 18. septembra 1945.
Besedilo: >Elka« Textilfabrik, Culli.
Besedilo odslej: »Elka« tekstilna tovarna, Celje.
Na podlagi, odloka ministrstva za in'dustrijo in rudarstvo Narodne vlade SIo^
venije z dne 11. IX. 1945, zap. št. Pers
2352/45, se postavlja tvrdka >Elka< pod
začasno državno upravo.
Za začasnega upravitelja se vpiše Razberger Alojz iz Celja.
Okrožno narodno kot trg. sodišče v Celju
dne 18. septembra 1945.
A III 173-2
» .
133.
^
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 24. septembra 1Ö45.
Besedilo: Wasclicîabrik >Hido< Lang
& Lichtenäcker Cilli — Unterkötting.
Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudarstvo Narodne vlade Slovenije z dne 12. IX. 1945, zap. št. Pers
2851/45, se postavlja vse premično in
nepremično imetje tvrdke >Hidò< pod
začasno državno upravo.
Za začasnega upravitelja se vpiše Razoerger Alojz iz Celja.
Okrožno narodno koi trg. sodišče v Celju
dne 18. septembra 1945.
D-R 126/45 — HR A 21-5

Zadružni register
Vpisi:
134.
Sedež: Cerknica,
Dan vpisa: 24. septembra 194U
Besedilo: Obnovitvena zadruga z orne•••• jamstvom • Cerknici.

Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 19. avgusta 1945 za "nedoločen
čas.
Naloga zadruge je: a) da pod .vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in.izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje da določi višino obremenitve v
delu in denarju in odplačilni načrt za
vsakega člana; c) da posreduje med
člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih'
event, spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira
in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material; e) da s pritegnitvijo vseh
razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi
porušena naselja po predloženem in
odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da
po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči,
zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim
odrejuje delo po njihovi strokovni uspo1
sobljenosti. ,•'•.„•'
Zadružni delež znaša 200 dinarjev in'
ee mora vplačati ob vstopu v zadrugo ali
v štirih četrtletnih obrokih.
Vsak zadružnik jamči še z devetnajstkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije
na zadružni razglasni
deski.
'• "•''.'.'
Upravni odbor sestavljajo predsednik
in 7 članov, ki jih voÜ skupščina.za
dobo treh let.
Vsako letojzstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in en član upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:-,,
Hren Alojzij, trgovec v Cerknici, predsednik,
' "
Zumer Ivo, trgovec v Cerknici 50,
tajnik.
Meden Jože, kmet' v Cerknici 283,
"blagajnik,
Demšar Ludvik, mesar na Rakeku 121,
Mlinar Franc, zidar v Dolenji vasi 4,
Urbas Jože, kmetovalec v Cerknici 141
Petrovčič Edvard, zidar v'Cerknici 115'
•Martinčič Janez, kmetovalec • v Dol.
Jezeru 18.
Okrožno sodišče v Ljubljani '
dne 22. septembra 1945.
Fi 18/45-3 — Zadr. IV 140/1 •'
-».-.,.•»
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135. - . - i '
•• *
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 24. se'ptembra 1945.

Besedilo: Radio — zadruga z omejenim jamstvom v Ljubljani.
Zadruga je bila ustanovljena na skup.
ščini dne 16. avgusta 1945 za nedoločen
čas. •
Namen zadruge je:
1. da v skupnih delavnicah izdeluje,
predeluje, popravlja in montira vsa v
radiotehniko, kinoaparature in.v visoko-'
frekvenčne naprave spadajoča dela kakor tudi vrši nadzorstvo in odpravlja
radio-motnje;
2. da nabavlja za svoje delavnice surovine in sestavne dele, orodje in druge
pripomočke za dosego sprednje naloge;
3. da vnovČuje svoje izdelke bodisi
po naročilu, bpdisì- za trg;
4. da skrbi za strokovno izobrazbo
svojih članov, zlasti za vzgojo naraščaja.
Zadružni delež znaša 2.000 dinarjev
in se mora vplačati ob pristopu.
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim,,
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik
in 4 člani, ki jih voli skupščina za dobo
treh let."
. ..
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta" predsednik in član upravnega odbora, če sta odsotna, dva Za to pooblaščena člana upravnega odbora.'
Člani upravnega odbora so:
Somrak Franc, Zaloška ceäta 78, pre*,
sodnik,
'.' ' •
Pegan Danilo, Dunajska cesta 1,
Detela Leopold, Medvedova 3,
Poljšak Alojzij, Gerbičeva 20 in
Demšar Vinko, Ilirska ul. 3, vsi tei
niki v Ljubljani.
•<
•..
, Okrožno sodišče y-Ljubljani
dne 22. septembra 1945
Fi 14/45-3 - Zadr. IV 138/1
136. ,-..'•,
^ Sedež: Železniki.
. Dan vpisa: 24, septembra 1945. •„
Besedilo: Nabavna in prodaina zadnji
ga z omejenim jamstvom za a'eljko do.
Uno v Železnikih.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 5.- avgusta 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je:
a).nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez DOsrednikov;
^
b) vnovčevanje 'pridelkov,in izdelkov
članov brez posrednikov;
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po.
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in
gozdarstva, Če in dokler ni v tistem
oKolisu Dosebne zadruize te vrste;

Stran GO.

Štev. 25.

č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist;
d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega
sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.
Vse te naloge vrši radi samopomoči
in izboljšanja gospodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.
Zadružni delež znaša 50 dinarjev in
•• mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jib nabije na zadružni razglasni
deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 8 članov, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuJeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
fi Ciani upravnega odbora so:
f Košmelj Leopold, posestnik in mesar
• Železnikih, predsednik,
3 Prezelj Ivan, posestnik, Davča,
* Zajec Rudolf, učitelj v Železnikih,
•fajnik,
Nastran Vinko, poslovodja, Studeno,
:t>lagajnik,
Cenčič Štefan, posestnik, Selca 4,
Pintar Janez, posestnik v Martinj vrhu
itev. 5,
Florjančič Matevž, avtoprevoznik v
Zalem logu 15,
, Pintar Janko, posestnik v Sorici 32,
Gajgar Florijan, posestnik v Podlonku
štev. 15,
Bester Anton, zidarski mojster v Dolenji vasi 41,
2bontar Jožef, posestnik v Rudnem 28.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. septembra 1945.
Fi 16/45-3 — Zadr. IV 139/1

Razna oblastva
872

Razglas
Z odlokom AVNOJ-a z dne 21. novem-,
bra 1944 je prešlo v državno last vse
imetje nemškega Rajha in njegovih
državljanov ter vse imetje oseb nemške
narodnosti. Po čl. 6. tega odloka so bili
proglašeni za nične in neveljavne vsi
pravni posli, sklenjeni po 6. aprilu 1941,
ki se tičejo tega imetja. Zaradi tega so
neveljavne in nične vse kupne, prodajne, najemne in druge ' pogodbe, ki so
bile sklenjene glede tega imetja po
6. aprilu 1941.
o
Glede na navedeni odlok AVNOJ-a
pozivamo vse prizadete:
1. da prijavijo Komisiji za upravo
narodnega imetja v Ljubljani najkasneje do 15. oktobra t. 1. vse imetje nemškega Rajha in njegovih državljanov
ter vse imetje oseb nemške narodnosti,
ki so ga pridobili po 6. aprilu 1941 ne-

posredno od prizadetih Nemcev ali pa
od vmesnih pogodnikov, k&kor Emone
in drugih;
2. kdor k )li ima v najemu aH zakupu
kako navedeno imetje ali pa posamezne
dele tega imetja, mora zapadlo najemnino ali zakupnino od 1. oktobra t. 1.
dalje poravnati s pologom pri Denarnem zavodu za Slovenijo v Ljubljani ali
pri njegovih podružnicah. Vsako plačilo
v roke dosedanjega lastnika je neveljavno.
Ljubljana 18. septembra 1945.
Komisija za upravo narodne imovine
pri predsedstvu Narodne vlade Slovenije
Predsednik:
Dr. Milan Lemcž s. r.
845 3-1

Poziv upnikom
Z odločbo Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo z
dne 10. avgusta 1945, št. 1-1747/45, je
prešlo po nemškem okupatorju ustanovljeno in organizirano podjetje Energieversorgung Südsteiermark, Aktiengesellschaft s sedežem v Mariboru v likvidacijo.
Likvidacijski odbor poziva vse upnike
te družbe, da mu prijavijo svoje terjatve na naslov »E. V. Süd.« v likvidaciji, Ljubljana, ministrstvo za industrijo
in rudarstvo (soba št. 10), najkasneje
do 7. novembra 1945, ker se sicer njihove terjatve pri likvidaciji ne bodo
vzele v poštev.
Ljubljana dne 27. septembra 1945,
Za Energieversorgung Südsteiermark,
Aktiengesellschaft« v likvidaciji:
dr. Stanko Štor s. r.
predsednik likvidacijskega odbora.
dr. Stefan Soba s. r.
član likvidacijskega odbora.

*»*»

802-3-2

Poziv upnikom in dolžnikom
Na podlagi odloka AVNOJ-a od 21. novembra 1944 o državnem upravljanju
imetja odsotnih oseb pozivamo vse upnike in dolžnike veleposestva dr. Windisch-Grätza Alfreda dedičev v Rogatcu,
da v roku 8 dni od objave tega poziva
prijavijo vse svoje terjatve in dolgove,
ter predložijo potrebne dokazilne listine. Pravice, ki do tega roka ne bodo
prijavljene, ugasnejo.
Ker so po odloku AVNOJ-a z dne 21.
novembra 1944 nični in neveljavni vsi
pravni posli, sklenjeni od 6. aprila 1941
dalje, pozivamo vse tiste, ki so si iz tega
veleposestva pridobili katere koli predmete in stvari ali nepremičnine iz kateregakoli naslova (v odkup, v shrambo,
v najem, v izposoditev aH v darilo), da
Jih najkasneje v roku 8 <ini od objave
tega poziva vrnejo ali pa prijavijo podpisani upravi, ker bodo sicer prijavljeni
pristojnim oblastvom radi kazenskega
postopka.
Rogatec dne 22. septembra 1945.
Državna gozdna uprava v Rogatcu
upravitelj:
Ing. Radovan Zupančič

Razno
827 3—1

Poziv upnikom.
Prometna banka d. d. v Ljubljani se
je po sklepa občnega zbora z dne 6. av.
gusla 1945 razdružila in prešla v likvidacijo.
• V smislu § 243. trg. zak. se pozivajo
upniki, da prijavijo svoje terjatve v.
roku treh mesecev likvidacijski firmi.
Likvidatorji
*
8411

Poziv
Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri tvrdki
Tovarna »Tanina« Gerivano p. Medvode
poziva vse upnike in dolžnike podjetja,
da mu javijo najkasneje 8 dni po objavi
tega razglasa svoje terjatve oziroma ob.
veze z dokaznim materialom, ker se po
tem roku došle prijave ne bodo več
upoštevale.
Delegat
—-*•-—\
ministrstva za industrijo in rudarstvo
pri tvrdki
~~"
Tovarna Tanina Goričane p. Medvode.

Vabilo
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na
ustanovno skupščino
»MANUFAKTURA« d. d. v Ljubljani,
ki bo dne 9. oktobra 1945 ob 16. uri v
prostorih Zbornice TOI v Ljubljani,
Beethovnova ulica št. 10, s temle
g
dnevnim redom:

1. Začetek in konstituiranje skupščine.
2. Sklepanje o ustanovitvi delniške
družbe in končnoveljavna ugotovitev
družbene pogodbe.
3. Volitev enajstih članov upravnega
odbora.
.4. Volitev petih članov nadzornega
odbora in petih namestnikov.
V Ljubljani dne 28. septembra 1945.
Kreutzer Pavel, Schauer Dolfe,
oblastveno postavljena pooblaščenca
'
*
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Vabilo
na
ustanovno skupščino
»ŽELEZNINA« d. d. • Ljubljani, •
ki bo dne 9. oktobra 1945 ob 15. uri v
prostorih Zbornice TOI v Ljubljani.
Beethovnova ulica št. 10, s temle
dnevnim redom:
1. Začetek in konstituiranje skupščine.
2. Sklepanje o ustanovitvi delniške
družbe in končnoveljavna ugotovitev
družbene pogodbe.
3. Volitev enajstih članov upravnega
odbora.
4. Volitev petih članov nadzornega
odbora in petih namestnikov.
• Ljubljani dne 28. ssptembra 1945.
Kreutzer Pavel, Schauer Dolfe,
oblastveno postavliena pooblaščenca

POSEBNA PRILOGA
k štcr. 30

.Uradnega lista Slorenskega narodno oirobodllnega «veta in Narodne rlade •1••••••"
t dne 29. septembra 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 67, 68 in 69
Številka 67 •• dne 4. septembra 1945.
628.

Na predlog zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo izdaje Gospodarsku svet naslednjo

odločbo
o določanju cen senu, slami in mlinskim odpadkom
t
Člen 1.
Federalne vlade se pooblaščajo, da smejo na svojem
območju izdati potrebne ukrepe za ureditev relacijskih
cen senu, slami in mlinskim odpadkom (otrobom, grašici in težki primesi, rešetanju in plevam ter grašičnemu
zdrobu) nasproti odkupnim cenam za pšenico, maksimirànim v smislu uredbe o določanju cen žitu v gospodarskem letu 1945/46. in po krajevnih razmerah v posavmeznih okrajih.
Člen 2.
Cene mlinskim odpadkom (otrobom, grašici m težki
primesi, rešetanju, plevam in grašičnemu zdrobu) se določijo triko, da ee zvišajo cene mlinskim odpadkom, določen© v uredbi o določanju cen v dinarjih DFJ z dne
20. aprila 1945, za toliko odstotkov, kolikor so zvišane
cene pšenici po uredbi o cenah žita v gospodarskem letu
1945/46. na območjih federalnih edinic.
• suîicitnih okrajih znaša to zvišanje 50%.

V deficitnih okrajih je zvišanje cene večje, oziroma
sorazmerno z zvišanjem cene pšenici pri proizvodniku.
Člen 3.
Cene senu in slami na območju posameznih federalnih enot se določijo po krajevnih razmerah, po pridelku letošnje košnje in novih maksimiranih cenah za
pšenico.
Člen 4.
Prodajalcj na drobno imajo pravico zaračunati svoj
bruto zaslužek s 15% na maksimirane cene sena in slame
v razsutem stanju, ko so tej ceni dodali stroške dovoza
do svojega skladišča. Tako izračunana cena velja za prodajalce na drobno, kakor tudi za preskrbovalce vojske.
Pri stisnjenem blagu se zaračunajo še dejanski stroški za stiskanje.
Člen 5.
Ta odlok velja od dneva objave v U-radnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 17. avgusta 1945.
St. 6523.
Predsednik Gospodarskega sveta
in zastopnik ministra za trgovino
in preskrbo:
- '
A. Hebrang s. r.

StevMfea 6S g cine 7. septembra 1945.
629.
Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943.
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu
vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi
resolucije z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
v Začasno narodno skupščino demokratske federativne
Jugoslavije in na predlog ministrstva za finance izdaje
predsedništvo Začasne narodne skupščine demokratske
federativne Jugoslavije naslednji

oblasti. Krajevni davki gredo tistemu narodnemu odboru,
v katerega območju ima davčni zavezanec svoje stalno
bivališče. Za osebe, nastanjene v inozemstvu, gredo krajevni davki tistemu narodnemu odboru, v katerega ob:
močju je pretežni del njihove imovine.
2. Z dohodki mestne trošarine razpolagajo tisti
mestni narodni odbori, ki jo pobirajo. Katera mesta
smejo uvesti trošarino, odredi federalna vlada v soglasju
z zveznim ministrom za finance.

zakon

Federalne enote razpolagajo neposredno z dohodki
od neposrednih davkov in z delom ' dohodkov od davka
na poslovni promet in taks, pobranih v njihovem'območju, ki se vsako leto določi z odstotkom v proračunu.

o razpolaganju z državnimi dohodki
Člen 1.
VsLdohodki od javnih davščin, državnih podjetij in
posestev so državni.
Člen 2.
1. Narodni odbori razpolagajo neposredno s krajevnimi davki, katere odobrijo pristojni organi državne

Člen 3.

Člen 4.
Z vsemi ostalimi dohodki razpolaga pristojno zvezno
oblaslvo.

323

Člen 5.
Razpolagati z dohodki po tem zakonu se sme samo
v mejah tistega odobrenega proračuna, v katerega spadajo ti dohodki.
Člen 6.
Ta zakon velja od dne 1. januarja 1946.
Beograd dne 2. septembra 1945.

ni pravnoveljaven brez-odobritve v smislu deviznih predpisov v primerih, za katere je to določeno

Predsedništro Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Pcruničić s. rDr. I. Ribar 6. r.

Devizna oblastva in devizni organi

630.

Ma podlagi Sena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kot začasnem organu
vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi
resolucije z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva
Antilašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
v Začasno narodno skupščino demokratske federativne
Jugoslavije in na predlog ministra za finance izdaje
predsedništvo Začasne narodne skupščina demokratske
federativne Jugoslavije naslednji

zakon
o ureditvi plačilnega prometa z inozemstvom
(devizni zakon)
Temeljne določbe
Člen 1.
Ves plačilni'promet z inozemstvom in vsi posli v
državi ter z inozemstvom, ki morejo vplivati na razvoj
plačilne bilance naše države in na mednarodno vrednost
domače valute (devizni posli),' «padajo pod kontrolo
zveznega ministra za finance (devizna kontrola).
Člen 2.
Pod kontrolo spadajo v prvi vrsti naslednji posli:
a) ves promet v državi in z inozemstvom: s tujimi
valutami, s terjatvami in dolgovi v Jujih valutah in z
drugimi vrednotami, ki se glase na tuje valute;
b) ves promet z inozemstvom: v domaČem denarju,
8 terjatvami in dolgovi v domačem denarju in z ostalimi
vrednotami, ki se glase na domačo valuto;
c) ves promet z inozemci v domači državi, ki ima za
posledico spremembo v imovinskih odnošajih med našo
državo in inozemstvom; in
č) ves promet v državi in z inozemstvom, e plemenitimi kovinami (zlato in platina s platinsko skupino:
ožmij, iridij, paladij, rutenij, rodij) v kovani obliki, v
palicah, polizdelkih, kakor tudi v stanju, v katerem se
te kovine pridobivajo v proizvodnji.
Člen 3.
S prometom po členih 1. in 2L tega zakona je poleg
prenašanja vrednosti in, kovin ter plačevanja treba razumeti tudi ustanavljanje, ukinjanje in spreminjanje obveznosti in stvarnih pravic na vrednotah in kovinah,
kakor tudi spremembe imetnikov takih pravic in obveznosti.
Člen 4;
Noben pravni posel, s katerim se veaj ena stranka
zaveže h kakemu poslu iz členov. 1. in 2. tega zakona,

Člen 5.
Prepovedano je sklepanje vseh poslov v državi, s
katerimi bi se znesek obveznosti v domačem denarju
vezal za zlato ali za kako tujo valuto.

Člen 6.
1. Zvezni minister za finance kot vrhovno devizno
oblastvo izvaja devizno kontrolo po bančno-valutnem
oddelku zveznega ministrstva za finance, po upravi za
zunanjo trgovino in po Narodni banki kot deviznih oblastvih in po osebah, ki dobijo posebno pooblastilo, kot
deviznih organih.
2. Razmejitev pristojnosti med deviznimi oblastvi
glede izvajanja devizne kontrole uredi zvezni minister
za finance s pravilnikom iz člena 25. tega zakona ali pa
s posebnimi odločbami.
Člen 7.
1. Posle, ki spadajo pod devizno kontrolo po tem
zakonu, smejo opravljati samo lake osebe in ustanove,
ki imajo za to ali generalno pooblastilo ali pa konkretno
dovoljenje pristojnega deviznega oblastva, kolikor ni
opravljanje teh poslov dovoljeno po deviznih predpisih
samih. 2. Zvezni minister za finance more tudi opravljanje
samó posameznih vrst deviznih poslov odkazati v izključno pristojnost posameznih deviznih oblastev.
3. Narodna banka sme kot devizno oblastvo pooblaščati posamezne osebe, ustanove in zavode kot pomožne
devizne organe tako za opravljanje določnih deviznih
poslov, kakor tudi za opravljanje poslov devizne kontrole.
Člen 8.
Narodna banka sme po pooblastilu zveznega ministra
za finance vsak trenutek zahtevati od vsakega imetnika
v državi, da ji ponudi v odkup vse količine deviz (ne
glede na to, ali so terjatve v tuji valuti, čeki, menice ipd.),
valut^ tujih vrednot in plemenitih kovin. Kadar hočo
Narodna banka odkupiti, določi sama za to pogoje.
Člen 9.
Pri izdajanju posameznih odločb eo pristojna devizna
oblastva dolžna upoštevati tako celoto posamezne gospodarske panoge, kakor tudi vse osebe, ustanove in podjetja, ki sodelujejo v tisti gospodarski panogi. Prav tako
so oblastva dolžna upoštevati tudi koristi in gospodarsko
možnosti posameznih federalnih enot.
Člen 10.
Devizna oblastva in devizni organi niso odgovorni
za škodo, ki utegne nastati strankam zaradi izdaje odločb
v smislu deviznih predpisov.
Člen 11.
Devizna oblastva in devizni organi emejo s privolitvijo zveznega ministra za finance pobirati od strank povračilo za,stroške v zvezi z izvajanjem kontrole po tem
zakonu, in sicer povračilo za stroške, takse in provizije.
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Splošne določbe
Clcn 12.
1. Z devizami po deviznih predpisih se razumejo vse
terjatve v inozemstvu po kakršni koli osnovi, v kakršni
koli valuti, ne glede na način razpolaganja (s čeki, menicami, nakaznicami, kablogrami, nalogi, telefonskimi nalogi ipd.).
2. Z valutami po deviznih predpisih se razumejo vse
vrste efektivnega inozemskega denarja.
Člen 13.
1. Z inozemci po tem zakonu se razumejo vse fizične
in pravne osebe, ki imajo svoje stalno bivališče ali svoj
sedež v inozemstvu, ne glede na državljanstvo takih fizičnih oseb ali na lastništvo podjetij.
2. Z domačini se razumejo vse fizične in pravne
osebe, ki imajo svoje stalno bivališče ali svoj sedež v
državi, ne glede na državljanstvo takih fizičnih oseb ali
tia lastništvo podjetij.
3. V spornih primerih odloči bančno-valutni oddelek
zveznega ministrstva za finance, ali naj se kaka oseba
šteje za inozemca ali za domačina po tem zakonu.

Člen 18.
1. Devizni prekrški zastarajo v 10 letih.
2. Zastaranje deviznih prekrškov ne teče, dokler se
vodi postopek zaradi istega dejanja pred kakim drugim
oblastvom (odst. 2. člena 22.).
Člen 19.
Devizna oblastva in devizni organi, navedeni v od.
stavku 1. člena 6. tega zakona, in vsi organi zveznega in
federalnih ministrstev za finance so dolžni, kadar zvedo
za kak primer neupoštevanja, izogibanja, izigravanja ali
kršitve deviznih predpisov, da to nemudoma prijavijo
bančno - valutnemu oddelku zveznega ministrstva za
finance.
Člen 20.
Devizne prekrške preiskuje bančno-valutni oddelek
zveznega ministrstva za finance, kazni pa izreka zvezni
minister za finance. Ako se v teku preiskave ugotovi, da
je dejanje huje kaznivo dejanje, kaznivo po kakem drugem kazenskem predpisu, pošlje zvezni minister za
finance vse preiskovalne spise tistemu oblastvu, ki je
pristojno za postopek o takem kaznivem dejanju*
Člen 21.

Člen 14.
Z deviznimi predpisi se razumejo določbe tega zakona, določbe pravilnika za izvrševanje tega zakona, odločbe zveznega ministra za finance, izdane na podlagi
tega zakona, vsi predpisi o nadzorstvu nad uvozom in
izvozom, katere izda zvezni minister za trgovino in preskrbo, in vse tiste določbe iz sporazumov z inozemstvom,
ki se nanašajo na plačilni promet.

Javni tožilec in vsako drugo oblastvo, ki uvede po»
stopek zoper kako osebo zaradi kaznivega dejanja, štor.
jenega s kršitvijo deviznih predpisov, mora o tem ne-.
mudoma obvestiti bančno-valutni oddelek zveznega ministrstva za finance. Na zahtevo zveznega ministra za finance pošlje temu oddelku na vpogled tudi vse preiskovalne
spise. Zvezni minister za finance ima pravico podajati
pristojnemu oblastvu predloge glede preiskavam obtožbe.

Kazenske določbo

Člen 22.
1. Če izreče narodno sodišče ali kako drugo oblastvo
sodbo zoper kako osebo, obtoženo zaradi kaznivega de.
janja, storjenega s kršitvijo deviznih predpisov, pošlje
prepis sodbe bančno-valutnemu oddelku zveznega ministrstva za-finance.
2. Ako narodno sodišče ali kako drugo oblastvo •
primerih iz prednjega odstavka koga oprosti, sme zvezni
minister za finance kljub temu uvesti postopek zaradi
deviznega prekrška ali nerednosti.

<

Člen 15.
s
1. Vsako neupoštevanje, izogibanje, izigravanje ali
kršitev deviznih predpisov je kaznivo kot devizni prekršek, kolikor ne spada pod določbe kakega drugega
strožjega kazenskega predpisa.
2. Poskus deviznega prekrška je kazniv.
Člen 16.
1. Kazni za devizne prekrške so:
1. denarna kazen do 1,000.000 dinarjev,
2. zaplemba stvari aH vrednot, ki so bile predmet
deviznega prekrška, in to v celoti ali deloma;
3. odvzem pravice dobiti dovoljenje za opravljanje kakršnih koli deviznih poslov, bodisi začasno aH trajno.
Te kazni se smejo izrekati tudi kumulativno.
2. Kazni izreka zvezni minister za finance.
,

°

Člen 17.

1. Za devizne prekrške se smejo kaznovati ne samo
podjetja, poslovalnice in ustanove, za katerih račun je
bilo dejanje izvršeno ali poskušeno, temveč tudi vse tiste
osebe, ki so kot njihovi zastopniki aH za njihov račun
sodelovali pri nedovoljenem dejanju.
2. Za denarne kazni, izrečene zoper kako podjetje,
poslovalnico ali ustanovo, so odgovorni njih lastniki in
vse ostale osebe, ki jamčijo za obveznosti podjetja, poslovalnice ali ustanove v mejah svojega jamstva. .

Člen 23.
1. Zvezni minister za finance sme pri izvajanju devizne kontrole kaznovati zaradi nerednosti z disciplinsko
denarno kaznijo do 100.000 dinarjev osebe in ustanove:
1. ki neredno vodijo predpisane knjige in arhiv;
2. ki ne izvršujejo odredb ali se ne ravnajo po
navodilih, izdanih na podlagi deviznih predpisov;
3. ki neredno pošiljajo poročila, katera se od
njih zahtevajo v zvezi z njihovimi deviznimi
posli.
2. Devizna oblastva in devizni organi, navedeni •
odstavku 1. člena 6. tega zakona in vsi organi zveznega
in federalnih ministrstev za finance so dolžni, ako zvedo
za kako takšno dejanje, tak primer nemudoma javiti
bančno-valutnemu oddelku zveznega ministrstva za
finance.
Člen 24.
1. Denarne kazni, izrečene po točki 1. Člena 16., di.
sciplinske denarne kazni, izrečene po členu 23. ter stvari
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in vrednote, zaplenjene po točki 2. člena 16., se polagajo
na »račun zveznega ministrstva za finance za izvajanje
devizne kontrole« pri Narodni banki.
2. S tem računom razpolaga zvezni minister za
finance za kritje vseh stroškov za izvajanje devizne
kontrole.
Končne določi
Člen 25.
Natančnejše predpise za izvrševanje tega zakona izda
zvezni minister za finance s pravilnikom in z odločbami
po zaslišanju Narodne banke.
Člen 26.
Ta zakon velja od dneva objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 2. septembra 1945.
Prcđscdiiištvo Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Pcruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.

631.
Na podlagi člena 17. zakona o agrarni reformi in
kolonizaciji z dne 23. avgusta 1945 in na predlog ministra za narodno brambo izdaje ministrski svet demokratske federativne Jugoslavije naslednjo

uredbo
o prednostnem vrstnem redu pri dodeljevanju zemlje
Člen 1.
Prednostno pravico pri dodeljevanju zemlje po
členu 16. zakona o agrarni reformi in kolonizaciji z dne
23. avgusta 1945 imajo kmetovalci brez zemlje ali s premalo zemlje, ki so:
1. borci ali invalidi partizanskih odredov, narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije
ter Jugoslovanske vojske;
2. družine in sirote padlih borcev iz prednjega odstavka;
3. žrtve in družine žrtev fašističnega terorja (t. j.
osebe, katere so okupator ali njegovi pomagači'zapirali,
mučili, obsodili, internirali ali imeli v ujetništvu ter
družine ubitih takih oseb);
4 invalidi iz prejšnjih vojn (1912—1918 in april
1941).
Člen 2,
Za borce osvobodilne vojne se štejejo tudi tisti:
1. ki so v zvezi s, partizanskimi odredi, NOV in POJ
tfT z Jugoslovansko vojsko aktivno delovali proti sovražniku v njegovem zaledju ali na okupiranem ozemlju;
2. ki so na osvobojenem ozemlju aktivno sodelovali
e partizanskimi odredi, NOV in POJ in z Jugoslovansko
vojsko v borbi proti okupatorju in njegovim pomagačem.
Z družino padlega borca ali žrtve fašističnega terorja
se razumejo njegov zakonski drug in otroci, starši, dalje
' bratje in sestre in ostali člani hišne skupnosti, katere je
padli borec vzdrževal, če niso bili aktivno v službi okupatorja.
Člen 3.
Pravico do dodelitve zemlje po členu 1. te uredbe
imajo tudi tisti borci, navedeni y omenjenem Členu, ki

se prej niso bavili s kmetijstvom, ki pa se zavežejo, da
se bodo na dodeljeno jim zemljo naselili in jo obdelovali
s svojo družino (točka 2. člena 16. zakona o agrarni reformi in kolonizaciji).
Člen 4.
Pri dodeljevanju zemlje osebam iz prednjih členov
je treba paziti, da imajo med borci in invalidi osvobodilne vojne (točka 1. člena 1.) in med družinami takih
borcev (točka 2. člena L) prednost borci prostovoljci in
starejši borci (po letih, ko so stopili v borbo, 1941, 1942,
1943) in družine takih borcev; nato invalidi iz vojn 1912
do 1918 in aprila 1941, žrtve in družine žrtev fašističnega
terorja in družine takih žrtev in borci iz 1944—1945.
Člen 5.
Člani družine padlega borca ali žrtve fašističnega
terorja dobe zemljo po temle vrstnem redu: žena, otroci,
starši (oče in mati), bratje in sestre, ostali člani hišne
skupnosti.
Člen 6.
Moški in ženski borci in udeleženci narodnoosvobo.
dilne borbe imajo enake pravice pri dodeljevanju zemlje.
Člen 7.
Pravice do dodelitve zemlje nimajo tisti, ki nimajo
volivne pravice.
Člen 8.
,
Ta uredba velja od dneva, ko se objavi v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 2. septembra 1945.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r. '
• (Sledijo podpisi podpredsednika in ostalih ministrov.)
632.
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
cenah žitu v gospodarskem letu 1945/46.
(predsednik Gospodarskega sveta in minister za
trgovino in preskrbo, št. 10.439 z dne 4. septembra 1945).

633.
Na podlagi člena 28. zakona o volivnih imenikih in
na predlog ministra za konstituanto izdajo ministrski
svet demokratske federativne Jugoslavije tole
obvezno tolmačenje
členov 6. in 20. zakona o volivnih imenikih
I. K členu 6. zakona o volivnih imenikih:
Volivne imenike za plovne enoto (pomorske, rečne
ladje in temu podobno), ki niso v sestavu vojaških enot,
sestavi krajevni narodni odbor tistega kraja, kjer je ta
enota vpisana, in vpiše vanje vse osebje te enote, ki ima
volivno pravico po zakonu o volivnih imenikih. Za vsako
tako plovno enoto se sestavi poseben volivni imenik.
Rok za sestavitev prvih stalnih volivnih imenikov teh
enot je 20. september 1945. Brž ko potrdi ta imenik komisija za volivne imenike in ga vrne krajevnemu od-
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boru, ga krajevni odbor izroči najstarejšemu vodji zadevne plovne enote.
II. K členu 20. zakona o volivnih imenikih:
Da bi se omogočil vpis v volivne imenike bivšim
ujetnikom, deportiranim osebam in kolonistom, ki prispejo v svoje bivališče po 24. septembru 1945, smejo
te osebe izjemno od določbe člena 20. zakona o volivnih
imenikih zahtevati, da se dodatno vpišejo v volivni imenik najpozneje osem dni pred dnevom volitev.
Beograd dne 5. septembra 1945.
St. 837.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r.
(Sledijo podpisi podpredsednika in ostalih ministrov.)
634.

Na podlagi pooblastila iz člena 31. zakona o agrarni
reformi in kolonizaciji izdaje Agrarni svet demokratske
iederativne Jugoslavije radi pravilnega izvrševanja tega
zakona naslednjo

odločbo,
s katero se postavljajo pod začasno upravo federalnih
ministrstev za gozdarstvo tisti gozdovi in gozdna
zemljišča, ki spadajo pod določbe zakona o agrarni
reîormi in kolonizaciji
1. Pod začasno upravo tistih federalnih ministrstev,
v katerih resor spada gozdarstvo, se postavljajo:
a) gozdovi in gozdna zemljišča, ki spadajo pod določbe zakona o agrarni reformi in kolonizaciji po Členu 3.,
točkah a), b), c), e) in po členu 10., točkah a) in b)
tega zakona;
b) dokler se ne izda federalni zakon na podlagi
točke 2. člena 26. zakona o agrarni reformi in kolonizaciji, tisti gozdovi in gozdna zemljišča, ki po točki č)
člena 3. istega zakona presegajo površino 200 hektarov;
c) gozdovi in gozdna zemljišča po točki d) člena 3.,
ki presegajo površino 5 hektarov.
Od tega se izvzemajo gozdovi, gozdna zemljišča, pašniki in ribniki, ki, so skupna last zemljiških združb, imovinskih občin, vasi, občin, bratstev in plemen.
2. Z gozdovi in gozdnimi zemljišči po točki 1. te
odločbe se mora gospodariti tako, da se zavaruje trajnost
dohodkov in se pri tem ne ogroža proizvodna sposobnost
zemljišč in gozdov.
3. Za gozdove in gozdna zemljišča iz točke 1. te
odločbe postavi federalni minister, v čigar resor spada
gozdarstvo, začasne upravitelje, v sporazumu s krajevno
pristojnimi okrožnimi narodnimi odbori.
4. Začasni -upravitelji so podrejeni federalnemu ministru, v čigar resor spada gozdarstvo, in poslujejo v soglasju s krajevno pristojnimi narodnimi oblastvi.
5. Začasni upravitelji morajo preprečiti vsako neupravičeno izkoriščanje posestva, ki ga upravljajo. Narodna oblastva so dolžna dajati upravitelju vso pomoč
pri njegovem delu in zlasti^ pri zaščiti posestva, ki je
dano pod začasno upravo.
Začasni upravitelj sestavi v najkrajšem roku popis
vse 'movine, ki spada k posestvu, danemu pod začasno
upravo.

6. Dokler se ne postavijo začasni upravitelji, poskrbi
federalni minister po podrejenih oblastvenih organih za
upravo in posebno čuvanje gozdov in gozdnih zemljišč,
navedenih v točki 1. te odločbe.
7. Minister za gozdarstvo demokratske federativne
Jugoslavije so pooblašča, da izda tolmačenja k tej odločbi
in da v zvezi z njenim izvrševanjem izda potrebna
navodila.
Beograd dne 3. septembra 1945.
St. 8.
Predsednik Agrarnega sveta:
Bloša Pijade s. r.

635.
Na podlagi člena 90. zakona o volitvi narodnih po.
slancev za Ustavotvorno skupščino (Zvezno skupščino in
Skupščino narodov) izdajem naslednje

obvezno navodilo št. 1
za uporabo zakona o volitvi narodnih poslancev
za Ustavotvorno skupščino
I. — Osebje plovnih enot (pomorskih, rečnih ladij
in podobno), ki ni v sestavu vojaških enot, ima pravico voliti na tistem volišču, ki je najbliže luki oziroma
pristanišču, kjer bo ta plovna enota na dan volitev, in
na podlagi volivnega imenika, ki ga najstarejši vodja te
plovne enote prej izroči predsedniku volivnega odbora.
II. — Vojaške enote, ki so na dan volitev na položaju ali taborjenju, tako da vojaške osebe iz njihovega
sestava ne morejo glasovati v kraju, kjer je volišče, morejo sestaviti' posebno volišče. Volivne odbore za taka
volišča postavijo komandanti takih enot v sporazumu
s pristojno okrajno volivno komisijo. V takem primeru
glasujejo vojaške osebe iz sestava te vojaške enote za
kandidate okraja, v katerega območju je vojaška enola.
Isto velja tudi za tiste vojaške enote, ki so v obmejnem območju zunaj predvojnih mej Jugoslavije.
•. — Vojaške enote, ki eo v obmejnem območju
zunaj predvojnih mej Jugoslavije, glasujejo za okraine
kandidate najbližjega volivnega okraja oziroma okrožja,
kateremu ta okraj pripada, oziroma za federalne liste
tiste federalne enote, kjer leži ta okraj. Okrožna volivna
komisija, ki je pristojna za okrožje, kateremu pripada ta
volivni okraj, odredi,' kateremu okraju naj se priključi
volišče te enote.
IV. —- Ker smejo okrajne oziroma mestne volivne
komisije izdajati potrdila o volivni pravici predlagateljev
list, kandidatov in namestnikov samo na podlagi volivnih
imenikov, katere jim dajo na razpolago komisije za volivne imenike, lahko v primerih, ki jih doloma zak^n
(členi 16., 17. in 20. zakona o volitvi narodnih poslancev
za Ustavotvorno skupščino), sprejemajo tudi potrdila, ki
jih izdajo komisije, pristojne za volivne imenike.
Beograd dne 5. septembra 1945.
'SL 705.
Podpredsednik ministrskega sveta
in minister za konstituanto:
Edvard Kardelj s. r.
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636.

Na predlog zveznega ministra za trgovino in preskrbo ter na podlagi Člena 8. uredbe o pitanju, prometu
in cenah prašičev izdaje Gospodarski svet naslednje
•^tolmačenje
o postopku pri pitanju in klanja prašičev r državnih
zavodih za proizvodnjo serumov zoper svinjsko kugo
1. Vsi zavodi za proizvodnjo seruma zoper svinjsko
kugo se štejejo za pitališca na veliko ter veljajo tudi
zanje določbe člena 5. uredbe o pitanju, prometu in cenah
prašičev.
2. Vsi zavodi za proizvodnjo seruma zoper svinjsko
kugo so pooblaščeni nabavljati potrebne virusne in serumske prašiče na vsem ozemlju demokratske federativne Jugoslavije brez posebnega dovoljenja zveznega
ministrstva za trgovino jn preskrbo. 0 nabavljenih količinah prašičev so zavodi dolžni dvakrat na mesec poslati
poročilo upravi za preskrbo pri zveznem ministrstvu za
trgovino in preskrbo in zveznemu ministrstvu za kmetijstvo.
'3. Določbe točk d) in e) člena 7. uredbe o pitanju,
prometu in cenah svinj ne veljajo za zavode za proizvodnjo serumov zoper svinjsko kugo.
4. Z vso količino proizvodov, ki se dobijo s klanjem
svinj v zavodih za proizvodnjo serumov zoper svinjsko
kugo razpolaga uprava za preskrbo pri zveznem ministrstvu za trgovino in preskrbo.
Beograd dne 4. septembra 1945.
St. 10438.'
Predsednik Gospodarskega
Minister za trgovino
sveta:
in preskrbo:
A. Hebrang s. r.
Ing. Nikcla Petrovié e. r.
637.
V zvezi z odločbo Kab. št 758 z dne 26. aprila 1945
o prehodu zaplenjenih sovražniških kmetijskih posestev
pod nadzorstvo zveznega ministra za kmetijstvo, in posestev, ki so pred vojno bila pod neposredno upravo in
nadzorstvom države, se daje naslednje

pojasnilo
k odločbi o prehodu zaplenjenih sovražniških kmetijskih posestev pod nadzorstvo zveznega ministrstva
za kmetijstvo
'
Industrijska podjetja na 'državnem posestvu >Belje<
tvorijo glede lastnine, kakor tudi v finančnem, administrativnem in pravnem pogledu s posestvom >Belje< celoto, glede tehničnega vodstva, dajanja proizvodnih nalog
in kontrole nad njih izvajanjem v okviru splošnih gospodarskih načrtov pa spadajo v pristojnost zveznih oziroma
federalnih oblastev, pristojnih za zadevno industrijsko
panogo.
Beograd dne 30. avgusta 1945.
St. 949.
Predsednik
Minipter za kmetijstvo:
Gospodarskega sveta:
A. Hebraiig s. r.
V. Čubulović s. r.

638.
Na predlog Narodne banke in po izkazani potrebi
izdaj em naslednjo

odločbo
o odkupovanju tujih valut
V zvezi z odločbo VII. št. 1248 z dne 4. aprila 1945
se morajo Narodni banki ponuditi v odkup vse količino
tujih valut, ki se vnesejo iz inozemstva v našo državo,
ako jih vnesejo naši državljani ali ako se vnesejo v njihovo korist. Obvezna ponudba se po tej odločbi ne na.
naša samo na efektivne tuje valute, temveč tudi na Čeke.
Poleg ponudbe tujih valut •• mora v takih primerih in
prav tako ravnati tudi s kovanim zlatom.
Kadar hoče Narodna banka odkupiti, opravlja tô
posle po svoji centrali in podružnicah ali pa tudi po
ostalih denarnih zavodih, ki jih v ta namen pooblasti.
Beograd dne 24. avgusta 1945.
VII. St. 5660.
Minister za finance:
Sr. Žujović s. r.
639.
Na podlagi člena 14. zakona o izplačevanju potrdil,
izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih izdajem tole
peto navodilo
za izvrševanje zakona o izplačevanju potrdil, izdanih
ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih
I.
K členu 9.
Predpisi, ki veljajo za pobiranje in zavarovanje neposrednih davkov, se uporabljajo povsem tudi pri pobiranju prispevka v sklad' za obnovo dežele in pomoč
opustošenim krajem.
II.
Prednje velja tudi za Člen 9. navodila za izvrševanje
člena 1. zakona o razširitvi veljavnosti zakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi okupacijskih bankovcev in o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih, z dne 7. junija 1945 na območje Bosne in Hercegovine, Hrvatske ter Slovenije, in o izplačevanju potrdil,
izdanih za okupacijske bankovce, ki v kraju zamenjave
niso bili zakonito plačilno sredstvo, z dne 10. avgusta
1945 (navodilo o izplačevanju in o razpolaganju s terjatvami v Bosni in Hercegovini, Hrvatski ter Sloveniji).
Beograd dne 5. septembra 1945.
VII. št. 6227.
Minister za finance:
Sr< Žujović s- r.
640.
Na podlagi členov 1. in 3. zak^a o volitvi narodnih
poslancev v Ustavotvorno skupščino (-Zvezno skupščino
in Skupščino narodov) je zvezna volivna komisija na
svoji seji dne 3. septembra 1945 v Beogradu izdala tole

odločbo
o ugotovitvi števila poslancev za Zvezno skupščino
ustavotvorne skupščine in o njih porazdelitvi ••
federalne enote oziroma pokrajine
I. V smislu določbe tretjega odstavka člena 3. zakona o volitvi narodnih poslancev v Ustavotvorno skup-
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ščino, se bo po ukazu predsedništva Začasne narodne
6kupščine demokratske federativne Jugoslavije z dne
1. septembra 1945 dne 11. novembra 1945, volilo 348 poslancev v Zvezno skupščino ustavotvorne skupščine.
•. Od števila poslancev, navedenega v točki L, se
določi število poslancev, ki jih bodo volile posamezne
federalne enote oziroma pokrajine, takole:
na prebivalcev poslancev
1. Srbija ..,.,,,,.-. 3,503.925
87
2. Hrvatska
3,436.305
86
3; Slovenija
• • 1,141298
29
4. Bosna in Hercegovina .... 2,323.555
5S
5. Makedonija
949.958
24
6. Crna gora
360.044
9
7. avtonomna pokrajina Vojvodina 1,663.889
41
8. avtonomna pokrajina Kosovo in
Metohija
552.064
14
Od skupnega števila poslancev, kolikor jih je določenih za posamezne federalne enote oziroma pokrajine,
ustanovijo federalne (pokrajinske) volivne komisije število poslancev, ki se bodo volili y vsakem posameznem
volivnem okrožju in volivnem okraju.
Obrazložitev:
Število narodnih poslancev za Zvezno skupščino
ustavotvorne skupščine se določi po celotnem številu
prebivalcev, kakor se je ugotovilo pri zadnjem popisu
prebivalstva leta 1931., tako da se na vsakih 40.000 prebivalcev voli po en poslanec. Po popisu iz leta 1931. je
imela naša država 13,934.038 prebivalcev, torej pride na
to število prebivalcev 348 poslancev.
Razdelitev poslancev na federalne enote oziroma
pokrajine se je izvršila po številu prebivalstva posameznih federalnih enot in pokrajin na podlagi popisa prebivalstva iz leta 1931. Pri delitvi števila prebivalstva s

številom 40.000, t. j. s številom, na katero se dodeli po
en poslanec, so se pokazali tile ostanki: Za Srbijo 23.925,
za Hrvatsko 36.305, za Slovenijo 24.298, za Bosno iti
Hercegovino 3.555, za Makedonijo 29.958. za Črno goro
44, za Vojvodino 23.889, za Kosovo in Metohijo 32.064.'
Vsi ti ostanki sešteti znašajo skupaj 174.038 prebivalcev.
Ako se to število deli s 40.000, da še 4 poslance, ki
se dodelijo na ta način, da se doda še po en poslanec
tistim federalnim enotam oziroma pokrajinam, ki so
imele največje ostanke, in to:
1. Hrvatski na ostanek 36.305 prebivalcev 1 poslanec, 2. Kosovu in Metohiji na ostanek 32.064 prebivalcev 1 poslanec, 3. Makedoniji na ostanek 29.958 prebivalcev 1 poslanec in 4. Sloveniji na ostanek 24.298 prebivalcev 1 poslanec.
Beograd dne 4. septembra 1945.
St. 8/45.
Tajnik:
Predsednik:
Dalibor Soldatić s. •.
Živko Đ. Jovanović s. r.
641.
Ukinitev omejitve
za medkrajevne telefonske razgovore
Z odločbo ministra za pošte, telegraf in telefon, VIII,
št. 3958 z dne 18. avgusta 1945 je odpravljena omejitev
za medkrajevne telefonske razgovore, ki je bila predpisana v mesecu maju 1945, ko je stopila v veljavo
Telefonska tarifa (Uradni list DFJ št. 40 z dne ^..junija 1945).
XI. Št. 3958 — Iz 11, oddelka ministrstva p« t. i.
v Beogradu 30. avgusta 1915.

Številka 69 z dne 11. septembra 1945.
642.

I
Zakon o listini Združenih narodov
(predsedništvo Začasne narodne skupščine demokratske federativne Jugoslavije z dne 24. avgusta 1945).

643.

Na predlog zveznega ministra za trgovino in preskrbo izdaje Gospodarski svet naslednjo

uredbo
o določitvi cen živi živini (govedn, prašičem in drobnici) za klanje in mršavim prašičem za pitanje
Člen 1.
Zivi živini za klanje se določajo' naslednje najvišje cene:
Goyedo
dinarjev
I. vrsta, s 50 »/o mesa v zaklanem stanju . . 14,—
H. vrsta, z več ko 45% mesa v zaklanem stanju ,13,—
•. vrsta, z več ko 40% mesa v zaklanem stanju 12,—
IV. vrsta1, z več ko 40% mesa v zaklanem stanju _10.—%..

Prašiči
več ko 145 kg žive teže . . * 25.—
od 131,do 145 kg žive teže . . 23.—
od 115 do 130 kg žive teže . . 21.—
od 90 do, 114 kg žive teže . . 19.—
od. 60 do 89 kg žive teže . . 17.—
Ovce -'I. vrsta, bolj rejene .... t .... . 10.—
II. vrsta, manj rejene ......... 9.—
* - Koze
I.vrsta, bolj rejene .......... 850
II. vrsta, manj, rejene
7.50
Prednje cene so določene za lkg žive teže franko
najbližji živinski trg rejcu,'za nenasičeno živino, t. j. za
živino, ki 12 ur pred prodajo ni bila ne nakrmljena ne
napoj ena.
Rejci oziroma pitavci lahko sporazumno s kupci prodajajo živino po pçednjih cenah tudi franko kraj (hiša,
posestvo, staja) rejca ali pitavca.'
Člen 2.
Za pitanje namenjenim mršavim prašičem do 60 kg
žive teže se določa najvišja cena' dinasjev 30.— za 1 kg
žive teže.
I. vrsta,
II. vrsta,
III. vrsta,
IV. vrsta,
V. vrsta,

težki
težki
težki
težki
težki

334

Člen 3.
S to uredbo se odpravljajo premije za pitanje prašičev, določene v členu 6. uredbe o pitanju, prometu in
cenah prašičev, objavljeni v Uradnem listu DFJ št. 53
K dne 27 .julija 1.1.
Še nadalje pa ostanejo v veljavi predpisi o prometu
In klanju živine po uredbi o pitanju, prometu in cenah
prašičev kakor tudi ostali odloki, odločbe in naredbe.
Člen 4.
Ta uredba zadobi veljavo z dnem objave v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 6. septembra 1945.
Minister za trgovino
Predsednik
in preskrbo:
Gospodarskega sveta:
Ing. N. Petrovič s. r.
A. Hcbrang s. r.

644.
Pravilnik
o ustanovitvi in delu Komisije za ustavo
pri ministrstvu za konstituanto
Člen 1.
Pri ministrstvu za konstituanto ee ustanavlja Komisija za ustavo kot posvetovalni organ. ç
Člen 2.
Komisija za ustavo ima nalogo, da proučuje ustavno
in vsa ostala vprašanja v zvezi z osnovno organizacijo
države in da izdela načrt ustave, ki bo rabil za podlago
predlogu ministrstva za konstituanto zvezni vladi.
Člen 3.
Komisijo tvorijo predsednik, tajnik in potrebno število članov, ki jih imenuje minister za konstituanto.
Člen 4
Predsednik sklicuje in vodi seje komisije.
Člen 5;
Tajnik pripravlja material ža seje komisije, piše
••••• zapisnike in opravlja vsa tehnična dela in priprave
za delo komisije.
Člen 6.
Članom komisije gre za njihovo delo nagrada, ki ji
določi višino minister za konstituanto.
Beograd dne 7. septembra 1945.
'
ßt. 725.
Podpredsednik vlade
- in minister za konstituanto:
\
Edvard Kardelj s. r.

645.

Odločba
o načrtnem razdeljevanju in potrošnji elektrotehničnega materiala
Na podlagi točke II. odločbe Gospodarskega sveta
o določanju predmetov, ki spadajo pod načrtno razdelje-

vanje in potrošnjo z dne 12. maja 1945, kakor tudi v
zvezi s točko 7. odločbe ministra za trgovino in preskrbo
o določitvi predmetov, ki spadajo pod nacrtno razdeljevanje in potrošnjo št. 467 z dne 9. junija 1945 in da bi
se elektrotehnični material čim smotrneje razdeljeval,
takole
odločava :
1. Celotno načrtno razdeljevanje elektrotehničnega
materiala, razen žarnic za domačo potrebo do 300 vulov,
vrši ministrstvo za industrijo, oddelek za energijo.
2. Razdeljevanje žarnic za domačo rabo do 300 vatov
vrli ministrstvo trgovine in preskrbe po upravi za
preskrbo.
3. Ministrstvo za industrijo, oddelek za energijo obvesti vsak mesec ministrstvo za trgovino in preskrbo o
izvršeni razdelitvi materiala.
4. Ministrstvo za industrijo, oddelek za energijo
organizira za izvajanje razdelitve osrednjo in posebne
razdelilne organizacije v obliki trgovskih podjetij.
5. Pod načrtno razdeljevanje elektrotehničnega materiala spadajo do nadaljnje odredbe:
a) trofazni elektromotorji, motorji na izmenični in
istosmerni tok, istosmerni stroji, hišne centrale, generatorji, transformatorji, razen zvončnih trasformatorjev,
tovarniški ventilatorji in kompresorji na električni pogon, sesalke, varilni agregati in usmerniki;
b) vse vrste stikal in pretikal, armature za stikalne
plošče, oljna, ločilna in ekspanzijska stikala ter kondenzatorji za jaki tok;
c) kabelske glave in armature, kabli in vsi prevodniki, ves izolacijski material, ves material za visokonapetostne naprave in vode;
č) varovalke vseh vrst in instalacijski material;
d) telegrafsko - telefonske naprave, radiooddajniki,
instrumenti in števci.
Prednji material, razen žarnic do 300 vatov za hišno
rabo, se deli na podlagi navodil oddelka za energijo
zveznega ministrstva za industrijo po centralnih in federalnih elektrotehničnih podjetjih, ki ga delijo dalje po
elektrotehničnih zadrugah, elektrotehničnih in elektroinštalaterskih trgovinah.
6. Material, ki ne spada pod načrtno razdeljevanje:
a) termični aparati, električni likalniki, električni
kuhalniki, grelci, električni štedilniki, medicinske evetilkè, ventilatorji za domačo rabo in podobni hišni aparati;
b) svinčeni akumulatorji, električne ure, baterije
vseh vrst, žepne svetilke;
c) električni zvonci, zvončni transformatorji, lestenci
in potrebščine za lestence;
č) radio-aparati, radio-žarnice in material za sprejemanje.
Razdeljevanje tega materiala vršo elektrotehnične
trgovine in elektroinštalaterske trgovine, a za določni
material tudi trgovine, ki dobijo za to posebno dovoljenje od ministrstva za industrijo in rudarstvo svojih federalnih vlad.
7. Z objavo te odločbe v dnevnem tisku je razveljavljena točka 7. odločbe ministrstva za trgovino in preskrbo
o določanju predmetov, ki spadajo pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo,- št. 467 z dne 9. junija 1945.
|
Minister za industrijo:
Andrija îïebrang s. r.

•••

Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovič s. r.

Stran 61.

Štev. 25.

Vabilo
na
izredno skupščino
zadruge KMETSKI HRANILNI IN POSOJILNI DOM V LJUBLJANI z. z n. j.,
ki bo dne 10. oktobra 1945 ob 9. uri
v zadružnih prostorih Tavčarjeva ulica 1,
pritličje, s temle
dnevnim redom:
vvl. Otvoritev in konstituiranje skupščine.
2. Določitev števila odbornikov v okviru pravil in v zvezi s tem
a) volitev članov upravnega odbora,
b) volitev članov nadzornega odbora.
3. Predlogi in pritožbe zadružnikov.
4Sprememba pravil, in sicer:
v
§ 36. pravil: Na skupščini ima vsak
z
adružnik pravico samo do enega glaSu
> ne glede na število deležev.
5. Slučajnosti,
j Ako skupščina ob napovedani uri ne
Y° sklepčna, bo čez pol ure druga na
jstem mestu in z istim dnevnim redom,
«i bo v smislu § 37. pravil sklepala veJjavno ne glede na število navzočnih za.
družnikov.
Ako skupščina ob napovedani uri ne
°o
sklepana za sklepanje o točki 4,-dnevne
^a reda »Sprememba pravil«, bo v
smislu § 37. zadruž. pravil dne 31, oktobra 1945 ob 9, uri druga skupščina na
istem mestu, ki bo sklepala veljavno o
točki 4. dnevnega reda, ne glede na
število navzočnih zadružnikov.
Popolno besedilo predlagane spremembe pravil je v poslovalnici zadruge
med uradnimi urami na vpogled.
V Ljubljani dne 26. septembra 1945.
842
Upravni odbor

_ .

Tzgubljenc listine

Uničeno mi je bilo izpričevalo II. letnika drž. delovodske šole, strojno-mojstrskega odd. na tehnični srednji šoli v
Ljubljani, št. kat. 1 z dne 20. maja 1942
na ime Ambrožič Albert iz Ljubljane.
Proglašam ga za neveljavno.

830

.
...

Ambrosie" Albert
*•

Izgubila sem izpričevalo VI. razreda
klasične gimnazije v Ljubljani za leto
1942/43. na ime Baćić Nevenka iz Trsta.
Proglašam ga za neveljavno.
848
.
l$a*ić Nevenka
. Izgubil sem osebno izkaznico št. 15,
izdano 15. julija 1915 od krajevnega
N00 na Vrhniki na ime Bavec Leopold
? Vrhnike. Proglašam jo za neveljavno.
8
49
Bavec Leopold
Ukradene so mi bile nova osebna izkaznic^ izdana od komande narodne
m
dice v Ljubljani, vojaška izkaznica,
iz
dana od komande IV. armije in delavca knjižica, izdana od mestnega načelftva v Ljubljani, vse na ime Brejc Jože
jz Ljubljane. Proglašam jih za neve854

"

.

Brejc Jožo

Izgubila se je nova osebna izkaznica,
izdana od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Cerne Karolina iz
Vevč 75 pri Ljubljani in prometno potrdilo za žensko kolo, evid. št. tablice
2—140287—20 na ime Cerne Zlatka iz
Vevč. Proglašava jih za neveljavni.
Čeme Karolina
838
Cerne Zlatka
Izgubila sem začasno osebno izkaznico, izdano od krajevnega odbora OF
Jesenice pod št. 10.520 na ime Cop
Ivana, Jesenice, Gosposvetska cesta 70.
Proglašam jo za neveljavno.
860
Cop Ivana
Izgubila sem nabavnico za otroške
čevlje za Jezerska Borisa, izdano od
MNOO, odd. za notranjo upravo v Ljubljani na ime Gamerc Marija iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
834
Gamerc Marija
«
Izgubil sem svojo osebno legitimacijo
št. 14133, izdano od krajevnega N00
Skocjan pri Mokronogu ter jo preklicujem za neveljavno.
Globevnik Frane,
8G2
••••••• 26
Izgubil s-.n novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani in prometno knjižico za kolo
(evid. št. tablice 16562) na ime Grabnar
Viktor iz Ljubljane. Proglašam jih za
neveljavni.
822
Grabnar Viktor
Izgubila sem novo osebno izkaznico
št. 9808, izdano od krajevnega odbora
OF, Bela cerkev pri Novem mestu, na
ime Hočevar Ivanka s Hriba 10, občina
Bela cerkev. Proglašam jo za neveljavno.
853
Hočevar Ivanka
Izgubil sem začasno dovoljenje za izvrševanje čevljarske obrti v Ješenci
št. 42, izdano od okrajnega odbora OF
Maribor-desni breg pod št. 12 od dne
16. julija 1945. Proglašam ga za neveljavno.
Kac Jožef,
861
čevljar v Ješenci
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 6808, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Kaiser Robert iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
846
Kaiser Robert
Izgubil sem legitimacijo medicinske
fakultete univerze v Ljubljani na ime
Krajne Branko. Proglašam jo za neveljavno.
864
Krajne Branko
Izgubilo se je dovoljenje za vozilo
glavne trofejne baze za motorno kolo
DKW Reg. št. M. L. P. 1767 in dovolilo
za vožnje, izdano od narodne vlade Slovenije y Ljubljani št. 0003/F, obe izdani

na ime Transformatorske postaje v Pod.
logu (okrožje Celje). Proglašamo jih za
neveljavni.
Kranjske drželne elektrarne
855
Celje-Pcdlog
l
Izgubil sem službeno legitimacijo
št. 886, izdano od komande narodne milice v Ljubljani na ime Kraševec Jože
iz Sela, občina Velike Lašče. Proglašam
jo za neveljavno.
837
Kraševec Jože
Izgubila sem izpričevalo I. b letnika
drž. trgovske akademije v Ljubljani za
leto 1941/42. na ime Kraševec Jurijana
iz Logatca. Proglašam ga za neveljavno.
844
Kraševec Jurijana
Izgubila sem izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu na II. drž. ženski realni
gimnaziji v Ljubljani za leto 1942/43.
na ime Kraševec Marja iz Logatca. Proglašam ga za. neveljavno.
847
Kraševee Marja
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Marinšek
Nada iz Ljubljane. Proglašam jo ^a ne»
veljavno.
839
Marinšek Nada
Izgubil sem izpričevalo o završnem
izpitu na drž. trgovski akademiji v
Ljubljani na ime Marinšek Stane iz
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
832
• Marinšek Stane .
Izgubil sem izpričevalo VII. razreda
III. drž. realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1941/42. na ime Mesec Marijan ii
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno,
831
,, (
Mesec Marijan
Izgubila sem osebno legitimacijo štev.
12613, izdano od KN00 Škocjan pri Mokronog ter jo proglašam za neveljavno.
Metelko Milka, *
8G3
Zloganj pri Èkocjanu
Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime Novak
Boris iz' Maribora. Proglašam ga za neveljavnega.
865
Novak Borit
Ukradena mi je bila ošabna izkaznica
št. 017323, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Oblak Draga
iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
851
OLlak Draga
Izgubila sem izpričevalo III. b razreda drž. trgovske akademije v Ljubljani
za leto 1943/44. na ime Obranovič Marija iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
843
Obranovič Marija
Izgubil sem originalno potrdilo o lastninski pravici glede konja vojnega plena in njegovi izročitvi, v popolar» pri.
vatno lastnino, izdano dne 24. julija

gtev. 25.

Stran 62.
1945, ev. št 408/48 od okrajnega odbora
OF v Slovenjem Gradcu na ime Planinšek Vili, mesar v St. Lenartu 53. Proglašam ga za neveljavno.
857
Planinšek Vili

Odvzeta mi je bila akademska legitimacija medicinske fakultete univerze v
Ljubljani na ime Simnic Nikolai z Vrhnike. Proglašam jo za neveljavno.
852
Simnic Nikolaj

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Pekolj Vekoslava iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
828
Pekolj Vekoslava

Izgubil sem maturitetno izpričevalo
drž. klasične gimnazije v Ljubljani za
leto 1940/41. na ime Štangl Vladimir iz
Radovljice. Proglašam ga za neveljavno.
859
Štangl Vladimir

Uničeni sta mi bili izpričevali III. in
IV. razreda dekliške meščanske šole v
Kočevju na ime Prijatelj Marija iz Zamosteca pri Sodražici. Proglašam jih za
neveljavni.
856.
Prijatelj Marija

Izgubil sem izpričevalo II. razreda
II. moške realne gimnazije v Ljubljani
za leto 1942/43. na ime Šuln Stanislav
iz Planine pri Rakeku. Proglašam ga za
neveljavno.
835
Šuln Stanislav

Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 141, izdano od mestnega N00 v Kočevju na ime Reberšek Franc iz Kočevja
41. Proglašam jo za neveljavno.
824
Reberšek Franc

Odvzeto mi je bilo izpričevalo IV. razreda in končnega izpita na dekliški meščanski šoli zavoda Lichtenturn v Ljubljani iz leta 1940. na ime Sušteršič Marica iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
858
SušteršiC Marica

Izgubil sem duplikat indeksa in legitimacije tehnične fakultete univerze v.
Ljub!U**i na ime Senk Ivan iz Ljubljane. ••••••••••• jih za neveljavna.
8G6
"Senk Ivan

Izgubila sem izpričevalo V. b" razreda
II. ženske realne gimnazije Y Ljubljani

za leto 1943/44. št. 388, izdano 30. junija
1944 na ime Uršič Vanda iz Horjula.
Proglašam ga za neveljavno.
850
Uršič Vanda
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Varga Ivan iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
826
Varga Iran
Odvzeta so mi bila izpričevala IV., V.
razreda in izpričevalo nižjega tečajnega
izpita IIL moške realne gimnazije v
Ljubljani na ime Wollfeiler Friderik z
Dunaja. Proglašam jih za neveljavna.
829
Wollfeiler Friderik
Ukradena mi je bila začasna osebna
izkaznica št. 121, izdana dne 16. julija
1945 od kraj. N00 v Planini pri Rakeku
na ime Ziherl Frančiška iz Planine pri
Rakeku. Proglašam jo za neveljavno.
840
.,
Ziherl Frančiška
Izgubila se je osebna izkaznica št. 287,
izdana od krajevnega N00 Crni-Potok
na ime Zurga Ivan iz Debeč št. 5. Proglašam jo za neveljavno.
825.
2urga Ivan

Urednik: Pohar Robert: tiek • založba:(tiskarna Merkur — oba v Ljubljani.

POSEBNA PRILOGA
k iter. 40. „Uradnega Urta Slovenskega narodno, oiYÖbodilnega ITOU in Narodne rlade Slovenije'
x dne S. oktobra 1945

Ponatis
ix osrednjega „Uradnega li»ta Demokratične federativne Jugoslavije" St. 69 in 70.
ŠtevllRo 69 z dne 11. septembra 1945.
646.

647.'

Pravilnik ,
o povračilu za nočno delo na poŠtah, pri telegrafu
la telelonu

Na podlagi členov 1. in 4. zaKona o razširitvi veljav.'
noeti zakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi
okupacijskih bankovcev ter o razpolaganju s terjatvami
na vezanih računih z dne 7. junija 1945 na območje Bosne
in Hercegovine, Hrvatske ter Slovenije, kakor tudi.o izplačevanju potrdil, izdanih za okupacijske bankovce, ki
v kraju zamenjave niso bili zakonito. plačilno sredstvo.
z dne 10. avgusta 1945 predpisujem tole

Člen L
Za nočno delo in izredno nočno službo na poštah,
ambulantnih poštah, pri telegrafu in telelonu gre poštnotelegrafsko-teléfonskim uslužbencem povračilo v znesku
2.5Ò dinarja na uro.
Člen 2.
Nočni delovni čas, se računa od 21. do ;5. urè."
Vsaka začeta.ura nočnega dela se računa za celo uro.
Za nočno delo) ki traja manj ko 30 minut, ne gre
povračilo.
' : ' '
,
Člen 3.
Vsa poslovna mesta pri poštah, telegrafu in telefonu
ki:so zvezana z nočnim delom, ugotovi pristojna direkcija
pošte, telegrafa in telefona po poprejšnji odobritvi ministrstva za pošto, telegraf in telefon. '
Povračilo za nočno delo pri ambulantnih poŠtah ugotovi direkcija po&e, telegrafa in telefona na* podlagi voz-'
nega reda. ..,'..
;..'•:. r i, • ,•
• •'
: Izredno nočno službo odredi po potrebi " z, odločbo
^ristorna direkcija pošte, telegrafa in telefona.^
-.

.
. . • Člen 4.> '- Na velikih-poštah,'telegrafskih in telefonskih posta-,
jah, kjer je zaradi pravilnega poteka' poslovanja potrebno,
kdaj pa kdaj nadzorovati nočno "službo,* more pristojna
direkcija pošte, telegrafa in telefona po poprejšni odobritvi ministrstva za pošto, telegraf in telefon in upravr
nikov pošt, telegrafa in telefona, za nadzorovanje nočne
službe odobriti povprečno povračilo največ. 100 dinarjev
mesečno.
To povračilo .ne gre upravnikom,.'ki stanujejo v po-,
slopju, kjer je .nameščena pošta.
','-."''"
Člen 5.
,
l'a pravilnik velja od dneva objave v Uradnem
listu DFJ. "
•. . -'
. Beograd dne 14: avgusta 1945.
' •
II. M*' Št: 940.,
• •
Minister za pošto, telegraf in telefon:
Dr. D. Marušič s. rf
S tem pravilnikom se strinja minister za finance :z,
aktom V. št. 7393'z dne 14. avgusta'1845; '.,

drugo navodilo
za izvrševanje člena 1. zakona o razširitvi veljavnosti
zakona o izplačevanju potrdil, izdanih ob zamenjavi
.okupacijskih bankovcev ter o razpolaganju s terjatvami na vezanih računih z dne 7. junija 1945 na
območje Bosiie in Hercegovine, Hrvatske ter.Slovenije kakor tudi o izplačevanju potrdil, izdanih za
okupacijske bankovce, ki v kraju zamenjave niso bili
zakonito plačilno sredstvo, z dne 10. avgusta 1845
(navodilo za izplačevanje, potrdil ter za razpolaganje
s terjatvami T Bosni in Hercegovini, Hrvatski ter
• • - , Sloveniji)
.
•

..K členu. 7., prvega navodila .
.
• Ako ima kaka oseba ali-ustanova več terjatev pri eni
ali več denarnih zavodih, mora to do 30. septembra 1945
'prijaviti tistim- denarnim zavodom, pri katerih ima terjatve. Opustitev take prijave se šteje za kazenskf prestopek po členu 12. -v zvezi s Členom 8. zakona o tečajih.'
/za odvzem iz] obleka okupacijskih bankovcev in o porav;navahju\ obveznosti, na območju-Bosne in Hercegovine
•(Uradni list-DFJ'st^l z dne 14. junija 1945), po Členu 12.
•ty zvezi s členom 8. zakona o-tečajih okupacijskih bankov!
cev pri odvzemu iz prometa in o reguliranju obveznosti
na območju Hrvatske (Uradnflist DFJ ŠL44 z dne 26. junija 1945) in po členu 13. v zvezi s členom 9., zakona o
tečajih lirskih Jbonov in okupacijskih bankovcev pri odvzemu iz prometa ter o, reguliranju obveznosti na denar,
nih-območjih italijanske lire, nemške marke in pen»ov
(Slovenija) (Uradni list DFJ št. 44 z dne 26. junija 1945V
Denarni .zayod, pri katerem, se vodi terjatev; mora
zahtevati. od lastnika terjatve ob prvem razpolaganju
pismeno izjavo, o tem. ali ima še kake terjatve Dri istem
ali kakem drugem denarnem zavodu ali ne.-. - V
.
. .- • K členu;9.v"prvega navodila
, -"
Vse odrjitke v korist sklada za obnovo dežele ••
• jxrmoc opustošenim krajem morajo denarni zavodi po-

aôii

ložiti pri Državni hipotekami banki za račun ministrstva
za finance demokratske federativne Jugoslavije in priložiti sezname lastnikov terjatev in sezname o odtegnjenih odbitkih. Denarni zavodi morajo položiti odbitke
v dobro sklada pri Državni hipotekami banki v Beogradu najpozneje do 1. novembra 1945.
Beograd dne 5. septembra 1945.
••. št. 6228.
Minister za finance:
Sreten žujović s. r.

648. .
V zvezi s členom 1. uredbe o urejanju cen izdaje
ministrstvo za trgovino in preskrbo zvezne vlade, uprava
za cene naslednjo

odločbo
o doIociÌ7Ì odkupnih cen zđra\ji"i*i zelišč
Člen 1.
Za odkup zdravilnih zelišč se dokwajo tele cene:
dinarjev
Cortex — Skorja:
za l kg
Rhamni frangulae — navadne krhlike .... 10.—
Rhamni falacis — kranjske krhlike ..... 11.—
Quercus — hrastova skorja
6.75
Folia — Listi:
Althaeae — sleza (ajbiša) .
7.50
Belladonnae — volčje češnje ......... 14.—
Hyoscyami — črnega zobnika (blena) .... 19.50
Stramonii — navadnega kristavca (svinj, dušice) 11.50
Uvae ursi.— medvedovega grozdičja
9.—
Menthae piperitae — poprove mete ..... 23,—
Salviae — kadulje (žajblja)
• 4.75
Digitalis lanatae — kosmatega naprstca . . . 28.—
Digitalis purpureae — rdečega naprstca . . . 23.—
Eucalypti — evkalipta
16.50
Rubi fruticosi — robide
• . . 5.—
Rubi idaei — maline .......... 6.—
FragaHae vescae — rdeče jagode ...... 6.—
Ribes nigri — črnega grozdičja ....... 6.—
Farfarae ,— lapuha
5.50
Convallariae maialis — šmarnice
12.—
Trifoliie fibrini — mrzličnika (grenke deteljice) 15.—
Urticae — žgoče koprive .......... 5.25
Melissae — melise
••«.. 20.—
Rosmarini — rožmarina ......... 5.75
. Flores — Cvetje:
Malvae silvestrii — divjega slezenovca .... 27.—
Arnlcae — brdnje (arnike)
35.—
Malvae arboreae cum calicibus — drevesastega
slezenovca s čašicami
21.—
Mälvae arboreae sine calicibus — drevesastega
slezenovca brez čašic
56.—
Verbasci — lučnika (papeževe sveče) . . . . 57.—
Tiliae — lipe
20,—
Sambuci nigrae — črnega bezga ...... 17.—
Rhoèados — purpelice (divjega maka) .... 100.—
Robiniae pseudoacaciae — robinije (neprave
akacije) ....;.......,, 5.—
Sambuci sine stipite — bezga brez stebelc . . 27.50
Lavandulae — sivke ........... 65.—

Fructus - Plodovi:
T
.
.
.' . .
Juniperi — brinja
Anisi vulgaris — sladkega janeža
Foeniculi — komarčka (koprca)
Cynosbati in toto — šipka
Carvi — navadne kumine
Petroselini —' peteršilja

,

«£
i kg
3.—.
15.—
12.—
15.50
10.—
45.—

za

Herba — Zel:
Thymi — materine dušice (timijana)
Centauru — zlatega grmička (tavžentrože) . .
Centauru — zlatega grmička (tavžentrože) . .
Plantaginis lanceolatae — sulLčastolistnega trpotca
Menthae piperitae — poprove mete
Melissae — melise
Herniariae — kilavca ..........
Sideritis — očista
Millefolii — navadnega rmana .......
Equiseti — preslice
Origani — dobre misli .....*
Salviae — kadulje (žajblja) ........
Lign. Juniperi — brinov les ....... .
Lichenis islandici — gorski mah

6.—
4.50
5.—
450
12.—
10.—
30.—
15.—
6.—
4.50
18.—
1.50
14.—
12,—

Rhizoma — Korenika:
Filicis maris — prave glistovnice ...... 10.50
Calami — kolmeža ........... 8.—
Rhei — rabarbare ........... 25.—
\ Radix — Koren:
Belladonnae — volčje češnje
4
Gentianae — svišča (svedrca)
, .
Liquiritiae — sladke koreninice ......
Saponariae albae — milnice
Valerianae — zdravilne špajke (baldrijana) . .
Althaeae — sleza (ajbiša)
Althaeae mundata conscissa — sleza (ajbiša) brez
luba, razrezan
Aconiti — omeja (preobjede, akonita) ....
Violae odoratae — dišeče vijolice .,,„,.
Primulae — jegliča (trobentice) ......
Iridis Florentinae — perunike
.
Arnicae — brdnje (arnike) ........
Veratri — čmerike
, , , .
Ononidis — gladeža ...........

12.50
9.—
19.50
9.50
31.50
14.50
28,—
14.50
65.—
32.50
20.—
38.—
6.50
12.—^

Semen — Seme:
Lini — lanu
•..., 6.—
Sinapis nigrae — črne gorčice ...«,., S.50
Sinapis albae' — bele gorčice ..,.«». 6.—
Colchici — jesenskega podleska
26.—'
Foeni graeci — triplata (grško seno) . . < . . 12.—
Razno:
Secale oornutum in toto — rženi rožički . . . 75.—
Tuberà salep — korenski gomolji salep ... 70.—
Ceipljeve koščice
1.—
Cantharidae — španske muhe . , . f . , . 120.—
Člen 2.
Prednje cene veljajo samo za prvovrstno suho, letos
nabrano blago, franko skladišče zbirne postaje. Za blago
slabše kakovosti letošnje bratve so cene za 40°/e nižje
od spredai določenih
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Člen 3.
Za zdravo blago iz prejšnjih lot oziroma nabrano
letos, pa tudi prej, je vzeti •• osnovo srednjo izvozno
ceno iz leta 1039, povišano za 10 "Va. Za blago slabše kakovosti iz teh bratev je vzeti nižjo ceno glede na kakovost.
Člen 4,
Posredovalci ali zadruge zaračunajo nabiralcem za
prevozne stroške od kraja nabiralca do zbirnega skladišča oziroma do odkupne postaje, kakor tudi kot odškodnino za evo] trud od določenih odkupnih cen tale,
najviše dopustni odbitek po naslednji lestvici:
dinarje*
za 1 kg
20°/» za blago pri določeni ceni do
5.—
15% „
„
„
„
„ od 5—10.—
12<>/* „
„
„
„
„ „ 10-20.10e/e „
„
„
„
„ „ 20-50.5 /o t,

»

t>

»

JI

»

50.—

navzgor.
- . '
Člen •.
\
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 16. avgusta 1945.
Št. 6837/536.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
L. Sokolov s. r.
649.

•

Odločba

o prosti prodaji sredstev za zaščito rastlin: sfinksa,
karinole in vakra
Na podlagi olona 2. uredbe o načrtnem razdeljevanju
4
in potrošnji blaga z dne 12. maja 1945 in odločbe ministrstva za trgovino in preskrbo o določitvi predmetov, ki
spadajo pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo in po
mnenju zveznega ministrstva za kmetijstvo št 4811 z dne
28. julija 1945
odločam,
da se specialna sredstva za zaščito rastlin: &îinks, karinol
in vaker dajo v prosto prodajo.
Beograd dne 11. avgusta 1945.
St. 6373.
Pomočnik
ministra za trgovino in preskrbo:
L. Sokolov e. r.

pri prodaji alkoholnih pijač: vina, piva, žganja v gostinskih obratih: gostilnah, restavracijah, kavarnah, točilnicah, krčmah, bifejih.
To pooblastilo lahko ministrstva prenesejo na narodne okrožne, okrajne in krajevne odbore.
Člen 2.
Kosmati zaslužek k nabavni ceni pijač v javnih lokalih (gostinskih obratih) se izračuna po prodajni ceni
pijač v prodaji na debelo, če se je vino nabavilo pri veletrgovcu, aH po ceni, plačani proizvodniku, če se je vino
kupilo neposredno pri proizvodniku.
Kosmati zaslužek gostinskih obratov obsega vse otroške, ki jih imajo ti obrati v svojem poslovanju, kahnnj
so: najemnina lokala, ogrevanje, razsvetljava, ob.tni
davek, točilna taksa, mestna trošarina, strežniško osebje
in vsa ostala režija; če ee pa vino nabavi neposredno od
proizvodnika, tudi vse stroške za nego, čiščenje in vobče
za predelavo vina ter vzdrževanje v dobrem stanju.
Ta zaslužek znaša: če se vino nabavi pri veletrgovcu,
20 •/• do 40 % na ceno v prodaji na debelo, ali pa 40 •/§
do 60% na ceno, plačano proizvodniku.
Člen 3.
Narodni odbori morajo po dobljenem pooblastilu razdeliti lokale, upoštevaje njihovo režijo, kraj, kjer-so,
letni promet, število strežniškega osebja in ostale okoliščine, na dve do štiri kategorije, tako da more biti
zaslužek v njih po tem, ali dobivajo vino od proizvodnika, lahko 40 oziroma 60 Ve, če nabavljajo vino pri veletrgovcu, pa 20 do 40 •/• na plačano ceno.
Člen i.
Od prednjih določb ee izvzemajo^ alkoholne pijače,
ki eo zavezane plačevanju davka., na luksus.
Člen 5.
Cene, po katerih se prodajajo pijače v gostinskih
obratih, morajo biti označene na vidnem mestu aH pa
vpisane v cenik pijač z označbo, po kateri osnovi (po
odločbi ali odloku oblastva, ki je ceno predpisalo) so
določene.
Nadzorstvo nad cenami vrše za to prislojni nadzorovalni organi narodnih odborov.
Člen ,6.
Ta odločba velja od dneva objave • Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 22. avgujrta 1946.
št. 6050/553.
> •<•••••••
ministra ta trgovino in •••&••••
li Sokolov s. r.

650.
V zvezi s členom 1. uredbe o urejanju een zvezno
ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za cene iz.
daje naslednjo
odločbo
o določitvi kosmatega zaslužka pri prodaji pijaS
,
r gostinskih obratih v državi

651.
Na podlagi točke II. odločbe Gospodarskega sveta
z dne 12. maja 1945 o določanju predmetov, ki spada joj
pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, izdaje ministrstv<|
za trgovino in preskrbo zvezne vlade naslednje

Člen 1.
Federalna ministrstva za trgovino in preskrbo c«
pooblaščajo, da morejo v svojem območju, toda v mejah
tega pooblastila sama določiti višino kosmatega zaslužka

odlofcbe St. 467 i dne 9. junija 1945 o določitvi preflničS
tov, ki spadajo pod načrtno razdeljevanje in potrošnje?

tolmačenje
Po uredbi o načrtnem razdeljevanju in potrošnji
blaga z dne 12. maja ••, ge štejejo za konje, ki spadajo
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pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, samo konji za
klanje, ne pa tudi konji za delo in pleme.
Beograd dne 1. septembra 1945.
St. 9071.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. K. Petrovié e. r.

>

652.
. Odločba
o izplačilu mezde delavcem za praznik narodne vstaje
Na podlagi pooblastila Gospodarskega sveta št. 652
z dne 1. avgusta 1945 sporazumno z ministrom za finance
odločam,
da gre delavcem v območju vsake federalne enote mezda
na dan praznika narodne vstaje zadevne enote, čeprav
tega dne ne delajo.
Beograd dne 30. avgusta 1945.
IV. št. 2335.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

653.
Na vprašanje raznih narodnih oblastev, ustanov in
podjetij, ali se more pri nekaterih od njih nadaljevati
dosedanja praksa, po kateri so neke ustanove in podjetja
plačevala tudi tisti del davka in ostalih davščin, ki bi jih

morali plačevati delojemniki, daje zvezno ministrstvo za
socialno politiko v zvezi s točko 6. razlage o izračuna,
vanju mezd po uredbi o ureditvi mezd in plač delavcev
in nameščencev IV. št. 1059 z dne 1. junija 1945 (Uradni
list DFJ št. 40 z dne 12. junija 1945) to-le

obvestilo
o pravilni uporabi točko 6. razlage
o izračunavanju mezd
S to točko je določeno, da delodajalci svojim delojemnikom ne morejo dajati večjih zneskov, kot so določeni z uredbo o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev, ker bi čim večje dajatve imele za posledico,
da bi se zvišale cene proizvodov, s čimer bi se podražilo
življenje.
Po tej jasni določbi ne morejo delodajalci prevzeti
nase plačevanja davka in ostalih davščin za delojemalce,
ker bi to v resnici pomenilo zvišanje prejemkov, določenih po uredbi o ureditvi mezd in plač delavcev in na.
mešČencev, ki pa si prizadeva, da onemogoči nastanek
privilegiranih kategorij delojemnikov in da se prejemki
vseh delojemnikov ohranijo v mejah, določenih s to
uredbo.
To velja tudi za primere dajatev v naravi (člen 19.
uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev), ko morajo delodajalci od prejemkov v gotovini po
tej uredbi odbiti vrednost teh dajatev, ker bi sicfr, iko
bi te vrednosti ne odbili, to prav tako bilo v resnici
zvišanje prejemkov nad zneske, določene z uredbo
Beograd dne 30. avgusta 1945.
IV. št. 2305.
Minister za socialno politiko:
Dr. Kržišnik s. r.

Sfavili* a •• • dn<> 14. septembra 1945.
654.
Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
vrhovne narodne Masti v Jugoslaviji in na podlagi
etavniškem zbora Jugoslavije kot začasnem organu
vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji ter na podlagi
resolucije z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
v: Začasno narodno skupščino demokratske federativne
Jugoslavije in na predlog ministra za pravosodje izdaje
predstavništvo Začasne narodne skupščine demokratske
federativne Jugoslavije naslednji
zakon
o spremembi točke 5. člena 30. zakona o zaplembi
imovine in o opravljanju zaplembe

Člen 2.
Ta zakon velja od dneva, ko se objavi v Uradnem
listu demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 11. septembra 1945.
Trcdsedništro
Začasno narodne skupščine
demokratske federativno Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić s. r.
Dr. I. Ribar s. r.
655.

Členi.

»
Uredba
o počivanju rokov za dosego ali izgubo pravic in za
prijavljanje pravnih lekov v socialnem zavarovanju

Člen 30. točka 5. zakona o zaplembi imovine in o
opravljanju zaplembe se spreminja in se glasi:
>Komisije morajo dokončati vse svoje delo najdalj
do 15. novembra 1945.«

Člen 1.
Roki, določeni v veljajočih predpisih ustanov socialnega zavarovanja za bolezen, nezgode, onemoglost, starost
in smrt, počivajo po določbah te uredbe.

URÀDNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 26.

Priloga k 40. kosu z doe 5. oktobra 1945.

Letnik I/H.

Objave
Sodna oblastva
Trgovinski register
Vpisi:
137.

Sedež centrale: Beograd.
podružnice: Ljubljana.
Dan vpisa: 26. septembra 1045.
Besedilo v srbskem, hrvatskem in slovenskem jeziku:
Industrijska banka Jugoslavije a. d.
v mak, ionskem:
Industrijska banka na Jugoslavija a. d.
v ruskem *
Promišljeni bank Jugoslavii a. d.
v angleškem:
.
Industrial bank ol Yugoslavia Ud.
v francoskem:
Banque iiidusricllo de Yougoslavie
6. a.
Obratni predmet:
Družba se bo bavila z vsemi posU v
z
vezi z obnovo, dviganjem in delom industrije, rudarstva in trgovine. Dajala
bo kredite na podlagi nenremičnin, industrijskih naprav, menic, vrednostnih
papirjev, varantov, surovin, polfabrikatov, izgotovljenega blaga in drugih vredaosti in pravic. Za izvrševanje poprej
navedenih poslov bo družba:
a
) sprejemala hranilne vloge in vloge na tekoče račune;
o) posluževala se kreditov pri emisijskih in drugih bankah v državi in v
inozemstvu;
?) izdajala svoje obveznice v državi in
v inozemstvu.
Družbina oblika: Delniška družba,
ustanovljena za nedoločen čas.
. Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. septembra 1945. •
Fi 34/45—1. — Rg B III 168/1.
138.
*
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 26. septembra 1945.
Besedilo: Robert Goli.
,DeObratni predmet: Trgovina s platnom,
jim in pralnim blagom.
.. Imetnik: Goli Robert, trgovec v Ljubki, Rimska cesta 7/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. septembra 1945.
Fi 33/45-1. — Rg A VIII 78/1.
Spremembe in dodathi:
Sedež: Dole.
Dan vpisa: 25. septembra 1945.

Besedilo: Valjčni mlin in elektrarna
Bistra — Franka Zupan.
Obratni predmet: Valjčni mlin in elektrarna.
Besedilo firme odslej: Valjčni mlin
Bistra, Franka Zupan.
Obratni predmet odslej: Valjčni mlin.
Okrožno sodišče v Ljubliani
dne 25. septembra 1945.
Rg A VI 189/4.
140.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 28. septembra 194l>.
Besedilo: Jugobruna, kranjske tekstilne tovarne, družba z o. z. Kranj.
Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudaijtvo z dne 20. junija
1945, št. 634/T, se
1. vpiše dr. Nagy Ernest kot delegat
tega ministrstva;
2. izbrišeta poslovodji Synovec Josip
in Chaloupecky Stanislav.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. septembra 1945.
Rg C lil 222/12.
*
141.
Sedež: Ljubljana.
Dan vnisa: 25. septembra 194Ò.
Besedilo: Amot, prodaja motornih vozil in oprem, lastnik Hribar Svetozar.
Na podlagi dekreta -Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za trgovino in
preskrbo z dne 8. junija 1945, zap. Št.
105/1, se vpiše delegat tov. Grabnar Gašper, knjigovodja iz Ljubljane, Brankova št. 3.
Izbriše se Sladonji Draganu podeljena
prokura.
!
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. seotembra 1945.
Rg A VII 271/4.
142.
Sedež glavnega podjetja: Ljubljana,
podružnice: JColičevo.
Dan vpisa: 28. septembra 1945.
Besedilo: Papirna in kartonažna tovarna I. Bonač sin, Ljubljana.
Glavno podjetje v Ljubljani in podružnica Količevo sta postavljena z dekretom Narodne vlade Slovenije, ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne
24. VIII. 1945, zap. št. 1017 in 1018 T,
pod državno upravo.
Kot delegat ministrstva s« vpiše tov.
ing. Trost Janko, ki bo podpisoval tako,
da bo pod besedilo firme, ki je lahko
pisano, tiskano ali vtisnjeno, pristavil
svoj lastnoročni podpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. septembra 1945.
Pos. II 81/11

143.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 28. septembra 1945.
Besedilo: Tvornica tanina Medvode,
družba z o. z.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 29. maja 1945, zap. št.
192/45, se vpiše delegat ing. Mervič
Branko.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. septembra 1945.
Rg C V 232/9
870

IR 409/45-3.

Amortizacija
Na prošnjo Weiss Marije, posestmee v
Kamniku, Novi trg št. 2, se uvaja postopek za amortizacijo vrednostnih papirjev, ki jih je prosilka baje izgubila,
ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi
v G mesecih, počenši z dnem objave v
Uradnem listu, svoje pravice, sicer bi so
po nreteku tega roka proglasilo, da so
vrednostni papirji brez moči.
Oznamenilü vrednostnih papirjev: Položni list št. 18S5 od 18. IX. 1939 za
vi. knj. št. L 2907 noe Weiss Marija e
saldom din 43.665.—.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. septembra 1945.

Razna oblastva
802—3—3

Poziv upnikom iiudolžnikom
Na podlagi odloka AVNOJ-a od 21. novembra 1944 o državnem upravljanju
imetja odsotnih oseb pozivamo vse upnike in dolžnike veleposestva dr. Windisch-Grätza Alfreda dedičev v Rogatcu,
da v roku 8 dni od objave tega poziva
prijavijo vse svoje terjatve in dolgove,
ter predložijo potrebne dokazilne listine. Pravice, ki do tega roka ne bodo
prijavljene, ugasnejo.
Ker so po odloku AVN0J-a z dne 21.
novembra 1944 nični in neveljavni vsi
pravni posli, sklenjeni od 6. aprila 1941
dalje, pozivamo vse tiste, ki so si iz tega
veleposestva pridobili katere koli pred.
mete in stvari aH nepremičnine iz kateregakoli naslova (v odkup, v shrambo,
v najem, v izposoditev ali v darilo), da
jih najkasneje v roku 8 dni od objave
tega poziva vrnejo ali pa prijavijo podpisani_ upravi, ker bodo sicer prijavljeni
pristojnim oblastvom radi kazenskega
postopka.
, Rogatec dne.22. septembra 1945.
Držama gozdna uprava v Rogatcu
•
upravitelj:
Ing. RadoranZupančič

•»t

rau u*.

Razno
894

Poziv upnikom in dolžnikom
Delegat ministrstvi za trgovino in
preskrbo pri >LjubIjanskem vel"sejmu«
d. z o. z. v Ljubljani noziva vse upnike
in dolžnike družbe, da prijavijo čimprej,
najkasneje pa do 30. oktobra t. L svoje
terjatve oziroma obveze e potrebnim
dokaznim materialom.
Delegat ministrstva za trgovino in preskrbo pri ^Ljubljanskem velesejmu«
d. • o. z. v LJubljani

Poziv upnikom

845 3-2

Z odločbo Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo z
dne 10. avgusta 1945, št. M747/45, je
prešlo po nemškem okupatorju ustanovljeno in organizirano podjetje >Energiever^ieang Südsteiermark, Aktiengesellschaft« s sedežem v Mariboru v likvd.
dacijo.
Likvidacijski odbor poziva vse upnike
te družbe, da mu prijavijo evoje terjatve na naslov >E.V.Süd.« v likvidaciji, Ljubljana, ministrstvo za ir.dustrijo
in rudarstvo (soba št. 10), najkasneje
do 7. novembra 1945, ker sa eicer njihov» 'terjatve pri likvidaciji ne bodo
vzele v poštev. •
Ljubljana dne 27. septembra 1945.
Za Energieversorgung Südsteiermark,
Aktiengesellschaft« v likvidaciji:
dr, Stanko Štor s. r.
predsednik likvidacijskega odbora
dr. Stefan Soba e. r.
clan likvidacijskega odbora.
827 3—2

Poziv upnikom.
Prometna banka d. d. • Ljubljani se
}e po sklepa občnega zbora z dne 6. a v.
gusta 1945 razdružila in prešla v likvidacijo.
V smislu § 243. trg. zak. ee pozivajo
upniki, da prijavijo svoje terjatve v
roku treh mesecev likvidacijski firmi.
Likvidatorji
Izgubljene listine
,i

,

i

i,

ljani za L 1943/44 na ime Belič Karmen
iz Buenos Airesa. Proglašam ga za neveljavno.
883
Belìi Karmen
Izgubil sem začasno osebno izkaznico,
izdano od mestnega N00 v Škof ji Loki
na ime Bezlaj Franc iz Preske št. 26.
Proglašam jo za neveljavno.
867
Bezlaj Franc
ukradena «o mi bila izpričevala treh
letnikov erednje tehnične šole, elektrooddelek, v Ljubljani, in sicer za 1^ 2. in
3. letnik iz Jet 1939. do 1942., na ime
Boje Pavel, Nemška vas pri Ribnici. S
tem jil proglašam za neveljavna.
888
Boje Pavel
Izgubil sem indeks predavanj medicinske fakultete univerze v Ljubljani na
ime Butala Kari iz Starega trga ob
Kolpi. Proglašam ga za neveljavnega.
871
Butala Kari
Izgubila sem nakaznico za kurivo serija B št 2322, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
dr. Cadež Franc iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavna
875
Cedei Fan«
Izgubila ee mi Je osebna izkaznica,
izdana od komande narodne milice v
Ljubljani in začasna železničarska legitimacija, izdana od žel. uprave v Ljubljani, oboje na ime Debeljak Pavel iz
Ljubljane. Proglašam jih za neveljavni.
896
Debeljak Pavel
Izgubil eem novo osebno izkaznico,
izdano od KNOO Jurka vas na ime
Erate Anton s Potoka. Proglašam jo za
neveljavno.
876
Erste Anion
Izgubila sem novo osebno Izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Gosar Marija iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
879
Gosar Marija
lili

»m •••!!'

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
v Trstu meseca aprila 1945, glasečo se
na ime Grdina Ida, delavka, sedaj stanujoča Turjak št 27. Proglašam jo za
neveljavno.
878
Grdina Ida

'

Izgubila sem izpričevalo drž. Ženske
obrtne šole v Ljubljani za L 1941/42. na
ime Andrejašič Zora L Logatca. Proglašam ga za neveljavno.
877
: ...
Andrejagic' Zora

Izgubil sem le«ritimaoijo advokatskega
pripravnika št. 654/42, glasečo ee na
ime dr. Hrašovec Aleksander in izdano
od Advokatske komore v Ljubljani'Proglašam jo za neveljavna
895
Dr. HraSovee Aleksander

Izgubila • sem izpričevalo •.• rez. • t Izgubila sem novo osebno izkaznico,
reda II. ženske realne gimnazije v Ljub- izdano od komande narodne milice v

Ljubljani na ime Kogovšok Berta i»
Ljubljane, Proglašam jo za neveljavna
890
Kogovšek Bert»
Izgubil sem indeks tehnične fakultete
univerze v Ljubljani in ga proglašam za
neveljavnega.
Košir Andrej, stud. tehn.
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice •
Liubljani na ime Lukman Aoiea z Vranskega. Proglašam jo za neveljavno.
884
Lukman Anica
•
Izgubil sem izpričevalo I. letnika
srednje tehnične šole (strojni odd.) v
Ljubljani iz L 1941/42. na ime Mateliö
Uroš te Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
885
Matclič Uroš
Uničena mi Je bila učiteljska diploma, izdana 26. junija 1936 od drž. učiteljišča v Mariboru na ime PoČkar Ana
iz Novega mesta (Dol.). Proglašam jo
za neveljavno.
889
,
PoČkar Ana
Izgubil eem dfplomsko izpričevalo drž.
tehniške srednje šole v LJubljani, izdano
na ime Safarič Branko iz Unca 47,
okraj Cerknica. Proglašam ga za neveljavno.
868
SafaxiS Branko
Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime Spendi
Hinko iz Maribora. Proglašam ga za
neveljavnega.
869
Spendi Hinko
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komand narodne milice v
LJubljani na ime Sulc Miroslava iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
Sulc Hlroslava
Izgubil eem začasno osebno Izkaznico
št 50, izdano 18. avgusta 1945 od krajevnega N00 v Skrovniku na ime Va«
lant Jurij iz Kapljo vasi, obČ. Tržišče.
Proglašam Jo za neveljavno.
891
Valant Jnrij
Izgubil eem spričevalo VLb razreda
drž. klasične gimnazije v Ljubljani za
šolsko leto 1942/43. na ime Veeelko
Maks iz Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
887
Veeelko Blake
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija B št. 7810, Izdano od mestnega gospodarskega eveta v Ljubljani na ime
Zalar Jožef iz Ljubljane. Proglašam jo
za neveljavno.
892
Zalar Jožo!

Urednik: Ponar Eobert: tiak in založba; tiskarna Merkur — oba v Ljubljani.

Člen 2.
Predpisi te uredbe se nanašajo na vse zavarovance,
rentnike in upokojence, pa tudi člane njihovih družin:
1. ki so aktivno sodelovali v NOV in POJ ali v
Jugoslovanski vojski;
2. ki so jih okupator in njegov; pomagači ujeli,
ubili, internirali, konfinirali, deportirali, odvedli na prisilno delo, na pribežnike, pogresanoe ipd., kolikor se nieo
sovražno vedli proti narodnoosvobodilnemu gibanju;
3. ki zaradi razmer, izzvanih po vojni, niso mogli
uveljavljati svojih pravic iz socialnega zavarovanja.
Člen 3.

>

S predpisi teniredbe se ne morejo okoriščati osebe,
ki so obsojene na izgubo narodne časti, ki eo sodelovale z okupatorjem in njegovimi pomagači, ki so pobegnile z okupatorjevo vojsko, prostovoljno odšle na delo
v sovražno ali druge okupirane države in delale za sovražnika, kakor tudi^osebe, ki bi bile lahko uveljavile
svoje pravice iz socialnega zavarovanja, a te pravice niso
uporabile.
'
Člen 4.
Poči van je rokov se nanaša:
1. na zahtevke glede neizpolnjenih dajatev za zavarovane primere iz vseh panog socialnega zavarovanja,
ki so nastopili pred 6. aprilom 1941, kolikor že niso
bile do tega roka zastarale;
2. na zahtevke glede neizpolnjenih dajatev pri zavarovanju za nezgode, onemoglost, starost jn smrt za
zavarovane primere, ki so nastopili pred 6. aprilom 1941;
3. na zglašanje pravnih lekov v vseh panogah socialnega zavarovanja zoper odločbe, ki niso postale
pravnomočne pred 6. aprilom 1941/,
4. na varovanje pridobljenega časa članstva in pričakovanih pravic v vseh panogah socialnega zavarovanja,
kolikor varovanje ni prenehalo do 6. aprila 1941.

Uredba
o določitvi minimalnih rent in pokojnin ter Izplačevanju odpravnin uživalcem rent pri ustanovah s»
socialno zavarovanje
Člen 1.
Do izdaje novega zakona o enotnem socialnem zavarovanju in dokler trajajo izredne razmere, ki jih je
povzročala vojna, izplačujejo ustanove socialnega zavarovanja minimalne rente in pokojnine oziroma odprav»
nine po določbah te uredbe.
Člen 2.
Minimalne rente iz zavarovanja za nezgode znašajo
mesečno:
1. za uživalce osebnih rent z zmanjšano delovno
sposobnostjo:
a) nad 33 V.% do vštetih 50%
dinarjev 400.—
b) „ 50%
„. „
60%
„
500.c) „ 60%
„
„,
80%.
„
700.č) „ 80%
„
„
100%
„
900.d) „ 100%.
„
1.200.-.
2. za uživalce vdovskih in otroških rent:
a) za vdovo (vdovca) . . . . . . -. dinarjev 450.—
b) za vsakega otroka
„
175.—
c) za prvo siroto
„
450.—
č) za vsako nadaljnjo siroto . ., . .
„
175.—.
Za primer nezgode se uživalcem rent z zmanjšan«
delovno sposobnostjo nad 20% do 33 V»% izplačuj«
renta po odločbah ministrstva za socialno politiko dem»
kratske federativne Jugoslavije IV. št. 1282 z dne 10. j»
hija 1945 (Uradni list DFJ št. 43 z dne 22. junija 1945)
in IV. št. 1504 z dne 3. julija 1945 (Uradni list DFJ
št. 48 z dne 10. julija 1945).

Člen 3.
,
Minimalne pokojnine iz zavarovanja za onemoglost
Člen 5. :
starost in smrt (pokojninsko zavarovanje) znašajo m*»
sečno:
PoČivanje rokov ee prične z dnem 6. aprila 1941.
1. zâ uživalce osebnih pokojnin:
Za osebe, omenjene v točki 1. člena 2. te uredbe, a) za onemoglost
dinarjev 700.-«»
preneha počivanje rokov 30 dni po odpustu iz vojaške b) za starost
„
900.-*
službe oziroma po razglasitvi splošne demobilizacije;'
2. za uživalce vdovskih jn otroških pokojnin:
za osebe, omenjene v točki 2. člena 2. 30 dni po njihovem a) za vdovo (vdovca) ....... dinarjev 450.-^
povratku v njih stalna bivališča, za osebe, omenjene v b) za vsakega otroka .......
„
175.-*
točki 3. člena 2., pa 30 dni po uveljavitvi te uredbe.
e) -za prvo siroto ......»••• i „
450.-*
•) za vsako nadaljnjo siroto .; . • . "r „
175.«
Člen 6.
Člen 4.
Potrebna navodila po tej uredbi izda osrednji zavod
28 socialno zavarovanje.
Ce so zneski minimalnih otroških rent ali pokojnti
iz členov 2. in 3. te uredbe višji od zneskov po veljajočia'
Člen 7.
predpisih, se izplačuje razlika v breme podpornega
sklada
za delavske in namešcenske družine.z otroki. T*
, Ta uredba velja od dneva objave v Uradnem listu
razlika
se ne izplačuje, če in dokler se izplačuje doklada
demokratske federativne Jugoslavije.
za otroke,na podlagi zaposlitve preostalega roditelja
Beograd dne 4. septembra 1945. ',
Člen 5.
Predsednik ministrskega sveta
Uživalcem rent iz zavarovanja za nezgode, katerih
Minister
in minister za narodno brambo:
zmanjšana
delovna sposobnost ne presega 20 %, preneha
• za socialno politiko:
Maršal Jugoslavije,
pravica do rente z dnem 31. oktobra 1945 tako, da s»
D
r. Anton Kržišnik s. r.
Joäip Broz-ïito s. r.
jim v roku treh mesecev od dne ustavitve rente name.
sto te izplača odpravnina v znesku triletne rente. izra.
••••• DO odločbi ministrstva za aw'»'~> noliliko <kb
t

.

.

%:.•:

340

mokratake federativne Jugoslavije, navedene v drugem
odstavku Sena 2. te uredbe. Znesek te odpravnine ne
wne biti manjši od 2000 dinarjev.
• Tistim uživalcem-iz zavarovanja za nezgode, katerih
zmanjšana delovna sposobnost presega 20 %, ne presega'
pa 33 V» %, se more na njihovo zahtevo izplačati namesto rente odpravnina v znesku triletne rente, izračunane
po odločbah ministrstva za socialno politiko demokratske
federativne Jugoslavije, navedenih v drugem odstavku
Siena 2. te uredbe. Znesek, te odpravnine ne wne biti
manjši od 5000 dinarjev. .
'

cem rent in upokojencem so se rente in pokojnine deloma
ali v celoti izplačevale iz državnega proračuna.
Člen 10.
Izplačevanje rent in pokojnin po členih 2, in 3. te
uredbe se začne % dnem 1. septembra 1946,
t
Členil.
Ta uredba velja od dneva objave v, Uradnem listu
.•demokjcatake federativne Jugoslavije.
Beograd dne -4. septembra 1945.

tien 6.
Ponesrečenim zavarovancem, ki jih doleti nezgoda po
uveljavitvi te uredbe in katerih zmanjšana delovna sposobnost 'presega 10%, ne presega pa 20%, se izplača
namesto rente odpravnina.
• Ponesrečenim zavarovancem pa, katerih zmanjšana
delovna sposobnost presega 20 %t ne presega pa 33 V» %,
se lahko namesto rente izplača odpravnina, če to zahtevajo.
Ključ za izračunanje odpravnine po tem Členu predpiše osrednji zavod za socialno zavarovanje,, odobri ga
pa ministrstvo za socialno politiko demokratske federativne Jugoslavije.
Člen '7.
• Do odpravnine po členu 6. te uredbe nima pravice
tisti bivši uživalec rente iz zavarovanja za nezgode, kateremu se je namesto rente izplačala odpravnina na njegovo zahtevo.
. •
•• Bivši uživalec rente iz zavarovanja za nezgode, ki
mu je bila namesto rente izplačana odpravnina po odredbi okupatorskega oblastva, imà pravico do odpravnine
pò členu 5. te uredbe. Pri izplačilu te odpravnine po
tem odstavku se odbije znesek, ki ga je bil uživalec
rente prejel kot odpravnino, preračunan po zakonu o
tečajih za odvzem: iz obteka okupacijskih bankovcev.
•Člen 8.
Ce dobi kaka oseba pravico do rente iz zavarovanja
za nezgode in do pokojnine iz zavarovanja za onemoglost,
starost ali smrt, ima pravico .samo dò enega prejemka,
in sicer do tistega, ki je večji. ..-...-.
„-. .; •'

. .Člen S.

Predsednik ministrskega sveta
Minister
in minister za narodno brambo:
za socialno politiko:
Maršal Jugoslavije,
Dr. Anton Križnik s. r.
Joein Broz-TUo s. r.

657.

Odločba št. 4 o določitvi cen za tekstilne izdelke,
ki jih dobavlja UNRRA
(minister za trgovino in preskrbo, Žt, 6631 z dne
22. avgusta 1945).

.658.
Odločba št. 6 o določitvi cen za tekstilne izdelke,
,ki jih dobavlja UNRRA
(minister za trgovino in preskrbo, St. 6494 z dne
23. avgusta 1945).
;
659.
V zvezi s členom 1. uredbe o urejanju cen, izdaja
zvezno ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za
"cene naslcdnie - ;
J
tolmačenje
o uporabljanju navodila o določitvi cen za blago
;tuje7.emskega izvora, uvoženo med 1. septembrom
4939 in 6. aprilom 1941, št. 6497 z dne 9. avgusta 1945
T

„^ JUokler se ne opravi likvidacija dosedanjih zavarovateljev po Členu 11. zakona*ó, izvajanju socialnega zavarovanja, obremenja izplačilo rent, pokojnin in odpravnin
po tej uredbi posamezne ustenove socialnega zavarovanja.
^ 'Zvezno ministrstvo za finance 'oziroma federalna jmi-.
nistrsiva za finance zagotove ustanovini socialnega "zavarovanja, Vsako v svojem območju, potrebna sredstva tistim ustanovam, ki so pp prejšnjih, predpisih spadala
pod nadzorstvo ministrstva za finance in katerih užival-

•-•

-'.-

'/"

V . *' .'•• T

Cene' ustrezno prednjemu navodilu sme določati
samo uprava za cene zveznega ministrstva za trgovino
in preskrbo, kateri je treba predložiti zadevne prošnje s
potrebnimi uvoznimi sklepi ter uvoznimi in bančnimi
listinami. ••".'••
Beograd dne 28. avgusta 1S45.
; . St. 73••
:
•
;.,-..-.
Minister za fmovino in preskrbo;
;
Ing. Nikola Petrovié s. r.

POSEBNA PRILOGA
k iter. 41. «Uradne** Mite Slovenskega narodno oirobodllneg* ivet« in Nftrodne vlade 91w"e"
z dne 6. oktobra 1945

Ponatis
iz osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" It 70, 71 in 72.
Številka TO •• cir»e 14. septembra 19-45.
tvrdko ali osebo prijaviti Državni komisiji za vojno škodo
(Beograd, Miloša Velikog 12) tele podatke:
Odločba
1. — 1. Celotno vrednost krajevnih aktiv v imovini,
o ukinitvi členov 6., 7. in 8. pravilnika o naročnini za vsako teh tvrdk posebej;
2. celotno vrednost inozemske imovine vsake teh
za časnike in časopise
tvrdk;
Ker je zaračunavanje in obračunavanje naročnine za
II. — Nemške bančne bilance, holdinge, zastave itd.:
časnike in časopise pri pošti urejeno s spremembami
A. bančne bilance, kolikor se nanašajo na postavke:
in dopolnitvami pravilnika za računsko in blagajniško
1. nemške države v kliringu ali uradnih nemških
službo, ki dobi veljavo z dnem 1. oktobra 1945, in jefondih;
poštni oddelek predlagal, da se ukinejo členi 6., 7. in 8.
2.
ustanove
in družbe pod državno kontrolo;
pravilnika o poslovanju z naročnino za časnike in časo.3. nemških državljanov ali v njihovo korist;
pise po pošti, ker so nepotrebni,
B. zastavni računi, depoziti v državnih safesih v koodio čam,
rist Nemcev;
da se z dnem 1. oktobra 1945 ukinejo členi 6., 7. in 8.
C. zlato v depozitu in ostale vrste imovine (holdlnpravilnika o poslovanju z naročnino za časnike in časo- gov) Nemčije ali Nemcev.
pise po posti.
Tisti, ki teh podatkov ne prijavi v določenem roku,
' se pokliče na odgovor.
BeogTad dne 8. septembra 1945.
Za pravne osebe odgovarjajo njihovi predstavniki
St. 979/45.
Minister za pošto, telegraf in telelon:
Iz Državne komisije za vojno škodo, dne 6. septembra
1945, št. 567.
Dr. D. Marušic" s. r.
6G0.

661.
Na podlagi člena 1. uredbe o ustanovitvi Državne komisije za vojno škodo izdaje komisija nasle<injo
v
naredbo
o prijavljanju podatkov Državni komisiji za vojno
škodo
Vsa podjetja, pri katerih so bili Nemčija ali nemške
fizične ali pravne osebe na dan 6. aprila 1941 udeležene,
morajo •. roku 10 dni od te, objave za vsako nemško

662.
Tarilno obvestilo
Iz Glavne uprave železnic, Beograd dne 12. septembra 1945, G.U.2. št 11177/45.
663.
Tarilno obvestilo
Iz Glavne uprave železnic, Beograd dno 12. eeptem.
bra 1945, G. U.Z. St. 13349/45.

Stevïtlîcai 71 a? dneJSsepieinbra 1945.
664.

Na podlagi člena 2. odloka z dne 30. novembra 1943
o vrhovnem zakonodajnem in izvršilnem narodnem predstavniškem zboru Jugoslavije kòt začasnem organu vrhovne narodne oblasti v Jugoslaviji fn na podlagi resolucije
z dne 10. avgusta 1945 o spremembi naziva Antifašističnega sveta narodne i osvoboditve Jugoslavije v Začasno,
narodno skupščino demokratske federativne Jugoslavije
in na predlog ministra za finance izdaje predsedništvo

Začasne narodne skupščine demokratske federativne Jugoslavije naslednji

•zakon o taksah
PRVI DEL
Člen 1.
1. V korist države se pobirajo takse:
1. na vse pismene vloge in njih priloge, k! se
ylagàjo na organe državne 'oblasti. Državna
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gospodarska podjetja se ne štejejo za organe
oblasti po tem zakonu;
2. na vsa pismena izpričevala in potrdila, s katerimi organi dr/avne oblasti ali privatne osebe
potrjujejo kakšne osebne lastnosti, razmere ali
okolnosti;
3. na vse ostalo, kar je določeno v tarifi tega
zakona.
2. Za izpričevala in potrdila, katera izdajo zasebne
osebe, se plača taksa samo, če se uporabijo pred organi
državne oblastivin to v višini ustreznih taks, ki se plačujejo za izpričevala in potrdila, izdana po organih državne oblasti.
Člen 2.
Višmo takse <loloča tarifa, ki je sestavni del tega
zakona.
Člen 3.
1. Ako obsega vloga več predmetov, ki povzročajo
različne postopke, se plača toliko taks, kolikor je predmetov. Ako obsega vloga en sam predmet, vloži pa jo
več oseb, se plača samo ena taksa.
2. Ce izda oblastveni organ eno potrdilo o več sorodnih osebnih lastnostih, razmerah ali okolnostih, se
plača samo ena taksa.
Člen 4.
Na listinah, ki se izdajo ne da bi se pobrala taksa,
se. mora navesti, na čigavo zahtevo in v kateri namen se
izdajajo in da se ne smejo uporabljati v druge namene.
Oprostitve
Člen 5.
'
Plačevanja takse so oproščeni:
1. državni uradi in ustanove (ne pa tudi državna gospodarska podjetja); •
2. diplomatski in konzularni predstavniki tujih držav
y diplomatskih in konzularnih poslih, po vzajemnosti;
3. siromašne osebe, t j. tisti, ki ne plačajo več ko
100 dinarjev letnega neposïednega davka;
4. vojaški obvezniki pri vseh stvareh, ki izvirajo iz
vojaške dolžnosti;
5. invalidi v vseh stvareh, ki so v zvezi z invalidekimi prejemki.
Člen 6.
Taksa se ne plačuje za naslednje predmete:
»1. za vloge, vložene v javnem interesu;
2. za potrdila o siromaštvu;
3. za klavzule o izvrsnosti na razsodbah in odločbah;
4. za vse akte in pravdna dejanja v zvezi z ureditvijo
tislužbenskih odnosov aktivnih državnih uslužbencev in
delavcev • državni službi in z ureditvijo pokojnin;
5. za vse vloge, e katerimi se zahteva povračilo pobranih davščin, ako se zahteva izkaže za utemeljeno;
6. za popravo napačnih administrativnih in sodnih
odločb ter za vloge, predložene v tem smislu;
7. za odločbe in potrdPi, s katerimi se priznava ali
potrjuje strokovno znanje ali kvalifikacija.
Pobiranje takse.
Člen 7. " -^ir—
Taksa se pobira vnaprej, in sicer v kolkih. Minister
za finance sme predpisati odstopke od te določbe.
• Člen 8.
Naknadno se plačuje taksa samo v primerih iz točke 5.
člena 6. i&ßß. zakona*

Člen 9.
Ako prispejo vloge, ki so zavezane plačilu takse po
tem zakonu, oblastvenim organom po posti brez takse
ali z nezadostno takso, se vložilec pozove, naj plača oziroma doplača takso v roku 15 dni od dneva vročitve po^
živa. Ako vložilec tega ne stori, se šteje, da vloge sploh
ni vložil.
Člen 10.
Vsak organ državne oblasti mora, ko izda kakršno
koli listino ali opravi kakršni koli posel ali kaj potrdi,
navesti znesek takse in tarifno številko, po kateri so
taksa pobere.
Zastaranje
Člen 11.
Pravica do izterjave takse in pravica do povračila
preveč pobrane takse ne zastarata.
Taksne vrednotnice
Člen 12.
Državi gre izključna pravica izdelovanja in prodajanja kolkov in drugih taksnih vrednotnih
Taksna kazniva dejanja in kazni
Člen 13.
Kdor izdeluje ali razpečava ponarejene kolke alf
druge taksne vrednotnjce, se kaznuje po predpisih kazenskega zakona kakor ponarejevalec denarja.
Člen 14.
Kdor uporablja ali razpečava že uničene ali uporabljene kolke ali druge taksne vrednotnice, se kaznuje
z odvzemom prostosti od 30 dni do 1 leta in z denarno
kaznijo od 500 do 20.000 dinarjev.
Člen 15.
Poskus kaznivega dejanja iz členov 13. in 14. tega
zakona se kaznuje z enako kaznijo kakor izvršeno dejanje.
Člen 16.
Kdor prodaja kolke ali druge taksne vrednotnice po
višji ceni kot je predpisana, se kaznuje y denarju od 250
do 5.000 dinarjev.
Člen 17.
Kdor brez dovoljenja prodaja kolke ali druge taksne
vrednotnice, pa tudi kdor kolke ali taksne vrednotnice
kupi od osebe, ki jih nima pravice prodajati, se kaznuje
X denarju od 100 do 1.000 dinarjev.
Člen 18.
Ako osebe (zdravniki, veterinarji, inženirji itd.), ki
so s posebnimi predpisi pooblaščeni izdajati potrdila, ki
nimajo značaja javne listine, izdajo te za uporabo pred
državnimi oblastvi brez takse, se kaznujejo v denarju
od 250 do LOOO dinarjev.
«v

Člen 19.
Državni uslužbenec se kaznuje:
1. ako neposredno sprejme netaksirano ali neza.
dostno taksirano vlogo, v denarju od 100 do 1.000 dinarjev;
2. ako ne dovoli vpogleda v spise radi kontrole
pobrane takse po tem zakonu, v denarju od 200 do 2.000
dinarjev;
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3. ako ravna v nasprotju s členom 4. tega zakona,
v denarju od 100 do 1.000 dinarjev.
S kaznijo po točki 1. se kaznuje državni uslužbenec,
ki netaksirane ali nezadostno taksirane po pošti prejete
vloge ne vrne za taksiranje oziroma dotaksiranje.
Člen 20.
Kdor uporabi takse oproščeno listino za kak drug,
ne pa za tisti namen, za katerega je bila izdana, se
kaznuje v denarju od 100 do 1-000 dinarjev.
Člen 21.
1. Za izdajanje odločb na prvi stopnji o kaznivih
dejanjih iz člena 13. kakor tudi za poskus dejanja iz
člena 13. je pristojno okrožno narodno sodišče; za kazniva
dejanja iz členov 14. in 16. .do 18. je pristojno na prvi
stopnji okrajno narodno sodišče tistega kraja, kjer ima
storilec svoje stalno bivališče. Za kazniva dejanja iz
prvega odstavka člena 19. je pristojen storilčev neposredni starešina; za kazniva dejanja iz drugega odstavka
Člena 19. je pristojen organ, ki je pristojen odrediti
revizijo. Za kazniva dejanja iz člena 20. je pristojno
oblastvo, pred katerim se je listina uporabila.
2. Kazen za dejanja iz členov 14.—21. tega zakona
ne izključuje uporabe drugih kazenskih predpisov.
Povračilo takse
Člen 22.
Kdor plača večjo takso kot je predpisana, ima pravico do povračila. Prošnja za povračilo se vloži pri tistem
državnem organu, pri katerem ' je bila taksa plačana,
odločbo pa izda okrožni narodni odbor ali kjer tega ni,
federalno ministrstvo za finance oziroma pokrajinski
(glavni) narodni odbor. ••• je bila taksa plačana pri
okrožnem 'narodnom odboru, izda odločbo federalno
ministrstvo za finance oziroma pokrajinski (glavni) narodni odbor.
Pritožbo
Člen 23.
Zoper odločbe narodnih sodišč se sme vložiti pritožba v roku 30 dni od dneva priobčitve odločbe po
predpisih sodnega kazenskega postopka; zoper odločbe
narodnih odborov se sme v roku 30 dni od dneva priobčitve vložiti pritožba na pristojni višji narodni odbor
oziroma na federalno ministrstvo za finance ali na pokrajinski narodni odbor.

v

Prehodne in končne določbe
Člen 24.
1. Dokler ne izda minister za finance potrebnih
predpisov za izvrševanje tega zakona, se uporabljajo dosedanji kolki in druge taksne vrednotnice.
2. Prav tako ostanejo do izdaje ustreznih novih predpisov v veljavi tudi predpisi o lepljenju, uničevanju in
zamenjavanju kolkov in drugih taksnih vrednotnic, kakor
tudi drugi predpisi o tehniki prodaje v zvezi s kolki
in taksnimi vrednotnicami.
Člen 26.
Za vse že začete postopke o taksnih kaznivih dejanjih se uporabijo do njihovega dokončanja dosedanji
Predpisi.
Člen 26.
Do nadaljnje odredbe uporabljajo diplomatska in
konzularna zastojmjl-tsa Y iftftzejngteiu. HEgdfep P konzu-

larnih taksah z dne 21. decembra 1940 (Službene novine št. 301 z dne 28. decembra 1940), kolikor ni spremenjena po tarifnih številkah 10. do 20. tega zakona.
Člen .27.
Zvezni minister za finance daje pojasnila in navodila
za izvrševanje in za enotno uporabljanje tega zakona,
ki so obvezna za vse organe državne oblasti.
Člen 28.
Pravilnik za izvrševanje tega zakona izda zvezni
minister za finance.
Člen 29.
Ta zakon velja od dne 1. januarja 1946.
. DRUGI DEL
TAKSNA TARIFA
I. Vloge
Tar. št. 1.
Za vse vloge, za katere ni drugače predpisano, se plačuje
,
Tar, št.' 2.
'
Za.vloge, e katerimi se prosi dovolitev za
ustanovitev industrijskega podjetja, se plačuje .
Tar. št. 3.
Za vloge v zvezi s carinjenjem se plačuje:
1. za carinsko (splošno) prijavo
2. za nakladnice:
a) za kosovno blago:
do 10 tovorkov
.
od 11 do 50 tovorkov
nad 50 tovorkov
b) za vagonsko blago:
do 10.000 kg
za vsakih nadaljnjih 1000 kg . . .
Tar. št. 4.
Za vloge za sprejem v državljanstvo demokratske federativne Jugoslavije se plačuje . .
Tar. št. 5.
Za vse pritožbe zoper odločbe državnih
upravnih organov se plačuje
II. Priloge
Tar. št. 6.
Za vse priloge k vlogam in pritožbam, ako
že niso taksirane, se plačuje . . '
' III: Formalne odločbe
Tar. št. 7.
- • - •
Za vse odločbe, za katere ni drugače predpisano, se plačuje
Tar. št. 8.
Za odločbe o kazni zaradi kršitve administrativnih zakonov in aakonskih predpisov se
plačuje
...»

din
10.—
'
''•00.—

5.—
3.—
10.—
20.—
10.—
1.—

200.—

30,—

g.—

••#_

100.—

Tar. št. 9.
Za odločbe o sprejemu v državljanstvo ali
o odpustu iz državljanstvar se plačuje,. . , , JL500.-4
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1. za trgovinske in rokodelske obrte:
Tar. št. 10.
a) za trgovinske obrte na debelo:
din
Za potne liste za potovanje v inozemstvo
v krajih nad 50.000 prebivalcev . . 1.000.—«
•• plačuje:
din
v krajih do 50.000 prebivalcev . • .
500.—<
1. za čas do 6 mesecev po
50.—
b) za trgovinske obrte na drobno in za
2. za čas nad 6 mesecev do 12 mesecev .
200.—
rokodelske obrte s stalnim sedežem:
3. za čaa nad 1 leto
400.—
v krajih nad 50.000 prebivalcev , .
500.—>
4. za izvenevropske države
800.—
v
krajih
do
50.000
prebivalcev
.
«
.
300.—»
5. za druge potne listine v obmejnem pasu
c) za trgovinske obrte na drobno in za
z veljavnostjo največ 30 dni .....
30.—
rokodelske obrte z nestalnim sedežem
300.-4
Tar. št. 11.
č) za agenturske, komisijske obrte, trgoZa izdajanje, podaljševanje in obnavljanje
vinska zastopstva in druge posrednipotnih listov jugoslovanskih državljanov v inoške obrte
2.000.—
zemstvu po konzularnih predstavništvih se
d) za odpremniška (spediterska) podjetja L000.-«
plačuje:
e) za iijakarje in enovprežnike , . • . 300.—«
1. za čas do 6 mesecev
50.—
2. za gradbeni obrt .
1.000.—»
. 2. za čas nad 6 mesecev do 12 mesecev .
200.—
3. za industrijski obrt ........ 1.500.—<
3. za Čas nad 1 leto
400.—
Pripomba:
4. za izvenevropske države '
800.—
Za dovolitev otvoritve pomožnega lokala se plačuje
enaka
taksa kot za glavni obrt
Tar. št. 12.
Za vizum potnega lista ee plačuje:
Tar. št 19.
1. za jugoslovanske državljane
10.—
Za odločbo, e katero se daje dovolitev za
2. za tuje državljane:
opravljanje obrta, se plačuje:
a) za prehodni vizum
20.—
1. za izdelovanje umetnih rudninskih vod 2.000.-«
b) za vstopni vizum
100.—
2. za gostinske obrte:
Pripomba I.
a) za restavracije, kjer se ne točijo alkoTuji državljani, ki potujejo v Jugoslavijo na poziv
holne pijače
2.000,—
naših državnih oblastev, ne plačajo takse za vizum.
b) za restavracije z alkoholnimi pijačaPripomba II.
mi, kavarne, krčme, b4leje .... 8.000.—«
Za nevidirane potne liste tujih državljanov se pobira
c) za hotele v krajih do 50.000 prebidvojna taksa iz točke 2. te tarilne številke.
valcev . .
, . 1.000.—i
Pripomba III.
za hotele v krajih nad 50.000 prebi,
Ako pobirajo oblastva tuje države pri vidiranju potvaloev ............ 2.500.—i
nih listov od naših državljanov poleg takse za vizum še
Č) za bare ............. 20.000.—t
•••• posebne takse, pobirajo naša oblâstva od državd) za mlekarne in za obrate, kjer se
ljanov tiste države poleg predpisane takse za vizum tudi
prodajata samo čaj in kava ....
500.—»
ustrezne posebne takse v enakih- zneskih, kot se pobirajo
3. za zavode za stave ........ 10.000.—
od naših državljanov.
4. za podjetja za prevoz potnikov in blaga:
Tar. št. 13.
a) avtobusna ..........
500.—•
b) avtotaksijska ,...«•...
250.—<
Za dovolitev spremembe imena in priimka
c) fijakarska
,
100.—i
ee plačuje:
.
din
o) za zasebne železnice ...... 2.000.—*
a) samó imena ali priimka ......
100.—
ó. za plovne objekte:
b) imena in priimka hkrati ...... 100.—
Pripomba:
a) za rečne in jezerske potniške in mešane ladje:
Vsi tisti, ki so bili prej prisiljeni spremeniti svoje
do 200 konjskih sil
•••.-i
ime in priimek, te takse ne plačajo.
nad
200
konjskih
sil.
......
'1.000.-.
Tar. št. 14.
b) za rečne in jezerske tovorne ladje:
Za lovske karte se plačuje:
din
vlačuce do 300 ton ...... . 1.200.—
a) Če kdo lovi brez psa ali z enim psom .
80.—
nad
300 ton ......... . 3.000.—•
b) če kdo lovi z vež psi
,
100.—
tovorne čolne do 1Ö0 ton
300.—i
Tar. St 15.
tovorne čolne nad 100 tou> . . « . 1.000.-«
Za enoletni orožni list ee •!•5••• za vsaEo
c) za pomorske potniške ladje:
orožje po
"•""-v," • * •
^»—
potniške ladje do 500 konjakih sil . 1.000.—
za trajni orožni list ......... 200.—
\
potniške ladje nad 500 do 1000 konjskih sil
3.000.—
Tar. št. 16.
potniške
ladje
nad
1.000
do
5.000
Za odločbo o administrativnem zavarovanju
••••••• sil ...
6.000.—
na denar in premičnine se plačuje . • . • .
60.—
potniške ladje nad 5.Qb0 konjskih sil 10.000.—<
Tar. St 17.
č) za pomorske tovorne ladje:
Za odločbo o določitvi razsodnikov in izvetovorne ladje do 500 ton
1.000.—.
dencev po državnih organih se plačuje . « .
60.—
tovorne ladje nad 500 do 2.000 ton . 3.000.—
tovorne ladje nad 2.000 do 5.000 ton 6.000.—
Tar. št 18.
tovorne ladje nad 5.000 ton . . . . 10.000 —
Za odločbo, s katero se daje pooblastitev, za
d^ •• brodove. ..........
200.-«
opravljanje Ü>-S&ß&J$eM<&
L»
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URADMLIST
SLOTEITCKtt&j: SÄRÖDrTO OSVOBODILNEGA SVETA. • NABOWE VITADE '•11••••••
Letnik I/II.

Sodna oblastva
Trgovinski register .
Spremembe in dodatki:

Priloga k 41. kosu % dne 6. oktobre 1945,

darstvo s dne 24. avgusta' 1045 m vpiSe
delegat Martelanc Miro iz Domžal
Izbrišejo so člani upravnega sveta
dr.'Marx Viljem, dr. Benkovič Ivo, Marx
Adolf, dr. Baltic Vilko, ing. Koprivnik
Vojko, dr. Links Konrad, Bachofen
Adolf, dr. Vovk Viktor ter prekurist
dr. .Witt Reinhold.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 29. septembra 1945,
Rg B II 181•26 -

144.
, Sedež: Bled.
Dan vpisa: 1. oktobra 1945.
*>
Besedilo: Izdolovalnica slovenskih in
-i
*
148.
Švicarskih vezenin, družba z o. z.
Sedež: Ljubljana,
,, Izbriše ee Vftpplingerju Antonu pobeljena prokura, vpiše pa se prokuri- • Dan vpisa: 1. oktobra 1945.
• Besedilo: Delniška družba pivovarne
etinja Belčič Ana z Bleda.
Union.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Vpišejo se Člani upravnega sveta:
dne 29. septembra 1945.
ing. Pečak Oskar, obratovodja tovarne
Rg C I 176/30
špirita in kvasa, ,
Gašperšia Gabrijel, vodja kleparske
145.
*
delavnice v tovarni,
*.. Sedež: Dol pri Ljubljani.
Babnik Franc, gospodarski referent
-Dan vpisa: 1. oktobra 1945.
Besedilo: >Jub< tovarna barv, dražba pri družbi,
Sitar Evald, uradnik ministrstva za
* o. z.
t
Izbrišeta se zaradi smrti poslovodja trgovino in preskrbo,
ing. Adamič Franc, uradnik mmfefr«ovanović Svetislav in Prokurist Kostić
stva za trgovino in preskrbo,
Branko.
dr. Soba Štefan, uradnik mineetrštva
• Okrožno sodišče v Ljubljani ,
za industrijo in rudarstvo,
dne 29. septembra, 1946.
ing. Premeri Fnmc, uradnik ministrRg C III 224/25
stva za industrijo in rudarstvo, ' dr. P.ovb. Vjekoslav, podpredsednik
146.
* '
'
Denarnega
zavoda Slovenije,
, Sedež: Jesenice.
Rogelj Anton, predsednik Denarnega
Jan vpisa: 1. oktobra 1945.
•BesediloiKranjskaindustrijska družba. zavoda, vsi v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Na podlagi' dekreta Narodne ylade
dne 29. septembra 1945.
«lovenije, ministrstva za industrijo in
Rg B I 34/58 "
rudarstvo z dne 18. m'aja 1945 in 21.
»laja 1945, zap. St. 66/45 oz. 109/45, se
^iSfeta:
'
- •
\ • ' 149.
Sede?: Ljubljana»! '.'•'"
; Jr. Potočnik Miha kot delegat miniDan vpisa: 1. oktob'ra Î945.
strstva in
''.-.•Besedilo: R. Miklauc >Pri Skofu<* .
•toff' Kotnik Viktor kot tehnični ravIzbriše se zaradi smrti družabnioa
Pitelj podjetja.
• \
,
Delegat dr. Miha Potočnik in tehnični Drofenig Marija.
, Okrožno sodišče v Ljubljani:
Ravnatelj ing.' Kotnik Viktor bosta pod;
dne .29. septembra 1945.
pisovala za družbo vsak samostojno
tako,
1
Družb.
II
55/16
,
***•
bosta pod besedilo firme pristavila
8V
oi lastnoročni podpis.
t,
Izbrišejo se Člani ' upravnega sveta 150.
Sedež: LJubljana.
'. - ' »vesten Avgust^ Jovan Janko, Pfeiffer
Dan vpisa: 1. oktobra 1945.
•Josef, Drokuristi Twerdy Evgen, Noot
Besedilo: »Pcko< družba z o. t. Fabri.
fari, Klein Emil, Zwetko Josip in dr.
kacija in prodaja čevljev.
;***. Klinar Herman/
Na podlagi-dekreta Narodne vlade
. Okrožno sodišče v Ljubljani
Slovenije,
ministrstva za industrijo in
y dne 29. septembra 1945.
!
rudarstvo z dne, 25. VIII. 1935, zap. št.
•
'
RgB I 12/84,85 - ; .
1021-T, ee ^vpise delegat tov. Urbane
Stefan iz Tržiča.
,.'.-•
". .
-,.
147. ',."•.'.
*
•- ;''
Izbrišejo se poslovodjo dr. Lapajne
Sedež: Količevo pri Domžalah
Stanko, ing. Knez Tomo, Zupan MiroOan -vpisa: 1. oktobra 1945. .
'•'!•'
Besedilo: Ljudevit Marx, tovarna la- slav in dr. Vrtačnik Ivan.
Okrožno.sodišče
v,Ljubljani
*<*. delniška družba.
dne 29. septembra 1945.
' v*«" P^13^ dekreta NaTodne vlade'Slo.
Rg C III 201/54 .
^••. ministrstva za industrij in ru-:

-•••*•

"••<'.

igtwUkääZ.

i.Lìa,<i.,'ijei_,„jjK.w,-X-a5i i i &-&»

151.
Sedež: Ljubljana VU. Ccïov2feuJ«
št. 34.
Dan vpisa: 29. septembra 1945.
Besedilo: Peter PodborŠek.
Izbriše se Hafnerju Mihi podeljena
prokura.
-1 Okrožno sodišče v Ljubici
dno 29. septembra 19-15.
Rg A VI 103/3 *
, :
*
152. .
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: Is oktobra 10-15.
Bosedilo: Stavbna družba d. d.
Vpišejo se člani upravnega sveta:
Cerar Franc-Matic, glavni knjigovodja
traktorske postaje Slovenije pri ministrstvu za kmetijstvo, .
" dr. Ferjančič Drago, nameSčeaec direkcije drž. gradbenih podjetij;
inž. Kerin Lojze, namestnik načelnika
Tehničnega oddelka ministrstva za gozdarstvo,
dr. Lunaček Aleksander, direktor
Stavbne družbe d. d.,
arh. Musič Marjan, načelnik Zavoda za
urbanizem in arhitekturo, ,
dr. Povh Vjekoslav, direktor'.Priv. agrarne banke, in pomočnik upravnika
Denarnega zavoda Slovenije,
Rogelj Anton, upravnik Denarnega zavoda. Sloveni je,
Valcntinčič Jože, šef kabineta ministrstva za gradnje, vsi v Ljubljanu
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. septembra 1945. •
Rg B I 57/47
. * • •'
153.
Sedež: Ljubljana,
• Dan vpisa:'26. septembra 1945.
Besedilo: Splošno jugoslqvçnsko banano društvo d. d. podružnica Ljubljana.
, ' 1. Na podlagi dekretov Narodne vlad»
Slovenije, ministrstva za finance z- dno
16. junija-1915,-št. 338-1-19-15 v zvezi»
'odlokom istega ministrstva z due 11. septembra 1915, št. 482-V-1Ö-15,; se vpiše
uvedba začasne uprave z .upravitelji
Parccrjem Karolorn, ' načelnikom pri
Mestni' hranilnici ljubljanski kot sekre-1
tarjem in Orlom Borisom, sekretarjem
pri podružnici Hrvatske zemaljske ban- ke in Premrovom MilivOm, uradnikom pri podružnici Narodne banke, vsi
v Ljubljani, kot .članoma,, pod kateritt
vodstvom se bo poslovanje nadaljevalo
m ki bodo podpisovali tako, da bosta'
pod besedilo tvrdke, e pristavkom >zacasna uprava« vsakokrat po dva tetì
upraviteljev pristavila svoj lastnoročni. ,
podpis. .•' ,;-•,-;
2. Izbrišejo 'ee:
člani načelstva: dr. Joranotóé VaešBje,

Stcv. 27.

Stran 66.
dr. Benkovič Ivan, Berkovič Nikola,
Ratnlot Pavel, dr. Ribar Ivan, dr. Müller Emil, Gherd Robert, Zdravković D.
•Tanasije, dr. Joham Josip,
Sani ravnateljstva, prokuristi in. po«*>larôenci: Fanale Fran, Pajanović Jurij, Saal Georg, Nikolajević Aleksander,
Tavčar Ante, Križ Janko in Siiene Berti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. septembra 1945.
Rg B III 66/21.
154.
Sedež: Ljabljana.
-Dan vpisa: 1. oktobra 1945.
Besedilo: Stcyr - Daimler - Puch, jugoelpranska trgovska družba z o* t.
Na podlagi odredbe ministrstva za tr.govino 'in preskrbo, odrska za upravo
narodne imovine z dne 6. avgusta 1945,
©pr. št. VIII 50/3—1945, se vpiše uvedba začasne državne uprave z začasnim
delegatom Jermanom Janezom iz Ljubljane, Hiidovernikova 39.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 29. septembra 1945.
Rg G III 256/19
*

m.

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 1. oktobra 1945.
Besedilo: Ign. Vok.
Na podlagi odredbe ministrstva za trgovino in preskrbo, .odseka za upravo
.narodne'imovine z dne 2. avgusta 1945,
tVIII št. 41/4—1945, se vpiše uvedba za••••• državne uprave z začasnim upraviteljem Jermanom Janezom iz Ljubljane, Hudovernikova'39.
Okrožno sodišče v. Ljubljani
dne 29. septembra 1945.
Rg A III 47/5
»,
IS6.
Sedež: Ljubljana.
,
Dan vpisa: 28. septembra 1945.
Besedilo: Združene papirnice Vevče,
poricano in Medvode d., d. v Ljubljani.
i Vpisala se je zaznamba, da je bila
k začasno odredbo Narodne vlade Slovenije, ministrstva industrije in rudar«tva uvedena začasna državna uprava z
zakasnim upraviteljem tov. ing. Djor«ojeni Maširovićem.
. Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. septembra 1945.
Rg B I 121/38
*
Ï57.
' Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 26. septembra 1945.
Besedilo: Litijsko-Preboldske tekstilne
tvornice d. d.
Ka podlacri dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
redarstvo z dne 25. ina ja 1945, zap. št.
149/46 se vpiše delegat ing. Valenčič
Boris iz Litije.
Izbrišejo se člani upravnega sveta:
••. Pavlin Fran, Antić Makso, dr. Ko' rtrenčič Nikola, Luckmann Josip, dr.
TreMekv Jan. dr. Gregorio Cvetko, Hribar Ra<lo, Moborič Ivp" Barth Oskar,
ing. Kj&aad ßygen. dr. Fji&dl Hana ter

prokurisfi: Stuckart Rihard, Sadnik Julij, Ivković Ahmed in Vasić Mihajlo.
Okrožno sedišče v Ljubljani
dne 25. septembra 1945.
Rg B II 118/32.
*
158.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 26. eeprerabra. 1945.
Besedilo: Peklenica, premog&kopaa
družba z omejeno zaveso v Maribora.
Na podlagi začasne odredbe ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani z dne 6. septembra 1945, Pers.
2238/45—F, se postavlja vse premično
in nepremično imetje premogovnika
Peklenica, premogokopna družba z omejeno zavezo v Mariboru, ki je v ljutomerskem in ptujskem okraju ali kjer
koli na območju federalne Slovenije,
pod začasno državno upravo.
Za začasnega upravitelja vsemu temu
premičnemu in nepremičnemu, imetju
se postavlja Krauthaker Aleksander iz.
Ljutomera.
Okrožno kot trg. sodišče • Mariboru
dne 25. septembra 1945.
D—Rg C 31/22.
*
159.
Sedež: Stražišče pri Kranju.
*
Dan vpisa: 25. septembra 1946.
Beatilo: Tcxtilindus, kranjska tekstilna industrijska družba z o. z.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industriio in
rudarstvo z dne 27. maia 1945, št. 164/45,
se vpiše -delegat ing. Povoden Viljem.
Izbrišeta se poslovodji Heller Artur
in Sire Franjo.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 25. septembra 1945.
Rg C III 214/5.
IGO.
Sedež: Škofja Loka-kolodvor (Trata).
Dan vpisa: 1. oktobra 1945.
Besedilo: Škofjeloška predilnica družba z o. z.
Na podlagi, dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo z dne 20. maja 1945, št. 79/45,
se vpiše delegat ing. Stojkovič Ivo. iz
Škofje Loke.
Izbrišejo se poslovodje Markgraf Pavel, dr. Markgraf Herbert in dr. Markgraf Jurij.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne £3. septemK- 1945.
Rg C V 138/8
161.
Sedež: Tržič.
Dan vpisa: >28. septembra 1945.
Besedilo: >Trio<- tržiška industrija
obutve, družba z o. z. s sedežem v
Tržiču. .
Na podlagi odloka Narodne vlade Slovenije, ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne 14. junija 1945, št. 5C0/T. se:

1. vpiše delegat tega ministrstva Pire
Ivo,
2. izbrišejo poslovodje Kroita Hanuš,
Crlenšek Pankracij, Janežič Matko, Verbič Jožef in prokuriet Operman Dragotin.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. septembra 1945.
Rg C V 267/6
Sp 36/46.

930

Odločba
Na osnovi Čl. 28. zakona o zaplembi
imovine in o opravljanju imovine (zakon DFJ z dne 9. VI. 1945) se zapleni
celokupna premična in nepremična imovina, last Ceplüka Franca, bivšega upravnika zdravilišča Golnik iz Gor. grada
št. 43, z omejitvijo po čl. 6. ciL zakona.
V smislu ČL 7. cit. zakona se pozivajo
upniki, 1• prijavijo evoje eventualne
terjatve, ki jih imajo do obsojenca in so
nastale pred 6. IV. 1941 oziroma pred
izvršitvijo kaznivega dejanja, zaradi katerega je bil imenovani obsojen.
Okrajno narodno sodišče v Gor. gradu
dne 3. oktobra 1945.
Sp 18/45-L

899

Odločba
Zapleni se celokupna premična in nepremična imovina, last Mateka Jožeta,
kmeta iz Gor. grada št. 42, z omejitvijo
po čl. 6. zakona o, zaplembi indovine in
o opravljanju zaplembe.
V smislu čl. 7. cit. zakona se pozi.
vajo upniki, da prijavijo svoje eventual,
ne terjatve, ki jih imajo*do obsojenca in
so nastale pred 6. IV. 1941 oziroma pred
izvršitvijo kaznivega dejanja, zaradi ka.
terega je bil imenovani obsojen.
Okrajno narodno sodišče v Gor. gradu
dne 1. oktobra 1945.
Sp 36/45.

923

Odločba
Na osnovi Čl. 28. zakona o zaplembi
imovine in o opravljanju imovine (zakon DFJ z dne 9. VI. 1945) se zapleni
celokupna premična in nepremična imovina, last Sedmaka Antona, kmeta iz
Sv. Floriiana št/ 22, KN00 Gor. grad, z
omejitvijo po čl. 6 cit. zakona.
V smislu čl. 7. cit. zakona se, pozivajo
upniki, da prijavijo svoje eventualne
terjatve, .ki jih imajo do obsojenca in so
nastale pred 6. IV. .1941 oziroma pred
izvršitvijo kaznivega dejanja, zaradi ka.
terega jo bil imenovani obsojen. . .
Okrajno narodno sodišče v Gor. grada
dne 3. oktobra 1945.
I Z 182/45.

932

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mesta Maribora Sod 824/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenke Anderlik Mar."-!, žene ravnatelja v p. Maribor, Tomšičeva uL 22.

Siran 67.

Štev. 27.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču. ' Okrajno naredao sodišče Maribor
dne 29. septembra 1945.
*
2 51/45.,
933

Poziv npnikom

S pravnomočno sodbo sodišča slovenje narodne časti Maribor II Suč 119/45
Je odrejena zaplemba imovine obsojenke Ferk Jožefe, roj. Kramberger,
. Posestnico v Bresternici št. 108.
Poziva,.„po upniki, da v roku 15 dni
Prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče. Maribor
dné 29. septembra 1945.
*
I
Z 180/45.
936

Poziv npnikom

S pravnomočno sodbo vojaškega sodisfa Maribor Sod 824/45—16 je odrejena
jena- zaplemba imovine obsojenke Jerauseh Eme, žene tovarnarja v Marioom-pobrežje, Zrkovska c. 82.
Pozivajo so upniki, da v roku 15 dni
Prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
eodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 29. septembra 1945.
'

Z

2. •••• Nikolaja, poljodeka • Sodišincih 31,"
3. Kerčmarja Franea, poSjedeiea v Salamencih,
4. Verona Šielaaa, poljedelca v Salamencih,
5. Pondelka Adama, poljedelca v Salamencih,
.6. Banlija Stefana, posestnika v Moščancih,
7. Lovenjaka Karla, pekovskega pomočnika v Radovcih,
• 8. Farteka Hermana, mizarskega vajenca v Matjaševcih,
9. Mencinger Terezije, poljedelke pri
Sv. Juriju,
10. Gomboca Janeza, mlinarja v
Mačkovcih,
11. Bezneca Aleksandra, trgovca v
Mačkovcih,
12. Zrima Karla, poljedelca • Kuzmi,
13. Marica Franca, poljedelca v Kuzmi,
14. Krahlerja Rudolfa, poljedelca v
'Kuzmi,
15. Benčeca Karla, šoferja v Muftki
Soboti.
Pozivajo se vsi upniki gori navedenih,
da prijavijo svoje terjatve pri okrajnem
narodnem sodišču v Murski Soboti v
15 dneh od dneva objave.
Okrajno ^sodišče v Murski Soboti
• dne'28. septembra 1945.

Razna oblastva
74, 179, 181/46.

935
937

Poziv npnikom
jS pravnqmocno sodbo vojaškega sodišča Maribor Sod 82445—16 je odrejena
zaplemba, imovine obsojenca Kormana
• 'ranca, tovarnarja iz Maribora, Barvar-Sfa c. 1, Jerauscha Maksa, tovarnarja iz
^aribora.Pobrežje, Zrkovska c 82 in
Anderlika Josipa, ravnatelja v p. v Mariboru,
Tomšičeva ul. 22, kot solastnikov
r
£; družbe >Unio€ iz Maribora, Trste»jakova ui. 23.
pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
i81j.vV4'° svoje terjatve pri podpisanem
°disču,
* '
0k
. > rajno narodno sodišče Maribor
• dne 29. septembra 1945.
* Z 186/45.

934

Poziv upnikom
, •° Pravnomočno sodbo sodišča sloven•'.j*e narodne časti SuČ 163/45 je odre-80?* ^Pte•^ nepremične imovine obJ^ Potočnik Antona, posestnika in
K°stilničarja' v Framu št. 16.
pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
Plavijo svoje terjatve pri podpisanem
"•••••.

Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 2. oktobra 1945.*

II

%

"

Objava
-Na podstavi ČL 49. zakona o Denarnem zavodu Slovenije z- dne 21. junija
1945 in po sklepu ,seje upravnega odbora Denarnega zavoda Slovenije z-dne
13. septembra 1945 sta pooblaščena podpisovati za Denarni zavod Slovenije, podružnico v Kočevju:
Bratkovič Kazimir, upravnik, in
Drobnič Leopold, uradnik.
Predsednik upravnega odbora
Denarnega zavoda Slovenije:
•Rogelj Anton e. r.
Štev. 86/45..

Objava

928

Po § 8. adv. zakona se objavlja, da je
g. Hafner Milan .z današnjim dnem vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v Ljubljani, Tavčarjeva' ulica 6.
V Ljubljani dne 1. oktobra 1945.
Za delegata ministrstva za pravosodje
pri Advokatski zbornici v Ljubljani:
pomočnik dr. Hacin Josip s. r.

Razno '

•

Sp 49/45. .

,

-900

Poziv, npnikom'
jy, *u okrajnem narodnem sodišču v
urski Soboti je uveden zaplembeni poBl
°Pek imovine^naslednjih:
niu' •Ha„rtneria Ferdinanda, veleposestnika v Murski Soboti.

Poziv upnikom in dolžnikom

931

Delegat pri Vinarski zadrugi v Mariboru, Trg svobode št. 3, poziva vse up-:
nike in dolžnike Kletarske zadruge v
Mariboru. Aleksandrova cesta št. 14. da

prijavijo in dokažejo svoje terjatve oziroma dolgove v roku 25 dni po objavi
tega poziva v Uradnem listu.
Neprijavljene pravice se bodo po gornjem roku štele za neveljavne.
Delegat
pri Vinarski z*4rnpi
Maribor, Trg svobedfc-3
*
827 3—8

Poziv upnikoau
Prometna banka d. d. v Ljubljani se
je po sklepa občnega zbora z dne 6. avgusta 1945 razdružila in prešla v likvidacijo.
V smislu § 243. trg. zak. se pozivajo
upniki, da prijavijo svoje terjatve v
roku treh mesecev likvidacijski firmi.
Likvidatorji
*
845 3-3

Poziv upnikom
Z odločbo Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo J
dne 10. avgusta 1945, št. 1-1747/45, je
prešlo po nemškem okupatorju ustanovljeno in organizirano podjetje >Energievei-*/iö iiig Südsteiermark, Aktiengesellschaîk s sedežem v Mariboru v likvi.
dacijo.
Likvidacijski odbor, poziva vse upnike
te družbe, da mu prijavijo svoje ter.
jatve na naslov >E. V. Süd.« v likvidaciji, Ljubljana, ministrstvo za industrijo
in rudarstvo (soba št. 10), najkasneje
do 7. novembra 1945, ker se sicer njihov» terjatve pri likvidaciji ne bode
vzele v poštev.
Ljubljana dne 27. septembra 1945.
Za Energieversorgung Südsteiermark,
Aktiengesellschaft« v likvidaciji:
\ dr. Stanko Štor s. r.
predsednik likvidacijskega odbor«
dr. Stefan Soba s. r.
Član likvidacijskega odbora. .

Vabilo

919

na
ustanovno skupščino
>KUItIV0PR0MET< đ. d. v Ljubljani,
ki bo
•
dne 15. oktobra 1945 ob 15. uri v prostorih Zbornice TOI v Ljubljani, Beethovnova ul. št 10, s temle
dnevnim redom:
1. Začetek in konstituiranje skupščine;
2., sklepanje o ustanovitvi delniške
družbe in končnoveljavna ugotovitev
družbene nogodbe;
3. volitev sedmih članov upravnega
odbora;
4. volitev petih članov nadzornega odbora in petih namestnikov.
V Ljubljani.dne 4. oktobra 1945.
Kreutzer Pavel, dr. Schauer Dolfć,
oblastveno pcsiayljena pooblaščecca.

Stran 68.

Štev. 27.
926

Objava
Nabavljalna in-prodajna zadruga z o.
j. Domžale je pričela 1. oktobra 1915
obratovati s čevljarsko delavnico,
in sicer v bivši delavnici Mihe1 Sršena, Domžale, Radio-cesta.
Obveščamo vse ciane, da se poslužujejo popravil v svoji delavnici. Naročita
se sprejemajo v delavnici in v posloval-,
niči s čevlji (prej trg. Stražar), Kolodvorska ulica.
Nabavi jalna in prodajna zadruga * o. j.
Domžale

Izgubljene listine

Uničeno mi je bilo maturitetno izpričevalo drž. klasično gimnazije v Ljubljani iz 1. 1939. na ime Erjavec Silvo iz
Radovljice. Proglašam ga za neveljavno.
907
Erjavec Silvo
Ukradeno mi je bilo izpričevalo o
praktičnem učiteljskem izpitu za gospodinjske šole, izdano 1912. od komisije za
praktične učiteljske izpite v Ljubljani
na ime Foster Vida iz Vrhnike. Proglašam ga za neveljavno.
926
Fister Vida
Uničeno ml Je bilo izpričevalo VII.
razreda drž. klasične gimnazije v Ljubljani za L 1941/42. na ime Furlan Vinko
iz Zaloga nri Ljubljani. Proglašam ga za
neveljavno.
903
Furlan Vinko

Izgubila sem izpričevali I. in II. razreda meščanske šole (nazvane Hauptschule) v Št. Vidu nad Ljubljano za
1. 1942/44. na ime Bergant Štefanija iz
Preske pri Medvodah. Proglašam jih za
neveljavni.
916
Bergant Štefanija

Izgubila sem indeks medicinske fajkuljgte univerze v Ljubljani na ime
Gomzi-Kovač Fran ja iz Sevnice ob S.
Proglašam ga za neveljavnega.
940
Gomzi-Kovač Franja '

^ Izgubil sem izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu, na drž. realni gimnaziji v
Novem mestu na ime Blaha •:~•• iz
Novega mesta. Proglašam ga za neveljavno.
923
Blaha Miran

Izgubil 9em izpričevalo II. letnika
srednje tehnične šole (elektro odd.) v
Ljubljani iz 1. 1934. na ime Jančar Rudolf iz Maribora. Proglašam ga za neveljavno.
927
Jančar Rudolf
i _

Uničena mi je osebna izkaznica štev.
039122, izdana od komande narodne milice v Ljubljani dne 22. junija 1945.
Proglašam jo za neveljavno.
939
Dr. Boži? Mirko
Izgubila sem izpričevalo IV.c razreda
I. ženske realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1943/44. na ime Božič Zvezdana iz
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
901
Božič Zvezđana
;

.

Izgubil sem izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu IV.' drž. moške realne
gimnazije v Ljubljani za L 1942/43. na
! ime Ceglar Janko iz. Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
902
,
' Ceglar Janko
Izgubil sem nakaznico za kurivo, serija A št. 2SÇM, izdano od mestnega
fospodarskegà sveta v Ljubljani na ime
)o!inar Peter, iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
.~ ' •
912 .
Doïinar Peter
Izgubil sem začasno železnicarsko legitimacijo, izdano od direkcije drž. žel.
v Ljubljani, začasno osebno legitimacijo,
izdano od okrajnega N00 v Sevnici in
dovolilnico za kolo št. 2847, izdano od
prom^nc-a odseka okrajnega N00 v
Sevnici, proglašam jih za neveljavne.
924
_ -'
Dragovič Ivan
, f i.

—•—

Izgubila sem izpri?svalo I. letnika
drž. trgovske akademije v Ljubljani za
L IS-w-ì. na ime Kamnikar Vida iz
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno.
906
Kamnikar Vida
Izgubil sem Izpričevalo o završnem
izpitu gradbene delovodske šole na
srednji tehniški šoli v Ljubljani iz leta
1937. in izpričevalo o pomočniškem izEitu, izdano od združenja stavbenikov v
jubljani, i,be ni ime Kovač Ivan iz
Podgorke. Proglašam iih za u -eljavni.
905
Kovač Ivan
Izgubil eem indeks in legitimacijo
niedïcinske t fakultete univerze v Ljubljani na ime Kovač Ludvik iz Vaneče,
okraj Murska Sobota. Proglašam ga za
neveljavnega.
041
Kovač Ludvik
Izgubil sem novo osebno izkr—rlw>, izdano od komande narodne milice v
Ljubi/ ' ^a ime MarinŠek I"'an iz Ljubljane. Progi .Sam jo za neveljavno.
810 ',
Marinšek Ivan
Izgubil ssm indeks-tehnične fakultete
univerze v Ljubljani na ime Maver
Zeljko iz Brežic ob S. Proglašam ga za
neveljavnega.
938
.
Maver Zeljko
Izgubil sem novo -osebno izkaznico
št. 12368, izdano od krajevne narodne

milice na Jesenicah (Gor.) na ime Mer«.
har Janko z Javornika. Proglašam jo za.
neveljavna
911
Mcrhar Janko
Izgubila eem indeks medicinske fa»
kultete univerze v Ljubljani na ime
Omladič Vidojka iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
897
Omlađič Vidojka
Izgubil sem izpričevalo VI. b' razreda
II. moške realne gimnazije v Ljubljani^
(Rakovnik) za L 1942/43. na ime Pengov Janez iz Ljubljane. Proglašam ga.'
za neveljavno.
896
Pengov Janei
Izgubil sem' akademsko legitimacijo
medicinske fakultete univerze v LJubljani na ime Petrovčič Jožef iz Borov,
nice. Proglašam jo •za neveljavno.
908
Petrovčič Jožef
Izgubila sem nakaznico za kurivo serija C št. 19342, izdai-D od mestnega
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime:
Planinšek Krista • iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
913
PlaninSek Krista
Izgubil sem nakaznico za kurivo se»,
rija B št. 3950, izdano od mestnega go*
spodarskega sveta' v Ljubljani .'na ime
Pnkrat Franc iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
,
914
Prekrat Frane
Izgtfbil eem novo osebno izkaznica,
izdano od krajevnega N00 Šmarjeta na
ime Prešeren Janez iz Zalovč št. 21 pri
Novem mestu. Proglašam jo za neveljavno.
922
Prešeren Jane?
Izgubila sem službeno izkaznico št.
1251, -izdano, 20. junija 1945 od Radia
Ljubljana na ime Seršen Albina iz
Ljubljane, ^»cglašam jo za neveljavno«
Sergen Albina
Izgubil sem nakaznico ,za kurivo serija A št 24706, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na '.tne
Stanič A-l-n iz Ljubljane. Proglašam
jo za neveljavno.
917 Stanič Anton ."
V

/

'

•••

i

,

•

• Izgubila sem novo osebno izkiznico,:
izdano od '.^mande narodne milice v,;
Ljubljani na ime Strašek Jožica iz Novega mesta. Proglašam jo za n-.veljivno.
915
Strašek Jožica
^Izgubil sem indeks tehnidne fakultete
(strojni odd.) v Ljubljani na ime Zimic
Lojze iz Gorice: Proglašam-ga za ne.
veljavnega.
909
Zimic Lojze

đm
6. za dimnikarje . . . .
« 250.—
7. za podjetja ta čiščenje:
a) greznic in kanalov .......
100.—
b) za dezinsekcijo in dezinfekcijo . » . 200.—
8. za starinarnice
« . 300.—
9. za trgovine z orožjem, strelivom in raznosili, ter za rokodelske obrte, ki izdelujejo orožje, strelivo ali raznesiia . . .
400.—
10. za otvoritev, prenos ali oddajo v najem
lekarne ali drogerije
500.—
11. za izdelovanje farmacevtskih preparatov 2.000.—
12. za prodajalce monopolskih predmetov
na drobno
.
100.—
13. za proizvajanje električne energije . . 200.—
14. za opravljanje bančnih in menjalskih
poslov
» 3.000.—
16. za zastavljalnice in licitacijske zavode . 3.000,—
, 16. za informacijske pisarne ...... 5.000.—
(17. za potniške in turistične agencije . . . 1.000.—
18. za pisarne za posredovanje kupoprodaj
nepremičnin .......... 5.000.—
19. za kinematografe (bioskope) ... « » 1.000.—
20. za carinske posrednike,«..... 3.000.—
21. za opravljanje tovarniške proizvodnje .10.000.—
Tar. št 20.
Za odločbe o odobritvi pravu (statutov) delniških družb ee plačuje ......... 1.000.—
Tar. SL 21.
Za odločbe, e katerimi se dovoljuje izkoriščanje rudninskih vod, se plačuje ..... L000.—
Tar. št 22.
Za odločbe, e katerimi se dovoljuje gradnja
Zgradb, se plačuje:
X. za stanovanjske zgradbe in za zgradbe s
poslovnimi prostori:
y krajih do 10.000 prebivalcev ....
50.—
v krajih nad 10.000 do 50.000 prebivalcev lOO.-rv lçrajih nad 50.000 prebivalcev ...
200.—
2. za obrtne delavnice:
v krajih do 50.000 prebivalcev . . . . 100.—
v krajih nad 50.000 prebivalcev.... 200.—
3. za tovarniške zgradbe ........ 1.000.—
Pripomba k točki 3.:
Ta taksa se plača za vsako dovolitev, s katero ee dovoljuje gradnja kakega tovarniškega podjetja, ne glede
na število objektov, ki tvorijo to podjetje.
Tar. St. 23.
. ^ Za odločbe, s katerimi se dovoljuje gradnja
bidrotehničnih naprav za izkoriščanje vodne
sile, se plačuje:
din ,
1. za naprave ob potokih .......
50.—
2. za naprave ob gorskih rekah ....
100.—
3. za naprave ob plovnih delih rek . . . 2.000.—
Tar. št 24.
Za odločbe v zvezi s carinjenjem se plačuje:
1. za uvozno spremnico ali odpremnico . .
* 5.—
2. za spremnico, ki spremlja domače blago:
a) za kosovne pošiljke .......
4.—
b) za vagonsko blago .......
20.—
3. za "carinsko deklaracijo: "
a) ustno
. . 10.—

dm
b) vsako drugo
. .
20.—
c) vložek deklaracije .......
10.—
4. za vsak prenos tovornega lista ....
20.—•
5. za vsako dovolitev o spremembi na* membnega kraja carinjenja, za vsako
spremembo
20.—
6. za podoljšavo roka iz točke 5
20.—
7. za dovolitev, da se smejo vzeti od
blaga ogledki
10.—
8. za dovolitev poprejšnjega pregleda (odpiranja tovorkov)
20.—
9. za vse druge dovolitve, ki jih izdajo carinska oblastva
50.—
Tar. št. 25.
Za odločbe, s katerimi se dovoljuje otvoritev carinskih skladišč in ehranišč:
a) za prosta carinska aH druga skladišča . 5.000.—
b) za zasebna carinska in druga shranile* 2.000.—
Tar. št. 26.
Za odločbo, da se dovoljuje prevoz monopolskih predmetov skozi državo, se plačuje:
1. do 1.000 kg
20.—
2. nad 1.000 kg •& vsakih nadaljnjih 1.000
^
kilogramov po,
2.—
IV. Izpričevala in potrdila
Tar. št. 27.
Za vsa izpričevala in potrdila, ki jih državni
organi izdajo državljanom in s katerimi se
potrjujejo osebne lastnosti, razmere ali okolnosti, če ni drugače predpisano, ee plačuje .
Tar. št. 28.
Za potrdila o državljanstvu se plačuje . .
Tar. št. 29.
Za potrdila o lastnini'in zdravosti živine
(živinski potni list), ne glede na to, ali bo ži.
vina v prometu v državi ali v inozemstvu,
se plačuje:
1. za drobnico, od vsake glave . . . . .
2. za živino, od-vsake glave ......
3. za prenos lastnine na kupca se •1•*•
taksa kot po točkah L in 2., po vrsti živali.
Tar. št 30.
Za potrdila v zvezi z blagom se plačuje:
1. za potrdilo o izvoru tujezemskega blaga
'2. za potrdilo o vrednosti, količini in kakovosti blaga po carinskih dokumentih:
a) na podlagi dokumentov iz tekočega
leta
b) na podlagi dokumentov iz prejšnjih
let
3. za potrdila o zdravosti biaga

80.—
100.—

l.-r5.—

20.—

25.—
im —
S0- —

V. Overitve, prepisi in prevodi
Tar. št. 31.
Za overitev vseh listin se plačuje:
za prvo polo
10.—
za vsako nadaljnjo polo po . .' . . .
5.—
Pripomba:
•^ Če se overi več izvodov iste listine, ee za prvi izvod
plača taksa po tej tarifni številki, za vsak nadaljnji izvod
pa po 10 dinarjev od vsakega izvoda, ns glede na šleyilo, strani.,

8*6
Tar. št 32.
Za overitev prevoda »e plačuje:
din
1. za prevod iz kakega evropskega jezika '
katerega izmed uradnih jezikov demokratske federativne Jugoslavije:
do 100 besed izvirnika
iO.za. vsako nadaljnjo besedo nad 100 besed po
.
,
Ü.25
2. za prevod iz kakega izvenevropskega jezika v katerega izmed uradnih jezikov
demokratske federativne Jugoslavije:
do 100 besed izvirnika
80.—
za vsako nadaljnjo besedo nad 100 besed po
' .' .'
0.50
3. za prevod iz katerega izmed uradnih jezikov demokratske federativne Jugoslavije v kak evropski jezik:
do 100 besed izvirnika
80.—
za vsako nadaljnjo besedo nad 100 besed po
0.50
4. za prevod iz katerega izmed uradnih jezikov demokratske federativne Jugoslavije v kak izvenevropski jezik:
do 100 besed izvirnika
100.—
za vsako nadaljnjo besedo nad 100 besed po
0.75
5. za prevod iz kakega evropskega jezika
na kak drug evropski jezik:
do 100 besed izvirnika
100.—
za vsako nadaljnjo besedo nad 100 besed po
i ..... .
0.75
6. za prevod iz kakega evropskega jezika
na kak izvenevropski jezik:
do 100 besed izvirnika
120.—
za vsako nadaljnjo besedo nad 100 besed po ...... .,
,
1.—

7. za prevod iz kakega izvenevropekega jezika v kak drug izvenevropski jezik:
do 100 besed izvirnika
200.—
za vsako nadaljnjo besedo nad 100 besed po
\25
Tar. št. 33.
Za overitev cenitve posestva ee plačuje . .
50.—
Tar. št. 34. •
Za overitev vseh poslovnih knjig (trgovinskih, bančnih ipd.) se plačuje od vsakega Beta
0.50
Pripomba:
Te takse eo oproščene knjige, ki j9i privatne osebe
vodijo izključno za potrebe državne administracije (tw>:
šarinski dnevnik, knjiga prometnega davika, knjiga o prometu z devizami in valutami ipd.).
^*
Tar. št. 35.
Za overitev kopiranega načrta po organih državnih oblastev, Če zahtevajo kopiranje
din
privatne osebe, se plačuje
100.—
Tar. št. 36.
Ta overitev pogodbe ee plačuje:
1. za na novo sklenjene ali spremenjene .
2. za podaljšane
.
Sar. gt 87.
Za overitev Heliografskega načrta '(slBfc&J
E platna, se .pjacujeod kyadEataejamaka. . .

100.—
50.—

26.—

Tar. št. 38.
Za prepise uradnih aktov air listin, ki st
napravijo v državnih uradih:
1. ako jth prepišejo privatne osebe, od
din
V9ake pol pole izvirnika
2.—••
2. ako jih prepišejo organi državne oblasti,
od vsake pol pole izvirnika
10.—
,3. ako organi državne oblasti prepišejo
akte ali listine v tujih jezikih, od vsake
poi pole izvirnika
20^—
Tar. št. 39.
Za prevode, ki jih napravijo organi državne oblasti,
se plačuje.20% voč kot znašajo ustrezne tak«p no tarifni
št. 32.
VI. Razno
Tar. št. 40.
Za pregled spisov se plačuje samo taksa pn tarifni
štev. 1.
Tar. št. 41.
Za sestavo privatnih ••• pri, državnih oblaetvib se plačuje:
din
1. za pooblastila.
50.—
2. za druge pogodbe ....«.»,
100.—
3. za oporoke:
a) sestavljene v uradu .
150.—
b) sestavljene zunaj urada .....
300.—
4. za inventarje, od vsake pol pole . . .
25.—
5. za druge listine
30.—
Tar. št. 42.
Za hrambo oporoke ali kodieila se plačuje

100.—

Tar. št. 43.
Za odpiranje in objayo oporoke se plačuje

40.—

Tar. št 44,
Za hrambo (depozit) denarja, stvari in
vrednostnih' papirjev, ki jih izročijo privatne
osebe državnim oblastvom, se plačuje letno od
vsakih zadetih 100 dinarjev vrednosti ....
1.—*
Pripomba I.
Ako ee vrednost stvari po njihovi naravi ne da natančno oceniti, jo ocenijo strokovnjaki ob stroških de.
ponenta.
Pripomba •.
Taksa po tej tarifni številki se plača za prvo leto
vnaprej, za naslednja leta pa takrat, ko se depozit dvigne.
Začeto leto ee računa za celo. Ob prenosu depozita iz
ene državne blagajne v drugo ee plača za prenos anesek
enoletne takse.
Pripomba •.
Ta taksa ee ne pfačttje za depozite, ki ee polagajo
na zahtevo državnih oblastev, ako se o pravem času
dvigneja
•••, št. 46.
Za strokovni pregled in uporabno dovolitev strojnih,
električnih, elektrostrojnih in plinskih naprav, namenjenih javni rabi, in instalacij, ki so zavezane pregledu po
veljajočih predpisih, se plačuje:
1. od instaliranih bruto konjskih sil ali
kilovatnamperov*:
din
•9 dolOO ............
160.—
b) od 100 do 1.000
300.—
•)••4 3,000, ..........
500.-
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2. od instaliranih bruto amperskih ur kapaciteté:
a) do 100
b) nad 100
3. od začetih in postavljenih kilometrov
vodii:
a) do 10 km
b) nad 10 km ... .,
4. od instaliranega kotla, ki spada pod redni pregled parnih kotlov ......
Tar. št. 46.
Za pregled stavbišca ali prostora za naprave se plačuje
Tar. št. 47.
Za pregled celih zgradb ali posameznih
prostorov, da bi se izdala uporabna dovolitev,
sé plačuje:
do • prostorov
od 6 do 20 prostorov
nad 20 prostorov . . « . ,
Tar. št. 48.
Za vsako pot organov državne oblasti zunaj
pisarne na zahtevo privatne stranke se plačuje
ne glede na število organov, za vsako pot . .
Tar. št. 49.
Za opomin, s katerim se kdo poziva, naj
plača takso, ki bi jo moral tudi brez opomina
plačati, se plačuje
Tar. št 50.
Za davčni opomin se plačuje
Tar. št. 51.
Za popis v izvršilnem postopku se plačuje
od vsake pol pole ...........

din
12
°—
250-

10

°—
200 —
150200.—

100200.—
500.—

100.—

10-—
10.—
20.

Tar. št. 52.
Za zapisnik o dražbi, ki se vrši na zahtevo
privatne stranke, se plačuje od vsake poj pole
10.—
Tar. št 53. .
Za privatne priobčitve po državnih organih
(z bobnom itd.) se plačuje ........
30-*~
Beograd dne 2. septembra 1945.
Predsedništvo Začasne narodne skupščine
demokratske federativne Jugoslavije
Tajnik:
Predsednik:
M. Peruničić s. r.
Dr- L Ribar *• r-

665.
Uredba o državnih zarodih za proizvodnjo veterinarskih cepiv in zdravil
~ (minister za kmetijstvo, III. št 7505 z dne 9. septembra 1945).

666.
Soglasno z Gospodarskim svetom izdaje Agrarni svet
naslednjo

uredbo
o Komisiji za naseljevanje borce? • Vojvodini
Člen L
Po kvoti za naseljevanje borcev v Vojvodini (Bačka,
Banat in Srem^ odobreni po •&•*• SM&h Bf^Ì49

federalne vlade prijave kolonistov zveznemu ministrstvu
za kolonizacijo s predlogom, katere prijave naj se odobrijo.
Prijave, katere odobri zvezno ministrstvo za kolonizacijo, odpravi v izvršitev Glavni komisiji za naseljevanje borcev v Vojvodini, ki kot organ ministrstva opravi
kolonizacijo na terenu po svojih nižjih organih.
Člen 2.
Glavno komisijo za naseljevanje borcev v Vojvodini
imenuje Agrarni svet.
Komisijo tvorijo: en predstavnik Jugoslovanske vojske kot predsednik, en predstavnik Vojvodine kot podpredsednik, tajnik, po en predstavnik zveznega ministrstva za kolonizacijo, Glavne kmetijske komisije za Vojvodino in vsake federalne enote.
Člen 3.
Glavna komisija imenuje krajevne komisije kot
svoje organe v posameznih vaseh (naseljih), po potrebi
pa tudi okrajne komisije.
Okrajno komisijo tvorijo: en predstavnik naseljenih
borcev, en demobilizirani ali aktivni oficir ali starejši
borec, ki ga da na razpolago ministrstvo za narodno
brambo, en predstavnik okrajnega narodnega odbora in
en- predstavnik rajonske uprave kmetijskih posestev.
Krajevne komisije tvorijo: trije predstavniki naseljenih borcev, en predstavnik narodnega oblastva, ki ga
določi okrajni narodni odbor, in en predstavnik krajevne
uprave kmetijskih posestev.
Člen 4»
Glavna komisija za' naseljevanje borcev v Vojvodini
opravlja vse posle koloniziranja borcev po podrejenih
okrajnih in krajevnih komisijah po načrtu, ki ga je
sprejel Agrarni svet, in po prijavah, odobrenih po zveznem ministrstvu za kolonizacijo.
Glavna komisija je v tesnih stikih z Glavno kmetijsko komisijo za Vojvodino, ki daje Glavni komisiji za
naseljevanje borcev po svojih podrejenih organih na razpolago zemljo in sklade zgradb, opremo, živega in mrtvega inventarja, semenja in hrane po uredbi o skladih, ki
jo predpiše Gospodarski svet
Glavna komisija odpravlja po načrtu, ki ga je izdelal Agrarni svet, družine borcev za naselitev v določene okraje in kraje.
Brž ko dobi Glavna komisija razpored naselnikov po
krajih, mora razdeliti iz skladov stvari po krajih, zlasti
pa o pravem času odposlati v kraje hrano.
Glavna komisija odloča o zahtevah, ki jih naseljeni
kolonisti "uveljavljajo, na podlagi Člena 23. zakona o
agrarni reformi in kolonizaciji.
Ministrstvo za kolonizacijo da Glavni komisiji potrebno število tehničnega osebja na razpolago. To osel 'e
dela po naredbah Glavne komisije in spada disciplinsko
in organizacijsko pod Glavno komisijo.
Glavna komisija poroča vsakih 15 dni Agrarnemu
svetu in zveznemu ministrstvu za kolonizacijo o opravljenem delu.
,
,
Člen 5.
Krajevne komisije dodeljujejo zemljo in sredstva
iz skladov družinam naseljenih borcev po odločbah in
navodilih Glavne komisije.
Krajevne koinisijelahkopo potrebi predlagajo Glavni
komisiji spremembe y načrtu za naseljevanje na mejah
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Krajevne komisije so v neposrednih stikih z Glavno
komisijo.
Raseljeni kolonisti lahko v vsakem kraju izvolijo
svoje naselniške odbore, ki bodo kot svetovalci v pomoč
krajevni komisiju
Člen 6.
Okrajne komisije nadzorujejo delo krajevnih komisij. Okrajne komisije pošiljajo svoje pripombe in poročila
Glavni komisiji.
Vse stvari iz skladov, ki niso v kraju, dostavljajo
okrajne komisije krajevnim komisijam na njihovo zahtevo po navodilih in količinah, ki jih. odobri Glavna
komisija.
Člen 7.
Zaradi možnosti, da se križa pristojnost raznih uradov in komisije, vzporeja delo Glavne komisije za naseljevanje borcev v Vojvodini, oddelka za agrarno reformo
in kolonizacijo pri predsedništvu pokrajinske narodne
skupščine Vojvodine, Glavne kmetijske komisije za Vojvodino in drugih organov narodne oblasti delegat Agrarnega sveta.
Člen 8.
Ta uredba velja od dneva objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 8. septembra 1945.
Predsednik Agrarnega sveta:
Moga Pijađe s. r.

*667.
Na podlagi Člena 2. zakona o izdelovanju štampiljk,
pečatov in žigov predpisuje predsedništvo ministrskega
sveta naslednji

pravilnik
o obliki in velikosti štampiljk, pečatov in žigov
zveznih oblastev in ustanov
Člen 1Štampiljke se odtiskujejo na prvi strani akta v levem
gornjem kotu.
Stampiljke so iz gumija, pravokotne oblike.
•Velikost štampiljk je odvisna od besedila in mora
biti čim manjša.
Nad besedilom stampiljke v sredini je državni grb;
pod grbom je naziv oblastva ali ustanove, ki stampiljke
porablja; pod nazivom je prostor za številko in datum
akta, pod tem v eredini pa ime kraja s eedežem oblaetva ali ustanove.
Ce je v nazivu večje število besed, se lahko posamezne hesede po potrebi okrajšajo, toda to okrajšanje
mora biti takšno, da je vedno očitno, na katero oblast
ali ustanovo se besedilo nanaša.
Pod nazivom oblastva ali ustanove se postavlja naziv
oddelka, odseka ali razdelka za akte, ki jih izdajajo v
svoji pristojnosti. Oddelki, odseki in razdelki morajo
biti označeni z besedami, a ne z zaporednimi številkami.
Člen 2.
Pečati so iz gumija, okrogle oblike.
Normalna velikost pečata je 32 oziroma 37 mm v
premeru, kar je odvisno od besedila^ ki gà je vanj vpi-

sati. Posebej se iz praktičnih razlogov lahko izdelujejo
pečati s 24 mm v premeru (n, pr. za urade, ki izdajajo
objave, osebne izkaznice, vozne listine itd.) oziroma a
16 mm v premeru (n. pr. za čeke, potrdila ipd.).
V pečatu se v en, dva ali tri koncentrične kroge
vpiše besedilo, ki obsega naziv oblastva ali ustanove, ki
pečat uporablja.
Na sredini je državni grb.
Pečatniki na vosek so iz medenine. Njihova velikost
je 32 mm v premeru. Na sredini teh pečatnikov je državni grb, okoli njega pa naziv oblastva ali ustanove, ki
je lahko vpisano z okrajšanimi besedami.
Člen 3.
Suhi žigi iz jekla so okrogli, velikosti SO mm v premera. Besedilo se vpisuje kakor pri gumijevih pečatih,
v sredi pa je državni grb.
Jekleni žigi so okrogli, velikosti 30 mm v premeru.
V sredini žiga je državni grb, okoli njega je pa vpisano
besedilo naziva ustanove.
Krajni in dnevni žigi so okrogli, velikosti 30 mm v
premeru. V sredini žiga je datum (dan, mesec, leto iu
ura) uporabe žiga, okoli tega je pa izpisano samo ime
kraja, kjer se žig uporablja oziroma naziv ustanove
(n, pr. ime železniške postaje).
Avtomatski žigi (komposterji) so povsem enaki krajnim in dnevnim žigom, le da je njihova velikost 25 mm
v premeru.
Člen 4.
Iz besedila naziva mora biti očitno, da sta oblastvo
ali ustanova, ki uporabljata štampiljko, pečat ali žig,
zvezna.
Člen 5.
Zvezne ustanove s področjem po vsem državnem
ozemlju, imajo posebne stampiljke, pečate in žige z besedilom v srbščini, hrvaščini, slovenščini ali v makedonščini in jih ustrezno uporabljajo.
Stampiljke, pečati in žigi za zvezne ustanove s
področjem v območju ene same federalne enote imajo
besedilo v jeziku zadevne federalne enote.
Člen 6.
Zvezna ministrstva predpisujejo za zvezna oblastva
in ustanove, ki spadajo v njihovo pristojnost, katera oblastva in ustanove, oddelki, odseki in razdelki naj imajo
katero navedenih štampiljk, pečatov ali žigov, kakor tudi
to, kakšen naziv naj posamezna oblastva ali ustanove
vpišejo v besedilo svojih štampiljk, pečatov ali žigov.
Priiem je treba paziti na to, da oddelki, odseki itì
razdelki po možnosti uporabljajo stampiljke, pečate ia
žige ustanove ali oblastva, v katerega sestavu so, in da
imajo svoje stampiljke, pečate in žige samo tisti oddelki,
odseki in razdelki, katerim }© to glede na vrsto njihovega dela neogibno potrebno.
r

Člen 7.

|

Ta pravilnik velja od dneva objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dno 13. septembra 1945.
,
O. št. G91.
Predsednik ministrskega sveta
in minister za narodno brambo:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito g, T,
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8. da ministrstva za industrijo in rudarstvo federalnih vlad pošiljajo zveznemu ministrstvu industrije kopije
odločb o odobrenih cenah za razvidnost.
Beograd dne 13. septembra 1845- .
St. 10a2.
Predsednik Gospodarskega sve.ta:
A. Hebrang s. r.

668.
Odločba
o določanju cen električni energiji
Da bi ee cene električne energije in plina iz mestnih
plinarn uredile enotno za vso državo in ee zato omogočil
čim preprostejši postopek,

Popravek
V rokopis odločbe, o določitvi cene sladkorju domačega in tujezemskega izvora (Uradni list DFJ žt, 61
z dnè 17. avgusta 1945 je zašla tale napaka:
V členu 2., odstavek prvi, je zapisano:
,>V prednje-cene so vračunane vse javne davščine
razen trošarine, ki se pribije k prodajni ceni«,
glasiti ee pa mora:
>V prednje cene so vračunane vse javne davš#ne,
razen krajevne trošarine, ki se. pribije prodajni ceni.«
Iz uprave za cene, 28. avgusta 1945, iL 7219. ,

odločam,
1. da zvezno ministrstvo industrije izdela navodilo,
po katerem se bodo izdelovale kalkulacije, potrebne za
določitev cen proizvedeni in prodani električni energiji
kakor tudi plinu, ki je proizvod mestnih plinarn;
2. da na podlagi tega navodila ministrstva za industrijo in rudarstvo posameznih federalnih vlad odobrujejo cene za električno energijo in plina iz mestnih plinarn na vsem ozemlju federalne enote;
r—;

'

:i

ŠteviBl^a 73 ag dri e 21. septembra 1945.
669.
Na predlog Agrarnega sveta demokratske federativne Jugoslavije in na podlagi člena 28. v zvezi s členi 3.,
4. in 10. zakona o agrarni reformi in kolonizaciji izdaje
Gospodarski svet naslednjo
'

uredbo
o ustanovitvi skladov: stanovanjskih in kmetijskih
zgradb, kmetijskega inventarja in živine, semen in
hrane in hišne opreme, dobljenih z zaplembo in
razlastitvijo
Člen 1. '
Federalna ministrstva za agrarno reformo in kolonizacijo, oziroma federalna ministrstva za kmetijstvo
. ustanove v smislu člena 28. zakona o agrarni reformi in
^kolonizaciji:
I. sklad stanovanjskih in kmetijskih zgradb;
_ , ' IL sklad hišne opreme;
/
j
V HL sklad kmetijskega inventarja in Živine; (
t
v
'> IV. sklad semen in hrane.
,
-—
Ustrezno členoma 18. in 30. zakona o agrarni reTormi in kolonizaciji ustanovi Glavna kmetijska komisija za Vojvodino.te sklade za Vojvodino. '

označenih v prednjem odstavku te uredbe, in so uporabne.
•. Sklad kmetijskega inventarja in živine
V ta sklad pride:
a) ves kmetijski mrtvi inventar na kmetijskih posestvih, navedenih v tej uredbi Izvzeti so samo traktorji,
stroji in velike kmetijske priprave, ki pridejo po točki 2.
člena 4. zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v inventar državnih kmetijskih strojnih postaj;
b) vsa živina in drobnica (konji^ govedo, prašiči,
ovce, perutnina), ki je pripadala posestvom, navedenim
y tem členu. ,
.,
.
IV. Sklad semen in hrane
V ta sklad pridejo:
a) vse vrste semen, dobljenih na zemljiščih, razlaščenih in zaplenjenih po zakonu o agrarni reformi in
kolonizaciji, vse vrste žit, kakor tudi ostali živež in žival-1
ska krma, dobljena na razlaščenih in zaplenjenih zemb) vse vrste semen, živil in živalske krme, ki se
nabavijo v državi in inozemstvu za potrebe kolonistov.
Clen3j*
;
Skladi, navedeni v Členu 2. te uredbe rabijo:
a) državnim (zveznim, federalnim in krajevnim),
kmetijskim posestvom;
.
'
b) borcem-kolonistom; '',
- c) agrarnim interesentom;
; ; č) za kritje potreb in stroškov pri izvajanju agrarne
réforme ih kolonizacije.

Člen 2.
I, Sklad stanovanjskih in kmetijskih zgradb
V ta sklad pridejo vse stanovanjske in kmetijske
Zgradbe na kmetijskih posestvih, zaplenjene po odloku
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije
z dne 21. novembra 1944 osebam nemške,narodnosti in
,.'.'-•';
" Člen 4.
. ;' .
narodnim izdajalcem ali razlaščene hkrati z zemljiščem
Za upravljanje teh skladov ee osnujejo .posebne
"po predpisih zakona o agrarni reformi in kolonizaciji,
člena 3. in 10. V eklad pridejo poleg glavnih poslopij ' knjige.. Zvezni minister za kmetijstvo se - pooblašča, da
Vse postranske naprave (vodovodne, električne in druge) izda navodilo, kako naj se knjige vodijo.
Federalna ministrstva za agrarno reformo In koloï ogradi ob zgradbah.
;
--_,..
nizacijo oziroma,federalna mindstrsrtva za kmetijstvo in •
•. Sklad hišne opreme "
,
Glavna kmetijska komisija za Vojvodino prevzamejo
^
V fa sklad pride: yee pohištvo in;.vse. stvari, ki so skrb za upravljanje skladov, iz člena 1. in izdajo v ta
ftii ki, so •^••.^•••••^ in kmetijskih zgradbah, ••••• navodila,
'
"'••'•
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Cäen •.
Federalni minister za agrarno reformo in kolonizacij« in federalni ministri za kmetijstvo so pristojni za
uporabljanje in ' razdeljevanje skladov iz člena 1. te
uredbe. Zvazni minister za kmetijstvo more zahtevati,
da ee s temi skladi okoriščajo zvezna kmetijska posestva,
ki so v zadevni federalni enoti.
Skladi iz člena 1. te uredbe, ki jih upravlja Glavna
kmetijska komisija za Vojvodino, se izkoriščajo takole:
a) v soglasju* s predsednikom Gospodarskega svata
in kmetijskim oddelkom pri pokrajinskem narodnem
odboru Vojvodine oddeli zvezni minister za kmetijstvo
iz teh skladov za državna (zvezna in pokrajinska) kmetijska posestva v Vojvodini potrebne stanovanjske in
kmetijske zgradbe, kmetijski inventar in živino, semena,
hrano in hišno opremo. Po sedanjem stanju sklada kmetijskega inventarja in živine se more oddeliti do ene
tretjine delovne in druge živine;
b) za dodelitev borcem-kolonistom iz člena 18. zakon« o agrarni reformi in kolonizaciji in starim kolonistom iz Vojvodine, ki je njih imovina pod ekupacijo
trpela škode, kmetom iz Vojvodine, ki so jim bile hiše
in imovina uničena po oknnaforju, in biv'îm kolonistom
iz Ke»*va in Metohije ter F^kedomje, • s« naselil«

v Vojvodini ter jim je bila imovina po okupatorju uni*
••••, in to ustrezno število stanovanjskih in kmetijskih zgradb, kmetijskega inventarja in hišne opreme,
živine pa največ do dve tretjini obstoječega stanja;
hrana pa se dodeli samo v količinah, najnujnejših za
prehrano do nove žetve, prav tako tudi potrebna koli»
čina semen;
'
c) Glavni kmetijski komisiji in kmetijskim strojnim
postajam Za povračilo tekočih izdatkov pri vzdrževanju
in obdelovanju posestev. V ta namen se uporabijo predvsem dohodki od prodanih industrijskih surovin, vina,
hrane itd.
Člen a.
Glavna komisija za naseljevanje b'orcev v Vojvodini
prevzame od Glavne kmetijske komisije iz skladov po
členu 1. te uredbe količine s mejah pooblastil, dobljenih'
od Agrarnega p&eta.
4

CLenT.
Ta uredba velja od dneva objave s .Uradnem Hatademokratske f ôderatLyne Jugoslavije.
!- 11 ;
f
;. Predsednik Gospodarskega &&•.
V ••••••• Hgbsggg §. T»,

POSEBNA PRILOGA
K IteT. 42 „Uradnega Hit« Slorenikeg« narodao osTobodilnoga »ret» in tfarodne •!*4• S1oTW»?Je'
x dne 10. oktobra 1945

Ponatis
iz oerednjega „Uradneja lieta Demokratične federativne Jugoslavije" it. 72 in 73.

Številka 73 se dare 21. septembra 1945.
670.

Na podlagi drugega odstavka člena 31. zakona o
agrarni reformi in kolonizaciji izdaje Agrarni svet naslednjo

uredbo
o izvajanju naselitve borcev v Vojvodini
Člen 1.
Za naselitev se vsaki družini dodeli 8 kat. oralov
obdelovalne zemlje e stanovanjsko hišo in pomožnimi
kmetijskimi poslopji; vendar se začenši s petim članom
družine dodeli še po pol kat. orala na vsakega člana,
taVsa dodeljena površina zemljišča pa ne sme biti večja od
12 kat. oralov.
Narodnim herojem, družinam umrlih narodnih herojev, oficirjem Jugoslovanske vojske, ki so po poklicu
kmetovalci, kakor tudi družinam (hišnim zadrugam), ki
imajo več ko 12 članov, se dodeli do 30% več zemlje
kot bi jim je šlo po prednjem odstavku.
V bližini velikih mest dobe naselniki 4 do C kat.
oralov zemlje, prikladne za intenzivno gospodarjenje,
prilagojeno bližnjemu mestnemu trgu-(drugi odstavek
člena 19. zakona o. agrarni reformi in kolonizaciji).
Prednost pri dodeljevanju take zemlje imajo invalidi iz
sedanje in prejšnje vojne.
Člen 2.
Dodeljuje se zemlja po več delih (parcelah). Nascinik dobi tri parcele njivske zemlje in po eno parcelo
vinogradne, sadjarske, travniške, gozdne in druge zemlje,
če se dajo stvoriti taki skupki zemlje.
Najprej se vsemu naselju dodeli toliko • zemljišča,
kolikor mu ga vobče gre. To zemljišče se takoj v začetku v splošnem razdeli na skupke. Pozneje, toda čimprej se izvrši individualna razdelitev v vsakem skupku.
Kjer se dodeljuje zemlja, pomešana s parcelami domačih lastnikov, se s privolitvijo teh lastnikov njihove
parcele zložijo tako, da se strnejo v skupine zunaj naseljenih skupkov.
Člen 3.
V vaseh, kjer se naseljujejo borci, pa ni domačinov,
ostanejo spašniki in gozdna zemljišča last zadevne vasi
za skupno izkoriščanje. Ce pa posamezni kmetje ali skupine ali vsi kmetje izrazijo željo in se zavežejo, da začno
to zemljišče takoj pogozdovati in ga gospodarsko upravljati po svojem skupnem načrtu, ki ga odobri ministrstvo
za kolonizacijo sporazumno s pristojnim ministrstvom za
gozdarstvo, se dodeli takoj vsaki družini v last del takega
zemljišča sorazmerno s številom družin v vasi, da ga
spremeni v gozd. Družine, ki se iim dodeli tako zemlji-

šče, obdrže pravico, izkoriščati nerazdeljeni skupni vaški
spaânik. Ce se pozneje radi pogozditve razdeli tudi ostanek takega zemljišča, so te razdelitve deležne z enakimi pravicami vse družine, ki so že prej dobile del
spašnika, da ga pogozdijo.
V vaseh, kjer so se zemljišča naselnikom dodelila
pomešano s parcelami domačinov, velja prednja določba
samo za zaplenjeni del spašnika in gozdnega zemljišča.
Ce osebe, navedene v prvem odstavku tega člena,
v roku dveh let ne začno ali v roku petih let ne dokončajo pogozdovanja, se jim vzame tudi del spašnika, ki
jim je bil za to dodeljen, in se dodeli drugim.
2ivine ne sme spuščati ne na svojo parcelo ne na
druge, razen po skupnem sklepu. Tuji živini ne ••• preprečiti dostopa na svojo parcelo, če se skupno sklene, da
se živina spuščaj v ves tak gozdni obseg. V eplošni
gospodarski načrt takega gozdnega obsega se ne sme
vzeti predpis, ki bi komur koli drugemu dovoljeval £ečnjo ali klestenje, razen vsakemu lastniku na njegovi
parceli.
Vsaka naselniška vas, .ki bo imela tako gozdno
zemljišče, mora v roku dveh let izdelati načrt o pogozditvi tega zemljišča in gospodarjenja^ na njem. Načrt
se pošlje v potrditev zveznemu ministrstvu za kolonizacijo, ki o tem odloči sporazumno s federalnim ministrstvom za gozdarstvo. Ce vas v roku leta dni ne izdela
načrta, ji ga izdela zvezno ministrstvo za kolonizacijo ob
sodelovanju federalnega ministrstva za gozdarstvo.
Izvrševanje predpisov tega člena nadzira zvezno mi.
nisirstvo za kolonizacijo.
Člen 4.
Vsak naselnik dobi iz dodeljene mu zemlje obhišje
(svet pri hiši), ki znaša lahko četrtino dodeljenega mu
zemljišča, vendar praviloma ne manj od enega niti več
od dveh kat, oralov. Obhišje se mu da ob hiši, če to ni
mogoče, pa v neposredni bližini
Vsak naselnik je upravičen svoje obhišje ograditi.
Cez obhišje mu ni treba nikomur dovoljevati nikakršnega služnostnega prehoda. Vsekakor mora svoje obhišje odgraditi od dvorišča z ograjo, zadostno da se preprečita škoda in poljska okvara z dvorišča, in mora
svojo ograjo povezati s sosedovo ograjo.
Člen 5.
# V vsaki vasi se mora pustiti zadostno število nedodeljenih hiš za vaške ustanove in potrebe vaških rokodelcev, z obhišjem vred.
Člen 6.
Borcem-rokodelcem, ki se želijo naseliti kot rokodelci, se dodelijo biše2 ki so pripravne za, ftanqyanje in
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za tisto pridobitno delo, s katerim se bavijo. Dodeli se
jim tudi obhišje do največ 2 kat. oralov na družino.
Tudi za te naselnike veljajo predpisi členov 7. in 10.
te uredbe.
Člen 7.
Naselnik se mora z družino naseliti na dodeljeno
mu zemljo v roku enega leta, šteto od dneva, ko je
prejel odločbo, s katero se mu je zemlja dodelila. Ce
se v tem roku ne naseli, se mu zemlja odvzame in ne
more več dobiti druge.
Člen 8.
Ko se naselnik naseli na dano mu zemljo, ukrenejo
organi ministrstva za kolonizacijo v najkrajšem času pri
zemljiškoknjižnih in ostalih oblastvih vse za vpis lastninske pravice naselnika na dano mu zemljo v zemljiški
knjigi.
Tudi naselnik sam more po naselitvi ob vsakem
času zaprositi vknjižbe svoje pravice.
Člen 9.
Odločbo o dodelitvi ali odvzemu zemlje naselniku
po tej uredbi izda minister za kolonizacijo.
Ta odločba je javna listina, ki je veljavna pravna
osnova za vse zemljiškoknjižne vpise.
Omejitve lastninske pravice se morajo pri vknjižbi
vpisati v zemljiške knjige (člen 24. zakona o agrarni
reformi in kolonizaciji).
Člen 10.
Naselnik dobi zemljo in poslopja v last s temile
omejitvami:
1. začenši od dne vknjižbe lastninske pravice na
dobljeni zemlji naselnik ne more dvajset let te zemlje
deliti, prodati, dajati v zakup, zastavljati, podariti ali
zamenjati, .ne v celoti ne deloma;
2. v teku teh dvajsetih let se naselnik z dane mu
zemlje ne sme odseliti niti je tako zapustiti, da bi nehal
na njej gospodariti in jo obdelovati. Kdor to v tem roku
kljub temu stori, a se v enem letu na zemljišče ne vrne
in ne začne na njem gospodariti in ga obdelovati, se mu
zemlja odvzame, druge pa kot naselnik ne more več
dobiti.
Člen 11.
Naselnik mora brez pravice do odškodnine dovoliti,
da teče po njegovem posestvu, pa tudi čez obhišje in
dvorišče namakalni ali odvajalni kanal. Tega naselnik
ne more zabraniti niti v primeru, če noče biti član zadruge. Napeljava kanalov po posestvu naselniku ne daje
pravice, da bi se neupravičeno z vodo okoriščal. Kanali
morajo biti napravljeni tako, da lastnik posestva nima
od tega škode ali poljske okvare. Za škodo ali poljsko
okvaro zaradi nepravilno napravljenega kanala ima pravico terjati vodno zadrugo za odškodnino. 0 višini odškodnine odloči krajevni narodni odbor. Napeljavo kanala čez obhišje ali dvorišče naselnik lahko zabrani,
dokler krajevni narodni odbor z ogledom ne ugotovi, da
se kanal drugod ne da speljati. Ako rabi kanal več' vasem, rešijo to sporazumno narodni odbori vseh prizadetih vasi. Ob nesporazumu odloči okrajni narodni odbor.
Člen 12.
Pravic, ki jih je naselnik imel v kraju izselitve na
epašniku, gozdu, planini, vodi, ribolovu, zemljiški zadrugi, občinski imovini in podobno, za življenja ne izgubi
ne on ne. njegoso. potomstvo moškega rodu v prvem

kolenu. Ce se vrne na starino, oživijo zopet vse te pravice. Teh svojih pravic ne more izvrševati, razen če se
vrne na starino, in sicer od dne, ko se vrne. Edino da
se mora od dohodkov v denarju, ki jih imajo od teh
posestev drugi deležniki, izločati prvih sedem let del
tudi za izselnika ali za njegove naslednike, in sicer
tolikšen del, kolikršnega bi bil deležen, če bi bil ostal
v kraju izselitve.
Ob izselitvi mora naselnik podpisati izjavo, da
se strinja z določbo prednjega odstavka.
Člen 13.
Prijave za dodelitev zemlje se vlagajo z obrazcem,
ki ga izdela minister za kolonizacijo.
Prijave se izročajo krajevnemu narodnemu odboru,
ki overi prijave oziroma v njih navedene podatke, in
zbrane pošlje pristojni federalni vladi.
Osebe, ki so v vojski, izroče prijave svojim vojaškim
enotam, ki jih pošljejo pristojnemu brigädnemu štabu
ali temu enakemu ali višjemu štabu ali komandi. Ti
overijo resničnost podatkov vojaškega značaja, navede,
nih v prijavi, in dostavijo overjene prijave po armadnem štabu pristojni federalni vladi.
Ko federalne vlade zbero prijave, jih pošljejo ministrstvu za kolonizacijo s svojim predlogom, katero prošnjo je treba upoštevati in katero ne.
Člen 14.

m

O vloženih prijavah odloči zvezno ministrstvo za
kolonizacijo.
To ministrstvo opravlja vse posle glede kolonizacije
borcev po Glavni komisiji za naseljevanje borcev v;
Vojvodini.
Delo vseh organov v kolonizacijskih poslih nadzoruje Agrarni svet.
Člen 15.
Ko izda ministrstvo za kolonizacijo odločbo o dodelitvi zeml;"lča, obvesti o tem federalno vlado oziroma odbore avtonomnih pokrajin in oblasti, iz katerih so osebe,
ki jim je zemlja dodeljena, ti pa obveste prizadete osebe.
Člen 16.
Sporazumno s federalnimi vladami oziroma z odbori
avtonomnih pokrajin ali oblasti določi zvezno ministrstvo za kolonizacijo dan in število družin za prevoz.
Člen 17.
Näselniki imajo pravico do brezplačne vožnje, po
državni železnici ali z ladjo od kraja natovoritve v vagon
ali vkrcanja v ladjo pa do postaje, ki je najbližja kraju
naselitve,, za sebe, za člane svojih družin, za kmetijski
inventar in pohištvo do 1000 kg teže, poleg tega pa šS
za eno govedo ali enega konja v breme denarnega sklada
Agrarnega sveta.
Člen 18.
Agrarni svet se pooblašča tolmačiti to uredbo in izdajati predpise za njeno uporabo.
Člen 19.
Ta uredba velja od dneva objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 8. septembra 1945.
Predsednik Agrarnega sveta:
Moža Pijade s. r.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 28.

Priloga k 42. •••• • dno 10. oktobra 1945.

Letnik I/II.

Oi>j&ve
Sodna oblastva
Og 20/45.

-•

981

xieiegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo<.
Okrožno kot trg. sodišče v Celja
dne 25. septembra 1945.
Rg 11RÄ 12/7

Amortizacija
Na prošnjo Freliha Jakoba, posestnika iz Martinjega vrha, se uvaja po-;
stopek za amortizacijo vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil,
ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi
•v 6 mesecih po objavi v Uradnem listu
svoje pravice, sicer bi se po preteku
topa roka izreklo, da so vrednostni papirji brez moči.
:
, Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica- Mestne hranilnice
ljubljanske v Ljubljani št. 188283 z vlo.
fo din 1063.20, glaseèo se na ime Frelih
akob.
Okrožno sodišče v Ljubljani
•dne 1. oktobra 1945.

164.
Sedež: Celje. . .
Dan vpisa: 29. septembra 1945.
Besedilo: >Porsik družba » o. ». Celje.
Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudarstvo Narodne vlade Slovenije z dne 14. VI. 1945, st. 576/T, se
vpiše kot delegat inž. Štrukelj Janko iz
Celja, izbriše pa se poslovodja Cejpek
Emil.
- Firma' se podpisuje odslej tako, da
pod pisanim, tiskanim ali z žigom odtisnjenim besedilom tvrdke >PersiU, d.
z o. z. Celje podpiše delegat inž. Stru.kelj Janko svoje ime s pristavkom: >delegat ministrstva za' industrijo in rudarstvom
Okrožno kot trg. sodtšee v Celje
dne 25. septembra 1945.
c ii 62/20 /
:

dilom firme Štajerska železoindustrijska
družba z o. z. Zreče s pristavkom »delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo«.,
• "*
Okrožno kot trg. sodišče • Celjp
dne 22. eeptembra 1945
C I 92/3? :

167.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 1. oktobra 1945.
Besedilo: Grajski kino, družba » o. %.
v Mariboru.
Izbriše se upravitelj Janescbita Kudol*, Maribor, Grajski trg 1.
Okrožno sodišče v Marib*""»
dne 1. oktobra 1945.
, . Rg C II 20/26
*
168.
-,
'
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 3. oktobra 1945. -, •
Besedilo: Atelje za umetno knjigo- '
Testvo'BIiho Vantar.
,'
Trgovinski register
Na podlagi rešitve Narodne^lade Slovenije, ministrstva za indusjpjo in ruSprememba in dodatki:
165!
::""..''... darstvo z dne 24. septembra 1945,. zap.
štev. I/P—2339/45, ee izbriše zaoaenj
- Sedež: Celje.
162.
upravitelj
Vidmar Peter iz Maribora. '
Dan
vpisa:
29.
septembra
1946.
Sedež: Celje. .
f.
Okrožno
kot
trg", sodišč« v Mm-Lhirò
Besedilo:
Schimmel
&
Co.,
dražba
Dan vpisa: 29. septembra 1945.
' dne 3. oktobra 1946.
" \.
Besedilo: CülHer Seilenfabrik — Culi. z o. ». Celje.
Na podlagi odloka ministrstva za'in.D — RG A II 120/14
, Besedilo odslej: Celjska milarna >Hudustrijo in rudarstvo Narodne vlade SloHertus«, Celje.
; ,
, Na podlagi odloka ministrstva za in- venije z dne 14. VI. 1945, št. 575/T, ee 169.
dustrijo in rudarstvo Narodne vlade Slo- vpiše kot delegat inž. Štrukelj-Janko iz
Sedež: Kočevje.
\
žnije
z dne 29. maja 1945, št 200/45, Celja.
s
•
Dan
vpisa:
2.
oktobra
1945.
Izbrišejo
se
poslovodje
Hermann
Trau© vpiše 'delegat Rotar Rado iz Petrovo.
Obratni predmet: Tovarna sukna d. d.
Fritsche, Karl Klaue in Mag. Pfir.
Firma se podpisuje odslej tako, da gott
Vojko
Arko.
'
Zaznamuje
se, da je prešlo v smislu
P°dpiäe delegat Rotar Rado podpisaFirma ee podpisuje odslej tako, da cl. 1., 3., 4,, 8., 9. in 10. odloka AVNOJ-a
P^i tiskanim ali z žigom odtisnjenim podpiše
delegat inž. Štrukelj Janko pod z dne 21. novembra 1944, vse premično
^esodilom firme svoje, ime e pristavžigom, izpisanim ali tiskanim besedilom in nepremično imetje te firme v drkom:
>delegat
ministrstva
za
industrijo
111
firme >Schimmel & Co. d. z o. z. Celje« žavno svojino in da je od ministrstva za
rudarstvom
svoje ime e pristavkom: »delegat mini- industrijo in rudarstvo Narodne vlada
Okrožno kot trg. sodišfe • Celja
strstva za industrijo in rudarstvo«. -. .
Slovenije v Ljubljani postavljen z dedne 27. eeptembra 1945.
kretom z dne 25, junija 1945, zap. iL
Okrožno kot trg. sodišče v. Celju
' A III 233-9 " "
711, za delegata Maräk Ivan, rojen la
-• dne 25. septembra 1946. ,
**£ ^?97 ? Cejemi — •••••, etamrio« »
Kočevju Ä. 897.
' 7/'
Hkrati ee ••••••• A»edan}i S» TOì,
\ Sedež: Celje.
'••'•*
•ani Slani «pravnega *eta dr. Juro Ad) Dan vpisa: 25. eeptembra 1946.
.Sedefe &, ',, .
i »esodilo: Alois Kresse u. Sohn, Cffli.
Danvpisa: 29. septembra 19*5.
,ïCedilo odslej;. AIoj* Kresse in sin. ' Besedilo: Štajerska železoindnstrfjeka ^^••••••, Frane Vogl iz St Vid«
nad Ljubljano, Anton Koróar iz LjubVbratnd predmet: Mehaniöna tkalnica. družba z o. ». Zreče.
? .
ljane, Fnme Schauhaeh iz Črnomlja, dr.
Na
podlagi
odloka
ministrstva
»a
inftrS? Podkgi odloka ministrstva za '-ini
S^Ä,21*^ LJubljane, tor Jroku.
,!"fi"Ìo in rudarstvo Narodne vlade Slo- dustrijo in rudarstvo.Narodne vlade SloJ
••* i dne 2•. maja 1945, št 131/45, venije zdne 26. VI. 1946, St. 722, ee Ljnbljanj, Dručtvena oL 8.
& kot
: cJil
slogai inž. Štrukelj Janko, vpiSe delegat inž. Cadež Vladimir, Zrefee,
izbriše pa ee poslovodja inž. Mach Valter iz Maribora.
^«•••
gè
podpisuje
odslej
tako,
da
1
loot trt eođ&ee r ••••
Firma, ee podpisuje odale] tabo, Üa
'.'! o
*»
delegat
pod.žigom,
pisanim
ali
;•5•••1)••|1••,||••• Alojz Kresse podpiše delegat inž. Cadež Vladimir
doe 2. oktobra 1946.
J
n, Celje, svoje, ime • pristavkom: svoje ime pod žigom aH isisanim. ••••>
•

•

^

•
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Zadružni register
Vpisi:
170.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 25. septembra 1945.
Besedilo: Čebelarska zadruga za Slorcnijo z omejenim jamstvom • Ljubljani.
Zadruga je bila ustanovljena na skupScini dne IS. avgusta 1945 za nedoločen
fae.

Naloga zadruge je pospeševati gospodarske koristi svojih Članov s tem, da
a) nakupuje, izdeluje, predeluje in
predaja čebelarske potrebščine za svoje
člane brez posrednikov;
b) vnovčuje pridelke svojih članov
brez posrednikov;
c) vrši in pospešuje trgovine z živimi
čebelami;
č) ustanavlja po potrebi odseke,. podružnice ia čebelarske družine;
d) gradi delavnice, skladišča in postavlja ali najema zadružne čebelnjake
na pasiščih;
e) organizira prevažanje Čebulna pašo
in ekrbi za njeno izboljšanje;
i) širi strokovno znanje:
1. z izdajanjem lastnega strokovnega
glasila in knjig,
2. z vzdrževanjem lastne strokovne
knjižnice in širjenjem poučnih episov,
S. z izobraževanjem čebelarskih uči-'
teljev. i» »ojstrov, g prirejanjem shodov, tečajev, predavanj, razstav itd.,
4. z ustanavljanjem opazovalnih, plemenilnih, selekcijskih io * preizkusnih
poetaj ter vzrejevališč za matice;
g) skrbi za zatiranje Čebelniv kužnih
bolezni in zbira za ta namen sklad;
h) zbira in čuva predmete in učila
za svoj muzej;
''
i) ekrbi za ustanovitev čebelarske Sole in znanstvenega zavoda;
j) podpira koristi Čebelarstva v pravnih vprašanjih in sporih ter vpliva na
čer/elarsko zakonodajo;
k) skrbi za dosego podpor iz javnih
sredstev;
1) čuva in pomuožuje sklad za dom
Antona Janše.
„-. ,
Vse te 'naloge vrai zadruga z namenom samoBomoči in izboljšanja gospodarstva svojih Članov in delovnega ljudstva.
Zadružni deleč znaša 100 din in «e
Hiera vplačati ob vstopu v zadrugo ali
tudi v rednih mesečnih obrokih. . •••• zadružnik jamči še z desetkrat. nim zaeekoo» vpisanih deležev.
Zadruga objavlja- evoje pnobStv* s
te», da fih nabije na zadružni razglasni
deski.
••*•••| odbor sestavljajo predsednik,
podpredsednik, tajnik, blagajnik, pet odbojeikev • po en ,odbornik vsake podrašniee. VoK ee za dobo treh let
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadruge zastopata is zanjo/podpisujeta
predsednik in tajnik upravnega odbora,
ce eta pa odsotna, dva za to pooblaščena «lana upravnega odbora, aH poleg
erigjfe" JttlWrii-ia p<>obl4šasAi _^adr\••
uradnik liûk •••&••••,
" "^^

Štev. 28.
Člani u/pravnega odbora so:
Mi1
-Stane, profesor v Ljubljani,
SvetosavsKa 16, predsednik,
2nideršič Anton, industriale© v Ljubljani, Tržaška cesta 44, podpredsednik,
Kaič Slavko, profesor v Ljubljani,
Sv. Petra cesta 28, tajnik,
Cvetko Franc,- žel. uradnik v pok. v(
Ljubljani, Funtkova 23, blagajnik,
Eisner Ivan, mestni uslužbenec v
Ljubljani, Predovičeva 9,
: Košmerl Vinko, učitelj v Ljubljani,
Miklošičeva 13,
Cedilnik Viktor, krojač v št "Vidu nad
Ljubljano, JanežiČ Janko, delavec v Domžalah,
Industrijska 16,
Polič Ruža, vdova v Grosupljem,
Stranska vas 43. '
Za sopodpisovanje pooblaščeni uradnik zadruge:
Kobal Josip. drž. upokojenec v Ljubljani, Blerweisova c. 18.
Okrezno sodišče v Ljubljani
dne 24. septembra 1945.
Fi 32/45—2. — Zadr. IV 142/1.
171.
Sedež: ftejzd nad Tržičem.
'
Dan vpisa: 26. septembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim ja.Bit'.T»m v Gojzdu nad Tržičem.'
ïadruea ie bila ustanovi; na na skupščini dae 39. avgusta 1945 za nedoločen
čas.
Nalocn zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu ia denarju in odplačilni načrt za vsakega člana; c).da posreduje med člani
in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event
spornih odnosov (komasacija) ; Č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno
nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje Člane pradbeni material;
e) da e pritegnitvijo vseh razpoložljivih
delovnih moči pod vodstvom tehničnega
strokovnjaka obnovi porušena naselja
po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih
ujetnikov ter. jim odreja delo po njihovi
strokovni usposobljenosti
(
Zadružni delež znaša 500 din in ee
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z štiridesetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga .objavlja svoje priobčitve s
tem, da juh nabije na zaJ.užni razglasni
deski. '
Upravni odbor sestavljajo, predsednik,
tajnik in blagajnik, ki jih voli skupščina za dobo treh let.
Vsako leto se izmenja oz. ee. vnovič
izvoli tretjina članov.,
' i Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta^ pred^edjjk ÌR feMt •••* ob-

dani upravnega odbora so:
Tome Štefan, kmet v Gojzdu 4, p:*d6ednik,
Košir Tomaž, tesar v Gojzdu 11,
Zaplotnik Franc, kmet v Gojzdu •
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. septembra 1945.
Fi 1^45-3. — Zadr. IV 141/1.
*
172.
Sedež: Vrhovci.
Dan vpisa: 25. septembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Vrhovcih-Kozarju.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 17. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela pro:
račun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v;
delu in denarju in odplačilni načrt za
vsakega člana; c) da posreduje med
Člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih
event, spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del; d) da
skupno nabavlja in izdeluje, zbira in
porazdeljuje med svoje člane gradbeni
material; e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči. pod,vodstvom'
tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da po
možnosti od pristojnih vojaških oblasti •
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja dek> po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 250 din in ee
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkratnim znes&om vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve"«
tem, da jih nabije na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu«
jeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to po. oblaščena Člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Vrhovec Stanislav, posestnik, Vrhovci
št. 1, predsednik,
- BrnČič Matko, uradnik, Vrhovci 75",
tajnik,
Dolinar France, poštar, Vrhovci 52,
blagajnik,
Škodlar Ivan, mehanik, Kožarje 47, ,
Vidmar Jože, zidar,-Kozarje 135,
Šubert Aleksander, delovodja, Vrhovci 68,
Ažman Ana, gospodinja, Vrhovci, 7-9
Okrožno sodišče v Ljubljani ,
'
dne 25. septembra 1945.
Zi 2/46—2 ~- ZaAe. IV U3JX
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Štev. 28.
Spremembe in dodatki:
173.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 26. septembra 1945.
Besedilo: Nabavljalna zadruga želez••••••• ljubljanske pokrajine, zadruga
z omejenim jam s trom v Ljubljani.
Izbriše se član upravnega odbora
Ličen Oskar.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. septembra 1945.
Zadr. I 7/75 .
J Z 121/45

957

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti II Suč 101/45 je odrejena
zaplemba nepremične imovine obsojenke
Benčik Ane, Maribor, Erjavčeva ul. št. 8.
Pozivajo.ee upniki, da v roku 15 dni
' prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče 'Ma*»W
dne 2. oktobra 1945
3 Z 145/45-4

960

Poziv

S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti II Suč 162/45 je odrejena
zaplemba nepremične imovine obsojenca
Klojčnika Franca, posestnika v Devici
Mariji Brezje 94.
' Pozivajo ee upniki, da v roku 15 dni
prijavijo ßvoje terjatve pri podpisanem
sodišču. •
Okrajno narodno sodišče Maribor,
dne 3. oktobra 1945
969

,'J Z 152/45

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
prodne časti Suč 169/45 je odrejena
zaplemba imovine obsojenke Kömauer
Helene,
trgovke v Rošpohu 179.
k
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
«sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 3. oktobra ^945.
974

D Z 24/45

Poziv
S pravnomočno sodbo "sodišča slov.
narodne časti II Suo 89/45 je odrejena
zaplemba nepremične imovine • obsojenca Korošca Bogomirja,,ključavničarja,
Razvanje St. 85.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
Prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
1

Sxìiscu.

Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 2. oktobra 1945.
Z 20/45

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti II Suč 90/45 je odrejena
zaplemba nepremične imovine obsojenca Krapša Josipa, posestnika v Mariboru, Wilsonova ul. 21.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
'
dne 3. oktobra 1945.
J Z 157/45

975

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Suč 163/45 je odrejena
zaplemba nepremične imovine obsojenke
Potočnik. Emili je, posestnice v Framu
št. 16. .
Pozivajo še upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 8. oktobra 1945.

Razna oblastva
Stev. 903/45

,

970

. Razpis
Rektorat univerze: v Ljubljani' razpisuje dve mesti služiteljev na pravni fakulteti v LJubljani.
. Prošnje je vložiti najkasneje do 20. oktobra t. 1. na rektoratu univerze v Ljubljani. Prosilci naj Vlože svojeročno pisane prošnje z dokumenti po § 3. uradniškega üliona. ;
Rektorat univerze v "Ljubljani
dne 5. oktobra 1945..
'
St. 21144/II—45.
9•2
Sprememba okolišev pošt
Ig pri,Ljubljani in Skollji-a
- Dne 16. oktobra 1945 se izločijo kraji
Brezje, Smrjane," Gradišče, in Vrh iz
okoliša pošte Ig pri Ljubljani in se priključijo okolišu pdšte Škofljica.
Direkcija pošte, telegrafa in telefona
v Ljubljani
3ne 4. oktobra 1945.

Razno

>

Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 3. oktobra 1945.
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1

Objava

973

uvozu in izvozu med federalnima enotama Hrvatsko in Slovenijo. Posluje za
stranke od 9.—12., •
Zagreb 5. oktobra 1945.
4••

Poziv upnikom
Delegat ministrstva za trgovino in
preskrbo pri tvrdki >Papirografija«
družba z o. z. v Ljubljani, Rimska cesta 2, poziva vse tiste, ki imajo kakršne
koli terjatve ali dolgove proti imenovani
tvrdki, da te v roku osmih dni po objavi prijavijo in dokažejo delegatu.
V. d. delegata ministrstva za -trgovino
jn preskrbo Narodne vlade Slovenije
Izgubljene listine
Uničen mi je bil indeks juridične
fakultete univerze v Ljubljani na ime
Berger Marijan iz Trbovelj. S tem ga
.preklicujem.
986
Berger Marijan
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Blaj 'Jožef iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
965
Blaj Jožef N
Izgubil sem indeks tehnične fakultete
univerze v Ljubljani na ime Božnik Edmund iz Celja. S tem ga preklicujem.
990
- ,. . . Božnik Edmund
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Bras Vida iz
Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
953'
,
Bras Vida
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdai.a od ,komande, narodne milice v
Ljubljani na ime Brleč Jožef iz Srednje
vasi, okraj Kamnik. Proglašam jo i*
neveljavno.
"
976
' " ' .
Brleč Jožef
Izgubil sem osebno- legitimacijo, Šofersko objavo in_ legitimacijo vojr.otehničnega zavoda v Sarajevu, vse na Ime
Duka Ivan, .šofe^ v Ljubljani,
Progla.
šam jih za neveljavne. •
963 •
Duka Ivan
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Dular Josip iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno,
952
Dular Josip

Izgtrftn sem indeks tehniške fakultete
Delegacija ministrstva
za'trgovino in ^univerze v Ljubljani na ime Fajt Vojko
1
Poziv
,
,
preskrbo Slovenije in podružnka Na- iz Maribora. Proglašam ga za neveljavS pravnomočno sodbo sodišča siov. bavi jalnega, zavoda Slovenije (NAVOD) nega»
narodne časti II Suč 101/45 je odrejena, v Zagrebu sporoča, da ;J odprla svojo 947
,.
.
Fajt Vojko
zanleniba nepremične imovine obsojenke pisarno v Zagrebu, Račkoga uliea br. 2/a
jtorošec Rozine, posestaice v Studencih, (telefon 87-14). Opravlja posredovalne
Izgubil sem ©üprartnio» dri. osnovne
Mrežna uL 25.
" ~'~' "r" . ••'•
.Me oaBieaiaîi ori Metibaru. izdan*
Ï Z 127/45

958

, Stran 72.

Štev. 28.

28. septembra 1923 na Ime Hercog Franc
iz Maribora. S tem jo preklicujem.
984
Hercog Frane
Izgubil sem izpričevalo 3. fazr»la
meščanske šole v Ljutomeru za leto
1924/25. na ime Kolarič Maks iz Ljutomera. Proglašam ga za neveljavna
951
Kolarič Maks
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kosirnik Vera iz Ljubljane. Proglašam jo za.neveljavno.
968
'
Kosirnik Vera
Izgubil sem indeks tehnične fakultete
univerze, v Ljubljani na ime Kostanjevec Zvonimir iz Ptuja. Proglašam-ga za
neveljavnega.
946
Kostanjevec Zvonimir
Izgubila sem začasno osebno izkaznico
št. 318, izdano na ime Lajovic Pavla,
roj. 3. januarja 1913, in jo s tem preklicujem.
Lajovic Pavla,
litija,
Odvzeta sta mi bila indeks in legitima^ja juridične I^k^!*ete univerze v
Ljubljani, izdana na ime Lubej Bojan
iz Ljubljane. Proglašau jih zâ ne/eljavna.
978
Lubej Bojan
.. Izgubil evm maturitefno- izpričevalo
I1L drž. realne gimnazije v Ljubljani
iz L 1940. na ime Magušar Dušan iz
Krope (Gorenjsko). Proglašam ga za neveljavna
948
'^ Magušar Dušan >
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne ! milice v.
Ljubljani, orožni list št 691, izdan od
MNOO v Ljubljani, nastavitveni dekret
ministrstva prosvete v Ljubljani in odSustnico narodne milice, izdano od
INOO v Ljubljani, vse na ime Malovrh
Ladislav iz Ljubljane.. Proglašam jih
za neveljavne.
96Z
Malovrh Lađielai

Ukradena mi je bila začasna osebnaizkaznica št. 10668, izdana od KN00sektor 13, Jesenice, na ime Mežek Franc
z Jesenic in jo s tem preklicujem.
Meïek Franc,
983
Jesenice, Cesta na Golico št. 6.
Odvzeta oziroma ukradena mi Je bila
osebna izkaznica, izdana od krajevnega
odbora OF Studenčice, izdana pod št. 81
nà ime Mrak Anton iz Studenčice št. 4.
Proglašam jo za neveljavno.
956
,
Mrak Anton
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
jzJano od komande narodne milice v.
Ljubljani na ime Pire Dušan iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
969
Pire Dušan

Izgubil sem indeLs tehnične fakultete .1
(t'.ojni oddelek) univerze v Ljubljani .
na ime Sab^hy Boris iz Kranja. Proglašam ga za neveljavnega.
050
Sabothy Boris
Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime Stojan
Frank iz Bistrice pri Mariboru. Proglas
šam ga za neveljavnega.
945
Stojan Frank
^Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št 47 a, izdano od KN00 Divača. Pro.
glašam jo za neveljavno.
972
Sajna Franc, Ležeče

Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št 8130, izdano 27. junija 1945 od krajevnega N00 v Novem mestu na ime
dr. Polenšek Marijan iz Novega mesta.
S tem io preklicujem.
988
Dr. Polenšek Marijan

Ukradene eo nam bile osebna izkaznica, izdana od komande narodne milice
v Ljubljani na ime Stajdohar Frančiška
in živilske karte na ime. Stajdohar Anton, roj. 1913, Stajdohar Frančiška, roj.
1918 in Stajdohar Anton, roj. 1941, vsi
iz Ljubljane. Vee navedene dokumente
s tem preklicujemo.1
Stajdohar Frančiška,
Stajdohar Anton,
Stajdohar Anton ml.

Izgubil sem osebno Izkaznico St. 380,
iz * .no od krajevnega N00 v Planini
?ri Rakeku ni ime Poljšak Franc iz
-čje vasi št. 24 pri Planini in jo s
tem preklicujem.
949
Poljšak Frane

j Ukradeno mi je bilo izpričevalo IV. razreda meščanske šole 'Hauptschule)
v Št Vidu nad Ljubljano za 1. 1942/43.
naime Štrukelj Marinka iz Guncelj 27, '
občina Ljubljana X. četrt Proglašam ga
za neveljavno.
, '
955
Štrukelj Marinka

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Potočnik Dušan iz
Ljubljane. Proglašam jo'Za neveljavno.
954
Potočnik Dušan

Odvzeta ml je bila univerzitetna legk
timacija medicinske fakultete v Ljubljani na ime Švagan Alojzij iz Ljubljane. ProglaSam jo za neveljavno.
964
Švagan Alojzij

Izgubil éem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne' milice v
Ljubljani na ime Poženel Anton iz Ljubljane. Proglašam jo za neveljavno.
966
Pošenel Anton

Izgubila sem novo oseH-o ]x.Z:~z3.Ua,
izdano od komande ' narodne milice y
Ljubljani na ime Trotošek Ana iz Ljub.
ljane. PJrr^glašam jo za neveljavno.
979
' Trotošek Ana'

izgubila eem začasno.osebno izkaznico št. 218, izdano od KNOO Divača. Proglašam 4o za neveljavno.
971
Bebec Ida, Divača

Izgubila'sem novo osebno •••.••,
izdano od komande muodne milic: v
Ljubljani na ime Završnik Ivana iz '*
Fužin št 8 nošta Dobrunje. Proglašam
jo za neveljavno.
977
Zayr3n,ik Ivana

jliednUu Pohar Robert; tlak in založba: tUkarna Merkur — oba • Liutujani.

\
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671.
V prid državnih financ izdajem tole
odločbo
o obveznem zavarovanju državne imovine zgolj pri
Državnem zavodu za zavarovanje in pozavarovanje
Državna imovina, s katero se razume tudi imovina
vseh narodnih odborov v demokratski federativni Jugoslaviji, se odslej zavaruje izključno le pri Državnem zavodu za zavarovanje in pozavarovanje.
Za državno imovino se v tem pogledu šteje tudi
imovina podjetij, pri katerih glavnici so država, državna
podjetja ali narodni odbori oziroma njihova podjetja ude.
ležena z najmanj 50%.
Ce je ta imovina že zavarovana pri zasebnih zavarovalnih podjetjih, se mora zadevno zavarovanje pri prvi
dospelosti prenesti na Državni zavod za zavarovanje in
pozavarovanje.
Beograd dne 14. septembra 1945.
VII. št. 6676.
Minister za finance:
Srcten Žujovie s. r.

672.
Po izkazani potrebi in v prid narodnemu gospodarstvu izdajem tole

odločbo
o prepovedi zavarovalnicam sklepati pogodbe o pozavarovanju brez odjobritve zveznega ministrstva za
finance.
Nobena zavarovalnica ne sme skleniti nikakršne/ pogodbe o pozavarovanju brez poprejšnje odobritve zveznega ministrstva za finance.
Kršitev te prepovedi se kaznuje v denarju, v hujših
primerih pa z odvzemom dovoljenja za poslovanje;
Beograd dne 13. septembra 1945.
VII. št. 6675.
Minister za finance:
Sreten Žujovie s. r.

673.

Odločba,
.-„.
da poroštvena listina ni zavezana taksi 'y
V zvezi z odločbo VII. št. 5283 z dne 15. avgusta
1945 o finansiranju odkupa in razdelitve žita v gospodarskem letu 1945/46.
odločam,
da v primerih, ko da država poroštvo državnim podjetjem, poroštvena listina ni zavezana taksi.
Beograd dne 17. septembra 1945.
VII. št. 6783.
/
Minister za finance:
• Sreten Žujovie s. r.

674.
v zvezi s členom 1. uredbe o urejanju cen izdaj-j
zvezno ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za
cene naslednjo

odločbo
o določitvi cen špiritu za vso državo
Člen 1.
Za vse tovarne v državi se določajo špiritu tele cene:
surovi špirit
din 19.40 za 1 hekt. stopnjo
rafinirani špirit in dehidrat „ 20.40 „ 1 „
„
denaturirani špirit . . . „ 1940 „ 1 „
„
Vse te cene se razumejo franko skladišče tovarna, v
posodi, a brez posode.
Člen 2.
V prednje cene špiritu niso vračunane javne davščine: državna trošarina in skupni davek, v ceno denaturiranega špirita pa ne taksa za denaturiranje. Te davščine in takse tse lahko posebej-priračunajo k cenam,
določenim v členu 1. te odločbe. *
Člen 3.
. V proizvodniške cene špiritu iz člena 1. te odločbe
je vračunan proizvodniški kosmati dobiček v višini 12%
na stroške izdelave. S tem kosmatim dobičkom krijejo
proizvodniki družbeni davek in pridobninski davek,
obresti za posojila, riziko in čisti zaslužek.
Člen 4.
Ce bi v posameznih tovarnah na podlagi njihovih
proizvodnih stroškov s pribitkom 12% kosmatega dobička bile cene manjše od cen, določenih v členu 1. te
odločbe, vplačajo tovarne to razliko v sklad za izenačenje cen špiritu.
Ce bi pa kljub temu v posameznih tovarnah na podlagi njihovih proizvodnih stroškov s pribitkom 12% kosmatega dobička bile cene višje od določenih v členu 1.
te odločbe, imajo tovarne pravico do povrnitve razlike
iz sklada za izenačenje cen špiritu.
Člen 5.
Sklad za izenačenje cen špiritu upravlja zvezno ministrstvo za industrijo, ki odpre v ta namen račun pri
Industrijski banki.
Člen 6.
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu
DFJ.
Beograd dne 30. avgusta 1945.
" fit 5270.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. N. Petrovié s. r.
675.
V zvozi s členom 1. uredbe o urejanju een izdaje
na predlog zveznega ministrstva za industrijo mimstrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za cene tole

odločbo
* o pristojnosti za določanje cen kisu in kvasu
Člen 1.
Federalna ministrstva za trgovino in preskrbo in pokrajinski glavjii narodni odbori se pooblaščajo, da uit*.

354
rejo v svojem območju določevati cene kisu in kvasu, in
sicer v proizvodnji in v trgovini.
Člen 2.
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu
DFJ.I.
Beograd dne 4. septembra 1945.
St. 7645.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. N. Petrorié s. r.
676.
Ministrstvo za trgovino to preskrbo, uprava za cene
izdaje tole
odločbo
o določitvi cene železniškim pragom
Člen 1.
Do nadaljnje odredbe se tesanim in rezanim železniškim pragom določajo tele najvišje cene:
dinarjev
1. Hrastovi železniški pragi:
^ _rag
a) dolžine 2.60 m, prereza 16X26X16 cm —
190.—
b)
„
250 m, „
15X25X16 cm —
150.—
c)
„ 2.30 m, „
14X22X14 cm —
120.—
č)
„
1.60 m, .,
11X20X14 cm —
70.—
d)
„
1.50 m, „
14X20*14 cm —
65.—
e)
„
1.40 m, „
13X18X14 cm —
60.—
dinarjev
2. Borovi železniški pragi:
za prag
a) dolžine 2.60 m, prereza 16X26X16 cm —
150.—
b)
„
2.50 m, „
15X25X16 cm —
135.—
c)
„
2.30 m, »„
14X22X14 cm —
100.—
č)
„
lv60 m, „n
14X20X14 cm —
60.—
50.—
1.50 m, »
14X20X14 cm —
d)
45.—
1.40 m, 91
13X18X14 cm —
e)
dinarjev
3. Bukovi železniški pragi:
za prag
136.—
a) dolžine 2.60 m, prereza 16X26X16 cm —
130.—
b)
„
2.50 m, „
15X25X16 cm —
90.—
c)
„ . 2.30 m, »„
14X22X14 cm —
54.—
č)
„
1.60 m, »„
14X20X14 cm —r
•
1.50
m,
14X20X14
cm
-i
-J
fc
46.d)
n
»
1.40 m, it
13X18X14 cm — "
40.e)
Clen 2.
Prednje cene se razumejo franko naloženo v vagon
ali ladjo za 1 prag.
Člen 3.
Za izdelavo železniških pragov in dopustne odstopke
glede obmer in kakovosti veljajo tehnični predpisi uprave
državnih železnic.
«
Clën 4.
Proizvodnikom, katerih kraj sečnje je oddaljen več
ko 25 km od .najbližje nakladalne postaje ali ki spravljajo iz gozda ob posebno težavnih okolnostih, lahko
uprava za cene zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo določj na podlagi posebne kalkulacije tudi višje
cane, in sicer po zaslišanju mnenja pristojnega federalnega ministrstva .za gozdarstvo.
Posebne kalkulacije je treba vložiti po federalnem
ministrstvu za gozdarstvo, ki po izvršenem jjregledu pred-

loženih kalkulacij te dostavi s svojim mnenjem in predlogom v rešitev zveznemu ministrstvu za trgovino, •
preskrbo, upravi za cene.
Člen 5.
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu
DFJ.[.
Beograd dne 31. avgusta 1945.
Št. 7621.
Minister za trgovino in preskrbo:
'
Ing. N. Petrovié s. r.

677.

Ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za cene
izdaje tole
odločbo
o določitvi cen jamskemu lesu
Člen 1.
Do nadaljnje odredbe se določajo jamskemu lesu tele
cene:
1. hrastu, boru in akaciji . ,
, din 550.— za 1 m»
2. jelki in smreki
500,1 m3
3. bukvi, gabru, ceru in brestu . , „ 450,— „ 1 m*
4. topolu in vrbi
„ 350.— „ 1 m»
Zaradi težavnih delovnih pogojev in spravljanja lesa
v območju federalne Srbije (razen Vojvodine) in federalne Makedonije se izjemoma določajo posebne cene za
tele vrste jamskega lesa:
1. hrastu, boru in akaciji . • , . din 700.— za 1 m*
2. jelki in smreki ....,,.„ 665.— „ 1 m*
3. bukvi .... R ..... „ 650.— „ 1 m*
4. ceru in brestu . . . . , ( . „ 550.— „ 1 m1
Člen 2.
Prednje cene se razumejo franko naloženo v vagon
ali na ladjo za kubični meter jamskega lesa dolžine 2 do
7 metrov, srednjega premera 12 do 25 cm, merjeno brez
skorje.
Za jamski les srednjega premera od. 9 do 12 cm se
prednje cene znižajo za 15%.
Clèn 3.
Les mora biti zdrav, raven, brez skorje ali e skorjo.
Dopušča se krivina s strelico loka do srednje debeline
hloda in večje zdrave grče.
Člen 4.
Za proizvodniški jamski les, ki se seka več ko 25 km
oddaljeno od najbližje nakladalne postaje ali se spravlja
ob posebno težavnih okolnostih, lahko uprava za cene
zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo določi na
podlagi posebne kalkulacije tudi višje cene, in sicer po
zaslišanju mnenja pristojnega federalnega ministrstva za
gozdarstvo.
Posebne kalkulacije se vložijo po federalnem ministrstvu za gozdarstvo, ki po izvršenem pregledu predloženih kalkulacij te dostavi s svojim mnenjem in predlogom v rešitev zveznemu ministrstvu za trgovino in
preskrbo, upravi za cene..
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Člen 5.
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu
DFJ.
Beograd dne 31. avgusta 1945.
Št 7622.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ing. N. Petrovié •. •.

(£>kupno listo vrednosti za vsako kategorijo imovine.)
0 blagu za nemški račun.
Q ostali imovini.
. J
0 predvojnih terjatvah in dolgovih, tako Nemčije in
Nemcev kakor proti Nemčiji in Nemcem.
Iz Državne komisije za vojno škodo pri pređseđništvu
ministrskega «veta dne 17. septembra 1945, št. 63G.

678

Poziv
za naknadno prijavo podatkov Državni komisiji
za vojno škodo
Na podlagi Člena 1. uredbe o ustanovitvi Državne
komisije za vojno škodo Državna komisija
poziva,
da morajo v najkrajšem roku v zvezi z njeno naredbo
št. 567 z dne 6. septembra 1945 vsa podjetja, pri katerih
s» bili Nemčija alj nemške fizične ali pravne osebe udeležene na dan C. aprila 1941, predložiti za vsako nemško
tvrdko ali osebo Državni komisiji za vojno škodo. (Beograd, Miloša1 Velikog 12) še naslednje naknadne podatke:
.
O patentih, zaščitnih Žigih in avtorskih pravicah.
(Navesti čim več podrobnosti, ki se nanašajo na lastoištvo vse industrijske imovine, na licence, sporazume
eli pogodbe o deležu pri dobičku, na sedanje uživalce
takih imovinskih pravic kakor tudi na zvezo naproti
avtorskim pravicam).
0 dejanski zemljiški posesti, o udeležbi pri posojilih
In posestvih, o posesti umetniških predmetov.

;

Popravek

V >dopolnilni odlok o določitvi cen derivatom
nafte« št. 6050 z dne 13. avgusta 1945, objavljen v Uradnem listu DFJ št. 63 z dne 24. avgusta 1945 je zašla
tale pogreška:*
. • V členu 1. pod 2. stoji:
>2. bencol ......... 25.75 za 1 kg«,
namesto pravilno:
>2. bencol . . . . . . . • . 23.75 za i kg«.
Št. 6050. — Iz uprave za cene, 29. avgusta 1945.
V >odločbo o določitvi cen okroglemu stavbnemu
lesu«, objavljeni v Uradnem listu DFJ št. 65 z dne
31. avgusta 1945,,se je vtihotapila naslednja pogreška:*»
V členu 7., 1. vrsti stoji: "
>Za proizvodniški qkrogli i les..".«
namesto pravilno:
>Za proizvodniški okrogli tehnični les...«
;
St. 6691. — Iz uprave za cene, 4. septembra 1945.
* Str. 290 posebne priloge k Uradnemu listu.
•* Str. 308 poeebne priloge k Uradnemu lktu.

Štcvtilca 73 •• dne 25. septembra 1945.
679.
Da se uspešno izvede preskrba naše države,, izdajem
•tole
uredbo
.o ustanovitvi Izredne uprave za preskrbo
.;

_,
den t.
'
- Pri ministrstvu za trgovino in paesifcrbb so ustanavlja Izredna uprava za preskrbo.
Člen 2.
Naloga te uprave je organizirati preskrbo in opravljati razdeljevanje v državi proizvedenega in uvoženega
blaga..
Vsi dosedanji posli uprave za preskrbo, se prenesejo na Izredno upravo za preskrbo.

Člen 4.
Ta uredba velja od dneva objave v Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 18. septembra 1945.
Predsednik, ministrskega sveta
in minister za narodno bramb«
'
Maršal Jugoslavije
Josip Bnu-Tito g. r.
680,
v Uredba.D ustanovitvi državnega podjetja »Javna
in prosta carinska skladišca<
*
(predsednik Gospodarskega sveta in minister z«
trgovino in preskrbo z dne 21. septembra ,1945).

"• '''(- ' « '[ '"•
\ 681%
-.''
v ''
,Na podlagi Člena 28. zakona o volivnih.imenikih in
na predlog ministra za' konstituanto izdaje ministrski
' '• -V
Člena*'
.•'•••' ;\ •..',', svet demokratske federativne Jugoslavije naslednje
•"'
Upravi naceluje upravnik, ki Ra postavlja predsedobvezno tolmačenje v : -;
nik ministrskega sveta.
• ''„_-.
člena 20. zakona o volivnik^imenikib.
' Natančnejše odredbe o organizaciji in delu te uprave
bi
, predpiše minister za trgovino in preskrbo demokratske
• J?l
** •""^0211 VP53 v volivne imenike tistih
federativne Jugoslavije. --"',,'. ".
- „
vojaških oseb, ki so guscene iz voiske na dopust, odmor,
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bolezenski dopust, okrevanje itd. ali so bile demobilizirane po 24. septembru 1945, smejo te osebe izjemno od
določbe člena 20. zakona o volivnih imenikih, ako niso
vpisane v volivni imemk svojega prebivališča, zahtevati
naknadni vpis v ta volivni imenik najpozneje dva dni
pred dnem volitev.
Beograd dne 18. septembra 1915.
St. 837.
Predsednik ministrskega sveta,
minister za narodno brambo.
in zastopnik ministra za zunanje zadeve:
Maršal Jugoslavije
Josip Broz-Tito s. r.
(Sledijo podpisi podpredsednika in vseh drugih
ministrov.)

L_

Na podlagi člena 90. zakona o volitvi narodnih poslancev za Ustavodajno skupščino (Zvezno skupščino ia
Skupaöiuo narodov), izdajem đaslednje

obvezno navodilo št. 2
za uporabljanje zakona o volitvi narodnih poslancev
za Ustavodajno skupščino
I. — Člen 28. zakona o volitvi narodnih poslancev
za Ustavodajno skupščino, po katerem mora federalno
(pokrajinsko) listo podpisati po deset volivcev iz dveh
tretjin okrajev v najmanj polovici volivnih okrožij federaine enote oziroma pokrajine, je treba razumeti tako,
da morajo biti podpisniki iz dveh tretjin okrajev v vsakem izmed volivnih okrožij, ki tvorijo najmanj polovico
skupnega števila volivnih okrožij te federalne enote oziroma pokrajine, ne pa iz dveh tretjin okrajev v vsej
federalni enoti oziroma pokrajini.
II. — Vojaške osebe, ki so na dopustu, odmoru, bolezenskem dopustu, okrevanju itd. ali ao demobilizirane,
smejo svojo volivno pravico v smislu člena 61. zakona
izvrševati na volišču tistega kraja, kjer so na dan volitev,
čeprav niso tam vpisane v volivni imenik, ako poprej
izroče predsedniku volivnega odbora potrdilo svoje vojaške enote o tem, da so vpisane v volivni imenik svoje
vojaške edinice.
Beograd dne 20. septembra 1945.
St. 779.
Podpredsednik ministrskega sveta
m minister za konstituanto:
- '
Edvard Kardelj g. r.

POSEBNA PRILOGA
k iter. 43. „Uradaejja lieta Slovenikejfa narodno o«Yobodilnej:a »reta la Narodne rlad« Slovenije"
i dne 13. oktobra •5

Ponatis
*« osrednjega „Uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije" St. 73.

ŠtevIIRa 73 as dine 25. septembra 1Q45.
683.
Na podlagi člena 25. zakona o ureditvi plačilnega
prometa z inozemstvom in po zaslišanju Narodne banke
predpisujem tale

pravilnik

za izvrševanje zakona o ureditvi plačilnega prometa
z inozemstvom (devizni pravi1»51^
T. SPLOŠNE DOLOČBE
Člen 1.
Devizni pošli se morejo opravljati samo v smislu
deviznih predpisov ter pooblastil in dovolitev, izdanih
na podlagi teh predpisov.
Člen 2.
1. Iznos v inozemstvo vseh vrst plačilnih sredstev in
vrednostnih papirjev tako v domači kakor tudi v tuji
valuti in v kakršni koli obliki (efektivnih valut, deviz,
vrednostnih papirjev, kuponov vrednostnih papirjev ipd.),
in sicer neposredno kakor tudi posredno- (po drugih osebah, pošti ipd.), se ne sme vršiti brez dovolitve pristojnih deviznih oblastev, dobljene po deviznih predpisih.
Iznos se izjemoma dovoljuje v primerih, ki so splošno
Urejeni z deviznimi predpisi (n. pr. v potniškem prometu).
2. Vse vrednostne pošiljke v inozemstvo, navedene
v tem členu, ki jih odpravljata zvezno ministrstvo za
finance in Narodna banka, so izvzete od deviznih predČlen 3.
Vse po kakršni koli osnovi in na kakršen koli način
Iz inozemstva vnesene tuje devize in valute, kolikor jih
vnesejo naši državljani ali so naši državljani upravičenci,
katerim jih je treba dostaviti, se morajo v roku 15 dni
po uvozu ponuditi Narodni banki v odkup. Ce jih Narodna banka ne misli odkupiti, se ponudniku sporočijo
možnosti, kako ravnati s temi devizami in valutami.
Člen 4.
Vnos efektivnih dinarjev iz inozemstva po kateri koli
poti je prepovedan izvzemši v primerih, ki so določeni
v deviznih predpisih, ter vnos po Narodni banki.
Člen 5.
Dinarje nakupovati in prodajati v inozemstvu sme
samo Narodna banka.
. Člen G.
1. Celotni plačilni promet z inozemstvom ' se "mora
kršiti po pooblaščenih denarnih zavodih.
2. Nakup in prodaja deviz in valut sta dovoljena izključno le po določenih tečajih. Tečaji se ne smejo po-

višati niti v obliki plačila raznih provizij in stroškov,
razen v dovoljenih mejah.
Člen 7.
Terjatve v inozemstvu po kakršni koli osnovi se vnašajo v državo-v rokih in tako, kakor določajo devizni
predpisi.
Člen 8
1. Čeki, izdani v državi na inozemstvo, se v državi
ne smejo preprodajati ne žirirati.
2. Devize, izdane v državi, se smejo v državi vnovčiti samo z odstopom Narodni banki ali pooblaščenim
denarnim zavodom, in se čeki, ki jih izda Narodna bankah
smejo v državi vnovčiti samo z odstopom Narodni banki'
3. Čeki, izdani v državi na dinarje, se ne smejo honorirati, če je na njih žiro inozemca.
Člen 9
Prepovedano je Kopičiti (tezavrirati) devize in valute.
Člen 10.
Vse osebe in ustanove morajo dati točne in resnične podatke in poročila na zahtevo deviznih oblastev
in deviznih organov. Ce se namerno dajo netočni ali neresnični podatki, se to šteje za devizni prekršek.
Člen 11.
, 1. Vse aomače fizične in pravne osebe smejo izdajati
pooblastila za razpolaganje s svojo imovino v inozemstvu
samo z dovolitvijo bančno.valutnega oddelka zveznega
ministrstva za finance.
2. Ako so bila taka pooblastila že izdana, preden je
stopil v veljavo ta pravilnik, morajo pooblastilci prijaviti
te primere radi registracije in priskrbe naknadne dovolitve bančno-valutnemu oddelku zveznega ministrstva
za finance v roku 15 dni, žteto od dne, ko je stopil ta
pravilnik v veljavo.
Člen 12.
, 1. Devizni posli se smejo opravljati izključno le na
podlagi dovolitve pristojnih deviznih oblastev, razen če
ni njihovo opravljanje dovoljeno že po deviznih predpisih samih.
_ 2.,Vsi primeri izdajanja dovolil, ki v deviznih, predpisih niso posebej določeni, spadajo v pristojnost bančnovalutnega oddelka.zveznega ministrstva za finance.
3. Prav tako se smejo vse obveznosti do inozemstva,
ki niso izrecno omenjene v deviznih predpisih, poravnavati samo z dovolitvijo bančno-valutnega oddelka zveznega ministrstva za finance.
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Člen 13.
1. Vse dovolitve deviznih oblastev se izdajajo pismeno.
2. Dovolila, v katerih ni označen drugačen rok, veIjajo dva meseca cd dneva izdaje.
3. Posle, vezane na dovolitev deviznih oblastev,
smejo opravljati na podlagi izvirnih dovolil izključno le
tiste osebe, katerim so se dovolila izdala.
4. Za vsako spremembo v izdanih dovolilih je pristojno tisto devizno oblastvo, ki je dovolilo izdalo.
5. Dovolilo preneha veljati tudi pred pretekom roka,
ako^odpade razlog, za katerega je bilo izdano.
II. POOBLASTILA
1. Pooblastilo za poslovanje z devizami in valutami
Člen 14.
1. S pooblastilom za poslovanje z devizami se razume tisto pooblastilo, ki ga Narodna banka izda denarnim zavodom, da smejo poslovati z devizami in valutami
v mejah in ob pogojih, določenih v pooblastilu ter v skladu z deviznimi predpisi (pooblaščeni denarni zavodi).
2. S pooblastilom za poslovanje z valutami se razume tisto pooblastilo, ki ga izda Narodna banka, po
katerem se smejo kupovati in prodajati samo tuje efektivne valute in kovano zlato v mejah in ob pogojih, določenih v pooblastilu, in v skladu z deviznimi predpisi
<W\hlaščeni menjalci).
Člen 15.
Pooblastila za poslovanje z devizami in za poslovanje
z valutami veljajo samo za tisti sedež pooblaščenega denarnega zavoda ali pooblaščenega menjalca, na katerega
se pooblastilo gla3i; posli pa se smejo opravljati samo
v tistih poslovnih prostorih, ki so v pooblastilu navedeni.
Člen 16.
Vsi pooblaščeni denarni zavodi in pooblaščeni menjalci so dolžni voditi trgovinske knjige, poleg teh pa
tudi vse knjige in evidence, ki se določijo z deviznimi
predpisi. Narodna banka more v posameznih opravičljivih primerili oprostiti posameznega pooblaščenega menjalca, da ne vodi trgovinskih knjig, kolikor jih ni po
drugih zakonskih predpisih dolžan voditi.
Člen 17.
1. Pooblaščeni îienarni zavodi in pooblaščeni menjalci morajo za pravico poslovanja na podlagi pooblastil, izdanih po členu 14. tega pravilnika, plačati poßeben prispevek. Ta prispevek se položi vnaprej neposredno Narodni banki v dobro posebnega računa zveznega ministrstva za finance, in sicer najpozneje do konca
prvega meseca tistega polletja, za katero so prispevek
plača. Ob izdaji novega pooblastila se plača prispevek
takoj do konca koledarskega polletja, in to sorazmerno
s številom mesecev, šteto od meseca, ko se je pooblastilo
izdalo, pa do konca polletja. Višino prispevka določi
zvezni minister za finance.
2. Ako se ta prispevek v doloKenih rokih ne plača,
sme Narodna banka pooblaščenim osebam izdano pooblastilo odvzeti.
Člen 18.
1. Pooblastila, izdana po členu 14. tega pravilnika,
prenehajo veljati:
a) če jih Narodna banka odvzame; v tem primeru je
treba odločbo pismeno dostaviti oooblaščenemu denar.

nemu zavodu oziroma pooblaščenemu menjalcu, ki se
mu pooblastilo odvzema;
b) če se pooblastilo za poslovanje odvzame kot
kazen za devizna in druga kazniva dejanja;
c) če pooblaščeni denarni zavodi oziroma pooblaščeni menjalci izdana pooblastila vrnejo in to Narodna
banka vzame na znanje;
č) če fizična oseba, na katero se pooblastilo glasi,
umre;
d) če se uvede stečaj ali likvidacija podjetja, na
čigar ime se pooblastilo glasi.
2. Vsa prej izdana pooblastila prenehajo veljati z
dnem, ko dobi ta pravilnik veljavo.
>.

2. Pooblastila za izvajanje devizne kontrole

Člen 19.
1. Bančno-valutni oddelek zveznega ministrstva za
finance sme izdajati pooblastila posameznim osebam za
opravljanje pregledov radi devizne kontrole pri vseh,
fizičnih in pravnih osebah.
3. Narodna banka sme izdajati pooblastila svojim
uslužbencem za opravljanje pregledov pri pooblaščenih
denarnih zavodih in pooblaščenih menjalcih o pravilnosti opravljanja deviznih poslov.
3. Uprava za zunanjo trgovino sme izdajati pooblastila svojim uslužbencem za opravljanje pregledov pri
uvoznikih in izvoznikih.
III. FINANČNI POSLI
1. Udeležba pri kapitalu
Člen 20.
1. Za udeležbo inozemcev s kapitalom pri lastništvu
domačih podjetij bodisi delno ali v celota, in to pri ustanavljanju novih podjetij kakor tudi v obstoječih pod«
jetjih, je potrebna dovolitev Narodne banke.
2. Za prenos inozemskega lastništva .domačih podjetij v lastništvo drugih inozemcev kakor tudi v lastništvo domačinov je potrebna dovolitev Narodno banke.
3. Vsa dovolila morajo priskrbeti domača podjetja,
v katerih lastništvu se nameravajo udeležiti inozemci a
svojim kapitalom, odnosno domačini, ki pridobijo inozemske deleže pri lastništvu domačih podjetij.
4. Isto velja tudi za udeležbo domačega kapitala V
inozemstvu z razliko, da priskrbijo dovolila tisti domačini, ki vlagajo kapital v inozemska podjetja.
6. Domača podjetja morajo prijaviti Narodni banki
vse primere, če postanejo domačini, ki eo lastniki kapitala, inozemci v deviznem smislu ali narobe.
6. Vsi sedanji primeri udeležbe inozemcev pri kapitalu v domačih podjetjih so morajo prijaviti Narodni
banki v enem letu, šteto od dne, ko stopi ta.pravilnik Y
veljavo, da se priskrbi naknadna dovolitev.*
7. Dividende in tantieme smejo domača podjetja
inozemcem ne glede na način, kako se izplačujejo, izplačevati ali na računih odobrovati samo z dovolitvijo Narodne banke.
2. Finančna posojila
Člen 21. ,
1. Domačini se smejo nasproti inozemcem in Inozemci nasproti domačinom kakor koli zadolževati samo
z dovolitvijo Narodne banke na način in ob pogojih, določenih v dovolilu •••••• »osoiilal- razeoi Drimßrav
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rednega blagovpega prometa in poslovanja, ki je s tem
v zvozi.
2. Glavnica se sme odplačevati in obresti po tej vrsti
zadolžitve plačevati samo z dovolitvijo Narodne banke na
način in ob pogojih, določenih v dovolilu.
3. Za vsako spremembo v zvezi s finančnim posojilom (povečanje, zmanjšanje, konverzijo ali odpis posojila, spremembo obrestne mere ali odplačilnega načrta,
spremembo upnikov ali dolžnikov idr.) je potrebna dovolitev Narodne banke.
4. Za vsa finančna posojila, sklenjena z inozemci,
preden je ta pravilnik pričel veljati, se morajo v roku
enega leta, šteto od dneva, ko je pričel pravilnik veljati, vložiti prošnje pri Narodni banki za naknadno
dovolitev teh. posojil.
6. Domača podjetja in osebe morajo prijaviti Narodni banki vse primere, ko postanejo njihovi upniki ali
dolžniki pri finančnih posojilih inozemci v deviznem
6mislu ali narobe.

tegorijami dinarskih terjatev sme Narodna banka izdajati
tudi splošna navodila.
5. Poštni krediti
Člen 25.
Pooblaščeni denarni zavodi smejo dovoljevati poštne
kredite inozemskim korespondentom in se okoriščati s
poštnimi krediti, katere jim dovolijo inozemski koraspondenti, samo z dovolitvijo Narodne banice.
6. Varščine i'
Člen 'ùXJ.

Varščine se smejo polagati in jamstva v kakršni koli
obliki dajati za račun inozemcev ali inozemcem le z dovolitvijo Narodne banke.
7. Zavarovalne družbo

2. Vrednostni papirji
j
Člen 27.
Člen 22.
'
Zvezni minister za finance uredi s posebnimi odloo»
1. Vsi vrednostni papirji v lastništvu inozemcev, KI bami način poslovanja zavarovalnih družb z inozemstvom.
so v državi, se morajo deponirati pri pooblaščenih denarnih zavodih.
IV. BLAGOVNI PROMET
2. Pooblaščeni denarni zavodi ne smejo sprejemati
Člen 28
v hrambo vrednostnih papirjev v lastništvu inozemcev
,v zapečatenih ovojih.
1. Vsa plačila iz blagovnega prometa z inozemstvom
3. Za vsak prevzem, za vsako oddajo in za vse ostale (plačilo uvoženega blaga in vplačila za izvoženo blago)
spremembe depoja vrednostnih papirjev inozemcev je se smejo vršiti samo na podlagi dovolitve, dobljene od
potrebna dovolitev Narodne banke.
pristojnih deviznih oblastev (člena 29. in 30. tega pra4. Dospele kupone, amortizirane in izžrebane vred- vilnika), ter v smislu deviznih predpisov, in sicer po
nostne papirje smejo pooblaščeni denarni zavodi zadržati pooblaščenih denarnih zavodih. Na isti način se plačuv depoju inozemca, čigar last so; če se pa izrešijo, je jejo in vplačujejo tudi stroški, ki so neposredno v zvezi
potrebna dovolitev Narodne banke glede postopka z iz- z izvozom in uvozom blaga, na primer: stroški prevoza,
plačanimi zneski.
zavarovanja, provizije in podobno, razen če ni v plačilČlen 23.
nem dovolilu določeno drugače.
2. Vse odločbe, ki se nanašajo na ureditev plačilZa iznos vrednostnih papirjev v inozemstvo jo potrebna dovolitev bančno-valulnega oddelka zveznega mi- nega prometa z inozemstvom za blago, izdaja zvezni minister za finance v soglasju z zveznim ministrom za trgonistrstva za finance.
vino in preskrbo, vse odločbe glede nadzorstva nad uvozom in izvozom blaga v inozemstvo pa izdaja zvezni mi4. Dinarsko terjatve inozemcev
nister za trgovino in preskrbo v soglasju z zveznim
Člen 24
ministrom za finance.
Člen 29.
1. Inozemci smejo imeti dinarske terjatve na računih
samo pri pooblaščenih denarnih zavodih, razen iz bla1. Blago se sme uvažati iz inozemstva samo na j>oo>
govnega prometa z inozemstvom ter primerov, ko izda lagi uvoznih dovolil, ki jih izda uprava za zunanjo
Narodna banka dovolitev.
trgovino.
2. Pooblaščeni denarni zavodi smejo sprejemati na
2. Za vsako posamezno plačilo uvoza blaga iz inodinarske račune inozemcev samo tiste zneske, za katere zemstva (bodisi po uvozu, bodisi vnaprej) in za plačilo
je bila izdana dovolitev Narodne banke, bodisi poobla- stroškov, ki so neposredno v zvezi z uvozom, so si uvozščenemu zavodu, bodisi položniku. To volja tudi za odo- niki dolžni priskrbeti plačilno dovolilo od uprave za
britev obresti iz takih terjatev.
zunanjo trgovino in je za pooblaščene denarne zavole
3. Pooblaščeni denarni zavodi so dolžni voditi dinar- v teh primerih odločilno le plačilno dovolilo uprave za
ske terjatve inozemcev, urejene po kategorijah,, ki jih zunanjo trgovino, katero jim uvozniki predlože kot opravičilo za posamezno plačilo. Uvozne listine so upravi za
določi Narodna banka.
4. Dinarski računi inozemcev se smejo samo z do- zunanjo-trgovino podlaga pri izdajanju plačilnih dovolil.
volitvijo Narodne banke izplačevati in uporabiti samo
3. Po nalogih domačih uvoznikov in na podlagi plav
namen, naveden v dovolilu. Morebitni neizkoriščeni čilnega dovolila uprave za zunanjo trgovino smejo poostanki se morajo vrniti na isti račun pri istem poobla- oblaščeni denarni zavodi izplačevati plačilne naloge samo
ščenem denarnem zavodu, iz katerega se je izplačilo inozemskim koristnikom, navedenim v dovolilu in v
opravilo. Ti ostanki se smejo vračati tudi po drugih de- smislu določb veljajočih plačilnih sporazumov z državo,
narnih zavodih ali po pošti. '
v kateri naj se izplačajo, in izdajati plačilne naloge ne5. Glede možnosti vplačevanja na dinarske račune posredno po svojih inozemskih zvezah v primerih, če ni
^ozemcev in možnosti razpolaganja s posameznimi ka- plačilneaa sporazuma. Nikakor pa •• ameia a*oWaščeni
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denarni zavodi izdajati čekov domačim uvoznikom radi
neposredne dostave inozemcem.
4. Za vsako zmanjšanje dolga za blago, uvoženo iz
inozemstva, ako se odplačilo ne želi opraviti na način,
določen v deviznih predpisih za plačila na blagovni podlagi, je potrebna dovolitev T>ančno-valutnega oddelka
zveznega ministrstva za finance. 0 vsakem tako izdanem
plačilnem dovolilu obvesti bančno-valutni oddelek zveznega ministrstva za finance upravo za zunanjo trgovino.
5. Na vsakem posameznem plačilnem dovolilu mora
pooblaščeni denarni zavod vidno označiti, da se jo plačilno dovolilo izkoristilo. Ta klavzula o izkoriščenem plačilnem dovolilu se glasi: >Izkoriščeno za piačiloc; poleg
te se navedeta številka in datum, pod katerima je plačilo
vpisano v kontrolnik izvršenih plačil, in se overi klavzula s podpisi.
Člen 30.
1. Blago se sme iz naše države izvažati v inozemstvo
samo na podlagi izvoznih dovolil, izdanih po upravi za
zunanjo trgovino.
2. Izvozniki morajo vnašati v državo vso doseženo
ustrezno vrednost izvoženega blaga, najmanj pa vrednost,
navedeno v izvoznem dovolilu, in sicer tako kakor določajo veljajoči devizni predpisi za vnašanje iz države,
v katero se blago izvaža, in to najpozneje v roku treh
mesecev, šteto od dne, ko se je izvoz izvršil, kolikor s
posameznimi izvoznimi dovolili ni določen drug rok. Ako
izvoznik iz opravičenih razlogov ne bi vnesel v državo
protivrednosti izvoženega blaga, navedene v izvoznem
dovolilu, se mora obrniti s prošnjo do uprave za zunanjo
trgovino radi opravičbe razlike.
3. Za podaljšavo roka za vnos ustrezne vrednosti v
državo je potrebna dovolitev uprave za zunanjo trgovino.
Ako je uprava za zunanjo trgovino mnenja, da je zahtevana podaljšava roka neumestna, prijavi primer bančnovalutnetnu oddelku zveznega ministrstva za finance radi
pristojnega postopka.
4. Za vsak znesek, izplačan posameznemu • izvozniku, morajo pooblaščeni denarni zavodi izdati izvozniku
pismeno potrdilo s pripombo, da se more izplačani znesek uporabiti kot opravičilo zaveze, katero je izvoznik
predal upravi za zunanjo trgovino, bodisi generalno bo/ disi za vsako priskrbljeno izvozno dovolilo.
5. Ako dobe inozemci pritrditev uprave za zunanjo
trgovino za konkretni primer izvoza blaga iz naše države
v inozemstvo, morejo dobiti izvozno dovolilo na svoje
ime samo na podlagi vnosa ustrezne vrednosti v našo
državo na način in v roku, ki ju predpiše uprava za zunanjo trgovino,
den 31.
1. Pri opravljanju blagovnih kompenzacijskih poslov
morajo uvozniki in izvozniki strogo paziti na to, da se
kompenzacija opravi samo v mejah in na način, kakor
so jim izdana dovolila.
2." Na podlagi dovolil za opravljanje blagovnih kompenzacij smejo domači uvozniki neposredno izplačevati
domaČim izvoznikom, s katerimi opravljajo kompenzacijski posel, eočasno ko izda uvoznik nalog za izplačilo
inozemskemu upniku po domačem izvoznika.
3. Izjemno od določb odstavka 2. Člena 30. smejo
izvozniki pri opravljanju blagovnih kompenzacij na podlagi redno pri upravi za zunanjo trgovino priskrbljenih
dovolil zadržati v inozemstvu ustrezno vrednost izvoženega blaga in io dati na razpolago tistemu inozemskemu

upravičencu, katerega jim sporoče domači uvozniki, s k»
terimi opravljajo v konkretnem primeru kompenzacij
ski posel.
Člen 32.
Voznina za tranzitno blago skozi našo državo se v
naši državi ne sme plačati brez dovolitve Narodne banke,
V. PROMET
Člen 33.
Vsa domača prometna podjetja, ki se bavijo ali posredujejo pri prevozu blaga in potnikov med našo državo
in inozemstvom, si morajo priskrboti od bančno-valutnega oddelka zveznega ministrstva za finance pooblastitev za opravljanje deviznih poslov, ki so v zvezi z njihovim poslovanjem.
Člen 34. 1. Vse družbe in podjetja v državi, ki so bavijo s
prodajo voznih listkov za inozemske relacije (železniških,
ladijskih, letalskih, za spalne vagone in podobno), smejo
opravljati te posle samo, kolikor si priskrbe pooblastitev
za opravljanje takih poslov od Narodne banke.
2. Vse družbe, ustanove in osebe, ki si priskrbe tako
pooblastitev za prodajanje voznih listkov za inozemsko
relacije, morajo opravljati ta posel tako, kakor ga v pooblastilu samem predpiše Narodna banka.
3. Vse te družbe morajo voditi predpisane kontrol,
nike in ostale razvide na način, ki ga predpiše Narodna
banka.
1. Pomorski promet
Člen 35.
1. Vse domače pomorske paroplovne družbe morajo
vnašati v državo vse presežke deviz, ki jim niso neogibne za vzdrževanje redne plovbe z inozemstvom ali Y
inozemstvu.
2. Zvezni minister za finance uredi v sporazumu z
zveznim ministrom za promet (Glavna pomorska uprava)
s posebnimi odločbami vse podrobnosti v zvezi z deviznim poslovanjem teh družb.
3. Prav tako uredi zvezni minister za finance v sporazumu z zveznim ministrom za promet (Glavna pomorska uprava) s posebnimi odločbami tudi poslovanje predstavništev in agencij tujih pomorskih paroplovnih družb
ter poslovanje tujih ladij, ki prihajajo v naše -vode.
2. Rečni promet
Člen 36,
1. Vse domače družbe za rečno plovbo morajo vnašati v državo vse presežke deviz, ki jim niso neogibni
za vzdrževanje redne plovbe z inozemstvom ali v inozemstvu.
2. Zvezni minister za finance uredi v sporazumu z
zveznim ministrom za promet (Glavna uprava rečnega
prometa) s posebnimi odločbami vse podrobnosti v zvezi
z deviznim poslovanjem teh družb.
3. Prav tako uredi zvezni minister za finance v sporazumu z zveznim ministrom za promet (Glavna uprava
.rečnega prometa) s posebnimi odločbami tudi poslovanje
predstavništev in agencij tujih družb za rečno plovbo ter
poslovanje tujih ladij in plovnih objektov, ki prihajajo
X naša pristanišča ali plovejo skozi našo državo.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNÎ5 VLADE SLÖVWNTJTS
Letnik I/H.

Priloga k 43. kosu z dne 13. oktobra 1945.

Številka 29.

OlbJ
Sodna oblastva
Treroyinski register
Spremembe in dodatki;
174.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 27. septembra 1945.
Besedilo: Johann Heinrich Bergmann,
Zweigfabrik Culli.
Besedilo odslej: Celjska tekstilna tovarna
Bergmann in drug, Celje.
1
Na podlagi odloka ministrstva za in- dustriio in rudarstvo Narodne vlade
Slovenijo z dne 25. maja 1945, št.'126/45,
6e vpiše delegat inž. Turnšek Avgust iz
Celja, izbriše pa 6e prokurist Ernest
Kovarsch.
Firma se podpisuje odslej tako, da
podpiše delegat inž. Turnšek Avgust
Pod pisanim, tiskanim ali z žigom odtisnjenim besedilom firme svoje ime s
pristavkom: >delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo«.
Okrožno kot trg. sodišče • Cclji
/
dno 27. septembra 1945.
!
A III 63/13.
175.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 22. septembra 1945.
Besedilo: Wilhelm Brauns.
Obratni predmet: Fabrik von giftfreien Anilinfarben u. chemischen Erzeugnissen für Haushalt und Wirtschaft.
;• Besedilo odslej: Viljem Brauns, tovar• strupa prostih anilinskih barv in kenucnih izdelkov asa gospodinjstvo in gozdarstvo, Celje, Kocenova ulica št. 4-8.
" .. Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudarstvo pri Narodni vladi
«loyenije z dne 25. maja 1945, zap. št.
i^/45, s« vpiše delegat Jenko Rado iz
Velja, izbriše pa prokurist Anton Schick., . .
_Firma ee podpisuje odslej tako, da
Popiše delegat Jenko Rado svoje ime
P°d žigom ali izpisanim besedilom
»yrokmega imena.v Viljem Brauns, totlerna, strupa prostih anilinskih barv in
* nučnih izdelkov za gospodinjstvo in
gospodarstvo, Celje.
Okrožno kot trg. sodile« v Celju
> •'
dne 11. septembra 1945.
Rg A II 225/11.
Y
,

toi
S&d
.telje.
gan ^f,isa: 1. oktobra 1945.
• «esodilo: Celjska mestna hranilnica.

Na podlagi odloka ministrstva za finance Narodne vlade Slovenije z dne
1. septembra 1945, št. 446-V-1945, se
vpiše delegat Drago Kralj iz Celja.
Izbrišejo 6e člani upravnega odbora:
Fazarinc Anton, Dolinar Janko,, Cuk
Franc, Delakorda Josip, Dobrave Mi.
hael, Dorn Franc, Golob Kari, Hočevar
Mirko, Knez Ivan, Mikein Friderik, Pere
Karol, Repnik Anton, Ros Franjo, Sott1er Avgust, Smigovc Viktor, Vivod Bogdan, dr. Voršič Alojzij, -Vrabi Vanči in
Korošec MihaeL
Hranilnica se podpisuje odslej tako, da
podpiše delegat Drago Kralj svoje ime
pod žigom tvrdkinega imena: Celjska
mestna hranilnica s pristavkom: >delegat ministrstva za finance Slovenije«.
Okrožno kot trg. sodišče v Celj?
cine 1. oktobra 19-15.
A • 248/5.
\
*
177.
Sedež: Celje-Sp. Hudinja.
Dan vpisa: 27. septembra 1945.
Besedilo: Sanntaler Siissmoetkelterei
K. G. Karlstcdt & Comp.
Besedilo odslej: Tovarna sadnih sokor
in marmelade k. d. Celje-Sp. Hudinja.
Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudarstvo Narodne vlade Slovenije z dne 12. junija 1945, št. 528/T,
se vpiše delegat Rotar Rado iz Petrove".
Firma se podpisuje. odslej tako, dà
delegat Rotar Rado pristavi pod pisanim, tiskanim ali z žigom odtisnjenim
besedilom firme svoje ime s' pristavkom: >delegat ministrstva za industrijo
in rudarstvo«.
Okrožno kot trg. sodišče • Celjn
dne 27. septembra 1945.
HR A 3/18. "
178.
Sedež: Rimske toplice.
Dan vpisa: 2. oktobra 1945.
Besedilo: >Prva jugoslovanska tovarna za podpetnike in druge lesno izdelke
dr. z o. z. v Rimskih toplicah«.
Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudarstvo Narodne vlade.Slovenije z dne 7. septembra 1945, Št. I
2070/45,'se vpiše delegat Falter Jurij iz
Lokovca.,
Izbriše se poslovodja Marguč Julij.
Firma se podpisuje odslej tako, da
podpiše delegat Falter Jurij pod pisanim, tiskanim ali z žigom odtisnjenim
besedilom firme svoje ime s pristavkom: >delegat'mni6trstva,za industrijo
in rudarstvo«.
\
Okrožno kot trg. sodišče v Celjn .
dne 2. oktobra 1945.
Rg C I 40/45.

179.
Sedež: Slovenj Gradec
Dan vpisa: 22. eeptembra 1945.
Besedilo: Franc K». Potočnik.
Obratni predmet: Tovarn* usnja.
Na podlagi odloka ministrstva za industrijo in rudarstvo pri Narodni vladi
Slovenije z dne 18. junija 1945, zap. št.
622/T, ee vpiše delegat Graden Rajko
iz Legna pri Slovenjem Gradcu, izbriše
se pa prok. dr. inž. Bernard Potočnik.
Firma se podpisuje odslej tako, da
podpiše Gruden Rajko svoje ime pod
žigom tvrdkinega imena Frane Ks. Potočnik e pristavkom: >delegat minSeixstva za industrijo in rudarstvo«.
Okrožno kot trg. sodišče v Celi«
dne 11. septembra 1945.
Rg A 7/33.
180.
Sedež: ŠoSOnj.
Dan vpiea: 4. oktobra 19$o.
Besedilo: Tovarna usnja' Frane Woeehnagg & sinovi d. d. • Šoštanju.
Na podlagi dekreta ministrstva za industrijo in rudarstvo Narodne vlade Slovenije št. Pers. 2672 z dne 27. eeptem.
bra 1945 ee vpiše delegat Veble Jože
iz Šoštanja.
Izbrišejo se: upravni svetniki Mariana
Woschnagg, Franc Woschnagg, Avgust
Westen, Herbert Woschnagg, Valter
Woschnagg in prokuristi Karl Trimmel,
Meinhart Wrentschur in dr. V. Klimment.
Firma se podpisuje odslej tako, da
podpiše delegat Veble Jože pod pisanim, tiskanim ali z žigom odtisnjenim
besedilom firme svoje ime s pristavkom: >delegat ministrstva za industrijo
in rudarstvo«.
Okrožno kot trg. sodišče v Celja
dne 4. oktobra 1945.
B II« 33/17.
181.
'*
Sedež: zaiee.
Dan vpisa: 20. septembra 1945
Besedilo: >Juteks« Seniea & Albert
k. d., Sachsenfeld.
Obratni predmet: Hanf-& Juteweberei.
Besedilo: odslej: >Juteks« Seniea &
Albert k. d.
é Obratni predmet: izdelovanje blaga
K is
jute in konoplje,
Na podlagi dekreta ministrstva za rn1
%Či4°4ein ^*
?^0 Pri Narodni vladi
d
30
SS/r° .* H? - iunija 1945, zap. št.
?wr 8e vpise ' delegat .Ašič Alojz iz
poberteše vasi pri Sv. Petru v S <L:
izbriše se upravnik Rudolf Schneider.
•••* •1.•••••••• °*• tako, da
podp.še. ASic Alojz evoje^pod ži, lrrdkinc«a imena >Juteks« Senica & Albert k. d. Zalecj»,

Sitan 74.
»delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo«.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
dne 14. septembra 1945.
Rg • III 230/11.

Zadružni register
, Vpisi:
182.
Sedež: Babno polje.
Dan vpisa: 3. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenira jamstvom Babno polje.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 26. avgusta 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
nacrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v
delu in denarju in odplačilni načrt za
vsakega člana; c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event,
spornih odnosov (komasacija); č) da
priskrbuje kredit za nabavo materiala
in izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material; e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom
tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; ì) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti
iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja
delo po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 300 din jn se
mora vplačati v šestih mesečnih obrokih..
Vsak zadružnik jamči še s petnajstkratnim zneskom-vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki
* odsekov in 4 člani, ki jih voli skupščina
za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora eo:
Troha Janez, delavec, Babno polje 84,
predsednik,
Troha Marija, delavka, Babno polje 81,
tajnica,
Lipovec Amalija, kmetica, Babno polje 17, blagajničarka,
Janez Jože, kmet, Babno polje 36,
Poje Vinko, kmet, Babno polje 47,
Lipovec Ivana, kmetica, Babno polje 78,
Troha Marija, delavka, Babno polje 20.
Okrožno eođišee • Ljubljani
dne 1. oktobra 1945.
Fi 26/45-2 « Zadr. LV. 145/1.
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183.
Sedež: Grahovo.
Dan vpisa: 3. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Grahovem.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 9. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v
delu in denarju in odplačilni načrt za
vsakega člana; c) da posreduje med
člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih
event, spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira
in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material; e) da s pritegnitvijo vseh
razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi
porušena naselja po predloženem in
odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da
po možnosti od ptfstojnin vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči,
zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim
odreja delo po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 300 din in se
mora vplačati v šestih mesečnih obrokih.
Vsak zadružnik jamči še s petnajstkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 7 članov, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Kovač Alojzij, kmet v Grahovem 28,
predsednik,
Resinovič Štefan, mizar v Grahovem
št. 98, podpredsednik,
Gornik Franc, kmet v Grahovem 60,
tajnik,
Klučar Franc, kmet v Ziroraici 52,
blagajnik,
Intihar Jakob, kmet, Bločice 9,
Štritof Franc, kmet, Bločice 6,
Rigler Feliks, kmet, Bloška polica 18,
Hribar Anton, kmet, Žirovnica 51,
Urbič Franc, kmet, Lipsenj 27,
Krajec Mirko, kmet, Gor. Jezero 17.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. oktobra 1945.
Fi 27/45-2 — Zadr. V 1/1.
184.
*
Sedež: Lož.
Dan vpisa; 3. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome1
jenim jamstrjwn Lož.

Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 2. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu
in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana; c) da posreduje med člani in
narodno oblastjo za ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event,
spornih odnosov (komasacija); č) da
priskrbuje kredit za nabavo materiala '
in izvedbo obnovitvenih del; d) da
skupno nabavlja in izdeluje, zbira in
porazdeljuje med svoje člane gradbeni
material; e) das pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- .
na naselja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; i) da po
možnosti od pristojnih vojaških oblasti
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim
odreja delo po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 300 din in e©
mora vplačati ob vstopu v zadrugo ali
v šestih mesečnih obrokih.
Vsak zadružnik jamči še s petnajstkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga . objavlja svoje priobčitve S
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 8 članov, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega od.
bora, če sta pa odsotna, dva za to po.
oblaščena člana upravnega odbora.
Ciani upravnega odbora eo:
Mlakar Franc, gostilničar v Lozu 7
predsednik,
Pire Tine, delavec na Vrhniki 59,
Preveč Franc, posestnik v* Ložu 4,
tajnik,
Zabukovec Jakob, hišar v Starem trgu
št. 66, blagajnik,
Avsec Jakob, delavec, Podlež 13,
Mlakar Franc, mizar, ViŠevk 5,.
Sterle Alojzij, gostilničar, Kozarice 16,
Baraga Amalija, posestnica, Igavas 30,
Skrbeč Janez, posestnik, Podcerkev 26,
Tišler Angela, gostilničarka, Markove« 4,
.
Troha Tomaž, gostilničar, Babna po-'
lica 8.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. septembra 1945.
Fi 24/45-2 — Zadr. IV 144/1.
R 542/45.

100Ö

. Razglas
Na podlagi sodbe vojaškega sodišča
mariborskega vojnega področja, senata.
v qe|ju z dne-22. avgusta 1945, Sod 673/
/45,'-zoper ing. Unger-Ullmann Edmûnda. tovarnarja in lastnika >Celjskih'ope«
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••••• v Celju in določb zakona o zapiombi imovine in o opravljanju zaplenibe (Uradni li&t št. 18/45) se uvaja postopek radi zaplembe celotne L-.ovine
obsojenca.
Pozivajo se vsi tisti, ki imajo kakršne
ioli terjatve ali dolgove proti imenovanemu, da jih prijavijo v roku 15 dni po
objavi.
Okrajno narodno sodišče v Celju
dne 4. oktobra 1945.
1030

Sp 54/45-1.

Odločba
Zapleni se celokupna premična in nepremična imovina last Sedmaka Janeza,
kmeta iz Savino št. 43, z omejitvijo po
°1- 6. zakona o zaplembi imovine in o
opravljanju zaplembe.
V smislu čl. 7. cit. zakona se pozivajo
upniki, da prijavijo svoje terjatve, ki
jih imajo do obsojenca in ki so nastale
Pred 6. aprilom 1941 oziroma pred izvršitvijo kaznivega dejanja, _ zaradi katerega je bil imenovani obsojen.
Ok
rajno narodno sodišče v Gor. gradu
dne 6. oktobra 1945.
*

1016

Poziv upnikom
Pri okrajnem narodnem sodišču v
Slov. Konjicah je uveden zaplembeni
Postopek imovine zoper naslednje:
1. Dobnika Henrika, ključavničarja v
Slov. Konjicah, opr. št. D-R 15/45,
2. Vrečka Franceta, lončarja in peharja v Slov. Konjicah št. 15, opr. št. D-R
27/45,
• 3. Kovača Karola, posestnika v Sterteniku Št. 4, opr. št. D-R 35/45,
4. Varga Justino, šiviljo in posestni60
v Slov. Konjicah, opr. Št. 46/45,
,5. Topolška Franceta, posestnika in
klobučarja v Slov. Konjicah, opr. št. R
6

- Dimitrovič Olgo, gostilničarko v
Mov. Konjicah št. 87, ópr. št. III Sp 9/45,
7
» Ing. Macha Valterja, solastnika in
ravnatelja Štajerske železoindustrijske
družbe v Zrečan, opr. št. III Sp 10/45,
ß- Tesnikar ja Josipa, posestnika v Stenah št. 18, opr. št. D-R 10/45,
9. Lavriča Alfreda, tovarnarja v Slov.
Konjicah št. 54, opr. št. III Sp 4/45,
_ 10. pp'->!inšek Amalijo, mesarico in
gostilničarko
v Vitanju št. 23, opr. št.
D
-R 22/45, •
T 11. Ošlaka Antona in Antonijo roj.
^fvornik,
posestnika v Paki št. 21, opr.
6t
- D-R 21/45,
12. Druškoviča Ivana, bivšega kavar•••«• Slov- Konjicah št. 42, opr. št.
D
-R 31/45,
' \ ,
ul?' ?ernjaka Antona, čevljarja v Vi^nju st. 59,. opr. št. III Sp 7/45, .
*14.
Hrustelja Josipa, delavca v Paki
6t
- 1, opr. št. D-R 12/45,
15. Lamuta Franceta, trgovca v Tepa»
°• St. 15, opr. št. D-R 25/45,
,?: a) dr. ing. Bregarja Emila, tovar- .
^••. 2beIovp.I^Če, b)' Poeseka Fran- J
0

četa mlajšega, veleposestnika- Loče,
opr. št. III Sp 8/45,
17. Valanda Jurija, posestnika in
trgovca v Zbelovem št. 20, opr. št. III
Sp 12/45,
18. Zormana Avguste, pos—'i ika v
Slov. Konjicah št. 25, .opr. št. D-R 30/45,
19. Tišlerja Ernesta, posestnika v Vitanju št. 26, opr. št. III R 49/45,
20. Hlačarja Petra, posestnika in mizarskega pomočnika v Blatu št. 2, opr.
št III Sp 17/45,
21. Kurnika Konrada, posestnika in
gostilničarja v Vitanju, D-R 36/45,
22. Ložaka Josipa, posestnika v Dobravi št. 18, opr. št. D-R 23/45.
Pozivajo se vsi upniki gori navedenih, da prijavijo svojejerjatve pri okrajnem narodnem sodišču v Slovenskih
Konjicah v roku 15 dni od dneva objave.
Okrajno narodno sodišče v Slovenskih
Konjicah
dno 10. oktobra 1945.

Razna oblastva
1001

Poziv upnikom in dolžnikom
Na podlagi odloka AVNOJ-a od dne
21. novembra 1944 o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb pozivamo
vso upnike in dolžnike gozdnega urada
barona Borna v Tržiču in veleposestva
Friderika Boçna, Sv. Ana, da v roku
8 dni od objave tega poziva prijavijo
vso svoje terjatve in dolgove in predložijo potrebne dokazilne listine. Pravice, ki do tega roka ne bodo prijavljene, ugasnejo.
Ker so po odloku AVNOJ-a z dne
21. novembra 1944 nični in neveljavni
vsi pravni posli, sklenjeni od 6. aprila
1941 dalje, pozivamo-vse tiste, ki so si
iz tega veleposestva pridobili katere
koli predmete in stvari ali nepremičnine iz katerega koli naslova (v odkup,
v shrambo, v najem, v izposoditev ali
v darilo), da jih najkasneje v roku 8 dni
od objave tega poziva vrnejo ali pa prijavijo podpisani upravi, ker bodo sicer
prijavljeni pristojnim oblastvom radi
kazenskega postopka.
Tržio dne 9.'oktobra 1945.
Državna gozdna uprava Tržič
Upravitelj:
Ine. Suštergič Dušan,
Tržič na Gorenjskem

Razno
Odredba

1021 a

o razrešitvi upravnega sveta in nadzorstva tvrdke >Slograd<, slovenske gradbeno in industrijske d. d. • Ljubljani
Člani upravnega sveta in nadzorstva
tvrdke ,Slograd<, slovenske gradbene in
industrijske d. d. v Ljubljani kakor tudi
državni komisar pri te\ družbi, so z današnjim dnem 'razrešeni svojih funkcij.
Njih posli so do izvolitve nove uprave

preneseni na delegata ministrstva za
gradnje pri podjetju.
Upravni svet, nadzorstvo, ravnateljstvo in nameščenci pa nuo razrešeni
niti odškodninske niti kazenske odgovornosti za posle, ki so jih opravljali
v času okupacije.
Ljubljana dne 13. oktobra 1945.
Delegat
ministrstva za gradnje Narodne vlade
Slovenije pri tvrdki >Slograd<, slovenski gradbeni in industrijski d. d.:
Ing. arh. Milan Sever s. r.
*

Vabilo

10211»

na izredni občni zbor tvrdke >S!ograd«,
slovenske gradbene in industrijske d. d.
v Ljubljani,
ki bo
v torek dne 30. oktobra 1915 ob 11. nri
v prostorih Gradbene direkcije Slovenije >GRADIS«, državna gradbena podjetja v Ljubljani, Dunajska cesta 1 b/II.
Dnevni red :
1. Sklepanje o fuziji ali razdružitvi
družbe.
2. Volitve upravnega sveta oziroma
likvidatorjev.
3. Volitve nadzorstva.
4. Slučajnosti
Delničarji, ki se nameravajo udeležiti
občnega zbora, so vabljeni, da polože
svoje delnice z nezapadlimi kuponi najpozneje do vštetega dne 24. oktobra 1945
pri blagajni >GRADIS-a< v Ljubljani,
Dunajska cesta lb/II, kjer bodo prejeli
potrdilo o pologu in izkaznico za pristop na občni zbor.
Ljubljana dne 13. oktobra 1945.
Delegat
ministrstva za gradnje Narodne vlade
Slovenije pri tvrdki >Slograd<, slovenski gradbeni, in industrijski d. d.
Ing. arh. Milan Sever s. r.
1010
Vabilo
na IV. redni občni zbor delničarjev
FR. PREMROV & SIN
lesne industrijske delniške družbe
v Ljubljani,
na dan 27. oktobra 1945 ob 10. uri v
družbeni pisarni v Ljubljani, Rimski
trg 8/1.
Dnevni red :
1. Poslovno poročilo, predložitev računskega sklepa in bilance za poslovno
leto 1944.^
2. Poročilo nadzorstva in podelitev
absolutorija upravnemu svetu.
3. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička.
4 Nadomestne volitve.
5. Slučajnosti.
.npo družbenih pravilih daje posest
10 delnic, ki se morajo položiti z nezapadhm kuponom vsaj 6 dni pred občnim zborom v družbeni pisarni, pravico
udeležbe na občnem zboru. Vsaka delnica daje po 1 glas.
Ljub!," • dne 10. oktobra 1945.
Upravni svel
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Izgubljene listine
Izgubila sem samski list in domovinski list, izdana od župnega urada oziroma okrajnega N00 v Ribnici na Dolenjskem na ime Arko Olga iz Ribnice.
S tem ju preklicujem.
1023
Arko Olga
izguDil sem novo osebno izkaznico,
izdano <-u i.-mande narodne milice v
Ljubljani na ime Bekš Alojz iz Ljubljane in jo s tem preklicujem.
1007
Bekš Alojz
izgubila sva indeks in legitimacijo
tehnične fakultete univerze v Ljubljani
na ime Belič Igor iz Celja in Stranic
Vesna iz Pazina. S tem jih nreklicujeva.
Belič Igor
S93
• Stranic Vesna
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Bratun Franc iz Gabrij, občina Trebeljevo. S tem jo preklicujem.
1022
Bratun Franc
Izgurala sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Brezavšček Neža iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
995
Brezavšček Neža
Izgubil eem izpričevalo IV. razreda
II. drž. realne gimnazije v Ljubljani za
1. 1942. na ime Bricelj Metod iz Ljubljane in ga s tem preklicujem.
1006
Bricelj Metod

narodne milice v Ljubljani na ime Gregorin Edvard iz Ljubljane in jo s tem
preklicujem.
1003
Gregorin Edvard

Ljubljani na ime Simoneti Matilda iz
Zg. Kašlja 112, občina Polje. S tem jo
preklicujem.
994
Simoneti Matilda

Uničena sta mi bila maturitetno izpričevalo II. drž. realne gimnazije v Ljubljani iz L1940. in indeks filozofske fakultete univei.^ v Ljubljani, oba na ime
Hvale Bronislava oz. Hvale-Košir Bronislava iz Ljubljane. S tem ju preklicujem.
998
Hvale-Košir Bronislava

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- /
rija C št. 9650, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Sinkovič Kari iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
1018
Sinkovič Kari

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kiauta Marija iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
999
Kiauta Marija
Izgubila eem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Klobčaver Emilija iz
Ljubljane in jo s tem preklicujem.
1005
Klobčaver Emilija

Uničena mi je bila univerzitetna legitimacija medicinske fakultete v Ljubljani na ime Sivic Albin iz Dobropolja,
občina Brezje na Gorenjskem. S tem jo
preklicujem.
991
Sivic Albin

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodno milice v
Ljubljani na ime Kočevar Fani iz Ljubljane ta jo e tem preklicujem.
1004
Kočovar Fani

Izgubila sem izpričevalo IV. razreda t
in izpričevalo o končnem izpitu na meščanski šoli zavoda Lichtenturn v. Ljubljani na ime Spendal Vera z Javornika,
okraj Radovljica. S tem iih preklicujem.
987
Špendal Vera

Izgubil sem maturitetno izpričevalo
III. moške realne gimnazije v Ljubljani
iz L 1940. na ime Kravos Vladimir iz
Krškega. S tem ga preklicujem.
1024
Kravos Vladimir

Izgubila sera nakaznico za kurivo serija C št. 11674, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Tišina Marija iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
• 1014
Tišina Marija

Izgubil sem akademsko legitimacijo
medicinske fakultete v Ljubljani na ime
Luzar Saša iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
996
, Luzar Saša

Izgubljena je bila univ. študentska legitimacija medicinske fakultete v Ljubljani na ime Anamarija Cholewa, stud.
med., rojena 27. septembra 1921 v Zagrebu in se s tem preklicuje.
1011
Cholewa Anamarija

Izgubil sem indeks teološke-fakultete
univerze v Ljubljani na ime Mehle Stanislav iz Novega mesta. S tem ga preklicujem.
1026
Mehle Stanislav

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Cernič Roman
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1012
Cernič Roman

• Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v.Ljubljani na ime Pajk Josip iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1018
Pajk Josip
t

Izgubil sem izpričevalo IV. letnika
srednje tehnične šole (gradbeni odd.)
v Ljubljani, izdano 1. 1941. na ime Deisinger Ludvik iz Ljubljane. S tem ga
preklicujem.
1015
Deisinger Ludvik

Odvzeta mi je bila legitimacija medicinske fakultete univerze v Ljubljani na
ime Soban Dušan Julij iz Ljubljane.
S tem jo preklicujem.
1019
Soban Dušan Julij

-

Izgubil sem izpričevalo IV. letnika in
diplomo srednje tehnične šole (gradbeni odd.) v Ljubljani iz 1. 1939/40. na
ime Peric Slavko iz StrnišČa pri Ptuju.
S tem ju preklicujem.
997
Peric Slavko

h—r— •••

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Dolinar Jožefa iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1017 .
Dolinar Jožefa

't Uničena mi je bila univerzitetna legi.
timacija medicinske ' fakultete v Ljubljani na ime Satler Jože iz Slov. Gradca.
S tem jo preklicujem.
992
Satler Jože

Uničena mi je bila nova osebna izkaznica št. 038628, izdana od komande

Izgubil sem novo osebno izkaznieo,
Izdano •• komande ~•••- milice v

Izgubil eem indeks filozofske fakultete (odd. za slavistiko) univerze v Ljubljani na ime Vitez Oskar iz Sežuno in
ga s tem preklicujem.
1002
Vitez Oskar
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani in delavsko knjižico, izdano •
od Združenja zidarskih mojstrov v Ljubljani, obe na ime Vižintin Jože iz Ljubljane. Obe listini s tem preklicujem.
1020
Vižintin Jože
Izgubil eem izpričevalo V. a razreda
II. drž. moške realne gimnazije v Ljub- ^
ljani za 1.1943/44. na ime Žerjav Zma- ,
goslav iz Ljubljane in ga s tem preklicujem.i
1008
Žerjav Zmagoslav
Izgubila sem diplomo o učiteljskem
izpitu z dne 25. junija 1930,- št. 30, izdano od drž. učiteljišča y Ljubljani na
ime Zigon Al. Milena in jo s tem preklicujem.
;
1009
Žigon Al. Milena
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od .ajonekega odbora OF na Igu
na ime Znidaršič Andrej iz Iške Loke.
S tem jo preklicujem.
1025
Znidaršič Andrej

Urednik: Poh&r Robert: ti»k in uiožha: LiskanuA •••••• _ ak** « i,iiihn,»ni
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3. Zračni promet
Üen 37.
1. Vse domače letalske družbe morajo vnašati v
državo vse presežke deviz, ki jim niso neogibne za
vzdrževanje redne zračne plovbe z inozemstvom ali v
inozemstvo.
2. Zvezni minister za finance uredi v sporazumu z
resornim zveznim ministrom s posebnimi odločbami vse
podrobnosti v zvezi e poslovanjem teh družb.
3. Prav tako uredi zvezni minister za finance v sporazumu z resornim zveznim ministrom s posebnimi odločbami tudi poslovanje predstavništev in agencij tujih
letalskih družb in poslovanje tujih letal, ki pristajajo na
naših letališčih in hidroavionskih bazah.
4. Potniški in poštni promet Cleo 88.
L Če naj ostanejo iz inozemstva vnesene vrednosti
tudi še po vnosu v našo drŽavo r lastništvu Inozemcev,
jo potrebno priskrbeti dovolitev Narodne banke in pri
tem predložiti dokaze, da so vrednosti vnesene v državo.
2. Da bi ee dokazal vnos kakršnih koli vrednosti iz
inozemstva po pošti, je treba pošiljke predložiti najbližjemu sedežu Narodne- banke, da se komisijsko odprejo
in ugotovi vsebina.
3. Za dokaz o vnosu vrednosti izven poštnega prometa rabijo posebna pismena potrdila, ki jih izdajo carinski obmejni organi, akò potnik to zahteva.
a) Odhod v inozemstvo
Člen 89.
1. Pravico nakupa tujih plačilnih sredstev za potrebe odhoda v inozemstvo imajo samo domačini na podlagi redno vidiranih potnih listin. Nakup se sme opraviti
eamo na način in v mejah, določenih za države, kamor
taka oseba' potuje.
2. Prodana plačilna sredstva morajo ne glede na njU
hovo obliko (valute, Čeki, pošiljke ipd.) pooblaščeni denarni zavodi ali pooblaščeni menjalci, ki so jih prodali,
ali devizna oblastva oziroma devizni organi vpisati v
potne listine.
3. Inozemoi, .ki potujejo iz naše države v inozemstvo,
»mejo nabaviti tuja plačilna sredstva samo v izjemnih
Primerih, ako si priskrbe dovolitev bančno-valujnega
oddelka zveznega ministrstva za finance.
4. V primerih h odstavkov 1. in 3. tega Člena smejo
opraviti prodajo oziroma prenos tujih plačilnih sredstev
samo pooblaščeni denarni zavodi oziroma pooblaščeni
menjalci; pooblaščeni menjalci pa smejo prodajati eamo
efektivne tuje valute.
5. Pri povratku v državo morajo domačini prijaviti
neporabljene zneske tujih plačilnih sredstev carinarnici,
ki Jim te zneske vpiše v potno listino. Te zneske so potniki dolžni v roku 15 dni ponuditi v odkup pooblaščenim
denarnim zavodom oziroma pooblaščenim menjalcem,
a
ko gre za valute.
6. Isto velja tudi za vsa tuja plačilna sredstva, ako
se potovanje opusti.
7. Pooblaščeni denarni zavodi in pooblaščeni menjalci morajo pregledati po potnih listinah, ali se je
potnik, kateremu prodajo, tuja plačilna sredstva, ravnal
v
prejšnjih primerih v smislu odstavkov 5. in 6. tega
Člena. Ako ugotove nepravilnost, mu ne smejo prodati
toiih plačilnih sredstev» primer pa s morajo prijaviti

bančno - valutnemu oddelku zveznega ministrstva xa
finance.
Člen 40.
"L Vse nedovoljene količine plačilnih sredstev, katere poskusijo posamezniki brez prijave obmejnim oblastveni iznesti v inozemstvo, se zaplenijo v korist zveznega ministrstva za finance, prijavljene količine, ki presegajo zneske, katerih iznos je dovoljen, pa se odvzamejo
in položijo za račun zadevnih oseb pri Narodni banki.
2. Za vsako zaplenjeno oziroma odvzeto količino teb
vrednosti izdajo obmejna oblastva redno potrdilo osebi«
kateri so se vrednosti odvzele.
3. 0 razpolaganju s položenimi vrednostmi odloča
bančno-valutni oddelek zveznega ministrstva za finance.
4. Predpisi tega člena veljajo po naliki tudi za pri.
mere iznašanja vrednosti v inozemstvo na drug način
(po pošti in podobno).
b) Prihod inozemcev in tranzitri
potniki
• Člen 41.
1. Inozemski potniki morejo za svojega bivanja v
naši državi prodajati vnesena tuja plačilna sredstva samo
pooblaščenim zavodom oziroma pooblaščenim menjalcem.
2. Inozemci imajo pravico, vnesena plačilna sredstva
v smislu odstavka 1. tega Člena s prodajo za dinarje v
celoti ali delno realizirati in smejo morebitne ostanke
neprodanih tujih plačilnih sredstev pri odhodu iz drŽave
iznesti, če imajo redno potrdilo o vnosu. Isti postopek
velja tudi za tiste zneske v tujih plačilnih sredstvih,-ki
jih inozemoi prejmejo iz inozemstva za svojega bivanja
v naši drŽavi, če imajo redna potrdila pristojnih deviznih
oblastev oziroma organov. Iznos teh ostankov je dovoljen
samo v tisti višini, ki je verjetna glede na trajanje bivanja v naši državi.
3. Inozemci morejo vnesena tuja plačilna sredstva
menjati pri pooblaščenih denarnih zavodihj oziroma pri
pooblaščenih menjalcih za tuja plačilna sredstva, ki se
glase na drugo valuto; vendar smejo pooblaščeni denarni
zavodi in pooblaščeni menjalci dajati proste devize in
valute samo za prevzete proste devize in valute
Člen 42.
1. Zneski, prejeti po ' posameznih kliringib ali v
smislu turističnih sporazumov, se morejo, kolikor se ne
porabijo v državi, vrniti v inozemstvo samo po tisti poti,
po kateri so bili v našo državo vneseni.
2. Neporabljeni zneski, prejeti v državi po kakršni
koli drugi osnovi, se morajo položiti pri pooblaščenih
denarnih zavodih na račun inozemskih lastnikov. Poobla.
ščeni denarni zavod si mora takoj priskrbeti od Narodne banke odobritev glede kategoriziranja teh terjatev
(člen 24., točka 3. tega pravilnika).
Člen 43.
Tranzitni potniki morejo iznesti samo tiste .zneske
v tujih valutah in devizah, za katere so jim naša carinska
oblastva pri prihodu v državo izdala potrdila, nikakor pa
ne večjih zneskov.
Člen 44.
'
i
Z zneski, prejetimi po kliringu in plačilnih sporazumih, morejo inozemoi kupovati vozne listke (železniške, parobrodne, letalske, za spalne vozove, za prtljago
ipd.) za tuje relacije samo za neposredni povratek v
svojo državo.
'
'
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Člen 45.
1. Vse nedovoljene količine efektivnih dinarjev, ki
bi jih posamezne osebe poskušale brez prijave obmejnim
oblastvom vnesti v našo državo, se zaplenijo v korist
zveznega ministrstva za finance. Prijavljene količine, ki
presegajo zneske, katerih vnos je dovoljen, se odvzamejo
in položijo na račun prizadetih oseb pri Narodni banki.
2. Za vsako zaplenjeno oziroma odvzeto količino teh
zneskov izdajo obmejna oblastva redno potrdilo osebi,
kateri so bili ti zneski odvzeti.
3. 0 razpolaganju s položenimi zneski odloča bančnovalutni oddelek zveznega ministrstva za finance.
4. Predpisi tega člena veljajo po naliki tudi za primere vnosa efektivnih dinarjev v državo k.ako drugače
(po pošti ipd.).
VI. PLEMENITE KOVINE
Člen 46.
izvoz plemenitih kovin v nepredelani in kovani
obliki v inozemstvo je prepovedan.
Člen 47.*
1. Pravico odkupa celotne proizvodnje plemenitih
Kovin v državi ima Narodna banka v imenu države.
2. Zvezni minister za finance uredi s posebno odločbo nadzor nad proizvodnjo plemenitih kovin v državi.
Člen 48.
Prepovedano je topiti kovano zlato (zlatnike). Topiti
in pretapljati zlato drugačne oblike je dovoljeno samo
obrtniškim in industrijskim podjetjem v njihovem opravilnem obratu.
Člen 49.
1. Izključno pravico kupovanja kovanega zlata, L j.
zlatnikov, ne glede na to, ali so ti zakonito plačilno sredstvo v kaki državi ali ne, kakor tudi plemenitih kovin
v palicah ima Narodna banka.
2. Pravico odkupovanja zlatnikov more Narodna
banka prenesti tudi •• pooblaščene denarne zavode in
pooblaščene menjalce.
3. Vse druge osebe morejo kupovati zlatnike eamo
z dovolitvijo Narodne banke,
4. S palico se rasarne vsaka oblika nepredelanih plemenitih kovin.
Člen 50.
1. Staro zlato smejo nakupovati samo tiste obrtniška
in industrijska podjetja, ki dobijo za to dovolitev Narodne banke.
2. S starim zlatom se razumejo vse vrste zlatih izdelkov, ki se kupujejo ali prodajajo po teži in ceni čistega
zlata, ne glede na vrednost izdelave.
Člen 51.
1. Obrtniška in industrijska podjetja morejo za potrebe lastne obrtniške oziroma industrijske predelave
kupovati tiste količine in vrste zlata, ki so navedene v
posebnih dovolilih, izdanih po Narodni banki. To nakupovanje morejo opravljati samo v svojih poslovnih prostorih.
2. Palice, ki jih dobe s topljenjem tega zlata, se
smejo uporabiti samo za nadaljnjo predelavo v lastnem
podjetju. Prodati se smejo te palice z dovolitvijo Narodne
banke samo drugim obrtniškim in industrijskim podjetjem, ki ee bavijo s predelavo zlata.

3. Obrtniška in industrijska podjetja morajo voditi
kontrolno knjigo o kupljenem, predelanem in potrošenem zlatu po predpisih, ki jih izda zvezno ministrstvo
za finance.
4. Zlato v znanstvene in druge namene se more kupovati samo po dovolitvi Narodne banke.
Člen 52.
1. Zobozdravniki in zobni tehniki dobivajo za potrebe svoje ordinacije zlate polizdelke od za to pooblaščenih obrtniških in industrijskih podjetij.
2. Zobozdravniki in zobni tehniki smejo od svojih
pacientov kupovati samo stare zobotehnične izdelke
(krone, mostove, zlate zobe, zlate proteze' ipd.) in smejo
tako kupljene količine zlata v teh primerih uporabiti za
posredno predelavo v svoji ordinaciji ali pa jih odstopiti
pooblaščenim obrtniškim in industrijskim podjetjem.
3. Zobozdravniki in zobni tehniki so dolžni voditi
kontrolno knjigo o kupljenem, predelanem in potrošenem
zlatu, kakor to predpiše zvezno ministrstvo za finance.
Člen 53.
Prepovedano je dajati alj sprejemati v zastavo zlatnike, zlat« Dolizdelke in zlate palice.
VII KONČNE DOLOČBE
Člen 54.
Ta pravilnik v$Tfa od dneva objave v Uradnem listu
demokratske federativne Jugoslavije.
Beograd dne 21. septembra 1945.
Minister za finance;
Sr. Žujović s. r,

684.
Odločba o ukinitvi vojno monopolske takse na
eksplozive
(minister za finance, IV. št. 4264 z dne 16. avgusta
1945).

685.
Na prijavo Milana Grola, ministra v p. iz Beograda
o obnovi delovanja Demokratske stranile izdaje zvezno
ministrstvo za notranje zadeve na podlagi člena 7., toč. b)
zakona o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih,
kw eo izpolnjeni pogoji iz členov 3, in 6. zakona, tole

odločbo
e odobritvi obnove delovanja Demokratsko stranke
Po predloženem programu in pravilih se odobruje
otmova delovanja Demokratske stranke s pravico delovanja v območju demokratske federativne Jugoslavije.
Ta odločba naj se dostavi Milanu Grolu kot prvemu
podpisniku na prijavi, federalnim ministrstvom za notranje zadeve in Uradnemu listu' DFJ
Beograd dne 20. septembra 1945.
št 4347.
Minister za notranje zadeve:
Vlada Zcčović s. r-
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686.
Odločba o sestavitvi iniciativnega odbora za ustanovitev nove Počitniške zveze
(minister =»• orosveto, št. 3985 z dne 12. septembra
1945)
687.

V zvezd s členom 1. uredbe o urejanju cen izdaje
ministrstvo za trgovino in preskrbo zvezne vlade, uprava
za cene naslednjo
odločbo
o obračunavanju skonta pri prodaji blaga na kredit
Člen 1.
Industrijska in trgovinska podjetja, ki prodajajo
svoje blago na trimesečni kredit, smejo na odobrene
cene zaračunati največ 2 %> skonta.
Ako so da blago na kredit krajši od treh mesecev,
se mora Skonto 2 % sorazmerno znižati.
Člen 2.
Kjer se pri prodaji blaga na kredit zaračunava "ta
Skonto, je obvezno izdati račun.
Člen3.
Ta skonto se navede na računih kot ločena dodatna
postavka pod odobreno prodajno ceno blaga.
Na te račune se prav tako postavi nrioom'ha »Plačilo v
mesecih od danes«.
Člen 4.
Industrijska oziroma trgovinska podjetja, ki so •••
bavila blago na kredit in plačala zanj skonto po členu 1.
te odločbe, sm'ejo ta skonto zaračunati med svoje proizvodne oziroma nabavne cene.
Pri opravičbi svojih kalkulacij oziroma prodajnih
cen morajo ta podjetja dokazati skonto z ustreznimi
fakturami.
člen 5.
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 10. septembra 1945.
Št. 6985.
Minister za trgovino in preskrbo:
Ini. Nikola Petroyié s. iv

688,

Na podlagi člena 1. uredbe o načrtnem razdeljevanju
in potrošnji blaga z dne 12. maja 1945 izdaje minister
za trgovino in preskrbo tole
odločbo
o ureditvi živinskih trgov in o obvezni prodaji
klavno živine
Člen 1.
Radi ureditve živinskih trgov se federalna ministr. stv'a za trgovino in preskrbo pooblaščajo, da vsako za
s
voje območje izdajajo ustrezne predpise in naredbe, s.
katerimi se:
'
,

1. ustanavljajo sejmi za klavno živino;
2. določijo območja, ki bodo na posameznih •••••
prodajala klavno živino;
3. predpišejo pogoji za dogon živine na te sejme;
4. predpišejo pogoji, po katerih se sme živina goniti
iz kraja v kraj v območju federalne enote oziroma pokrajine, v zvezi s točko 2. odločbe zveznega ministra za
trgovino in preskrbo o prevažanju oziroma prenašanju
kontroliranega blaga iz kraja v kraj, štev. 3858 z dne
5. julija 1945.
S tem se nikakor ne sme posegati v predpise, ki urejajo promet kontroliranega blaga med federalnimi enotami;
5. določijo pogoji za klanje živine.
Člen 2.
Po potrebi morejo federalna ministrstva za trgovin«
in preskrbo vsako za svoje območje predpisati obvezne
prodajo klavne živine. '
V tem primeru morejo federalna ministrstva za trgovino in preskrbo v sporazumu s federalnimi ministrstvi
za kmetijstvo predpisati oddajo klavne živine posameznim okrožjem, okrajem in občinam, paziti pa morajo pri
tem, da se breme oddaje enakomerno in pravično poraz,
deli na vse živinorejce in da je obremenitev posameznih
okrožij, okrajev in občin sorazmerna dejanskemu stanju
klavne živine in niihovim močem.
Člen 3.
Odkup klavno" živine, bodisi po prosti ali po obvezni
prodaji, smejo opravljati samo podjetja ali ustanove, ki
jih za to pooblasti federalno •a»ieiiet«A o» twiavmû in
preskrbo za svoje območje.
Člen 4.
Pooblaščena odkupna podjetja oziroma ustanove so
pod neposrednim nadzorstvom federalnega ministrstva
za trgovino in preskrbo.
Zvezno ministrstvo za trgovino in preskrbo izvaja
vrhovno nadzorstvo nad poslovanjem teh podjetij oziroma ustanov na vsem območju demokratske federativne
Jugoslavije in po potrebi izdaje predpise in naredbe za
vzporedbo njihovega dela.
Člen 5.
Ta odločba velja od dneva, objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 17. septembra 1945.
St 12339.
Minister za trgovino in preskrbo:
Inž. Nikola Petrovič s. '
689.
Odločba o cenah usnju, ki ga dobavlja UKRRA •
(minister za trgovino in preskrbo, št. 6375—7145 z
dne 28. avgusta 1945).
690.
Odločba o cenah živilom, ki jih dobavlja UNRRA
(minister za trgovino in preskrbo, št. 7143, 7153 in
7154 z dne 3. septembra 1945).

3fc

691.
V zvezi s členom 1. uredbe o urejanju cen Izdaje
zvezno ministrstvo za trgovino in preskrbo, uprava za
cene naslednjo

odločbo
o dopustni meri kosmatega zaslužka pri divib
v prodaji na drobno
Člen 1.
Ako delijo trgovci drva na drobno neposredno potrošnikom, pa so ta drva nabavili od trgovcev na debelo
po cenah, ki veljajo za trgovino na debelo, smejo zaračunati na nabavno ceno, določeno v smislu navodila
zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo št. 2902,
objavljenega v Uradnem listu DFJ z dne 22. maja 1945,
kot svoj dopustni kosmati zaslužek največ 10 ?/o.

Člen 2.
5°/ona dopustna mera kosmatega zaslužka za drva v
trgovini na drobno, določena v navodilu zveznega mini:
strstva za trgovino in preskrbo za določanje cen v trgovini na debelo in na drobno št. 2902, ostane će dalje y
veljavi za trgovce na drobno, ki nabavljajo drva neposredno od proizvodnikov.
Člen 3.
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem
listu DFJ.
Beograd dne 15. septembra 1945.
St. 8356.
Minister za trgovmo in preskrbo;
Ini. Nikola, Petroli g, r„
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Številka 30.

01*1« ve
Sodna oblastva
Trgovinski register
Spremembe m dodatki:
185.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 8. oktobra 1945. '
Besedilo: sAtama«, tekstilna tvornica,
družba z o- z. Maribor-Košaki.
Na osnovi odloka o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino (posebna priloga k št. 6 Uradnega lista SNOS-a
z, dne 6. junija 1945, št. 25) se izbrišejo
naslednji za podpis upravičeni upravni
svetniki in prokurdsti: Bujatti Evgen,
industrialec, Maribor, Aškerčeva ulica 9,
Golob Josip, knjigovodja v Košakih 70,
Günther Bujatti, industrialec v MariboruKošakih in Bujatti Helena, industrialka,
Dunaj.
Na novo se vpiše poslevodeči upravnik podjetja Fran Orešič, delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. oktobra 1945.
D— Eg — B 19/10.
186.

Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 12. oktobra 1945.
Besedilo: Ing. I. & K. Bühl, livarna
zvonov in kovin, tvornica kovinastih izdclkov.
Na osnovi členov 1-» 3., 4., 8., 9. in 10.
odloka AVNOJ-a z dne 21. XI. 1944 o
prehodu sovražnega imetja v državno
svojino se izbrišeta dosedanja družabnika ing. Jožef Bühl, tovarnar v Mariboru in ing. Kurt Bühl, strojni tehnik v
Mariboru.
Na novo se vpiše Srečko Preželj, dele,~at ministrstva za industrijo in rudarstvo, ki podpisuje tvrdko tako, da postavi pod žig dosedanjega tvrdkinega
imena z označbo delegata svoje ime.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. oktobra 1945.
Rg A 29/7.
187.
*
Sedež: Maribor.
£an vpisa: 9. oktobra 1945.
Besedilo: Jugoslovanska tovarna za
izdelovanje Dr* 0ctIicr-Jcvcga pecilnega
••••••, družba;z o. z. v Mariboru.
Na osnovi čl. 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odloke AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944
o prehodu sovražnikoveca imetja v drz vnn
?
svojino se izbr'?"'n clC'w,nnii nosiovodje Grandi Karl, uradnik, Voslau

in König Walter, ravnatelj, Baden ter
prokuristi inž. Rudolf Zehentner, uradnik, Barnstadt Kata, König Helena, König Rudolf, vsi v Badnu in Draksler
Marija, Maribor-Studenci.
Na novo se vpiše poslovodja-upravnrk
Evgen Bergant, delegat ministrstva za
industrijo in rudarstvo v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. oktobra 1945.
D - Rg C II 11/33.
*
188. •
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 12. oktobra 1945.
Besedilo: ^Kovina«, prva Jugoslovanska mctalurgična industrija đ. d.
Na osnovi členov 1., 3., 4., 8., 9. in 10.
odloka AVNOJ-a z dne 21. XI. 1944 o
prehodu sovražnega imetja v državno
svojino se izbrišeta prokurist Zdenko
Pipuš, zasebni uradnik v Mariboru in
upravitelj Alojzij Hardt, revizor v Mariboru.
Na novo se vpiše Srečko Preželj, delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo, ki podpisuje tvrdko tako, da postavi pod žig dosedanjega tvrdkinega
imena z označbo delegata svoje ime.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. oktobra 1945.
Rg B I 12/52
*
189.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 12. oktobra 1945.
Besedilo: Ludvik Franz in sinovi.
Na osnovi čl. 1., 3., 4., 8., 9. in 10. od.
loka AVNOJ-a z dne 21. XI. 1944 o prehodu sovražnega imetja v državno svojino se izbrišeta družabnici Inge Franz
in Gerhilde Blanke ter prokuristi Oton
„Wiesthaler, Josip Pinterič in Hans Vòdušek.
Na novo se vpiše Paglavec Nada, delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo, ki podpisuje tvrdko tako, da podpiše pod žigom sedanjega tvrdkinegaimena svoje ime.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. oktobra 1945
Rg A 51/58
,*
ISO.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 8. oktobra 1945.
Besedilo: Mariborska toTarna svHc,
družba z o. z.
Na osnovi odloka o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino (posebna priloga k št. 6 Uradnega lista SNOS-a
z dne 6. junija 1945, št. 25) se izbrišejo
naslednji za podpis upravičeni upravni
svetniki in nroknristi: ing. Himmler
Adolf, posestnik na Pesnici in Kavčič

Franc, trgovec v Mariboru, Rotovški
trg 6, poslovodja Berchtold Ernest, industrialec v Mariboru, Tattenbachova 2
in Ussar Maks, industrialec v Mariboru,
Gregorčičeva ul. 17 ter poslovodja Wölfl
Oton, tehnični, uradnik iz Egger-ja, sedaj v Mariboru.
Na novo se vpiše poslevodeči upravnik podjetja Orešič Fran, delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo v
Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. oktobra 1945.
D — Eg — C II 101/23.
*
191.
Sedež: Ruše pri Mariboru.
Dan vpisa: 8. oktobra 1945.
Besedilo: >Aga — Ruše« d. d.
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo v Ljublja,ni z dne 14. junija
1945 se izbrišejo naslednji člani uprav,
nega sveta: predsednik ing. August Philipp, Weydmann, Dunaj, podpredsednik
ing. Karl Platzer, Dunaj, člani dr. Otto
Blanke, Maribor, dr. Ernst Davidis, Dunaj, Gosta Enlund, konzul, Beograd, ing.
Mader Robert, Ruše, načelnik ing. Mader Robert, Ruše in prokurist Niemczanowski Adalbert, Ruše.
Na novo se vpiše upravnik podjetja
ing. Slavko Majcen, delegat ministrstva
za industrijo in rudarstvo, Ruše.
Okrožno, sodišče v Maribor«
dne 8. oktobra 1945.
D — Rg B 14/39.
*
192.
Sedež: Ruše pri Mariboru.
Dan vp^sa: 8. oktobra 1945.
Besedilo: Tvornica za dušik đ. d. Ruše.
Na podlagi dekreta Narodne vlade Slovenije, ministrstva za industrijo in rudarstvo: v Ljubljani z dne 14. junija 1945
se i7br 'ejo naslednji člani upravnega
sveta: dr. Heinrich Bütefisch, Merseburg, Leunawerke, predsednik, dr. Hans
Kühne, Leverkusen, namestnik predsednika, dr. Otto Blanke, Maribor, dr,.
Heinrich Gattineau, Bratislava/Dunaj
Ludwig Hopfgartner, Dunaj, ing.-Karl
Platzer, Dunaj, dr. Karl Meyer, Bratislava/Troisdorf, člani načelstva: ing.Robert Mader, Ruše, dr. Ernst Hackhofer.
Dunaj, ravnatelj dipl. ing. Robert Mader, Ruse in prokurist Adalbert Niemczanowski, Ruše.
# Na novo se vpiše uoravnik podjetja
mg. Slavko Majcen, delegat ministrstva
za industrijo in rudarstvo, Ruše.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. oktobra 1945.
D - Rz B II 15/39.

Štev. 30.

Stran 78.
dekorativnih slikarjev, pleskarjev in
193.
Sedež: NOTO mesto, Ragovska cesta črkoslikarjev z omejenim jamstvom v
Ljubljani.
M; 13.
Zadruga je bila ustanovljena na skupDan vpisa: 4. oktobra 1945.
ščini dne 20. julija 1945 za nedoločen čas.
Besedilo: Penca Josip.
Naloga zadruge je, da za svoje člane
Obratni predmet: Predilnica in tkalnabavlja surovine, orodje in druge ponica za volno in bombaž.
Imetnik firme: Penca Josip, Novo me- trebščine ter.izdeluje vsa stavbeno in
pohištveno slikarska in pleskarska in
sto, Ragovska cesta št. 14.
Zaznamuje se, da je prešlo v smislu črkoslikarska dela v skupnih delavničl. 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odloka AVNOJ-a cah in vnovčuje vse v stroko epadajoče
z dne 21. XI. 1944 vse premično in ne- izdelke. Nadalje skrbi za strokovno izpremično imetje te firme v državno obrazbo svojih članov, zlasti tudi za
svojino in ji je bil z dekretom Narodne vzgojo naraščaja.
Zadružni delež znaša 1.000 din in se
vlade Slovenije, ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani z dne mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvakrat12. VII. 1945, št. 838/1, postavljen za
delegata Ferjančič Alfonz, tekstilni teh- nim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
nik v Novem mestu.
Dosedanji lastnik firme se hkrati iz- tem, da jih nabije na zadružni razglasni
briše. Vse obveznosti te tvrdke prevza- deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
me glede aktiv in morebitnih pasiv notajnik, blagajnik in 2 člana, ki jih voli
va prevzemnica firme.
Vsi morebitni upniki te firme naj se skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
z^lasijo pri delegatu.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuOkrožno narodno kot trg. sodišče
jeta predsednik in tajnik upravnega odv Novem mestu
bora, če sta pa odsotna, dva za to podne 4. oktobra 1945.
oblaščena Člana upravnega odbora.
Keg A II 68/3
Člani upravnega odbora so:
Škrinjar Anton, slikar v Ljubljani,
194.
Gregorinova 10, predsednik,
Sedež: Novo mesto.
Krošelj Roman, slikar v Ljubljani,
Dan vpisa: 4. oktobra 1945.
Velebitska 10, podpredsednik,
Besedilo: Povh Joško.
Pogačar Jakob, slikar v Sp.Hrušici 4,
Obratni predmet: Predilnica.
Kejžar Štefan, slikar, Breg št. 6 in
Imetnik Povh Joško, trgovec v Novem
Gašperšič Pavel, slikar v Ljubljani,
mestu.
Izbriše se dosedanji lastnik in obratni Dunajska cesta 36.
Okrožno sodišče v Ljubljani
predmet: »predilnica«.
dne 4. oktobra 1945.
Hkrati ee vpiše, da je prešlo vse preFi 13/45-3 — Zadr. V 4/1.
mično in nepremično imetje te firme
v smislu čl. 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odloka AVNOJ-a v državno svojino in je 196.
Sedež: Moravče.
b!l z odlokom Narodne vlade Slovenije,
Dan vpisa: 3. oktobra 1945.
r.iinistrstva za industrijo in rudarstvo v
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeLjubljani z dne 14. VII. 1945, It. 739/1,
postavljen kot delegat Ferjančič Alfonz, jenim jamstvom Moravče.
^ Zadruga je bila ustanovljena na skuptekstilni tehnik v Novem mestu.
ščini
dne 11. septembra 1945 za nedoloVsi morebitni upniki prednje firme
čen čas.
naj se zglasijo pri delegatu.
Naloga zadruge je: a) da pod vodKončno se vpiše, da se besedilo firme, obratni predmet in dosedanji sedež stvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
glasi odslej:
Novotcks,* tekstilna industrija Joško načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proPovh, Novo mesto.
Postavljeni del»gat Alfonz Ferjančič račun obnovitvenih del za vsakega pob-> kot rvrdkin poslovodja podpisoval sameznega člana in za celotni okoliš;
tako, da bo s štampiljko odtisnjenemu nadalje določi višino obremenitve v delu
bssedilu firme: >Novoteks, tekstilna in- in denarju in odplačilni načrt za vsakedustrija Joško Povh, Novo mesto« pri- ga člana; c) da posreduje med člani in
narodno oblastjo za ureditev zemljiškostavil svoj lastnoročni podpis.
Vse obveznosti dosedanje tvrdke pre- knjižnih, služnostnih in drugih event,
vzame glede aktiv m eventualnih pasiv spornih odnosov (komasacija); č) da
priskrbuje kredit za nabavo materiala
nova prevzemnica firme.
in izvedbo obnovitvenih del; d) da
Okrožno narodno kot trg. sodišče
skupno
nabavlja in izdeluje, zbira in
• Novem mesto
porazdeljuje med svoje Člane gradbeni
dne 4. oktobra 1945.
material; e) da s pritegnitvijo vseh razBeg A II 65/3
položljivih delovnih moči pod vodstvom
tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobreZadružni register
nem obnovitvenem načrtu; f) da po
možnosti od pristojnih vojaških oblasti
Vptst
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla195,
eti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim
Sedež: Ljubljane.
odreja delo po njihovi strokovni USDODan vpisa: 8. oktobra Î9J5.
Besedilo» gEndaktimft ••••••• ••••. aohJ jen pati»

i

Zadružni delež znaša 500 din in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak za^užnik jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to po<
oblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Jančigaj Jože, krojač v Moravčah,
predsednik,
Ribič Franc, kmet, Podbrdo, tajnik,
Berlot Srečko, učitelj, y Moravčah,
blagajnik,
Toman Ciril, ravnatelj v pok. v Moravčah,
Bizilj Ciril, kmet v Moravčah,
Rožič Jože, kmet, Viševk,
Bregar Antonija? kmetica v Zalogu.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. oktobra 1945.
Fi 36/45-2 — Zadr. V 3/1.
*
197.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 9. oktobra 1945.
Besedilo: Posojilnica Narodni đom t
Mariboru, registrovana zadruga z omejenim jamstvom.
Na podlagi odloka okrožnega odbora
OF Maribor z dne 20. septembra 1945,
št. 008—1530/45, so izbriše dosedanji
naslov zadrugo >Vorschußkasse Volksheim in Marburg, Genossenschaft mit
beschränkter Haftung« in z odlokom, a
dne 7. maja 1941 imenovani komisai
dr. Otto Blanke, odvetnik v Mariboru.
Na novo se vpiše prvotni naslov za*
druge »Posojilnica Narodni dom v Mariboru, zadruga z omejenim jamstvom«
in z odlokom okrožnega odbora OF v
Mariboru z dne 20. septembra 1945,
št. 008—1530/45, postavljeni delegat Vollmaier Drago, zadružni revizor v Mariboru, ki zastopa zadrugo pravnoveljavno
v vseh'zadružnih poslih v smislu praviL.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. oktobra 1945.
D — Zadr. I 45/64:
To 3/45—1.
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Oglas
Tožeča stranka: Sram Olga, stanujoča
v Mariboru, Gregorčičeva ulica 23; tožena stranka: Sram Herman, šofer, sedaj neznanega bivališča.
Tožeča stranka je zoper toženo stran.
ko vložila tožbo na ločitev zakona.
Ker bivališče tožene stranke ni znano,
seji postavlja za skrbnika na Čin tov.
Cojhter Ivan, pripravnik pri okrožnem
sodišču v Mariboru, ki bo čuval njene
interese, dokler se sama ne javi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. oktobra 1945.
T 4/45-1.

.

*

1056

Oglas
Tožeča stranka: Z.ipan^iČ Kari, kamnoseški mojster v Dravogradu 24. sedai.

POSEBNA PRILOGA
k iter. 44. „Uradnega Ihta Slorenakega narodno orrobodllneffa ••eta in Rarefo« Tied« 8\<••••4*
z dne 17. oktobra 1945

Ponatis
ix osrednjega „uradnega lista Demokratične federativne Jugoslavije« it 74
Številka 74 se? ante 28. septembra 1945.
692.

naredbo

Na predlog ministra za trgovino in preskr&o zvezne
vlade izdaje Gospodarski svet naslednje

o obveznem obdelovanju in posetvi zemljišč", ki spadajo pod določbe zakona o agrarni reformi in kolonizaciji, ter ostalih zemljišč, ki so pod državno upravo

tolmačenje
aenor 2. in 3. uredbe o odkupu in prometu: krušnih
• r gospodarskem letu 1945/46.

Člen 1.
Kmetijsko zemljišče, ki spada pod določbe zakona
o
agrarni
reformi in kolonizaciji, mora lastnik do preFederalna narodna oblasfcva smejo tudi zji koruzo
predpisati obvezno oddajo vseh .tistih količin, ki pre- vzema tega zemljišča po pristojnih oblastvih posejati in
ostanejo imetnikom, ko zadovoljijo potrebe, kalnega go- obdelovati prav tako, kakor je to delal do izdaje tega
spodarstva glede prehrane ljudi in živine ter •• seme. zakona.
Ako se je agrarno zemljišče prevzelo v smislu naPravica iz tretjega odstavka člena 3. se more potemredbe
ministrstva za kmetijstvo zvezne vlade št 7504
takem nanašati sama na tiste koUčine, katere posamezni
z
dne
8.
septembra 1945, morajo začasni upravitelji preimetnik prihrani pri žitu, ki se mu je pustilo za potrebe
vzeto agrarno zemljišče posejati in obdelatL
gospodarstva.
Ako lastnik noč© obdelati zemljišča, ki ga je bil
Beograd dne 26. septembra 1945.
doslej obdeloval, pa za to nima opravičenih razlogov,
St. 13793.
morajo krajevni narodni odbori poskrbeti, da se zemljišče poseje in obdela, lastnika pa morajo prijaviti priPredsednik
.
Minister
stojnemu državnemu tožilcu v smislu zakona o pobijanju
Gospodarskega
sveta:
zà trgovino in preskrbo:
nedopustne Špekulacije in gospodarske sabotaže.
A. Hebrang s. r.
Ing. N. PetrovM s. r. •
* .
Člen 2.
Ako zemljišča, ki spada pod določbe zakona o
693.
agrarni reformi in kolonizaciji, lastnik doslej sam ni
Ker je drugi odstavek Člena 2. uredbe o prednost- obdeloval, ali ga iz upravičenih razlogov v gospodarskem
nem vrstnem redu pri dodeljevanju zemlje z dne 2. sep- letu 1945/46. ne more sam obdelati, mora poskrbeti kratembra 1945 povzročil napačna tolmačenja, daje Agrarni jevni narodni odbor, da se tako zemljišče obdela in •
evettole
pravem času poseje.
pojasnilo
*
Člen 8.
Cisti dohodek zemljišča, ki spada pod agrarno redrugega odstavka Siena 2. uredbe o prednostnem •
formo in ki ga je obdelal krajevni narodni odbor, ee
vrstnem redu pri dodeljevanju zemlje
uporabi v naslednjem gospodarskem letu kot obratna
Na starše, zakonskega druga in otroke ter na brate glavnica, potrebna za nadaljnje izkoriščanje tega zemIn sestre padlega borca ali žrtve fašističnega terorja se ljišča vse do njegove razdelitve po predpisih zakona o
ne nanaša pogoj, ki je omenjen na koncu tega odstiivka, agrarni reformi in.kolonizaciji.
da je bil padli borec njihov hranilec. Ta pogoj se nanaša
Člen 4.
le na ostale člane hišne skupnosti, ki so oddaljenejši
sorodniki. Ker pa so bili borci po večini mladi in sé ne
Za obdelovanje agrarnega zemîjHRSa »ne krajevni
samostojni ljudje, morajo oblastva za ostale člane hišne narodni odbor še nadalje uporabljati pooblastila po
skupnosti upoštevati to okolnost.
naredbi o mobilizaciji živalskih vpreg (Uradni list DFJ
št.
19 z dne 6. aprila 1945).
Predsednik Agrarnega evjeia:
Moša Pijade s. r.
Člen 5.
_ Na zemljišču, določenem za kolonizacijo na ozemlju
Vojvodine, ostanejo ne glede na naseljevanje in njega
694.
potek še nadalje organi, ki eo doslej obdelovali in vodili
Na podlagi člena 8. uredbe o ustanovitvi Držalme obdelovanje zemlje nemških državljanov in pripadnikov
kmetijske komisije za upravljanje državnih kmetijs&ih nemške narodnosti. Glavna kmetijska komisija za Vojposestev ter, v soglasju e predsednikom Gospodarskega vodino bo tudi v gospodarskem letu 1945'46. nadaljevala
setveni načel na tam zômJiiâûu in, skrbela za obdßktyaa'iß
sveta predpisuje minister za kmetijstvo tole
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zemljišča ne glede na to, ali se to zemljišče v prihodnjem gospodarskem letu izroči naselnikom v posest ali
ne. Prav tako ostanejo na teh zemljiščih do nadaljnje
odredbe tudi državne uprave kmetijskih posestev.
Člen 6.
Na naseljenem zemljišču se uredi s posebno uredbo
obdelovanje zemlje, dodeljene kolonistom, in upravljanje novo ustanovljenih kolonij.
Člen 7.
Državne uprave kmetijskih posestev bodo poslovale
v prihodnjem gospodarskem letu še nadalje tudi tam,
kjer se zemlja razdeli kolonistom.. Njihova pristojnost
se predpiše s posebno uredbo.
Člen 8.
Kmetijskim komisijam in krajevnim narodnim odborom se naroča, da si morajo prizadevati, da se setveni
načrt, določen za ozimne posevke v gospodarskem letu
1945/46., v celoti izvrši.
Člen 9.
Ta uredba velja od dneva objave v Uradnem listu DFJ.
Beograd dne 12. septembra 1945.
Kom. št. 7672.
Minister za kmetijstvo:
Dr. V. Čubrilovic s. r.
695.
Na podlagi členov 1. in 6. uredbe o načrtnem razdeljevanju in potrošnji blaga z dne 12. maja^ 1945 predpisuje minister za trgovino in preskrbo tole

odločbo
o izpolnjevanju dobavne obveznosti glede blaga, ki
spada pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, nastalih
pred osvoboditvijo
Člen 1.
Vse dobavne obveznosti glede blaga, ki spada pod
načrtno razdeljevanje in potrošnjo, nastale pred osvoboditvijo med osebami, katerih poslovni sedež je na
ozemljih različnih federalnih enot, se morajo, ako so z
zasebnopravnega stališča veljavne, a niso izpolnjene,
izpolniti v skladu z uredbo o načrtnem razdeljevanju in
potrošnji blaga z dne 12. maja 1945. ter z odločbami,
izdanimi na podlagi te uredbe.
Člen 2.
Sopogodbeniki in pristojna oblastva tiste federalne
enote, s katere ozemlja naj bi se blago dobavilo, se ne
morejo sklicevati na določbe uredbe o načrtnem razdeljevanju in potrošnji blaga kot na oviro za izpolnitev
prednjih obveznosti.
Člen 3.
Dovolila za prenos blaga iz ene federalne enote v
drugo izdaja v teh primerih minister za trgovino in
preskrbo tiste federalne enote, s katere ozemlja naj se
blago dobavi. Prepis tega dovolila mora to ministrstvo
za trgovino in preskrbo takoj poslati zveznemu ministrstvu zâ trgovino in preskrbo, upravi za preskrbo v
vednost.

Člen 4.
Tako dobavljeno blago spada v kontingent, dodeljen
federalni enoti, v katero se blago uvozi.
Člen 5.
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu
DFJ.
Beograd dne 17. septembra 1945.
St 12340.
Minister za trgovino in preskrbo;
Ing. Nikola Petrovié e. r.
696.
Odločba o cenah premogu iz rudnika 3>Rudopoljel
v Bosni
(minister za trgovino in preskrbo, št. 7663 z dne
20. septembra 1945).
697.
Na podlagi točke II. odločbe Gospodarskega sveta
o določitvi predmetov, ki spadajo pod načrtno razde.
Ijevanje in potrošnjo, daje minister za trgovino in preskrbo tole

tolmačenje
o tem, kateri siri so trdi siri
S trdimi siri, ki spadajo po točki 1&) odločbe ministra za trgovino in preskrbo št 467 z dne 9. junija 1945
(Uradni list DFJ št. 40 z dne 12. junija 1945) pod načrtno razdeljevanje in potrošnjo, eo poleg >kačkavalja<
razumejo tudi trapistovski in ementalski sir ter vsi trdi
siri, ki nimajo v sebi več ko 60°/o vode in dozorijo
enakomerno v vsej gmoti najmanj v 1 do 2 mesecih.
Beograd dne 14.'septembra 1945.
St. 12018.
Minister za trgovino 'in preskrbo:
Ing. Nikola Petrovié s. r.
698.
• Navodilo za uporabo uredbe o cenah žit v gospodarskem letu 1945/46.
„
(minister za trgovino in preskrbo, št. 6898 z dne
10. septembra 1945).

I

699.

Na zahtevo zveznega ministra za" socialno politiko
IV. št. 1918 z dne 4. avgusta 1945 in v zvezi z odločbami ministra za promet GUŽ št. 9939 z dne 13. avgusta 1945, GLAUPOM št. 1163 z dne 15. septembra
1945 in GURS št. 419 z dne 25. avgusta 1945 o potnih'
olajšavah 'za nezaposlene delavce na državnih železnicah,
in ladjah se daje tole začasno

navodilo
o voznih olajšavah za nezaposlene delavce na državnih železnicah in ladjah
1- Ce potujejo nezaposleni delavci iz kraja v kraj
radi •••••••, josamezao ali s skupinah, imajo .popust
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pri vožnji, ki znaša 50% redne vozne cene v III. razredu potniških vlakov in III. razredu ladij v državni
eksploataciji.
Ciani delavčeve družine, ki ga spremljajo na poti,
nimajo pravice do tega popusta.
2. Za delavce po prednji točki se šteje vsakdo, ki
daje svojo telesno ali umsko delovno silo za nagrado v
službo drugih oseb.
3. Popust pri vožnji imajo delavci, če potujejo radi
zaposlitve, ako se ugotovi:
a) da so nezaposleni;
b) da v kraju prebivališča zaposlitve ne morejo dobiti, da pa je verjetno, da se zaposlijo drugje;
c) da glede na njihovo dotedanjo nezaposlenost ter
na posebne' materialne in družinske okolnosti ne morejo
iz lastnih sredstev plačati vseh stroškov potovanja;
4. Da dobi te olajšave, mora delavec imeti objavo
po obrazcu, ki je priložen temu navodilu.
Objave izdajajo javne borze dela, njih podružnice,
izpostave in poverjeništva.
Objave veljajo 14 dni; dan izdaje šteje za prvi dan.
Potovanje se sme začeti na odhodni postaji, ki je
navedena v objavi, ali na kateri koli vmesni postaji,
ki leži med odhodno in namembno postajo ali pristaniščem.
Poleg objave mora delavec imeti tudi izkaznico o
istovetnosti, ki jo je izdalo narodno oblastvo.
6. Več delavcev, ki potuje z iste odhodne na isto
izstopno postajo, sme potovati z eno objavo, in to največ
20 oseb. V tem primeru določi urad, ki izda objavo,
enega izmed delavcev za vodjo skupine ter napiše njegovo ime in število delavcev v ustrezni razpredelek na
prvi strani objave, imena ostalih delavcev pa navede na
njeni zadnji strani. Neposredno pod zadnjim imenom na
zadnji strani objave pritisne urad svoj pečat in postavi
evoj podpis.
Pri potovanju v skupinah mora imeti vsak delavec
izkaznico, kot je določeno v točki 4. tega navodila.
Ako potuje skupno več ko 30 delavcev, mora ustanova, ki izda objavo, prijaviti vožnjo načelniku odhodne
postaje vsaj 24 ur pred odhodom vlaka ali ladje.
6. Pri kombiniranem potovanju z železnico in z ladjo
je potrebna posebna objava za potovanje z železnico in
posebna za potovanje z ladjo.
7. Vsakdo, kdor potuje z objavo za vožnjo s popustom, jo mora pri odhodu predložiti na postaji potniški
blagajni za žigosanje.
Ako objava ni žigosana e postajnim žigom, mora
sprevodnik oziroma ladijski kontrolor vpisati v ustrezni
razpredelek na objavi s tintnim svinčnikom datum in
številko vlaka oziroma ime ladje in to overiti s svojim
podpisom.
8. Imetniki objav morajo na zahtevo kontrolnih organov prometnih ustanov dokazati svojo istovetnost z izkaz,
nico, ki je predpisana za uživanje potne olajšave.
Prekiniti potovanje ni dovoljeno.
Po končanem potovanju se mora objava oddati na
izstopni postaji.
9. V primerih zlorabe olajšave, ki jo določa to navodilo. ee j« treba ravnati po zakonikih Drednisih-

10. Tiskanje in izdajanje obrazcev objav za vožnjo
s popustom po tem navodilu opravlja Osrednja uprava
za posredovanje dela pri zveznem ministrstvu za socialno
politiko.
11. Osrednja uprava za posredovanje dela vodi o
izdanih objavah za vožnjo s popustom razvid in statistiko.
Podatke o izdanih objavah pošilja Osrednja uprava
za posredovanje dela vsakega pol leta ministrstvu za
promet.
12. Za tolmačenje tega navodila eo pristojne Glavna
železniška uprava, Osrednja uprava za posredovanje
dela, Glavna pomorska uprava in Glavna uprava rečnega
prometa, vsaka na področju svoje pristojnosti.
13. Te olajšave veljajo od 1. oktobra 1945.
Iz Osrednje uprave za posredovanje dela dne 20. septembra 1945, št. 1918/45.
Serija
Številka

Velja za potnlSkl vlak III. razreda
Velja za potovanje z ladjo v III.
razredu*
MATICA

Delavec

kot vodja skupin*
, kraj

oseb, poklic
stalnega bivališča
od postajo
(Kraj in datum izdaje objave)

• Nepotrebno črtaj I

(podpis izdatelja)

Velja samo za nezaposlene delavce z izkaznico,
izdano po narodnem oblastvu o istovetnosti
Številka
Serija „

Velja za potniški vlak III. razreda
Velja za potovanje z ladjo v •.
razredu*
OBJAVA
za eno vožnjo e 50 e/« popustom redne vozne eene na železnicah in ladjah v državni eksploataciji na podlagi odločbe
ministrstva za prome-t GU2 it. 9939/45, GLAUPOM ät 1163/45
in GURS št 419/45
za delavca _
;
kot vodjo ekupin«
(inìe in priimek)
.
__ oseb, poklic —~
___
iz
, okraj
, potuje
od postaje
. do postaje
194
(Kraj in datum)
(podpis izdatelja)
M. P.
Zig odhodne postaje
z datumom
Velja 14 dm od dneva izdaje.
* Nepotrebno črtajl

S68
Potovati se sme z odhodne postaje, ki je navedena v
objavi, aH s katere koli vmesne postaje med odhodno in
namembno postajo.
Prekiniti vožnjo ni dovoljeno.
Po končani voZnji se mora objava z voznim listkom vred
cddat. na izstopni postaji.
Zap.
It.

Priimek in ime o*eb,
ki potujejo z vodjo

Pretisk poštnih znamk v Bački
(iz ministrstva za pošto, telegraf in telefon, L Stov.
7781).
702.

• Obnovitev poslovanja Poštne hranilnice • Splitu
(iz Poštne hranilnice dne 15. septembra 1945, I.
št. 3564).

1
2
•

3
itd.

701.

703.

Podpis

Obnovitev poslovanja Poštne hranilnice • Podgorici
(iz Poštne hranilnice dne 24. septembra 1945, I,
št. 8846/1).

700.
Nove vrednosti franko vnih poštnih znamk

Popravek

Ž odločbo ministra za poŠto, telegraf in telefon
III. št. 4071 z dne 7. avgusta 1945 je bil odobren natisk
še štirih vrednosti irankovnib poštnih znamk s podobo
maršala Tita, in sicer po 0.25, 1, 9 in 20 dinarjev: te
znamke tvorijo z že prej izdanimi znamkami po 0.50, 2,
4 in 6 dinarjev serijo z osmimi vrednostmi, in sicer po
0.25, 0.50, 1, 2, 4, 6, 9 in 20 dinarjev.
Znamke so bile natisnjene in dane v promet takole:
po 0.25 dinarjev 19. septembra, po 1 dinar 4. septembra,
po 9 dinarjev 4. septembra in po 20 dinarjev 19. septembra 1945.

V številki 71 Uradnega lista DFJ z dne 18. septembra 1945 je objavljen zakon o taksah. V besedilo, poslano
v tiskarno, eo zašle naslednje napake:*
V členu 6., točki 5. mora namesto >pobranih« biti:
>plačanih«;
v tar. št. 27 mora namesto takse >din. 80.—< biti:
>din. 20.—<;
v tar. št. 45, točki 4. mora namesto besed >ki spada«
biti: >ki ne spada«.
Iz predsedništva Začasne narodne skupščine dne
24. septembra 1945, I. št. 2590.

Iz ministrstva za pošto, telegraf in telefon 19. septembra 1945, 111, it 4071,

« Str, 842, 843. in 347 posebne priloge k Uiadnejmu. tfstt»,

Stran 79.

Štev. 30.
stanujoč v Mariboru, Smetanova ul. 78;
tožena stranka: Zupančič Marija, roj.
Nakrst, sedaj neznanega bivališča.
Tožeča stranka je zoper toženo stranko vložila tožbo na ločitev zakona.
Ker bivališče tožene stranke ni znano,
se ji postavlja za skrbnika na čin tov.
Cojhter Ivan, pripravnik pri okrožnem
sodišču v Mariboru, ki bo čuval njene
interese, dokler se sama ne javi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. oktobra 1945.
*
Sp 13/45—4.
1057

Amortizacija

1053

Odločba

Zaplenja se celokupna premična in
nepremična imovina last Fumata Jožeta, kmeta iz Vologa št. 49, z omejitvijo
po čl. 6. zakona o zaplembi imovine in
0 opravljanju zaplembe.
V smislu ČL 7. cit. zakona se pozivajo
upniki, da prijavijo evoje eventualne
terjatve, ki jih imajo do obsojenca in
ki so nastale pred 6. IV. 1941 oziroma
pred izvršitvijo kaznivega dejanja, zaradi katerega je bil imenovani obsojen.
Okrajno narodno sodišče v Gor. gradu
dne 11. oktobra 1945.
1 Z 190/45.

' *

1045

Poziv

S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti II Suč 101/45 je odrejena zaplemba nepremične imovine
obsojenke Lesar Marije, pos. v Studencih„ Simon Jenkova ul. št. 22.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve-pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 9. oktobra 1945.
1046

I Z 129/45.

Poziv

Na prošnjo stavbenika Huga Sela iz
Celja, Cankarjeva št. 11, ee uvaja poetopek za amortizacijo epodaj navedenega vrednostnega papirja, ki je prosilcu
baje prešel, ter se njegov imetnik po;
živa, da uveljavi v 6 mesecih po objavi
v »Uradnem listu< svoje pravice, sicer
bi se po preteku tega roka izreklo, da
je vrednostni papir brez moči.
. Oznamenilo vrednostnega papirja:
Hranilna knjižica bivše >Volksbank
Cilli< štev. 10106/1069, glaseča se na
ime >Arch. Hugo Schell< z vlogo RM
£480.86. Vloga vinkulirana.
Okrajno narodno sodišče v Celju
dne 9. oktobra 1945.
Sp 63/45—1

I Z 128/45.

1044

Poziv
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča Maribor Sod 407/45 je odrejena
zaplemba imovine obsojenke Cizer Ide,
posestnice, Maribor, Jerovškova ul. 89.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 10. oktobra 1945.
*
I Z-145/45.
1043

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Su 87/45 je odrejena zaplemba nepremične imovine obsojenca
Uzerja Ivana, strugarja, Maribor. Jerovškova ul. 89.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
sodiš*40 sv°te terJatve pri podpisanem
Okraino nprođno sclišFp Maribor
* dne 11. oktobra 1945.

S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti II Suč 176/45 je odrejena zaplemba nepremične imovine
obsojenke Lobe Matilde, pos. v Gor.
Radvanju, Hostejeva ul. Št. 46.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 9. oktobra 1945.
*
D Z 28/45. '
1047

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti II Suč 90/45 je odrejena zaplemba nepremične imovine
obsojenca Vreznika Alfonza, mehanika
iz Maribora, Cankarjeva ul. 24.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 9. oktobra 1945.
II Sp 63/45.

*

1054

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Murski Soboti
je uveden zaplembeni postopek glede
imovine naslednjih:
1. Rajnarja' Martina, posestnika v
Krogu,
2. Rajnar Julijane roj. Borovič, poljedelke v Krogu,
3. Horvata Jožefa, poljedelca v Krogu,
4. Zavca Antona, poljedelca v Krogu,
5. Žitka Antona, poljedelca v Krogu,
6. Hegeduša Jožefa, delaVca v Krogu,
7. Rajnarja Janeza, poljedelca v
Krogu,
8. Kerčmarja Franca, poljedelca v
Krogu,
. 9. Kercmar Terezije roj. Ošlaj, poljedelke v Krogu, •
10. Lukača Antona, posestnika v
Krogu,
11. Perkiča Kolomana, posestnika v
Murskih Črncih,
12. Skledarja Jožefa, poljedelca v Murskih Črncih,
13. Barbarica Ludvika, posestnika, v
Predanovcih,
14. Perš Verone, posestnice v Markiševcih,
15. Valša Friderika, upravitelja veleposestva. v RakiČanu,
16. Saba Geze, posestnika v Puconcih,
17. Flisarja Jožefa, poljedelca v Gradišča

18. Lončarja Ludvika, poljedelca •
Mlajtincih,
19. Benčeca Arpada, gostilničarja •
posestnika v Lemerju,
20. Antaliča Štefana, posestnika in
gozdnega čuvaja v Vučji Gomili,
21. Jelovška Franca, agronoma v Petrovčah,
22. Pozveka Ivana, mizarskega pomočnika v Teeanovcih,
23. Gorenčeca Jožefa, poljedelca v Tešanovcih,
24. Horvata Jožefa, poljedelca na Tišini,
25. Novaka Franca, posestnika v Pe.
tanjcih,
26. K ereca Franca, kovača v Petan jcih.
Pozivajo se vsi upniki tu imenovanih,
da prijavijo svoje terjatve pri okrajnem
sodišču v Murski Soboti v 15 dneh od
dneva te objave.
Okrajno sodišče • Murski Soboti
dne 12. oktobra 1945.
I Sp 60/46.

*

1034

Poziv
1. V zaplembeni zadevi Senice Alojza,,
posestnika, Žagarja in mlinarja v Zagorju št. 74, se pozivajo vsi upniki, ki
imajo kakšne terjatve zoper imenovanega, da jih prijavijo pri tem sodišču
v 15 dneh s predložitvijo potrebnih dokazil.
2. V zaplembeni zadevi Zupanca Egona, veletrgovca in posestnika v Pristavi,
se pozivajo vsi upniki, ki imajo kakšne
terjatve zoper imenovanega, da jih pri.
javijo pri tem sodišču v 15 dneh s predložitvijo potrebnih dokazil.
3. V zaplembeni zadevi Alegra Jožefa, posestnika v Golobinjeku 10, se pozivajo vsi upniki, ki imajo kakšne terjatve zoper imenovanega, da jih prija,
vijo pri tem sodišču v 15 dneh s predložitvijo potrebnih dokazil.
Okrajno narodno sodišče • Šmarju
pri Jelšah
dne 2. oktobra 1945.

Razna oblastva
Štev. 959/45.

1062

Baâgîg
Reh'. : -t univerze v Ljubljani razpisuje mesto izrednega profesorja za
Eredmet: preizkušanje strojev pri stoci >parni motorji in motorji z notranjim zgorevanjem« na tehniški fakulteti
univerze v Ljubljanu
Prošnje, opremljene po predpisih
§ 3. uradniškega zakona, je treba vložiti najkasneje do 25. oktobra t. 1. na"
rektoratu univerze v Ljubljani. Prednost imajo kandidati, ki lahko izkažejo,
da so se pečali s preizkušanjem parnih
strojev, parnih turbin, zgorevalnih motorjev, vodnih turbin in da so projektirali čiroma izvedli kake v to stroko
spadajoče USSiikuševalne naprave.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 10. oktobra 1945.
Rektor: Ko« g. r.

Štev. 30.

Stran 80.
Štev. 958/45.

1063

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje dve asistentski mesti z zavod
za splošno, anorgansko, tehnično in biokemijo na tehniški fakulteti univerze
v Ljubljani.
PrcI..J„, . /remljene po predpisih § 3.
uradniškega* zakona, je treba vložiti
najkasneje do 25. oktobra t. 1. na rekttfratu univerze v Ljubljani. Prednost
imajo prosilci z ustrezajočo fakultetno
izobrazbo 7 zaključno diplomo.
Eoi forat univerze v Ljubljani
dne 10. oktobra 1945.
Rektor: Kos s. r.
Štev. 057/45.

1064

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisu j e n.esto snažilke na zavodu za splošno, anorgansko, teb ično in biokemijo
in mesto služitelja na zavodu za organsko kemijsko tehndcrijo na tehniški
fakulteti univerze v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, je treba vložiti naj' kasneje do 25. oktobra t. 1, na rektoratu univerze v Ljubljani.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 10. oktobra 1945.
Rektor: Kos s. r.
*
Ï048

Poziv upnikom in dolžnikom
#

Navod, podružnica v Maribarji, poziva
kot likvidator mariborske veletfg. družbe (Grohag) vse njene upnike in dolžnike, da najkasneje do 1. novembra 1945
prijavijo.in dokažejo svoje terjatve ozir.
dolgove.
Poznejše prijave se- ne bodo upošte«'ale.
Likvidator

Razno
1049

Poziv
Ministrstvo za notranje zadev • je z
odločbo z dne 22. IX. 1945. št. 1460/2-45,
razpustilo Združenje javnih uslužbencev
ljubljanske pokrajine in odredilo likvidacijo združenja. Pozivajo se upniki in
dolžniki, da prijavijo svoje terjatve oziroma dolgove do konca oktobra tega
leta.
Združenje javnih uslužbencev
ljubljanske pokrajine
v likvidaciji.
*
1087
Vabilo
na izredno skupščino Posojilnice v Radovljici, zadruge z omejenim jamstvom,
ki bo v torek dne 30. oktobra 1945 ob
13. uri v zadružnih prostorih v Radovljici-Predmesto št. 81 z naslednjim

dnevnim redom:
1. Otvoritev m konstituiranje skupščine.
.
2. Čitanje zapisnika zadnje redne
skupščine.
3. Volitve upravnega odbora m namestnikov.
4. Volitve nadzornega odbora in namestnikov. '
5. Slučajnosti.
Ako skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo òez poi ure druga na
istem mestu in z istim dnevnim redom,
ki bo v smislu § 38. pravil sklepala veljavno ne glede na število navzočnih
zadružnikov. Vsak zadružnik se mora
skupščine udeležiti osebno. S pooblastili
smejo biti v smislu § 37. pravil zastopane samo juridične osebe.
. Upravni odbor
Izgubljene listine
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Baloh Majda iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1060 *
Baloh Majda
Izgubila sem oblačilno nakaznico
št. 28794 za plašč, izdano od N00 Kropa
na ime Dobre Magdalena, Kropa št. 80.
S tem jo preklicujem.
1033
Dobre Magdalena

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Medved Anton
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1027
Medved Anton
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Miletič Rudolf iz Ljub«
ljane. S tem jo preklicujem.
1036
Milctic Rudoll
Izgubil sem začasno železničarsko legitimacijo št. 119975, izdano od železniške uprave v Ljubljani in osebno
izkaznico, izdano od bivšega kraj. odbora OF v Binklju, oboje na ime Oter
Janez, žel. delavec iz Virloga Št. 6,
okraj Škofja Loka. S tem jih preklicujem.
1050
Otcr Janez
Izgubila sem novo osebno izkaznieo,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Pungerčar Neža iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1028
Pungerčar Neža
Ukradena so mi bila izpričevala L, II.
in III. razreda IV. drž. moške realne
gimnazije v Ljubljani na ime Radej Maks
iz Trbovelj. S tem jih preklicujem.
1040
Radej Maks

Izgubila sem maturitetno izpričevalo
drž. klasične gimnazije v Ljubljani iz
1. 1940/41. na ime Gerbec Vera iz Maribora. S tem ga preklicujem.
1061
Gerbec Vera

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od krajevnega N00 v Borovnici
in prometno knjižico za kolo, oboje na
ime Rot Jakob iz vasi Pako, obč. Borovnica. S tem jih preklicuiem.
1029
Rot Jakob

Ukradeni sta mi bili zač. službena izkaznica za aktivne železn. uslužbence
št. 117515 in objava št. 61 za brezplačno
vožnjo na železnici, izdani od dir. drž.
železnic v Ljubljani na ime Kodre Pavla
z Jesenic. S tem jih preklicujem.
1035
'Kodre Pavla

Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 8611, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Semič Jernej iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
1052
Semič Jernej

Izgubila se je nova osebna izkaznica,
izdana od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kramar Bogdan, Ljubljana, Beethovnova 6. S tem se preklicuje.
1042
Kramar Bogdan

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od okrajnega N00 v Kočevju št.. 174.
S tem jo preklicujem.
1041
Štrukelj Jožrla,,
Kočevje 196.

Izgubil sem indeks juridične fakultete
univerze v Ljubljani na ime Lah Anton
iz Loža. S tem ga preklicujem.
1038
Lah Anton

Izgubil sem indeks in legitimacijo
tehnične fakultete (elektro-strojni odd.)
v Ljubljani na ime Viršček Andrej iz
Novega mesta. S tem jih preklicujem.
1°3'
Viršček Andrej

Izgubila sem novo osebno izkaznico
št. 00221 z dne 18. septembra 1945, izdano od okrajnega N00 Ljutomer na
ime Lah Milena iz Veržeja št. 135. S tem
jo preklicujem.
1058
Lah Milena por. Pcjnovič

Izgubil sem izpričevalo IV.a razreda
II. drZ. moške realne gimnazije v LjubIjani za 1. 1943/44. na ime Volk Marko
iz Suhorja, obč. Košana. S tem ga preklicujem.
1051
Volk Marko

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Levstik Miroslava iz
Liubljane. S tem jo preklicujem.
1059
Levstik Miroslava

Izgubil sem indeks pravne fakultete
univerze v Ljubljani na ime Vrečar
brane iz Sneberij, obč, Polje pri Ljubljani. S tem ga preklicu !»m.
, '
1039
VrpFnr Franc

Urednik: Fonar Robert: tisk in založba: tiskarna MörJtur — ol.a v Uubimnj.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVEKIJE
Priloga k 45. kosu z dne 20. oktobra 1945.

Letnik I II.

Številka 81.

Objave
1096

Denarni zavod Slovenije
Ljubljana
Stanje računov z dno 30. septembra 1045.
Aktiva
Blagajna:
din
"in
Gotovina
70,450.433.Narodna banka
839,482.080.53
Poštna hranilnica
1,083.222.43 411,621.735.90
Valute
204.876.80
Menico
5,402.408.50
Vrednostni papirji
10,541.180 —
Dolžniki:
Denarni zavodi
35,095.316.85
Industrija, trgovina,"obrt in ostali dolžniki . . .250,260.536.46 285,901.853.31
Podružnice
11,041.624.80
Nepremičnine
2,320.000.—
Inventar
127.625.15
Ostala aktiva
2,580.777.59
729,952.082.17
Pasiva
Osnovna glavnica . .
30,000.000.—
Upniki:
Ziro-računi bank
167,041.041.00
Ostali računi bank itd
. 9,094.198.95
Industrija, trgovina, obrt in ostali upniki . . . . 488,810.584.40 604,951.824.95
Podružnice . . . . . .
. .
27,564.499.83
Hranilne vloge na knjižice
.
3,982.199.12
Lastne emisije . . '.
, . . .
2,020.529.40
Ostala pasiva . "
1,433.028.87
729 052.082 17
Obrestne mere, veljavne ođ 1. X. 1945. dalje:
Vloge na žirovnih računih so plačljive •• pokaz in ne donašajo obresti.
Vloge v tekočih računih a vista 1% p. a. — polletno obračunavanje.
Vloge na hranilne knjižice so plačljive na pokaz ali " na odpoved:
hranilne vloge na pokaz ........ 2%
p. a.
hranilne vloge vezane 1 mesec
2'A% p. a.
hranilne vloge vezane 3 mesece
Z%
p. a.
hralnilhe vloge vezane 6 mesecev ali več . 3Va% p. a.
Posojila v tekočih računih hipotekarno kritje ... 6%
p. a.
Eskompt menic
• ,
6%
p. a.
bianco menice in drugo
6%
p. a.

Sodna oblastva
Trgovinski register
Vpisi:
198.
Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 72.
Dan vpisa: 12. oktobra 1945.
Besedilo: Bidovec Stanko sStabik.
Obratni predmet: Trgovina z železmno in gradbenim materialom.

Imetnik: Bidovec Stanko, trgovec v
Ljubljani, Dolinska steza 6.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. oktobra 1945.
Zt 13/45 - Rg A VIII 80/1
*
199.
Sedež: Ljubljana, Stritarjeva 2.
Dan vpisa: 12. oktobra 1945.
Besedilo: S. Koser.
Obratni predmet: Trgovina s konfekcijskim, modnim in galanterijskim blagom ter perilom in klobuki na drobno.
Imetnik: Koser Svetozar, trgovec v
Ljubljani, stanujoč Gorupova ul. 18.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. oktobra 1945.
Zt 12/45 — Kg A VIII 79/1

Spremembe in dodatki:
200.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. oktobra 1945.
Besedilo: Narodna banka Jugoslavije,
podružnica Ljubljana.
1. Izbriše se pravica kolektivnega
podpisovanja
a) vršilca dolžnosti upravnika Hrovati..a Ivana zaradi smrti;
b) šefa oddelka Berliča Simona zaradi podane ostavke;
2. vpiše se višjemu uradniku Juvančiču Ljudevitu podeljena pravica
kolektivnega podpisovanja.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. oktobra 1945. .
Kg B 111 34/18, 19
201.
*
Sedež: LjubljanaDan vpisa: 12._ oktobra 1945.
'
Besedilo: Šumi, tovarna bonbonov, čokolade in peciva, R. & S. Hribar.
Z odlokom Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za trgovino in preskrbo, z
dne 25, maja 1945 v zvezi z začasno
odredbo istega ministrstva z dne 6. avgusta 1915, št. VIII—46'10—1945, je po.
stavljeno imetje tvrdke pod začasno
državno upravo.
Za začasnega delegata je imejiovan
Amon Mirko, trg. zastopnik iz Ljubljane, Trstenjakova ul. 1, ki bo tvrdko
podpisoval tako, da bo pod tvrdkino
besedilo pristavljal svoj lastnoročni
podpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. oktobra 1945.
Rg A II 190/12

Zadružni register
Spremembe in dodatki:
Vpisi:
202.
Sedež: Hotič.
Dan vpisa: 10. oktobra 1915.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom Zasavje.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 1. septembra 1945 za nedoločen čas.Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega stro
kovnjaka prouči terenske razmere in
izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega
strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana
in za celotni okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in
odulačuni načrt za vsakega člana;
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e) da posreduje med člani in narodno
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event, spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo
materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje,
zbira in porazdeljuje med svoje člane
gradbeni material;
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena
naselja po predloženem in odobrenem
obnovitvenem načrtu;
I) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov
ter jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 din in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. Vsak
zadružnik jamči še z dvajsetkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski. .
Upravni odbor sestavljajo predsednik
in 4 člani, ki jih voli skupščina za dobo
treh let.
.Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena Člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Smrkolj Martin, posestnikov
sin Itipče
N
23, predsednik,
Kristan Franc, Vače 31, tajnik,
Vidic Jože, posestnik, Zg. Preker 58,'
blagajnik,
Kraševec Marija, pos. žena, Hrib 42,
Mrva Ana, Vače 17.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. oktobra 1945. .
Zt 5/45-2 — Zadr. V 6/1

Člani pravnega odbora so:
Strniša Franc, čevljarski mojster v
Kranju, Tyrseva 9, predsednik,
Potočnik Jožef, čevljarski pomočnik v
Kranju, Mestni trg 18, tajnik,
Bizovičar Jožef, čevljarski pomočnik
v Stražišču 324, blagajnik,
Voglar Janko, čevljarski pomočnik v
Kranju-Huje 1,
Jurgele Franc, čevljarski mojster v
Kranju, Prešernova 15,
Grašič Ignacij, čevljarski mojster v
Kranju, Stara cesta 15,
Pcličar Pavel, čevljarski mojster v
Naklem 62.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. oktobra 1945.
Fi 29/45-2 — Zadr. V 5/1

204.
Sedež: Žiri.
Dan vpisa: 3. oktobra 1945.
Besedilo: čipkarska zadruga z omejenim jamstvom v Žireh.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 2. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je, da za svoje člane
nabavlja surovine, orodje in druge potrebščine ter izdeluje po možnosti v
skupnih delavnicah in vnovčuje vse v
čipkarsko stroko spadajoče izdelke.
Nadalje skrbi za strokovno izobrazbo.
svojih članov, zlasti tudi za vzgojo naraščaja.
. .
Zadružni delež znaša 100 din in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga razglaša svoje priobčitve. s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik
in 6 članov, ki jih voli skupščina za
203.
*
dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Sedež: Kranj.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuDan vpisa: 10. oktobra 1945.
Besedilo: Čevljarska produktivna za- jeta predsednik in član upravnega od- druga z omejenim jamstvom v Kranju. bora, če sta pa odsotna, dva za to poZadruga je bila ustanovljena na skup- oblaščena člana upravnega odbora.
ščini dne 31. julija 1945 za nedoločen
Člani upravnega odbora so:
čas.
KorenČan Angelca, učiteljica v Stari
Naloga zadruge je, da za svoje člane vasi 21, predsednik, >
nabavlja surovine, orodje in druge poPrimožič Dane, trgovski pomočnik,
trebščine in izdeluje po možnosti v Ziri 83,
skupnih delavnicah in vnovčuje vse .v
Zaje Vida, gospodinja, Žiri 88,
čevljarsko stroko spadajoče izdelke.
Primožič
Ivanka, trgovka, Nova vas 29,
Istenič- Ivanka, trgovka, Dobračeva 57,
Nadalje skrbi za strokovno izobrazbo
Poljanšek Ivanka, trgovka, Ziri 73,
svojih članov, zlasti tudi za vzgojo na.
Mlakar Marjana, trgovka, Ziri 69.
«raščaja.
Zadružni delež znaša 2000 din in se
Okrožno sodišče v Ljubljani
jnora vplačati ob vstopu v zadrugo.
dne 1. oktobra 1945.
• Vsak zadružnik jamči še s petkrat-,
Fi 30/45-2 - Zadr. X 2/1.
jaim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve na
ïazglasni deski v svoji poslovalnici.
Spremembe in dodatki:
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
. tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli 205.
skupščina za dobo treh let.
Sedež: LjubljanaVsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Dan vpisa: 12. oktobra 1945.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuBesedilo: Nabavljalna zadruga rezervjeta predsednik in član- upravnega odbora, Če sta pa odsotna, dva za to po- nih oficirjev. % omejenim jamstvom y
Ljubljani,/
obla|5enâ jjiaaa •••«•••<•••&. /

Po sklepu izredne skupščine z dne
17. septembra 1945 se jo zadruga razdružila in prešla v likvidacijo.
Likvidatorji: Lorger Alfonz, trg. po«
slovodja, Igriška 3,
dr. Zirovnik Janko, odvetnik, Selenburgova 5 in
Kuharic Aleksander, drž. uradnik,
Bleiweisova cesta 50, vsi v Ljubljani. •
Likvidacijska firma: kakor doslej s
pristavkom >v likvidacij i<.
Podpis firme: Likvidatorji skupno
podpisujejo likvidacijsko firmo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. oktobra 1945.
Zadr. II 55/5
1076

I Z 144/45.

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Suč 99/45 je odrejena
zaplemba imovine obsojenca Breznika
Jožeta, delovodje, Pobrežje, Gosposvetska ul. 44.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču. •
Okrajno'narodno sodišče Maribor
dne 12. oktobra 1915.
I Z 134/45.

1074

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti II Suč 101/45 je odrejena
zaplemba imovine obsojenke Škvorc Marije, posestnice, Studenci, Puškinova
ul. 5.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje (erjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 12. oktobra 1945.
*
I Z 135/45.
1073

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti II Suč 161/45 je odrejena
zaplemba imovine obsojenke Temelj
Alojzije, posestnice v Sladkem vrhu
št. 97.
• Pozivajo se upniki, da v rokü 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče Maribor
dne 12. oktobra 1945.
*
I Z 140/45.
1075

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti II Suč 161/45 je odrejena
zaplemba nepremične imovine obsojenke Zakotnik Terezije, posestnice %
Zg. Radvanju, Obmejna ul. 81.
Pozivajo se upniki,-da v roku'15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
"/
Okrajno narodno sodišče Mariboi: ''
"wdne. •2. oktobra 1945.

•..-cn 83.
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1097

1072

Odločba

Objava

Zaplenja so celokupna premična in
nepremična imovina, last Bitenca Jožeta, kmeta s Pobrežja št. 6, z omejitvijo po čl. 6. zakona o zaplembi imo.vine in o opravljanju zaplembe.
V .smislu čl. 7. cit. zakona se pozivajo
upniki, da prijavijo svoje eventualne
terjatve, ki jih imajo do obsojenca, in
ki so nastale pred 6. IV. 1941 oziroma
pred izvršitvijo kaznivega dejanj^, zaradi katerega je bil imenovani obsojen.
Okrajno narodno sodišče v Gor. gradu
dne 14. oktobra 1945.

Na podstavi čl. 49. zakona o Denarnem zavodu Slovenije z dne 21. junija
1945 in po sklepu upravnega odbora Denarnega zavoda Slovenije z dne 15. oktobra 1215 je pooblaščena podpisovati za
Denarni zavod Slovenije, podružnica
Kranj,
Jerman Marija, uradnica.
Hkrati se izbriše kot pooblaščenec Denarnega zavoda Slovenije, podružnice
Kranj, Svigelj Stane, uradnik, zaradi
njegove premestitve k Denarnemu zavodu Slovenije, podružnica Ljubljana.
Ljubljana dne 16. oktobra 1945.
Predsednik upravnega odbora
Denarnega zavoda Slovenije:
Rogelj Anton s. r.

1110

Sp 73/45.

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča JA za osvobodilue borbe je odrejena
zaplemba imovine Grobelnika Ivana,
kmeta iz Poljan št. 19, KNOO Recica ob
Savinji.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno narodno sodišče v Gor. građu
dno 16. oktobra 1345.
1106

I R 16/45.

Amortizacija
Na predlog Bertoncel Marije, posestnice v Knapih št. 1, se uvaja postopek
za amortizacijo hranilne knjižice Mestne hranilnice v Škofji Loki št. 1268, glaseče se na ime Marija Bertoncel s saldom 380 RM, ki jo je predlagateljica baje
izgubila. Imetnik knjižice se pozivlje,
'da uveljavi v 6 mesecih od dneva objave
• v Uradnem listu svoje pravice, predloži
knjižico sodišču ali pa poda ugovor zoper predlog na razveljavitev, ker bi se
sicer po preteku tega roka izreklo, da
je hranilna knjižica razveljavljena.
Okrajno narodno sodišče • Školji Loki
dne 17. oktobra 1945.

y^à Razna oblastva
1099

Št. 987/45.

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpihuje mesto učitelja prostoročnega risanja in akvareliranja na oddelku za arhitekturo na tehniški fakulteti univerze
• Ljubljani
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
"uradniškega zakona, je vložiti najkasneje đ0 31• oktobra 1945 na rektoratu
univerze v Ljubljani. Prednost imajo
prosilci, ki so lahko' ing. arhitekti ali
akademski slikarji.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 16. oktobra 1945.
Rektor; Eos g. v»

Razno
1089

Poziv
Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri tvrdki Brumen & Thaler,
d. z o. z., tekstilna tovarna v Školji Loki,
Vincarje št. 2, poziva vse upnike in dolžnike,, ki imajo kakršno koli terjatev
proti imenovani tvrdki, da jo v roku
8 dni po objavi tega poziva prijavijo
delegatu. Po preteku tega roka se omenjene prijave ne bodo upoštevale.
Skofja Loka 15. oktobra 1945.
Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo Narodne vlade Slovenije
.

.,.*-•..

'

/'•

1120

Poziv upnikom in dolžnikom
Z odločbo Narodne vlade za Slovenijo, ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne 17. sept. 1945, št. 10199/45,
••^ prešla celotna imovina tvrdke Paul
Pirich, tovarne usnja v Ptuju-Bregu v
likvidacijo.
Pozivam vse upnik© in dolžnike tvrdke da prijavijo vse svoje terjatve in
dolgove ter predložijo potrebna dokazila do 15. novembra t. 1.
Ker so v smislu odloka AVNOJ-a z
dne 21. novembra 1944 nični in neveljavni vsi pravni posli, sklenjeni po 6.
aprilu 1941, pozivam Vse tiste, ki so si
iz te imovine pridobili katere koli
predmete in stvari ali nepremičnine
iz katerega koli naslova (nakup, shramba, najem, izposoditev ali darilo), da
Jih najkasneje v roku 8 dni od objave
tega poziva vrnejo ali prijavijo podpisani tvrdki v likvidaciji.
Likvidator
tvrdke Paul Pirich,
tov. usnja, Ptuj-Breg
Izgubljene listine ,
St. 409/45.
1108
Izgubilo &e je »Dovoljenje za vožnjo<
za motorno kolo znamke >Diirkoppc,
štev. motorja 613722, na ime okrajni

odbor 0F Radovljica. S tem ga prekličujemo.
Okrajni N00 Jesenice
dne 16. oktobra 1915.
Ukradene so mi bile nova osebna izizkaznica, tramvajska vozovnica in sindikalna izkaznica poštnih uslužbencev,
vse na ime Arhar Lidija iz Ljubljane.
S tem jih preklicujem.
1117
. Arhar Lidija
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Beber Frančiška iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1093
Bebcr Frančiška.
Izgubila sem maturitetno izpričevalo
I. drž. ženske realne gimnazije v Ljubljani (Poljane) iz leta 1942/43. na ime
Besov Marija iz Ljubljane. S tem ga
preklicujem."
1089
Besov Marija
Izgubila sem prometno knjižico za
žensko kolo na ime Borlak Amalija.
Arclin it 56. S tem jo preklicujem.
1107
Borlak Amalija
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Burja Anica iz Kamnika-Seia. S tem jo preklicujem.
1113
Burja Anica
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Cibler Marija iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1123
Cigler Marija
Uničen mi je bil indeks tehnične fakultete (gradbeni odd.) univerze v Ljubljani na ime ColariČ Otmar iz Malega
Mraševega, obČ. Sv. Križ pri Kostanjevici. S tem ga preklicujem.
1098
Colarle Otmar
Izgubila sem novo osebno izkaznico
in prometno knjižico za kolo, oboje na
ime Dobnikar Marija iz Dravelj, občina
Ljubljana. S tem jih preklicujem.
1088
Dobnikar Marija
Izgubil sem izpričevala IL, III. in
IV.b razreda in izpričevalo nižjega .tečajnega izpita na ime Ferjan Alojzij iz
Polzele. S tem jih preklicujem.
1100
Ferjan Alojzij
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana cd komande narodne
milice v Ljubljani na ime Fugina Pavla
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1078
Fugina Pavla
Izgubil sem nakaznico za kurivo «>e
rija C št. 7577, izdano od mestnega go.
spodarskega sveta v Ljubljani na im«
Guštin Milan iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
1105
Guštin Milan
Uničeni sta mi bili izpričevali I. ìD
II. razreda II. diž. močke realne gimna-
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zije v Ljubljani za 1. 1941/42. in 1912/43.
na ime Irgolič Borut iz Maribora. S tem
ju preklicujem.
1085
Irgolič Borut
Izgubil sem začasno osebno izkaznico,
izdano od IV. kvarta v Novem mestu,
vojaško legitimacijo, izdano od glavnega
štaba Slovenije, odpustnico iz JA, izdano meseca julija t. 1. od IV. vojne oblasti in superkomisijsko zdravniško izpričevalo, izdano meseca julija t. 1. Vse te
listine so izdane na ime Peter Ivanetič
iz Novega mesta, dijak oziroma starejši
vodnik in jih s tem preklicujem.
1095
Ivanetič Peter

Ljubljani na ime Košak Leopoldina iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1094
Košak Leopoldina

spodarskega sveta v Ljubljani na ime
Prcïern JoKip iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
1122
Prešcrn Josip

Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 10437, izdano od mestnega
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Kregar Ciril iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1125
Kregar Ciril

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Primar Cita iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
•
1070
Primar Cita

Izgubila sem izpričevalo III. let. učiteljišča v Bsogradu za 1. 1943/44. na.
ime Lednik Marija iz Mežice. S tem ga
preklicujem.
1118
Lednik Marija

Izgubila sem izpričevalo IV.b razreda
in izpričevalo nižjega tečajnega izpita
II. drž. ženske realne gimnazije v Ljubljani na ime Slamič Müena iz Ljubljane.
S tem ju preklicujem.
1081
Slamič Milena

Izgubil sem maturitetno izpričevalo
klasične gimnazije v Ljubljani iz leta
1938/39. na ime Jerše Kari iz Trsta.
S tem ga preklicujem.
1090
Jerše Kari

Izgubila sem izpričevalo IV. let. učiteljišča v Beogradu za 1. 1943/44. na ime
Lednik Marjete iz Mežice. S tem ga preklicujem.
1119
Lednik Marjeta

Izgubila sem nakaznico 74i kurivo serija C št. 14548, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Juvan Klótilda iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
1124
Juvan Klotilda

Ukradla sta mi bila indeks in legitimacija tehnične fakultete (kemični
odd.) univerze v Ljubljani na ime Lončarie Go.'.Irad iz Maribora. S tem jih
preklicujem.
1080
Lončarič Gostirad

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kandare Desanka iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1127
Kandare Desanka

Izgubil sem osebno izkaznico, karantensko odpustnico in objavo štaba za
repatriacijo v Ljubljani, vse na ime
Mainar Jakob iz Podplanine, okraj Kočevje. S tem jih preklicujem.
1082
Mainar Jakob

Izgubila sem začasno osebno izkaznico, izdano od krajevnega N00 Vnanje
gorice na ime Kermavner Terezija iz
Vnanjih goric, obč. Brezovica. S tem jo
preklicujem.
1066
Kermavner Terezija

Izgubil sem listino o absolutoriju št.
905 pravne fakultete univerze v Ljubljani, izdano 17. avgusta 1945 na ime
Marchetti Ivcn iz Sarajeva. S tem jo
preklicujem.
1112
Marchetti Ivan

Izgubil sem izpričevalo V. razreda
drž. klasične gimnazije v Ljubljani iz
leta 1941/42. na ime Kernc Rajko iz
Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1083
Kernc Rajko
Izgubil sem začasno železničarsko legitimacijo št. 117435, izdano od direkcije
drž. železnic v Ljubljani na ime Kodrič
Feliks iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1077
Kođrič Feliks
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kontelj Nada iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1084
Kcntclj Nada
Izgubil sem šol,
razreda II. moške
Ljubljani, izdano v
ime Kosec Branko
ga preklicujem.
1121

izpričevalo četrtega
realne gimnazije v
šol. letu 1941/42. na,
iz Ljubljane. S tem
Kosec Branko

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v

Izgubila sem svojo osebno legitimacijo št. 23354, izdano od mestnega odbora
v Beogradu. S tem jo preklicujem.
Mencinger Marija,
1092
Jesenice, Gor.
'
Titova 30.
>

Izgubila sem začasno osebno izkaznico, izdano od krajevnega N00 ŠmartnoLitija^na ime Mestnik Ema iz Zavrstnika št. 18. S tem jo preklicujem.
1071
Mestnik Ema
Izgubil sem indeks in legitimacijo
tehniške fakultete (rudarski odd.) univerze v Ljubljani na ime Pohar Alojzij
iz Poljč; obč. Begunje (Gorenjsko). S tem
ju nreklicujem.
1065
Pohar Alojzij
/ ""-^Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Popovič Dragoljub iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1079
Popovič Dragoljub
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 8551, izdano od mestnega go-

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N00 v Prečni na ime
Somrak Stanko, Kal št. 6. S tem jo preklicujem.
1109
Somrak Stanko
Izgubil sem izpričevalo VI. razreda
drž. klasične gimnazije v Ljubljani na
ime Šemerl Matija iz Ljubljane. S tem
ga preklicujem.
1128
Semerl Matija
Izgubila serti novo osebno izkaznico,
i'/.iIcno cd komande narodne milice v
Ljubljani na ime Šmajd Marija iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1091
Smajd Marija
Izgubil sem prometno knjižico za kolo
(evid. št. tablice: 4329), izdano od uprave policije v Ljubljani na ime Tomažič
Davorin iz Ljubljane. S tem jo priklicujem.
1067
Tomažič Davorin
Izgubjl sem indeks tehnične fakultete
univerze v Ljubljani, izdan 1. 1939. na
ime Vipotnik Janez iz Zagorja ob S.
S tem ga preklicujem.
1126
Vipotnik Janez
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Linbliiiï na imeVrankar Janez iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1068
Vrankar Janez
Izgubil sem izpričevalo Il.a razreda
drž. klasične gimnazije v Ljubljani za
1. 1941/42. na ime Zabric Branko iz
Šepulj, okraj Sežana. S tem ga preklicujem.
1111
Zabric Branko
Izgubil čem novo osebno izkaznico,
šofersko legitimacijo in prepustnico, vse
na ime Završnik Miroslav iz Dev. Marije
v Polju 90. S tem jih preklicuiem.
!086
Završnik Miroslav
Izgubil sem maturitetno iznričevalo
II drž. realne gimnazije v Celju iz leta
1941. na ime Zurc Franc iz Celja. S tem
pri nrpklicujem,
1114
Zurc Franc

Urednik: Pohar Robert; tisk in laložba: tiskarna Merkur — oba v. Ljubljani,

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Številka 32.
Priloga k 46. kogu z dne 24. oktobra 1945.
Letnik I/H.

Objave
Sodna oblastva
Ok 3/45-2.

1129

Uvedba postopanja za proglasitev mrtvim
Dne 16. februarja 1904 v Prestranku
pri Postojni rojeni Valencia Ivan, železniški delavec v Ljubljani, je zašel na
veliko nedeljo, dne 13. aprila 1941, v
bližnjo smrtno nevarnost s tem, da je
odšel tega dne, t. j. v času, ko je sovražnik zasedel naše podeželje* peš na
pot iz Ljubljane v smeri protj Dolenjski. Ker se ni več vrnil in tudi sicer
kljub vsestranskemu poizvedovanju ni
došla od tedaj nikaka vest o njem, je
•verjetno, da ga ni več med. živimi.
Zato se uvaja na prošnjo njegove
žene Valenoič Marije, bivajoče v Ljubljani, Rožna dolina e. XVII/1, postopek,
da se proglasi za mrtvega.
Vsakdo, ki bi utegnil o njem kaj vedeti, se pozivlje, da sporoči to temu
sodišču, ali s tem postavljenemu skrbniku Hribarju Avgustu, elužitelju tega
sodišča.
Valenčič Ivan se pozivlje, da se ali
sam zglasi pri sodišču, ali na kak drug
način'sporoči, da je še'živ. "
-•'
Po preteku enega leta po objavi tèga
poziva v Uradnem listu bo sodišče na
vnovično prošnjo odločilo o predlagani
proglasitvi pogrešanca za mrtvega.
Okrožno sodišče v-Ljubljani . , "
dne 5. oktobra 1945.

Trgovinski register
i
Vpisi:
206.
Sedež: Ljubljana, Livarska ulica 6. .
Dan vpisa: 17. oktobra 1945.
Besedilo: Ing. Ivan Ahtik.
Obratni predmet: Trgovina s stroji in
elektromatorialom.
Imetnik: ing. Ahtik Ivan v Ljubljani,
Livarska 6.
"
' Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. oktobra 1945.
Zt 20/45 - Rg A VIII 84/1.
207l
*
Sedež: Ljubljana. »
Dan vpisa: 15. oktobra 1945.
Besedilo: Baloh Antonija.
Obratni predmet: Trgovina s poljskimi pridelki; sadjem, zelenjavo, cvetli-

carni, perutnino in jajci na debelo in
drobno.
Imetnik: Baloh Antonija, trgovka v
Ljubljani, Slomškova 7.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. oktobra 1945.
Zt 17/45 - Rg A VIII 81/1/
*
208.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 17. oktobra 1945.
Besedilo: Orel Ivanka.
Obratni predmet: Trgovina z mešanim blagom na debelo in drobno ter
prodaja rib.
Imetnik: Orel Ivanka, trgovka v
Ljubljani, Galjevica 174.
Okrožno «sodišče v Ljubljani
dne 16. oktobra 1945.
Zt 19/45 — Rg A VIII 83/1.
209.
, Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 17. oktobra 1945.
Besedilo: Marija Terpin.
Obratni predmet: Trgovina s sadjem,
zelenjavo in deželnimi pridelki na debelo, in drobno.
.Imetnik: Terpin Marija, trgovka v
Ljubljani, Tržaška cesta 24.
Okrožno sodišče v Ljubljani
*
dne 16. oktobra 1945.
,xZt 17/45 - Rg A VIII 82/1.

nice, Hudnik Stanko, pomočnik upravnika in ing. Osvald Stane,
ki bodo podpisovali za podružnico
tako, da bosta po dva izmed njih pod
pisano, tiskano ali s štampiljko odtisnjeno besedilo firme pristavila svoja
lastnoročna podpisa.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. oktobra 1945.
Rg B III 168/2
*
212.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 11. oktobra 1945.
Besedilo: Avgust Ehrlich, tekstilna
tovarna, komandUna družba.
Po členih 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odlolca
AVNOJ-a z dne 21. 11. 1944 o prehodu
sovražnikovega imetja v državno svojino se izbrišejo za podpis upravičeni
družbeniki Avgust Ehrlich ml., Oton
Ehrlich in Ernst Ehrlich, Prokurist Av.
gust Wenzlik ter komanditisti ' Avgust
Ehrlich star., Viljem Ehrlich in Olga
Kannheissner.
Na novo se vpiše poslovodeči upravnik Alojzij ••••, delegat ministrstva za
industrijo in rudarstvo, ki bo podpisoval tako, da bo pod besedilo firme, ki "
je lahko pisano, tiskano ali vtisnjeno,
pristavil svoj lastnoročni podpis.
Okrožno sodišče v Mariboru
"dne 11. oktobra 1945.
Rg A 3/21.

Spremembe in dodatki:
210.
213.
Sedež: Kamnik.
:
Sedež: Maribor.
. Dan vpisal. 15." oktobra 1945
Dan
vpisa:
16.
oktobra
1945.
Besedilo: >Titan< đ. d. kraniske tror,
Besedilo:
Ernst
Eylert,
strojno kiju-*
nice željezne in bravarske robe i lječavničarstvo.
vaonica Zagreb, podružnica Kamnik. '
Po členih 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odloka
Na podlagi dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in AVNOJ-a z dne 21. 11. 1944 o prehodu <,
rudarstvo z dne 20. maja 1945, št..91/45, sovražnega imetja v državno svojino se
se vpiše delegat ministrstva ing. Andrée izbriše dosedanji lastnik Ernst Eylert.
Na novo se vpiše Mauhler Vinko, deLeopold, asistent tehnične fakultete.
legat
ministrstva za industrijo -in ruIzbrišeta se ravnatelja dr. Kostrendarstvo.
\
čič Nikola in ing. Pilpel Vjekoslav.
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. oktobra 1945.
dne 13. oktobra 1945.
Rg A II 293/11. ',
• Rg B III 131/3.
*
214. , *
211.
Sedež: Ljubljana.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 16. oktobra 1945.
Dan vpisa: 16. oktobra 1945.
Besedilo: Tvornica kartonaže Hergo
Besedilo: Industrijska banka Jugoslavije a. d. v Beogradu, podružnica F. Hergouth in T. Fšunder.
Ljubljana.
Na podlagi- odredbe ministrstva za
Vpisali so se prokuristi:
industrijo in rudarstvo, obči oddelek,"
dr. Kopač Andrej, upravnik podruž- zap. štev. ••••. 2808/45 z dne 5. 10.

Btran 86.

Štev. 32.

1945, se vpiše uvedba začasne državne
uprave z začasnim upraviteljem Jožetom Polankom, grafikom v Mariboru,
Maistrova ul. 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. oktobra 1945.
• Rg A 84/7.
1

•

*

45.

Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 17. oktobra 1945.
Besedilo: Kari HUzcl, tovarna blagajn
in železnih konstrukcij.
Na podlag; dekreta Narodne vlade
Slovenije, ministrstva za industrijo in
rudarstvo v Ljubljani z dne 20. 6. 1945,
št. 664/5, se vpiše kot upravitelj tvrdke
Pogačnik Avguštin, delegat ministrstva
za industrijo in rudirst/o v Mariboru.
* Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. oktobra 1945.
Rg A III 151/4.
ŽIG,
*
• Sedež: Maribor.
' Dan vpisa: 11. oktobra 1945.
Besedilo: Viktor in Ana Jare, izdelovanje sladnc, ržene in ječmenove kave.
Po členih 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odloka
AVNOJ-a z dne 21. 11. 1944 o prehodu
' sovražnikovega imetja 'V državno svo• jino in dekreta ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani z dne 9. 7.
1945, zap. št. 803, se vpiše Resman Franjo,' delegat ministrstva za industrijo
tn rudarstvo.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. oktobra 1945.
Rg A 110/4.
217.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 11. oktobra 1945. (
Besedilo: »Jugosyila«, tvornica svile,
družba z o. z.
. Po členih 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odloka
AVNOJ-a z dne 21. • 1944 o prehodu
sovražnikovega imetja v državno svojino se izbrišejo dosedanji poslovodje
" Rosner Marko, trgovec v Mariboru iri
Bader Werner, trgovec na Dunaju ter
upravitelj Kurt Podliessnig iz Maribora.
Na novo se vpiše poslovodeč; upravnik Maks Korošec, delegat ministrstva
za industrijo in rudarstvo, Maribor,
Maistrova ul." 12/11. Tvrdka je prešla
pod državno upravo narodne imovine.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. oktobra 1945.
Rg C II 91/31.
C;

*

*

218.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 11. oktobra 1945.
Besedilo: »Jugotekstik, družba z o. z.

• Po členih, t, a, 4» 8,• 9. in 10. odloka

AVNOJ-a z dne 21. 11. 1944 o orehodti ! Podliessnig, Kurt Podliessnig -n \Vansovražnikovega imetja v državno svo- fred Podliessnig.
jino se izbrišejo dosedanji poslovodje
Na novo se vpiše Golob Franc, začasing. Dračar Oskar, industrialec v Mari- ni delegat ministrstva za trgovino in
boru in dr. Jančič Ivan, posestnik v preskrbo.
Mariboru ter upravitelj Kurt PodliessOkrožno sodišče v Mariboru
nig iz Maribora.
dne 11. oktobra 1945.
Rg A 10/11.
Na novo se vpiše Korošec Maks, dipl.
tekstilnj tehnik v Mariboru, Maistrova 222.
*
ul. 12/11, delegat ministrstva za induSedež: Maribor.
strijo in rudarstvo. Tvrdka jo prešla
Dan vpisa: 16. oktobra 1945.
pod državno upravo narodne imovine.
Besedilo: Splošna stavbena družba
Okrožno sodišče v Mariboru
z o: z.
dne 11. oktobra 1945.
, Na osnoyi odloka AVNOJ-t z dne 21.
Rg C II 87/41.
11. 1944 o prehodu sovražnikovega
imetja v državno svojino se izbrišejo
219.
poslovodje dr. ing. Herman Hans iz
Sedež: Maribor.
Rheinhausena, dr. Tiess Erich iz DuisDan vpisa: 16. oktobra 1945.
burga, Lackmann Heinrich iz Maribora
Besedilo: Iv. Kravos.
ter prokurista Zentrich Michael in JoNa podlagi pooblastila mestnega na- hannes Fix.
rodnoosvobodilnega odbora, komisije za
Na novo se vpiše Pečar Franc, deleupravo narodne imovine z dne 26. 9. gat ministrstva za industrijo in rudar«
1945 se izbriše dosedanji upravitelj stvo Narodne vlade Slovenije.
Ivan Cerče.
Okrožno sodišče v Mariboru
Na novo ee vpiše upraviteljica Pavdne 16. oktobra 1945.
lovič Zora, zasebnica v Mariboru, RazRg B 10/42.
lagova ul. 23, ki bo podpisovala tvrdko tako, da podpiše pod besedilo tvrd- 223.
Sedež: Maribor.
ke svoje ime s pristavkom: upravitelj.
Dan vpisa: 13. oktobra 1945.
Okrožno sodišče v Mariboru
Besedilo: Franc Tschcligi, pivovarna"
dne 16. oktobra 1945.
in žganjarna.
Rg A II 76/11.
Na osnovi odloka AVNOJ-a z dne
21. 11. 194£ o prehodu imovlas nemških državljanov v državno Ja3t se iz220.
Dan vpisa: 16. oktobra 1945.
briše dosedanji lastnik Franc Tscheligi
Besedilo: H. G. Lettner in sinov', ko. in prokurist Karl Kaiser.'
m and i t na družba.
Na novo se vpiše Anton Jezernik, deNa podlagi dekreta ministrstva za in- legat ministrstva za industrijo in rudardustrijo in rudarstvo z dne 31. 8. 1945, stvo v' Ljubljani, ki bo to tvrdko podPçrs. 1986 in sodbe vojaškega sodišča pisoval tako, da postavi pod tiskano,
mvp. z dne 15. 8. 1945, Sod. 788/45-10, pisano ali s štampiljko naznačeno bese izbrišejo dosedanji javni družbeniki sedilo tvrdke evoje ime s pristavkom:
in komanditisti Lettner Hane Georg. delegat ministrstva za industrijo in ruLettner Richard, dr. Lettner Hans, vsi darstvo.
Okrožno sodišče v Mariboru
iz Maribora, Schlenk Elza in Walde
dne 15. oktobra 1945.
Irma, obe iz Innsbrucka ter Portugal
Rg A 8/21. .
Inge iz Essena.
Vpiše se tvrdka v slovenskem jeziku:
224.
.. >Tvornica Zlatorog Maribor«
Sedež: Maribor.
in kot delegat ministrstva za industrijo
Dan vpisa: 15 oktobra 1945.
in rudarstvo ing. Žorga Marcel iz MaBesedilo: Unio družba, tovarna kcribora.
mično-tehničnih izdelkov.
Okrožno sodišče v Mariboru
Po členih 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odloka
dne 16. oktobra 1945. '
AVNOJ-a z dne 21. 11. 1944 o prehodu
sovražnikovega imetja v državno svoRg A 38/31. .
jino se izbrišejo družabniki ljranc Korman, tovarnar v Mariboru, Maks Jeraus,
221.
tovarnar v Mariboru, in Josip AnderSedež: Maribor. >
<lik,
tov. ravnatelj v Mariboru.
Dan vpisa: 11. oktobra 1945.
Na novo se vpiše Andrej Pečenko, deBesedilo: A. Podliessnig iri" sinovi.
Po členih 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odloka legat ministrstva za industrijo in ruAVNOJ-a z dne 21. 11. 1914 o prehodu darstvo Narodne vlade Slovenija.
sovražnikovega imetja v državno "svo' Okrožno sodišče v Mariboru
jino se izbrišejo naslednji družbeniki
dne 15. oktobra -1945.
in prokuristi prednje tvrdke: Alojz
' Rg A 23^7.
'

Stras 87.

Štev. 32.
225.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 15. oktobra 1945.
Besedilo: Herman Wögcrer, torama
mesnih izdelkov.
Po členih 1., 3., 4., 8., 9. in 10. odloka
AVNOJ-a z dne 21. 11. 1944 o prehodu
sovražnikovega imetja v državno svojino se izbriše dosedanji lastnik podjetja Herman Wögerer.
Na novo se vpiše Stefan Trnjar, delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljanu
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. oktobra 1945.
Bg A 64/9.
326.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 15. oktobra 1945
Besedilo: »Zora«, tvornica konfekcije,
družba a o. z.
Po Členu 1. odloka AVNOJ-a z dne
21. 11. 1944 o prehodu sovražniškega
imetja v državno svojino se izbriše poBlovodja Schreiber Ludwik, tovarniški
ravnatelj v Mariboru.
Na novo se vpiše Pihlar Fedor, delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo NVS v Ljubljani, ki bo tvrdko
podpisoval na ta način, da pristavj pod
pisano, tiskano ali s štampiljko naznačeno besedilo Ivrdke svoje ime s pri.
stavkom: delegat ministrstva/za induBtrijo in rudarstvo.. - ,' ,-' - .
.
Okrožno sodiače ,• Mariboru
.'
dne 15. oktobra '1945. "
<
'::•*:,.. '•'•'„• Rg B20/8.

Zadružni register
Vpisi:
227.
.
Sedež: Krizna gora.
Dan vpisa: 10. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga % omejenim jamstvom Križna gora.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 18. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči terenske razmere in
izdela' obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega
strokoynjaka' izdela proračun obnovitvenih, del za vsakega posameznega člana
in za celotni okoliš; nadalje določi visino, obremenitve v-delu in denarju in
odplačilni načrt za vsakega, člana;
c), da posreduje med Člani in narodno
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event, spornih odnosovč (komasacija);
> da priskrbuje kredit za nabavo
materiala in izvedbo obnovitvenih del;
.?) da skupno nabavlja in izdeluje,
„*Tìi.ìn Porazdeljujo med svoje Člane
eradb.eni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- nja brez zaračuna na najvišji ponudek.
vih delovnih moči pod vodstvom teh- Dediči si pridržujejo pravice premisleničnega strokovnjaka obnovi porušena ka v roku 8 dni po dražbi.
Najvišji ponudek je treba položiti v
naselja po predloženem in odobrenem
gotovini pri sodišču, in sicer U v 8
obnovitvenem načrtu;
f) da po možnosti od pristojnih voja- dneh, ostalo pa v enem mesecu po
Žkih oblasti izposluje priìegnitey delov- dnevu dražbe.
Ostali dražbeni pogoji se morejo vponih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov
ter jim odreja delo po njihovi strokovni gledati pri sodišču.
Predmet dražbe so v k. o. Jesenice
usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 dm m se ležeče nepremičnine pare. št. 79, hiša
št. 62, sedaj Kosova nI. št. 11, z dvorimora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še s štirideset- ščem in vrtom, pare št. 679, nerodovitno, v izmeri 1140 m', oboje pri vložkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s ku Št. 327 ter pare. št. 523/12,"gozd, v
tem, da jih nabije na zadružni razglasni izmeri 5768 m* pri vi. št. 967.
deski.
Okrajno sodišče na Jesenicah
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
dne 19. oktobra 1945.
tajnik in blagajnik, ki jih voli skupA 2/43—10.
Ščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu1168
jeta predsednik in tajnik upravnega odPoziv upnikom
bora oziroma v odsotnosti enega izmed
Pri drrajnem sodišču v Ljubljani je
teh, tretji član odbora mesto odsotnega.
uveden zaplembeni postopek imovine
Člani upravnega odbora so:
Košir Matevž, posestnik v Križni gori zoper naslednje:
št. 6, predsednik,
1. Rozman Valentin, polic, kriminalni
Ravnikar Jože, posestnik, Križna gora agent, Ljubljana, Za gradom 1; opr.
št. 9, tajnik,
št. Ksp 1000/45;
Jurčič Valentin, posestnik v Križni
2. Vrhnjak Miha, progovni čuvaj v
gori 8, blagajnik.
pok., D. M. v Polju 136; opr. št Ksp
Okrožno sodišče v Ljubljani
1001/45;
dno 8. oktobra 1945.
3. dr. Piccoli Gabrijel, lekarnar, LjubZt 6/45-2 - Zadr. V 7/1
ljana, Tyrseva cesta 6; opr. št. Ksp
1002/45;
"4. Piccoli Angela, žena lekarnarja,
. Spremembe in dodatki:
Ljubljana,. Na Vrtači 15; opr. št. Ksp
228.,, ,'.• .'.."•'..•' .
•
" ' .;
1002/45; '
Sedež: Radovljica in Lese..
5. Piccoli Frančiška, hči lekarnarja,
Dan vpisa: 12. oktobra 1945.
Ljubljana,
Na podlagi dekreta Narodne vlade Slo- 1002/45; Na> Vrtači 15; opr. št .Ksp
venije," ministrstva za finance, bančno6. Lupše Ivan, trgovec, Ljubljana,
zavarovalni oddelek z dne 21. .septem- Dolenjska
cesta 96; opr. št. Kep 1004/45;
bra 19-15, št. 612-V-1945, se je vpisal kot
7. dr. Slavic Matej, biv. rektor unidelegat ministrstva tov., Cerar Franc iz verze,
Ljubljana, Pred škofijo 8; opr.
Radovljice pri naslednjih zadrugah:
št.
Ksp
1005/45-a;
Posojilnici v Radovljici, zadrugi z
8. Heinrihar Frane, industrialec, LjuK
omejenim jamstvom,
Kmečki hranilnici in posojilnici v Ra- ljana, Goeposvetska cesta; opr. št. Ksp
dovljici, zadrugi z neomejenim jamstvom, 1005/45-b;
9. dr. Basaj Josip, predsednik Za»
; Sokolski kreditni zadrugi z omejenim
družtie
zveze, Ljubljana, Pražakova uL
jamstvom v Radovljici,
Hranilnici in posojilnici v Lešah, za. 3; opr. št. Ksp 1005/45-e;
10. ing. Pirkmajer Milko, lastniK
drugi z neomejenim jamstvom.
gradbenega podjetja >Slograd<, LjubOkrožno sodišče v Ljubljani
ljana, Vrtača 9; opr. št. Ksp 1005/45-d;
dne 10. oktobra 1945
11. Kavka Karol, stavbenik, LjubljaZadr. II 2/224, Zadr. II 7/73
na, Zibertova 11; opr. št. Ksp 1005/45-e;
Zadr. I 94/6, Zadr.'.IV 6/49
12. Rogina Karol, vrtnar, Ljubljana.
Rakovniška 6; opr. št. Ksp 1005/45-f; ..
13. dr. Slokar Ivan, generalni dire&
tor Zadružne gospodarske banke v LjubProstovoljna dražba
ljani, Miklošičeva 10; opr. št. Ksp 1005*
nepremičnin
/45-g; .
Na predlog dedičev Vevar Ane, go14. Stanovnik Franc, trgovec, Ljub.
spodinjo na-Jesenicah, Kosova 11, se ljana, Križevniška 11; opr. št Ksp 1006;
bodo prodale na prostovoljni sodni /45;
dražbi dne
..,.-,
15. Cihlar Jože, stavbenik, Ljubljana,
20. novembra 1945 ob 9. uri
Vodovodna cesta 1; opr. št. Kep 1008/
v sobi št. 10 pri podpisanem sodišču /45;
nize navedene nepremičnine.
16. Harm Marija, gospodinja, LjubljaZačetna cena, pod katero se ne •• na, Igriška ul. 14; opr. št. Ksp 1012/45;
prodalo, znaša din 70.000.—."jamčevina,
17. Rosi Ivan, delavec in posestnik,
ki se mora položiti pred pričetkom Vel. Mlačevo 20; opr. št. Ksp 1013/45;
dražbe, znaša din 7000.—. Edraätelj
18. Debevc. Ciril, šef-režfeer v operi,
prevzame v svojo dajatveno obveznost Ljubljana, Marmoiitova 13; opr. SL Kes
vknjiženo elužnoglno pravico stanova- 10•45•
'
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19. Gregorin Edvard, dramski igralec,
51. Res Anton, lastnik tvrdke Res
76. Kenda Ivana, Ljubljana, Mestni
Ljubljana, Igriška uL 3; opr. št. Ksp Anton d. d., Zagreb, Jagodnjak št. 3; trg 17; opr. št. Ksp 1049/45-e;
1014/45;
opr. št. Ksp 1041/45;
77. Schiffer Franc, dijak, Ljubljana,
20. Podgoršek Vinko, član drame,
52. Schmid-Frühwirth Katarina, šivi- Mestni trg 19; opr. št. Ksp 1049/45-f;
Ljubljana, Streliška uL 7; opr. št. Ksp lja, Ljubljana, Vidovdanska cesta št. 1;
t 78. Pengov Franc, profesor v Ljub1014/45;
ljani, član nadzorstvenega odbora Stoopr. št. Ksp 1042/45;
21. Fabiani Viktor, Slan opernega or53. Horsetzky Lotte, violinistka, Ljub. re d. d.; opr. št. Ksp 1272/45;
kestra, Ljubljana, Rožna dolina, cesta ljana, Vegova ul. 2; opr. št. Ksp 1042/
79. Schleimer Magda. Ljubljana, SeV/19; opr. št. Ksp 1014/45;
lenburgova 4; opr. št. Ksp 1049/45-h;
/45-a;
22. Gregore Janko, Član opere, Ljub80. Klein Julij, trgovec, Ljubljana,
54. Schauta Hugo, bančni uradnik,
ljana, Večna pot 9; opr. št. Ksp 1014/45; Ljubljana, Gledališka 16; opr. št. Ksp Erjavčeva cesta 14; opr. št. Ksp 1049/
/45-i;
23. Šuštaršič Angela, članica baleta 1042/45-b;
v operi, Ljubljana, Mandeljčeva 15; opr.
81. Lamprecht Olga, uradnica, Ljub55. Kosler Hilda, gospodinja, Ljub
št. Ksp 1014/45;
ljana, Gosposvetska cesta 13; opr. št. ljana, Čopova 19; opr. št. Ksp 1049/45-j;
24. Lipovšek Marjan, glasbenik, Ljub- Ksp 1042/4-c;
82. Mayer Emerik, veletrgovec, Ljubljana, Gosposka 10; opr. št. Ksp 1014/45;
56. Krische Ana, uradnica, Ljubljana, ljana, Wolf ova 1; opr. št Ksp 1049/45-k;
25. Čeč Karel, industrialec, Ljubljana, Ilirska 21; opr. št. Ksp 1042/45-e;
. 83. Djukanovic Erna, Ljubljana. Sv.
Gruberjevo nabrežje 6; opr. št. Ksp
Petra cesta 17; opr. št. Ksp 1049/45-1;
57. Sušteršič Marijana, gospodinja,
84. Šuštar Franc, trgovec z lesom in
1017/45;
26. Osterc Ludvik, poduradnik bivše Ljubljana, Ambrožev trg 3; opr. št. Ksp posestnik, Ljubljana, Dolenjska cesta
12; opr. št. Ksp 1135/45;
mestne občine ljubljanske, Ljubljana, 1042/45-f;
58. Sušteršič Vera, stud. med., LjubGestrinova 4; opr. št. Ksp 1019/45;
85. Pustotnik Peter, učiteljiščnik, Se27. Leskovic Dušan, bogoslovec, Ljub- ljana, Ambrožev trg 3; opr. št. Ksp nožeti pri Ljubljani; opr. št. Ksp 1057/45;
ljana, Ciglarjeva ul. 16; opr. št. 1021/45; 1042/45-g;
86. ing. dr. Krofta Miloš, ravnatelj
59. Souvan Josipina, vdova po kon- papirnice
28. Rakar Lojze, knjigovez, Ljubljana,
Vevče; opr. št. Ksp 1061/45;
zulu, Ljubljana, Breg 20; opr. št. Ksp
' Rakovniška 6; opr. št. Ksp 1021/45;
87. Brezovnik Viljemina, gospodinja,
1042/45-h;
29. Erzen Ludvik, kmet, Škofja Loka;
Ljubljana, Rožna dolina, cesta IX/7; opr.
60. dr. Odar Alojzij, univ. prof., Ljub- št.
Ksp 1062/45;
opr. št. Ksp 1021/45;
ljana,
Vidovdanska
,2;
opr.
št.
Ksp
30. Novak Ivan, Ljubljana, Šuštarši88.
Bock Emilija, zasebna uradnica,
1047/45;
Ljubljana, Jegličeva 1; opr. št. Ksp
čeva 15; opr. št. Ksp 1021/45;
61. Košiček Jože, generalni ravnatelj 1063/45; #
31. Lukan Janez, Rovte pri Logatcu;
Ljudske
tiskarne in knjigarne, Ljubljaopr: št. Ksp 1021/45;
89. Friškovec Magdalena, gospodinja,
32. Zgavec Franc, delavec, Jelični vrh na, Poljanski nasip 10; opr. št. Ksp Fužine št. 1; opr. št. Ksp 1065/45;
1047/45-a;
pri Idriji; opr. št. Ksp 1021/45;
90. Wabra Bruno, privatni uradnik,
62. dr. Pestotnik Pavel, prof. v pok., Ljubljana, Cankarjeva 24; opr. št. Ksp
33. Hladnik Anton, Križna gora pri
Ljubljana, Prečna ulca št 4; opr. št 1066/45;
Colu; opr. št. Ksp 1021/45;
91. Dermastja Franc, Čevljarski moj34. Hribar Peter, tovarnar, Ljubljana, Ksp 1047/45-b;
Zaloška cesta 10; opr. št. Ksp 1022/45;
63. dr. Brezigar Milko, direktor >Ju- ster, Ljubljana, Kamnogoriška 24; opr.
35. Tosta Avgust, ravnatelj Kreditne- tra«, Ljubljana, Miklošičeva 15; opr št. št. Ksp 1067/45;
92. Novak Ivan, železničar, Ljubljana,
ga zavoda, Ljubljana, Pražakova ulica Ksp 1047/45-c;
Tovarniška 7; opr. št. Ksp 1068/45;
12/IV; opr. št.. Ksp 1023/45;
64. dr. Zajec Marijan, odvetnik, Ljub36. Anžič Andrej, delavec in posestnik ljana, Verdijeva 5; opr. št. Ksp 1047/
93. Velikonja Narte, banovinski svetgozda, Bizovik št. 82; opr. št. Ksp 1024/45; /45-d;
nik, Ljubljana, Sv. Petra cesta 93; opr.
37. Hrovat Jakob, tovarnar, Ljubljana,
65. dr. Klinar Tomaž, stolni kanonik, št. Ksp 1069/45;
Levstikova 12; opr. št. Ksp 1025/45;
94. Kosmač Rudolf, Ljubljana, KavLjubljana, Pred Škofijo 12; opr. št. Ksp
38. Snoj Janko, trgovec, Ljubljanaškova 5; opr. Št. Ksp 1070/45;
1047/45-e;
Ježica št. 97; opr. št. Ksp 1027/45;
95. Jelen Franc, Ljubljana, Prisojna
66. Žerjav Borut, trgovski sotrudnik,
" 39. Hofreiter Anton, industrialec, Ljubljana, Vegova 2; opr. št. Ksp 1047/ ul. 2; opr. št. Ksp 1071/45;
Ljubljana-Vič, Viška 60; opr. št. Ksp /45-f;
96. Bano Štefanija, modistinja, vdova,
'
1030/45;
Ljubljana,
Erjavčeva 20; opr. št. Ksp
67. dr. Pirkmajer Otmar, bivši pod40. Abel Viljem, Hrastnik št. 17; opr.
1072/45;
ban,
Ljubljana,
Miklošičeva
cesta
16;
št. Ksp 1031/45;
97. Medica Olga, posestnica, črni poopr. št. Ksp 1047/45-g;
41. dr. Schley Franc, Celje, Cankartok; opr. št. Ksp 1136/45;
68.
Reisner
Josip,
direktor
v
pokoju,
jeva 8: opr. št. Ksp 1031/45;
98. Žele Jože, Dunajska cesta 52/b,
Ljubljana, Igriška ul. 3; opr. št. Ksp
42. Kovač Leopold, Babno pri Celju 1047/45-h;
Ljubljana; opr. št. Ksp 1074/45;
Št. 9; opr. št. Ksp 1031/45;
99. Hlebec Jože, policijski nadporoČ-1
69. dr. Kalan Ernest, odvetnik, Ljub43. Lampreht Kbloman, Celje, Vipav- ljana, Aškerčeva 5; opr. št. Ksp 1048/45; nik, Ljubljana, Poljanski nasip 52; opr«
Čeva 3; opr. št. Ksp 1031/45;
70. Kune Viljem, industrialec, Ljub- št. Ksp 1075/45;
100. Copf Jože, policijski stražnik,
44. Guček Ivan, Loke št. 191, občina ljana, Ambrožev trg 3; opr. št. Ksp
Ljubljana, Tovarniška 5; opr. št. Ksp
Trbovlje; opr. Št. Ksp 1031/45;
1049/45;
71. Volk Avgust, veletrgovec, Ljub- 1076/45;
45. Sommer Karl, Laško št. 44; opr.
101. Raztresen Jože, policijski stražljana,
Resljeva cesta 24; opr. Št. Ksp
št. Ksp 1031/45;
nik, Ljubljana, Vošnjakova št. 4; opr*
46. Klemenčič Peter, Zagorje; opr. .1047/45-i;
72. Samec Hedviga, žena univ. pro*., št. Ksp 1077/45;
št Ksp 1031/45;
102. Potecin Franc, hlapec, Ljubljana,
47. D ergane Stane, trgovec in posest- Ljubljana, Bogišičeva 11; opr. št. Ksp
Vidovdanska 9; opr. št Kep 1078/45;
nik, Ljubljana, Dunajska 15; opr. št. 1049/45-a;'
103. Berkopec. Ivan,. kovaški pomoč*
Ksp 1033/45;
73. dr. Kaiser Adolf, viš. sod. svetnik
48. Oblak Anton, kovač, Stezice It 21; v pok., Ljubljana, Groharjeva ulica 8; nik, Ljubljana, Cegnarieva 4; opr. št.
Ksp 1079/45;
opr. št. Ksp 1038/45;
opr. št. Ksp 1049/45-b;
104. Jazbar Franc, policijski stražnik,
49. Pečovnik Albert, industrialec,
74. Schneider Maks, prokurist, Ljublastnik tvrdke >Alpeko<, Ljubljana, ljana, Gledališka 14; opr. št. Ksp 1049/ Ljubljana, Ob Ljubljanici št. 27; opr. št.
Ksp 1080/45;
Tyrieva cesta 48; opr. št. Ksp 1039/45; /45-c;
75. Schuflei-Schauta Marija, žena pod105. Klenovšek Franc, policijski straž50. Urbano Franc, veletrgovec, Ljubljana, Sv. Petra cesta; opr. št Kep polkovnika, Ljubljana,. Privoz št 20; nik, Ljubljana, Galeiova 10: opr. št
1081/4&
opr. št Kep. 1049/45-d?
1040/45;
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106. Repovž Jože, strojnik, Ljubljana,
Bleiweisova cesta 5; opr. št. Ksp
1082/45;
107. Grahut Ludvik, orožniški kaplar,
Ljubljana, Vodmatska 1; opr. Štev.
Ksp 1083/45;
108. Beve Vid, policijski nadporočnik,
Ljubljana, Cankarjeva 24; opr. št. Ksp
1084/45;
109. Zaman Anton, policijsld stražnik,
Ljubljana, Brankova 5; opr. št. Ksp
1085/45;
110. Peteh Albin, policijski stražnik,
Ljubljana, Zaloška 16; opr. št. Ksp
1086/45;
111. Vončina Oto, policijski stražnik,
Ljubljana, Poljanski nasip 52; opr. št
Ksp 1087/45;
112. Hus Ivan, policijski stražnik,
Ljubljana, Poljanski nasip 52; opr. št.
Ksp. 1088/45;
113. Arko Karol, policijski stražnik,
Ljubljana, Ciglarjeva 20; opr. št. Ksp
1089/45;
114. Struci Rafael, šofer, Ljubljana,
Ob Ljubljanici 71; opr. št. 1090/45;
115. Lipuš.Vera, trgovska pomočnica,
Ljubljana, Sv. Petra cesta 62; opr. št.
Ksp 1091/45;
316. Hlebec Regina, žena policijskega
nadporočnika, Ljubljana, Poljanski nasip 52; opr. št. Ksp 1092/45;
117. Suflaj Emanuel, Ljubljana, Privoz št. 20; opr. št. Ksp 1093/45;
118. Dolničar Alojz, Ljubljana, Hranilška 2; opr. št. Ksp 1094/45;
119. Mežik Jože, poštni uradnik,
Ljubljana, Rimska cesta 9; opr. št. Ksp
1095/45;
120. Peršin Marija, hči posestnika,
Stezice 14; opr. št. Ksp 1096/45;
121. Somnitz Ernest, optik in ,urar,
Ljubljana, Sv. Petra cesta 16; opr. št.
Ksp 1097/45;
122. Zabavnik Marija , gospodinja,
Ljubljana, Prečna ulica 5; opr. št. Ksp
1098/46;
123. Zakrajšek Frančiška, gospodinja,
Ljubljana, Sv. Petra nasip 71; opr. št
Ksp 1090/45;
124. Morbacher • Josipina, gospodinja,
Ljubljana, Kavškova 15; opr. št. Ksp
1101/45;
125. Morbacher Jožica, plesalka, Ljubljana, Kavškova 15; opr. št. Ksp 1102/45.
126. Dovč Franc, Ljubljana-Stožice
št. 13; opr. št. Ksp 1104/45;
127. Steiner Marija, žena gostilničarja, Ljubljana, Opekarska cesta 51; opr.
št Ksp 1137/45;
128. Turk Rajko, poslovodja podjetja
^Špedicija Turke, Ljubljana, Komenskega 17; opr. št. Ksp 1106/45;
129. dr. Božič Mirko, ravnatelj Pokrajinske hranilnice, Ljubljana, Igriška
ulica 3; opr. št. Ksp 1107/45;
180. Verovšek Josip, veletrgovec v
Ljubljani; opr. št. Ksp 1109/45;
_ 131. Sušnik Rihard, lekarnar, Ljubljana, Marijin trg; opr. št. Ksp 1110/45;
132. Tomažin Jože, posestnik, Sarsko;
opr. št Ksp 1122/45.
133. Novak Drago, dijak, Na Klančku
št 6, Moste pri Ljubljani; opr. št. Ksp
1123/45;
.
•134. .Kimovec Franc, čevljar, Zagradec
it. 88 pri Litiji; opr. št. Ksp 1124/45;.

135. Rosenwirth Karel, gostilničar,
Ljubljana, Dunajska cesta 12; opr. št.
Ksp 1125/45;
136. dr. Milavec Anton, ravnatelj Pokojninskega zavoda; Ljubljana, Šmartinska cesta št. 100; opr. št. Ksp 1131/45;
137. Nemenz Viljem, ravnatelj pivovarne Union, Ljubljana; opr. št. Ksp.
1133/45;
138. Milavec Kristina, gospodinjska
pomočnica, Ljubljana, Baragovo semenišče; opr. št. Kep 1134/45;
139. ing. Klinar Herman, Jesenice;
opr. št. Ksp 1143/45;
140. Prezelj Marija, soproga ing.,
Ljubljana, Streliška ulica 31; opr. št.
Ksp 1148/45;
141. Novak Albin, posestnik, Log pri
Brezovici; opr. št. Ksp 1149/45;
142. Plut Jože, posestnik, Ljubljana,
Vrtača št. 3; opr. št. Ksp 1150/45;
143. Plut Janez, posestnik, Ljubljana,
Vrtača 44; opr. št. Ksp 1151/45;
144. Plut Anton, posestnik, Ljubljana,
Vrtača 13; opr. št. Ksp 1152/45;
145. Vidmar Janez, posestnik, Ljubljana, Vrtača 45; opr .št. Ksp 1153/45;
146. Gregore Marija, kmetica, Ljubljana, Zabjek št. 6; opr. št. Ksp 1154/45;
147. dr. Knific Franc, duhovnik, Ljubljana, Stari trg 30; opr. št. Ksp 1155/45;
148. Skrbeč Matija, bivši dekan, Ljubljana", Poljanska cesta, Slomškov dom;
opr. št. Ksp 1157/45;
149. Sever Franc, posestnik in bivši
župan, Jezica 28; opr. št. Ksp 1158/45;
150. Leskovic Franc, hišni posestnik.
Ljubljana, Florijanska uL št.-1; opr. št.
Ksp 1159/45;
151. Dermastja Kari, profesor, Ljubljana, Hrvatski trg št. 3; opr. št. Ksp
1160/45;
152. Hybasek Vojteh, prof. v pok.,
Ljubljana, Vidovdanska cesta št. 9; opr.
št. Ksp 1161/45;
153. Osana Josip, gimnazijski ravnatelj, Ljubljana, Verstovškova št. 1; opr.
št. Ksp 1162/45;
154. dr. Levičnik Alfonz, gimnazijski
profesor, Ljubljana, Miklošičeva 8; opr.
št. Ksp 1163/45;
155. dr. Keržan Franc, posojilniški
ravnatelj, Ljubljana, Miklošičeva 6; opr.
št. Ksp 1164/45;
156. Nedeljkovič Jela, bolničarka Rdečega križa, Ljubljana, Sv. Petra cesta
št 24; opr. št. Ksp 1165/45;
157. Minarš Jela, gospodinja, Ljubljana, Sv. Petra cesta 24; opr. št. Ksp
1166/45;
158. "Urbas Miro, klobasičar, Ljubljana, Slomškova 13; opr. št. Ksp 1175/45;
159. Stieger Sidy, Slov. Bistrica 15;
opr. št. Ksp 1176/45;
160. Ljudska tiskarna in knjigarna,
d. z o. z. v Ljubljani; opr. št. Ksp
1179/45;
161. Zadružna tiskarna, d. z o. z. v
Ljubljani; opr. št. Ksp 1180/45;
162. Tiskovna zadruga, z o. z. v Ljubljani; opr. št. Ksp. 1181/45;
163. Knjigarna Tiskovne zadruge, d.
z o. z. v Ljubljani; opr. št. Ksp 1182/45;
164. Narodna tiskarna, d. d. Ljubljana; opr. št. Ksp 1183/45;

165. Neografika, d. z o. z. v Ljubljani;
opr. št. Ksp 1184/45;
166. Salezijanska tiskarna v Ljubljani; opr. št Ksp 1185/45;
167. Mladinska založba v Ljubljani;
opr. št. Ksp 1186/45;
168. Šerbec Roža, gospodinja, Lju.ljana-Prule, Cimpermanova 1; opr. št Ksp
1188/45;
169. Supančič Justa, Ljubljana, Resljeva cesta 13; opr. št. Ksp 1189/45;
170. Kocjančič Griselda, Ljubljana,
Skrabčeva ul. 2; opr. št. Ksp 1190/45;
171. Šerbec Friderik, trgovec, Ljubljana-Prule, Cimpermanova ul. št 1; opr.
št. Ksp 1191/45;
172. Kralj Franc, finančni preglednik
v pokoju, Črnuče 96; opr. št. Esp
1192/45;
173. Dattier Jože, železniški uradnik,
Laze; opr. št. Ksp 1193/45;
174. Križanec Dragutin, solastnik tv.
>Elektròton< d. d. Zagreb, podružnica
Ljubljana, stanujoč v Zagrebu; opr. št
Ksp*1194/45;
175. Kemična tovarna Moste, d. z o. z.
v Ljubljani; opr. št. Ksp 1198/45;
176. Spiss Filip, kovinostrugar, Litijagrad; opr. št. Ksp 1199/45;
177. Rudež Felicita, Jesenice, Zojsova
cesta 1; opr. št. Ksp 1200/45;
178. Andrete Valentina, Gradec št 93
pri Bledu; opr. št. Ksp 1201/45;
179. Gertner Viktor, pekovski mojster, Ljubljana, Stari trg št. 21; opr. št.
Ksp 1202,45;
180. Misson Josip, gradbeni podjetnik,
Ljubljana, Cigaletova 13; opr. št Ksp.
1203/45;
181. Medic Ivan, trgovec, Novo mesto,
Glavni trg 1; opr. št. Ksp. 1211/45;
182. Akcijska družba za kemično industrijo v Ljubljani; opr. št. Ksp
1218/45;
183. Remec Bogomil, gimnazijski direktor, Ljubljana, Zarnikova 17; opr.
št Ksp 1219/45;
184. dr. Lenček Ignacij, univ. prof.,
Ljubljana, Alojzijevišče; opr. št. Ksp
1220/45;
i
•
v
185. Krvina Ivan, urar, Ljubljana,
LavriČeva 11; opr. št. Ksp 1221/45;
186. dr. Logar Franc, banovinski inspektor v Ljubljani, Hrenova ulica 3;
opr. št. Ksp 1222/45;
187. ing. Porenta Jože, banovinski
svetnik-v Ljubljani, Karlovška 7; opr.
št. Ksp 1223/45;
188. Masič Pavle, železniški uradnik
v Ljubljani, Bežigrad, Fondove hiše;
opr. št. Ksp 1224/45;
189. Bajuk Marko, gimnazijski ravnatelj na klasični gimnaziji
Ljubljana;
opr. št.. Ksp 1225/45;:
190. Mavric Jože, banovinski računski
inšpektor iz Ljubljane, Bežigrad 1;
opr. št. Ksp 1226/45;
# 191. dr. Zitko Stanko, odvetnik, Ljubljana, Pleteršnikova 13; opr. št. Ksp
192.' Markeš Alojzij,, monsignor' te
Ljubljane, opr. št Ksp 1228/45; .
> 193. Avsenek Ivan, industriale Ljubljana, Bleiweisova 27; opr. št Kso
1229/45;
i
\
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194. Pater Učak, prior križevniškega
reda, Ljubljana, Križanke: opr. št. Ksp
1230/45;
195. Toršinar Slavko, un-dnik TPD,
Ljubljana; opr. št. Ksp 1231/45;
196. Sitar Alojzij, trgovski sotrudnik
pri tv. Muyer, sedai neznanega bivališča; opr. št. Ksp. 1232/45:
197. Leltan Jože, uradnik iz Ljubljane; opr. št Ksp 1233/45;
198. Dobrovoljc Elizazbeta, zobotehničarka, Vrhnika; opr. št. Ksp
1234/45;
199. dr. Erman Marijan, tajnik Vzajemne posojilnice, Ljubljana, Streliška
8; opr. št. Ksp 1058/45;
200. Marolt Bernard, Koreno pri Horjulu; opr. št. Ksp 1235/45;
201. Herr Elena rojena Giulini, Torno
(Como), solastnica Kemične tovarne
Moste; opr. št Ksp 1236/45;
202. Chiaro rojena Giulini baronica
Vitale di Pontaggio Moschi, solastnica
Kemične tovarne Moste; opr. št.-Ksp
1237/45;
203. dr. Giorgio Giulini di Giulino,
Lazzago, Como, Italija, solastnik in poslovodja Kemične tovarne v Mostah; opr.
št, Ksp 1238/45;
204. Wallentscnagg Herbert, poslovodja in izvršni član Kemične tovarne
Moste, Ljubljana, Ob železnici štev. 14;
opr. št Ksp 1239/45;
205. Šubert Josip, obratovodja, Ljubljana, PredoviČeva 14; opr. št. Ksp
1240/45;
206. ing. ŠimenČek Artur, Ljubljana,
Povšetova 26; opr. št. Kep 1241/45;
207. Zadružna zveza, Ljubljana; opr.
št. Ksp 1242/45;
'208. Zadružna gospodarska banka,
Ljubljana; opr. št. Ksp 1243/45;
209. Vzajemna posojilnica, r. z. z o. z.
v Ljubljani; opr. št. Ksp 1244/45;
210. Centralna vinarna, d. d. Ljubljana: opr. št. Ksp 1245/45;
211. Union, hotelsko in stavblneko d.
d. v Ljubljani; opr. št. Ksp 1246/45;
212. Stavbna zadruga >Stadion<r, d. d.
Ljubljana; opr. št. Ksp 1247/45;
213. Westen Avgust, industriale^ Celje; opr. št Ksp 1248/45;
214 Curk Matko, stavbenik, Ljubljana, Mirje št. 1; opr. št. Ksp 1250/45;
215. Krische Teodor, radiotelegrafist,
Ljubljana, Hirska ulica št. 1; opr. št.
Ksp 1253/45;
216. HrnČir Ana, uradnica, Ljubljana,
Staničeva 4; opr. št. Ksp 1254/45;
217. Zeschko Erich, Ljubljana, Erjavčeva 18, trgovec; opr. št Ksp
1255/45;
218. Blaskovič Herta, Ljubljana, Gradišče 4; opr. št. Ksp 1256/45;
219. Kocjan Frančiška, uradnica,
Ljubljana, Staretova 14; opr. št. Kep
1261/45;
220 ing. Dedek Josip, gradbeni podjetnik, Ljubljana, Zibertova ulica 7; opr.
št. Ksp 1262/45;
, - 221. 'Dedek Jože, oamL techn., Ljubljana,» Zibertova 7; opr. št. Ksp. 1263/45J
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222. Medic Franc, industrialec, Ljubljana, Zrinjskega c. 5; opr. št. Ksp
1265/45;
223. Znidaršič Ludvik, vlakovodja,
Ljubljana, Zibertova 26; opr. št. Ksp
1266/45;
224. Lesjak Franc, glavni knjigovodja
Zadružne zveze in poslovodja >Zmaja<,
Ljubljana, Na Peči št 24; opr. št. Ksp
1268/45;
225. Vok Ignacij, veletrgovec, LJubljana, Trdinova ulica: opr. št Ksp
1269,45;
226. dr. česnik Ivo, odvetnik v Ljubljani, Gosposvetska cesta; opr. št. Ksp
1270/45;
227. dr. Šmajd Albin, odvetnik v Radovljici, med vojno v Ljubljani; opr. št.
Ksp 1271/45.
Pozivajo se vsi upniki zgoraj navedenih, kakor tudi vsi, ki imajo zoper
nje kakršne koli terjatve oziroma zahteve, nastale pred 6. IV. 1941 oz, pred
dejanjem, zaradi katerega jo bila izrečena kazen zaplembe imovine, da prijavijo te svoje zahteve v 15 dneh po tej
objavi pri podpisanem sodišču e pismeno vlogo z dvema prepisoma ali pa
ustno na zapisnik. V prijavi je navesti
opravilno številko zaplembenega spisa.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. oktobra 1945.

Pozivi
I Z 122/45.
1134
S pravnomočno sodbo sodišča slov. narodne časti II Sue 110/45 je odrejena za.
plemba brivnice obsojenca Dobaja Stefana, brivca iz Maribora, Tyrseva ul. 4.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno označbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodiSïe Maribor
dne 16. oktobra 1945.
D Z 79/45-7. ~
1157
S pravnomočno sodbo vojaškega 6odišča mariborskega vojnega področja
Sod 513/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca Fokterja Karla, trgovca na
Teznu pri Mariboru, Viktor Paraova
ul. 14.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču ž natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 18. oktobra 1945.
D Z 76/45.
1156
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega vojnega, področja
Sod 381/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca ing. Kanclerja Karla, tovarnarja v Mariboru, Trdinova ul. 8 in
lastnika tovarne >K. K. Ježek* Maribor,
Melje. .
Pozivajo se upniki, da v roku 16 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišča z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 12. oktobra 1945>

I Z 151/45.
1159
S pravnomočno sodbo sodišča slov. narodne časti Suč 99/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenke Kersnik
Frančiške, pos. v Pobrežju, Nabrežna
ul. 6.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 18. oktobra 1945.
I Z 184/45.
1158
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja
je odrejena zaplemba imovine obsojenke »Kiffman Amalije, solastnice opekarne v Košakih pri Mariboru.,
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor •
dne 29. oktobra 1945.
I Z 185/45.
1153
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja:
Sod 871/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca Kiilmana Friderika, gradbenika, Maribor, Meljska cesta 25.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri. podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale. ,
.
...
Okrajno sodišče Maribor
dne 19. oktobra 1945.
I Z 183/45.
1155
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja
Sod 871/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca ing, Kiffmana Rudolfa,
lastnika opekarne v Košakih pri Mariboru.
Pozivajo se upniki, da v roku .15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 19. oktobra 1945.
IZ 153/45.
115?
S pravnomočno sodbo sodišča slov. na«
rodne časti Suč • 123/45 je odrejena
zaplemba imovine obsojenke Kompost
Marije, vdove po učitelju, Vrbov dol
štev. 39.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dnî
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 16. oktobra 1945.
D Z 23/45. • ' ~~~~~
115ZS pravnomočno sodbo sodišča slov. narodne časti Suč 89/45 je odrejena1 zaplemba nepremične imovine obsojenca
Kuharja Maksa, tekst, delavca v. Studeueh, •&•••••• nI. 67
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Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 16. oktobra 1945.
I Z 154/45.
•35
S pravnomočno sodbo sodišča'slov. narodno časji Suč 99/45 je odrejena zaplemba nepremično imovine obsojenca
Kukca Avgusta, ključavničarja, Tezno,
Koroščeva ul. 33.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne IG. oktobra 1945.
I Z 187/45.
•
1150
S pravnomočno sodbo sodišča slov. narodne časti Suč 126/45 je odrejena zaplemba nepremične imovine obsojenke
Lojbner Rozalije, pos. v Zg. Vižingi št. 6.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
BO nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 16. oktobra 1945:
I Z 155/45.
1145
S pravnomočno sodbo sodišča slov. narodne časti Suč 123/45 je odrejena zaplemba nepremične imovine obsojenca
Marka Alojza, pos. Sv. Jurij ob Pesnici.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale. *
_•
•
'Okrajno sodišče Maribor
S dne. 46. oktobra 1945.
I Z 130/45.
1148
S pravnomočno sodbo sodišča slov. narodne časti II Suč 176/45 je odrejena
, zaplemba imovine obsojenke Mauthner
Julijane, posestnice, Zg. Radvanje, Obmejna ul. 62.
«
Pozivajo se upniki, da "v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
, sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sođiščo Maribor
dne 19. oktobra 1945.
D Z 84/45.
1154
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča Maribor Sod 144/45-30 je odrejena
zaplemba imovine obsojenca Miglarja
Ivana, nadzornika drž. žel. Maribor, Prir
morska ul.-5.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
Prijavijo 'svoje 'terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
10
nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 19. oktobra 1945.
D

Z 21/45.
*
1149
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti II Suč 89/45 je odrejena

zaplemba imovine obsojenca Poliča Hermana, trgovca v Studencih, Aleksandrovi1 c- 17>
, .r J •
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so 'nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 16. oktobra 1945.
I Z 158/45-4.
1132
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Suč 135/45 Je odrejena
zaplemba nepremične imovine obsojenca Potočnika Jožefa, železničarja v p.
v Mariboru, Meljska c. 94.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodjšču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 16. oktobra 1945.

je bila obsojena, okrajnemu sodišču na
Jesenicah.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. oktobra 1945.
1172

I 3/45-2.

Poziv upnikom
. S sodbo vojaškega sodišča ljubljanskega vojnega področja v Ljubljani z dne
25. avgusta 1945, št. II. Sod 200/45, je bil
Mežik Jože, poštni uradnik v Ljubljani,
Rimska cesta 9, obsojen na zaplembo
celotne imovine. Pozivajo se vsi upniki
obsojenca, da v roku 15 dni. prijavijo
svoje terjatve, ki so nastale pred 6.
aprilom 1941 oz. pred dejanjem, ki ga
je zagrešil obsojenec, okrajnemu sodišču na Jesenicah/
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. oktobra 1945.
1130

I Z 161/45.
1146
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Suč 99/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca Ridia Franca, trgovca-in posestnika na Pobrežju
pri Mariboru, Zrkovska cesta 61. Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale. *
Okrajno sodišče Maribor
dne 16. oktobra 1945.
I Z 162/45.
1147
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Suč 123/45 je -odrejena
zaplemba imovine obsojenca Robarja
Konrada, posestnika*v Sp. Gorici št/ 16.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje; terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno na'vedbo .časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče, Maribor
dne 16. oktobra 1945.
I Z 168/45.
1133
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Suč 40/46 je odrejena
zaplemba imovine obsojenca Zgonca
Franca, tiskarskega strojnika v Mariboru, Gozdna ul. 14.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 16. oktobra 1945.
Zpj 17/457-2.

*

..

1131

• Poziv upnikom
S sodbo vojaškega sodišča ljubljanskega vojnega področja v Ljubljani z dne
27. julija 1945 je bila Rudež Felicita,
hči pok. Alfreda z Jesenic, Cojzova cesta 1, obsojena med drugim na zaplembo celotne imovine. Pozivajo se vsi morebitni upniki obsojenke, da v roku 15
dni prijavijo svoje terjatve» proti obsojenki, ki so nastale pred 6, aprilom
194Ï oz. pred dejanjem, radi katerega

Poziv upnikom
S spodaj navedenimi pravnomočnimi
sodbami so bilj obsojeni na zaplembo
imovine:
1. Kranjc Jakob, kmet, Topol 8 — *
celotna imovina — brig, vojaško sodišče
VIII SNOUB - 10. aprila 1944 — BVS
25/44-4 — I 11/45;
*
2. Zalar Janez, kmet, Bezuljak 14. —
celotna imovina — ista sodba — I 6/45;
3. Ponikvar Anton, čevljar, 'Ponikvar
Jože, mali kmet in čevljar, Zerovnica
št. 13 — celotna imovina — področno
vojaško sodišče v Ribnici 4. aprila 1914
— PVS 89/44-25 — I 25f45;
4. Bonač .Janez, kmet. Topol 4 — celotna imovina — sodba kakor pod 1. —
I 10/45; '
5. Strle Anton, kmet, Vrh 10 — celotna imovina — področje voj. sodišča
v Ribnici — 22. marca 1944 — PVS
74/44-5 — I 33/45;
6. Telič Jernej, kmet, trgovec in prekupčevalec. Stari trg 15 — celotna imovina — voj. sodišče za notranjsko področje — PVS 131/44-5 z dne 5. maja
1944 — I 15/45;
7. Milavec Kristina, gospodinjska t>omočnica, Ljubljana, Baragovo semenišče
— celotna imovina — sodišče slov. narodne časti, senat v Ljubljani — 1-7 avgusta 4945 — Snč 755/45 — I 75/45:'
8. Petrič Alojz st., kmet, Petrič Alojz
mL, melianičnn' pomočnik, Petrič ••/,•,
kmetov sin, Sv. 'Trojica 1 — celotna
imovina — odredno voj. sodišče not/an jskega odreda — 17. februarja 1944 OVS
G/44-4 — I 57/45;
"
9. Tome Janez, kmet, Nova vas 7 —
celotna imovina — odredno voi. s-olišče
notranjskega odreda — OVS 12/44-4 —
I 50/45;
'
10. Marolt Janez, kmet. Nova vas 26
— celotna imovina — sodba kakor pod
9. — I 53/45.
Pozivajo se vsi upniki gori navedenih, da v 15 dneh od dneva tega poziva
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču, ki opravlja zaplembo.
Okrajno sodišče na Rakokn. odd L
dne 17. oktobra 1945,
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Razno
St. 115/45.
1171
Zaradi odpovedi in neizvrševanja se
crta iz imenika odvetnikov dr. Ivan
Lovrenčič, odvetnik na Vrhniki, a pravno^veljavnostjo z'dnem 20. oktobra 1944.
Advokatska zbornica v Ljubljari
dne 20. oktobra 1945.
Delegat:
Dr. Janko Lavrič
1177-3-1

Poziv upnikom
Nabavljaina zadruga rezervnih oficirjev z o. j. v Ljubljani je prešla v likvidacijo. Upniki se pozivajo, da najkasneje do konca meseca februarja 1946
prijavijo eventualne terjatve do zadruge
na naslov: dr. Janko Zirovnik, odvetnik v I iubljani, Šelenburgova ulica 5.
Likvidatorji
1141

Poziv
Vse osebe, ki so izročile umrlemu
urarju Muljavcu Jakobu v Mariboru v
popravilo ure, naočnike itd. se pozivajo,
da jih dvignejo v njegovem lokalu v
Mariboru, Kralja Petra c. št. 1, vsako
sredo in soboto od 11. do 12 ure. Po
4. novembru 1945 se bodo ti predmeti
vračali strankam v lokalu urarja Jana
Ignaca v Slovenski ulici št. 3.
Vsi predmeti pa, ki ne bodo dvignjeni do 15. februarja 1946. bodo prodani
na javni dražbi, izkupiček pa se-bo porabil za osirotelo deco.
Maribor dne 17. oktobra 1945.
Dediči
Izgubljene listine
Izgubili smo novo veliko spoznavno
tablico za tovorni avtomobil znamke
>Fiak reg. št. 0376, izdano od ministrstva za lokalni promet, cestno prometni
odsek v "Ljubljani, last glavne uprave
drž., kmetijskih strojnih traktorskih postaj v Ljubljani. S tem jo preklicujemo.
1166 Glavna uprava drž. kmet. strojnih
traktorskih postaj v Ljubljani
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani. S tem jo preklicujem.
1175
Brian Rozalija
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N00 Vel. Slatnik. na ime
Brulc Franc, Vel. Slatnik št. 25. S tem
jo preklicujem.
. .
3.140
Brulc Franc
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izd?no od krajevnega N00 v Zagorju
ob S na ime Dragar Anica iz Zagorja
ob S. S tem jo preklicujem.
1139
Dragar Anica

Izgubila sem izpričevalo I. razreda
drž. klasične gimnazije v Ljubljani za
1. 1943/44. na ime Dvoršak Bibijana iz
Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1161
Dvoršak Bibijana
Izgubil sem vsa svoja izpričevala iz
osnovne šole, izpričevala od I. do IV.
razreda z izpričevalom o nižjem tečajnem izpitu realne gimnazije Celje. Nadalje izpričevalo V. razreda realke v
Hercegnovem, kakor tudi krstni list,
domovnico, vojaško izkaznico ter izpričevalo iz mašinske šole vojne mornarice
Jugoslavije. Vse listine se glasijo na
ime Gajšek I. Josip iz St. Petra v Sav.
dolini. S tem jih preklicujem.
1140
Gajšek I. Josip,
uradniški pripravnik,
železniška postajaj
Št. Peter v Sav. dolini.
Izgubil sem začasno dovoljenje za
trgovino z jajci, perutnino sadjem in
divjačino na ime Janža Koloman, izdano od okrajnega odbora 0F v Murski
Soboti št. 903/45. S tem ga preklicujem.
1144
Janža Koloman
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
službeno izkaznico, "sindikalno légitimacijo in Člansko izkaznico .organizacije
ZMS, vse na ime Javornik Anica iz
Perovega, obe. Grosuplje. S tèm jih
preklicujem.
1173 .
Javornik Anica,
Ukradena mi je bila nakaznica za kurivo serija B, št. 20502, izdana od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani
na ime Jelen Jakob'iz Ljubljane. S tem
jo preklicujem.
1160
Jelen Jakob
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani in prometno knjižico za kolo
(št. evid. tablice 011928). oboje na ime
Košir Matija iz Rožne doline-Ljubljana.
S tem jih preklicujem.
1174
Košir Matija

Izgubila sem službeno legitimacijo,
izdano od ministrstva za notranje zadeve v Ljubljani št. 1259 na ime Pahor
Mirjam iz Ljubljane. S tem jo preklicujem
s
1162
Pahor Mirjam
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani-na ime Perne Viktor iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. ,
1176
'
Perne Viktor
Izgubila sem novo osebno izkaznfco,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Petrovčič Anica ia
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1182
Petrovčič Anica
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande- narodne milice v,
Ljubljani na ime Rotar Danica iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1137
Rotar Danica
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 8511, izdano od mest gospodarskega sveta v Ljubljani na ime Rozman'
Vinko iz Ljubljane. S tem jo preklicu,
jem.
1180
Rozman Vinko
Izgubila sem novo izkaznico, promet«
no knjižico za kolo, legitimacijo Planinskega društva v Ljubljani, polnomočje,^
izdano od tvrdke Drenik v Ljubljani in
izpričevalo o prestani učni dobi, vse na
ime Schweiger Jelka, poslovodinja, •
Ljubljani. S tem jih preklicujerri.
1181
Schweiger Jelka
•

Izgubil sem indeks tehnične fakultete
univerze v Ljubljani na -ime Šafarič
Branko iz Unca. S tem ga preklicujem.
1136
šafarič Branko
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne, juilice v
Ljubljani na ime Švigelj Frančiška iz
Logatca. S tem jo preklicujem.
1167
'
Švigelj Frančiška

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na, ime Makarovič Otilija iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1183
Makarovič Otilija

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Trček Milena iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1179
Trček Milena

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
ìzdano od krajevnega N00 v Žalni na
ime Menihel Jožefa iz Luč 31, obč. Žalna. S tem jo preklicujem.
1164
Menihel Jožefa .

Izgubila sem novo osebno izkaznico,^
izdano od komande narodne milice v"
Ljubljani na ime Zakrajšek Vida iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1138
Zakrajšek Vida

Izgubil sem novo malo evidenčno tablico št. 0196 Za motorno kolo, izdano
od ministrstva za lokalni promet v Ljubljani. S tem jo preklicujem .
1165
Omalipn Josip,
Ljubljana,, Rimski trg 2.
•

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Zevnik Peregrina iz
Št. Vida-VižmarJ3. S tem jo preklicujem.
1178
. Zevnik'Peregrina

Urednik; Pohar Robert; ti*k ia laložba; tiskarna Merkur* — oba v Ljubljani,

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Priloga k 47. kosu z dne 27.. oktobra 1945.

Letnik I/II. |

Številka 33..

Objave
Obvestilo naročnikom
1. V upravi Uradnega Ušla izide prihodnji teden vsebinsko in
stvarna kazalo k »P osebni prilogi« tukajšnjega Uradnega lista,
v kateri so se objavljali iz beograjskega »Uradnega lista DFJ'« do konca
septembra t. 1. povzeti zakoni, uredbe itd. Kazalo obsega 16 strani in
stane din 4.—. Naroča se kot posebna tiskovina pri upravi Uradnega
lista, Ljubljana, Gregorčičeva 23.
2. Vsa oblastva, sodišča, uradi, NO odbori, javni zavodi in ustanove se opozarjajo, da pismene pošiljke, naslovljene na Uradni list,
odslej niso poštnine proste; zato jih je treba i ranki r at i, sicer
se bo porto-pošlnina, ki bi jo morala plačevati uprava lista za neirankirane pošiljke, zaračunavala posebej.
3. Naročniki, zlasti NOO, se naprošajo, da pri nakazovanju naročnine dosledno navajajo tisti naslov odpošiljalelja, na katerega prejemajo Uradni list, ker sicer plačnika ni mogoče zanesljivo ugotoviti.

Uprava
»Uradnega Usta SNOS-a. in NVS-e«

zvaničniku okrožnega sodišča y Mariboru,
Po proteku teg- roka in po izvedbi
dokazov se bo o dokazu smrti odločilo.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. oktobra 1945.

231.
Sedež: PobreŽJfe pri Mariboru.
Dan vpisa: 19. oktobra 1945.
Besedilo: Friedrich Janiscb, tovarna
za izdelovanje industrijskih potrebščin,
prej >Utensilia«.
Po dekretu Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo
v Ljubljani z dne 20. VII. 1945,. št 866,
se izbriše dosedanji lastnik tvrdke
Friedrich Janisch, industrialec na Po.
brežju pri Mariboru.
Na novo se vpiše kot delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo Pogačnik Avguštin iz Maribora.
Okrožno sodiščo v Mariboru
dne 19. oktobra 1945
Rg A 1/8

Trgovinski register

Zadružni register

Spremembe in dodatki:

Vpisi:
232.
c
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. oktobra 1945.
Besedilo: >EUMK zadruga i omejenim
jamstvom za izdelavo športnega »rodi*
v Ljubljani.
_ Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 24. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava surovin, strojev, orodja in
drugih potrebščin, potrebnih za izdelavo
športnih in telovadnih predmetov;
b) izdelovanje športnih in telovadnih
predmetov;
c) prodaja teh izdelkov mladinskim,
okrožnim in okrajnim odborom ter fizkulturnim društvom:

Denarni zavod Slovenije
Ljubljana
Stanje računov z dne 30. septembra 1M5.
V objavi, priobčeni v prilogi šU 31 k 45. kosu Uradnega lista z dne
20. oktobra 1945, se mora polkrepko natisnjena vrsta tretjega odstavka pravilno glasiti: •
»Obrestne mere, veljavne od 1. XI. 1945 dalje:«.

Sodna oblastva
ûk 1/45-3
1197
Uredba postopanja za dokaz smrti
Lovrenca Bnparja
Lovrenc Rupar, rojen 10. IX. 1908 v
Sp. Šiški kot sin Lovrenca in Amalije,
rojene Špec, r. k. vere, poročen, pristojen v Ljubljano, strojevodja državnih
železnic v Mariboru, jo odšel leta 1944.
k partizanom ter bil dodeljen Tomšičevi
brigadi. Januarja 1045 je bil baje v
bojih na Pohorju ranjen in prepeljan v
bolnico pri Sv. Miklavžu pri Slovenjem
Gradcu, tu pa po izdajstvu od okupatorske vojske ujet in baje- dne" 5. IV.
• Î045 y Starem trgu ustreljen in na tamkajšnjem pokopališču pokopan.
^ Ker je potemtakem verjetno, da je
^vrenc Rupar mrtev, se uvaja na
SJšnjo žene Ivane Rapar, stanujoče v
ribom, Koseškega nI. 55, postopanje
za dokaz smrti pogrešanega in se izdate
Poziv, da se do
22. januarja 1946
^Ppgreša
poroča sodišču ali s tem
Postavljenemu skrbniku Alojziju Figlju,

zso.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 23. oktobra 1945.
Besedilo: Joh. Pengg, Thörl, livarna.
Po dekretu Narodne vlado Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo
v Ljubljani z dne 20.. VI. 1945, St. G63/Ï,
se izbriše ». mško oznamenilo tvrdke,
lastnik ing. Hans v. Pengg, industriale
iz Thörla pri Aflenzu in prokurista Anton Kaiel in Max Wilhelm iz Maribora.
Na novo se vpiše slovensko ime
tvrdke:
^Mariborska livarna in tvornica kovin«,
sedež: Maribor, Motkcrjeva nI, 15
in kot delegat ministrstva za indu-,
strijo in rudarstvo Srečko Preželj, ki
bo podpisoval tvrdko tako, da pod žigom
sedanjega tvrdklnega imena podpiše
svoje ime.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. oktobra 1945.
Rg A 11/38

229.
Sedež: Bistrica pri Limbušu.
Dan vpisa: 23. oktobra 1945.
Besedilo: Željezo — prometno a. d.
Po dekretu Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo
v Ljubljani z dne 9> VII. 1945, št. 802,
se vpiše kot delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo Gustav Kosič iz
Bistrice pri Mariborn.
Izbrišeta se prokurista Viktor Meixner iz Bistrice in Rudolf Palm iz Za.
greha.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. oktobra 1945.
*
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č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist;
d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.
Zadružni delež znaša 2.500 din in se
mora plačati ob vstopu v zadrugo.
Tsak zadružnik jamči še s petkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni deski.
Upravn; odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 2 člana, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta pooblaščena poljubna dva člana
upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Finžgar Rudi,- mizarski pomočnik v
Ljubljani, Pred Škofijo 13, predsednik;
Gorše Mirko, dijak v Ljubljani, ResIjeva 4;
Ažman Slavko, strojni ključavničar v
Krop; 6, tajnik;
Finžgar Rudolf, mizarski mojster v
Begunjah 5, blagajnik;
Smole Jože, dijak v Ljubljani, DaJmacinova 5.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. oktobra 1945.
Zt 15/45 Zadr. V 13/1.
*
Ì33.
Sedež: Logatec.
Dan vpisa: 10. oktobra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom, Logatec.
- Zadruga j« bila ustanovljena na skupščini dne 16. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posredaikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
Hanov brez posrednikov;
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
aosoeševanje posameznih gospodarskih
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in gocdarstva, če in dokler ni v istem okolišu
posebne zadruge te vrste;
Č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist;
d) sklicevanje članskih sestai-kov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega
»»delovanja ter prebujanja zadružne zaresti.
Vse te naloge vrši za samopomoč in
izboljšanje goenodarst"a svojih olanov
in delovnega ljudstva.
Zadružni delež znaša 100 din -in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak" z-.' ižnik jamči še z desetkrat-

Štev. 33
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski.
Uoravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
V::':- ' 'o izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo Tiodpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to- pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Lenarčič Ciril, posestnik, Čevica 18,
predsednik,
Treven Jakob, trgovski uslužbenec v
Rovtah 75,
Grad Herman, električar v Dol. Logatcu 17, tajnik,
Komove Franc, trgovec v Lazah 42,
blagajnik,
Jančar Majda, šivilja v Dol. Logatcu
št. 143,
Nagode Karl, kmet, Hotedršica 26 in
Grom Lovro, mizar v Dol. Logatcu 162.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. oktobra 1945.
Zt 8/45—2 — Zadr. V 8/1
*
234.
Sedež: Polšnik.
Dan vpisa: 15. oktobra i946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom 'Polšnik.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 30. septembra 1945 za nedoI ločen čas.
| Naloga zadruge je: a) da pod vod] stvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas; b) *da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni
okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in odplačiln; načrt za vsakega člana; c) da posreduje
mëd člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in
drugih event, spornih odnosov (komasacija); č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih
del; d) da skupno nabavlja in izdeluje,
zbira in porazdeljuje med svoje člane
gradbeni material; e) da s pritegnitvijo
vseh razpoložljivih delovnih moči pod
vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem
in odobrenem obnovitvenem načrtu: f)
da po možnosti od pristojnih vojaških
oblasti izposluje pritegnitev delovnih
moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter
jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti.,
Zadružni delež znaša 500 din in 9e
vplača ob vstopu .v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči Še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik in blagajnikj ki jih voli skupščina
za dobo treh let.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega
odbora oziroma v odsotnosti enega izmed teh, tretji član upravnega odbora
mesto odsotnega.
Člani upravnega odbora so:
Mrzelj Ivan, kovač, Polšnik 4, predsednik;
Podrenik Ivan, zidar, Koprivnik 19,
tajnik;
Tori Anton, kovač, Sp. Tepe, blagaj«
nik.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. oktobra 1945.
Zt 16/45 Zadr. V 14/1.
235.
Sedež: Račna.
Dan vpisa: 12. oktobra 1945
Besedilo: Obnovitvena zadruga ^ omejenim jamstvom Račna.
Zadruga je bila ustanovljena na skup.
Ščini dne 12. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči terenske razmere in
izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega
strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana
in za celotni okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in
odplačilni načrt za vsakega člana; '
c) da posreduje med člani in narodno
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo
materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje,
zbira in porazdeljuje med svoje Člane
gradbeni material;
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena
naselja po predloženem in odobrenem
obnovitvenem načrtu;
f) da po možnosti od pristojnih vojai
ških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov
ter jim odreja delo po njihovi strokovna
usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 din in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvajset,
kratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik
in/4 člani, ki jih voli skupščina za dobo
tfeh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
BambiČ Tomaž, kolar v Vel. Raoni 33,
predsednik,
Novak Jožefa, trg. pomočnica y VeL
Račni 37. tainica,
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Mehle Franc, kmet, Vel. Ilova gora 13,
blagajnik,
Podržaj Jože, kmet v Gaber ju 6,
Vidic Jože, gostilničar v Vel. Račni
št. 19.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. oktobra 1945.
Zt 7/45-2 — Zadr. V 10/1
236. •
Sedež: Rašica.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom na Rašici.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dno 25. avgusta 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas; b) .da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni
okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in odplačilnj načrt za vsakega člana; c) da posreduje
med člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in
drugih event, spornih odnosov (komaeacija); č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih
del; d) da skupno nabavlja in izdeluje,
zbira in porazdeljuje med svoje člane
gradbeni material; e) da s pritegnitvijo
vseh razpoložljivih delovnih moči pod
vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem
in odobrenem obnovitvenem načrtu;, f)
da po možnosti od pristojnih vojaških
oblasti izposluje pritegnitev delovnih
moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter
jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 din in se
vplača ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih deležev,.
Zadruga objavlja svoje prkibčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasili deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik
in 2 člana, ki jih voli skupščina za dobo
treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in en član upravnega
odbora, ozir. če je eden od teh odsoten,
mesto odsotnega tretji član odbora.
člani upravnega odbora so:
Knez Franc, posestnik na Rašici 2,
predsednik;
Dečman Jože, posestnik na Rašici 15;
Aleš Andrej, posestnik na Rašici 13.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. oktobra 1945.
Fi 15/45—3 Zadr. V 15/1.
&37.

Sedeža Skoîja Loka.
Dan vpisa: 12. oktobra 1945,
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom Škof ja Loka.
„v.Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 19. avgusta 1945 za nedoločen
cas.
Naloga zadruge, je:

1

a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov;
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarst" in gozdarstva, če in dokler ni v istem okolišu
posebne zadruge te vrste;
č) najemanje in nakupovanje inventarja in .nepremičnin, kolikor jo v zadružno korist;
d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega
sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.
Vse te naloge vrši za samopomoč in
izboljšanje gospodarstva svojih članov
in delovne a ljudstva.
Zadružni delež znaša 100 din in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski.
Upravni odbor, sestavljajo predsednik
in 8 članov, ki jih voli skupščina za
dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in član upravnega odbora,_če sta pa odsotna, dva zà to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Kuralt Franc, kmečki sin v Žabnici,
predsednik,
Sovre Karol, ravnatelj meščanske šole
v Skofji Loki, tajnik,
Pevc Lenčka, gospodinja v škof ji Loki,
Korenčan Lovro, šolski upravitelj v
Retečah,
Knific Janez, kmet v Svetju,
Frlic Feliks, kmet, Gosteče,
Rajgel Franc, delavec, Šutna,
Hafner Ivan, kmet, Sv. Duh,
Krelj Peter, čevljar v Škofji Loki.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. oktobra 1945.
Fi 21/45-3 - Zadr. V 9/1
*
238.
Sedež: Zali log.
Dan vpisa: 15. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga >Blegaš« z omejenim jamstvom • Zalem
logn.
Zadruga je Ma ustanovljena na skupščini dne 8. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v
delu in denarju in odplačilni načrt za
vsakega člana; c) da posreduje med
člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih ev.

spornih odnosov (komasacija) ; č) đa'priskrbuje kredit za nabavo materiala in
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno
nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material; e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena
naselja po predloženem in odobrenem
obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti
od pristojnih vojaških oblasti izposluje
pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst
vojnih ujetnikov ter„jim odreja delo po
njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 100 din in se
vplača ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še s petdesetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 1 član, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata rn zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega
odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Demšar Anton, Martinjak 24, predsednik;
Demšar Stanko, Zali log 1, tajnik;
Zupane Jožef, Martinjak 4, blagajnik;
Rant Janez, Zali "log 41.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. oktobra 1945.
Zt 14/45 Zadr. V 12/1.
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R 539/45

Poziv upnikom in dolžnikom
Po sodbi vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja, senata v Celju
z dne 22. VIII. 1945, Sod 902/45, zoper
upravni odbor Jugoslovanskih tekstilnih
tovarn Mautner d. d. Ljubljana, med
vojno spremenjenih v Litijsko-Preboldske tekstilne tovarne d. d. Maribor in
določb zakona o zaplembi imovine in o
opravljanju zaplembe (Uradni list št.
45/18) se uvaja postopek radi zaplembe
tekstilne tovarne v Št. Pavlu pri Preboldu.
Pozivajo se vsi, ki imajo kakršne koli
terjatve ali dolgove proti imenovani
tvrdki, da jih prijavijo v 15 dneh po
objavi.
•
Okrajno sodišče v Celju
doe 2. oktobra 1945. '
R 547/45

*

1187

Poziv upnikom in dolžnikom
Na podlagi sodbe vojaškega sodišča
mariborskega vojnega področja, senata
v Celju, Sod 904/45 od 31. VIII. 1945,
zoper Neufeldt-Schöllerja Gustava in dr.,
lastnike tv. >Rudnika in železarne v
Štorah< pri Celju in določb zalcona o
zaplembi imovine in o onravljanju zaplembe (Uradni list št. 45/18) se uvaja
postopek radi zaplembe rudnika in železarne Štore, kakor tudi ostale imovine
obsojencev.
Pozivajo se vsi, ki imajo kakršne koli
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terjatve ali dolgove proti imenovani
tvrdki, da jih prijavijo v 15 dneh po
objavi.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. oktobra 1945.

1191

12. Ovseneka Janeza, poe., Zg. Vetern» št. 6 pri Tržiču,
13. Gaberca Gašperja, pos., Lom št. 81,
14. Rozmana Jurija, pos. mož, Lom
št. 22,
.15. Lombarja Ivana, pos. iu trg., Trste ulic*
16. Dolharja Antona, pos., Predoslje
št 29,
17. Gorjanca Franca, Zg. Bitnje št. 87.
18. Pretnarja Albina, telegrafista,
Naklo,
19. dr. Markgrafa Jurija, tov., KranjHuje št. 7,
20. dr.MarkgrafaHerberta,tov-.,Kranj.
Huje št 7,
21. Markgrafa Pavla, tov., Kranj-Huje
št 7,
22. Boškoviča Otona, Tržiška Bistrica
št 47,
23. Skrjanca Jožka in Marijo, Golnik,
nik,
24 Dedeka Josipa, gradb. ing-, Ljubljana, Zibertova št 7,
25. Dedeka Jožefa, kandidata tehnike,
Ljubljana, Zibertova št 7,
26. Horaka Gustava, solastnika tov.
>Intex«, Kranj,
27. Horaka Heinza, ing. in solastnika
tov. >Intex<T Kranj,
28. Horaka Berto, Ženo tovarnarja,
Kranj-Huje št. 3,
29. Trautfetter Lotto, Kranj,
30. Horak Juto, solastnico tov. >Intex<,
Kranj,
31. Horak Rito, solastnico tovarne
»Intex<, Kranj,
32. Hofmanna Rudolfa, strojnega ing.
v tov. >Intex«r, Kranj.
Pozivajo ee vsi upniki spredaj navedenih, da prijavijo svoje terjatve pri
okrajnem sodišču v Kranju v 15 dneh
od dneva objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. oktobra 1945.
*
II Ksp 1/45—2a
1189

Poziv upnikom

Poziv upnikom

Pri okrajnem sodišču v Kranju _ je
uveden zaplembeni postopek imovine
zoper naslednje:
1. Rajglja Filipa, delavca, Orehek
št 13,
2. Bilenca Franca, mizarja, Orehek
št. 13*
3. Jagodica. Cirila, posestnika na Bregu oh Savi It. 9,
4 Brinovca Ivana, pos., Okroglo
št. 18,
5. Kiscvca Jerneja, pos., Strabinj
št. 9,
6. Stegnarja Petra, pos., Strahinj
št. 61,
7. Kuharja Franea, delavca, Strahinj
št 60„
8. Vidiea. Andreja, Čevlj. mojstra,
Naklo št. 53,
9. Primožiča Mihaela, pos., Pristava
št 10 pri Tržiču,
10. Klemenčiča Vinceaca, pos., Kovor
št 43 pri Tržiču,
11. Murnik Jožefe, posestaice, Sr. Neža
št 9,

S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča ljubljanskega vojnega področja v
Ljubljani pod Sod. 1485/45 je odrejena
zaplemba celokupne imovine obsojencev:
1. Schneiferja Franca etar., lastnika
kovinske industrije,
2. Schneiter Beti, posestnice in tov.
sotrudnice,
3. Schneiterja Franca ml., dijaka,
. 4 Schneiterja Erika, bivšega pripadnika Waffen-SS, in
5. Schneiterja Roberta, dijaka, vseh iz
Škofje Loke, Fužinsko predmestje št 17,
sedaj prvih treh v priporu, ostalih
dveh bivajočih zunaj ozemlja DFJ.
Pozivajo ee upniki imenovanih, da v
8 dneh po objavi tega poziva prijavijo
pri podpisanem sodišču svoje terjatve
do obsojencev, nastale pred 6. IV. 1941
oziroma pred izvršitvijo kaznivega dejanja, zaradi katerega M) bili obsojeni.
Okrajno sodišče v Škofji Loki,
odd. IL,
dne 16. oktobra 1945.

R 541/45
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Poziv upnikom in dolžnikom
Po sodbi vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja, senata v Celja
z dne 22. VIII. 1945, Sod 971/45, zoper
Bergmanna Maksa^in druge, lastnike
podjetja >Tekstilne tovarne Bergmann
in dr.« v Celju in določbo zakona o zaplembi imovine in o opravljanju zaplembe (Uradni list št. 45/18) se uvaja
postopek radi zaplembe celotne imovine
obsojencev.
Pozivajo se vsi, ki imajo kakršne koli
terjatve ali dolgove proti imenovani
tvrdkir da jih prijavijo v 15 dneh po
objavu
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. oktobra 1915.
a
*
1195

Poziv upnikom
Pri okrajnem narodnem sodišču v Gor.
gradu je uveden zaplembeni postopek
imovine toper naslednje:
1. Pajka Volbenka, fotografa v Mozirju štev. 126, opr. štev. Sp 86/45.
2. Rigo Alojza in Uršulo, delavca iz
Dobletine, opr. št. Sp 87/45 in
3. Završnika Jožeta, kmeta iz Holmcca št. 19, opr. št. Sp 88/45.
Pozivajo se vsi upniki gori navedenih,
da prijavijo svoje terjatve pri okrajnem
narodnem sodišču v Gor. gradu v 15
dneh od dneva objave.
Okrajno sodišče v Gor. gradu
dne 24. oktobra 1945.
Z 26/45

Izgubljene listine
Okrožnemu poveljništvu NM Maribor
je bila 23. t. m. ukradena z motornega
kolesa evidenčna tablica s številko S
G035.
Kdor bi zalotil osebo s to evidenčno
tablico, naj jo takoj prijavi okrožnemu
poveljništvu NM Maribor.
Okrožno poveljništve narodne mfflce
1198
Maribor
i
Izgubila seje evidenčna tablica za motorno kolo št. 0309, izdana od urada za
civilno motorizacijo v Ljubljani. S tem
jo preklicujemo.
Uprava dt. železnic v Ljubljani
1201
sekcija Preserje-Borovnica
Izgubil sem maturitetno izpričevalo
I-, drž. moške realne gimnazije v Ljubljani iz L 1941. na ime Barle Gojko iz
Slov. Konjic. S tem ga preklicujem.
1199
Barle Gojko
Izgubila sem nakaznico za kurivo serija C št 9031, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na imo
Golobic Marija iz Ljubljane. S tem jopreklicujem .
1194
Golobic Marija
Izgubil" sem nakaznico za kurivo se^
rija B št. 1115, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na im©
Klas Franc iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1192
Klas Fran*
Izgubil sam nakaznico za kurivo, serija C št 10429r izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Košar Ivan iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1200
Košar Iras
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice r Ljubljani na ime Masnoglar
Milan iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1184
Masnoglar Milan
Izgubil sem začasno železničarsko izkaznico št 129878, izdano od direkcije
drž. železnic v Ljubljani na ime Pirš
Franc iz Št. Jurija ob j. žel. S tem jo
preklicujem.
1185
Pirg Fnmc
Izgubila sem indeks filozofske fakultete univerze v Ljubljani na ime Vodnik
Aleksandra, iz Novega mesta. S tem ga
preklicujem.
1193
Vodnik Aleksandra

JUiedaià: Fonar Hobelt; tUfc •• založb«: •••••• Merkoc ~-> ob* x Ljubljani.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENI**
Priloga k 48. kosa z dne 31. oktobra 1945.

Letnik I/II.

Številka 34.

Objave
Obvestilo naročnikom
1. V upravi Uradnega lista izide prihodnji teden vsebinsko in
stvarno kazalo k »Posebni prilogi« tukajšnjega Uradnega lista,
v Ica/eri so se objavljali iz beograjskega »Uradnega lista DFJ« do konca
septembra t. 1. povzeti zakoni, uredbe itd. Kazalo obsega 16 strani in
stane din 4.—. Naroča se kot posebna tiskovina pri upravi Uradnega
lista, Ljubljana, Gregorčičeva 23.
2. Vsa oblastva, sodišča, uradi, NO odbori, javni zavodi in ustanove se opozarjajo, da pismene pošiljke, naslovljene na Uradni list,
odslej niso poštnine proste-, zalo jih je treba t ranki rat i, sicer
se bo porto-poštnina, ki bi jo morala plačevati uprava lista za neirankirane pošiljke, zaračunavala posebej.
3. Naročniki, zlasti NOO, se naprošajo, da pri nakazovanju naročnine dosledno navajajo tisti naslov odpošiljatelja, na katerega prejemajo Uradni list, ker sicer plačnika ni mogoče zanesljivo ugotoviti.

Uprava
»Uradnega lista SNOS-a in NVS-e«

Sodna oblastva
Trgovinski register
Vpisi:
239.
Sedež: Domžale.
Dan vpisa: 23. oktobra 1945.
Besedilo: Brata Okršlar.
Obratni predmet: Izdelovanje in pro.
daja usnjenih izdelkov.
Družbina oblika: Javna trgovska
družba od 1. junija 1045.
Družbeniki: Okršlar Anton in Okršlar
Vinko, oba torbarska mojstra v Domžalah, Savska 42.
Za namestovanje upravičen: vsak
družbenik samostojno.
Podpis firme: vsak družbenik samoBtojno.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. oktobra 1945.
Zt 34/45 Rg A VIII 85/1
S40.

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 19. oktobra 1945.
Besedilo slovensko: »Vino«, podjetje
z vinom in alkoholnimi pijačami d. d.
v Ljubljani,
— srbskohrvatsko: »Vino«, pređuzeće
•ina i alkoholnih pića a. d. u Ljubljani,
— italijansko: »Vino«, impresa vini
i bibite aleooliche, s. a. a Ljubljana,
— francosko: »Vino« entreprise' de
vins et do boissons alcooliques s. a. à
Ljubljana.
Namen družbe je:
a) da nakupuje in prodaja na veliko

vino in druge alkoholne pijače doma in
v inozemstvu,
b) da strokovno pripravlja te pridelke za domači in inozemski trg ter sodeluje pri izvozu in uvozu spredaj orne.
njenih predmetov,
c) da ustanavlja, pridobiva, jemlje %
zakup in obratovanje druga, bodisi že
obstoječa, bodisi nova podjetja iste
stroke in naprave, ki naj rabijo namene ai te stroke,
č) da razširja lastna podjetja z ustanavljanjem podružnic in zastopstev, poslovalnic in zalog doma in v inozemstvu,
d) da sodeluje pri podjetjih z enakim
ali podobnim namenom,
e) da se prizadeva uveljaviti doma in v inozemstvu strokovno čim
bolj dovršeno in tipizirano blago,
f) da skrbi za primeren strokovni
pouk in propagando glede ravnanja
z blagom, ki je predmet poslovanja ter
v ta namen prireja tečaje, predavanja
itd. in izdaja strokovne knjige, spise
in podobno.
Družbina oblika: DelniSka družba
ustanovljena z dovoljenjem ministrstva
za trgovino in preskrbo v • '"Vii'nni z
dne 1. oktobra 1945, II št. 699/1.
Družba je ustanovljena za nedoločen
čas.
Delniška glavnica znaša 1,000.000 din
in je razdeljena na 1000 delnic po 1000
din. Delnice se morajo glasiti na ime.
Firma se podpisuje kolektivno, in
sicer tako, da se pod besedilo tvrdke,
•napisano, tiskano ali s štampiljko vtisnjeno od kogar koli. podpišeta dva člana upravnega odbora ali pa en član in

ravnatelj s prokuro ozmwna kaE Prokurist ali pa ravnatelj in p-rokuriet, in
sicer zadnja dva vedno g pristavkom
p. p. (per procura).
Družba objavlja vse svoje razglase
pravnoveljavno v uradnem listu svojega
sedeža in v uradnih listih sedežev svojih podružnic skladno s čl. 5. družbenih
pravil.
Člani upravnega odbora so:
ing. Adamič Franc, referent ministr«
stva za trgovino in preskrbo v Ljublja.
ni, Celovška cesta 191a, predsednik,
Cermelj Kristijan, veletrgovec v Ljab»
Ijani, Dvorakova 12, podpredsednik,
dr. Zdolšek Josip, posestnik v Ljub«
Ijani, Prule 23,
Sitar Franc, uradnik min. za trgovino in preskrbo v Ljubljaiji, Bohoričeva,
Dev Žane, posestnik v Ljubljani, Flor«
janska 20,
ing. Zupanič Ivan, referent min, •
poljedelstvo v Ljubljani, "
•
ligo Lojze, referent min. za poljedelstvo v Ljubljani,
Nemec Ivan, član Iniciativnega za.
družnega odbora za Slovenijo v Ljubljani,
Nemec Ivan, član Iniciativnega zadružnega odbora za Slovenijo v Ljubljani,
Avšič Drago, poslovodja Nabavne in
prodajne zadruge v Ljubljani,
StepiČ Mara, veletrgovka v Ljubljani,
Tržna ul. 6,
Hubad Joško, gostilničar v Ljubljani»
Pred Škofijo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. oktobra 1045.
Zt 22/45 Rg B III 170/1
Spremembe in dodatki:
241.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 16. oktobra 1945
Besedilo: KohlcnhandelsgescllschaK
Süd Montana A. G. & Co.
Po odločbi ministrstva za industrijo
in rudarstvo Narodne vlade Slovenije
z dne 2. 10. 1945, I P 2981/45, se je
uvedla likvidacija družbe.
Vpišejo se naslednji likvidatorji*:
1. dr. Stanko Štor v Ljubljani, k«
predsednik,
2. Lovšin Evgen, Ljubljana,
3. ing. Pust Ivan, Ljubljana,
4. dr. Stefan Soba, Ljubljana,
5. ing. Strajnar Franc, Ljubljana,
- 6. Petrin Albert, Celje,
7. ing. Korošec Vekoslav, Maribor.
Likvidacijska firma kakor doslej s
pristavkom >v likvidaciji«.
Likvidatorji bodo firmo zastopali in
firmo, ki je lahko napisana, natisnjena
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Sedež: Ljubljana.
Izbrišejo se dlani direkcijskega sveta
ing. Anton Hruška, Gustav vitez Neu- j
Dan vpisa: 20. oktobra 1945.
Besedilo: Franc Ksav. Souvan.
feldt Schòller in Deziderij pi. Bitzy.
Firma se podpisuje tako, da podpiše
Vpiše se nova javna družbenica Soudelegat dr. Boris Menard pod napisa- van Helena roj. Suber, trgovka v Ljubnim, natisnjenim ali z žigom odtisnje- ljani.
Vpiše se podelitev prokura drju.
nim besedilom firme svoje ime s pristavkom: delegat ministrstva za indu- Souvanu Ferdinandu, zasebniku v Ljubelj ani.
strijo in rudarstvo.
Izbriše se zaradi izstopa javni druOkrožno kot trg. sodišče v Celju
žabnik Souvan Leo star.
dne 9. oktobra 1945.
Rg A 175/27
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. oktobra 1945.
Rg A II 149/15
245.
Sedež: Zagrad pri Celju.
Dan vpisa: 9. oktobra 1945.
248.
Sedež: Ljubljana.
Besedilo: >Apnenik Celje« družba z
Dan vpisa: 19. oktobra 1945.
o. z. Zagrad pri Celju.
Besedilo: Učiteljska tiskarna d. d.
Po odločbi ministrstva za industrijo
242.
Vpišejo se člani upravnega odbora:
in rudarstvo pri Narodni vladi SloveDan vpisa: 11. oktobra 1945.
predsednik Ribičič Josip, referent
nije z dne 14. 6. 1945, št. 563/T, se
Sedež: Nivitz bei Ratschach.
ministrstva za prosveto v Ljubljani,
vpiše delegat ing. Slavko Majcen.
Besedilo: Gebrüder Piatnik.
Izbrišeta se poslovodji Anton Krejči Dobrilova 22,
Sedež: Njivice pri Radečah.
podpredsednik Supančič Drago, stroin ing. Robert Mader.
Besedilo odslej: Bratje Piatnik.
Firma se podpisuje odslej tako, da kovni učitelj v Ljubljani, Cesta na RožObratni predmet: Tovarna za doku- podpiše delegat ing. Slavko Majcen pod nik 5,
mentni in kartni papir.
Cernovšek Mara, učiteljica v Maribonapisanim, natisnjenim ali z žigom odPo odločbi ministrstva za industrijo Usnjenim besedilom firme svoje ime s ru, Gregorčičeva ul. 12,
in rudarstvo Narodne vlade Slovenije pristavkom: delegat ministrstva za inMenard Viljem, okr. šolski nadzornik
z dne 11. oktobra 1945, št. 517/T, se dustrijo in rudarstvo.
v Ljubljani, Rimska cesta 12,
vpiše delegat inž. Pribil Ivan.
Serajnik Joško, okr. šolski nadzornik
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
Izbrišejo se poslovodje: Ferdinand
na Jesenicah,
dne 9. oktobra 1945.
Piatnik, Inž. Viktor Piatnik in Franc
Trobiš Štefan, okr. odbor OF, proRg C I 52/33
svetni referent v Celju,
Ragg.
Firma se podpisuje odslej tako, da 246.
Womer Ivan, upravitelj Dečjega dopodpiše delegat inž. Pribil Ivan pod
ma
v Mariboru, Strosemajerjeva 18.
Sedež: Domžale.
napisanim, natisnjenim ali z žigom odIzbrišejo se članj upravnega odbora:
Dan vpisa: 24. oktobra 1945.
ranjenim besedilom firme svoje ime s
Besedilo: Škrob - Dekstrin, združe- Michler Ivan, Griim Rado, Likar Jela,
pristavkom: delegat ministrstva za inOstanek Franc, Pogačnik Janko, Remne tvornice družba z o. z.
dustrijo in rudarstvo.
Po odločbi ministrstva za industrijo škar, Franc in Štravs Kari.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
Okrožnr sodišče v Ljubljana
ip rudarstvo pri Narodni vladi Slovedne 11. oktobra 1945.
dne 19. oktobra 1945.
nije z dne 14. 9. 1945, zap. št. 2365 in
Rg A 1/16
Rg B III 136/9
potrdila z dne 4. 10. 1945, št. 1155/T, se
vpiše:
2*3.
1. delegat ministrstva Skerlavaj Mi- ad 220.
Sedež: Radeče.
lan iz Ljubljane,
Popravek.
Dan vpisa: 3. oktobra 1945.
2. Zemljicu Jošku, komerc. vodji podV
prilogi
št.
32 k 46. kosu uradnega
Besedilo: >Peta« družba z o. z. v Ra- jetja podeljena pravica podpisovati za
lista
z
dne
24.
oktobra 1945 na strani
dečah.
firmo v odsotnosti delegata.
86 pod zap. št. 220 objavljena sprememPo odločbi ministrstva za industrijo
Izbriše se dosedanji delegat dr. Go- ba naziva pri tvrdki H. G- Lettner in
in rudarstvo pri Narodni vladi Slove^ Ijar Srečko.
sinovi, komanđitna družba v Mariboru,
ni.ie z dne 24. 8. 1945, št. K I-1944/45-F,
Okrožno sodišče v Ljubljani
se mora glasiti pravilno:
se vpiše delegat Preskar Viktor iz Ladne 19. oktobra 1945.
»Tvornice Zlatorog Maribor«.
škega.
Rg C V 201/4
Izbrišejo se poslovodje: Carotto Karol, Juvančič Franc, Majcen Ciril, in
*
249.
247.
Cerne Franc.
(
Sedež: Maribor.
Sedež: Ljubljana.
Firma se podpisuje odslej tako, da
Dan vpisa: 24. oktobra 1945.
Dan vpisa: 24 oktobra 1945.
podpiše delegat Preskar Viktor pod
Besedilo: Favorit Viljem Fòssi.
Besedilo: Medie - Zanki, tovarne olja,
napisanim, natisnjenim ali z žigom odPo odločbi Narodne vlade Slovenije,
tisnjenim besedilom firme svoje ime s lakov in barv, družba z o. z.
ministrstva za industrijo in rudarstvo v
Po odločbi ministrstva za industrijo Ljubljani z dne 6. 9. 1945, št. 60 in
pristavkom: delegat ministrstva za inin rudarstvo pri Narodni vladi Slove- sklepa okrajnega sodišča v Mariboru
dustrijo in rudarstvo.
nije z dne 14. 9. 1945, zap. št. 2365 in z dne 20. 9. 1945, Sp, 4/45-2, se izbriše
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
potrdila z dne 4. 10 1945, št. 1154/T, se sedanje besedilo tvrdke >Favorit Vi- dne 3. oktobra 1945.
vpiše:
Rg CII 123/6
ljem Fössk ter se vpiše prejšnje be1. delegat ministrstva Skerlavaj Mi- sedilo: Favorit Fossi & Kunst.
lan iz Ljubljane,
Sedež: Maribor.
É44.
2. Zemljicu Jošku,
komerc. vodji
Sedež: Store.
Družbena oblika: Javna trgovska
podjetja podeljena pravica podpisova- družba.
•Dan vpisa: 9. oktobra 1945. '
Besedilo: Rudnik in železarna Store. nja za firmo v odsotnosti delegata.
Obratni predmet: Izdelovanje potrebIzbriše se dosedanji delegat dr. Go- ščin za tekstilno industrijo.
Po odločbi ministrstva za industrijo"
, _ Kot družabnica se vpiše Kunst Main rudarstvo pri Narodni vladi Slove- ljar Srečko.
Okrožno sodišče v Ljubljani
nije z dne 20. junija 1945, št. 632/T. se
rica, zasebnica v Mariboru, Vodnikov
dne 19. oktobra 1945.
trg štev. R, pri deležu Viliema Fössla
vniše delegat dr. Boris Menard iz Štor
Rg C I 67/45
pa delegat ministrstva za industrijo in
št. 15. .
ali z žigom .odtisnjena, podpisovali
vedno po dva kolektivno.
Izbrišejo se Člani upravnega sveta:
1. ing. Franc Pihler, Maribor,
2. Kari Avguštin, Graz,
3. Fleischmann Alfred, Graz,
4. dr. Odo Pretnar, Graz,
5. ing. Georg Schistecka, Dunaj,
6. dr. Walter Adej, Dunaj,
7. Karl Josef Tambornin, Dunaj,
8. Marie Kreutschker, Graz,
in poslovodje:
1. Karl Huber, Graz,
2. Anton Huber. Graz,
3. Ing. Rihard Walland.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
dne 16. oktobra 1945.
H R A 1/22

Stran 99.

Štev. 34.
rudarstvo Pogačnik Avguštin iz Maribora.
Tvrdko zastopata družabnica in delegat kolektivno, firma se podpisuje
tako, da podpišeta oba kolektivno na
kakršen koli način napisano tvrdkino
besedilo s svojim imenom, delegat z
dostavkom: delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo.
Okrožno sodišče • Mariboru
dno 24. oktobra 1945.
Rg A 62/10
S50.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 23. oktobra 1945.
Besedilo: Tovarna blagajn druaba *
Po odloku okrožno upravo narodne
imovino za mariborsko okrožje z dne
18. X. 1945, št. 13, se izbriše zaznamba
zaplembe premoženja tvrdke, nemško
oznamenilo tvrdke ter upravitelj Ferdinand BabiČ iz Maribora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. oktobra 1945.
Rg C II 86/26
251.
Sedež: Rače pri Mariboru.
Dan vpisa: 20. oktobra 1945.
Besedilo: »Pinus«, izdelovanje emolnih proizvodov.
Po odloku AVNOJ-a z dne 21. XI. 1944
o prehodu eovražniškega imetja v državno lastnino je prešlo podjeije v državno last. Izbriše se zato dosedanji
lastnik Hubert Luckmann, trgovec v
Mariboru. Na novo se vpiše kot lastnik:
DrŽava, kot začasni upravitelj pa inž.
Hubert Ankerst, delegat ministrstva za
industrijo in rudarstvo v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. oktobra 1945.
Rg A III 283/6
*
252.
Sedež: Slovenska Bistrica.
Dan vpisa: 19. oktobra 1945.
Besedilo,: Albert Stiger, tovarna olja
Slovenska Bistrica.
Po dekretu Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo
v Ljubljani z dne 30. VII. 1945, št. 910,
•• izbriše dosedanje besedilo tvrdke:
Albert Stiger, tovarna olja Slovenska Bistrica, kraj obratovanja: Slovenska Bistrica, obratni predmet izdelovanje olja,
lastnik tvrdke: Albert Stiger in prokura
Paidasch Marije, knjigovodinje v Slov.
Bistrici.
Vpiše se novo besedilo tvrdke:
Tovarna olja Slovenska Bistrica,
sedež: Slovenska Bistrica
b delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo Korpnik Nande, ki bo podpisoval tvrdko tako, da postavi pod pisano,
stisnjeno ali vtisnjeno besedilo svoj
Podpis z označbo delegata.
Okrožno sodišče r Mariboru
dne 19. oktobra 1945.
Rg A II 175/6
453.
*
Sedež: Slovenska Bistrica.
Dan vpisa: 19. oktobra 1945.

Besedilo: Tovarna kovin Zugmayer in
Gruber.
Po dekretu Narodne vlad© Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo
v Ljubljani z dne 25. V. 1945, št. 122/45,
se izbrišeta prokurista Josef Brüser in
ing. Günther Souvent, oba iz Sk>v. Bistrice. .
Na novo se vpiše kot delegat minierstva za industrijo in rudarstvo ing. Stepišnik Milan, kijbo podpisoval tvrdko
tako, da bo pod žigom sedanjega tvrdkinega imena Zugmayer & Gruber podpisoval svoje ime^
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. oktobra 1945.
Rg A 6/6

Zadružni register
Vpisi:
254.
Sedež: Dražgošo.
Dan vpisa: 15. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga % omejenim jamstvom v Dražgošah.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 1. julija 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je:
1. da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči • terenske razmere in
izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
2. da pod vodstvom gospodarskega
strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celoten okoliš; nadalje določi
višino obremenitve v delu in denarju
in odplačilni načrt za vsakega člana;
3. da posreduje med Člani in oblastmi
ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih
in drugih event, spornih odnosov (komasacija) ;
4. da priekrbuje' kredit za nabavo
materiala in izvedbo obnovitvenih del;
5. da skupno nabavlja in izdeluje,
zbira in porazdeljuje med tvoje člane
gradbeni material;
6. da s pritegnitvijo veeh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena
naselja po predloženem in odobrenem
obnovitvenem načrtu;
7. da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 din, ki se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo ali
v obrokih, ki jih določi upravni odbor.
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasnj deski.
Upravni. odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in
7 članov, ki jih voli skupščina za dobo
1 treh let

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in- zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega
odbora, če sta pa odsotna, dva za to
pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
,
Luznar Franc, posestnik v Dražgošah
št 63, predsednik,
Marenk Andrej, posestnik v Dražgošah 6, podpredsednik in blagajnik,
Lotrič Slavica, študentka v Dražgošah 39, tajnica,
Solar Alojzij, posestnik v Dražgošah
št. 28,
Smid Gregor, posestnik v Dražgošah
št 36.
Lotrič Angela, posestnica v Dražgošah 50,
Lotrič Janez, posestnik v Dražgošah
št 78,
Megušar Luka, posestnik v Dražgošah 10,
Lotrič Jaka, posestnik v Dražgošah 32,
Lotrič Matija, posestnik v DražgoSab
št. 39,
Lušina Janez, posestnik v Dražgošai
št. 27.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. oktobra 1945.
Fi 8/45—3. — Zadr. V 11/1.
255.
Sedež: Gorenja Tas.
Dan vpisa: 24. oktobra 19-15.
Besedilo: Nabavna in prodajna »adraga x omejenim jamstvom Gorenja
vas.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 26. avgusta 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov,
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in
gozdarstva, Če in dokler ni v istem
okolišu posebne zadruge te vrste;
č) najemanje in nakupovanje inventarja, kolikor je v zadružno korist;
d) sklicevanje članskih sestankov,
prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšo.
ga sodelovanja ter prebujanja zadr.už<
ne zavesti.
Zadružni delež znaša 200 din in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve a
tem, da jih nabije na zadružni razglasn\ deski. Vabilo na skupščino se pošlje
poleg tega vsem N00, v območju katerih zadruga posluje in vsem članom,
slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.
Upravni odbor sestavljajo predsedniK
• in 6 članov, ki jih voli skupščina za dobo treh let

Stran 100.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega
odbora, če sta pa odsotna, dva za to
pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Potočnik Tomaž v Hotavljah 43, predsednik,
Pivk Maks v Sestranski vasi 11, tajnik,
Šorli Slavko v Gorenji vasi, blagajnik,
Potočnik Leopold v Stari vasi 50,
Jesenovec Pavel v Dobračevi 82,
Bevk Franc, Podjelovo brdo 2,
Kalan Maks v Hotavljah 45.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. oktobra 1945.
Zt 21/45-2 — Zadr. V 17/1.
25G.
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 20. oktobra 1945.
Besedilo: Nabavljalna in prodajna zadruga x omejenim jamstvom v Ljubljani.
Naloga zadruge je:
a) nabava in prodaja gospodarskih
in življenjskih potrebščin za članstvo
brez posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov,
c) ustanavljanje in sodelovanje ^pri
ustanavljanju zadružnih podjetij zaradi
boljše in cenejše preskrbe svojih članov,
č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin*kolikor je v zadružno korist, *
d) sklicevanje članskih sestankov,
prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejše
sodelovanje ter prebujanje zadružne zavesti.
Vse te naloge opravlja z namenom
samopomočj in izboljšanja gospodarstva
svojih članov in delovnega ljudstva.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 2. septembra 1945 za nedoločen čas.
Zadružni delež znaša 150 din in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo aH
v desetih mesečnih obrokih.
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve v
zadružnem glasilu in s tem, da jih nabije na zadružni deski na sedežu uprav,
in "vseh poslovalnic.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik
in toliko odbornikov, kolikor je poslovalnic. Upravni odbor voli skupščina za
dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata predsednik in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora. Za zadrugo podpisujeta
po dva člana upravnega odbora, od katerega sme enega nadomeščati tudi
uslužbenec zadruge, ki ga pooblasti
upravni od&or*

I

Štev. 34.
Člani upravnega odbora so:
dr. Lemež Milan v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 1, predsednik,
Logar Anton v Rožni dolini cesta
VII/30, podpredsednik,
ing. Zajec Slavko v Ljubljani, Vodovodna 7, tajnik,
Puc Danilo v Ljubljani, Janežičeva
12, blagajnik,
Pitako Vilko v Ljubljani, Ilirska 27,
Belič Viktor v Rožni dolini XV/5,
Udovč Milan v Ljubljani, Celovška
c. 130,
Avšič Drago v Ljubljani-Moste, Društvena 12,
Hojkar Mihelca v Ljubljani-Moste,
Tovarniška 24,
dr. Rupnik Vladimir v Ljubljani,
Langusova 11,
Okršlar Jože v Dravljah, Sojarjeva
pot 24,
Jeza Luka v Ljubljani-Zelena jama,
Gnidevčeva 29,
Žumer Srečko v Ljubljani, Poljanski
nasip 10?
Hladnik Ivan v Ljubljani, Tržaška cesta 26,
Jezovšek Leopold v Ljubljani, Ambrožev trg 7,
Zalaznik Vinko v Ljubljani, Šiška,
Janševa 7,
Strlič Emil v Dravljah,Sojarjeva pot 5,
Goljar Leopold v St. Vidu nad Ljubljano-Gunclje 30,
Bačar Rafael v Ljubljani, Gregorčičeva 17/b,
dr. Pečovnik Adolf v Ljubljani, Bežigrad, Peričeva 12,
Vernik Stanko v Ljubljani-Šiška,
Kneza Koclja 49,
Kreačič Ivan v Mostah, Zakotnikova 2,
Kerševan Leander v Klečah, Vodovodna 192,
Paneos Viktor v Št. Vidu nad Ljubljano-Vižmarje 14,
Zupančič Anton v Zalogu 100.
Okrožno sodišče v- Ljubljani
dne 17. oktobra 1945.
Zt 10/45—2 Zadr. V 16/1
257.
Sedež: Gibina.
Dan vpisa: 13. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z
omejenim jamstvom v Gibini — Razkrižje.
Zadruga je bila ustanovljena na
skupščini dne 19. avgusta 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za
vsakega člana; c) da posreduje med
član; in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih 'in drugih
event, spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuie kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovit^eflih del; &Ì

da skupno nabavlja in izdeluje, zbira
in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material; e) da s pritegnitvijo vseh
razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi
porušena naselja po predloženem in
odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da
po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim
odreja delo po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša din 500.— in
se mora plačati v 10 obrokih.
Vsak zadružnik jamči še z 19kratnim zneskom vpisanih deležev.
Oznanila se izvršujejo na razglasni
deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik, morebitni načelniki odsekov in 9 članov in se volj za
dobo 3 let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Trstenjak Jožef, kmet v Gibini, predsednik,
Colenko Kari, posestnik pri Sv. Urbanu, podpredsednik,
Alt Anton, kmet v Gibini, tajnik,
Zanjkovič Štefan, kmet v Razkrižju,
blagajnik,
Zuman Jožef, kmet v Šafarskem,
Mikulek Anton, kmet, Banfje,
Mesaric Anton, kmet v Razkrižju,
Kosi Alojzij, kmet, Robadje,
Metodija Medin, Banfje.
Okrožno sodišeo v Mariboru
dne 13. oktobra 1945.
Zt 1/45-2 — II 79-1.

*
258.
Sedež: Preval je;
Dan vpisa: 13. oktobra 1945.
Besedilo: Lcsno-produktivna zadruga
z omejenim jamstvom v Prcvaljah.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 8. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) prevzemanje
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od
svojih članov — gozdnih posestnikov,
v smislu posebnega dogovora pa tudi od
uprav državnih gozdov in razlaščenih
posestev ter agrarnih zajednic; b) obdelovanje lesa v polizdelke in izdelke
na račun članov ter plačevanja lesa po
izvršeni prodaji in po odbitku » stroškov; c) najemanje, nakupovanje ali
zgraditev nepremičnin in inventarja za
zagotovitev sodobnih obratovališč za
obdelovanje lesa; č) poglobitev zadružne vzgoje in zavesti, pospeševanje smotrnega gozdarjenja in gospodarjenja z
lesom sploh: Vse te naloge opravlja z
namenom samopomoči in izboljšanja
gospodarstva svojih članov in delovnega
ljudstva.
Zadružni delež znaša din 20-— na
1 ha gozdne posesti in se mora plačati
X 10 mesečnih obrokih,

Stran 101.

Štev. 34.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev in
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim deležem in pa z njegovim se vplača v obrokih.
Vsak zadružnik jamči še z lOkratobratnim zneskom.
Oznanila se izvršujejo registrskemu nim zneskom vpisanih deležev.
Vsako leto izstopi tretjina odbornisodišču v Mariboru, okrajnemu N00
Prevalje in zadružni poslovni in revi- kov.
Oznanila se izvršujejo na aadružni
zijski zvezi pismeno, zadružnikom pa
so na vpogled v pisarni zadruge v Pre- razglasni deski.
val j ah.
Upravni odbor sestavljajo predsedUpravni odbor sestavljajo predsed- nUc, tajnik, blagajnik, morebitni načelnik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- niki odsekov in 5 članov, in se volj za
niki odsekov in 7 članov in se voli za dobo 3 let.
dobo 3 let.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuVsako leto se izmenja tretjina odbor- jeta predsednik in tajnik upravnega odnikov.
bora, če pa sta odsotna, dva za to poPravico zastopati zadrugo in zanjo oblaščena člana upravnega odbora.
podpisovati imata predsednik in tajnik
Člani upravnega odbora so:
Upravnega odbora, če sta pa odsotna,
dv
Mlinaric Franjo, posestnik, Središče
a za to pooblaščena člana upravneob Dravi, predsednik,
ga odbora.
Štamberger Janko, posestnik, SrediČlani upravnega odbora so:
Kuhar >Prežihov« Lovrenc, posestnik šče ob Dravi, tajnik,
iz Kotelj, predsednik,
Čuček Ivan, posestnik, Središče ob
Hudopisk Rok, kmet Meležnik iz Dravi, blagajnik,
Stražišča, Prevalje, podpredsednik,
Meznarič Ivan, posestnik, Šalovci,
Aberšek Kari, kmet iz Dobje vasi, • Tkalec Anton, posestnik, Obrez,
Prevalje, tajnik,
Kocjan Matjaš, posestnik, Godeninci,
Konečnik Franc, kmet iz Farne vasi,
Vargazon Kari, posestnik, Središče
Prevalje, blagajnik,
ob Dravi,
Kotnik Beno, kmet iz Podkraja, p.
Kelemina Matej, posestnik, Grabe.
Guštanj,
Pavše Alojz, kmet Kane iz Urslje goOkrožno sodišče v Mariboru
re, p. Prevalje,
dne 17. oktobra 1945 .
Danijel Jožef, kmet Jakopič iz MežiZadr. II 81 k A.
ce onkraj,
Ivartnik Florjan, kmet Pavšer iz
(R) Sp 34/45-4.
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Podgore, p. Koti je.
Amortizacija
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. oktobra 1945.
Na prošnjo delegata M. I. R. pri tvrdki
Zt 2/45-2 — II_80/k 1.
Ljudevit Marx, tovarna lakov .d. d. v
*
Domžalah se uvaja postopek za amortizacijo spodaj navedenega vrednostnega
259.
papirja, ki je označeni tvrdki baje preSedež: Središče ob Dravi.
šel, ter se njegov imetnik pozivlje, da
Dan vpisa: 17. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z uveljavi v 6 mesecih po objavi v >Uradomejenim jamstvom Središče ob Dravi nem listu« svoje pravice, sicer bi se po
preteku tega roka izreklo, da je vredin okolica.
Zadruga je bila ustanovljena na skup- nostni papir brez moči.
Oznamenilo vrednostnega papirja:
ščini dne 30. 9. 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodVložna knjižica Prve hrvatske štediostvom tehničnega strokovnjaka prouči nice v Zagrebu, podružnice v Ljubljani,
terenske razmere in izdela obnovitveni štev. 3822, glaseča se na ime Dr. Reinnačrt za svojo vas; b) da pod vodstvom hold Witt z vlogo Lit 34.226.71.
gospodarskega strokovnjaka izdela proOkrajno sodišče v Kamniku
račun obnovitvenih del za vsakega podne 24. oktobra 1945.
sameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v dein in denarju in odplačilni načrt za vsa- I R 411/45—4.
1240
kega člana; c) da posreduje med člani
Amortizacija
jn narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event
Na prošnjo Kodele Matije, posestnika
s
Pornih odnosov (komasacija); č) da in prevoznika v Ljubljani, Tržaška c. 102,
Priskrbuje kredit za nabavo materiala se uvaja postopanje za amortizacijo vredl
n izvedbo obnovitvenih del; d) da nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje
8
*upno nabavlja in izdeluje, zbira in izgubil, ter se njih imetnik pozivlje, da
P°razdeljuje med svoje člane gradbeni uveljavi v 6 mesecih od dneva objave v
material; e) da s pritegnitvijo vseh »Uradnem listu« svoje pravice, sicer bi
% razpoložljivih delovnih močj pod vodse po preteku tega roka izreklo, da so
stvom tehničnega strokovnjaka obnovi vrednostni papirji brez moči.
porušena naselja po predloženem in
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
odobreiiem obnovitvenem načrtu; f) da
Izplačilni bon, glaseč se na Lit 95883.—,
Po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, HLP 12.50, serija I. štev. 034326, izdan
piasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim 5. julija 1945 pri poeti Ljubljana 11.
Okrajno sodišče v Ljubljani
odreja delo po njihovi strokovni uspodne 11. oktobra 1945.
«•••••••,

I 7/43—2.

1209

Poziv upnikom
S sodbo vojaškega sodišča v Ljubljani
je bil dr. Šmajd Albin, bivši odvetnik v
Ljubljani, obsojen na kazen popolne zaplembe celotne imovine. Pozivajo se vsi
morebitni upniki obsojenca, da v 15 dneh
od dneva objave prijavijo svoje terjatve
proti obsojencu, ki so nastale pred
6. aprilom 1941 oz. prod dejanjem, zaradi katerega je bila kazea zaplembe
izrečena.
Okrajno sodišče na Jcsenicnh
dne 25. oktobra 19<15.
1258

I 9/45-2

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti Snč 91/45—4 je bil
Belcijan Boštjan, stavbenik na Gori št. 2
pri Komendi, obsojen na zaplembo celotne imovine.
Pozivajo se vsi upniki, da v 15 dneh
prijavijo svoje terjatve proti obsojencu
ki so nastale pred 6. aprilom 1911 oz
pred dejanjem, zaradi katerega je bila
kazen zaplembe izrečena.
Okrajno sodišče na Jesenicah,
dne 29. oktobra 1945.
I Z 142/45.

1246

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Snč 55/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenke Balon Štefanije, upokojenke v Meriboru, Praprotnikova ulica 27.
Pozivajo se upniki, da y 15 dneh
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 2G. oktobra 1945.
I Z 126/45.

1223

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne Časti II Sne 6/45 je odrejena
zaplemba imovine obsojenca Kokola Si;
mona, posestnika iz Dobrovcev št. 36.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 28. oktobra 1915.
*
I Z 170/45.
1245

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Snč 147/45 je odrejena
zaplemba imovine obsojenke Piave Ljudmile, posestnice v Mariboru, Koroška
cesta 3.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 24. oktobra 1915.

Stov. 34,

Stran 102.
I Z 171/45.

1244

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti Snč 95/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenke Puh Ernestine, posestnice v Mariboru, Gregorčičeva
ulica 8.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh
prijavijo
svoje terjatve pri podpisanem
3od:šču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 25. oktobra 1945.

Sp 4/45—4.

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti Maribor, opr. št. Snč
183/45, je odrejena zaplemba nepremične imovine obsojenca Pregiava Ernesta,
posestnika na Muti št. 45.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
Okrajno sodišče v Prevaljah
dne 20. oktobra 1945.
Sp 22/45—3.

I Z 175/45.

1225

Poziv
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega področja Sod 1007/45-7
je odrejena zaplemba imovine obsojenca
Schmidta Ruperta, trgovca in^posestnika
v Mariboru, Gospejna ulica št. 13.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 23. oktobra 1945.
I Z 174/45.

1224

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča mariborskega vojnega področja Sod 1007/45
je odrejena zaplemba imovine obsojenca
Tsehareja Josipa, trgovca in posestnika
v Mariboru, Aleksandrova cesta 1.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 23. oktobra 1945.

1227

1228

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti v Ljubljani — senat
Maribor z dne 3. VIII. 1945, opr. št. II
Snč 105/45, je odrejena zaplemba nepremične imovine obsojenke Štrajt Jožefe,
posestnice v Vratah št. 7.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču.
'
Okrajno sodišče v Prevaljah
dne 20. oktobra 1945.

Razna oblastva
Seznam kratic

Vse urade, ustanove, podjetja, društva
itd.,
ki se poslužujejo za svoj naziv kratice,
naprošamo, da se na dopisnici prijavijo
na naslov Državne založbe Slovenije,
Ljubljana, Kongresni trg 1, soba 63 —
po naslednjem vzorcu: 1. kratica, 2. celotni naziv, 3. natančna navedba bivališča. 4. telefonska številka, n. pr.:
IZOS — Iniciativni zadružni odbor za
Sloveni io, Ljubljana, Tyrseva cesta 38,
tel. 20-21.
Sp 7/45-5.
1229
Podatki so potrebni uredništvu DZS
zaradi
sestave kartoteke in publikacije.
Poziv upnîkom
Državna založba Slovenijo
S pravnomočno sodbo sodišča sloven-"
Ljubljana
ske narodne časti Maribor zdne 18. avgusta 1945, opr. št. Snč 163/45, je odrejena
1264
zaplemba nepremične imovine obsojen- Štev. 1096/45
ca Helbla Josipa, posestnika in mlinar•?•••)1«
ja v Vuzenici št. 87.
Rektorat univerze v Ljubljani razpiPozivajo se upnjki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem so- suje:
dišču..
a) mesto rednega ali izrednega proOkrajno sodišče v Prevaljah
fesorja ali docenta za državljansko pradne 20. oktobra 1945.
vo z mednarodnim zasebnim pravom na
pravni fakulteti;
b) mesto rednega ali izrednega proSp 14/45—3.
1230
fesorja ali docenta za delovno pravo
Poziv upnikom
na pravni fakulteti in
c) mesto docenta za primerjalno pravS'pravnomočno sodbo sodišča sloven••• narodne časti Maribor z dne 26. ju- no zgodovino slovanskih narodov na julija 1945, opr. št. Snč 126/45, je odrejena ridični fakulteti;
taplemba nepremične imovine obsojenProšnje, opremljene po predpisih § 3.
ca Paara Franca, posestnika v Zg. Gor- uradniškega zakona in čl. 105. in 121.
tini št. 33.
obče univ. uredbe, je vložiti najkasneje
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- do 17. novembra 1945 na rektoratu unijavijo svoje terjatve pri podpisanem so^ verze v Ljubljani.
dišču.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 29. oktobra 1945.
Okrajno sodišče v Prevaljah
dne 20. oktobra 1945.
Rektor: Kral s. r.

1263

Star. 1106/45

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpi»
sùje mesto izredne profesure pri katedri filozofije, pedagogike in metodike
religijske .a pouka (sistematična shola»
stična filozofija).
Prošnje, opremljene po predpisih §3.
uradniškega zakona in Čl. 105. obče
univ. uredbe je vložiti najkasneje d«
15. novembra 1945 pri rektoratu uni*
verze v Ljubljani.
Rektorat univerze • Ljubljani
dne 27. oktobra 1945.
Rektor: Krâl a. r.
Št 1101/45

1251

Razpis
Rektorat univerze v LJubljani razpU
suje mesto izrednega profesorja za or« .
gansko kemijsko tehnologijo s posebnim
poudarkom na kemijo in tehnologijo
živil, olj in maščob. Pogoji: fakultetna
izobrazba z ustrezajočo diplomo in dol.
goletno, uspešno in tvorno delovanje v
industriji.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona inčL 105. obče univ,
uredbe, je vložiti najkasneje do 17. no< \
vembra 1945 na rektoratu univerze \
Ljubljani.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 27. oktobra 1945.
Rektor: Krâl e. •
Štev. 1085/45

1265

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpi«
suje mesto asistenta pri zavodu za or«
gansko kemijo na tehniški fakulteti uni»
verze v Ljubljani. Pogoji: ustrezajoča fa.
kultetim izobrazba z zaključno diplomo.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3
uradniškega zakona, jo vložiti najkasneje
do 14 novembra 1945 na rektoratu uni
verze v Ljubljani.
Rektorat univerzo v Ljubljani
dne 27. oktobra 1945.
Rektor: Krdl s. r.

Razno
Št. 53/1—45.

»
1211

Vabilo
na izredni občni zbor
Delniške tiskarne d. d. v Ljubljani,

ki bo dne 15. novembra 1945 ob osemnajsti uri v Ljubljani, Dalmatinova ul
Št. 8/1.
z dnevnim redom :
1. Poročilo predsedstva.
2. Predlogi delničarjev.
e
1. Dopolnilna volitev člana upravnega
sveta. .
4. Slučajnosti.
§ 27 družbenih pravil: Glasovalno' .
pravico na obenem zboru imajo oni del-'
ničarji, ki založe najkasneje 8 dni pred
občnim zborom delnico, katere tvorijo
podstavo za niih .glasovalno pravico, na '

Stran 103.

Êtev. 34.
mestu, objayljenem v vabilu, s katerim
se sklicuje občni zbor.
Delnice naj se založe pri družbeni
blagajni.
V Ljubljani dne 27. oktobra 1945.
Upravni svet
1266

Vabilo
na
ustanovno skupščino
>K0L0STß0J« d. d. v Ljubljani,
ki bo dne 9. novembra 1945 ob 9.. uri
v prostorih Zbornice TOI v Ljubljani,
Beethovnova ul. 10, s temle
dnevnim redom:
konstituiranje skupvvl. Začetek in
ščine;
2. sklepanje ' o ustanovitvi delniške
družbe in končnoveljavna ugotovitev
družbene pogodbe;
3. volitev devetih članov upravnega
odbora;
" 4. volitev petih članov nadzornega
odbora in petih namestnikov.
V Ljubljani dne 29. oktobra 19-15.
Kreutzer Pavel
Dr. Schauer Dolîc
oblastveno postavljena pooblaščenca
1235

Poziv upnikom in dolžnikom
Pozivam vse upnike in dolžnike gradbenega podjetja Belcijan Boštjan, Gora
št. 23 pri Komendi, da v 8 dneh od
objave tega poziva prijavijo na podpisani naslov vse svoje terjatve in dolgove
in priložijo potrebne dokazilne listine.
Delegat ministrstva za gradnje
pri gradb. podjetju Belcijan
Karlovšek Jože, Kamnik,
Šutna 34
Izgubljene listine
Izgubilo se je uradno potrdilo o prijavi tovornega avtomobila znamke Mercedes-Benz, št. okv. 06601/30333, registriran pod štev. S—0797, ter se s tem
preklicuje.
Avtopark MLP
, Izgubil sem novo osebno izkaznico,
^ano od komande narodne milice na
Jesenicah na ime Avguštin Ivan z Jesenic na Gorenjskem. S tem jo preklicujem,
1268
Avguštin Ivan
. Izgubila sem novo osebno izkaznico,
Jfcdano od krajevnega N00 na Bledu na
"öe Auser Marija iz Češnjice 59, obč.
Boh.
Bistrica. S tem jo preklicujem.
12
S8
Auscr Marija
Izgubil sem začasno osebno izkaznico,
orožni list za pištolo in puško Mauser,
izdan od mestnega ^oveljništva NM v
Radovljici na ime Bertoncelj Vinko iz
Mosenj, okr. Radovljica. S tem jih prešućujem.
1214
Bertoncelj Vinko '

Izguoila sem začasno osebno izkaznico
od krajevnega N00 v Skofji Loki na
ime Bogataj Ana iz Škofje Loke. S tem
jo preklicujem.
1250
Bogataj Ana

Uničena mi je bila legitimacija medicinske fakultete univerze v Zagrebu na
ime Gregore Vinko iz Maribora. S tem
jo preklicujem.
1203
Gregore Vinko

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime dr. Bole-Pavšič Marija
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1202
Dr. Bolc-Pavšič Marija

Izgubila sem začasno osebno izkaznico, izdano pri KN00 Primskovo na
ime Klemenčič Marija s Primskovega 19
pri Kranju. S tem jo preklicujem.
1226
Klemenčič Marija

Izgubil sem indeks in legitimacijo
filozofske fakultete univerze v Ljubljani
na ime Brecelj Ivan iz Maribora. S tem
jih preklicujem.
1236
Brecelj Ivan
Uničeno mi je bilo maturitetno izpričevalo drž. klasične gimnazije v Ljubljani in indeks filozofske fakultete univerze v Ljubljani na ime Brejc Jožef
iz Vel. Lašč. S tem jih preklicujem.
1215
Brejc Jožci
Izgubil sem izpričevalo VI.c razreda
drž. klasične gimnazije v Ljubljani, izdano 1. 1913. ria ime Brezovar Rado iz
Št. Ruperta na Dol. S tem ga preklicujem.
1204
Brezovar Rado
Izgubila sem začasno osebno izkaznico št. 619, izdano od krajevnega odbora 0F Dol. Logatec na ime Čibej Viasfa iz Logatca, Če vica 69. S tem jo preklicujem.
1222 ,
Cibej Vlasta
Izgubil sem izpričevalo o višjem tečajnem izpitu gimnazije v Celju iz leta'
1942/43. na ime Faganeli Franc iz Mozirja. S tem ga preklicujem.
1234
Faganeli Prane
Izgubila sem novo osebno izkaznico
št. 026113, izdano 23. junija 1945 od komande narodne milice v Ljubljani na
ime Ferfolja Marija iz Ljubljane. S tem
jo preklicujem.

1252

Izgubil sem indeks in legitimacijo
tehniške fakultete univerze v Ljubljani
na ime Knific Janko iz Besnice, okraj
Kranj. S tem jih preklicujem.
1249
Knilic Janko
.Izgubila sem osebno izkaznico štev.
1Ò107 na ime Končnik Ivana iz Slov. Ja.
vornika in jo s tem preklicujem.
Končnik Ivana,
1216
Slov. Javornik, Savska c. 15.
Izgubila sem novo osebno izkaznico
št. 043667, izdano od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Krelj Marija
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1239
Krelj Marija /
Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 9407, izdano od krajevnega N00 v
Pečah na ime Lipovšek Leopold iz
Muzge št. 15, obč. Moravče. S tem jo
preklicujem.
1241
Liporšek Leopold
Izgubila sem začasno osebno izkaznico,
izdano od krajevnega N00 v Škofji Loki
na i:.ie Mihalič Stanislava iz Stare Loke
pri Škoiji Loki. S tem jo preklicujem,
1220
Mihalič Stanislava
Izgubila sem novo osebno izkaznico
št. 066294, izdano 13. julija 1945 od komande narodne milice v Ljubljani na
ime Mrzel Jožefa iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem,
1256
Mrzel Jožefa

Ferlolja Marija

Izgubila sem izpričevalo II. razreda
bivše državne meščanske šole v Novem
mestu iz I. 1942/43. na ime Florjančič
Jožefa iz Št. Petra pri Novem mestu. S
tem ga preklicujem.
1232
Florjančič Jožefa
Izgubil sem indeks pravne fakultete
univerze v Ljubljani na ime Furlan Borut iz Trsta. S tem ga preklicujem.
1253
Furlan Borut
Podpisani Garantirvi Milan iz Krškega
sem na cesti Krško—Mokronog—Višnja
gora—Vel. Lašče izguMI z motornega
kolesa prometno tablico št. 3555 in jo
s tem preklicujem.
Kdor bi tablico našel, naj jo izroči
najbližjemu načelstvu narodne milice, ki
naj jo pošlje na- okrajni izvršni N00
Krško, prometni odsek.
1260
.Ga^anjini Milan

Izgubil sem Sotersko iskaznico, izdano
14. julija 1945 od okrajnega odbora 0F
v Ptuju na ime Narat Anton, iz Stoperc
54, okraj Ptuj. S tem. jo preklicujem.
1259
Narat Anton
Uničena so mt[ bila izpričevala meščanske šole v Slov. Bistrici, izdana
1. 1928., 1929. in 1930. na ime Neme«
Franja iz Kranja. S tem jih preklicujem.
1233
Nemec Franja
Izgubila eem indeks tehnične fakultete univerze v Ljubljani na ime Pernuš
Marjanca z Bleda. S tem ga preklicujem,
1255
Permis Marjanca
IzguKl sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N00 Podboršt na ime
Povše Alojzij, Pođboršt. S tem jo preklicujem.
1221,;
•^••• Alojzij

Stran 101

Štev. 34-

Izgubila sem začasno osebno izkaznico, izdano od krajevnega N00 v Kranju, III. kvarta, pod št. -623 na ime
Preiss Elvina iz Kranja. S tem jo preklicujem.
17
18
Preiss Elvina
Izgubil sem izpričevalo I. letnika tehr
niške srednje šole (elektro odsek) v
Ljubljani iz 1. 1940/41. na ime Prosenc
Venceslav iz Loke pri Zagorju ob Savi.
S tem ga preklieujem.
1257
Prosenc Venčoslav

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Sedej Valentina iz
Ljubljane. n- tem jo preklieujem. /
1237
Scdcj Valentina
Ukradena mi je bila osebna izkaznica
št. 01651, izdana od okrajnega narodnega odbora, odsek za notranje zadeve,
Ljutomer dne 28. IX. 1945 in izkaznica
za k' '.o znamke »Stadion« št. 181722,
izdana od okrajnega nač. NM v Ljutomeru na ime Seršen Anica, Veržej 35.
Obojo s tem preklieujem.
1242
Scršcn Anica
Začasna osebna izkaznica št. 495, izdana od krajevnega N00 Mirna, glaseča
se na ime Skol Pepca iz Sv. Helene,
okraj Trebnje, je bila ukradena in ee
s tem preklicuje,
1217
Skol Pcpca

Izgubil sem evid. tablico št. 2193 za
motorno kolo, izdano od ministrstva za
lokalni promet, cestnoprometni odsek v
Ljubljani. S tem jo preklieujem.
1248
Stanko Anton

haela iz Cadraža, obč. St. Jernej na Dol
S tem jo preklieujem.
1261
Virant Mihaela

sem novo osebno izkaznico,
komande narodne milice v
na ime Stojkovič Zlata iz
S tem jo preklieujem.
Stojkovič Zlata

Izgubil sem službeno legitimacijo, izdano od mestnega N00 v Kranju na
imo Vrabl Anton iz Ihove, obč. Sv. Benedikt v Slov. goricah. S tem jo preklieujem.
Vrabl Anton
1219

Izgubil eem indeks filozofske fakultete univerze v Ljubljani na ime Švarc
Ivo iz St. Vida nad Ljubljano. S tem
ga preklieujem.
1254
Svarc Ivo

Izgubil sem indeks tehnične fakultete
univerze v Ljubljani iz 1. 1941. na ime
Vrulih Matevž iz Splita. S tem ga preklieujem.
1212
Vrulih Matevž

Izgubila
izdano od
Ljubljani
Ljubljane.
1205

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana cd komande narodne
milice v Ljubljani na ime Teršan Ana,
roj. v Št. Vidu ob Glini na Koroškem.
S tem je preklieujem.
1208
Teršan Ana
Izgubila sem osebno izkaznico št. 233,
izdano od mestnega N00 v Škofji Loki
na ime S. Digna Tržan. S tenl jo preklicujem.
1243
S. Digna Tržan
Izgubil sem evidenčno tablico št. 2059
za motorno kohvizdano od ministrstva
za lokalni promet v Ljubljani. S tem jo
preklieujem.
1267
Viđali Franc, Domžale
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodna
milice y Ljubljani na ime Virant Mi-

Ukradena mi jo bila nova osebna izkaznica št. 036778, izdana od komande
narodne milice v Ljubljani na ime Zdešar Marija iz Ljubljane. S tem jo preklieujem.
1210
Zdcšar Marija
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Zupanič Vanda iz
Ljubljane. S tem jo preklieujem.
1247
županič Vanda
Izgubil sem akademsko legitimacijo,
indeks in imatrikulacijsko izpričevalo
juridične fakultete univerze v Ljubljani
na ime Zupec Joško iz Zagojičev, obč. *
Sv. Marjeta v Moškanjcih. S tem jih preklieujem.
1262
župec Joško

Urednik: Poiuu ttobjjüj, Mak in lai-jZDa. tnkarua Merjuu — ob* y Ljubljani

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/II.

Priloga k 49. kosu • dne 3. novembra 1945.

Številka 35.

Objave
Sodna oblastva
Trgovinski register
Vpisi:
260.
Sedež: Slovenska Bistrica. '
Dan vpisa: 27. oktobra 1945.
Besedilo: Tovarna penla, Slovenska
Bistrica.
Obratni predmet: Tovarna perila.
Imetnik: Država.
Po dekretu Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo
v Ljubljani z dne 14. VI. 1945, št. 568/T,
se vpiše kot delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo Šimenc Jože.
Okrožno sodišče v Mariboru '
dne 27. oktobra 1945.
\ Zt 3/45 — Rg A IV 66/1
Spremembe in do<int!i
261.
• Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 27. oktobra 1945.
Besedilo: Viljem Freund, tovarna
usnja.
\
Izbriše se upravitelj Josip Pirih.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. oktobra 1945.
Rg A I' 132/38

264.
Sedež: Pragersko.
Dan vpisa: 26. oktobra 1945.
Besedilo: Bratje Steinklauber, tovarna zareznih strešnikov, zidne opeke in
glinastih izdelkov na Pragerskcm.
Po dekretu Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo
v Ljubljani z dne 5. IX. 1945, zap. št.
Pers. 2096, se izbriše dosedanje ime
tvrdke: Bratje Steinklauber, iovarna zareznih. strešnikov, .zidne opeke in glinastih izdelkov na Pragerskem, nemško:
Brüder Steinklauber, Falz-Mauerziegelund Tonwarenfabrik in Pragersko, ter
lastniki družbeniki Franz Steinklauber
ml., Kari"Steinklauber, Hans Steinklauber in Hugo Steinklauber, tovarnarji na
Pragerskem.
Vpiše se "novo ime tvrdke:
>Državna opekarna Pragerskoc
in kot delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo inž. Jandl Anton, ki
podpisuje odslej tvrdko- tako, da podpiše pod pisanim, tiskanim ali z žigom
odtisnjenim besedilom firme svoje ime
s pristavkom »delegat ministrstva za
industrijo in rudarstvo«.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. oktobra 1945. ,
,
Rg.A I 214/12

Zadružni register

V fsi;
265.
P
Sedež:. Fram.
Dan vpisa: 25. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Framu.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 3. oktobra 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni, okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju .in odplačilni načrt za
vsakega Člana; c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ureditev zemljiOkrožno sodišče v Mariboru
škoknjižnih, služnostnih in drugih moreane 26. oktobra 1945.'
bitnih spornih odnosov (komasacija) ;
Rg C I 79/77
č) da priskfbuje kredit za nabavo ma263.
*
teriala in izvedbo'obnovitvenih del; d)
Sedež: Maribor.'
da skupno nabavlja in izdeluje, zbira
gan vpisa: 27. oktobra 1945.
in porazdeljuje med svoje Člane gradbe.
Besedilo: Miloš Oset, trgovina z me- ni material; e) da s pritegnitvijo,vseh
šanim blagom na debelo in drobno:
razpoložljivih delovnih moči pod vod•izbriše se upravitelj Hans • Vielhaber.: stvom: tehničnega strokovnjaka obnovi
Okrožno sodišče v Mariboru
porušena - naselja po predloženem in
odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da
' dne 27. oktobra 1945.
po možnosti, od pristojnih vojaških
'
, Rg A I 242/12.
;

262.
*
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 26. oktobra 1945.
.Besedilo: Mariborska tekstilna tvornica, družba z o. z. v likvidaciji v Mariboru.
Po dekretu Narodne vlade Slovenije,
Ministrstva za industrijo in rudarstvo
^Ljubljani z dne 10. IX. 1945, zap. št.
^14«, se vpiše kot delegat ministrstva
za industrijo in rudarstvo dr. Škapin
Vaško iz Maribora,, ki bo tvrdko podpisoval tako, da bo k besedilu: >Mari»orska tekstilna tvornica Maribor, delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo dr. škapin Vaško«, ki se napiše
.*«• odtisne s štampiljko, podpisal svoje

oblasti izposluje pritegnitev delovnih
moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter
jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev in
se vplačuje v 10 obrokih.
Vsak zadružnik jamčj še z hkratnim zneskom vpisanih deležev.
Oznanila se izvršujejo z objavo na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik, morebitni načelniki odsekov in 3 člani, ki jih voli
skupščina za dobo 3 let.
Vsako leto se izmenja tretjina članov.
Jamstvo je omejeno.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Vabič Rudolf, sedlar v Framu,
Štern Jožef, posestnik v Planici,
Mom Ferdo, posestnik v Planici,
, Benedik Jožef, 'posestnik, Ranče,
Ledinek Franc, posestnik, Planica,
Meklav F.ranjo, organist, Morje.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. oktobra 1945
Zadr. II 84-1.
Spremembe in dodatki:
266.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 26. oktobra 1945.
Besedilo: Ljudska posojilnica v Celju
r. z. z n. z.
Vpišejo se Stojan Franc iz Zavodne
kot načelnik, Svetličič Leopold iz Zavodne kot namestnik, Pišek Josip iz
Medloga, Arnšek Franc iz Gaberja, Ko-'
vič Franc iz Celja, Tkalska ul., Urbančič
Adolf iz Gaberja, Draksler Jakob iz
Polul, Jošt Garinka iz Medloga in Uršič
Vinko iz Gaberja kot člani načelstva ter
Kocmur Martin, zas. uradnik v Celju,
Kersnikova ul. 7, kot zadrugin nameščenec.
,
'
Izbrišejo se člani načelstva Cestnik
Anton, Jagodic Josip, Gologranc Konrad, Jurak Peter, Mihelčič Alojz, Rebov
Martin, Glinšek Ivan, Dobovičnik Franc,
Strenčan Jurij in Jerič Franc.
Izbriše se zaznamba, da je likvidator
zadruge: Raiffeisenverband Steiermark.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
• dne 26. oktobra 1945.
Zadr. V 334/89
267. .". i ':
.. *
Sedež: Zavod na — Celje.
Dan.vpisa: 27. oktobra 1945.
Besedilo: Vodovodna zadruga • Zavodni (občina Celje) r. z. t o. j.
Iz upravnega odbora sta izstopila Zabukošek Mihael in Oset Alojz, vstopili

Štev. 84,

Stran 106.
pa so: Hofbauer Hinko iz Zavodne št 16,
Zdolšek Stefan iz Creta št. 94 in Confidenti Erna iz Zavodne.
'
Okrožno kot trg. Bodišče v Celju
Dan vpisa: 27. oktobra 1943.
' Zadr. V 61/34

Razno
Št. 512.

1281

Poziv upnikom

,268.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 27. oktobra 1945.
Besedilo: Hranilno in posojilno društvo delavcev, zadruga z omejenim jamstvom v Maribora.
Po odloku okrožnega odbora OF Maribor z dne 28. IX. 1945, št 1636, ee izbriše dosedanji naslov zadruge: Sparund Vorschussverein G. m. b.H. Marburg in ČL • upravnega odbora Rupert
Ingolitscb, ing. Karl Unger, Hans Wusser, Karl Hitzel, Alois Butscher in
Phi•
lipp Kaukler.
••
Vpiše se prvotni naslov zadruge:
Hranilno in posojilno društvo" delavcev, zadruga i o. j. • Maribora
ter delegal Germ Rudolf, ki zadrugo
pravnoveljavno zastopa v vseh zadružnih poslih v skladu s pravili.
Okrožno sodišče v Maribora
dne 27. oktobra 1945.
Zadr. 53/86
•
,
2Ô9.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 26. oktobra 1945.
' ,
Besedilo: Mariborski kreditni zavod,
zadruga z o. j. v Maribora.
Po odloku okrožnega odbora OF Maribor z dne 28. IX. 1945, št. 1637, se izbrišejo dosedanji naslov zadruge Wolksbank G. m. b. H. Marburg/Drau< in člani upravnega' odbora Kari Pugel, Dr.
Otto Blanke, Hans Käfer, Ing. Ernst
Miglitsch, Jurin Waldemar in višji uradnik Viktor Bunz.
.Vpiše s'è'prvotni naslov zadruge:
;
Mariborski kreditni zavod, zadruga z
omejenim jamstvom v Mariboru,
, in delegat Germ Rudolf, ki zadrugo
pravnoveljavno zastopa v vseh zadružnih poslih v skladu s pravili.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. oktobra 1945.'
Zadr. I 43/12 ••',•'

Prva dolenjska posojilnica ter Hranilnica in posojilnica, obe v Metliki z. %
n. j., sta se spojili, tako da je prvoimenovana prevzela imetje in obveze
drugoimenovane. Spojitev je bila vpisana v sodni zadružni register dne
13. oktobra 1945.
Upravna odbora obeh zadrug pozivata
upnike, da v 3 mesecih prijavijo svoje
terjatve in pripominjata, da bosta upnikom, ki bi to zahtevali ob prijavi terjatev, izplačali ali v. okviru možnosti
zavarovali njihove terjatve, za ostale pa
bo veljalo, da soglašajo s spojitvijo.
Prva dolenjska posojilnica
reg. zadr. z n. z. v Metliki
dne 30. oktobra 1945
.*

1285

Vabilo
na
ustanovno skupščino
>GALANTEimA< d. d. v Ljubljani,
ki bo dne 13. novembra 1945 ob 9. uri
v prostorih Zbornice TOI v Ljubljani,
Beethovnova ul. 10, s temle
dnevnimredom:
1.; Začetek in konstituiranje skupščine;
2. sklepanje o ustanovitvi delniške
družbe in . konSnoveljavna ugotovitev
•
družbene pogodbe;
,
.
3. volitev enajstih, Članov upravnega
odbora;
'
' •
4. volitev petih članov nadzornega odbora in petih namestnikov.
V Ljubljani dne 2( novembra 1945.
Kreutzer Pavel
Dr. Schauer Dolle
oblastveno postavljena pooblaščenca
Izgubljene listine
Izgubil sem maturitetno izpričevalo
samoupravne gimnazije v Murski Soboti,
izdano na ime DeSkovič Milan iz Murske Sobote. S tem ga preklicujem..
1277
DcSkovië Milan

Izgubila sem legitimacijo medicinske
fakultete univerze, v Ljubljani na ime
Gomzi Sonja iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
,."'..
Gomzi Sonja
\ 1269

270.
*
i«'
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 26. oktobra 1945.
Besedilo: SpodnjeŠtajerska ljudska posojilnica v Mariboru, registrovana zadruga' z neomejenim jamstvom.
Po odloku okrožnega odbora OF Maribor z dne 20. IX. 1945,-št. 008-1630/45,
se izbriše z odlokom z dne 19. V. 1941
imenovani likvidator (Abwickler) Raiîfeisenverband Steiermark.,
Vpiše se delegat Vollmaier Drago,
zadružni revizor v Mariboru, ki bo zadrugo pravnoveljavno zastopal y vseh
zadružnih poslih • skladu s pravili.
Okrcano sođlšce v,Maribora
dne 26. oktobra 1945.
Zadr. I 124/44
. '

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica; izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Grčar Marija
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1278
Grčar Marija
Podpisana Klun Nada, učiteljica, stanujoča v Moravi ,4, preklicujem veljavnost krstnega lista, izdanega od župnega urada v Kočevju -• in - diplome drž.
učiteljske Šole v. Ljubljani iz 1. 1942.,
oboje glaseče, se na ime: Klun Nada,
roj. 4. VIL 1922 7 Kočevju.
1275
- Klun Nada, učit. pripravnica,
Morava 4 pri Kočevju

Izgubil sem dovoljenje za vožnjo •
motornim kolesom znamke >Triumph«.
začasno šofersko izkaznico, izdano od
ministrstva za lokalni promet v Ljubljani in potrdilo o prijavi omenjenega
motornega vozila pod štev. 5820 i.i 4000,
vse na ime Lutar Martin iz DoHne pri
Dol. Lendavi. S tem jih preklicujem.
Lutar Martin,
uslužben pri petrolejskih poljih
1280
v Dolini, p. Dolnja Lendava
Ukradeni so mi bili izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu zasebne meščanske
šole šolskih sester v Mariboru in učiteljska diploma, izdana od drž. učiteljišča v Ljubljani na ime MahniČ Fran.
čiška iz Sel 2 pri Mirni peči. S tem jih
preklicujem.
1279
•••••• FranclSka
Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani z dne 29.
septembra, 1941 na ime Mastnak Ciril
iz Celja. S tem ga preklicujem.
1270
Mastnak Ciril?
Izgubil sem izpričevalo II. letnike
srednje tehnične šole (gradbeni odsek)
v Ljubljani iz 1. 1941/42. Kat. št. 14 a/II,
na ime Meze Anton iz Ljubljane. S tem
ga preklicujem.
1282
Meze Anton
Izgubil sem novo osebno. izkaznico,
izdano od krajevnega N00 na Jesenicah in šofersko izkaznico, izdano od okrožnega N00 v Ljubljani na ime Primožič
Jožef iz Slov. Javornika. S tem jih preklicujem.
1274
Primoži? Jožel,
. Izgubil sem osebno izkaznico št. 555,
izdano od okrajnega N00 v Kočevju tia
ime Reberšek Franc iz Kočevja 55. S
tem jo preklicujem.
1276 .
Reberšek Frane
Izgubila sem novo>osebno izkaznico
št. 044531,, izdano 11; junija 1915 od
komande narodne milice v Ljubljani
na ime Rott Ana iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem. , ,
1283
\
Rot* Ana
Ukradene sta nema bili novi osebni
izkaznici, izdani od komande narodne
milice v Ljubljani* na ime,Stembal Marija in Štetnbal Roža, obe iz Tomačo*
vega 45 In vojaška knjižica, izdana od
komande IV. armijske oblasti, v Ljubljani na ime Stembal Marija iz Tomačevega 45, S tem jih preklicujeva.
Stembal Marija
1284.
Štembal Roža .
Izgubil sem indeks tehnične fakultete
(gradbenj odd-) v.Ljubljani •• ime Zupane Savo iz Labuda. S tem ga preklicujem.
1271 '
Zupane 8av©

urednik.: Pobatttobert; •*• ia zaziba: tiskarna Merkur — oba f izubijani.

URADNI LIST

o
SLOVENSKEGA
NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik III-

Priloga k 50. kosu z dne 7. novembra 1945.

Številka 36.

Objave
obstoječa, bodisi nova podjetja iste stroko in naprave, ki naj služijo namenom
1312 podjetja;
č) da sklepa z raznimi podjetji doRazpis
govore za vskladiščenje in razdeljevanje
Ministrstvo za prosveto razpisuje ho- blaga;
d) da razširja lastno podjetje z ustaepitantska mesta za šole s posebno
navljanjem podružnic, zastopstev in zapzgojo za defektno mladino, in sicer:
1. za drž. pomožne šole in oddelke log doma in v tujezemstvu;
' e) da sodeluje pri podjetjih z enakim
BO mest,
ali podobnim namenom;
2. za drž. gluhonemnico 8 mest,
3. za državni zavod za slepo mladino
f) da usmerja domačo proizvodnjo
glede na potrebe domačega trga;
i mesta.
4. za drž. deško vzgajališče 2 mesti,
g) da išče načine in vire za čim racio5. za drž. dekliško vzgajališče 2 mesti. nalnejše izkoriščanje naših narodnih boPrijavijo se lahko osnovnošolski uči- gastev v predmetih, ki spadajo v to'
teljice) in suplenti(tke) z najmanj 2 le- stroko.
toma šolskega dola v razredu, stari do
Družbena oblika: Delniška družba,
B5 let, telesno zdravi in krepki, z zdra- ustanovljena z dovoljenjem ministrstva
vimi govorili in brezhibnim govorom, za trgovino in preskrbo v Ljubljani z
dobrim sluhom in vidom, spretni v obli- dne 1# oktobra 1945, II. št. 797/1—45.
kovnem izražanju in potrpežljivi.
Družba je ustanovljena za nedoločen
V prošnji naj vsakdo navede: izobraz- čas.
bo, starost, natančen naslov; vsaj 2 vrsti
Delniška glavnica' znaša 1,000.000 di• posebnih šol, za katere se želi usposo- narjev in je razdeljena na 1000 delnic
biti (tisto, ki jo prvenstveno želi, na po 1000 dinarjev. Delnice se glasijo na
prvem mestu); kratek opis dosedanjega ime.
življenja in dela, znanje tujih jezikov in
Firma se podpisuje kolektivno, in siglasbenega instrumenta; izjavo, da bo cer tako, da se ppd od kogar koli pisano,
delal po opravljenem strokovnem izpitu tiskano ali s štampiljko vtisnjeno besekot strokovni učitelj najmanj še enkrat' dilo tvrdke podpišeta po dva člana
lako dolgo kot bo trajala hospitantska upravnega odbora ali pa en član in ravdoba; izjavo, da se podredi vsem pogo- natelj s prokuro oziroma kak prokurist
jem, ki jih bo, zaradi študija še izdalo ali pa ravnatelj in prokurist, in sicer
ministrstvo za prosveto.
zadnja dva vedno s pristavkom p. p. (per
Prošnji naj priloži: prepis učiteljske procura).
ali akademske diplome, prepis diplome
Družba objavlja vse svoje razglase
o praktičnem učiteljskem alj profesor- pravnoveljavno v Uradnem listu svojega
skem izpitu, akb ga je že opravil in sedeža in v, uradnih listih sedežev svojih podružnic.
zdravniško izpričevalo.
Prošnjo naj naslovi na ministrstvo za
Člani upravnega odbora so:
Prosveto, razdelek za posebno vzgojo in
dr. Pretnar Jože, glavni tajnik ZborS^đa po uradni poti do 16. novembra nice za TOI v Ljubljani, predsednik,
1945.
Hočevar Alojzij, referent ministrstva
Ljubljana dne 3. novembra 1945.
za trgovino in preskrbo v Ljubljani,
Ministrstvo za prosveto
podpredsednik,
*
Pavlica Miro, referent ministrstva za
trgovino in preskrbo v Ljubljani,
Sodna oblastva
Deu Zane, posestnik v Ljubljani, Florijanska
ulica 20,
Trgovinski register
ing. Mastnak Josip, šef odseka za premog pri ministrstvu za industrijo in rudarstvo v Ljubljani,
Vpfe,;
ing. Funkel Alojzij, referent ministrstva za gozdarstvo v Ljubljani,
Sedež: Ljubljana.
Simončič Slavo, zasebni uradnik v
i
Dan vpisa: 2. novembra 1945.
ßesedilo: Kurivopromct d. d. v Ljub- Ljubljani, Rožna dolina X/6.
. Ijani.
Okrožno sodišče • Ljubljani
Namen družbe je:
dne 31. oktobra 1945.
a) da nakupuje in prodaja na debelo
Zt 42/45 — Rg B III 192/1.
doma in v tujezemstvu premog, drva in
drugo kurivo;
b) da sodeluje prj izvozu in uvozu 272
Sedež: Maribor, Jurčičeva nI. 4.
Bora
omenjenih predmetov;
c
Dan vpisa: 31. oktobra 1945.
)
da
ustanavlja,
pridobiva
in
jemlje
Besedilo: >Lama«.*modna in konfek, v &akuD in obratovanie druja, bodisi že

Narodna vlada Slovenije

m.

cijska trgovina, družba z omejeno zavezo.
Predmet podjetja: Nabava in prodaja
vseh v modno in konfekcijsko ter tekstilno in galanterijsko stroko spadajočega blaga in izdelkov ter potrebščin na
drobno in na debelo.
Višina osnovnega kapitala: 400.000 din ,
— vplačano. Poslovodji: Lah Jakob,
trgovec, Lah Ivanl-i^ trgovka, oba v
Mariboru, Glavni trg st. 2.
Pravna razmerja družbe: Družbena
pogodba z dne 26. septembra 1939.. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. Za
namestovanje upravičeni poslovodji vsak
samostojno. Podpis firme: Pod kakoi
koli napravljeno tvrdkino besedilo pristavljata poslovodji vsak samostojno
svoje ime. Družba opravlja svoje objave
ali s priporočenimi dopisi ali pa z vpisom v knjigo za družbene objave in
njeno dostavitvijo v podpis.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. oktobra 1945.
Rg C III 25/3.
*
273.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 30. oktobra 1945.
Besedilo: Šiftar Ludvik, tvornica pe.
rila *pod sekvestronK.
Po pooblastilu okrožnega odbora OP
Maribor, odsek za industrijo in rudarstvo, z dne 29. julija 1945, št. 1711/45,
se vpiše kot delegat Borko Berta iz Murske Sobote.
Okrožno sodišče v Maribora
dne 30. oktobra 1945.
Rg A 134/1.
Spremembe in dodatki:
274.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 31. oktobra 1945.
Besedilo: Modna hiša Walter Schein.
Izbriše se dosedanje besedîlo firme:
Modehaus Walter Schein, sedež Maribor,
lastnik Walter Schein, trgovec, Maribor.
Vpiše se zopet tvrdka:
Franc Mastck, sedež Maribor, obratni
predmet: trgovina z manufakturnim blagom na drobno,'lastnik: Franc Mastek,
trgovec v Mariboru, Glavni trg št, 16.
fvrdko sta upravičena podpisovati tudi
nameščenca Janko Horvat in Berti Bračun tako, da postavi eden od njiju »w>j
lastnoročni podpispod žig tvrdke.
Okrožno sodišče v Maribor*
dne 31. oktobra 1943.
Rg A 30/7.
275.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 30. oktobra 1945.
Besedilo: Willi Ribitsch.
Izbriše ee besedilo: WiJU Ribitsch ia

Stran 108.
lastnik Willi Ribitsch, trgovec v Mariboru.
Besedilo odslej; Jakob Lah.
Sedež: Maribor.
Obratni predmet: Trgovina z galante,
rijskim iti konfekcijskim blagom na
dröbtiö.
Lastnik: Jakob Lah, trgovec v Mariboru, Glavni trg 2.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. oktobra 1945.
Rg À 36/7. .
27G. .
Sedež: Sladki vrh.Dan vpisa: 29. oktobra 1Ö45.
Besedilo: Sladkogorška tovarna lepenk
ke in papirja.
. Po dekretu Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo z
dne 28. junija 1945^ Št. 739, se izbriše dosedanji komisar ing. Hermann Pfeiffer.
Na novo se vpile ing; Edvard Banman
s Sladkega vrha, delegat ministrstva za
industrijo in rudarstvo.
okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. oktobra 1945.
Rg C I 25/70.
*
277.
Sedež: št. •• v Slot. gor.
Dan vpisa: 29. oktobra 1945.
Besedilo: Industrija papirja in lepenke družba • o. z., Sladki vrh.
Po dekretu Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo iti rudarstvo v
Ljubljani z dne 28. junija 1945^ št. 739,
se izbriše dosedanji komisar Jožef Totti,
trgovec v Mariboru.
Vpiše se ing. Edvard Bauman, Sladki
vrh, kot delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo NVS.
Okrožno sodišče v 'MaribtiHt
dne 29. oktobra Ì945
Rg C II 108/32.

Zadružni register
Vpisi:
278.
Sedež: Golo, p\ Ig-Stuđcncc.
Dan vpisa: 27. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom na Golem.
Zadruga je bila ustanovljena na skup.
sCini dne 16. septembra 1945 za nedoločen cas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega 'strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitven]
načrt* za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za" vsakega posameznega, člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu
in denarju in odplačilni načrt za,vsake,
ga člana; c) da posreduje mêd člani in
narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event,
spornih odnosov (komasacija}; č) da
priskrbuje kredit zä nabavo materiala
in izvedbo obnovitvefiih del; d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira, in poraideljuje med svoje člane .gradbeni ^material; e) da s pritegnitvijo yseli râzpo.
ložljivih «delovnih moči pod vodstvom

Štev. 36.
tehničnega strokovnjaka obnovj porušena naselja po predloženem In odobrenem obnovitvenem načrtu; Ì) da po možnosti od pristojnih vojaških bblasti izposluje pritegnitev delovnih hioči, zlasti
iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja
4elo po njihovi strokovni Usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 200 dinarjev in
se mora vplačati ob Vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še s tridesetkràthltil zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svbjé priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružnj razglasni
deski. Vabila na skupščino pošlje poleg
tega vsem N00, V območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim najhiânj
8 dtil pred skupščino.
Upravti! odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik • 8 člani, ki jih voli
skupščina za dobo tteh let.'
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zaâtdpata itt zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odböra so:
Golob Ivan, delavec, Spodnje Golo 22,
predsednik,
ZgOnc Edvârd, kmêt; Zapotûk 13, podpredsednik,
r*
Mavec Jakbb, trgovec, Gorenje „Golo 4,
tajnik,
Lenič Franc, čevljar, Skrilje 49,
Stenibal Milla, kmet. Visoko,
Krtic Janëz, kniet; Suša.
Okrožrio sodišče' v Ljubljani
dne 25. oktobra 1945.
Zt 38/45 - Zâdr. V 18/1.
279.
Sedež: Kokra.
Dan vpisa: 27. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome.
jenim jamstvom, Kokra.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 12. oktobra 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tettničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega Člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v
delu in denarju in odplačilni načrt za
vsakega člana; c) da posreduje med
člani jn narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih
morebitnih spornih odnosov (komasacija): Č) da priskrb'nje kredit za nabavo
materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlia in izdeluje^ zbira
in porazdèjjuje med svoje člane gradbeni material;, e) da s pritegnitvijo vseb
razpoložljivih delovnih moči. pod vodstvom tehničnega etrókòvhiaka obnovi
porušena naselja po predloženem in
odobrenem obnovitvenem načr ù: f) da
po možnost) od rirlstOînlh vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči.
zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim
bdreia delo po nj'hovi strokovni iisposoh'ienosti.
Zadružni delež znaša 200 dinarjev in

se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadru/.nik jamči še z dvaj-etkratnm zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski. Vabila na skupščine posije poleg
tega vsem N00, v območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim najmanj/
8 dni pred
skupščino.
Upravn- odbor sestavljajo predsednik,
tajnik in blagajnik, ki jih voli skupščina
za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik oz. v odsotnosti enega izmed teh, tretji član uprav«
tiega odbora mesto odsölnega.
Člani upravnega odbora so:
Povšnar Franc iz Kokro "20, predsednik,
Sluga Ana iz Kokre 43. tajnik,
Bergant Stanko Iz Kokre 81, blagajnik.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. oktobra 1045.
Zt 82/45- Zadr.V23/l.
*
28D.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 27. oktobra 1945.
Besedilo zadruge: Nabavna in prodaj,
na zadruga ž omejenim jamstvom v
Kranju.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dpê 2ü\ avgusta 1045 za nedolo*
čen čas.
Naloga zadhlge jO:
à) nabava gospodarskih in' Življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov,
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog, kakor: Sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, če in dokler n| v istem okolišu posebne zadrugo te vrste; •
č) najemtlnje. in nakupovanje inventarja irt nepremičnin, kolikor jo v zadružno korist;
d) sklicevanje Članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgbje In aktivnejšega sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.
Zadružni delež znaad 100 dinarjev- in
se vplača ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči* še z desetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve e
tom, da jih nabije na zadružni razglasni
deski. Vabila na skupščine pošlje poleg
tega vsem N00, v območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim najmanj
8 dni pred skupščino. ,
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 12 članov, ki jih voli
• skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. •
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- •
jeta prèdsednilî in tajnik upravnega od.
bora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani uriravneera odbora .«o:
KuSar Karel, učitelj v Kranju, pred«
tednik,
t
*.•&

Stev. 3ö.
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2. št. 2442 z dne 14. decembra 1927 in
Naloga zadruge je: a) da pod vod3. št. 2903 z dne 3. avgusta 1931.
stvom tehničnega strokovnjaka prouči
Okrajno sodišče v Ljubljani
terenske razmere in iz<iela obnovitveni
. dne 20. oktobra 1945.
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela pro*
račun obnovitvenih del za vsakega po- 'III Sp 29/45-3.
1290
sameznega člana. in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu
Amortizacija
in denarju In odplačilni načrt za .vsaNa.
prošnjo
Öbrula Josipa, najemnika
kega člana; c) da posreduje med člani v Sv. Kunigundi
37* se uvaja postopek
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- za amortizacijo hranilnih
knj.ižic Posojilnice v Slov. Konjicah:
štev. 0555 s stanjem 26. oktobra 1943
priskrbuje kredit za nabavo maienuia
in izvedbo obnovitvenih del; d), da RM 324.81,
Štev. 6709 s stanjem 26. oktobra 1945
porazdeljuje med svoje člane gradbeni
material; e) dà s pritegnitvijo vseh raz- RM 106.—,
poloHjivih delovnih moči pod vodstvom prva glaseča se na 4me Vidmar Jurij,
tehničnega strokovnjaka obnovi poru. druga pa na ime Vidmar Franc, lastnik
šeua
naselja po predloženem in odo- pbrul Josip.
28t.
*
Knjižici sta baje zgorelj ter se njih
brenem obnovitvenem načrtu; f) da po
Sedež: Ljubljana.
imetnik
pozivlje, da v šestih mesecih po
možnosti
od
pristojnih
vojaških
oblasti
Dan vpisa: 27. oktobra 1945.
objavi
v
»Uradnem listu« uveljavi svoje
Besedilo: Oblačilna produktivna za- izposluje pritegriitev delovnih nldči, zla.
sicer se bodo po preteku tega
žiga t òmi'jòiiirfi jamstvom • Ljubljani. sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim pravice,
roka
izrekle
za neveljavne.
Zadruga jé bila ustanovljena ha skupi odreja delo po njihovi strokovni uspoOkrajno sodišče v Slov. Konjicah
Ečini dne 28. septembra 1945 za nedold- sobljenosti.
Êeri
dne 30. oktobra 1915.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev in
Čas.
, ,
. „
Naloga zadrugo ]e, da za svoje člane se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvajset• nabavlja surovine, orodje in druge poRazna oblastva
tiebščlne ter izdeluje po možnosti v- kratniffl zneskom vpisanih deležev.
skUphih delavnicah ih vnovčuje vse v
Zadruga objavlja svoje priobčitve s Štev. 1108/45
1311
oblačilno stroko spadajoče izdelke. Na- tem, da jih nabije ha zadružni razgkfeni
Razpis
dalje skrbi za strokovno izobrazbo svo- deski. Vabilo na skupščino sé pošlje
Rektorat univerze v Ljubljani razpijih članov, zlasti tudi za vzgojo nara. poleg tega vsem N00, v katerih območju
zadruga posluje, in vsem članom, sled- suje mesto univerzitetnega asistenta
Ščaja.
Zadružni delež znaša 1000 dinarjev in njim najmanj 8 dni pred skupščino.
Vili. položajne skupine pri zavodu za
Be mòra vplačati ob vstopu v ?.adrugo.
upravni odbor sestavljajo predsednik, gradbeno mehaniko in železobeton in
Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- tajnik, blagajnik in 2 člana, ki jih voli mesto univerzitetnega asistenta VIII.
položajne skupine pri zavodu za mostne
nim zneskom vpisanih deležev.
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. zgradbe na tehniški fakulteti univerze
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
. ,
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu, v Ljubljani.
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
deski. Vabila na skupščine pošilja poleg jeta predsednik in tajnik upravnega odlega še vsem N00, v območju katerih bora, Če sta pa odsotna, dva za to po- uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 19. novembra 1945 na rektoratu
Posluje, in vsem svojim članom, sled- oblaščena člana upravnega odbora.
univerze v Ljubljani.
Ciani
upravnega
odbora
so:
em najmanj 8 dni pred skupščino. t
Svetic Franc, kmet, Vrhpoljo 29, predRektorat univerzo v Ljubljani
Upravni
odbor
sestavljajo
predsednik,
l
dne 2. novembra 1945.
?inik, blagajnik in 2 čhina, ki jih voli sednik;
Blaiič Dragotin, učitelj, Vrhpolje 62,
Rektor: Ktâl s. r.
skupščina za dobo treh let.
vsako leto izstopi tretjina odbornikov. tajnik;
Sušnik Franc, kniet, Vrhpolje 4, bla-Zaürügo zastopata iti zanjo podpisuRazno
gajnik;
•
jeta predsednik in tajnik upravnega odHribar Pavel, kmet, Pirševo 3;
bora, če sta pa odsotna, dva za to poIzgubljeni* listino .
Pangeršič Tomaž; kmet, Markovo 13.
ublaščoHa Člana Upravnega odbora.
Izgubila se jo službena' izkaznica štev.
Okrožno SbdiŠČe v Ljubljani
Člani upravnega odbora so:
2612 ria ime Tómìnec Anica. ToTzkazdne 25. oktobra Ì945.
,- M?vrič Edo, krojaški mojster, Studennico preklicujemo.
Zt '29/45 - Zadr. V 21/i
ti1"1 % Predsednik,
Komisija za upravo narodne imovine
.Ster
Milan,
krojaški
mojster,
Khezor 3
pri predsedstvu SNOS-a, Ljubljana
\ *, tajnik,
1315
1292
I
Sp
171/45—2..
t Zontar Alojzij, krojaški mojster, Tav^^12. blagajnik,
'
v„
Amortizacija
Izgubila sem riovo osebno izkaznico,
Glavic Anton, krojaški pomočnik,
Slomškova 14,
Na prošnjo dr. Dobaja Maksa, zaseb- izdano od kohlande narodne hiillcè v
Križaj Frahb, krojaški mojster, Tabor nika iz Maribora, Gregorčičeva 14, se Ljubljani nâ ime'Aleš Marija \i Ljub
!t
uvaja postopek za amortizacijo vrednost- ljane. S tem jo preklicujem.
- 10, vej v Ljubljani.
Aleš Marija
nih
papirjev^ kj jih je prosilec baje i&. 1322
.Okrožno sodišče v Ljubljani
gubil ter se njih imetnik pozivlje, da
dne 24. oktobra 1945.
Izgubila sem indeks medicinske fakuluveljavi v treh mesecih po tej objavi v tete
Zt 33/45 - Zadr. V 24/1.
v Ljiipljani nà ime Anžič
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi Milicauniverze
iž
Sneberlj,
obč. Polje. S tem ga
282. _
*
se po preteku tega roka izteklo, da so preklicujerrt.
vrednostni
papirji
brez
rrioci.
§edež: Ncvlja pri Kamniku..
1319
Ahžlč Millt-à
Oztiàmenilb vrednostnih papirjev:
•e•» vpisa: 27. oktobra 1945.
I Založnica Gradske zalagaoniee v
,vur. ?e«ilo: Obnovitvena zadruga z omeIzgubila sem novo osebno izkaznico,
J*-mm jamstvom v Ncvljah.
Zagrebu št. 137.075..
izdano od krajevnega. N00 na. Rakeku
II. üepotnä potrdila Ljudske posojil- nä irrte Bajeb Zöra z Rakeka. S tem jo
gg,-^^RaJe bila ustanovljena na skup:
preklicujem.
loč*!, v 30- septembra 1045 za nedo- nice v Ljubljani:
1. št. 2403 z dne 25. junija 1927;
1299
Baicc Zora
Zupan Ivan, kmet, Pivka 5, tajnik,
Tajnik Ježa, davčni inspektor v Kranju, blagajnik,
Zaplotnik Anton, kmet, Gozd,
Obrulek Rudolf, kolar, Moše,
Golob Jernej, kmet v Stražišču,
Senk Tončka, delavka, Preddvor,
Mol Franc, kmet, Voglje,
Erzar Francka, gospodinja, Šenčur,
ŽiVlc Ljudmila, pletilja, Kranj,
Zaplotnik Karel, kniet, Letetice,.
Betledik Franc, trg. pomočnik, Huje,
Poličar Peter, kol. pom., Naklo,
Toplak Hilda, delavka, Primskovo^
Ternovec Boleslav, ravnatelj, Kranj.
Okrožno ••••• v Ljubljani '
dne 25. oktobra 1945..
Zt 11/45 - Zadr. V 19/1.

•

Štev. 36,

Strnu 110.
kgubila
izdano od
Ljubljani
Ljubljane.
IüOI

sem novo osebno izkaznico,
komande narodne milice v
na ime Bakovnik Ana iz
S tem jo preklicujem.
Bakovnik Ana

Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 18, izdano od mestnega N00 v Radovljici na ime Benigar Avgust iz Radovljice. S tem jo preklicujem.
1288
Benigar Avgust
Izgubil sem izpričevalo I. letnika drž.
trgovske šole v Ljubljani na ime Beve
Jožef iz Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1300 '
Bove Jožef
Izgubil sem izpričevalo IV. in V.
razreda II. moške realne gimnazije f
Ljubljani za 1. 1941/42. in 1942/43. na
ime Blagne Avguštin iz Šenčurja pri
Kranju. S tem jih preklicujem.
1293
Blagne Avguštin
Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 10, izdano od okrajnega N00 v Škof ji
Loki na ime Blažič Franc iz Crngroba
št. 9. obč. Škofja Loka. S tem jo preklicujem.
1317
Blažič Franc
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Brajer Metod iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1325
Brajer Metod
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljanj na ime Cerar Marija iz Negastrna, obč. Moravče. S tem jo preklicujem.
1302
Ce.rar Marija
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od KNOO na Jesenicah na ime
Geršak Stanislava z Jesenic (Gor.). S
tem jo preklicujem.
1304
Geršak Stanislava
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Liubljani na ime Jančič Albert iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1323
Jančič Albert
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija B št. 23311, izdano od mest. gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Kapi Franc iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1295
Kapi Franc
Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 168, izdano od mestnega N00 v Kočevju na ime Klun Matija iz Kočevja.
S tem jo preklicujem.
1316
Klun Matija
Izgubil sem novo Äeebno izkaznico,
izdano . od .komanda narodne milice v

Ljubljani na ime Kolenc Franc iz Ljubljane. S *em jo preklicujem.
1313
Kolenc Franc
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande NM v Ljubljani na
me dr. Kržišnik Ciril iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1308
Dr. Kržišnik Ciril
Izgubil sem izpričevalo VII. razreda
III. drž. realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1943/44. na ime Lenček Drago iz
Novega mesta. S tem ga preklicujem.
1310
Lenček Drago
Izgubil sem železničarsko legitimacijo
št. 117805, izdano od železniške uprave
v Ljubljani na ime Majdič Ferdinand iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1286
Majdič Ferdinand
Izgubil sem novo osebno izkaznico št.
0877G3, orožn,- list za pištolo št. 691, odpustnico od N. M. in nakaznico za nabavo obleke na ime Malovrh Ladislav
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1294
Malovrh Ladislav

Ljubljani za 1. 1940/41. na ime Razpotnik Jožef s Hriba 14, obč. Hinje. S tem
ga preklicujem.
12tZ
Itazpotnik Jožef
Izgubil sem vojaško knjižico in uverenje o odpustu iz vojske, izdani od
komande P. T. lovačke brigade II. J. A.
v Bjelovaru in zač. osebno izkaznico
št. 438, izdano od MN00 v Slov. Bistri«
ci na ime Rupnlk Milan iz Slov. Bistrice. S tem jih preklicujem.
1307
ilupnik Milan
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od mestnega N00 v Črnomlju
na ime Simonič Nada iz Črnomlja. S
tem jo preklicujem.
1309
Simonič Nada
Odvzeta mi je bila šoferska izkaznica
št. 1992, izdana 23. julija 1945 od okrožnega odbora OF za ljubljansko okrožje
v Ljubljani na ime Slak Franc iz Lesc.
S tem jo preklicujem.
1326
Slak Franc

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
«zdano
od komande narodne milice v
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v Ljubljani na ime Srpek-Farelli Ljudmila
Ljubljani na ime Mehle Frančiška iz iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
Srpek-Farelli Ljudmila
Lanišča 11, obč. Šmarje pri Ljubljani. 1324
S tem jo preklicujem.
1320
Mchle Frančiška
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Izgubil sem izpričevalo IV. b razreda Ljubljani na ime Škrjanec Marija iz
IV. drž. realne gimnazije v Ljubljani Ljubljane. S tem jo preklicujem.
za 1. 1940/41. na ime Milovanovič Bo- 1321
Škrjanec Marija
jan iz Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1303
Milovanovič Bojan
Izgubila se je začasna osebna izkaznica
št. 13, izdana od okrajnega N00
Izgubila sem začasno osebno izkaz- v Kranju
na ime Tepina Ančka iz, Kranico, izdano od krajevnega N00 v Dol. nja. S tem jo preklicujem.
Logatcu na ime Nartnik Marjeta iz Dol. 1296
/Topina Ančka %
Logatca 185. S tem jo preklicujem.
1308
Nartnik Marjeta
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
Izgubil sem indeks pravne fakultete izdano od komande narodne milice v
univerze v Ljubljani na ime Orel Mili- Ljubljani na ime Velikonja Ivana is
drag iz Maribora. S tem ga preklicujem. Ljubljane, Jernejeva ul. 8. S tem jo
preklicujem.
1327
Orel Milidrag
1297
Velikonja Ivana
Izgubil sem orožnj list in lovsko dovoljenje, izdano dne 6. oktobra 1945
Ukradena mi je bila nova osebna izj
od okrajnega odbora OF v Mariboru na kaznica št. 055467, izdana od komande
ime Pive Edvard, kmet iz Ribnice na narodne milice v Ljubljani nà ime
Pohorju št.'762. S tem jih preklicujem. Vidrih Julija iz Ljubljane. S tem jo
1305
Pive Edvard
preklicujem.
1318
Vidrih Julija
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 8565, izdano od mestnega goIzgubil sem novo osebno izkaznico,
spodarskega sveta v Ljubljani na ime
Podboj Jožef iz Ljubljane. S tem jo pre- izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Vugdragović Milić iz
klicujem.
Gor. Skrada (Hrvatska). S tem jo pre1314
Podboj Jože!
klicujem.
Vugdragović Milić
Izgubila sem diplomsko izpričevalo 1287
drž. ženskega učiteljišča v Ljubljani na
ime Podboj Zofija-Julijana iz Kamnika.
Izgubil sem izpričevalo IV. c razreda
S tem ga preklicujem.
II. drž. realne gimnazije v Ljubljani»
1289
Podboj Zofija
učno in pomočniško izpričevalo za trgovino na ime Zabret Vinko iz Polšnika.
Uničeno mi je bilo izpričevalo IV. S tem jih preklicujem.
razreda drž. klasične gimnazije v 1291
Zabrcl Vinko

urednik: Fonar Eobcrt; tiak in ••-jžba: tiskarna Merkur — oba • Ljubljani.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Priloga k 51. kosu z dne 10. novembra 1945.

Letnik 1 II.

Številka 37.

Objave
Sodna oblastva
1369

Ok 3/45.

Amortizacija
Na prošnjo Vahčič Ane, trafikantinje
v Kozjem, se uvede postopanje za amortizacijo vrednostnih papirjev, ki jih je
prosilka baje izgubila in se njih imetnik pozivlje, da uveljavi v 6 mesecih,
počenši s 5. XI. 1945, svoje pravice,
sicer bi se po preteku tega roka izreklo,
da so vrednostni papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Potrdilo št. 013005, izdano 3. VII. 1945
ob zamenjavi okupatorskih bankovcev v
Kozjem na znesek RM 18.335.—.
Okrožno sodišče v Celju, orld. II.,
dne 6. novembra 1945.
*
Ok 4/45-2.
1370

Uvedba postopanja za proglasitev mrtvim
Paš Karol roj. 7. XI. 1875, mesoglednik v Radečah št. 44, je bil dne 22. decembra 1944 po gestapu odpeljan neznano kam.
Po pripovedovanju švabskih orožnikov je bil še v isti noči ubit. Od tedaj
dalje ni bilo več glasu o njem.
Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva smrti, se uvede na prošnjo
Paš Ide, gospodinje v Radečah št. 12,
postopanje za proglasitev mrtvim in se
izdaje poziv, da se o pogrešancu poroča
sodišču ali s tem postavljenemu skrbniku Strosii Francu, sodnemu uradniku
v Celju.
Paš Karol se poziva, da se zglasi pri
Podpisanem sodišču ali drugače da kako
vest o sebi.
"° h L 1947 bo sodišče na ponovno
Prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim.
0k
rožn0 sodišče v Celju, odd. IL,
dne 3. novembra 1945.
*V Sp 78/45-2.

1371

Uvedba postopanja za dokaz
smrti
Stuklek Cecilija je bila odvedena v
taborišče Auschwitz v Nemčiji, kjer je
°aje 5. maja 1943 umrla, kakor je gestapo v Celju obvestil njenega moža
bt
ukleka Franca.
r ^.er. Je toreJ verjetno, da je Stuklek
Cecilija umrla, se uvede na predlog
«tukleka Franca postopek v dokaz smrti
Pomešane in se postavlja za skrbnika
navedenev Kramar Tone, sodni uradnik
v Celju.
Vsakdo, komur je kaj znanega o poslanki, se poziva, da javi to sodišču
*u skrbniku do 30. januarja 1946t

Po preteku tega roka in izvedbi dokazov se bo izdala odločba.
Okrajno sodišče • Celju
dne 30. oktobra 1945.

Trgovinski register
Spremembe in dodatki:
283.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 3. novembra 1945.
Besedilo: Prva .hrvatska štedionica /
Zagrebu, podružnica Celje.
Izbrišeta se člana upravnega odbora
ing. Vilhelm Rakusch in Josip Pollandt.
Izbriše se vpis z dne 4. VI. 1935, da
je z odločbo ministrstva za trgovino in
industrijo z dne 22. maja 1935, II Br
7448/k/34, dovoljena zaščita po uredbi
o zaščiti denarnih zavodov in njihovih
upnikov od 23. XI. 1934.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
dne 3. novembra 1945.
Rg B I 37/52
284.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 3. novembra 1945.
Besedilo: Auto Šolman & Comp., Celje.
Izstopil je družabnik: Gajšek Anton,
Edini imetnik: Šolman Franc.
Podpis firme: Podpis Šolmana Franca
pod tiskanim, pisanim ali z žigom odtisnjenim besedilom firme.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
dne 2. novembra 1945.
A III 239

286.
Sedež: Slovenj Gradec.
Dan vpisa: 30. oktobra 1945.
Besedilo: Köllner & sin, tovarna koe,
Slovenj Gradec.
Po odločbi okrajne zaplembene komisije Šoštanj-Slovenj Gradec z dne 1. IX.
1945, opr. štev. 91, je vse imetje družabnika Köllnerja Ivana, kar ga je v
Slovenjem Gradcu aH kjer koli v območju DFJ, prešlo v last demokratske
federativne Jugoslavije.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
dne 30. oktobra 1945.
Rg A I 151/16
287.
Sedež: Slovenj Gradec.
'
Dan vpisa: 30. oktobra 1945.
Besedilo: Ivan Schullcr jun., trgovina
z lesom in gozdnimi pridelki Slovenj
Gradce.
Po odločbi okrajne zaplembene komisije Šoštanj-Slovenj Gradec z dne 1. IX.
1945, opr. štev. 146/45, je vse imetje
Ivana Schullerja jun., kar ga je v Slovenjem Gradcu ali kjer koli v območju
DFJ, prešlo v last demokratske federativne Jugoslavije.
Okrožno kot trg. sodišče • Celju
dne 30. oktobra 1945.
Rg A III 252/7
288.
Sedež: Slovenj Gradec.
Dan vpisa: 31. oktobra 1945.
Besedilo: Mikolič Johanna Maßstäbe,
fabrik in Windischgraz.
Obratni predmet: Maßstab- Schul- •.
Galanteriewarenlabrik.
Besedilo odslej: Tovarna merii.
Obratni predmet: Tovarna meril, šolskih potrebščin in galanterijske robe ii
lesa.'
Po odločbi ministrstva za industrijo io
rudarstvo pri Narodni vladi Slovenije •
Ljubljani z dne 19. IX. 1945, št. Pere.
2527, se vpiše delegat Štor Miloš, Slovenj Gradec-Šmartno št. 3.
Izbriše se upravnik Artur Siegl iz
Slovenjega Gradca.
Firma se podpiše odslej tako, da pod.
piše delegat Štor Miloš pod pisanim,
tiskanim ali z žigom odtisnjenim besedilom firme svoje ime s pristavkom:
delegat ministrstva za industrijo in ru.
darstvo.
Okrožno kot trg. sodišče • Celjp
dne 31. oktobra 1945
Rg A III 14/1P

285.
Sedež: Hrastnik.
Dan vpisa: 6. novembra 1945.
Besedilo: Glasfabriken Wilhelm Abels
Erben, Eichtal, Untersteiermark.
Besedilo: Viljema Abelna dediči.
Obratni predmet: Steklarna.
Po odločbi ministrstva za industrijo
in rudarstvo Narodne vlade Slovenije z
dne 14. VII. 1945, štev. 570/T, se vpiše
delegat Hinio Dernovšek, Hrastnik
št. 14.
Izbrišejo se: Prokurist Vilhelm Künzl,
ravnatelj, Dunaj, Oskar Vogel, ravnatelj
v Zagrebu, Edmund Gregi, Hrastnik,
Kari Mihalovich, Hrastnik in Franc
Petschnig, Hrastnik.
Firma se podpisuje odslej tako, da
podpiše delegat Hinko Dernovšek pod
pisanim, tiskanim ali z žigom odtisnjenim xbesedilom firme svoje ime s pristavkòm: delegat ministrstva za indu- 289.
*
strijo in rudarstvo.
Sedež: Ljubljana.
Okrožno kot trg. sodišče v Celja
Dan vpisa: 3. novembra 1945.
dne 3. novembra 1945.
Besedilo: Josip Kune & Komp.
HR A.2/57
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub-

Stran 112.
ljani z dne 14. oktobra 1945, Ksp
1049/45—17, se izbriše javni družbenik
Kuno Viljem, vpise pa se novi družbenik državni zaklad.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. novembra 1945.
Rg A IV 131/11
290.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 3. novembra 1945.
Besedilo: Narodna banka Jugoslavije,
podružnica Ljubljana.
Izbriše se pravica kolektivnega podpisovanja Manfrede Branka, vpiše pa se
uradniku podružnice dr. Bonetu Ivu podeljena pravica kolektivnega podpisovanja.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. novembra 1Ö45.
Rg B III 34/20

Zadružni register
Vpisi:
291.
Sedež: Gorenja vas.
Dan vpisa: 27. oktobra 1945.
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga
t omejenim jamstvom Poljanska dolina.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 8. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) prevzemanje vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od svojih Članov — gozdnih posestnikov, v smislu posebnega dogovora pa tudi od uprav državnih gozdov in razlaščenih posestev ter agrarnih zajednic;
b) obdelovanje lesa v polizdelke in
izdelke na račun članov ter plačevanja
h'ia po izvršeni prodaji in po odbitku
e i roško v;
c) najemanje, nakupovanje ali zgraditev nepremičnin in inventarja radi zagotovitve sodobnih obratovališč za obdelovanje lesa;
č) poglobitev zadružne vzgoje in zavesti, pospeševanje smotrnega gozdarjenja in gospodarjenja z lesom sploh.
Zadružni deleži znašajo po 100, dinarjev na 1 ha gozdne j)osestj in se morajo
vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči Se z enkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski. Vabila na skupšcirte pošlje poleg
tega vsem N00. v območju katerih posluje, in vsem članom.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki
odsekov in 2 člana, ki jih voli skupščina
za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna," dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Peternel Anton, Žagar v'Koprivniku
St. 46, predsednik,
• ;
•
Demšar Jože, Žagar V Gorenji vasi 7,
tajnik,

Štev. 37.

Šinkovec Jože, Žagar v Hotavljah 32,
blagajnik,
.Eržen Andrej, kmet v Stari Oselici 73,
Miklavčič Jernej, kmet v Koprivniku
št. 14.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. oktobra 1945.
Zt 31/45 — Zadf. V 22/1.
292.
Sedež: Ormož.
Dan vpisa: 25. oktobra 1945.
Besedilo: Vinarska zadruga z omejenim jamstvom v Ormožu.
Zadruga je bila ustanovljena na
skupščini dno 10. septembra 1945 za
nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da sprejema
od svojih zadružnikov grozdje in ga
predeluje v vino, izjemoma pa sprejema tudi. mošt ali celo vino ter vse to
blago vnovčuje za račun svojih članov;
b) da nabavlja za svoje zadružnike vinogradniške in kletarske potrebščine;
c) da organizira v ekladu z enotnim načrtom obnovo vinogradov; č) da gradi
strokovnim načelom ustrezajoče vinske
kleti ter nabavlja orodje in inventar za
nje; d) da širi med zadružniki strokovno znanje s poučnimi zborovanji, te.
čaji, predavanji, razstavami in z navodili o vinarstvu in kletarstvu; e) da se
podredi strokovnim navodilom narodne
oblast; iederahne Slovenije o tipiziranju vin.
Kjer so krajevne razmere za to primerne, se delovanje vinarske zadruge
združi lahko s posli sadjarske zadruge.
Vse te naloge opravlja za samopomoč in izboljšanje gospodarstva svojih
članov delovnega ljudstva.
Zadružni delež znaša 50 dinarjev na
1 ha vinogradne površine in se mora
plačat} ob vstopu.
Jamstvo je omejeno.
Vsak zadružnik jamč-' še z 2kratnim
zneskom vpisanih deležev.
Oznanila se izvršujejo z objavo na
zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, tajnik. blagajnik.in fi članov, ki jih
voli skupščina za dobo 3 let.
Vsako leto se izmenja oziroma se ponovno izvoli tretjina članov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega
odbora, če sta pa odsotna, dva za to
pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Veselic Boris, posestnik, Ormož,
predsednik,
Püklavec Martin, nameščenec zadruge, Ormož, tajnik,
Stampar Ivan, posestnik, Mihalovci,
blagajnik,
Gašparič Filip, posestnik, Trnovišče,
Ivanuša Martin,/posestnik, Frankovci,
Meško Erna, poseetnica; Labonci
Orešnik Peter, posestnik, Jastrebci,
Petovar Lóvro, posestnik, Ivanjkovci,
Plaveč Anton, posestnik, Loperšica.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. oktobra 1945
Zadr. II 83/1

2••.
Sedež: Šmartno pri Litiji.
Dan vpisa: 27. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Smartiiem pri Litiji.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 27. IX. 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terensko razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela pro.
račun obnovitvenih del za vsakega po«
sameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu
in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana; cj da posreduje med .člani
in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event,
spornih odnosov (komasacija);, č) da
priskrbuje kredit za nabavo materiala
in izvedbo obnovitvenih del; d) da
skupno nabavlja in izdeluje, zbira in
porazdeljuje med svoje člane gradbeni
material; e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom
tehuičnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da po
možnosti od pristojnih vojaških oblasti
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim
odreja delo po strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev in
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, dn jih nabije na zadružni razglasni
deski. Vabilo na skupščino mora poleg
tega pošiljati vsem N00, v katerih območju zadruga posluje, in vsem članom,
slednjim najmanj 8 dni pred skupščino«
• Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik in blagajnik, ki jih voli skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora oziroma v odsotnosti enega izmed
teh tretji član upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Hribar Alojzij, posestnik, Liberga 25,
predsednik;
Strman Josip, trgovec v Mali Kostrivnici 25, tajnik;
Znidaršič Alojzij, posestnik, Razbure
št. 1, blagajnik.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. oktobra 1945.
Zt 24/45 — Zadr. V 20/1
Spremembe in dodatld:
291.
Sedež: Vransko.
Dan vpisa: 8. novembra 1Ö45.
Besedilo: Posojilnica na Vranskem
r. z. z n. z.
Po odločbi ministrstva za finance Narodne vlade Slovenije z dne 6. X. 1945,
It. 612-V-1915, se vpiše delegat Franc
Košir, Vransko. Izbriše se likvidator
Raiffeisenverband, Steiermark. .
Okrožno kot trg. sodišč« v Celju
dne 8. novembra 1915.
Zadr. V 190/69

Štev. 37.
Kačič Julij, posestnik in gostilničar v
205.
Ljubljani,
Dunajska cesta;
Sede/.: •• šujica.
Kreft Vlado, posestnik v Ljubljani,
Dan vpisa: Tt. oktobra 1945.
B" ,edi!o: Lesr.o produktivna zadruga Kogejeva 4;
za Selško i1 ,:.:o na Ošnjiei, zadruga z
Novak Anton, priv. nameščenec v
Ljubljani, Kolizejska 17;
owcjiMJîm jamstvom.
Na skupSfini dne 2. septembra 194o
Šega Leopold, posestnik in trgovec v
£o bila sprejeta nova pravila.
Vek Laščah.
Naloga zadruge je sedaj: a prevzeOkrožno sodišče v Ljubljani
manje \ h vrst lesa (gozdnih prideldne 26. oktobra 1945.
kov) od svojih članov-gozdnih posestniZadr. II 16/51, 52
kov, v emisìu posebnega dogovora pa
*
tudi od uprav državnih gozdov in razla-čmih r:r" tov ter agrarnih zaiednic, 297.
b) obdelovanje lesa v polizdelke m iz- • Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 3. novembra 1945.
delke na račun članov ter V^•*•
Besedilo: Nabavna in proizvajalna zalesa po izvrženi prodaji in po odbitim
stroškov; c) najemanje, nakupovanje ah druga brivskih in frizerskih mojstrov v
zgraditev nepremičnin in inventarja radi Ljubljani, zadruga z omejenim jamstvom.
Izbrišeta se člana upravnega odbora
zagotovitve sodobnih obratovali si,«
obdelovanje lesa; č) poglobitev zadruž- Pintar Ernest in Brišček Emilija, vpišeta pa se člana upravnega odbora:
ne vzgoje in zavesti, pospeševanje smo
trnega gozdarjenja in gospodarjenja z
Grošelj Milan, Dunajska cesta in
lesom sploh.
„ „
, „. „.
Druškovič Vekoslav, Zelena jama,oba
amci
Vsak zadružnik ì
se z dvajset- brivska in frizerska mojstra v Ljubljani.
kratnim zneskom vpisanih deležev
Okrožno sodišče v Ljubljani
Zadruga objavlja svoje priobči t ve s
dne 31. oktobra 1945.
tem, da jih nabije na zadružni razglasm
Zadr. III 18/8
deski Vabila na skupščine posiljapoleg
tega vsem N00, v območju katerih po:
*
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 298.
8 dni pred skupščino.
Sedež: Studeno pri Železnikih.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
Dan vpisa; 27. oktobra 1945.
tajnik, blagajnik in 4 člani. _
#
Besedilo: Čevljarska produktivna za.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- drupa »Pi&titovccc v 'Studenom pri Že.
jeta predsednik in tajnik upravnega od- leznilrih, zadruga z omejenim jamstvom.
bora, če sta pa odsotna, dva za to poNa skupščini dne 16. avgusta 1945 so
oblaščena člana upravnega odbora.
bila sprejeta nova pravila.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Vsak zadružnik jamči sedaj še z desetMesec Peter, Gartner Filip in Demšar kratnim zneskom vpisanih deležev.
Urh.
Zadruga obiavlja svoje priobčile s
Upravni odbor sedaj:
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
Prevc Ivan; kmet, Studeno 5, pred- deski. Vabila na skupščine pošlje poleg
tega vsem N00, v območju katerih poEednik;
Kemperle Janez, posestnik v Želez- sluje, in vsem članom, slednjim najnikih 1, tajnik;
manj 8 dni pred skupščino.
v Demšar Anton, posestnik, Martinj vrh
Zadrugo zastopata in zanjo podpisus
t. 24, blagajnik;
jeta predsednik in en član upravnega
Bernik Franc, posestnik v Podlonku 4, odbora oziroma v odsotnosti predsedŠolar Rok, gozdni čuvaj v Rudnem 37; nika, ostala dva člana odbora.
. Tavčar Anton, posestnik v Spodnji
Okrožno sodišče v Liubljani
LuŠi 10;
dne 25. oktobra 1945. Zadr. I 51/6
Marenk Alojzij, posestnik v Selcih 53.
Okrožno sodišče • Ljubljani
299. v
dne 25. oktobra 1945.
Sedež: Sv. Lenart v Slov. gor.
Zadr. III 92/5
Dan vpisa: 30. oktobra 1945.
Besedilo: Landwirtschaftliche Genos296.
senschaft Leonhard i. d. B„ eingetragene
Sedež: Ljubljana.
Genossenschaft mit beschränkter HaïD
an vpisa: 27. oktobra 1945.
tung.
Po odloku okrožnega odbora OF Ma.Besedilo: Kmetski hranilni in P°s°"mi dom v Ljubljani, zadruga z neome- ribor z dne 5. oktobra 1945, št. 1693, se
izbriše nemško besedilo zadruge, vpis
jeni jamstvom.
* eIzbrišejo se člani upravnega odbora predmeta poslovanja in pravnega raz*r me Jože. Bukovec Alojzij, Perko An- merja zadruge.
Vpiše se zopet prejšnje besedilo zajinr4> Suhadolnik Franjo, Maček Anton
Štrukelj Franc, vpišejo pa se člani druge: Kmetijska blagovna zadruga z
omejenim jamstvom v Sv. Lenartu v
"Pravnega odbora:
rp ^•• Ivan, zadr. referent v Ljubljani, SI. «or. Zadruga ima svoj sedež v Sv. Lelr
nartu v Slov. gor. in je osnovana za nestenjakova 2;
Burkeljca Anton, posestnik in priv. določen čas.
Predmet poslovanja odslej:
nameščenec v Stezicah 81;
Zadruga ima namen pospeševati koriHočevar Franc, posestnik v Ljubljani,
1 sti svojih zadružnikov s tem, da:
Kersnikova 5;

Stran 113.
1. prevzema od njih kmetijske pridelke (zlasti sadje) in izdelke ter jih po
Osrednji kmetijski zadrugi v Mariboru
ali tudi neposredno vnovčuje drugim v
naravnem ali predelanem stanju;
2. nabavlja za svoje zadružnike od
Osrednje kmetijske zadruge v Mariboru
ali drugod potrebščine, ki jih potrebu,
jejo zadružnik} v svojem gospodarstvu;
3. podpira svoje zadružnike pri osnovanju novih nasadov, vzornih zemljišč,
travišč itd.;
4. gradi in vzdržuje potrebna skladišča in poslovalnice ter nabavlja inventar;
5. širi strokovno znanje in zadružno
zavest s predavanji, ogledi, razstavami
itd. •
Od članov prevzeto blago vnovčuje
oziroma predeluje na njihov račun ter
ga plačuje šele, ko je prodano in so se
odbili stroški.
Poslovni delež znaša 25 din in se
vplača ob pristopu. Vsak zadružnik
jamči s svojim poslovnim deležem in pa
z njegoyim petkratnim zneskom.
Zadruga objavlja skupščinske sklepe
in druge svoje priobčitve na razglasni
deski v svoji poslovalnici, vabila na
skupščine dostavlja zadruga še vsakemu
zadružniku po pošti ali na kak drug
način.
•
Vpiše se kot delegat Polič Davorin iz
Sv. Lenarta v Si;'gor., ki zastopa zadrugo v smislu odloka OOOF Maribor z dne
5. oktobra 1945, št. 1693.
Okrožno sodiščo v Mariboru
dne 30. oktobra 1945.
Zadr. I 60/8.
*
300.
Sedež: Črnomelj.
Dan vpisa: 13. oktobra 1945.
Besedilo: Posojilnica v Črnomlju r. i.
z n. j.
Izbrišeta se izstopivša člana načelslva:
Štalcer Anton in Stepec Alojzij,
vpišeta pa se Mišica Janko, posestnik
iz Loke št. 20 in Gorjanec Janko, posest,
nik iz Loke št. 64.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu
dne 13. oktobra 1945.
Zadr. I 9/45
301.
Sedež: Metlika.
Dan vpisa: 13. oktobra 1945.
Besedilo:
a) Prva dolenjska posojilnica v Metliki, r. z. z n. z.,
b) Hranilnica in posojilnica v Metliki,
r. z. z n. z.
Po zapisniku občnih zborov z dne 9.
IX. 1945 se pri obeh zavodihJzbrišejo
desedanji besedili obeh zadrug pod a)
in b) in vsi še registrirani nkčelstveni
člani in prav tako njih pooblaščenci.
Vpiše se, da prenehajo veljati pravila
Hranilnice in posojilnice v Metliki, r. z.
z n. z.
Oba gori navedena denarna zavoda se
spojita v eno skupno zadrugo. Zbog
tega prenehata obe dosedanji zadrugi s
svojim poslovanjem pod prejšnjimi naslovi.
Kot prevzemna zadruga nastopi: Pîva
dolenjska posojilnica, ki prevzame vse

Štev. 37.
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članstvo ter pravice in dolžnosti prenebajoče zadruge Hranilnice in posojilnice
v Metliki.
Članstvo bivše hranilnice in posojilnice v Metliki sprejme pravila in dolžnosti tako, kakor jih ima doslej bivša
>Prva' dolenjska posojilnica v Metliki,
r. z. z n. z-<.
Zaradi izvršene spojitve obeh denarjih zavodov in na podlagi občnih zborov od 9. IX. 1945 se vpiše, da ima tako
spojena zadrugr odslej novo besedilo:
»•••• dolenjska hranilnica in posojilnica T Metliki, r. z. % neomejenim jamstvom«
in so Člani novega upravnega odbora
naslednji:
a) Gangl L. Engelbert, višji šolski
uadzornik v p. iz Metlike 56, predsednik;
. b) Govednik Janez, pos. iz Curii 11,
podpredsednik;
c) Kanibič Jože, pos. in gost. iz Metlike 2*2, kot član upravnega odbora;
č) Fux Ludvik, veterinar in pos. iz
Metlike št. 18, kot član upravnega odbora;
d) Grabrijan Ivan, pos. in trg. v
Metliki 139, kot član upravnega odbora;
e) Pezdirc Franc, pos. in vinogradnik
Iz Drašič 25, kot član upravnega odbora.
Po § 21., odst. 3., zadružnih pravil se
vpišeta kot pooblaščenca obeh prejšnjih
denarnih zadrug pri novi združeni Prvi
dolenjski hranilnici in nosojilnici:
1. Štupar Ignacij, pos. v Metliki 255,
z naslovom »ravnatelje.
2. Petric Franc, pos. iz Trnovca 4,
kot tajnik-pooblašČenec.
Okrožno kot irp. sodišče v Novem mestu
dne 13. oktobra 1945.
Zadr. II 8/96 —• Zadr. I 41/68
Su 336/45/1

1380

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Črnomlju je
uveden zaplembeni postopek imovine
zoper naslednje posestnike:
1. Skubic Josip, Črnomelj 234,
2. Majerle Jože, Vidoši 48,
3. Šutej Alojzij, Ogulin pri Vinici 6,
4. Štefanič Janez, Tanca gora 14,
5. Plut Martin, Črnomelj,
6. Pavlic Slavica roj. Smučk, '
7. Šikonja Nikola, Tribuče 45,
.
S. Berkopec Stanislav, Vinica 54,
9. Malic Franc, Vinica 41,
10. Žagar Jože, Vinica 12,
11. Vlahovič Bara in Franc, Vinica,
12. Karin Anton, Vinica 72,
13. Ostronič Jože, Vinica,
14. Mravinec Miha, Sečje selo 8,
15. Plut Ivan, Gradac 61,
16. Klemene Pavel, Črnomelj 218,
17. Pečarič Jože, Drašiči 33,
18. Simonič Janez, Gor. Suhor 19,*
19. Krašovec Polde, Bušinia vas 17,
20. Golja Rudolf, Dol. Suhor 14,
21. Ivec Anton, Dol. Suhor 8 In Gor.
Suhor 11,
22. Težak-Martin star., Hraet 8,
23. Zugelj Janez, Otok 17 in 18,
24. Stare Jože, Bereča vas 18,
25. Nemanič Martin, Gor. Lokvica 35,
26. Cesar Jože, Badovica 7,

dišču z natančno navedbo časa, k<!ai*so
27. Oven Franc, Stranska vas 15,
nastale.
28. Tome Miko, Podzemelj 14,
Okrajno sodišče Maribor
29. Kobetič Franc, Drežnik 5,
dne 30. oktobra 1945.
30. Balkovec Miko, Hrast 13,
31. Flajnik Ivan, Hrast 32,
32. Veselic Ivan, Hrast 52,
1375
Z 148/45.
33. Bahor Matija, Hrast 20,
Poziv
34. Cvetic Matija, Hrast 22,
35. Štefanec Franc, Obrh 30,
S pravnomočno sodbo sodišča sloven36. &pelič Jure, Drenovec 3,
ske nar. časti Suč 130/45 je odrejena za37. Balkovec Franc, Drenovec 19,
plemba imovine obsojenca Gasnerja
38. Vlasič Rudolf, Bedenj 18,
Otona, posestnika in gostilničarja v Sv.
39. Veselic Jože, Marin dol 6,
Lovrencu na Pohorju.
40. Tomaževič Ana, Pregrad 107,
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri41. Klemenčič Jože, Praprot 2,
javijo svoje terjatve pri podpisanem so42. Zunič Ivan, Vrh •.
dišču z natančno navedbo, kdaj so BaPozivajo se vsi upniki zgoraj navede- stale.
nih, kakor tudi vsi, ki imajo zoper nje
Okrajno sodiščo Maribor
kakršne koli terjatve oziroma zahteve,
dne 26. oktobra 1945.
nastale pred 6. IV. 1941 oziroma preddejanjem, zaradi katerega je bila izre- I Z 149/45.
1377
čena kazen zaplembe imovine, da pri;
Poziv
javijo te svoje zahteve v 15 dneh po tej
objavi pri podpisanem sodišču z natančS pravnomočno sodbo sodišča sloven«
no navedbo časa, kdaj so nastale.
ske narodne časti Snč 39/45 jo odrejena
zaplemba celotne imovine obsojenca
Okrajno sodišče r Črnomlja
Hadta Ivana, zidarja in hišnika v Maridne 3. novembra 1945.
bora, Trubarjeva ul. 1.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri1354
javijo svoje terjatve pri podpisanem soPoziv upnikom
dišču z natančno navedbo časa, kdaj so
Pri okrajnem sodišču v Gornjem gra- nastale.
du je uveden zaplembeni postopek imoOkrajno sodišče Maribor
vine zoper naslednje: dne 30. oktobra 1945.
L Pozniča Jožefa, posestnika in lesnega trgovca v Gornjem gradu št. 88, I Z 191/45.
1372
opr. št. Sp 98/45—1,
Poziv
II. Grosa Alojza, kmeta iz Rečice
št. 20 opr. št. Sp 97/45—1 in
S pravnomočno sodbo* vojaškega sodi.
III. urubelnika Jožefa, mesarja Iz Re- šča mariborskega vojnega področja Sod
čice, opr. št. Sp 97/45—1.
918/45 je odrejena zaplemba imovine
Pozivajo se vsi upniki spredaj navede- obsojenca Kallerja Karla iz Košakov
nih, da prijavijo svoje terjatve pri okraj- št. 59.
nem sodišču v Gornjem gradu v 15 dneh
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh priod dneva objave.
javijo svoje terjatve pri podpisanem soOkrajno sodišče • Gornjem gradu
dišču z natančno navedbo časa, kdaj so
nastale.
dne 6. novembra 1945.
Okrajno sodiščo Maribor
dne 30. oktobra 1945.
I 5/45-6.
1368

Poziv« upnikom

Z 30/45.

S sodbo vojaškega sodišča v Ljubljani
sta bila obsojena Dedek Jo3ip, gradbeni
inženir in podjetnik in Dedek Jože,
kand. tehnike in gradbenik, oba stanujoča v Ljubljani, Zibertova ul. št 7, na
kazen popolne zaplembe imovine.
Pozivajo se vsi upniki, da v 15 dneh
prijavijo tuk. sodišču svoje terjatve proti
obsojencema, ki so nastale pred 6. aprilom 1941 oz. pred dejanjem, zaradi katerega je bila kazen zaplembe izrečena.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. novembra 1945.

1351

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov. narodne časti v Mariboru je odrejena zaplemba imovine obsojenke Lamut Antonije, žene strojevodje v Studencih»
Kralja Matjaža 16.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem sodišču, in zlasti navedejo, kdaj so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 30. oktobra 1915.
1362

Z 156/45.
Z114/45.

*

1874

Poziv
S pravnomočno sodbo voj. sodišča vojnega področja Maribor z dne 5. septembra 1945, Sod 918/45, je odrejena zaplemba imovine obsojencev:
1. Bujattija Guntherja, Kozaki 59 in
2. Bujatti Helene, Košaki 59 — industrialcev.
* Pozivajo, ee upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem so-

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov. n**
rodne časti v Mariboru je odrejena 2*'
plemba imovine obsojenca Mernika I***
na,- trgovca na Teznu, Ptujska c, 1. *
Pozivajo so upniki, da v 15 dneh P""1
javijo svoje terjatve pri podpisanem e0*
dišču, in natančno navedejo, kdaj so na"
stale.
'
Okrajno sodiščo Maribor
.;
dne 29. oktobra 1945.

Štev. 37.
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D Z 60/45.
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Poziv
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja je
odrejena zaplemba imovine obsojenca
ing. Pengga Ivana, industrialca v
Thoerlu.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem sodišču z natančno navedbo časa, kdaj eo
nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 6. novembra 1945.
, D Z OD/45

*

Poziv

185

°

S pravnomočno sodbo voj. sodišča mesta Maribor Sod 1088/45 je odrejena zaplemba imovine obsojencev: 1. dipl. com.
Schmoocka Friderika, 2. Blazeja Leopolda, 3. dr. Prikoppa Sigurda von Wehrenau, 4. Aleksandra Antona ~ vseh
tovarnarjev z Dunaja IX/66, Lichteneteinstrasso in 5. Hofstaetterja Friderika, ravnatelja v Hočah, članov nadzornega in upravnega sveta »Unterstemschea Holzimpregnierwerk Guido Ruetgers d. d.« in zaplemba imetja »Jugoslov. tvornice za impregniranje lesa
Guido Ruétgers d. d.< v Hočah in »Untersteierischee Holzimpregnierwerk Guido Ruétgers d. d.« Maribor-Hoče.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem sodišču z natančno navedbo časa, kdaj so
nastale. ,
Okrajno sodišče Maribor
dne 3. novembra 1945.
Z 166/45.

1378

Poziv

S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti — senat v Mariboru
Snč 1G3/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca Svingerja Janeza, posestnika v Svečanah št.-13.
Pozivajo se upniki, da v 16 dneh prijavijo svoje terjatve.pri podpisanem so^dišču z natančno navedbo časa, kdaj eo
nastale.'
Okrajno eodišče Maribor
dno 26, oktobra 1945.
Z 169/45.

*

1376

Poziv

s
pravnomočno sodbo slovenske narodne časti-senaf v Mariboru Snč 169/45
je odrejena zaplemba imovine obsojenca
£eleznika Ivana, drž. upokojenca v Sv.
•^etru pri Mariboru.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo
svoje terjatve pri podpisanem eotìl
scu z natančno navedbo časa, kdaj eo
ostale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 27. oktobra 1945.

* Hi Sp 43/45—1

1338

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Slov. Konjicah
Ie uveden zaplembeni postopek imovine
*oper naslednje?

1. Gošnik v Terezijo, bivšo gostilničarko iz Slov. Konjic št. 43 - D-R 28/45;
2. Lavriča Antona in Elzo iz Slov.
Konjic št. 7 - III Sp 11/45;
3. Erjavca Karla, posestnika v St.
Slemenu št. 42 - III Sp 31/45;
4. Crešnarja Antona, posestnika v
Skednju št. 14 - III Sp 33/45;
5. Seliha Alojza, posestnika v Tolstem vrhu št. 43 — III Sp 34/45;
6. Pirša Franceta, posestnika, Sv. Jernej št. 12 — III Sp 85/45;
7. Ribiča Blaža in Marijo, posestnika
v Ličnici št. 51 — III Sp 36/45;
8. Lavriča Karla iz Slov. Konjic
št. 42 — III Sp 2/45;
9. Lautner vdovo Viljemino, posestnico iz Vitanja št. 62 — R 48/45;
10. Vodušek Heleno, posestnico v Vitanju Št. 1 - R 47/45;
11. Gumzeja Viktorja, delavca iz Loč
št, 46 — D-R 9/45.
Pozivajo se vsi upniki spredaj navedenih, da prijavijo svoje terjatve pri
okraj, sodišču v Slovenskih Konjicah v
15 dneh od dneva objave.
Okrajno sodišče v Slov. Konjicah
dne 5. novembra 1945.
II. Sp 15/45.

,

1379

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Šoštanju je
uveden zaplembeni postopek glede imovine naslednjih:
1. Vaši Ferdo in Ana, pos. v St. Andrašu št 71,
2. Poiane Antonija, pos. na Topolšici
186,
3. Eder Edvard, pos: v Šoštanju, Cankarjeva 7,
'
* ,
4. Kodrun Anton, pos. v Skalah 75,
5. Srebre Marija, pos. in gost., Gorenje, p. Šmartno o/P.,
6. Steblo mik Franc, pos. v Rečici ob
Paki 86,
i. 7. Jelen Josip, pos. v St. Andrašu
145,.
8. Sarner Margareta, zasebnica, Šoštanj, Aškerčeva 9,
9. Rogelšek Jožefa, pos., Zavodnje 39
pri Šoštanju, '
10. Ferder Marija, gospodinja v Šoštanju, Vodnikov trg 4,
11. Polko Franc, pos. v Ravnah, pošta
Vojnik,
12. Skodnik Franc, pos. v Družmirju
pri Šoštanju,
13. Stopar Alojz, pos. v Ravnah št 83,
14. Jelen Jakob, pos. v Lazah 6 pri
St. Ilju,
15. Zabukovnik Franc, pos. v Dobricu
št. 2,
16. Kaseenik Ferdo, pos. v Dobricu 42,
17. Javornik Kari, pos. v TuriŠki vasi
R. 13,
18. BlazlnSek Franc, pos., Sv. Lenart
St. 2,
19. Maurer Franc, poe. v St Andraïu
št. 45,
20. Jamnik Primož, pos. v Slovenjem
Gradcu, Stari trg 105,.
21. Stropnik Ivan, pos., .Bele vode 11,
22. Galof Franc, poa. in gost., Šoštanj,
Glavni trg &

23. Hauke Justina, pos. v Velenju.
Pozivajo se vsi upniki imenovanih, da
prijavijo svoje terjatve pri okrajnem sodišču v Šoštanju v 15 dneh od dneva te
objave.
Okrajno sodišče v Šoštanju, odd. II.,
dne 7. novembra 1945.

Razna oblastva
St. 1144/45.

1359

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto strojepiske-dnevničarke zvaničnice. Pogoji: dovršena srednja šola
ali vsaj nižja srednja šola, popolno znanje strojepisja in slovenske stenografije. Prt-Jjost imajo prosilke, ki obviadajo kak tuj jezik.
Prošnje, opremljene po § 3. uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do
18. novembra 1945 na rektoratu univerze.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 7. novembra 1945.
Rektor: Krdl s. r.
Št. 1148/45.

*

1385

. Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesta docentov za predmet: a) teoretska in fizikalna kemija«, b) »ceste in
cestni promet«, c) >rudarska merjenja«,
>geofizična raziskavanja«, »jamomersko
risanje«, 5) »segrevanje električnih strojev«, »splošna elektrotehnika za gradbenike in kemike«, d) »biokemija« in.
e) »splošna elektrotehnika in električne
naprave v rudarstvu in metalurgiji«, na
tehniški fakulteti univerze v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona in čl. 121. obče uni.
verzitetne uredbe, je vložiti najkasneje
d" 17» novembra 1945 na rektoratu univerze v Ljubljani.
Rektorat univerze ï Ljubljani
dne 8. novembra 1945.
Rektor: KiAl s. r.
*

Objaro
Z odločbo uprave Narodne banke v
Beogradu z dne 6. oktobra 1945. leta
so pooblaščfi kolektivno podpi?ovati
firmo Narodne banke, podružnice v Mariboru, naslednji uradniki:
Manfreda Branko, v. d. upravnika podružnice,
dr. Bradač Franjo, uradnik,
Ježovnik Pavla, uradnica.
.• *
Narodna banka,
1356
podružnica v Mariboru

. Razno
... 1348

Poziv upnikom in dolžnikom

Delegat ministrstva za industrijo in
rudarstvo pri tt. Viktor in Ana Jarc
(tudi A. Jarc) tovarni sladne kave, Maribor—Košaki, poziva vse , upnike in
dolžnike, da naj takoj, najpozneje pa v *
15 dneh od dneva objave tega poziva v
Uradnem listu, prijavijo njemu vie svò-

štev. 37.

Stran 116.
je terjatve oziroma obveze in dugove
s potrebnimi dokazili.
Delegat ministrstva za industrijo
in rudarstvo
pri tt. Viktor in Ana Jarc (tudi A. Jarc),
tovarni sladne kave, Maribor—Košaki.

Izgubljene listine
Izgubili smo novo veliko spoznavno
tablico §t. S-0011, izdano od ministrstva
za lokalni promet, za tovorni avtomobil
znamke >Mercedes<, ki ga ima v rabi
telefonska s-kcija Celje in je last avtogaraže direkcije pošte, telegrafa in telefona v Lj ..'„liani. S tem jo preklicujemo.
Avtcfrîw/a direkcije p. t. t., Ljubljana
Št. 597/45.
1347
Izgubil sem listine za demobilizacijo
(modro izjavo, plačilni list in podobne
listine), izdane od .bataljona vojnih ujetnikov št. 312 v Ljubljani, Vilharjeva 21,
na ime Berčič Ivan iz Ljubnega (Gor.).
S Jem jih preklicujem.
1328
Berčič Ivan
Izgubil sem spoznavno tablico za motorno kolo
št. S 4629, izdano od okrožna • y.nr> v Celui. S tem jo preklicujem.
1355
Franjo Božič,
delegat pri Granitni ind. v Oplotnici
Izgubila sem indeks filozofske fakultete univerze v Ljubljani na ime Brezovšek Mara iz Rac pri Mariboru. S tem
ga preklicujem.
1366
Brezovšek Mara
Ukradene so bile: osebna izkaznica,
izdana od komande narodne milice v
Ljubljani, objava štaba za repatriacije
in živilska nakaznica, vse na ime Brovet
Jurij iz Ljubljane. S tem jih preklicujem.
1384
Brovet Jurij
Izgubila sem nakaznico za kurivo serija C št 9359, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Draksler Marija iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
1362
Draksler Marija

ljani na ime lic Mirjam iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1358
lic Mirjam
Izgubila
izdano od
Ljubljani
Ljubljane.
1367

sem novo osebno izkaznico,
komande narodne milice v
na ime Karlovšek Vera iz
S tem jo preklicujem.
Karlovšek Vera

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kogovšek Janko iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1334
Kogovšek Janko
Izgubil
tehnične
Ljubljani
Franc iz
jem.
1342

sem izpričevalo II. letnika
srednje šole (strojni odd.) v
za 1. 1040/42. na ime Kramar
Ljubljane. S tem ga preklicuKramar Franc

Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 70, izdano od krajevnega N00 v Gorenji vasi na ime Lampe Stanko iz Gorenje vasi št. 7. S tem jo preklicujem.
1361
Lampe Stanko
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano od krajevnega N00 v Zerovnici pri
Rakeku na ime Lunka Angela iz Zerovnice, obč. Grahovo-Rakek.
1360
Lunka Angela
Izgubila sem zač. osebno izkaznico
št. 11, izdano od krajevnega N00 v Novi
vasi pri Mariboru na ime Muha Anica
iz Lesičnega, obč. Pilštanj. S tem jo preklicujem.
1383
Muha Anica
Ukradena mi je bila mala evid. tablica za avto št. S/0280, izdana od cestno
prometnega odseka na ime dr. Papež
Milan iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1339
Dr. Papež Milan
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Pečar Tilda
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1344
Pečar Tilda

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime FornazariČ Miro iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1335
Fornazarič Miro

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od N00 Vel. Kostrevnica pod št. 107 na
ime Perme Francetov Pavel, roj. 25. januarja 1895 na Dvoru št. 29. S tem jo
preklicujem.
Pcrmo Pavel
1349
% Dvora

Izgubil sem na poti iz Maribora v
Vurberg z vozila evidenčno tablico štev.
N. S. U. 200. S tem jo preklicujem.
1382
,
Martin Harinskv
lesna trgovina, Ruše

Izgubil sem začasno osebno izkaznico,
izdano od mestnega narodnega odbora
v Metliki na ime Plut Ivan, delavec v
Metliki št. 1. S.tem jo preklicujem.
1337
Plut Ivan

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
Izdano od IV. kvarta Bežigrad v Ljub-

Izgubila eem novo osebno izkaznico
št. 029125, izdano 23. junija 1945 od

komande narodne milice v Ljubljani na
ime Pševalil Ivanka iz Kolora. S tem jo
preklicujem.
1S64
Pševalil Ivanka
Izgubil sem izpričevalo II. letnika
srednje tehnične šole (strojni odd.) v
Ljubljani iz 1. 1911/42. na ime Rehar
Bogomir iz Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1340
Rehar Bogomir
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Rejc Ivan iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1363
Rejc Ivan
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od krajevnega N00 v Vikrčah
na ime Robas Ivanka iz Sp. Pirnič, obč.
Šmartno pod Sm. goro. S tem jo preklicujem.
1336
Robas Ivanka
Izgubil sem orožni list za nošenje lovske puške dvocevke, izdan od okrajnega
odbora 0F v Gornjem gradu z dne
17. julija 1945 pod št. 33/45, glaseč na
ime Robnik Rok, posestnik, Solčava
št. 42. S tem ga preklicujem.
Robnik Rok,
1353
posestnikov sin, Solčava 42
Izgubila sem začasno osebno izkaznico, izdano od M00F v Radovljici na ime
Stravnik Ana, roj. 16. VII. 1913, Smartno pri Celju, stanujoča Radovljica, Mestni trg 31. S tem jo preklicujem.
1381 "
Stravnik Ana
Ukradeno mi je bilo izpričevalo V.
letnika drž. učiteljske šole v Ljubljani
za 1. 1944/45. na ime Šebek Levin iz
Maribora, S tem jo preklicujem.
1365
Sebck Levin ,
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Škraba Frančiška iz
Ljubljane. S tem .jo preklicujem.
1345
Škraba Frančiška
Izgubil sem indeks tehniške fakultete
(strojni odd.) v Ljubljani na ime Tašin
Boško iz Novega Bečeja. S tem ga preklicujem.
1341
Tašin Boško
Izgubil sem začasno osebno izkaznico,
izdano od krajevnega N00 v Kranju na
ime Vurkeljc Stane, Kranj, Huje 22. S
tem jo preklicujem.
1357
Vurkeljc Stane
Izgubila sem nakaznico za kurivo serija C ML 9°31, izdano od mestnega g°"
spodarskega sveta v Ljubljani na ime
Zivkovič Vida iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
1343
zivkovič Vida

Urednik; Pobit Robert; tisk In saiotba: tiskarna Merkur — ob« v Ljubljani.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/H.

Priloga k 52. kosu z dne 14. novembra 1945.

Številka 38,

O t» J
Sodna oblastva
Trgovinski register
Vpisi:
•
802.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. novembra 1046.
Besedilo: V. Olup.
Obratni predmet: Trgovina z modnim,
manufakturnim in konfekcijskim bla-,
gom na drobno.
Imetnik: Olup Vida, trgovka v Ljubljani, Stari trg št. 2.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne A novembra 1946.
Zt-48/45.— Rg A VIII 86/1

Zadružni register
Vpisi:
603.
Sedei: Ig.
Dan vpisa: 7. novembra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom na Igu.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 16. septembra 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava gospodarskih in življenj,
ekih potrebščin za članstvo brez posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov,
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in
gozdarstva, če in dokler ni v istem okoUsu posebne zadruge te vrste;
& najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist;
*
d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje( in aktivnejšega sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.
Zadružni delež znaša 100 din in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
.Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve na
zadružni razglasni deski. Vabilo na
skupščino
pošlje poleg tega vsem N00,
v
območju katerih posluje, in vsem Članom, slednjim najmanj 8 dni pred "skupUpravni odbor sestavljajo predsednik,
:?imk'vMagajnik in 6 članov, ki jih voli
••••••,•• za dobo treh let.
y
sako leto izstopi tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopata In zanjo podpisujeta predeednikin tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
člani upravnega odbora so:
Prek Jožef, posestnik y Brestu 53,
••••••••••••
Čebular 'Franc, usnjar v LJubljani,
Zitnikova 10, tajnik,
Tornino Janez, žel. uslužbenec na Igu
191, blagajnik,
Podlipec Jakob, posestnik v Mateni 36,
Susman Janez, posestnik v Strahomeru 39,
Mavec Anton, posestnik., Golo 20,
Kramar Ivan, posestnik v Zelimljah
št. 66,
Gruden Alojzij, posestnik v Škofljici
št. 11,
Kirn Franc, posestnik, Jezero 36.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. novembra 1945.
Zt 35/45 - Zadr. V 27/1
304.
Sedež: Ig.
Dan vpisa: 7. novembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom na Igu.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne -29. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom
tehničnega strokovnjaka prouči terenske
razmere in izdela obnovitveni načrt za
svojo vas; b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka izdela proračun
obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za_ celoten okoliš; nadalje
določi višino obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega
člana; c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ureditev zemljiško-knjižnih, služnostnih in drugih event, spornih odnosov (komasacija); č) da priskrbuje kredit za nabavo • materiala in
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno
nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material;
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih
delovnih moči pod vodstvom tehničnega
strokovnjaka obnovi porušena naselja
po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f ) da- po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odrejuje delo po
njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 200 din in se
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
• Vsak zadružnik Jamči še s tridesetkratnim zneskom vpisanih deležev.
' Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski. Vabilo na skupino pošlje poleg
tega vsem N00, v območju katerih po-

sluje in vsem članom, slednjim najmanj
8 dni pred skupščino.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če eta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Kukavica Rudolf, kmet na Igu 73»
predsednik,
Cankar Franc, tesar na Igu 124, podpredsednik,
Rihtaršič Manca, poštna uradnica M
Igu 97, tajnik,
Bolha Jože, posestnik na Igu 5, blagajnik,
Repar Marija, poeestnica, Dobravca 14,
Erjavec Jože, zidar na Igu 100 in
Ciber Janez, kmet, Dobravca 13.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. novembra 1945.
Zt 23/45. - Zadr. V 25/1.
*
305.
Sedež: Mošnje.
Dan vpisa: 7. novembra 1945.
- Besedilo:,Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Mošnjah.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 14. oktobra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruga je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega po.
sameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu
in denarju in odplačilni načrt za tsar
kega člana; c) da posreduje med. člani
in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event
spornih odnosov (komasacija); č) da
priskrbuje kredit za nabavo materiala
in izvedbo obnovitvenih del;,d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni mat
terial; e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih "moči pod vodstvom
tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) • da po
možnosti od pristojnih vojaških oblasti
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 din In ••
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvajs*»kratnim zneskom vpisanih deležev.

Btran 118.
Leben Avgust, posestnik v Srednji
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni vasi 2, podpredsednik,
deski. Vabila na skupščine pošlje poleg
Nartnik Jernej, lesni trgoveo v Poltega vsem N00, v območju katerih po- hem Gradcu 47, tajnik,
sluje in vsem članom, slednjim najmanj
Leben Josip, posestnik in trgovec v
8 dni pred skupščino.
Dvoru
20, blagajnik,
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
Krmelj
Valentin, posestnik na Selu 11,
tajnik, blagajnik in 3 Člani, ki jih voli
Rus Josip, posestnik v Črnem vrhu 51,
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. Belec Jakob, posestnik v Babnl gori 16.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuOkrožno sodišče r Ljubljani
jeta predsednik in tajnik upravnega oddne 6. novembra 1945.
bora, če sta pa odsotna, dva za to poZt
37/45 — Zadr. V 29/1
oblaščena Člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Kosmač Jakob v Mošnjah 20, pred- 307.
Sedež: Stranje.
sednik,
Praprofnik Anton v Mošnjah 10, podDan vpisa: 7. novembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omepredsednik,
jenim jamstvom v Stranjah.
Mayer Anton v Mošnjah 3, tajnik,
Pristov Anton v Mošnjah 22, blagajnik,
Zadruga je bila ustanovljena na skupJane Marija, Sv, Lucija 1,
ščini dne 27. septembra 1945 za nedoloJane Franc v Mošnjah 11.
čen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vod;
Okrožno sodišče v Ljubljani
stvom tehničnega strokovnjaka prouči
dne 6. novembra 1945.
terenske razmere in izdela obnovitveni
Zt 26/45. — Zadr. V 26/1.
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela pro;
305.
račun obnovitvenih del za vsakega poSedež: Polhov Gradec.
sameznega člana in za celotni okoliš;
Dan vpisa: 7. novembra 1945.
nadalje določi višino obremenitve v
Besedilo: Lesno-prođuktivna zadruga delu in denarju in odplačilni načrt za
i omejenim jamstvom Polhov Gradec.
vsakega člana; c) da posreduje med
Zadruga je bila ustanovljena na skup- člani in narodno oblastjo ureditev zemščini dne 23. septembra 1945 za nedo- ljiško-knjižnih, služnostnih in drugih
event, spornih odnosov (komasacija);
ločen čas.
Naloga zadruge je;
č) da priskrbuje kredit za nabavo ma•) prevzemanje vseh vrst lesa (gozd- teriala in izvedbo obnovitvenih del; d)
nih pridelkov) od svojih članov-gozdnih da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in
posestnikov, v smislu posebnega dogo- porazdeljuje med svoje člane gradbeni
vora pä tudi od uprav državnih gozdov material; e) da s pritegnitvijo vseh razin razlaščenih posestev ter agrarnih za- položljivih delovnih moči pod vodstvom
jerlnic;
tehničnega stroLavnjaka obnovi poruše'.) obdelovanje lesa v polizdelke in na naselja po predloženem in odobreIz Jelke na račun članov ter plačevanja nem obnovitvenem načrtu; f) da po mož1••• po izvršeni prodaji in po odbitku nosti od pristojnih vojaških oblasti izetroškov;
posluje pritegnitev delovnih moči, zlac) najemanje, nakupovanje ali zgra- sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odditev nepremičnin in inventarja radi za- reja delo po njihovi strokovni usposobgHovitve sodobnih obratovališč za ob- ljenosti.
delovanje lesa;
Zadružni delež znaša 500 din in ee
•) poglobitev zadružne vzgoje in za- vplačuje v obrokih.
vesti, pospeševanje smotrnega gozdarVsak zadružnik jamči še z dvajsetjenja in gospodarjenja z lesom sploh.
kratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadružni deleži znašajo po 100 din
Zadruga objavlja svoje priobčitve na
na ha gozdne posesti, vendar največ do zadružni razglasni deski. Vabilo na
15 ha in ee morajo vplačati ob pristopu. skupščino pošlje poleg tega vsem N00,
• Vsak zadružnik jamči še z petkratnim v območju katerih posluje, in vsem člazneskom vpisanih deležev.
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skupZadruga objavlja svoje priobčit ve na ščino.
Z8 družni razglasni deski. Vabilo na
Upravni odbor sestavljajo predsednlkskupščino pošlje poleg tega vsem N00, tajnik, blagajnik in 1 član,, ki jih voli
v*območju katerih posluje, Jn vsem' Čla- skupščina za dobo treh let
nom, slednjim najmanj 8 dni pred
Vsako leto izstopi' tretjina odbornikov.
skupščino.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuUpravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik,' blagajnik in 4 Člani, ki jih voli jeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če eta pa odsotna, dva za to poekupšaina za dobo treh let.
,»
oblaščena
člana upravnega odbora.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Člani upravnega odbora so:
,
Zadruso zastopata in za njó podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odMartine Janez, posestnik iz Gcdlča 41,
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- predsednik,
oblaščena člana upravnega odbora.
Dolinšek Janez, kmet iz Kališ 11,
Člani upravnega odbora so:
tajnik,
Balantič Marija, kmetica iz Godiča 50,
Cankar Josip, poseslnik, Podreber 4,
blagajnik,
predaednik, '

Štev. 38.
Omovšek Angela, kmetica iz Pod.
loma 3.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 5. novembra 1945.
Zt 36/45. — Zadr. V 28/1. •
308.
Sedež: Dol. Lendava.
Dan vpisa: 29. oktobra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom v Dol. Lendavi.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 25. junija 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je: a) nabava in prodaja gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov;
b) vnovčevanje pridelkov in Izdelkov
članov brez posrednikov; c) najemanje
in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je to v zadružno korist;
d) ustanavljanje in sodelovanje pri ustanavljanju poslovalnic in oddajališč, zadružnih gostiln in podjetij radi boljše
in cenejše preskrbe svojih Članov;
e) sklicevanje članskih sestankov, prirejanja predavanj in tečaiev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejše sodelovanje ter probujanje zadružne zavesti.
Vse te naloge vrši i namenom samopomoči in izboljševanja gospodarstva
svojih članov in delovnega ljudstva.
Zadružni delež znaša 150 dinarjev in
se vplača ob vstopu v zadrugo takoj ali
pa v 10 enakih mesečnih obrokih; pristopnina 10 dinarjev.,Jamstvo je omejeno.
Vsak zadružnik jamči še s trikratnim
zneskom vpisanih deležev.
Oznanila se izvršujejo v zadružnem
glasilu in g tem, da se nabijejo na zadružni razglasni deski na sedežu uprave
in vseh podružnic.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in pet Članov, ki jih
voli skupščina za dobo 3 let.
Vsako leto se izmenja tretjina članov.
Zadrtem zastopata in zanjo podpisu«
jeta predsednik in en član upravnega
odbora oziroma dva člana upravnega
odbora, ali pa po en Član upravnega
odbora in po en nameščenec, ki ga po
predhodni načelni odločbi skupščine
upravni odbor pooblasti in ga prijavi
za vpis v zadružni register.
Člani upravnega odbora so:
Leonhard Jožko, pek. mojster, Dol.
Lendava,'pr dsednik;
••••••• Vladimir, nosestnik, Dolga
vas, tajnik;
Čošič Martin, elektr. instalater, Dol.
Lendava, blagajnik;
Fritz Stefan, mehaničar, Dol. Lendava;
Unger Franjo, mesar, Dol. Lendava;
Rožai Ludvik, Čevljar, mojster, Dol.
Lendava;
Škafar V;ljem, posestnik, Dolga vas;
Čamplin Anton, gimn. sluga, DoL
Lendava.
Okrožno sodišče • Mariboru
dne 29. oktobra 1945.
Zadr II 99/1
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Vsem založbam !
Državna založba Slovenije (DZS) bo izdajala >Slovenski tisk«, mesečni katalog vseh novih slovenskih izdaj,
tiskanih ne samo na ozemlju federalne Slovenije, temveč
tudi tistih slovenskih publikacij, ki so izšle y drugih
federalnih enotah ali na tujem.
Po čl. 7. uredbe o ustanovitvi Državne založbe Slovenije z dne 31. julija 1945 morajo založniki knjižnih
in drugih izdaj (časnikov, časopisov, muzikalij, zemljevidov, reprodukcij itd.) prijaviti V3e svoje izdaje še pred
pricetkom razpečavanja Državni založbi Slovenije, uredništvu mesečnega kataloga ^Slovenski tisk«, Ljubljana.
Prijaviti je treba tuči
9. maju 1945.

VSP

izdaje, ki so izšle po

KNJIGE
O novoizišlih knjigah (brošurah) je treba dostaviti
DZS naslednje podatke:
1. Pisateljev priimek in ime
2. Njegovo bivališče
3. Naslov knjige
4. Morebitni podnaslov
5. Pri prevodih: prevajalec
G. Prevajalcev naslov
.

:
:
.
,

.

7. Naslov dela v izvirniku in jezik, iz katerega je delo
prevedeno
__—__,

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

Jezikoslovje. Filologija. Slovarji.
Prirodoslovne vede.
Matematika. Tehnika
Obrt. Industrija.
Trgovina. Promet.
Kmetijstvo. Gospodarstvo. Gospodinjstvo
Poročila. Pravila.
Razno.

13. Morebitna zbirka, serija ~—~
14. Število knjig, zvezkov
16. Založuik
16. Sedež založbe
17. Naslov tiskarne _„_____________„_..-„
18. Sedež tiskarne 19. Točen dan izida
20. Tehnični podatki o tisku, papirju (ploski tisk, rotacija)
21. Format (16°..do višine 15cm, 8° do 25cm, 4° do
35 cm, 2° do 45 cm)
1_
oo Obseg knjige
, število strani uvoda (predgovora)
, teksta.
, epiloga (zaključne
besede)
, kazala
, morebitni dodatki,
zemljevidi, priloge
23. Število ilustracij: v tekstu
v prilogah :
_—_
24. Naklada na navadnem papirju
, na boljšem

J

, morebitno oštevilčenih izvodov

r—

8. Morebitni podnaslov izvirnika
9. Priimek in ime ilustratorja
10. Priimek in ime opremljevalca

25. Prodajna cena za broširan
•, karton iran
vezan
, fino vezan izvod
~_
26, Kratka vsebina dela (omeniti, kdo je napisal
kratko vsebino: ali avtor sam ali urednik "ali založnik ali ocenjevalec)
;
*_.

11. Naslov ilustratorja oz. opremljevalca.

27. Morebitne pripombe in pojasnila

—_

J.2. Oznaka dela
Za pravilno opredelitev dela naj se uporablja naslednji
strokovni pregled slovenskega tiska
I. Enciklopedična dela. Zborniki Periodične
publikacije (časniki, časopisi, letniki...).- Bibliografije. Knjižničarstvo.
II. Leposlovje: A. Pesništvo in B. Pripovedništvo:
a) izvirno', b) prevodi, c) dramatika.
III. Mladinska književnost.
IV. Vzgojeslovje.
V. Šolstvo. Učbeniki
VI. Likovna umetnost. Gledališče. Film. Radio.
VII. Glasba.
VIII. Verstvo. Bogoslovje. Nabožne knjige.
IX. Modroslovje.
X. Pravne vede. Zakoni in uredbe.
XI. Sociologija. Narodno gospodarstvo.
XII. Uprava. Politika. Statistika.
XIII. Medicina. Higiena. Telesna vzgoja.
XIV. Vojno" in vojaško slovstvo.
XV. Zgodovina (svetovna, lokalna, kulturna)'.
XVI. Slovstvena zgodovina.
XVII. Zemljepisje. Zemljevidi. Potopisi.

PERIODIČNI TISK
Časnike in časopise je treba prijaviti z naslednjimi
podatki:
1. Naslov periodične publikacije
2. Morebitni podnaslov

, „

—.
,, .

3. Značaj publikacije (n. pr. Glasilo Osvobodilne fronte
Slovenije itd.)
4. Mesto izhajanja
Natančnejši naslov —'(telefon)
'. .. ,.,
5. Priimek in ime glavnega urednika
odgovornega urednika ali članov uredniškega odbora
6. Njih bivališče

'

:

\ ,.:..•,

7. Izdajatelj publikacije oziroma člani vodstva društva
ali konzorcija
.
8. Naslov _—
:
9. Tiskarna
'
10. Sedež (telefon)
'
11. Imena in naslovi lastnika tiskarne
' • LI •»"'•• IJU ••••••.•••»

"••••••^
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14.
15.
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Leto ustanovitve publikacije
Doba (letnik) izhajanja
Število izvodov (zvezkov) v enem letu
Kako izhaja (dnevno, tedensko [2X] itd.)

23. Prodajna cena' za broširan izvod
kartoniran izvod
vezan izvod
24. Kratka vsebina besedila oz. dela

16.
17.
18.
19.
20.

Število strani besedila,
kazala
Število strani ilustracij v tekstu, izven
.cm)
Format (širina
cm, via ina -.
Naklada
:
za posamezni
Prodajna cena za naročnike:
izvod
„
21. Morebitne priloge in vsi potrebni podatki o njej
22. Morebitne pripombe in pojasnila

.

NOTNI TISK
Muzikalije je treba prijaviti po naslednjih vprašanjih:
1. Skladateljev priimek in ime
2. Njegovo bivališče
8. Naslov skladbe
,
_ Morebitni podnaslov
:
6. Vrsta kompozicije (simfonija, sonata itd.)
6. Za kakšno zasedbo (klavir štiriročno itd!)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Značaj dela
Avtor besedila. _
Njegovo bivališče
Založnik
Sedež založbe
Tiskarna
Sedež tiskarne ___
'.
Natančen dan izida .
Tehnični podatki o papirju

16. Tehnični podatki o tisku - (kamen, opalograf, notni
rez itd.)
i
•
„__
—
17. Format: širina
_ cm, višina _~ :
cm
18. Obseg izdaje _
strani,
. predgovora
•strani skladbe ;
strani kazala
19. Število ilustracij
v besedilu
•
.. v prilogi
20. Priimek in ime ilustratorja oz. opremljevalca
BI. Bivališče
22. Naklada

rq navadnem papirju
'na boljšem papirju __
as. „-_-pap>ju -_

25. Morebitne pripombe ali pojasnila
ZEMLJEVIDI
Za prijavo zemljevidov je treba upoštevati naslednje
točke:
1. Naslov zemljevida
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Morebitni podnaslov
Sestavljalčev priimek in ime
Njegov naslov
Ime tiskarne in njen sedež
Tehnika
Merilo
Format
Naklada
Natančen dan izida
Prodajna cena navadne izdaje
„
„ izdaje, nalepljene na platnu
12. Morebitne pripombe ali pojasnila

REPRODUKCIJE
Vse reprodukcije (stenske slike, razglednice itd.) Je
treba prijaviti z naslednjimi podatki:
1. umetnikov priimek in ime
2. Njegovo bivališče
——.
3. Naslov dela
:
4. Kaj predstavlja, kratka oznaka, opis dela (iz zgodovine, prirode)
6. Morebitni tekst In kdo je avtor besedila
6. Tiskarna
7. Sedež
:
_.
8. Tehnika
9. V' koliko barvah
10. Podatki o papirju
11. Format (širina
, cm, višina.
cm)
12. Datum izida
13. Naklada _
14. Cena
15. Morebitna pojasnila ali opombe
Državna založba Slovenije
Ure dništvo •
mesečnega kataloga
SLOVENSKI TISK
Ljubljana
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I Sp 174/45—3.

Amortizacija
I Na prošnjo Janeža Jožeta, posestnika
h Sneberjah 10, p. v Dev. Mariji v Polin, se uvede postopek za amortizacijo
fenostnih papirjev, .ki ih e prosilec
•bale izgubil, ter se njih imetnik pozivy"4
da uveljavi v Šestih mesecih, po[
^nši od objave v uradnem listu, svoje
v navioe; sicer bi se po preteku tega roka
f •••1•, da so vrednostni- papirji brez
'tooêi.
Oznamenüo vrednostnih papirjev:
Potrdilo komisije za
zamenjavo okupacijskih
aovčanic v Sneberju št
036.174 na ime Janež
ft97in_
Jože, Sneberje 10, za . . Ur ««.710.
HLP, ...... • r 1^B0
DZS
g » . « • • • Ur
Ho.—
lir
34.650.50
skupaj .
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. novembra 1946.
Bp 414/45.
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Poziv upnikom

Prt okrajnem narodnem sodišču v Celju je uveden zaplembeni postopek glede movine naslednjih oseb:
Ogrisseg Waldemar tovarnar iz Sv.
Petra v Sav. dol. (R 545/45),
tvrdka Ogrisseg - ThemeL Savinjska
tkalnica in belilnica, Sv. Peter v Sav.
dol. (R 545/45),
Pacchiano Augusta, solastnica tvrdke
>Zlatarka< v Celju (R 544/45)
Urbano Franc, trgovec v LJubljani,
Sv. Petra cesta 1, družabnik >Tekstilne
industrij**, d. z o. z. v Laškem (R
4

l22chnig Hans, pos. v Jurkloštru••••••• (R 414/45).
Pozivajo ee upniki, da v 15 dneh prtiavijo svoje terjatve proti imenovanim
osebam pri podpisanem sodišču.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. novembra 1045.
II Sp 85/45.

*

1890

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v jurski Sohoti je uveden zaplembeni postopeK
glede imovine naslednjih:
•. Turka Josipa, gostilničarja, '
2. Peterke Ivana, uradnika,
y 8. štrokaja Ladislava, šoferja in ključavničarja,
4. Kerčmarja Jožefa, poljedelca, .
- 5. Poredoša Ivana, ključavničarja,
-, - 6. Kerčmarja Ludvika, železniškega
«»rlaca,
„Vz 7- Titana Jožefa, tajnika za ljudsko
Rojo,
. 8- Lipica Jožefa, bančnega uradnika
lj
J posestnika,
». dr. Bratine Franca, bivšega sreke
? Ka načelnika, vseh iz Murske Sobote,
B Ï0- Titana Ivana, učitelja in posest'ka v Kupaćih, /
ai
- Antaliča Aleksandra, posestnika,
T

c) lokalnega omrežja za vasi Zupečja
vas, Zg. in Sp. Pleterje, Sv. Lovrenc na
Dr. polju, Ptujska gora, Podlož in Majšperk z okolico.
Daljnovod eeče:
54 zemljiških in drugih parcel v k. o.
Zupečja vas,
•
28 zemljiških io drugih parcel v k. o.
Sv. Lovrenc na Dr. p.,
51 zemljiških in drugih parcel v k. o.
Podlož,
24 zemljiških in drugih parcel v k. o.
Ptujska gora,
40 zemljiških in drugih parcel v k. o.
Kazna oblastva
Lešje in
...',,
6 zemljiških in drugih •••••1 v k. o.
Škrblje' "
- .
1402 in križa dvakrat bivšo banovinsko ceOpr. St. K 1886/45.
sto'in telefonski daljnovod pri Zupečji
Javno povabilo
vasi in na Ptujski gori oziroma samo
Javni tožilec za ljubljansko okrožje v cesto v Podložu in Majšperku. DaljnoLjubljani, kazenski oddelek, vabi spodaj vod bo zgrajen na lesenih impregniranavedene, da se javijo k zaslišanju dne nih 11—13 m dolgih (visokih) drogih.
28. novembra 1945 ob pol 9. uri v sobi Pri križanju cest in telefona so projekšt. 94 — justična palača: t::
tirani enojni oziroma dvojni drogi z izo1. Kluge Johann, industriale«, Ober- latorji večje probojne trdnosti tipe
altstadt-Trautenau, republika Češkoslo- V. H. D. 20, na katerih bo tokovodna
vaška;
žica dvojno obešena.
2. R e g e n h a r t Ervin, industriale«,
Za krajevna omrežja je projektirana
Freiwaldau, Schlesien, .Nemčija;
nizka napetost 400/231 voltov in nape3. Sie gl Rudolf, industrialec, Mäh- ljava na kostanjevih drogih, deloma,«
r?-ch-Schönberg, republika Češkoslo- konzolami in strešnimi stojali. Radi zavaška.
ščite javnih interesov in pravic, mejaJavni tožilec za ljubljansko okrožje
šev in privatnh interesentov
V Ljubljani dne 8. novembra 1945.
razpisujemo
Javni tožilec:
na osnovi §§ 107. do 117. zakona o obrOgrin Bogo s. r.
tih, čl. 64, 65. zakona o notranji upravi
§§ 72. do 74. zakona o občem upravnem
1404 postopku in ustreznih določb ŠtajerskeOpr. št. Tnč 936/45.
ga'deželnega stavbnega reda krajevni
Javno povabilo
komisijski ogled z' ustno upravo na te' Javni tožilec za ljubljansko okrožje v renu gori navedenih kat. občin za
Ljubljani vabi spodaj navedene, da se
javijo k zaslišanju v Ljubljani dne 29. no- petek, dne 30. novembra 1945 ob 8. ari
vembra 1945 ob pol 9. uri v sobi št. 94 s sestankom pri transformatorski postaji
— justična palača:
tovarne aluminija v Strnišču kot početni
1. Bruna František, fabrikaU, Pla- točki obhoda daljnovoda z vsemi objekti.
vy, republika Češkoslovaška;
Po potrebi se bo ustni narok nadalje2, Ing. Taranza Miloš, podjetnik, val v soboto dne 1. decembra 1945 od
Dolnji Leskov, republika Češkoslovaška. 8. ure,dalje, in to na kraju, ki ga pravoJavni tožilec' za ljubljansko okrožje
časno določi in objavi vodja komisije še
V Ljubljani dne 10. inovembra 1945.
pred zaključkom uradovanja dne 30. novembra 1945.
- Javni tožilec:
Ogrin Bogo s. r.
Interesenti in mejaši se s tem obveščajo, da so jim načrti projektirane elek1397—2-1. trifikacije . na razpolago radi vpogleda,
Št. 1084/5.
da imajo pravico podati glede projektiOklic.
rane zgraditve daljnovoda visoke napetransformatorskih postaj in lokalDržavne elektrarne Slovenije, uprava v tosti,
nih
omrežij
svoje ugovore in pomisleke
Mariboru, so zaprosile za obrtnoobla- bodisi pismeno
ali pa ustno na zapisnik
stveno odobritev zgraditve:
do
dneva
komisije
pri gradb. oddelku
a) daljnovoda električne struje'2okV,
OOOF
Maribor
(Ciril-Metodova
uL l/I
v dolžini 6.65 km od že obstoječe trans- — soba 28) ali pa na samem razpravformatorske postaje v tovarni aluminija nem naroku. Glede interesentov, ki na
v Strnišču preko Ptujske gore do to-, komisijski ogled in ustni narok ne bodo.
varne strojil In tekstilne tovarne v pristopili osebno aH pa po izkazanem
Majšperku; ,,-..-..
W treh transformatorskih postaj, in pooblaščencu, bo veljalo, da soglašajo
zgraditvijo daljnovoda in
sicer ene male tipe z učinkom 50 kv na s projektirano
detajlov in se bo gradbena odobrizemlj. parceli št. 389 k. o. Zupečja vas, vseh
tev izdala, kolikor ne bo zadržkov iz
ene male tine z učinkom 50 kV na javnih
ozirov.
zemlj. parceli št. 438/2 k. o. Podlož in
Okrožni odbor 0F Maribor,
ene velike tine z učinkom 500 kVA na
gradbeni oddelek — obfi odsek
zemlj. pare. št. 257/5 k. o. Škrblje pri
Majšperku; -;-;-- •-'*•, ... . .-;
- dne C. novembra 194&. *
12. Arobruša Štefana, delavca,
obeh iz Vučje gomile,
18. Bakana Stefana, posestnika iz
Bakovcev,
14. Franka Oskarja, poljedelca Iz
Markišavcev,,
Pozivajo se vsi upniki imenovanih,
da prijavijo svoje terjatve pri okrajnem
sodišču v Murski Soboti v 15 dneh od
dneva te objave.
Okrajno sodišče v Mnrski Soboti
dne 7. oktobra 1945.

stev. sa
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Poziv upnikom
Nabavljalna zadruga rezervnih oficirjev z o. j. v Ljubljani je prešla v likvidacijo. Upniki se pozivajo, da najkasneje do konca meseca februarja 1946
prijavijo eventualne terjatve do zadruge
na .naslov: dr. Janko Zirovnik, odvetnik v Ljubljani, Šelenburgova ulica 5.
Likvidatorji
Izgubljene listine
Izgubilo se je dovoljenje za vožnjo e
tovornim avtomobilom znamke Bedford,
izdano od ministrstva za lokalni promet v Ljubljani pod št. 0369/AA in potrdilo o prijavljenem vozilu evidenčna
št. S. 0201 na ime: Zavod za vanr_edne
nabavke, Beograd, podružnica Ljubljana, ter jih s tem preklicujemo.
Zavod za vanredne nabavke, delegacija
za Slovenijo, Ljubljana, Beethovnova
1410
ulica 4/1
Izgubila se je evidenčna tablica za
motorno vozilo št, S.-4513, izdana ^ od
urada za civilno motorizacijo v Ljubljani. S tem jo ^preklicujemo.
1419
Traktorska postaja Žalec
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Bardoš Marija iz LjubIjane. S tem jo preklicujem.
1414
Bardoš Marija
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Cesar Majda iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1400
Cesar Majda

Izgubil eem legitimacijo pravne fa«
kultete univerze v Ljubljani na ime
Mojzer Ivo iz Apač na Dr. polju. S tem
jo preklicujem.
1407
Mojzer Ivo

Izgubila eem izpričevalo o višjem te.
čajnem izpitu drž. realne gimnazije v
Novem mestu za 1. 1940. na ime Gosak
Elizabeta iz Zavrha, obč. Vel. Pirešica.
S tem ga preklicujem.
1408
Gosak Elizabeta

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Pavlic Frančiška i*
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1421
Pavlic Frančiška

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Grčar Jožefa * Brda,
okraj Ljubljana. S tem jo preklicujem.
1416
Grčar Jožefa

Izgubil sem izpričevalo Il.a razreda
IV. drž. moške realne gimnazije v Ljubljani za 1. 1943/44. na ime Pole Frano
iz Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1417
Pole Frane

Na cesti Maribor—Vurberg se je dne
30. X. 1945 izgubila ali bila ukradena
z motornega vozila (kolesa) N. S. U.
200 nova evidenčna tablica štev. S
zvezda 6154. S tem jo preklicujemo.
Martin Harinskv,
ad 1383
lesna trgovina, Ruše

Izgubil eem šofersko izkaznico štev.
2429, izdano od ministrstva za lokalni
promet v Ljubljani na ime Poldrugovac
Mario iz Trsta. S tem jo preklicujem.
1413
Poldrugovac Mario

Izgubila eem novo osebno izkaznico
št. 187, izdano od ONO v Ptuju na ime
Ivanuša 'Pavla, Ormož 66. S tem jo preklicujem.
1406
Ivanuša Pavla

Ukradeno mi je bilo izpričevalo. III.
razreda srednje glasbene šole v Ljubljani za 1. 1943/44 na ime Prus Anton i*
Krmačine, obč. Metlika. S tein ga preklicujem.
1412
Prus Anton

Izgubil eem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kalan Josip iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1394
Kalan Josip

Izgubila sem novo osebno izkaznico»
izdano od komande narodne milice v!
Ljubljani na ime Rakun Draga iz Po>
ljan 51, obč. Št. Vid pri Ljubljani. S tem
jo preklicujem.
1396
Rakun Draga

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kocijančič Sonja iz
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1415
Kocijančič Sonja

Izgubil sem maturitetno izpričevalo,
III. drž. realne gimnazije v Ljubljani
iz 1. 1943. na ime Tršar Gregor iz Logatca. S tem ga preklicujem.
1389
Tršar Gregor

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
št. 011258, izdano od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Dular Drago
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1393
Dular Drago

Ukradene so mi bile osebna izkaznica,
izdana od komande narodne milice v
Ljubljani, dve nakaznici za blago štev.
83056 in 83057, prometna dovolilnica za
kolo št. 251762 in živilska nakaznica,
vse na .ime Kolenc Jurij iz Ljubljane.
S tem jih preklicujem.
1388
Kolenc Jurij
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodno milice v
Ljubljani na ime Kolman Boža iz Ljub.
Ijane. S tem jo preklicujem.
139?
Kolman Boža

Uničeno mi je bilo izpričevalo VII.
razreda drž. klasične gimnazije v Ljubljani iz 1. 1940/41. na ime Vidrih Jožef
iz Količevega 41, obč. Vir pri Domžalah. S tem ga preklicujem.
14
01
Vidrih Jožef

Izgubila sem indeks tehnične fakultete univerze v Ljubljani na ime Eržen
Heda iz Ljubljane. S tem ga preklicujem.
4409
Enten Heda 1

Izgubil sem novo osebno Izkaznico,
izdano od krajevnega N00 Valta vas
na ime Kulovec Ivan iz Valte vasi. S
tem jo preklicujem.
1420
Kulovec Ivan

-Izgubila
izdano od
Ljubljani
Ljubljane.
1418

•Uničen mi je bil indeks pravne fakultete univerze v Ljubljani na ime Cremožnik Pavel iz Celja. S tem ga preklicujem.
1391
Črcmožnik Pavel
_____

\

Izgubila
izdano od
Ljubljani
Ljubljane.
I403

1

sem novo osebno izkaznico,
komande narodne milice v
na ime Tomazin Jožica iz
S tem jo preklicujem.
Tomazin Jožica

sem novo osebno izkaznico,
komande narodne milice v
na ime Zupan Alojzija •
S tem io preklicujem.
Zupan Alojzija

urednik: Pohar Hobert: tisk in lalofta: tiskanu Merkur — oba v Ljubljani.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Priloga k 53. kosu z dne 17. novembra 1945.

Letnik MI.

Številka 89.

Objave
1445

Denarni zayod Slovenije
Ljubljana
Stanje raèunov t dne 31. oktobra .1945.
Aktiva
din
din
Blagajna:
Gotovina.
62,938.^1.12
Narodna banka - žiro rač. .
208.6ÖÜ.S48.09
Poštna hranilnica — ček. rač
lL,tWHin\ 294,380.227.00
177.883.58
Valute - - •
2,432.083.40
Menice
10,541.180.—
Vrednostni, papirji ....«•.
Dolžniki:
Denarni zavodi
61,025.964.83
Industrija, trgovina, obrt in ostali dolžniki . . 381,537.067.72 442,563.052.55
5,032.257.38
Podružnice
J . .
2,489.400.—
Nepremičnine .,'..«»••«•«•....«..
161.256.65
Inventar ...«•••»«••«••••»«««•
565.135.87
Ostala aktiva . • . •
758,842.476.46
Evidenčni računi:
Garancije, akreditivi . . • ,
10,114.516.80
768,456.903.26
Pasiva
Osnovna glavnica ....•.••<.
80,000.000.—
Upniki:
Žiro-računi bank . .......... «... 117,489.972.17
Ostali računi bank itd. . .. .;. .' . .*.'. . 8,876.792.95
Industrija, trgovina, obrt in ostali upniki . . 574,715.682.61 701,082.447.73
Podružnice
,^-, .... . ,.
20,317.583.39
4,835.354.63
Hranilne vloge na knjižice . « « «
645.257.55"
Lastne emisije .«.«'*•«••«•««»«»•,»•«
1,461.833.16
Ostala pasiva . * • • • • • « • • « • « • « « « « «
758,342.476.46
"Evidenčni raSnnii
10,114.516.80
Garancije, akreditivi . .
768,456.993.26
Obrestne mere veljavno od 1. XI. 1945 dalje:
Vloge na zlro-računlh so plačljive na pokaz in no donaeajo obresti.
Vloge na tekočih računih a vista 1% p. a. — polletno obračunavanje.
Vloge na hranilne knjižice so plačljive na pokaz ali na odpoved:
hranilne vloge na pokaz ........ 2 % P- a.
hranilne vloge vezane na 1 mesec .... 2.5% P- a.
hranilne vloge vezane na 3 mesece ... 3 % P- a.
hranilne vloge vezane na 6 mesecev ali več 3.5% P- a.
Posojilo v tekočih računih — bipotekarno kritje. 6 % P- a.
Eskompt menic
6 % P- a.
Bianco menice in drugo
6 % P- a.

Sodna oblastva
Trgovinski ^register
, Vpiah
809.
Sedež: Maribor, Meljslfa cesta.
Dan zopetnega vpisa: 9. nov. 1945.
Besedilo: Marko Kosner.

Obratni,Dredmet: Tekstilna industrija.
Imetnik: Marko Rosner, trgovec4 v
Maribora. .
•
Pò odloCbï Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za Industrijo in. rudarstvo
v Ljubljaniz.dne 20. VI. 1945, 8t 644/T,
se vpiše kot delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo KoroSec Make,
dipl. tekstilni tehnik > Mariboru. Maistrova uL 12/Ur

Posvedoči se. da ie tvrdka prešla pod
državno upravo narodne imovine.
Okroïno sodišče • Mariboru
dne 9. novembra 1945.
Rg A 1 173/2.
•
310
Sedež: Ravne—Guštanj.
Dan zopetnega vpisa: 6. novembra
1945.
Besedilo: Jeklarna Jurija grofa Thurna
na Ravnan, delniška družba.
Obratni predmet: a) pridobitev jeklame g. Vincenca Jurija Thurn-Valsassina v Ravnah—Guštanj ter kovačnice v
Mežici, in premogokopa na Holmcu;
b) obrtniško nadaljnje obratovanje in
delovanje pod točko a) navedenih obratov, kakor sploh naprave, pridobitev,
zakup in obrat naprav vsakršne vrste v
stroki železne in Jeklene industrije, rudarskih obratov, obratov za izrabo vodnih sil in za proizvajanje elektrike in
pridobivanje tozadevnih koncesij;
c) lastno izdelovanje kakor nakup in
prodaja surovin, na pol izgotovljenih labrikatov vsake vrste in moči, ki se proizvajajo v obratih, navedenih pod b) ali
ki so potrebne za pod b) na vedano
obrate, kakor sploh trgovanje z izdelki,
lastnimi in tujimi, pod točko b) navedenih industrijskih panog ter ustanovitev, pridobitev, zakup in obrat naprav
in obratov vsake vrste in izvrševanje
poslov vsake vrste, ki so sposobni pospeševati pravkar navedene »motre
družbe;
d) udeležba na podjetjih pod točko b)
navedenih industrijskih panog;
e) prizadevanje za vsako vre to označenih družbenih emotrov tudi v inozemstvu.
Višina glavnice: -2,000.000 dinarjev.
Višina 'iusameznib delnic: 120.000
polno vplačanih na imetnika glasečih
se delnic v nominalni vrednosti 100.—
dinarjev.
Pravna razmerja družbe:" Delniška
družba, ustanovljena na.ustanovnem občnem zboru dne 24. junija 1927 i dovoljenjem ministra za trgovino in industrijo z dne 30. V. 1925, VI št. 2273una
podlagi pravil, pot.jenih po pooblastilu
ministrstva za trgovino in industrijo c-d
velikega župana mariborske oblasti z
odlokom z dné 22. junija 1927, Obraze«
1575/2.
Doba družbe ni omejena na določen
čas.
Tvrdka ee podpisuje tako, da pristavita dva člana upravnega sveta skupno
ah en a-n upravnega sveta z enim
prokunstom k besedilu družbe lastnoročno svoja jjodniea; •.•••••!»1 podjutte

Štev. 39.
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s pristavkom, ki kaže na prokuro.
Vsi javni razglasi družbe se vrše
pravnoveljavno z objavo v Uradnem listu.
Po odlcčbi Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo v
Ljubljani z dne 27. V 1945, št. 162/45,
•• vpiše kot delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo ing. Franjo .Mahorčič, ki se bo podpisoval tako, da bo pod
besedilo '' me pristavil svoj lastnoročni
podpis.
Okrožno sodišče V Mariboru
dne 6. novembra 1945.
Kg B II 21/16.
Spremembe in dodatki:
811.
Sedež: Erižcrci (Prekmurjc).
Dan vpisa: 8. novembra 1945.
Besedilo: Hranilnica v Križe vcih d. d.
Po odločbi Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za finance v Ljubljani z dne
6. X. 1945, št. 765-V-1945, se vpiše kot
delegat mini; trstva za finance KeršovanGodnik-Ferid iz Murske Sobote.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. novembra 1945.
Rg B I 5/2.
* .
312.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 8. novembra 1945.
Besedilo: Kreditna banka d. d, y Murski Soboti.
* .
Po odločbi Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za finance v Ljubljani z dne
6. X. 1945, št. 765-V-1945, se vpiše kot
delegat ministrstva za finance Keršovan-i
Godnik-Ferid iz Murske Sobote.
Okrožno sodišče v Mariboru
•dne 8. novembra 1945,
Rg B I 9/2.
*
B13.
Sedež: Ormož.
Dan vpisa: 3. novembra 1945.
Besedilo: Štefan Brodar, trgovina in
Izroz vina na debelo.
Po odločbi Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za kmetijstvo v Ljubljani z
dne 9. X. .1945, št. 165/3, se vpiše upravitelj Kren Franc iz Ormoža, ki bo podpisoval firmo tako, da podpiše pod pisanim, tiskanim ali z žigom odtisnjenim besedilom firme svoje ime s pristavkom >upravitelj<.
Izbriše se dosedanji lastnik tvrdke
Dr. Aribert Brodar iz Ormoža.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. novembra 1945.
Rg A III 61/8.

Zadružni register
Vpisi:
&14.
Sedež: Belca.
Dan vpisat 10. novembra 1945.
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga
t omejenim jamstvom na Belci, p. MojItrana.
Zadruga je bila ustanovljena na skup-

ščini dne 29. septembra 1915 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) prevzemanje vseh vrst leta (gozdnih pridelkov) od svojih članov-gozdnih posestnikov, v smislu posebnega dogovora pa tudi od uprav državnih gozdov in razlaščenih posestev ter agrarnih zajednic;
b) obdelovanje lesa v polizdelke in izdelke na račun članov ter plačevanje
lesa po izvršeni prodaji in po odbitku
stroškov;
c) najemanje, nakupovanje ali zgraditev nepremičnin in inventarja^, radi
zagotovitve sodobnih obratovališč za
obdelovanje lesa;
Č) poglobitev zadružne vzgoje in zavesti, pospeševanje smotrnega gozdarjenja in gospodarjenja z lesom vobče.
Zadružni deleži znašajo po 40 dinarjev na 1 ha gozdne posesti in so vplačujejo ob pristopu.
Vsak zadružnik jamči še z dvakratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve na
zadružni razglasni deski. Vabilo na
skupščino pošlje poleg tega vsem N00,
v območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 3 člani, ki jih voli
sknpščina za dobo treh let
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
.Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega od'bora, če sta pa odsotna, dva, za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Jakelj Janez, posestnik v Dovjem 16,
predsednik,
Smolej Andrej, posestnik v DovjemBelca 64, podpredsednik,
» Potočnik Anton, posestnik v Dovjem-Belca 65, tajnik, ...
Janša Joško, posestnik v Dovjem 45,
blagajnik,
Pezdirnik Jože, posestnik v Mojstrani
•
4
št. 57,
Ancelj Janez, posestnik v Mojstrani
3t. 11.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. novembra 1945.
Zt 41/45. — -Zadr. V 31/1.
*
315.
...
Sedež: Borovnica.
Dan vpisa: 10. novembra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom • Borovnici.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 14. oktobra 1945 za nedoločen
čas.
» Naloga zadruge je:
a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov,
b) vnočevanje pridelkov in izdel.kov
članov brez posrednikov, .
o) ustanavljanje posebnih odsekov za.
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in ••i

zdarstva, če in dokler ni v istem okolišu posebne zadruge te vrste;
č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist,
d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega
sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.
.
•
Zadružni delež znaša 100 dinarjev in.
se mora vplačati ob pristopu.
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg
tega vsem N00, v območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim najmanj
8 dni pred skupščino.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 6 članov, ki- jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
•Ciani upravnega odbora so:
Štrumelj Anton v Borovnici 90, predsednik,
Jereb Ignacij, Pako 6, podpredsednik,
Pirnat Bogdan v Borovnici 41, tajnik,
Vadnjal Ivanka, Breg 24, blagajnik,
Korošec Janez, Laze 16,
Turšič Karol, Brezovica 11,
Mekinda Karol, Borovnica 29,
^
Stražišar Janez v Borovnici 35,
•Debevc Marjana, Padež 5.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. novembra 1945.
• Zt 44/45. - Zadr. V 32/1.
*
316.
Sedež: Dvorska vas. .
%
Dan vpisa: 10. novembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome.
jenim jamstvom Dvorska vas.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 2. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vod.
stvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni .okoliš;
nadalje, določi višino obremenitve v delu
in denarju in odplačilni načrt za vsa.
kega člana; c) da posreduje med člani
in narodno oblastjo uredite v «zemljiško*
knjižnih, služnostnih in drugih event
spornih odnosov (komasacija); č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupna
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde.
liuje med svoje člane gradbeni material;
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih
delovnih moči pod' vodstvom tehničnega
strokovnjaka obnovi porušena naselja po
predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po
njihovi strokovni usDosobljenostL

Sto*. 39.
Zadružni delež znaša 200 dinarjev in
6e mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči Se • desetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
• deski. Vabilo na.skupščino pošlje poleg
tega veem N00, v območju katerih poeluje, in vsem članom, slednjim najmanj
8 dni pred skupščino.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli
»kupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata iti za njo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Marolt Josip, gostilničar v Dvorski
Tasi 26, predsednik,
Ivano Jože, posestnik v Dvorski vasi,
Ogrinc Franc, posestnik v Zlatemrepu 4,"
Tekavc Cilka, gosp. pomočnica v Mali
Slevici 18,
Jaklič Jože, posestnik v Podkraju 1,
Petrič Jože, posestnik v Medvejeku 2,
Pczelnik Franc, posestnik v Skrlovici 9.
i
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 8. novembra 1945.
Fi 31/45 — Zadr. V 30/1
817.
, Sedež: Kog.
Dan vpisa: 25. oktobra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Sv. BoHenku na
Kogu.
Zadruga je bila ustanovljena na
skupščini dne 19. septembra 1945 za
nedoločen čas.
Naloga zadruge" je: a) da pod vodetvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vaš; b) dà pod vodstvom gospodarskoga strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana In za celotni
okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in odplačilni
načrt za vsakega člana; c,) da posreduje
pied Člani in narodno oblastjo ureditev
zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event spornih odnosov (komasacija); Č) da priskrbuje kredit za nabavo
materiala in izvedbo obnovitvenih del;
!d)>da skupno nabavlja in izdeluje' zbi3ra in porazdeljuje med svoje Člane
gradbeni material; e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči
jpod vodstvom tehničnega strokovnjaka
obnovi porušena naselja po predloženem In odobrenem obnovitvenem naZrtu; 0 da po možnosti od pristojnih
ivojaških . oblasti Izposluje pritegnitev
'delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po njihovi
»trokovn? usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev in
&e vplačuje v obrokih.
Jamstvo jefomejeno.
Vsak zadružnik jamči še z lOkratnim
fcne^kom vpisanih deležev.
P Oznanila se izvršujejo z objavo na,
", zadružni razglasni deski

Stran 125.
Upravni odbor sestavljajo predsed;
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel?
nikj odsekov in 4 člani, ki jih voli
skupščina za dobo 8 let.
Vsako leto se izmenja oziroma se ponovno voli tretjina članov, ki jih za
prvi dve leti določi žreb.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik "upravnega
odbora, če sta pa odsotna, dva za to
pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Curin Stanko, posestnik v Vodrancih, predsednik,
Borko Jožef, posestnik v Vodrancih,
tajnik, '
Zabavnik Jakob, posestnik v Jastrebcih, blagajnik,
Rodiga Jožef, posestnik na Kogu,
Bukovec Franc, posestnik v Gomili,
Lukman Franc, posestnik v Lačivesi,
Lah Jožef, posestnik v Vitami.
* Okrožno sodiščo v Mariboru
dne 25. oktobra 1945
Zadr. II 82-1.

Naziv odslej: Hranilnica in posojilnica,
zadruga z omejenim jamstvom v Sv. Jur.
ju ob Scarnici.
Sedež odslej: Videm Jt. 13.
.Naloga zadruge je:
a) da sprejema in obrestuje hranilne
vloge na knjižice in na tekoče račune;
b) da pridobiva nadaljnja potrebna
denarna sredstva z najemanjem kredita;
ç) do daje svojim članom posojila za
primerno nizke cene in skrbi tüdi za
vnovčenje kmetskih pridelkov.
Zadružni delež znaša 5 dinarjev in s«
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Jamstvo: Vsak zadružnik jamči z vso
svojo imovino. "
Kolikor ni v# pravilih določeno drugače, se vse priobčitve zadruge članom
izvrže veljavno s tem, da se nabijejo na
zadružni razglasni deski. .Vabilo na
skupščino pa se objavi tudi v zadružnem glasilu in se pošlje vsem N00, v
območju katerih zadruga posluje, naj.
manj 8 dni pred skupščino, Prav tako
se mora vsaj 8 dni prej predložiti tudi
pristojni poslovni in revizijski zvezi,
dokler pa teh ni, pa Iniciativnemu zadružnemu odboru za Slovenijo v Ljubljani.
Upravni.odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 6 članov.
Člani upravnega odbora so:
Korošec Ivan, posestnik v Cakovl
predsednik. '
'
Horvat Franc, posestnik v Sovjaku,

Spremembe in dodatki:
318.
. # *
Sedež: Begunje pri Cerknici.
Dan vpisa: 14. novembra 1945.
Besedilo: Lesna zadruga v Begunjah
pri Cerknici, zadruga z omejenim jamstvom.
Izbrišejo se Člani upravnega odbora
'
Kranjc Jakob, Brancelj Janez, Debevc blagajnik,
Franc, StražišČar Janez in Meden Janez,
Kocmut Edmund,e posestnik pri Sv.
*
*
vpišejo pa se člani upravnega odbora: Jurju, tajnik,
.,
Ivajnšič
Ljudevit,
posestnik
•
Biser,
Brezec Jože, posestnik v Bezuljaku 26, janah,
Cimperman Anton, posestnik v Begu;Klobasa Alojz, posestnik v Brezju,
njah 110,
Kvas Franc, posestnik v Slaptincih,
Švigelj Jože, posestnik v Selščku 4,
SJ?T -T' **eaiuik * Dragotincih,
Meden Franc, posestnik v Begunjah
vS Mze.' Pitate v Galuiiku, •
št. 104,
vuk Martin, posestnik v Terbe-rovciH.
Turšič Milan, posestnik v Begunjah 24.
Okrožno sodišče • Mariboru
Okrožno
sodišče
v
Ljubljani
c
dne 6. novembra 1946,
dne 12. novembra 1945.
Zadr. II 65/63
Zadr. IV 103/6
*
I Z 212/45
319.
143Z
Sedež: Ljubljana.
Poziv
Din vpisa: 10. novembra 1945. *
S pravnomočno sodbo vojaškem so.
Besedilo: Zadruga prvih ljubljanskih
postreščkov v Ljubljani, zadruga z ome- disfa Maribor Sod 850/45 Je od?5ie£
zaplemba imovine obsojenca Ehffi
jenim jamstvom.
Izbrišeta se člana upravnega .odbora
Tancer Valentin in Urankar Miha.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
Vpišeta pa se člana» upravnega odbora:
i
?ffi!ì° SV0J.e fXeriatve pri Popisanem
Starman Janez, Vodnikova 35 in
0
° DaVedb° *•"• kdai
Slak Anton, Rezijanska ulica, oba po. so" Sale.
streščka v Ljubljani.
Okrajno sodišče Mariboi
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. novembra 1945.
dne 7. novembra 1945.
D Z 64/45
* '
14W
Zadr. I 81/84

Poziv

320.
Sedež": Sv. Jurij ob Scarnici.
.Dan vpisa: 6. novembra 1945. ,•
Besedilo: Hranilnica in posojUnica'pri
Sv. Jurju ob Stavnici, zadruga z ne
omejenim jamstvom.
Zadruga' temelji odslej na novih pra
vilih, sprejetih na skupščini dne 21. X
1945

..?_ pTavnomočno sodbo vojaškega sot 7^^'^? TOjnega- področja
Sod 789/45 je odrejena zaplembT imo- *
vine obsojenk Franz Inge in Blanke
e
K
*l°b ,Franz' industriali* v Mari- .
boru Meljska cesta 19 - laslnic firme
Ludvik Franz in sinovi.
Pozivajo »e upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem

Štev. 39.

Htran 126.
dišču z natančno navedbo časa, kdaj
j nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 8. novembra 1945.
1449

Z 70/45

Poziv
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja
Sod 871/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca ing. Nassimbenija Ubalda,
gradbenega podjetnika v Mariboru, Vrtna
ul. 12.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču »z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
* dne 7. novembra 1945.
1448

I Z 132/45

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne Časti Snč 176/45 je odrejena zaplemba nepremične imovine obsojenke Pajtler Gabrijele, pos. v Rdečem bregu št. 1.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 8. novembra 1945.
1451

I Z 195/45

Poziv
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja
Sod 923/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenke Wögerer Elize, posestnice v Mariboru, Slovenska ul. 34.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 drii
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
.'
Okrajno sodišče Maribor
dne 13. novembra 1945.
1447

I Z 111/45

Poziv
& pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mesta Maribor Sod 923/45 je odrojena zaplemba imovine obsojenca WÖgererja Hermana, industriale^ v Mariboru.
Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni
prijavijo.svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
^
Okrajno sodišče Maribor
dne 13. novembra 1945.
*
Z 6/45
1461
Z 10/45
Z 11/45, Z 12/45, Z 13/45
Z 14/45

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Mariboru je
uveden zaplembeni postopek imovine
zopet; naslednje obsojence:
1. Stigerja Albe'rta in Sidonijë, tovarnarja in pos. v Slov. Bistrici,

2. dr. Attemsa Ferdinanda in Vande,
pos. gradu in velepos. v Slov. Bistrici,
3. Krafta Otona, tovarnarja v Slov. Bistrici
*
4. Šteinklauberja Karla, Hugona, Ano
in Eriha, tovarnarje na Pragerskem,
5. Seri Ane, pos, v Slov. Bistrici 12,
6. Kaca Jožefa in Iiozalijo, pos. v Zgor.
Polskavi št. 29.
.Pozivajo se upniki spredaj navedenih,
da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve
pri podpisanem sodišču z natančno navedbo časa, kdaj so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 31. oktobra 1945.

8. Pavčič Franc, posestnik, Runarsko 4
— celotna imovina, PVS 62/44 z dne
9. III. 1944 — I 45/45;
*
9. Zakrajš^k Franc, posestnik, Runarsko 5 — celotna imovina, PVS 62/44
z dne 9. III. 1944 — I 46/45;
.
10. Tekavec Franc, posestnik, Ravne
št. 5 — celotna imovina, PVS 32/44 %
dne 14. II 1944 — I 49/45.
Pozivajo se vsi upniki gori navedenih, da v 15 dneh od dneva tega poziva
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču, ki opravlja zaplembo.
%
Okrajno sodišče na Rakeku, odd. V.
dne 9. novembra 1945.

Sp. 10/45-7

Sp 9/45-13

*

1466

Poziv upnikom

*

1467

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti, senat v Mariboru, z
dne 11. VII. 1945, opr. št. Snč 57/45, je
odrejena zaplemba nepremične imovine
obsojenca Krautbergerja Franca, posestnika na Preškem vrhu 11.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče v Prevaljah
dne 14. novembra 1945.
*
I 20/45.
1428

PoziV upnikom

t
!
!
'
j
>•
;
j
i

1460 !

Poziv upnikom

S pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti v Ljubljani, senat
Maribor, z dne 2. VIII. 1945," opr. 'št
Snč 120/45, je odrejena zaplemba nepremične imovine obsojencev Grizolda Jurija .in Jožefe, posestnikov na Muti št. 6.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno šođiščo v PreTaljali
dne 13. novembra 1945.
Sp 20/45

*

|
I
;

S pravnomočno sodbo vojaškega so- J
dišča ljubljanskega vojnega področja t j
Ljubljani z dne 5. VII. 1945; I Sod 63/45,
jo odrejena zaplemba celotne imovine
obsojenca Abela Viljema, solastnika steklarne, tovarnarja, ing. agronomije v;
Hrastniku št. 17 (Sjedinjene tvornice
stakla d. d. v Zagrebu).
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. novembra 1945.
i

• •

i
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Razna oblastva

i

. -

Vsem tiskarnam*

1476

Uredništvo mesečnega kataloga DZS
— ^Slovenski tisk« naproša vse tiskarne,
naj mu sporoče naslednje podatke:
1. Ime tiskarne.
2. Natančen naslov (telef. štev.).
3. Ime lastnika in bivališče.
4. Vodstvo tiskarne z natančnim naslovom vodje.
" 5. Katere knjige, periodični tisk (ča>
sopise in časnike), muzikalije, zemljevide in reprodukcije so natisnili
po 9. maju "t. 1. pa do danes in kaj
pripravljajo še do konca tega leta.
Vsi navedeni podatki so uredništvu
^Slovenskega tiska« nujno potrebni.

• S spodaj navedenimi pravnomočnimi
sodbami so bili obsojeni na zaplembo
imovine:
1. Prebil Jože, kmet, Hudi vrh .16 —
celotna imovina, PVS 90/44 z dne 5. IV.
1944 — I 20/45;
2. Ponikvar Franc, kmet, Benete 1 —
Uredništvo mes. kataloga DZS
celotna imovina, PVS 62/44 z dne 9. III.
»SLOVENSKI TISK«
1944 — I 44/45;
'." ,
Ljubljana, ministrstvo prosvete
3. Hiti Franc, kmet, Nova vas 5 —
(soba 63)
celotna imovina,-PVS 12/44 z dne 13. IV.
1944 - I 51/45; '
ž
1444
4. Dr. Milavec Anton iz^ Ljubljane —
Objava
celotna imovina, Sod. 205/45 z dne
26. IX. 1945 — I -83/45; '
Na podstavi .čl. 49. zakona o Denar5. Ogrir Franc, posestnik, Vel. vrb nem zavodu Slovenije z dne 21. junija
št. 12 — celotna imovina, PVS 90/44 z 1915 in po sklepu upravnega odbora
Denarnega zavoda Slovenije z dne 2. nodne 5. IV. 1944 — I 21/45;- " *
6. Špeli Janez, kmet, Šmarata št. 4 vembra 1915 je, pooblaščena podpisovati
— celotna imovina, PVS 83/44 z dne za Denarni zavod Slovenije, podružnica
• Novo mesto,- Stepišnik Eia, uradnica.
29. III. 1944 — I 32/45;
Predsednik upravnega odbora
7. Hribar Anton, kmet, Benete 5 —
•Denarnega zavoda Slovenije!
celotna imovina, PVS 62/44 z dne 9. •.
1944 _ i 43/45..
Itogplj Anton s. r ,

Stran 127.

Štev. 39.

Razno

Izgubljene listine
1440

Poziv upnikom in dolžnikom
Pozivajo se vsi upniki in dolžniki
Celjske posojilnice d. d. v Celju ter
njenih podružnic v èoàtanju in Mariboru, da v 8 dneh od objave tesa poziva
prijavijo vse svoj* terjatve in dolgove
ter priložijo potrebne dokazilne listine.
Pravice, ki do tega roka ne-bodo prijavljene, ugasnejo.
Delegat min. za finance NVS
pri Celjski posojilnici d. d.
v Celju

Izgubili smo malo evid. tablico za
avtomobil št. 0441, izdano od min. za
lokalni promet, cestnoprometni odd. v
Ljubljani. S tem jo preklicujemo.
Mestni odbor OF Ljubljana,
1439
Prešernova ul. 3.
Izgubil sem indeks tehnične fakultete
univerze v Ljubljani na ime Andolšek
Andrej iz Vel. Lašč. S tem ga preklicujem.
1432
Andolšek Andrej

Izgubil sem. službeno legitimacijo
1441/ št. 918, izdano od komande narodne miv Ljubljani na ime Bec Anton, miPoziv
• I lice
ličnik iz Ljubljane. S tem jo prekliKer so po odloku AVNOJ-a z dne-, cujem.
21. novembra 1944 nični m neveljavni • 4431
Bcc Anton,
t
vsi pravni posli, sklenjeni z okupatorjem, se pozivajo vsi, ki so si iz katerega
sem izpričevali o dovršenem
koli naslova (nakup, najem, izposoditev, IV.Izgubil
razredu
in mali maturi na meščanshramba, darilo) pridobili kakršne ko i ski šoli v Novem
iz 1. 1943. na
predmete last Celjske posojilnice d. <i. ime Blažič Viktor izmestu
Smolenje vasi, okr.
v Celju in njenih podružnic v Šoštanju Novo
mesto. S tem. jih preklicujern.
in Mariboru, da jih najkasneje v/oku
Blažič Viktor
8 dni od objave tega poziva vrnejo ali 1453
pa prijavijo delegatu min za finance
pri Celjski posojilnici d. d. v Celju, ^Izgubila sem nakaznico za kurivo^e^
Trg svobode. V nasprotnem primeru se , rija A št. 24094, izdano od mestnega
bo proti prizadetim oblastveno posto-/ gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
palo;
. .
/ Borštnar Marija iz Ljubljane. S tem jo
#
Delegat mm. za finance NVS preklicujern.
pri Celjski posojilnici d. d.\ 1454
Borštnar Marija r,
<*«
v Celju
1458
Vabilo
na VI. redno letno skupščino
>Posmrtninsko zadrugo banovinskih
uslužbencev in upokojencev v Ljubljani«
z. z o. j., ki bo v nedeljo dne 2. •decernbra 1945 ob 10. uri dopoldne v sindikalni
dvorani uslužbencev ministrstva za finance v Ljubljani, Poljanska cesta _ 1
(prej finančna direkcija) z naslednjim
dnevnim redom:
1. Poročilo upravnega odbora.
2. Sklepanje o letnem sklepnem računu za leto 19-14. in za čas od 1. januarja do 30. novembra 1945 ter o
uporabi poslovnega prebitka.
3. Poročilo nadzornega odbora.
4. Predlogi in pritožbe zadružnikov.
5. Sklepanje o razrešnici članom
upravnega in nadzornega odbora.
6. Sklepanje o prestanku zadruge.
7. Določitev likvidatorjev.
8. Samostojni predlogi. .
9. Slučajnosti.
Ako bi ta skupščina -ob navedenem
času ne bila sklepčna, bo v nedeljo dne
23. decembra 1915 ob 10. uri dopoldne
na istem mestu in z istim dnevnim redom druga skupščina, ki bo v smislu
§ 54. pravil sklepala veljavno ne glede
na število« na vzočnih zadružnikov.'
Upravni odbor

Izgubil semTriäkaznico za kurivo serija C št. 5942, izdano od mestnega
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Bullinger Leopold iz Ljubljane. S tem
jo preklicujern.
1468
"
Bullinger Leopold
Izgubila sem izpričevalo L, II. in III.
razreda II. drž. ženske realne gimnazije v Ljubljani na ime Falout Marija
iz Ljubljane. S tem jo preklicujern.
1437
Falout Marija

št. 8 in dovolilnico za kolo, vse na ime
Kalan Jožef iz Oglenšaka. S tem jib
preklicujern.
1446
Kalan Jožel
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani in prometno knjižico za kolo,
oboje na ime Kamnikar Alojz iz Ljubljane. S tem jih preklicujern.
1423
Kamnikar Alojz
Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kapus Franc, dijak iz
Ljubljane. S tem jo preklicujern.
1455
Kapus Franc
Izgubil sem začasno osebno izkaznico
1st» 51, izdano od krajevnega NO v Zaf plani na ime Kavčič Dragica iz Zaplaue,
' okraj Vrhnika. S tem-- jo preklicujern.
1425
Kavčič Dragica
Izgubila sem izpričevalo 1. razreda
drž. trgovske akademije v Ljubljani za
1. 1942/43. na ime Kavčič Metka iz Ljubljane. S tem ga preklicujern.
1469 .
Kavčič Metka
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 10418, izdano od mestnega
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
tKenig Maks iz Ljubljane. S tem jo pre»
Micujem.
'1474
Kenig Maks
^-"~~~*
»
Uničen mi je bil indeks medicinske
fakultete univerze v Ljubljani na ime
Koršič^ Marijan iz Ljubljane. S tem ga
preklicujern.
1429 •
Koršič Marijan
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od krajevnega N00 Uršna sela
na ime Kovic Vera, Uršna sela. S tem
jo preklicujern.
1464
Kovic Vera

Izgubil sem prometno knjižico za
kolo, izdano od komande narodne milice v Ljubljani na ime Ferčnik Herman iz Ljubljane. S tem jo preklicujern.
1424
* Ferčnik Herman

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani in železničarsko legitimacijo,
izdano od direkcije drž. železnic v Ljubljani, obe na ime Kozlevčar Franc ii
GrosupljaS S tem jih preklicujern.
1436
Kozlevčar Frane

Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica,- izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Jančar 'Ana
iz Ljubljane. S tem jo preklicujern.
1457
Jančar Ana

Izgubil sem izpričevalo VIII, razreda
klasične gimnazije v Ljubljani iz leta
1939/40. na ime Hinko Lebinger iz Litije. S tèm ga preklicujern.
1433
Lebinger Hinko

Izgubil serri izpričevalo završnega izpita na drž. melč. šoli v Žalcu iz leta
1939. na ime Jošt Jožef iz Gornje Ložnice pri Žalcu. S tem ga preklicujern.
1463
"
'
Jošt Jožel

Uničen mi je bil indeks medicinske
fakultete univerze v Ljubljani na ime
Malavašič Rudolf z Vrhnike. S tem ga
preklicujern.
1473
Malavašič Rudolf
•
Izgubil sem orožni list Št. 180, izdan
dne 20. ••. 1945 od okrajnega N00

Izgubil som naslednje listine: orožni
list št. 183 za kal. 16, lovsko dovolilnico

Štev. 39.

Stran 128.
v Kranju, lovsko izkaznico, katere datum in številka izdaje mi nista znana,
in začasno / osebno izkaznico št. 89/1,
izdano od KNOO v Goricah. S tem jih
preklicujem. ,
Mali Franc,
1426
čevljarski mojster, Golnik 201

Izgubil sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice \
Ljubljani na ime Novak Franc iz Ljubljane, Rožna dolina. S tem jo preklicujem.
1438
.
Novak Franc
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 18640, izdano od mestnega go.
spodarskega sveta v Ljubljani na ime
dr. Pestotnik .Pavel iz Ljubljane. S tem
jo preklicujem.
1489
Djr. Pejätotnik FftTel

Izgubil sem spoznavno tablico za motorno kolo št. S 6149, ki jo je izdal prometni odsek okrožnega narodnoosvobodilneK odbora v Mariboru. S tem Jo
preklicujem.
PolonSak Franc,
eloktromehanik in Šofer
1443
pri Avtoprometu MLP Maribor.
Izgubi] sem začasno službeno izkaznico št. 117565, izdano od železniške
upravo v Ljubljani na ime Tarman Matevž iz Dovjega št. 08. S tem jo preklicujem.
14421
Tarman MatevI
Izgubil sem novo oeebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Turnšek Ivan iz Ljub
Ijane. S tem jo preklicujpm.
1456
Turnšek Iv/m

Izgubili smo sprednjo evidenčno tablico našega osobnega avtomobila št. S
6260. S tem jo preklicujemo.
Tvornice Zlatorog
1459
Maribor.
Ukradena mi je bila osebna izkaz,
niča, izdana od krajevnega N00 Ratje
pri Hiujah na ime Verce Jožefa h Hinj
št. 16, S tem jo preklicujem.
Vercc Joïola
1427
Izgubil gem šofersko izkaznico, izdano
26. oktobra 1945 na ime Vrečko Matija
iz Trške gorce šL 15, okraj Celje. S tem
jo preklicujem.
1465
Vrečico Matija
Izgubil sem orig. izpričevalo o završnem izpitu delovodske šole (elektroinštalaterski odd.) v Ljubljani, izdano
I. 1934. nu ime Zeleznikar Marijan iz
Uroguplja. S tem ga preklicujem.
1462,
zeleznikar Marijan
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URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik l •.

Številka 40.

Priloga k 54. kosu • dne 21. novembra 1Ü45.

Objave
Bare rojene Ferčak, rim. kat. vere, poročen, pristojen in stalno bivajoö v Gomilici št. 101, po poklicu mali posestnik,
je odšel dne 6. februarja 1945 na prisilno delo v Szouibathely na Madžarsko.
Pri bombardiranju vojašnice dne 26.
marca 1945 je bil v nekem poslopju, ki
se Je ob tem bombardiranju zrušilo na
njega in je tam takoj umrl.
Ker je potemtakem verjetno, da je
Zver Stefan mrtev, se uvaja na prošnjo
žene Zver Terezije roj. Bojnec, stanujoče
v Gomilici št. 101, postopanje za dokaz
smrti pogrešanega in se izdaje poziv,
da se do
25. februarja 1946
o pogrešanem poroča sodišču ali s tem,
postavljenemu skrbniku Severu Josipu,
sodnemu uradniku okrajnega sodišča v
Dolnji Lendayi.
Po preteku tega roka in po izvedbi
dokazov se bo o dokazu smrti odločilo."
Okrajno sodiščp v Dolnji Lendavi,
ođd. L,
dne 15. novembra 1915.
*
1470
I Z 201/45

Sodna oblastva
Trgovinski register
Spremembe in dodatki:
321.

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. novembra 1945. _
Po uredbi ministrstva za trgovino m
preskrbo Ur. list St. • 809/44 v zvezi z
odločbo Istega ministrstva oboje z>dne
9. oktobra 1945, II št. 778/1-45, se Je
pri firmi:
,
, , t
Besedilo: Pokrajinski prehranjevalni
zavod »Prevod« • Ljubljani
vpisalo novo besedilo firme:
•
Nabavljalni zavod Slovenije »Narod«
X LjubljanL
=
Izbrisali so se: .imetnik »šef pokrajinske uprave v Ljubljana, dosedanji
predsednik, zavoda Gračner Ivan, podpredsednik dr. Eiletz Leopold in Prokurist Nagode Leopold,
vpisali pa: novi imetnik »Federalna
Slovenija«
In novi funkcionarji zavoda:
predsednik: Novak Franjo, veletrgoPoziv
yec v Ljubljani,
S. pravnomočno eodbo vojaškega sopodpredsednik: List Franc, podravna-;
dišča mesta Maribor Sod 923/45—16 je
telj >Navoda< v Ljubljani
' ;•'•'
in prokuristi: Šramel Bogomir, Pucelj odrejena zaplemba imovine obsojenca
France in Leskošek Franc, vsl.žefiod- ing. Friedaua Ferda, Studenci, Na
obrežju št. 3.
pekov »Navoda« v Ljubljani.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh priOkrožno sodišče • Ljubljani
javijo svoje terjatve pri podpisanpm
, dne 14. novembra 1946.
sodišču z .natančno navedbo, časa, kdaj
Rg A VII 281/9
so nastale.
Okrajno sodiSČe Maribor
dne 14. novembra 1945.
Zadružni register
' •, Spremembe in dodatki:
822.
Sedež: Ljubljana.
?
Dan vpisa: 16. novembra 1945.
Besedilo: Občekoristna zadruga «a
stavbe in stanovanja v, Ljubljani, zadruga z omejenim jamstvom.
Izbriše se zaradi smrti član upravnega odbora dr. ing. Kasal Miroslav,
vpiše pase član upravnega odbora: ing.
.Urbančic Bogdan v Ljubljani, Gradišče
it 16.
Okroino sodiSce v Ljubljani ,
dne 14. novembra 1945.
, .
Zadr. III 34/72
Ok 1/46-2

1490

UvedBa postopanja za dokaz
smrti
Zver Štefan, rojen dne 19. aprila 1909
$ NedelicL zak. sin Zvera Štefana in

I Z 124/45

1471

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča slov.
narodne časti H SnČ 8/45 je odrejena
zaplemba četrtine imovine obsojenca
Karničnika Gašperja, posestnika v Puščavi.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje, terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 15. novembra 1945.
D Z 22/45

*

1472

Poziv
S pravnomočno sodbo sodišča «lov.
narodne časti II Snč'K9/45 je odrejpna
zaplemba • imovine obsojenca • Moserja
Jožefa, posestnika na Pobrežju, Ob Dravi št. 12.
.
Pozivajo so upniki, dn v 15 dneh prijavijo svoje-terjatve. pri podpisauem

sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 15. novembra 1945.
I Sp 58/45-2

t

*

t

1475

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo sodišča sloven,
ske narodne časli, senata v Mariboru
z dne 17. VIII. 1945, opr. št. Snč 102/45,
je odrejena zaplemba nepremične imovine obsojenca -Baumana Feliksa, pos.
iz Hardeka pri Ormožu.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve podpisanemu sodišču.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 6. novembra 1945.

Razna oblastva
Št. 1183/45.

1482

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto laboranta uradnika oziroma
laboranta zvaničnlka pri zavodu za
anorgansko tehnologijo.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 25. novembra 1945 na rektoratu
univerze v Ljubljani. Prednost imajo
absolventi nižjih srednjih strojniških
šol. Zaželeno je nekaj znanja kemije
in strojništva oziroma praksa v kemičnih .obratih ali mehanskih delavnicah.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 14. novembra 1945.
Rektor: Kral g. r.

Razno
1492
Dražbeni oklic
Občinska hranilnica v Krškem proda
na javni dražbi, ki bo dne 1. decembra
1945 ob 10. uri na mestu samem, hišo
št. 65 z vrtom in gospodarskim poslopjem v Krškem. Dražbeni pogoji :>o pri
rdpisanem zavodu vsak delavnik*" od
do 12. ure dopoldne na vpogled. Pod
cenilno vrednostjo din 125.250.— se ne
bo prodajalo.
Občinska hranilnica v Krškem
II. št. 1096/1.

*
VABILO
na
ustanovno skupščino
. »STEKLO« d. d. v Ljubljani,
ki bo dne 80. novembra 1945 ob 9 uri
v prostorih Zbornice TOI v Ljubljani,
Beethovnova ulica JO s tem)e
dnevnim redom
1. Začetek in konstituiranje skup.

some;

....

. ....

Btran 130.

Štev. 40.

2. sklepanje o ustanovitvi delniške
družbe in končnoveljavna ugotovitev
družbine pogodbe;
3. volitev devetih članov upravnega
odbora;
4. volitev petih članov nadzornega odbora in petih namestnikov.
V Ljubljani dne 19. novembra 1945.
Kreutzer Pavel, Dr. Schauer Dolle
oblastveno postavljena pooblaščenca
Izgubljene listine
Izgubil sem zač. osebno izkaznico
St. 372, izdano od kraj. N00 v Smartnem
pri Litiji na ime Baš Alojz iz Jablanških
Lazov št. 11, obč. Šmartno pri Litiji.
S tem jo preklicujem.
1480
Baš Alojz
Izgubila sem začasno osebno izkaznico, izdano od KN00 na Vrhniki, glasečo se na ime Deter Majda z Vrhnike.
S tem jo preklicujem.
1505
Deter Majda
Izgubil sem izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu drž. realne gimnazije v
Novem mestu iz 1. 1940. na ime Heferle
Kari iz Poljan, okraj Novo mesto. S tem
ga preklicujem.
1478
Heierle Kari
Izgubil sem spoznavno tablico za motorno kolo št. S 0064, izdano od ministrstva za lokalni promet v Ljubljani.
S tem jo preklicujem.
Hussu Adolf,
delegat ministrstva za gradnje
pri gradbenem podjetju Cihlar,
1504
Ljubljana.
Ukradena mi je bila nova osebna izkaznica, izdana od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Jelen Marija
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1422
Jelen Marija
Izgubil sem prometno knjižico za kolo,
izdano od bivše uprave policije v Ljubljani na ime Knez Miran iz Ljubljane.
S tem jo preklicujem.
1479
Knez Miran«
Ukradeno mi je bilo izpričevalo o nižjem tečajnem izpitu III. drž. realne
gimnazije v Ljubljani iz 1. 1941/42. na
ime Krašovec Bojan iz št. Vida pri
StičnL S tem ga preklicujem.
1484
Krašovec Bojan
Iz avtomobila mi je bilo ukradeno
vozno dopustilo za osebni avto Kapitän,
izdano od okrožnega odbora OF, odsek
za promet v Celju z evid. štev. S 0916.
S tem ga preklicujem.
Delegat ministrstva
za industrijo in rudarstvo
France Kumer
pri tvrdki L. Laurich,
1503
tovarna usnja, Slov. Konjice

Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od mestnega N00 v Črnomlju na
ime Majerle Angelca iz Vojne vasi,
okraj Črnomelj. S tem jo preklicujem.
1481
Majerle Angelca
Izgubila sem novo osebno izkaznico
št. 1580, izdano od trškega N00 Domžale na ime Mavko Milena, Domžale,
Rojska c. 40 in izkaznico za kolo št. 4515.
S tem obe preklicujem.
1502
Mavko Milena
Izgujail sem izpričevalo III. b razreda
meščanske šole v Ljubljani (na Prulah)
iz 1. 1940/41. na ime Meglic Rado ix
Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1485
Meglic Rado
Ukradeno mi je bilo dovolilo za vožnjo z motorn' i vozilom, izdano dne
6. IX. 1945 od narodne vlade Slovenije,
cestno prometni odsek, ministrstvo za
lokalni promet, Ljubljana, evid. štev.
vozila St. št. 93502, znamka Opel Kadet,
motor štev. K 37-18561, na ime Miklaužina Matija, lesna industrija, Preserje.
Braslovče. S tem ga preklicujem.
1491
Miklaužina Matija,
Preserje - Braslovče
Izgubila sem indeks in legitimacijo
medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime Perera Štela iz Splita. S
tem jih preklicujem.
1496
Perera Stela
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N0 v Podnartu na ime
Perne Terezija iz Posavca št. 15. S tem
jo preklicujem.
1483
Perne Terezija
Izgubil sem orožni list št. 23, Izdan
od mestnega N00, odsek za notranje zadeve v Kočevju na ime Poje Anton iz
Inlaufa, obč. Gor. Briga pri Kočevju.
S tem ga preklicujem.
1497
Poje Anton
Izgubilo se je potrdilo o prijavi osebnega avtomobila Skoda, št. motorja 59676,
prejšnja evid. št. LB 917, sedanja evid.
št S 0249. Potrdilo je bilo izdano od
cestnoprometnega oddelka ministrstva
za lokalni promet v Ljubljani. S tem
ga preklicujemo.
>Sadjec d. d., Ljubljana,
1506
Tyrseva cesta št. 29
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Skvarča Valentina Iz Ljubljane.
S tem jo preklicujem.
1477
Skvarča Valentina
Izgubil sem maturitetno izpričevalo
iz 1. 1937/38. jn vsa razredna izpričevala drž. realne gimnazije v Mariboru

na ime Slatinšek Jožef iz Radmirja. S
tem jih preklicujem.
1486
Slatinšek Jožet
Izgubila sem rumeno železniško legi«
timacijo št. 50241, izdano od direkcije
drž. železnic v Ljubljani na ime Suhadolc Marija iz Ljubljane, Zelena jama,
S tem jo preklicujem.
1494
Suhadolc Marija
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Šebenjk Roža iz Ljub«
ljane. S tem jo preklicujem.
1495
Šcbcnik Roža
Izgubila sem izpričevalo I. razreda
srednje tehniške šole, odd. za pletarstvp, v Ljubljani za 1. 1927/28. na ime
Štembal Ivanka iz Iške vasi pri Ljubljani. S tem ga preklicujem.
1488
Stembal Ivanka
Izgubila sem naslednje dokumente:
1. izpričevalo o dovršitvi I. letnika
trgovske akademije v Mariboru iz leta
1933/34., glasečo se na ime Volk Matilda,
2. izpričevalo o dovršitvi 1•. letnika
trgovske akademije v Mariboru iz leta
1934/35., glaseče se na ime Volk Matilda.
Obe navedeni šolski izpričevali s tem
preklicujem.
1501
Sne Matilda roj. Volk.
Pri vlomu dne 17. novembra 1945 so
mi bile ukradene:
1. osebna izkaznica št. 074092 z dne
28. VII. 1945,
2. izkaznica za moško kolo št. 25146,
izdani od komande narodne milice v
Ljubljani in
3. nameščenska izkaznica, izdana od
občine Št. Vid nad Ljubljano 1. 1940.
Navedene listine e tem preklicujem.
1487
Traven Anton,
Št. Vid nad Ljubljano, Vižmarje 162
Izgubila sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime
Vasic Marjeta iz Novega mesta. S tem
ga preklicujem.
1498
Vasic Marjeta
Izgubil sem izpričevalo VIII. razreda
s klavzulo o opravljenem višjem tečaj,
nem Izpitu na I. drž. realni gimnaziji
v Ljubljani iz 1. 1941. na Ime Vošnjak
Mitja iz Ptuja. S tem ga preklicujem.
1493
Vošnjak Mitja
Uničen mi je bil Indeks pravne fakul.
tete univerze v Ljubljani na ime Vrhunec Marko iz Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1489
Vrhunep Marke
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URADNI LIST
SLOVENSKEfiA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Priloga k 55. kosu z dne 24. novembra 1845.

Letnik I/H.

Narodna vlada Slovenije
1554

St. 7785

Poziv
Vnovič se pozivajo vsa privatna in
državna industrijska podjetja kakor tudi
vse ostale ustanove, ki izplačujejo ali
so izplačevale po osvoboditvi iz lastnih
sredstev, fondov in samopomoči podpore
za onemogle, pokojnine, dodatne pokoj,
nine, pogrebnine ipd. za svoje uslužbence izven okvira Federalnega zavoda
za socialno zavarovanje, ki doslej še niso
vložili svoje prijave ministrstvu za socialno politiko, da do vključno 30. novembra 1945 dostavijo ministrstvu za socialno politiko v Ljubljani naslednje podatke:
1. naziv in naslov podjetja ali ustav
nove,
2. naziv fondov (ako obstoje posebni
fondi),
3. stanje celokupnega imetja fondov
na dan 31. marca 1941 in na dan
30. junija 1945 — ločeno,
4. celokupne obveznosti posameznih
fondov na dan 31. marca 1941 in na
dan 30. junija 1945 — ločeno,
5. dohodke in sredstva posameznih
fondov,
6. število članov posameznih' fondov
in višino enomesečnega morebitnega prispevka vseh članov na dan
popisa oz. v času po osvoboditvi,
7. število podpirancev oz. upokojencev
fonda in enomesečno vsoto vseh
podpor oz. pokojnin (dodatnih po• kojnin) na dan popisa oz. v času
po osvoboditvi,
8. višino minimalne in maksimalne
podpore oz. pokojnine (dodatne pokojnine) na dan popisa oz. v času
po osvoboditvi.
Prilože naj še tri izvode pravil oz.
pravilnikov.
Ljubljana dne 23. novembra 1945.
Ministrstvo za socialno politiko,
statistični odsek

Sodna oblastva
To 5/45-5.

1537

Sklen
Razprava o tožbi Miillerja Ivana, eedaj neznanega bivališča v Avstriji, proti
Müller Vidi v Ratečah-Planica 126, radi
ločitve zakona oz. razveze zakona se
določa na
dan 7., decembra 1945 ob pol 10. uri
pri tem sodišču v sobi 140, II. nadstropje.
Tožniku, čigar bivališče ni znano, se
postavlja tov. dr. Leskovic za skrbnika,

ki ga bo zastopal na njegovo nevarnost
in ob njegovih stroških, dokler ne nastopi sam pred sodiščem, ali ne prijavi
drugega pooblaščenca.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 17. novembra 1945.
To 15/45-3.

*

1536

Sklep
Razprava o tožbi Petovič Frančiške,
zasebnice v Ljubljani, Tyrseva cesta 2,
proti Petoviču Antonu, biv. aktivnemu
oficirju, sedaj neznanega bivali2ča, radi
ločitve zakona se določa na
dan 7. decembra 1945 ob pol 9. uri
pri tem sodišču v sobi št. 140, II. nadstropje.
Tožencu, čigar bivališče ni znano, se
postavlja za skrbnika dr. Leskovic, sodnik, k! ga bo zastopal na njegovo nevarnost in ob njegovih stroških, dokler ne
nastopi sam pred sodiščem ali ne prijavi drugega pooblaščenca.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. novembra 1945.

Trgovinski register
Vpisi:
S2S.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. novembra 1945.
Besedilo:
slovensko: »Papir-pronick, podjetje
za papir in graîicne potrebščine d. d.
v Ljubljani,
srbskohrvatsko: »Papir promet« poduzeće za nartiju i grafičke potrebe a. d.
u Ljubljani,
_ angleško: »Papir-proniet« The Institution for paper and graphical necessity
joint-stock company in Ljubljana,
francosko: sPaDir-promcte Etablissement pour le papier et les articles graîiques s. a. à Ljubljana,
italijansko: »Papir-promet«, Società
per lp. ca.ta e gli articoli grafici S.A.
a Ljubljana.
Namen družbe je:
a) da nakupuje in prodaja na veliko
vse vrste papirja, papirne izdelke in
grafične ter druge v to stroko spadajoče
potrebščine,
b) da strokovno pripravlja te izdelke
za domači in tujezemski trg ter sodeluje pri izvozu in uvozu gori omenjenih
predmetov,
c) da ustanavlja, pridobiva, jemlje v
zakup in obratovanje druga, bodisi že
obstoječa, bodisi nova podjetja iste stroke in naprave, ki naj služijo namenom
te stroke,
Č) da razširja lastna podjetja z ustanavljanjem podružnic in zastopstev poslovalnic in zalog doma in v tujezemstvu,
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d) da sodeluje pri podjetjih z enakim
ali podobnim namenom,
e) da si prizadeva, da se uveljavi doma in v tujezemstvu strokovno čim bolj
dovršeno tipizirano blago, navedeno
pod a).
Družbina oblika: Delniška družba,
ustanovljena z dovoljenjem ministrstva
za trgovino in preskrbo z dne 1. oktobru 1945, II št. 662/2 iz 1945 na ustanovni skupščini dne 2. oktobra 1945 za
nedoločen čas.
Delniška glavnica znaša 1,000.000 din
in je razdeljena na 1000 delnic po
1000 din, ki se glasijo na ime.
Firma so podpisuje kolektivno, in acer tako, da se pod cd kogar koli pisano,
tiskano ali s štampiljko vtisnjeno besedilo tvrdke podpišeta dva člana upravnega odbora ali pa en član in ravnatelj s
prokuro oz. kak Prokurist ali pa ravnatelj in prokurist, in sicer zadnja dva
vedno s pristavkom p.p. (per procure).
Družba objavlja vse svoje razglase
pravnoveljavno v uradnem listu svojega
sedeža in v uradnih listih sedežev svojih podružnic.
Člani upravnega odbora so'
Šega Matija, referent ministrstva za
trgovino in preskrbo, predsednik,
Skala Hugo, trgovec, Mirje, podpredsednik,
Štolfa Vida, uradnica ministrstva xa
trgovino in preskrbo,
Golob Franc, delegat ministrstva za
trgovino in preskrbo,
Bregar Edo, uradnik ministrstva ze
industrijo in rudarstvo,
Skerlavaj Milan, delegat ministrstva
za trgovino in preskrbo,
Kralj Franjo, prokurist, Beethovnova
14, vsi v Ljubljani
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 14. novembra 1945.
Zt 47/45 — Kg B III 174/1
Spremembe in dodatki:
321.
Sedež: Bežigrad pri Celju.
Dan vpisa: 26. oktobra 19-15.
Besedilo: Oater Ivo.
Po začasni odredbi Narodne vlade Slovenijo z dne 18. X. 1945, It. Pers 3093.
se postavlja vse premično in nepremično imetje Caterja Ivana, kolikor ga je
v BukovŽlaku ali kjer koli na ozemlju
federalne Slovenije, pod začasno drzavno upravo.
Za začasnega upravitelja temu premičnemu ini nepremičnemu imetju ee
postavlja I. Krepelj iz Celja.
Okrožno kot trg. sodišče T Celju
dne 26. oktobra '945
A II 16717

Siran 132.
*25.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 20. novembra 1045.
Besedilo: Hrvatska zemaljska banka
Ä. d. podružnica Ljubljana.
Z odločbo Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za finance z dne 6. XI. 1945,
št. V-817-1945, v zveri z rešitvijo ministrstva za finance DFJ VII-ŠI.-7100 z
dne 24. IX. 1945 je bila odrejena likvidacija družbe.
Likvidatorji:
dr. Povh Vekoslav, pomočnik< upravnika Denarnega zavoda Slovenije,
Bregar franc, upravnik podružnice
Denarnega zavoda Slovenije in
Orel Boris, ravnatelj etnografskega
muzeja, vsi v Ljubljani.
Likvidacijska firma: kakor doslej 8
pristavkom >v likvidaciji«.
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo
likvidacijsko firmo tako, da vedno po
dva izmed njih pristavita svoj lastnoročni podpis pod pisano, tiskano ali odtisnjeno besedilo firme.
Izbrišejo se člani dosedanje uprave:
Ljubic Josip, Dolinšck Lavoslav, Orel
Boris, Bohu! Kari, Svetec Vida, dr.
Gramberg Ferdinand, dr. KostrenČič Nikola in Mihalovich Anton.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. novembra 1945,
Rg B II 127/23
326.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. novembra 1945.
, Besedilo: »Opeka« družba z o. z.
Družbena pogodba z dne 15. X. 1934
ee v odstavkih >Cetrtiè4 in >Devetič«
spremeni tako, da se odslej glasi:
a) odstavek >Cetrtič<: >Družba ima
dva ali več poslovodij.«
b) odstavek >Devetič«: >Družbo zastopata na zunaj, napram sodiščem in
oblastvom po dva poslovodji kolektivno.
Tvrdka družbe, ki je lahko od kogar
koli pisana, tiskana ali s štampiljko
vtisnjena, ee podpisuje na ta način, da
po dva poslovodji pristavita pod besedilo tvrdke svoj lastnoročni znak.« ,
Izbrišejo se poslovodje: Dermastia
Kari, dr. Kržan Franc, Osana Josip in
Škrbec M'tîîa, vpišejo pa se novi.poslovodje:
Nemec Ivan-Vojko, predsednik Ljudske posojilnice, zadruge z o. L v Ljubljani,
Cerne Franc, delavec v Ljubljani, Muzejska 7,
Kröpfl Janez, ravnatelj v Ljubljani,
Jegličeva 11,
Dolenc Jožef, skladiščnik v Ljubljani,
Cesta na Vrhovce 20.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 14. novembra 1945.
Rg C V 154/4
B27.
*
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 20. novembra 1945.
Besedilo: Splošno jugoslovensko bančno društvo d. d. podružnica Ljubljana.
Z odločbo Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za finance z dne 6. XI. 1945,
št. V-816-1945, y zvezi z rešitvijo mini-
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zadružni register

nadalje določi višino obremenitve v ileiu
in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana; c) da posreduje med člani
in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event
spornih odnosov (komasacija); č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in
izvedbo ol ovitvenih del; d) da skupno
nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeIjuje med svoje člane gradbeni material;
e) ùa s pritegnitvijo vseh razpoložljivih
delovnih moči pod vodstvom tehničiiega
strokovnjaka obnovi porušena naselja po
predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti od pristojnih vojaških, oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po
njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev In
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo
oziroma v 10 zaporednih obrokih.
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasnl
deski. Vabilo na skupščine pošlje poleg
tega vsem N00, v območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim najmanj
8 dni pred skupščino.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki
odsekov in 6 članov, ki jih voli skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna,, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Vilman Lojze, tov. mizar na Jesenicah, predsednik,
Cebulj Jože, trg. posrednik na Jesenicah, tajnik,
Košir Jože, trgovec na Jesenicah, bla.
gajnik,
ing. Bleiweis Jana, tehn. uradnik KID,
Jesenice,
ing. Svetina Franjo, gradb. ref. MOO,
Jesenice,
, Pogačnik Nande, tov. delavec na Jesenicah,
Regoveo Miloä, gradbenik na Jesenicah,
Vovk Janez, posestnik na Jesenicah,
Krop e j Gregor, sped, uradnik na Jesenicah.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dna 14. novembra 1945.
Zt 45/45 - Zadr. V 33/1

Vpisi:
330.
Sedež: Jesenice.
Dan vpisa: 15. novembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim Jamstvom na Jesenicah.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 23. septembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge Je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega po.
sameznesa člana in za celotni okoliš; 1

831.
Sedež Maribor.
Dan vpisa: 8. novembra 1945,
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga
z omejenim jamstvom v Mariboru.
Zadruga je bila ustanovljena na fkup.
Soipi dne 26. avgusta 1945 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge Je: a) nabava gospodarskih In življenjskih potrebščin za
članstvo brez posrednikov;
b) vnovcevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov;
ç) ustanavljanje podružnic aH oddajališč, 'posebnih odsekov za pospeševanje posameznih EosDodarskih ••••• ka-

strstva za finance DFJ K št. 977 z dne
12. V. 1945 in akta istega ministrstva
VII-št. 5242 od 15. VIII. 1945 ter odločbo ministrstva za finance federalne
države Hrvatske štev. 7800/45 z dne
18. VIII. 1945 je bila odrejena likvidacija družbe.
Likvidatorji:
dr. Povh Vekoslav, pomočnik upravnika Denarnega zavoda Slovenije,
Bregar Franc, upravnik podružnice
Denarnega zavoda Slovenije in
Parcer Kari, načelnik oddelka Mestne
hranilnice, vsi v Ljubljani.
Likvidacijska firma: kakor doslej s
pristavkom »v likvidaciji«.
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo
likvidacijsko firmo tako, da bosta pisanemu, tiskanemu ali odtisnjenemu besedilu firme pristavila po dva likvidatorja
svoj lastnoročni podpis.
,
Izbriše se uvedba začasne uprave ter
upravitelji:
Parcer Kari, Orel Boris in Premrov
Milivoj.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. novembra 1945.
Rg B III 66/22
828.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 13. novembra 1945.
Besedilo: Drago Rosina.
Izbriše se upravitelj Fritz Pinteritsch
iz Maribora.
Okrožno sodišče v Mariboru
1
dne 13. novembra 1945.
Rg A I 253/13
329.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 14. novembra 1945.
Besedilo: Thoma in Comp.
Po odločbi Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo v
Ljubljani z dne 11. VÌI. 1945, zap. št.
Pers. 828, se izbrišejo začasni upravitelj Janisch Fritz iz Maribora ter lastniki Ripper Emil, tovarnar v Mariboru,
Janisch Hans, Titz Rudolf in Thoma
Walter, vsi tovarnarji v Landskronu.
Vpiše se delegat ministrstva za Industrijo in rudarstvo ing. Lipovšek Bogdan.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. novembra 1945.
Rg A III 99/15.

Stran 1S3.
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kor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva,
živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, če
in dokler nI v istem okolišu posebne zadruge te vrste;
č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist;
d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanj© predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega
sodelovanja ter prebujanja zadružne
zavesti.
Vse te naloge opravlja za samopomoč
in izboljšanje gospodarstva svojih članov
in delovnega ljudstva.
Zadružni delež znaša 150 dinarjev in
se vplača v 10 obrokih.
Jamstvo je omejeno.
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Oznanila se izvršujejo na ta način, da
se nabijejo na zadružni razglasni deski.
upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki
odsekov in 8 članov, ki jih voli skupSčina za dobo 3 let.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuîeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Reher Anton, višji davčni upravitelj v
pokoju, Maribor, predsednik,
Brandner Anton, mestni uradnik, Maribor, podpredsednik,
Selinšek Jože, strojnik, Maribor, tajnik,
Vehovar Jože, poštni uradnik, Maribor, blagajnik,
Kopret Jakob, ključ, skupinovodja del.
drž. žel., Maribor—Nova vas,
Bajt Tone, uradnik zavoda za soc. zavarovanje, Maribor,
Simčič Anton, strojni ključavničar,
Ma ribor—Pobrežje,
Poropad Ivan, uslužbenec >Splošne«,
Maribor—Tezno,
Pievano Franc, klepar del. drž. žel.,
Maribor—Studenci,
_ Vezjak Danilo, carinski zvaničnik, Maribor—Pobrežje,
Kurbus Ludvik, upravnik pošte, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. novembra 1945.
Zadr. II 85/2.
332.
*
Sedež: Ormož.
Dan vpisa: 1'4. novembra 1945.
, Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Ormožu.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 7. oktobra 1945 za nedoločen
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
^ačrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega
strokovnjaka izdela pror
ačun obnovitvenih del za vsakega po« eameznega člana in za celotni okoliš;
«adalje
določi višino obremenitve v delu
*n denarju in odplačilni načrt za vsakega Člana; c) da posreduje med člani
*û narodno oblastjo ureditev zemljiško-

knjižnih, služnostnih in drugih eventualnih spornih odnosov (komasacija); č)
da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del; d) da
skupno nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material; e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom
tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti
iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja
delo po njihovi strokovni usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 300 dinarjev in
se vplača v 10 obrokih.
Jamstvo je omejeno.
Vsak zadružnik jamči še z 10 kratnim
zneskom vpisanih deležev.
Oznanila so izvršujejo e tem, da se
nabijejo na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki
odsekov in 6 članov, ki jih voli skupščina za dobo 3 let.
Vsako leto se izmenja tretjina članov
odbora.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Šulek Jožef, posestnik, LoperŠice 25,
predsednik,
Stampar Ivan, posestnik, Frankovci 27,
tajnik,
Horvat Ivan, posestnik, Ormož št. 61,
blagajnik,
Masten Ivan, posestnik, Pušinci,
Ivanuša Ivan, posestnik, Hum,
Šoštarič Anton, posestnik, Pavlovci,
Hanželič Ivan, posestnik, Hardek,
Hodžar Ludvik, posestnik, Dobrava,
Gorjup Viktor, posestnik, Ormož.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. novembra 1945.
Zadr. II 87/1.
333.

*

Sedež: Sv. Miklavž.
Dan vpisa: 2. novembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom Sv. Miklavž pri Ormožu.
Zadruga je bila ustanovljena na skup.
ščini dne 30. IX. 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadrugo je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in «a celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v delu
in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana; c) da posreduje med člani
in narodno oblastjo ureditev zemljiško,
knjižnih, služnostnih in drugih eventualnih spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira
in porazdeljuje med svoje Člane gradbeni material; e) da s pritegnitvijo vseh

razpoložljivih delovnih moči ped vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi
porušena naselja po predloženem in
odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da
po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči.
zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim
odreja delo po njihovi strokovni uspo«
sobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev in
se vplača v 2 obrokih.
Jamstvo je omejeno.
*
Vsak zadružnik jamči še z desetkrat,
nim zneskom vpisanih deležev.
Oznanila se izvršujejo s tem, da se
nabijejo na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki
odsekov in 3 člani, ki jih voli skupščina
za dobo 3 let.
Vsako leto se izmenja tretjina članov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Vogrin Stefan, kmet, Sv. Miklavž št. 7,
Lukman Stefan, kmet, Krčevina št. 7,
Karbaš Franc, vinogradnik, Sv. Miklavž 22,
Janežič Štefan, kmet, Krčevina 0,
Snajdar Alojzija, kmetica, Zasavci 42,
Tomažič Vladimir, kmet. sin. Vuzmetinci 28,
Puklavec Franc, posestnik, Zasavci öS,
Šnajder Anton, kmet, Vinski vrh 53,
Zadravec Franc, posestnik, Vinski
vrh 66.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. novembra 1945.
Zadr. II 86/1.
Spremembe in dodatki:
334.

Sedež: Sv. Lenart v Slov. gor.
Dan vpisa: 14. novembra 1945.
Besedilo: Posojilnica pri Sv. Lenartu
v Slov. gor., zadruga z n. j.
Po odločbi okrožnega odbora OF Maribor z dne 5. X. 1945, št. 1692, se izbriše zaznamba likvidacije in likvidator
Raiffeisenverband Steiermark.
Vpiše se delegat Polič Davorin iz
Sv. Lenarta v Slov. gor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. novembra 1945,
Zadr. I 147/96.

Poziv upnikom

1518

S pravnomočno sodbo sodišča/slovenske narodne časti, opr. št. Snč 706/45-15,
Snč 208/45.9, Snč 204/45-15, Snč 207/45-12
je uveden zaplembeni postopek glede
imovine naslednjih:
1. Žeblja Antona, kmeta iz Bočne S3,
2. Zehelj Marije, gospodinje iz Bočne
št. 83
'3. Ceplaka Josipa, lesnega trgovca iz
Krope št. 121,
4. Vratanarja Josipa, trgovca iz Nizke
vasi št. 15,
5. Kolenca Franca, pos. in gost. »
Ljubnem št. 18,

Stran 184.

Štev. 41

•. Zehelj Marije, gospodinje iz Gor.
grada št. 19 in
7. Jurjevca Josipa, kmeta v Juvanju
It. 22.
Pozivajo se vsi upniki zgoraj navedenih, da prijavijo svoje terjatve pri podpisanem sodišču z natančno navedbo
časa, kdaj so nastale.Okrajno sodišče • Gornjem gradu
dne 21. novembra 1945.
Zpj 65/45

*

1657

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču na Jesenicah je
uveden zaplembeni postopek zoper naslednje osebe:
Pangerc Marijo z Bleda-ZeleČe št. SO,
Lukman Marijo, gospodinjo, BledGrad 82,
Otschovskega Huberta, avtomehanika
z Bleda-Zagorice št. 49,
Mankoc Olgo, zasebnico z Bleda-Zagorice 42,
Ing. Michorja Mihaela, inšpektorja v
pokoju, stan. Bled-Rečica 79,
Quirsfelda Frica, delavca na BleduZagorice 49.
Pozivajo se upniki zgoraj navedenih,
da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve z
natančno navedbo časa, kdaj so nastale.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. novembra 1945.
Sp 52/45—8.

1517

Odločba
Na predlog Jerala Katarine, gospodinje v Kropi št. C6, se uvede postopanje
za razveljavljenje potrdila za zamenjavo
okupatorskih novčanic Za RM 10.059.—
Ser 1-007026, izdanega od Mestne hranilnice v Radovljici dne 1. VIL 1945 in
glasečega se na ime predlagateljice, ki
ji je ta listina baje zgorela. Imetnik te
listine ali kdor ima proti uvedbi tega
postopanja kak ugovor, se poziva, naj v
6 mesecih po objavi v Uradnem listu to
listino pokaže sodišču oziroma vloži ugovore, sicer bi se po preteku tega roka
izreklo, da je navedena listina brez
moči.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. novembra .1945.
I Z 196/45-5

*

Poziv upnikom

1543

S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mesta Maribor Sod. 923/45—16 je
odrejena zaplemba imovine obsojenca
Königa Maksa, lekarnarja iz Maribora,
Aleksandrova c. 1.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem so.
dišču z natančno navedbo časa, kdaj so
nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 15. novembra 1945.
I Z 199/45

*

1544

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča, mesta Maribor Sod 923/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenke Rnvosf
Hilde, žene lekarnarja, Maribor, Kralja
Petra trg 3.

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem sodišču z natančno navedbo časa, kdaj so
nastale.
>
Okrajno sodišče Maribor
dne 13. novembra 1915.
I Z 198/45-4

*

1545

Poziv-upnikom
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mesta Maribor Sod. 923/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca Savosta Viktorja, lekarnarja v Mariboru,
Kralja Petra trg 3.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem sodišču z natančno navedbo časa, kdaj so
nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 18. novembra 1945.
I 1/45-5

*

1540

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Trbovljah je
uveden zaplembeni postopek celokupne
premične in nepremične imovine zoper
Plemlja Slavka, inšpektorja iz Ljubljane, Gradišče 7, z omejitvijo po čl. 6.
zakona o zaplembi imovine in opravljanju zaplembe.
V smislu člena iï. cit. zakona se pozivajo upniki, da prijavijo svoje terjatve
pri tem sodišču v 15 dneh od dneva objave.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. novembra 1945.
—^
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Razna oblastva
1397-2-2

St. 1084/5

Oklic
Državne eloktrarne Slovenije, up ava v
MariLorr <-a zapre. île za obrtnooblastveno odobritev zgraditve:
a) daljnovoda elekl.^ue struje 2okV
v dolžini 6.65 km od že obstoječe transformai ••• nostaje v tovarni aluminija
v Struišču preko Ptujske gore do tovarne strojil in tekstilne tovarno v
Majšperku;
V* treb »rnnsformatorskih postai, in
sicer ene male tipe z učinkom 50 kv na
zemlj. parceli št. 389 k. o. Zupečja vas,
ene male tine z učinkom 50 kV na
zemlj. parceli št. 438/2 k. o. Podlož in
en- velike ii"p z učinkom 500kVA na
zemlj. parc. Št. 257/5 k. o. Skrblje pri
Majšperku;
c) lokalnega omrežja za vasi 2upeČja
vas, Zg. în Sp. Pleterje, Sv. Lovrenc na
Dr. polju, Ptujska gora, Podlož in MajŠpenk z okolico. .
Daljnovod eeče:
54 zemljiških In drugih parcel v k. o.
Zupečja vas,
28 zemljiških, in drugih parcel v k. o.
Sv. Lovrenc na Dr. p.,
51 zemljiških in drugih parcel v k. o.
Podlož,
24 zemljiških in drugih parcel v k. o.
Ptujska gora,
40 zemljiških in drugih parcel v k. o.
Lešje in

6 zemljiških in drugih parco! v k. o,
Škrblje
in križa dvakrat bivšo banovinsko cesto in telefonski daljnovod pri Župeiji
vasi in na Ptujski gori oziroma samo
cesto v Podložu in Majšperku. Daljnovod bo zgrajen na lesenih impregniranih 11—13 m dolgih (visokih) drogih.
Pri križanju cest in telefona so projektirani enojni oziroma dvojni drogi z izolatorji večje probojne trdnosti tipe
V. H. D. 20, na katerih bo tokovodna
žica dvojno obešena.
Za krajevna omrežja je projektirana
nizka napetost 400/231 voltov in napeljava na kostanjevih drogih, deloma 9
konzolami tn strešnimi stojali. Radi zaščite javnih interesov in pravic mejašev in privatnh interesentov
razpisujemo
na osnovi §§ 107. do 117. zakona o obrtih, Čl. 64, 65. zakona o notranji upravi
§§ 72. do 74. zakona o občem upravnem
postopku in ustreznih določb štajerskega deželnega stavbnega reda krajpvnl
komisijski ogled z ustno upravo na terenu gori navedenih kat. občin za
petek, dne 30. novembra 1945 ob 8 uri
s sestankom pri tra, sformatorski postaji
tovarne aluminija v Strnišču kot početni
točki obhoda daljnovoda z vsemi objekti.
Po potrebi se bo ustni narok nadaljeval v soboto dne 1. decembra 1945 od
8. ure dalje, in to na kraju, ki ga pravočasno določi in objavi vodja komisije šo
pred zaključkom uradovanja dno 30. novembra 1945. !;
Interesenti in mejaši se's tem obve^
ščajo. da so jim načrti projektirane elektrifikacije na razpolago radi vpogleda,
da imajo pravico podati glede projektirana zgraditve daljnovoda visoke napetosti, transformatorskih postaj in lokal-.
nih omrežij svoje ugovore in pomisleke
bodisi pismeno ali pa ustno na zapisnik
do dneva komisije pri gradb. oddelku
OOOF Maribor (Ciril-Metodova uL II
—' soba 28) ali pa na samem razpravnem naroku. Glede interesentov, ki na
komisijski ogled in ustni narok ne bodo
pristopili osebno ali pa po izkazanem
pooblaščencu, bo veljalo, da soglašajo l
s projektirano zgraditvijo daljnovoda in
vseh detajlov in se bo gradbena odobri- *,
tev izdala, kolikor ne bo zadržkov iz
javnih ozirov.
Okrožni odbor OF Maribor,
gradbeni oddelek — obči odsek
dne 6. novembra' 1945.
Št. 1233/45.

*

1534

Razni*
Rektorat univerze v Ljubljani J ipisuje za elektrotehniški oddelek naslednja mesta:
1. mest»- rednega profesorja za pred-,
met: >električn{ stroji<' in za predmet:,
>električni pogoni<,
2. mesto izrednega profesorja.za pred.
met: >električne centrale« in za pred- '
met: >razde!itev električne energije<,
3. mesto docenta za predmet: »elek!roti<l'e revi< in za predmet: »teorija
oscilatorjev, oiačnlniknv in usmernikov«.

Štev. 41.

Stia! 185.

4. mesto docenta za predmet: »elektromagnetna nihanja« in za predmet:
»nizkofrekvenčni elementi«,
5. mesto honorarnega predavatelja za
predmet: >meritve telekomunikacij«,
6. mesto honorarnega predavatelja za
predmet: »antene in Širjenje elektromagnetnih valov« in »akustika«,
7. mesto asistenta za >osnove elektrotehnike« in »teoretična elektrotehnika«,
8. mesto asistenta za-»električne meritve«,
9. mesto asistenta za šibki tok,
10. mesto asistenta za prenos in transformacijo električno energije,
11. mesto mehanika ali laboranta, za
pododdelek šibkega toka,
12. mesto knjižničarja in risarja (prednostno absolvent srednje tehnične šole).
13. mesto univ. inženirja za merilni laboratorij na tehniški fakulteti univerze
v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 8.
uradniškega zakona oziroma 61. 105. in
121. obče univ. uredbe, je vložiti najkasneje do 3. decembra 1945 na rektoratu univerze v Ljubljani.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 19. novembra 1945.
Rektor: Krdl s. r.
St. 1232/45.

1533

Razpis

Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje naslednja mesta:
i. mesto asistenta pri zavodu za analitsko kemijo,
2. mesto asistenta pri zavodu za fizikalno kemijo,
3. mesto asistenta pri zavodu za anorgansko kemijsko tehnologijo,
4. mesto asistenta pri zavodu za anorgansko kemijo na tehniški fakulteti univerze v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 8.
Uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 3. "decembra 1945 na rektoratu
Univerzo v Ljubljani. Prednost imajo
prosilci s fakultetno-izobrazbo z zaključno diplomo.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 19. novembra 1945.
Rektor: Krdl s. r.
1532

Bt! 1231/45.

Razpis

znanja iz kemije aH tehnologije Imajo
prednost, vendar ni neogibno potrebno.
Rektorat univerze v Ljubljani
dr-* 19. novembra 1945.
ReLTč".; TTrdl s. .
St. 1229/45.

1523

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto Jaboranta-steklopihaČa pri
zavodu za organsko kemijo (pogoji: izučen steklopihač) in mesto mehanika za
fino mehaniko pri zavodu za analitsko
kemijo. Pogoji: Prednost imajo absolventi strojnih šol, ki imajo značaj nižje
srednje šole.
Prošnje, opremljene po predpisih § 8.
uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 3. decembra 1945 na rektoratu
univerze v LjubljanL
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 19. novembra 1945,
Rek^r: Crdl a. r.
Št. 1230/45.

*

1529

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto honorarnega predavatelja za
predinetrpedologija pri zavodu za vodne
zgradbe na tehniški fakulteti univerze
v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, jo vložiti najkasneje do 3. decembra 1945 na rektoratu
univerze v Ljubljani.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 19. novembra 1945.
Rektor: Krdl s. r.
St. 1228/45.

Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto snažilke pri zavodu za analitsko kemiio na tehniški fakulteti univerze v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakbna, je vložiti najkasneje do 8. decembra 1945 na rektoratu
univerz© v Ljubljani.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 19. novembra 1945.
Ilekfór: Krdl s. r.
*

St. 1228/45.

1531

Razpis

Št. 1228/45.

Prošnje, opremljene po predpisih §3.
uradniškepa zakona in čl. 121. obče
univ. uredbe, ie vložiti najkasneje Jo
3. decembra 1945 na rektoratu univerze
v Ljubljani.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 19. novembra 1945.
Rektor: "" ': s. t.

1527

» Razpis
Rektorat univerze v LJubljani razpisuje mesto izrednega profesorja: '
a) pri zavodu za vodne zgradbe:
za predmet: »gospodarska hidrotehnika« in
b) pri zavodu za geodezijo:
za predmet: >nižja geodezija« na
tehniški fakulteti univerze v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona in čl. 105. obče
univ. uredbe, je vložiti najkasneje do
3, decembra 1945 na rektoratu univerze
v Ljubljani.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 19. novembra 1945.
Rektor. Krdl s. r.

St. 1228/45.
1630
Rektorat univerze v Ljubljani razpiRazpis
suje naslednja mesta:
1. mesto laboranta pri zavodu za anRektorat univerze v Ljubljani razpi.
suje mesta docentov:
organsko kemijo,
a) pri zavodu za mostne zgradbe:
2. mesto laboranta pri zavodu za orza predmet: »jeklene zgradbe« in
gansko kemijo,
za predmet: »ojačeni beton«;
3. mesto laboranta pri zavodu za fizib) pri zavodu za visoke gradnje:
kalno kemijo,
za predmet: »elementi gradbene
4. mesto laboranta pri zavodu za orkonstrukcije«;
gansko kemijsko tehnologijo,
•5, mesto laboranta pri zavodu za anac) pri zavodu za vodne zgradbe:
litsko kemijo na tehniški fakulteti uniz*, predmet: »sanitarna hidrotehnika« in „
verze v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
za predmeti »eksperimentalna hidrotehnika«
Uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 3. decembra 1945 na rektoratu na tehniški fakulteti univerze wv Ljub'
univerze y Ljubljani. Prosilci z nekaj I ljani

*

1526

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesta asistentov:
a) pri zavodu za mostne zgradbe:
za predmet: »jeklene zgradbe«,
b) pri zavodu za vodne zgradbe:
, za predmet: »gospodarska hidrotehnika«,
e) pri zavodu za geodezijo:
za predmet: »nižja geodezija« in
za predmet: »uporabna geodezija v
inženjerstvu«,
č)" .pri zavodu za ceete in ielesnifej
za predmet: »železnice zgornji
ustroj« in
za predmet: »železnice spodnji
" ustroj«
na tehniški fakulteti univerze v Ljub
ljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3
uradniškega zakona, je vložiti najkas
heje do 3. decembra 1945 na rektorati
univerze v Ljubljani.
Rektorat univerze y Ljubljani
dne 19. novembra 1945.
Rektor: KrC «. r.
6t 1228/45.

*

1528

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto specialista-mehanika za vodogradbeni laboratorij na Viču na tehniški fakulteti univerze v Ljubljaul.
Prošnje, opremljene po predpisih § 8.
uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 3. decembra 1945 na rektoratu
univerze v LjubljanL
Rektorat univerze • Ljubljani
dne 19. novembra 1945.
Rektor: Krdl ». t.
8t 1228/45.

*

1223

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpi.
suje mesto snažilke za vodogradbeni la
bora torij na Viču na tehniški fakultet
univerze x Ljubljani

Štev. 41

Stran 136.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 3. decembra 1945 na rektoratu
univerze v Ljubljani.
Rektorat univerzo v Ljubljani
dne 19. novembra 1945.
Rektor: Krâl s. r.
Št. 1207/45.

*

1524

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje naslednja mesta na filozofski fakulteti:
a) mesto direktorja botaničnega vrta,
b) mesto docenta ali izrednega profesorja za arheologijo in
c) mesto služitelja.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 5. decembra 1945 na rektoratu
univerze v Ljubljani.
Rektorat univerzo v Ljubljani
dne 19. novemï . • 1945.
Rektor: Krâl s. r.

Razno
Izgubljene listine
Izgubili smo evidenčno tablico za motorno kolo št. S * 0142, izdano od ministrstva za lokalni promet v Ljubljani. S
tem jo preklicujemo.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo,
odsek za upravo narodno imovine
1541
v Ljubljani
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Bergant Ana iz Ljub.Ijane-Vič. S tem jo preklicujem.
1507
Bergant Ana
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani in živilsko nakaznico, obe na
ime Blas Helena iz Ljubljane. S tem jih
preklicujem.
1511
Blas Helena
Okupator mi je odvzel indeks in legitimacijo pravne fakultete univerze v
Ljubljani, maturitetno izpričevalo poljanske gimnazije v Ljubljani, vsa gimnazijska izpričevala in druge dokumente
•• ime Bordon Rado -izr Ljubljane. Vse
dokumente, ki niso v moji posesti, preklicujem.
1547
Borđon Rado,
urednik >Ljudske pravice«, Ljubljana
Izgubila sem dijaško legitimacijo
št. 17 in jo s tem preklicujem.
Bozovičar Ivanka,
1556
Žalec 137
Izgubila sem osebno izkaznico št. 1103
od TNOO v Domžalah na ime Celan
Amalija iz Domžal. S tem jo preklicujem.
1520
Celan Amalija

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Frlan Mihaela iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1512
Frlan Blihaela

krajevnega N00 Zagorje ob S. I. št. 40L
S tem jo preklicujem.
Plcvnik Marija,
1542
Zagorje ob Savi 153

Izgubila sem osebno izkaznico štev.
053209, izdano od komande narodne milice v Ljubljani na ime Jelen Terezija
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1549
Jelen Terezija

Izgubil sem delavsko izkaznico številka 15193, izdano dne 16. novembra
1945 po KN00 Brezje. S tem jo prekli.
cujem.
Serajn'k Vladimir,
1519
ključ, pom., Brezje 83 (Gor.)

Ukradena mi je bila osebna izkaznica,
izdana od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Jerman Alojz iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1548
Jerman Alojz
Izgubila sva starostni nakaznici za
sladkor, izdani od Nabavljalnega zavoda
v Ljubljani na ime Jezovšek Franc in
Marija iz Ljubljane. S tem jih preklicujeva.
1503
Jezovšek Franc in Marija
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od mestnega N0 na Bledu na ime Kokalj Marija iz Rečice 71, obe. Bled. S
tem jo preklicujem.
1553
Kokalj Marija
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od mestnega N00 v Kamniku in šofersko legitimacijo, izdano od ministrstva
za lokalni promet v Ljubljani, oboje na
ime Kranjc Ciril iz Kamnika. S tem jih
preklicujem.
1513
Kranjc Ciril
Izgubil s,em novo evid. tablico štev.
S—4658 za moj osebni avto in jo s tem
preklicujeu.
Krcbclj Srečko, veterinar,
1555
Celje
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Pavlin Marija iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1559
Pavlin Marija
Izgubila sem svojo osebno legitimacijo št. 214. S tem jo preklicujem.
1546
Pibornik Marija,
Stalingrajska 45, p. Slov. Javornik
Izgubila sem osebno izkaznico ït. 953,
izdano od TNOO v Domžalah na ime
Pichler Jožica iz Domžal. S tem jo preklicujem.
1522
Pichler Jožica
Izgubil sem nakaznico za kurivo št.
9161, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime Plaveč Peter iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1509
Plavce Peter
Izgubila sem osebno izkaznico, glasečo so na ime Plevnik Marija, izdano od

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
in zac. šofersko izkaznico, izdano od
M00 v Ljubljani, obe na ime Slivar Ste- fan iz Ljubljane. S tem jih preklicujem.
1550
Slivar Štelan
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od postaje narodne milice 13 v D.M. v
Polju na ime Strah Neža iz Zg. Zadobrave 103, obč. Polje. S tem jo prekli.
cujem.
1558
Strah Neža
Izgubila sem začasno osebno izkaznico, izdano pri KN00 Polica pri Višnji
gori dne 7. oktobra 1945 na ime Strajnar
Jožefa, Polica. S tem jo preklicujem.
1539
Strajnar Jožefa
Tzgubila sem začasno osebno izkazni.
co št. 7. izdano od mestnega ITO v Metliki na ime Skala Albina iz Podzemlja,
okraj Metlika. S tem jo preklicujem.
1514
Skala Albina
Izgubil sem izpričevalo o završnem iz*
pitu na I. deški meščanski šoli na Prulah v Ljubljani iz L 1935/36. na ime'
Tomšič Stanislav iz Ljubljane. S tem ga
preklicujem.
1515
Tomšič Stanislav
Izgubil sem izpričevalo IV. letnika in
diplomo strojnega oddelka srednje tehnične šole v Ljubljani za 1. 1942/43. na
ime Verbič Stanislav iz Ljubljane. S tem
jih preklicujem.
1535
Verbič Stanislao
Izgubila sem začasno osebno izkaznico,
izdano od krajevnega N00 v Muljavi na
ime Vidmar Albina, Muljava. S tem jo
preklicujem.
1538
Vidmar Albina
Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 534, izdano od okrajnoga N00 Kočevje na ime Zupančič Franc iz Kočevja
št. 101. S tem jo preklicujem.
1521
Zupančič Franc
. Izgubil sem službeno izkaznico št. 1973(
izdano od komisije za ugotavljanje vojnih zločinov v Ljubljani na ime Zabkar
Janez iz Rake pri Krškem. S tem jo
preklicujem.
1510
Žabkar Janez

Urednik: Pobu fiebert; tUk ia uuužba: tiskarna Merkur — oba v Liublmiu
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Prilocra k 56. kosu i dne 28 novembra 1945.

Letnik I 11.

Obfave
Sodna oblastva
Zadružni register
Spremembe in dodatki:
835.
Sedež: Sv. Lenart v Slov. gor.
Dan vpisa: 14. novembra 1945.
Besedilo: Slovenjcgoriška posojilnica
pri ST. Lenartu T. Slov. gor. »druga •
Po odločbi okrožnega odbora OF Maribor z dne 5i X. 1945, št. 1692, se izbriše zaznamba likvidacije in likvidator
Raiffeisenverband Steiermark.
Vpiše se delegat Polič Davorin iz
Bv. Lenarta v Slov. gor.
Okrožno sodišče v Mariboru
, dne 14. novembra 1945.
Zadr. II 12/68.
*
83C.
Sedež: Sv. Lenart v Slov. gor.
Dan vpisa: 14. novembra 1945.
Besedilo: Glavna hranilnica, zadruga
an. j. pri Sv. Lenartu v Slov. gor.
Po odločbi okrožnega odbora OF Maribor • dne 5. X. 1945, št. 1692, se izbriše zaznamba,likvidacije in likvidator
Raiffeisenverband Steiermark.
Vpiše se delegat Polič Davorin iz
Sv. Lenarta v Slov. gor.
Okrožno sodišče v Maribora
dne 14. novembra 1945.
Zadr. I 91/56.
Ksp 43/45

.

1583

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču • Kamniku je
Uveden zaplembeni postopek zoper naelednje: \
Burnika Antona, Suhadole 5, Ksp 43/45,
Bokaliča Vincenca, Pristrtvà 15, Ksp
05/45,
Zupančiča Janeza, Brezovica 2, Ksp
6/45,
Bendo Franca, Suhadole 38, Ksp 41/45,
. Oražma Janeza, Mali Mengeš 25, Ksp
48/45,
• Krušiča Antona, Vel. Mengeš 12, Ksp
49/45,
Jeretino Jožeta, Rafolče 24, Ksp 13/45,
Usa Peregrina, Brezovica 8, Ksp 5/45.
Oražma Valentina, Obrše 4, Ksp 8/45,
Hribarja Jerneja, Trnovče 2, Ksp 1/45,
Hribarja Vincenca, Trnovče 19, Ksp
«/45,
, PodbevŠek Marijo, Trnovče 26, Ksp
4/45,
Burja Ano, Trnovče 19, Ksp 2/45,
Burjo Ignaca. Krašnja. 48, Ksp 23/45,

Jerin Marijo, Prikrnica 30, Ksp 14245,
Rožiča Franca, Prikrnica 23, Ksp
146/45,
Susleršiča Avgusta, Mali Mengeš 12,
Ksp 53/45,
Kompareta Antona, Vel. Mengeš 77,
Ksp 51/45,
Uranica Franca, Žeje 15, Ksp 44/45,
Zirovnika Cirila, Moste 35, Ksp 45/45,
Kanca Lojza, Vel. Mengeš 44, Ksp
50/45,
Grintala Luko, Vrhovlje 10, Ksp 11/45,
Dolinska Franca (Marijo), Dupeljne 9,
Ksp 15/45,
Barleta Valentina, Straža 17, Ksp
16/45,
Kosa Valentina, Cešnjice 15, Ksp
67/45,
Zavbija Franca in Angelo, Koreno 14,
Ksp 32/45,
Barlifa Petra, Koreno 12, Ksp 33/45.
Pozivajo se vsi upniki tu imenovanih,
da prijavijo svoje terjatve pri okrajnem
sodišču v Kamniku v 15 dneh od dneva
te objave.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. novembra 1945.
Ksp 140/45

1584

Pozi 7 upnikom
Pri okrajnem sodišču v Kamniku je
uveden zaplembeni postopek zoper imovino
1. Puthona Alfreda,
2. Puthona Rudolfa, oba na begu,
3. Marijo Ivano v Hellingrath, Berlin,
Brückenallee 4,
ki so bili vsak do ene tretjine solastniki
nepremičnin vi. št. 337, 338 k. o. Križ
in vi. št. 199 k. o. Volčji potok (graščinsko posestvo Križ pri Kamniku).
Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo
svoje terjatve, nastale pred 6. aprilom
1941, pri okrajnem sodišču v Kamniku
v 15 dneh od dneva objave.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. novembra 1945.
Sp 74/45

1561

Poziv upnikom
S spodaj navedenimi pravnomočnimi
sodbami so bili obsojeni na zaplembo
imovine:
1. Vreg Jožefa, gostilničarka v Ljutomeru, delna zaplemba imovine, Snč 16/45
z dne 2. VIII. 1945 — DR 4/45,
2. Zupančič Mohor, davčni inspektor
v pokoju v Ljutomeru, delna imovina,
Snč 5/45 z dne 16. VIL 1945 — DR 5/45,
3. Lipša Jožef, kmet v Kokoričih št. 21,
celotna imovina, Snč 5/45 z dne 16. VIL
1945 -DR 7/45,
4. Sinigoj Frida, šivilja v Ljutomeru,
celotna imovina. Snč 5/45 z dne" 16. VIL
1945 — DR 9/45.

5. Karba Feliks, trgovec v Ključarevcih pri Ljutomeru, celotna imovina, Sod.
385/45 z dne 24. VIL 1945 — D li 14/45,
6. Cmrekar Ivan, kmet in soboslikar
v Veržeju št. 2, celotna imovina, II Snč
119/45 z dne 31. VIL 1945 — DR 17/45,
7. Zitek Frančiška, pos. v Ljutomeru,
delna zaplemba imovine, Snč 131/45 1
dne 7. VIII. 1945 — DR 25/45,
8. Magdič Franc, pes. v Ljutomeru,
celotna imovina, Snč &/45 z dno 16. VIL
1945 -DR 50/45,
9. Rajh Ivan, pos. v Ključarevcih pri
Ormožu, delna imovina, Snč 6/45 z dne
17. VIL 1945 — Sp 72/45,
10. dr. Salberger Adolf, bivši odvetnik v Ljutomeru, delna imovina, Snč
16/45 z dne 2. VIII. 1945 — Sp 73/45,
11. Raušl Franc, kmet v Bratonpčicab
št. 12, celotna imovina, Snč 15/45 » (ine
31. VIL 1945 — Sp 74/45.
Pozivajo se vsi upniki gori navedenih,
da v 15 dneh od dneva tega poziva prijavijo svoje terjatve pri podpisanem sodišču z nafcačno navedbo časa, kdaj so
nastale.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 23. novembra 1915.
I Z 197/45-5

1566

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča Maribor Sod 923/45—16 je odrejena zaplemba imovine obsojenke Koe«
nig Pavle, žene lekarnarja v Mariboru.
Aleksandrova c. 1.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
* Okrajno sodišče Maribor
dne 13. novembra 1945.
I Z 209/45

*

13(55.'

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja
Sod 232/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca Podlesnika
(Podliessnigg) Kurta, trg. v Mariboru, Gregorčičeva ul. 12.
'
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri-'
javijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale
,
Okrajno sodišče Maribor
dne 16. novembra 1945.
I Z 210/45

*

1564

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča mariborskega področja Sod 232/45
ie odrejena zaplemba imovine obsojenca
RMteria Adolfa, tehničnega ravnatelja"
v Mariboru.

Van 138.

Štev. 42.

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče Maribor
dne 15. novembra 1945.
D Z 107/45

*

1567

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča v Mariboru Sod 1044/45 je odrejena zaplemba imovine obsojenca Tscheligija Franca, pivovarnarja v Mariboru,
Koroška c. 2, sedaj neznanega bivališča.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem sodišču, zlasti kdaj so te terjatve nastale.
• Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. novembra 1945.

Razna oblastva
Štev. 326/45

1560

Sklep

Iz imenika odvetnikov pri tukajšnji
Zbornici se črtajo:
1. dr. Kalan Ernest, odvetnik v Ljubljani, ker je s pravnomočno sodbo sodišča slovenske narodne časti v Ljubljani
z dne 3. avgusta 1945, ópr. štev. Sne
503/45, bil obsojen na izgubo narodne
časti za dobo 10 let;
2. dr. Valyi Aleksander, odvetnik v
Murski Soboti, ker* je s pravnomočno
sodbo sodišča narodne časti v Murski
Soboti z dne 24. avgusta 1945, opr. štev.
Snč 65/45. bil obsojen na trajno izgubo
narodne časti.
Ljubljana dne 23. novembra 1945.
Delegat ministrstva za pravosodje
pri odvetniški zbornici v Ljubljani:
Dr. Lavrič Janko s. r.

Razno
1593
Preložitev ustanovne skupščine
>Steklo< d. d. v Ljubljani
Ustanovna skupščina >Steklo< d. d.
• Ljubljani, ki naj bi bila dne 30. no» vemr-ra t. L, kakor je bilo objavljeno
• Uradnem listu z dne 21. novembra
1945, št. 54, se preloži na dan 14. de.
cembra t. 1. ob isti uri, v istih prostorih
in z istim dnevnim redom.
Oblastveno postavljena pooblaščenca:
Kreutzer Pavel, Ur. Schauer Dolfe
Izgubljene listine
Izgubila se je vojaška legitimacija J. A.
br. 220789 na ime Vladisavljević Dimitrija
Stanoje in se s fem proglaša za neveljavno.
Stab -2. bataljona 14. brigade XXIII udarne
1568
divizije J. A.
Izgubili sta se 2 začasni službeni izkaznici,
in sicer St. 127.691 na ime Cerne Franc,
uslužben pri ( nadzorniku proge Bistrica-

Boh. jezero in št. 132.735 na ime Kolman
Ivanka, uslužbena pri nadzorniku proge
Bistrica-Boh. jezero. S tem jih preklicujemo.
Prog. sekcija Jesenice,
nadz. proge Bistrica-Boh. jez.
1586
Dne 16. novembra 1945 ee je na poti med
Celjem in Ljubljano izgubila evidenčna tablica s številko 0869 osebnega avtomobila, ki
je last okrajnega odbora Slov. Konjice. S tem
se preklicuje.
1562
Okrajni N0 Slov. Konjice
Odsek za promet
Izgubljena je bila kontrolna knjižica Številka 2301, izdana od ministrstva za trgovino
in preskrbo po okr. N00 Celje—okolica s potrdilom o dodelitvi evidenčne Številke za tovorni avto Magirue S 45—83. S tem se preklicuje.
1577
Delegat ministrstva za industrijo in rudarstvo
pri Gostilničarski pivovarni d. d. Laško
Izgubil sem začasno osebno izkaznico Štev.
902, izdano od KNOO v Logatcu na ime Andrejčič Franc iz Dolnjega Logatca It. 182. S
tem jo preklicujem.
1595
Anđrejčič Franc
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C
št. 15974, Ldr.no od mestnega gospodarskega
sveta v Ljubljani na ime Bezica Josip iz
LJubljane. S tem jo preklicujem.
1591
Bezica Josip
Izgubil sem vojničko ispravo St. 609736,
izdano od Štaba I. protilet. divizije v Ljubljani na ime Dženić Petar. S tem jo preklicujem.
1570
Dženić Petar
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano od
N00 v Mladenovcu (Srbija) na imo Djordjevič Marica iz* Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1579
Djorđjević Marica
Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C
št. 12708, izdano od mestnega gospodarskega
sveta v Ljubljani na ime Ginović Milka iz
Beline, Šibenik. S tem jo preklicujem.
1572
Ginović Milka ,
Izgubil sem službeno, legitimacijo, izdano
od komande narodne milice'v Ljubljani, šofersko izkaznico, izdano od M0 v Ljubljani
in dovoljenje za potovanje v Ajdovščino in
nazaj, izdano od komande nar. milice v Ljubljani, vse na ime GorSič Tvaa iz Ljubljane.
S tem jih preklicujem.
1573
Goršič Ivan
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano od
komande narodne milice v Ljubljani in prometno knjižico za kolo (evid. štev. tablice
1884) na imo Hergeršič Franc iz Ljubljane.
S tem jih preklicujem.
1603
Hergeršič Franc
Izgubila se je mala evidenčna tablica
(sprednja) za osebni avtomobil št. 6316, izdana od okrožja Maribor. S tem jo preklicujem.
Horvat Jože,
1598
Izvori nafte — Dol. Lendava
Izgubila sem osebno legitimacijo št.245, izdano .od kvarta Maribor, Nova vas, kakor
tudi legitimacijo za kolo. S tem jih preklicujem.
1578
Kotas Nila
Izgubil eem osebno izkaznico, izdano od
okrajnega N00 na Jesenicah (Gor.) na ime
Kunstelj Anton z Jesenic (Gor.). S tem jo
preklicujem.
1R92
Kunstelj Anton

Izgubil sem novo osebno izkaznico številka 71923, izdano od komande narodne milice v Ljubljani in železničarsko legitimacijo
št. 123481, izdano od direkcije drž. železnic
v Ljubljani, obo na ime Mrzel Vinko iz Ljubljane. S tem jih preklicujem.
1589
Mrzel Vinke
Izgubil sem indeks medicinske fakultete
univerze v Ljubljani na ime Pfeifer Josip iz
Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1587
Ploifcr Josip
Uničen mi je bil indeks juridične fakultete univerze v Ljubljani na ime Poderžaj
Franc iz Smihela pri Novem mestu. S tem
ga preklicujem.
1582
Pođoržaj Franc
Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 368,
izdano od krajevnega N00 na Jesenicah
(Gor.) na ime Pogorelec Ivana z Jesenic. S
tem Jo preklicujem.
1574
Pogorelec Ivana
Izgubil sem začasno železničarsko izkaznico št. 118404, izdano od direkcije drž. železnic v Ljubljani na ime Predikaka Frane
s Ptujske gore. S tem jo preklicujem.
1597
Predikaka Franc
Izgubil sem zač. osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N00 v Dobrunjah na ime
Selan Janez iz Dobrunj pri Ljubljani. S tem
jo preklicujem.
1571
Selan Janez
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano ođ
komande narodne milice v Ljubljani na imo
Sverzut Ivan iz Galaca (Romunija). S tem
jo preklicujem.
1594
Sverzut Ivan
Izgubil sem izpričevalo završnega izpita
(Svjedočba o učiteljskom ispitu zrelosti) na
drž. učiteli'\i šoli v Osijeku, iz leta 1012.
na ime Ternovšek Franjo iz Guštanja. S tem
ga preklicujem.
1599
Ternovšek Franjo
Ukradena mi je bila osebna izkaznica
št. 036395, izdana od komande narodne milice v Ljubljani na ime Šare Ignac iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1575
Sare Ignac
Izgubil sem šofersko izkaznico, osebno izkaznico ß sliko, izdano v Mariboru in dovo.
ljenje za vožnjo z avtomobilom štev. S 6734,
vse na ime ftijanec Slavko, roj. 3. V. 1910,
.Sv. Jurij ob Sčavnici, etanujoč v Mariboru,
Koroška ceeta 20. Navedene lfetine e lem
preklicujem.
1585
Sijanec Slavko
Podpisani Skufca Alojz iz Stransko vasi
št. 11 eem izfTubil svojo osebno izkaznico,
izdano od KNO Ivančna gorica pod št. 40/945,
in jò" e tem preklicujem.
1503
Skufca Alojz
Ukradena mi je bila osebna izkaznica, izdana od komande narodne milice v Ljublja.
ni na ime Tanko Pavel iz Ljubljane. S tem
io oreklicujem.
/
1588
Tanko Pavel
Izgubila sem novo osebno izkaznico, izdano od komande narodno milice v Ljubljani
na ime Učakar Marija iz Ljubljane. S tem
io preklicujem.
1569
Učakar Marija
Ukradeni sta nama bili dve nakaznici za
nabavo stekla, izdani od mo^tne^a- odbora
OF v Ljubljani na ime Zidan Helena in dr.
Grošelj Leopold, oba iz Ljubljane. S tem jib
preklicujcva.
Zidan ••1•••.
1590
Dr. OrnïpFi Lonnofd

Urednik: fonu Hobert; ti*i to salviti«: Uikarna Merkur — ob« v Ljubljani.
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Letnik I H.

Sodna obiàstva
Trgovinski register
Vpisi:
837.
Sedež: Ljubljana, Beethovnova 6.
Dan vpisa: 26. novembra 1945.
Besedilo: Josip Javornik.
Zaradi prenosa sedeža firme iz Žalne
,v Ljubljano s© je zgoraj navedena firma
vpisala v tusodnem • trgovinskem regiju,
T • ' x
• •• in
Obratni predmet: Lesna
trgovina
industrija.
• _
,
Družbena oblika: Javna. trgovska
Oružba.
. _ .
Družbenika: Javornik Josip in Javornik Stanislav (Staš), oba trgovca v Ljubljani, Beethovnova 6.
Družbo zastopata, in zanjo podpisujeta
oba družbenika, in sicer vsak samoBtojno.
Tvrdka je bila doslej vpisana v trgo[rinskem registru A okrožnega sodišča
y Novem mestu, zvezek L, stran 174.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. novembra. 1945. •
Zt 54/45. — Eg A VIII 87/1.
Spremembe in dodatki:
888.

•

Sedež: Ljubljana*
Dan vpisa: 26. novembra 1945.
Besedilo: Celuloza družba z o. z. Vilom pri Krškem. •
Po odločbi ministrstva za industrijo
In rudarstvo z dne 24. V. 1945, zap. št.
• 117/45, v zvezi s sodbo vojaškega sodi". Šea z dne 24. VIII. 1945, št. 1487/45, se
* vpiše delegat ing. Strmecki Evgen iz
Ljubljane, Tržaška cesta 11 in izbrišejo
' poslovodje:
Bonaö Fran, Pehani Marica roj. Bonač,
Ljubic Joeip, Ehrlich Ernest iir Ehrlich
Hilda roj. Bonač.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. novembra 1945.
Rg C V 228/8.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 26. novembra 1945.
Besedilo: Delniška družba pivovarne
Union.'
Vpiše se družbenemu uradniku Jugu
Francu podeljena prokura.
Okrožno sodišče v .Ljubljani
dne 24. novembra 1945,
Rg BI 84/59,

340.
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 26. novembra 1945.
Besedilo: I. Frisch.
Izbriše se zaradi smrti dosedanja
imetnica lirme Reliar Kristina, prej
vdova Frisch roj. Jeran, vpiše pa se novi
imetnik* firme Bučar Josip, trgovec v
Ljubljani, Marijin trg 3.
Besedilo firme odslej: Josip Bufar
prejo I. Frisch.
Okrožno sodišče v Ljubljani
'
dne 24. novembra 1945.
Posam. II 208/8.
Su 235-13/45-4.

1596

Oklic
Ker so z odlokom Protifašističnega
sveta narodne osvoboditvo Jugoslavije
od 17. novembra 1944, št. 68, odpravljeni
vsi javni notariati, se mora vsem bivšim
javnim notarjem zaradi prestanka službe izročiti njih jamčevina (kavcija).
Na območju okrožnega sodišča v Celju so do ukinitve notariata poslovali
naslednji notarji:
1. dr. Stoj an Ivan v Celju,
2. Burger Franc v Celju,
4
3. J e r e b Rado v Slov. Konjicah, ' •
4. dr. J e n k o Mile v Kozjem,
5. dr. Kune Rasto v Slovenjem
gradcu,
6. Kraigher Anton v Šoštanju,
7. Vimpolšek Jože v Sevnici,
8. dr. Priklan Franc v Laškem,
9. K oš e n i na Franc v Gornjem
gradu,
,
10. Lesar Josip v Brežicah, .
11. Golob Franc v Rogatcu,
12". M.enhart Maks v Šmarju pri
Jelšah in
- .
13. H o r v,a t Janko na Vranskem.'
Pozivajo se vse osebe, ki imajo na
jamčevini (kavciji) pravkar navedenih
notarjev zakonito zastavno pravico ali
vobče pravico, biti poplačani iz jamčevine, da v 2 (dveh) mesecih prijavijo
svoje zahtevke, ker bo po preteku tega
rol^a podpisano sodišče ne glede na njih
zahtevke izreklo, da je položena imovina prenehala biti jamčevina.
Prcđseđništvo okrožnega sodišča v Celju
dne 24. novembra 1945..
J Z 200/45.

Poziv upnikom

1613

S pravnomočno sodbo vojaškega sodišča Maribor Sod 924/45 je odrejena-zaplemba imovine obsojenca Bregarja Ivana, klobučarja v Mariboru, Gosposka
ul. 16.
;
•
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem eo.

Številka 43.

dišču z natančno navedbo, kdaj so nastale.
• Okrajno sodišče Maribor
dne 16. novembra 1945.

Razna oblastva
St 1260/45.

Razpis

1628

Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje naslednja mesta pri zavodu za strojništvo:
1 rednega profesorja - za predmet:
»teoretično strojeslovje«,
1 rodnega profesorja za predmet:
»mehanska tehnologija I. del«,
1 rednega profesorja za predmet:
»gradnja vodnih turbin« in »ureditev in
pogon hidrocentrale,
1 izrednega profesorja za predmet:
»gradnja lokomotiv« in »splošuo strojeslovje«,
1 izrednega profesorja za predmeti
»gradnja dvigal in transportnih naprav«,
1 izrednega profesorja za prodmnt:
»tehnologija III. del (vlaknastih tvarin)«,
3 mesta inštruktorjev v tehnološkem
laboratoriju na tehniški fakulteti univerze v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona in čl. 105. oz. 121.
obče univ. uredbe, je vložiti najkasneje
do 12/decembra 1945 na rektoratu uni»
verze v Ljubljani,
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 27. novembra 1945.
Rektor: Krâl s. r.
Slev. 1297/45.

Razpis

1629

Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje'naslednja mesta na tehniški fakulteti, in sicer:
' 2 rednih profesorjev ali izrednih profesorjev ali docentov za višjo matematiko,
1 .izrednega profesorja za tehnično
fiziko,
1 izrednega profesorja za nižjo geodezijo,
v
1 izrednega profesorja ali docenta za
opisno geometrijo,
1 docenta za splošno mehaniko e posebnim oziröm na geomehaniko,
1 asistenta (za teoretično mehaniko),
1 asistenta (za tehnično mehaniko),
2 asistentov (za nižjo geodezijo) in
• 1 asistenta (za opisno geometrijo).
• Prošnje, opremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona in čl. 105. oz. 121.
obče univ. uredbe, je vložiti najkasneje

Siran 140.

Štev. 43.

Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime Klav«
čič Alojzij iz Rabaca, obč. Labin (Istra).'
S tem ga preklicujem.
1607
Klavžie Alojzij
Izgubila sem novo osebno izkaznico,
Štev. 1257/45.
*
1625
izdano od komande narodne milice v
Razno
Razpis
Ljubljani na ime Kokalj Metka iz LjubRektorat univerze v Ljubljani razpi1615 ljane. S tem jo preklicujem.
Poziv
suje mesto rednega ali izrednega profe1619
Kokalj Metke
sorja ali docenìa za predmeta: >železarDelničarji Celjske posojilnice d. d. v
Izgubil
sem
Indeks
tehnične
fakultete
stvo« in >metalurške peči« pri rudarskd- Celju so vabljeni na sestanek v ned-Mjo univerze v Ljubljani na ime Kolin
Mirko
metalurSkem oddelku na tehniški fakul- 9. decembra 11)45 ob 9. uri dopoldne, iz Budimpešte. S tem ga preklicujem. .
ki bo v pisarni delegata Celjske posoteti uriverze v Ljubljani.
1604
Kolin Mirko
Prošnje, opremljene po predpisih §3. jilnice, Celje, Narodni dom.
uradniškega zakona in 21. 105. oz. 121.
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
Celje dne 27. novembra 1945.
obče univ. uredbe, je vložiti najkasneje
od ko- ande narodne milice v Ljubljani
Predsedstvo upravnega sveta
do 12. decembra 1945 na rektoratu unina ime Kump Štefka iz Ljubljane. 3
verze v Ljubljani. Kandidati morajo
1611-3-1 tem jo preklicujem.
imeti večletno prakso s samostojno iz1623
, Kamp Štefka
Poziv upnikom
vršenimi strokovnimi deli in publikasem osebno izkaznico, izdano
Splošno jugoslovensko bančno društvo odIzgubila
cijami oziroma doktorat iz metalurške
komande narodne milice v Ljubljani
d.
d.,
podružnica
Ljubljana,
je
prešlo
v
stroke. •
ime. Loboda Danica iz Ljubljane. S
likvidacijo. Upniki se pozivajo, da naj- na
Rektorat univerze v Ljubljani
tem jo preklicujem.
kasneje do 15. marca 1946 prijavijo svo- 1606
dne 27. novembra 1945.
'
Loboda Danica
Rektor: Krâl s. r.
je eventualne terjatve na naslov: SplošIzgubil sem evidenčno tablico motor«
no jugoslovensko bančno društvo d. d.,
nega kolesa št. 4553. S r tem jo prekliŠtev. 1256/45
*,
1624 podružnica Ljubljana.
cujem.
Likvidatorji
Razpis
»
Pačnik Dànimir •
Rektorat univerze v Ljubljani razpiIzgubljene listine
1616
Laško
suje mesto asistenta za žično in brezIzgubila
sem
osebno
izkaznico,
Izdano
žično telegrafijo in telefonijo na tehniški
Izgubili smo naslednje evidenčne ta- od komande narodne milice v Ljubljani
fakulteti univerze v' Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisili §3. blice za tov. avtomobile in potrdila: na ime Pegan Emica iz Ljubljane. S
tov. avtomobil znamke Ford 6, mot. tem jo. preklicujem.
uradniškega zakona, je > vložiti najkas162238, evid. št. S-0125, , .
.
1602
;
. Pegan Emica
neje do 12. decembra 1945 na rektoratu št.
'
tov.
avtomobil
znamke
Dodge,
mot."
univerze v Ljubljani.
' . št. T-110-L-108368.C, evid. št. S-1281.
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
Rektorat univerze v Ljubljani
Omenjeni dokumenti teh vozil kakor od krajevnega N00 Videm-Dobrepolje
na ime Peterlin Alojzij iz Videm-Dobredne 27. novembra 1945.
tudi tablice se s tem preklicuiejo.
polja.- S tem jo preklicujem.
Rektor: Krâl s. •.•
Nabavljalnf zavod Slovenije 1617
Peterlin Alojzij
»Navod«
etev. 1257/45
*
-•
1626 1614
,
Direkcija Ljubljana
Izgubil sem nakaznico za kurivo seRazpis
rija
C št. 19343, izdano od mestnega
Izgubila sem osebno izkaznico št. 6930,
Rektorat univerze v Ljubljani razpi- izdano
gospodarskega sveta v-Ljubljani na ime
3. oktobra 1945 od mestnega od- Plantan
Alojzij iz Ljubljane. S tem jo
suje pri rudarsko-metalurškem oddelku bora v Novem mestu na ime Bratoš Kapreklicujem.
dve mesti asistentov, in sicer:
iz Novega mesta» Tavčarjeva ul.9. 1601
'
Plantan Alojzij
a) 1 me to asistenta pri Zavodu za Srolina
tem
trhnično oplemenitenje* ekoromskib 1618 jo preklicujem. Bratoš Karolina
Izgubil sem nakaznico za kurivo semineralov in
,
- .
rija
C št. 20331, izdano od mestnega goUkradena
ml'
Je
bila
začasna
železnib) 1 mesto asistenta, pri Zavodu za
rudarsko merjenje'in geofizično razisko- čarska izkaznica št. 119114, glaseča se spodarskega sveta v Ljubljani na ime
Karl Iz Ljubljane. S tem jo prevanje na tehniški fakulteti univerze v na ime, Doberšek Viljem, žel. uslužbe- Schoss
klicujem.
nec na Pragerskem, izdana od uprave
Ljubljani.
Schoss Karl^
Prošnje, opremljene po predpisih ^§3. drž. železnic v. Ljubljani. S tem jo pre- 1622
klicujem.'
uradniškega zakona, je vložiti najkasIzgubil sem nakaznico za kurivo seDobčršek Viljem
neje do 12. decembra 1945 na rektoratu 1612
rija A št. ,477, izdano od mestnega gouniverze;v Ljubljani. Kandidati morajo
Izgubila se je oziroma ukradena je spodarskega sveta v Ljubljani na ime
biti rudarski inženirji. •
;
bila osebna izkaznica št. 030158 na ime Ste rman Vilko 4iz Ljubljane. S tem jo
Erjavec Raiko, Novo mesto? Breg I. S preklicujem. , '
Rektorat univerze y Ljubljani •
1620
' "' ' Sterman Vilko
tem jo preklicujem.
• >
dne 27. novembra 1945.
1608
Erjavec Rajko
Rektor: Krâl s. r.
Izgubila sem dovoljenje (koncesijo)'
Uničena sta mi bila akad. legitimacija za trgovino, izdano od okrajnega N00
Štev. 1258/45 ' *.
1627 in indeks medicinske fakultete univerze v Murski Soboti na- ime Skraban "JoRazpis
v Ljubljani na ime FHs Drago iz Ljub- lanka, trgovka iz Puconeev, okraj Mur- ska Sobota. S tem ga preklicujem.
Rektorat univerze V Ljubljani razpiy liane. S tem jih preklicujem.
.
Flis Drago
1610
~ Skraban Jolanka
euje mesto pisarniškega uradnika pri 1621 .,
zavodu za anorgansko kemijo na tehni•Izgubil :sem osebno izkaznico št. 11616,
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
ški fakulteti univerze v Ljubljani.
izdano od krajevnega N00 na Jesenicah od komande narodne milice v Ljubljani
Prošnje, opremljene po predpisih §3. (Gor.) ,na ime Kapeli Kari z Jesenic na ime Steblaj Janez iz Ljubljane. S tem
uradniškega zakona,, je vložiti, najkas- (Gf>r.). S tem jo preklicuiem. . * '
jo oreklicujem'.
Kapelj Kari
neje" do 5. decembra 1945 na rektoratu 1609
1600
: -.
steblaj Janez
do 12. decembra 1945 na rektoratu univerze v Ljubljani,
Rektorat univerz« v Ljubljani
dne 27. novembra 1945.
Rektor: Krâl s. r.

univerze v Ljubljani. Prednost imajo
kandidati % višjo ali srednjo izobrazbo
in z znanjem tujih jezikov.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 27. novembra 1945.
Rektor: Krdl s. r.

U redilJi; i'oùai KoOert; U»k • uxutba: Uikaiua Merkur — oOa \i Uubuaiu.

UEADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik III.

Priloga k 58. kosu z dne 5. decembra 1945.

Številka 44.

Objave
Sodna oblastva

Narodna vlada Slovenije
1G38
6t. 1430/45.
Narodna vlada Slovenije — ministrstvo za lokalni promet razpisuje

javen natečaj

1641

Ok 2/45.

Amortizacija
Nq prošnjo Ir5ič Mihaele, zasebnice v
Št. Lenartu 40, poŠta Mislinje, se uvaja
postopek za amortizacijo vrednostnih
papirjev, ki jih je prosilka baje izgubila, ter se njih imetnik pozivlje, da
uveljavi v 6 mesecih, počenši z dnem
26. XI. 1945 svoje pravice, sicer bi se
po preteku, tega roka izreklo, da so
vrednostni papirji brez močL
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
hranilna knjižica Okrajne hranilnice
in posojilnice, Slov, Gradec št. 2418,
§laseča se na ime LangerSek Margareta,
traža, v znesku G35.32 RM,
hranilna knjižica Hranilnice in posojilnice v St. Ilju pod Turjakom St. 2278,
glaseča ee na ime Langeršek Margareta, z vlogo 1178.70 RM.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 26. novembra 1945,

za idejne osnutke novega poslopja >Avtopronove< v Ljubljani Avtopronova
obsega avtogaraže za avtobuse, tovorne
in osebne avtomobile, delavnice, avtobusno postajo, tovorno skladišče in
upravo.
Udeležiti ee ga morejo vsi strokovnjaki, državljani federalne Slovenije, ki
imajo državljanske pravice.
Člani razsodišča so tovariši:
Ferfolja Ermin, pomočnik ministra,
predsednik razsodišča,
ing. Stolfa Josip, sel cestnoprometnega odseka MLP,
"dr, Gračner Jože, šef pravnega odseka MLP,
Kožar Jernej, Sef tehničnega odseka
MJ.P,
ing. Zalokar Ivan, referent tehničnega To 27/45-1
*
1642
odseka MLP,
Oglas
ing. arh., Gaspari Oton iz ministrstva
• Tožeča stranka: Vajda Martin, viničar
Za «radnje,
ing. arh. Jane Adrijan iz ministrstva in mlinar v Sovjaku št. 36 pri Ljutomeru.
Tožena stranka: Vajda Marija roj. Seza gradnje,
ing. arh. Mušič Marjan iz ministrstva nica, žena tožeče stranke, sedaj neznanega bivališča, radi razveze zakona.
za gradnje,
Tožitelj je zoper toženko vložil pri
ing. arh. Tomažič France iz ministrtem
sodišču tožbo na razvezo zakona.
stva za gradnje,
Ker
bivališče tožene stranke ni znano,
ing. Lapajne Svetko iz ministrstva
ji
je
postavljen
za skrbnika tov. Cijhter
• gradnje,
Ivan,
tajniški
pripravnik
okrožnem
ing. arh. Špinčič Stanko iz, MNQ Ljub- sodišču v Mariboru, ki bopričuval
njene
ljana,
interese,
dokler
se
sama
ne
javL
ing. Bloudek Stanko, privatni inžeRazprava bo 20. decembra 1945 o' poli
nir.
9. uri v sobi št 84.
Poročevalec: ing. arh. Gregorio Mirko
Okrcžr.o sodišee • Mariboru
Iï ministrstva za gradnje.
dne 27. novembra 1945.
Določene so naslednje nagrade:
din
prva nagrada .,.»•< , 20.000 Su 288 — 13/45—2
1632
druga, .. .grada .,.>«« , 12.000
Oklic
tretja nagrada
« , 8.000
trije odku,pi'po din 5000.. « , 15.000
Tusodno imajo založene kavcije naodkup, avtorskih pravic , ., . . 7000- slednji notarji novomeškega okrožja:
Rok oddaje konkurenčnih osnutkov . 1. dr. Jereb Peter, Radeče,
One 31. januarja 1946. do 12. ure v mi
2. Krisper Fran, Črnomelj,
nistrstvu za lokalni promet, ' Aleksan3. dr. Maurer Vilko, Kostanjevica,
drova ct Ç pritličje pri personalnem, re4. Marinček Matija, Novo mesto,
ferentu to,v. Turku Alojzu*
5. Završnik Hubert, Krško,
6. Demšar Gregor, Mokronog,
Razpisne pogoje in program se dobi
7. Lovšin Anton, Kočevje,
ìstotam proti plačilu zneska din 100.—,
8. Sonc Alojz, Ribnica,
ki se povrne onim, kateri predlože kon9. Jakopič Anton, Metlika..
kurenčni osnutek.
Pozivajo se vsi, ki imajo na kavciji
.V.Ljubljani dne 80. novembra 1945..
zakonito zastavno pravico ali oboo praPredsednik razsodišča:
vice do poravnave iz kavcije, da v roku
•••••••• ministra za lokalni promet
2 mesecev prijavijo svoje zahtevke, ker'
bo-po preteku teaa roka sodišče ne alede
F^foJ» Ermiu

pa njih zahtevke izreklo, da je položena imovina prenehala služiti za kavcijo.
Okrožno sodišče Novo mesto
•dne 28. novembra 1915.

Trgovinslri register
Vpisi:
341.
Sedež: Celje-Gabcrje.
Dan vpisa: 19. novembra 1945,
Besedilo: Viktor Skoîlck in sin.
Družbena oblika: Javna trg. družba
od 13. XI. 1915.
Obratni predmet: Splošno ključavničarstvo in vodovodna instalacija.
Družbenika: Viktor Skoflek, ključavničar v Celju, Leskovškova "uL 8,
Herman Skoflek, ključavničar v CeIju, Leskovškova uL 8,
Za namestovanje upravičen: družbenik
Herman Skoflek, ključ, v Celju, Leskovškova ul. 8.
Podpis firme: Firma se podpisuje tako, da pod pisanim, tiskanim ali z žigom
odtisnjenim besedilom firme pristavi
družbenik Skoflek Viktor ali Skoflek
Herman svoj lastnoročni podpis.
Okrožno kot trg. sodišče v Celja
dne 19. novembra 1945.
A III 275/2.
*
342.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 20. novembra 1945,
Besedilo: >Tkaninac d. d. v Ljubljani.
Namen družbe je:
a) da nakupuje in prodaja na debelo doma in v tujezemstvu vse vrste
manufakturnega blaga; .
b) da sodeluje pri izvozu in uvozu
spredaj omenjenih predmetov;
p c) da ustanavlja, pridobiva ter jemlje v zakup in obratovanje druga, bodisi že obstoječa bodisi nova podjetja
iste stroke in naprave, ki naj služijo
namenu podjetja;
č) da. sklepa z raznimi podjetji dogovore za vskladiščenje in razdeljev«njo blaga;
d) da razširja lastno'podjetje z ust«.
navijanjem podružnic, zastopstev in ••.
log doma in v tujezemstvu;

e) da sodeluje pri podjetjih i enakim
au podobnim namenom;
I) da usmerj» proizvodnjo dom*«h
tovarn glede na potrebe domačega trsa
trga.
,
s
eDružhina. oblika: Delniška družba,
ustanovljena z dovoljenjem ministrstva
za trgovino in preskrbo ž dne 8. okto
bra 1945. II. žt. 772•-1945. na skup.

Stran 142.

Štev. 44.

stva za industrijo in rudarstvo Ternov«
Spremembe in dodatki:
Sciai dne .9. oktobra 1945 za nedoločen '
šek Ivan iz Maribora.
čas.
344.
Delniška glavnica znaša 1,000.000 diOkrožno sodišče v Mariboru
Sedež: Celje.
narjev in je razdeljena na 1000 komadov
dne 23. novembra 1945.
Dan vpisa: 19. novembra 1945.
delnic po 1000 din, ki se glas" uaime.
Rg B 12/44.
Besedilo: 0. Josek iu drug.
Firma se podpisuje kolektivno, in siPo pravnomočni odločbi mestne zaeer tako, da se pod od kogar koli pi- plembene komisije Celje z dne 24. VIII. 349.
Sedež: Maribor-Meljo.
sano, tiskano ali e štampiljko vtisnjeno 1945, št. zaplemb. 89/45, je vse premično
Dan vpisa: 20. novembra 1945.
besedilo tvrdke podpišeta dva člana in nepremično imetje družbenika JoseBesedilo: Novak & Co, ročna tkalnica.
upravnega odbora ali pa en član in ka Otona, kolikor ga je na območju
Izbriše :e upravitelj Walter Wolf iz
ravnatelj s prokuro oziroma kak Pro- okraja mesta Celje ali kjer koli v obMaribora.
kurist ali pa ravnatelj in Prokurist, in močju DFJ, prešlo v državno last.
sicer zadnja dva vedno e pristavkom
Okrožno sodišče v Maribora
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
p. p. (per procura).
dne 20. novembra 1945.
dne 19. novembra 1945.
RGA IV 16/18.
Družba objavlja vse svoje razglase
A III 21/16.
pravnoveljavno v uradnem listu svoje*
ga sedeža in v uradnih listih sedežev 345.
Zadružni register
tvojih podružnic
Sedež: Celje-Zavodna.
Član? upravnega odbora so:
Dan vpisa: 19. novembra 1945.
Vpisi:
Besedilo: Oberbauer & Co., Celje-Za- 350.
dr. Orožim Josip, načelnik min. trg.
in preskrbe, Ljubljana, Erjavčeva 4 a, vodna.
Sedež: Celje.
Po pravnomočnih odločbah zaplembepredsednik,
Dan vpisa: 20. novembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga, regi,
Lampe, Vilko, trgovec v Ljubljani, ne komisije Celje z dne 24. VIII. 1945,
opr. št. zaplemb. 15/1 in 16/1, je prešlo strirana zadruga z omejenim jamstvom.
Apihova 23, podpredsednik,
vse premično in nepremično imetje
Obrat in predmet:
ing. Vehovar Miloš, referent ministr- tvrdke Oberbauer & Co. in družbenika
Naloga zadruge je: a) da pod vodstva industrije v Ljubljani, Valjavčeva Oberbauer Paula, kolikor ga je v obstvom
tehničnega strokovnjaka prouči
št. 18,
močju okraja za mesto Celje ali kjer terenske razmere iri izdela obnovitveni
Štensberger Drago, predsednik >Pre- koli v območju DFJ, v državno last.
načrt za svoj okoliš, b) da pod vodstvom
radac v Št. Petru na Krasu,
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
gospodarskega strokovnjaka izdela pro. Mlakar Ivan, trgovec v Škofji Loki,
dne 19. novembra 1945.
račun obnovitvenih •!•1 za vsakega poA III 274/6.
Boje Vilko, uradnik Zavoda za izredsameznega člana in za celotni okoliš, nadalje določi višino obremenitve v delu
ne nabavke, Ljubljana, Tobačm. 14,
in denarju in odplačilni načrt za vsaKristan Cvetko, zastopnik >Izos-a« v 346.
Sedež: Celje.
kega člana, c) da posreduje med člani
Ljubljani, Vodnikova cesta,
Dan
vpisa:
19.
novembra
1945.
in narodno oblastjo ureditev zemljiškoNovak Franjo, direktor >Navoda< v
Besedilo:
Schimmel
&
Co.
družba
z
knjižnih,
služnostnih in drugih event,
Ljubljani,
o. z.
spornih odnosov (komasacija), Č) da
Šmid Andrej, trgovec v Ljubljani,
Po odločbi mestne zaplembene komi- priskrbuje kredit za nabavo materiala
Zarnikova 12,
sije Celje z dne 24. VIII. 1945, št. za- in izvedbo obnovitvenih del, d) da skupSturm Rudolf, trgovec v Ljubljani, plemb. 8/1, 9/1 in 10/1, je vse premično no nabavlja in izdeluje, zbira in porazCelovška c. 135,
in nepremično imetje družbe in druž- deljuje med svoje člane gradbeni mateSouvan Leo ml., trgovec v Ljubljani, benikov Frltsche-Trangott Hermana In rial, e) da s pritegnitvijo vseh razpoložClausa Karla, kolikor ga je na območju ljivih delovnih moči pod vodstvom tehMestni trg.
okraja mesta Celja ali kjer koli v ob- ničnega strokovnjaka obnovi porušena
Okrožno sodišče v Ljubljani
močju DFJ, prešlo v državno last.
naselja po predloženem in odobtenera
, dne 17. novembra 1945. obnovitvenem načrtu, f) da po možnosti!
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
Zt 48/45. - Rg B III 176/1.
od pristojnih vojaških oblasti izposlujö
dne 19. novembra 1945.
*
pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst
Rg C II 27/20.
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po
843.
njihovi strokovni usposobljenosti.
347.
Sedež: Maribor, Gosposka nI. 28.
Zadruga je bila ustanovljena na skupSedež:
Ljubljana.
Dan vpisa: 21. novembra 1945.
ščini dne 14. IX. 1945 za nedoločen čas.
Dan vpisa: 26. novembra 1945.
delež znaša 100 (en sto) din,
Besedilo: >01ympia«;, Čop Franc in
Besedilo: Sport - Kmet, družabnika in Zadružni
se mora plačati ob vstopu v zadrugo.
GrmoTšck Štefan.
Grilc-Kmet.
Vsak zadružnik jamči s svojim zaObratni predmet: Moda in konfekcija,
Izstopil je javni družabnik Kmet MiIportni čevlji, športna oprema in šport- lan, zaradi česar preneha javna trgov- družnim deležem in še z desetkratnim
zneskom vpisanih deležev.
ne igrače, športna montažna delavnica. ska družba.
Oznamenila se izvršujejo s iem, da se
Besedilo odslej: L. I. Grilc«
Druži »ena oblika: javna trgovska družnabijejo
na zadružni razglasni deskL
ba ©d 5. XI. 1945.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Upravni odbor obstoji iz predsednika
dne 24. novembra 1945.
Družbenika: 1. Cop Franc, 2. Grmovin 6 članov, ki jih voli skupščina za do••• Štefan, oba trgovca v Mariboru, GoRg A VII 258/2.
bo treh let.
sposka ul. 28.
Člani upravnega odbora eo:
•Pravica zastopanja: družbenika Cop 348.
ing. Pristovšek Blaž, gradbeni ing.,
Sedež: Maribor.
Frane in Grmovšek Štefan vsak posaCelje, Plečnikova 20, predsednik,
Dan vpisa: 23. novembra 1945.
mezno .ili oba skupaj.
Štepihar Anica, priv. uradnica, Celje,
Besedilo: Marbnrgcr Verlags- und Kidričeva ul. 1, odbornik,
Podpi3 firme ee vrši tako, da eden izGodnik Viktor, urarski mojster, Celje,
med k zastopstvu upravičenih družbeni- Druckerei-Gesellschaft m. b. H.
Izbriše se tvrdka Marburger Verlags- Gajeva ul.- 39, odbornik,
kov ali oba skupaj pristavita tiskanemu,
Jeršič Ivan, cink. nameščenec, Celje,
pisanemu aH s Štampiljko odtisnjenemu und Druckerei-Gesellschaft m. b. H. in
besedilu tvrdke svoj lastnoročni podpis. njen za podpis opravičeni poslovodja •Nova vas 42, odbornik,
Egon Baumgartner.
•Kos Jože, žel. uradnik, Celje-Breg
Okrožno sodišče • Mariboru
Vpiše se novo besedilo tvrdke: Mari- št. 7, odbornik,
dne 21. novembra 1945.
borska tiskarna s sedežem v Mariboru,
Krepel Vilko, trg. nameščenec, Celje,
1 Kopališka ul. 6 in kot delegat ministr- Tomšičev trg 10. odbornik.
ZT. 12/45-2, « Ba A IÏ 6Z-1.

**?
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Štev. 44.
4. Vodušek Rozalija, zascbnica, KoČevje 367, celotna imovina — Sod
26/45-18 z dne 16. VIL 1945 — I 14/45;
5. Vodušek Ivan, delavec, Kočevjerudnik 24, celotna imovina — Sod
26/45-18 z dne 16. VIL 1945 — I 15/45;
6. Jurkovič Marija, uradnica, Kočevje
29, celotna imovina — Sod 26/45—18 z
dne 16. V4. 1945 — I 16/45;
7. Šegula Ivan, posestnik, Vrh 4, celotna imovina — Sod 32/45—12 z dne
18. VIL 1945 - I 17/45;
8. Uršič Franc, profesor, Kočevje 180,
celotna imovina — Sod 26/45—18 z dne
16. VIL 1945 - I 18/45;
9. Kožar Leon, posestnik, Salka vas
16, celotna imovina — Sod 26/45—18 z
dne 16. VII. 1945 -r I 19/45;
10. Han Marija, zasebnica, Ljubljana,
Igriška uL 24, celotna imovina — Sod
2• 45- 6 z dne 26. VIII. 1945 - I 20/45;
11. Jazbar Franc, pol. stražnik, Ljubljana, Ob Ljubljanici 27, celotna imovina — Sod 223/45—46 z dne 29. VIL
1945 — I 21/45;
12. Krakër Ivan, posestnik, Klinja vas
9, celotna imovina — Sod 47/45—58 z
dne 3. VIH. 1945 — I 22/45;
14. Novak Ivan, dentist, Ribnica 211,
celotna imovina — Sod 27/45—20 z dne
16. VIL 1945 — I 24/45;
15. Oražem Marko, posestnik, Dolenja
vas pri Ribnici, celotna imovina — Sod
15/45—17 z dno 25. VIL 1945 — I 29/45;
16. Andolšek Franc, posestnik, Breg 9,
celotna imovina — Sod 15/45—17 z dne
25. VIL 1945 - I 31/45;
17. Campa Jernej, posestnik, Breg 11,
celotna imovina — Sod 15/45—17 z dne
25. VIL 1945 — I 23/45;
18. Boh Janez, posestnik, Breg 27, celotna imovina — Sod 15/45—15 z dne
25. VIL 1945 — I 30/45;
19. Klun Josip, kovač, Otavice 15, celotna imovina — Sod 15/45—17 z dne
25. VIL 1945 — I 32/45;
20. Flajs Franc, zasebnik, Gorenja vas
pri Ribnici — Sod 15/45—16 z dne 13.
VII. 1945 - I 33/45;
21. Levstik Janez, posestnik, Loški
potok št. 6, celotna imovina — Sod
15/45-16 z dne 13. VIL 1945 — I 34/45;
22. Lesar Matija, posestnik, Sušje 35,
celotna imovina — Sod 15/45—16 z dne
13. VII. 1945 - I 35/45;
23. Grebene Janez, posestnik, Breze
11, celotna imovina — Sod 15/45—16
z dne 13. VIL 1945 — I 36/45;
24. Oražem Jože, posestnik, Rakitnica
23, celotna imovina — Sod 15/45—16 z
dne
13. VII. 1945 - I 37/45;
0f
î. Henigman Josip, posestnik, Rakitnica 2, celotna imovina — Sod 15/45—16
z dne 13. VIL 1945 — I 38/45;
26. Grajnar Ignacij, posestnik, Prigorica, celotna imovina — Sod 15/45—16
z dne 13. VIL 1945 — I 39/45;
27. Mrše Janez, posestnik, Breg 28,
celotna imovina — Sod 15/45—16 z dne
13. VIL 1945 — I 40/45;
28. Lovšin Jože, lesni trgovec, Gorica
vas 56, celotna imovina — Sod 44/45—23
z dne 3. VIL 1945 - I 41/45;
29. Lušin Pavla, trgovka in gostilničarka, Vince 1, celotna imovina .—• Sod

Združenih papirnic, Vevče; opr. št. Ksp
1311/45;
251. ing. Dukić Adolf, gradbeni podjetnik in posestnik, Ljubljana, Cesta na
Rožnik št. 1; opr. št. Ksp 1313/45;
252. Stern Evgen, višji gradbeni svetnik v pokoju, Ljubljana, Gledališka 14;
opr. št. Ksp 1314/45;
253. dr. Orožen Janko, bančni direktor, Ljubljana, Pražakova 12; opr. št.
Ksp 1315/45;
Poziv upnikom
254 Janaček Emil, gradbeni inženir,
Pri okrajnem sodišču v Ljubljani je Bihač; opr. št Ksp 1316/45;
255. Družba ing. Dukič, d. z o. z., z»
uveden zaplembeni postopek glede imogradnjo železnic in cest, Ljubljana, Pot
vine naslednjih:
228. Pengov Franc, profesor, Ljub- v Rožno dolino; opr. št. Ksp 1318/45;'
256. Tehnična gradbena družba ing.
ljana, Trdinova ulica 5; opr. št. Ksp
Dukič in drug, d. d., Ljubljana; opr. št
1272/45;
229. Eroe Franc, ravnatelj Zadružne Ksp 1319/45;
gospodarske banke, Ljubljana, Mikloši.
257. Družba >Gramozolom Verd«, d.
čeva cesta 10; opr. št. Ksp 1273/45;
z o. z., Ljubljana; opr. št. Ksp 1320/45;
230. dr. Bole Ivan, ravnatelj banke
258. Praprotnik Avgust, industrialec,
>Slavije«, Ljubljana, Muzejska 3/II; opr. Ljubljana, Miklošičeva cesta; opr. št
Ksp 1375/45;
št. Ksp 1280/45;
231. Bonač Franc, industrialec, Ljub259. Verovšek Jurij, veletrgovec, LJubljana, opr. št. Kep 1281/45;
ljana; opr. št Ksp 1377/45;
232. >Ljubljanski velesejemc, d. z
260. Rustia Anica, trgovka, Ljubljana;
o. z., Ljubljana; opr. št. Ksp 1283/45;
opr. št. Ksp 1378/45;
233. >Celuloza<, d. z o. z., Videm ob
261. Battelino Vinko, gradbeni tehnik,
Savi; opr. št. Ksp 1284/45;
Ljubljana, Kotnikova št 6; opr. št. Kep
234. Litijsko-Preboldska tekstilna to- 1379/45;
varna, d. d. Maribor, podružnica v Li262. Plemelj Slavko, veterinarski nadtiji; opr. št. Ksp 1286/45;
svetnik, Ljubljana, Gradišče- 7; opr. it
235. Ljubljanska kreditna banka v Ksp 1381/45;
Ljubljani; opr. št. Ksp 1288/45;
263. ing. Brodnik Jože, Ljubljana, po236. Združene papirnice Vevče-Gori- slovodja Gradbeno komercialne družbe
čane-Medvode d. d. Ljubljana; opr.*št. <L z o. z. Ljubljana; opr. št Ksp 1383/45;
Ksp 1289/45;
264. Gradbeno podjetje Battelino Do237. >Gorjana<, d. z o. z., Ljubljana; i minik, Ljubljana; opr. št. Ksp 1386/45}
opr. št. Ksp 1290/45; . .
265. Gradbena komercialna družba,
238. >Papirusc, d. z o. z., Ljubljana; d. z o. z., Ljubljana; opr. št. Ksp 1387/45;
opr. št. Ksp 1291/45;
266. Tvrdka >Skrob-Dekstnn<, <L i
239. dr. Kobal Alojzij, odvetnik, Ljub- o. z. Domžale; opr. št Ksp 1388/45;
ljana, Aleksandrova cesta št. 2; opr.
267. >Medi6-Miklavc<, tekstilna indušt. Ksp 1293/45;
strija, Medvode, opr. št. Ksp 1389/45;
240. Vodnik Ivanka, posestnica, Ljub268. Oblak Marija, žena dimnikarskeljana, Kolodvorska ulica 34; opr. št. Ksp ga mojstra, Bizovik 80; opr. št Kep
1294/45;
1395/45;
241. dr. Pogačnik Frido, poslovodja
269. Strah Franc, Ljubljana, Zupanotvrdke >Papirus<, Ljubljana, Komen- va 10; opr. št. Ksp 1398/45;
skega 20; opr. št. Ksp 1295/45;
270. Dovč Minka, Stožice št 73; opr.
242. dr. Rekar Ernest, industrialec, št. Ks_p 1399/45;
Jesenice; opr. št. Ksp 1297/45;
271. Dovč Ivan Anton, Stožice št. 73;
243. ing. Dračar •••••, Zagreb, Jela- opr. št. Ksp 1400/45;
čioev trg 3, industrialec; opr. št. Ksp
272. Dovč Franc, Stožice 73; opr. it
1303/45;
Ksp 1401/45;
244. Krofta Hanuš, glavni ravnatelj
273. Dimic Tomaž, delavec, Podgora
Ljubljanske kreditne banke, Ljubljana, št 5; opr. št. Ksp 1402/45;
Aleksandrova cesta 2; opr. št Ksp
274. Šimenc Anton, kmet, Podgora 18;
1305/45;
opr. št Ksp 1403/45;
245. Schwinger Rihard,. namestnik
275. Slovnik Ivan, delavec, Videm 41:
glavnega ravnatelja Ljubljanske kredit, opr. št. Ksp 1404/45;
ne banke, Ljubljana, Tyrseva cesta l/a;
276. Slovnik Ivan, kmet, Zaboršt 16;
opr. št Ksp 1306/45;
opr. št Ksp 1405/45;
246. Pavlin Franc, ravnatelj Ljubljan277. Šuštar Anton, kmet, Videm 2,
ske kreditne banke, Ljubljana, Levsti- p. Dol pri Ljubljani; opr. št. Ksp 1406/45;
kova 29; opr. št Ksp 1307/45;
278. Grad Rok, trgovec s sadjem,
247. dr. Pavlin Ciril, generalni tajnik Kleče 5, p. Dol pri Ljubljani; opr. št
Združenih papirnic Vevče, Ljubljana, Ksp 1407/M-;
*
Levstikova 29; opr. št Ksp 1308/45;
279. Loboda Jožef, občinski tajnik,
248. Guzelj Milan, komercialni ravna- Podfrora 26; opr. št. Ksp 1408/45;
telj Združenih papirnic Vevče, Ljublja-280. Trbovc Janez, mlinar, Kleče 10,
na, Židovska c. 5; opr. št. Ksp 1309/45; p. Dol pri Ljubljani; opr. št. Ksp 1409/45;
249. dr. Kalan Boris, šef personalnega
281. Klemenčič Franc, kolar, Dol pri
oddelka Združenih papirnic Vevče, Ladja Ljubljani št 8; opr. št. Ksp 1410/45;
pri Medvodah; opr. št. Ksp 1310/45;
282. Kadivc Franc,* mizar. Dol 6, p.
250. Rössmann Josip, knjigovodja Dol pri Ljubljani; opr, št Ksp 1411/45;

39/45—48 z dne SO. VIL 1945 — I 44/45.
Pozivajo se vsi upniki spredaj navedenih, da v 15 dneh od dneva objave
tega poziva prijavijo svoje terjatve pri
podpisanem sodišču, ki opravlja zaplembo.
Okrajno narodno sodišče v Kočevju
dne 29. novembra 1945.
*
1647
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Štev. 44.
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233. Kor^a Alojz, mesar, Dol št, 20
pri Ljubljani; opr. št. Ksp 1412/45;
284. Belr5 n Ivan, Kleče 14; opr. št.
Ksp 1413/45;
283. V .dive Štefan, delavec, Videm 36.
p. Dol pri T -'ubijani; opr. št. Ksp 1414/45.
Pozivajo se vsi upniki spredaj navedenih, kakor tudi vsi, ki imajo zoper
nje kakršne koli terjatve oziroma zahtevke, ostale pred 6. aprilom 1941
oz. pr~d C janiem, zaradi katerega je
bila izrečena kazen zaplembe imovine,
da prijavij • svoje zahteve v 15 dneh
po tej ob'' /j pri podnisanem sodišču s
pismeno vlogo z dvema prepisoma ali
pa ustno na, zapisnik. V prijavi je navesti opravilno številko zaplembenega
episa.
Okra'no sodišče v Ljubljani
dne 80. novembra 1945.

Razna oblastva
Štev. 1325/45
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Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje mesto docenta za predmeta: »elementi gradbenih konstrukcij« i.i »industrijske zgradbe« na tehniški fakulteti
univerze v Ljubljani!
Prošnje, opremljene po predpisih §3.
uradniškega zakona in čl. 121. obče univerzitetne uredbe, je vložiti najkasneje
dp 15.. decembra 1945 na rektoratu univerze v Ljubljani.
Bektorat nniverzç y Ljubljani
dne 30. npvembra 1945.
Rektor: K'ràl s. r.

Razno
"" ""l657"3-l

Poziv upnikom
Z odločbo Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za finance z dne 6. XI. 1945,
St. V-817—1945, v zvezi z rešitvijo ministrstva za finance DFJ VII — št. 710O
t dne 24. IX. 1945 je odrejena likvidacija. Hrvatske zemaljske banke" d. d.,
podružnica Ljubljana. Upniki tega zavoda še pozivajo, da najkasneje do
15. marca 1946 prijavijo svoje eventualne terjatve na naslov: Hrvatska zemaljska banka d. d., podružnica v Ljubljani.
'
Likvidatorji
.*
1611-3-2

Poziv upnikom

Splošno jugoslovensko bančno društvo,
d. d., podružnica Ljubljana, je prešlo v
likvidacijo/Upniki''se pozivajo, da najkasneje do 15. marci 1946 prijavijo ^vpj«T eventualne terjatve na naslov: Splošni?, jugoslòyensko bančno društvo d. d.,
podružnica Ljubljana. '" '
'
'""<" "
Likvidatorji
*
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Objava
Podpisani Blaž Josip, paznik y mestni
klavnici^ Ljubljana, opozarjam vsakogar.

da nisem plačnik za dolgove, ki bi jih
napravil kdor koli na moje ime. Prav
tako ne priznam nobene kupčije kakršnih koli stvari, ki bi bile prodane brez
moje vednosti od kogar koli iz moje
hiše, Ljubljana, Malejeva uL 13.
Blaž Josip,
Ljubljana, Malejeva ul. 13
Izgubljene listine
Potrdilo o dodelitvi nove spoznavne
številke S-1031 za avtomobil Jeep, ki je
dodeljen koordinacijskemu odboru Jdž
v Trstu, se je izgubilo in se proglaša
za neveljavno.
Uprava drž. železnic
1630
"
Ljubljana
Izgubili smto prometno dovolilo za
avto »International« (št. tablice: LB933
— S 0251), izdano od ministrstva za
lokalni promet v Ljubljani na ime Nabavijalna zadruga drž. železničarjev v
Ljubljani. S tem ga preklicujemo.
Nabavljalna zadruga
drž. železničarjev
1640
v Ljubljani
Izgubilo se je uradno potrdilo o registraciji tovornega avtomobila znamke
»Dódge«, evid. tabi.' št. 1150. ki je last
•Trboveljsjie prernogokopne družbe Ljubljana, ravnateljstvo Trboylje. S tem ga
preklicujemo.
„•" '
Trboveljska
proniOKokopna družba
1634
• Rudnik Trboylje .
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Dvoršak Jernej iz Slov. Bistrice
(Ljubljane). S te,m Jo preklicujem.
1645
Dvoršak Jernej
Izgubila, sem izpričevalo IV. razreda
in izpričevalo o končnem izpito dekliške
meščanske šole v zavodu Lichténturn
v Ljubljani iz 1. 1942 na ime FilipoviČGrčič Jagoda iz Sinja' (Dalmacija). S
tem jih preklicujem.
•1639
Filinovič-Grfiif Jagoda
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
04 krajevnega N00 na Vrhniki na ime
Gógala Frančiška iz Ljubljane. S tem
jo preklicujem.
1662
Godala Frančiška
Izgubil sem novo osebno izkaznico, izdano od krajevnega N00 v Krtini na
ime Hribar Antonija iz Ljubljane. S tem
jo preklicujem.
1636
Hribar Antonija
Izgubil sem vsa izpričevala drž. klasične, gimnazije v, Ljubljani na ime Hribernik Alojzij iz Ljubljane. S tem jih
preklicujem.
1649.
Hribernik Alojzij
Izgubil sem veliko zadnjo evid. tablico št. 0577' za motorni avtomobil,
izdano od min. za lokalni promet v
Ljubljani na ime Jesenšek Anton iz
Ljubljane. S tem Jo preklicujem.
1635
Jcscnšck, Anton,

Izgubil sem nakaznico za kurivo serija C št. 6426, izdano od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
JurmanKarl iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
1652
Jurmen Kari
Izgubil sem izpričevalo IL, III. in IV,
letnika drž. učiteljišča v Ljubljanii za
leta 1941/44. na ime Kaiser Zlatkoo iz,
Dravograda. S tem jih preklicujem,"
1651
Kaiser Zlatko
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N00 v Zavrču na ime
Kokot Stanko iz Hrastovca 26, okraj
Ptuj. S tem jo preklicujem.
1643
Kokot Stanko
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N00 na Muljavi na ime
Koželj Alojz iz Mevce št. 4, okraj Grosuplje. S tem Jo preklicujem.
1631
Koželj Aloji
Ukradena mi je bila osebna izkaznica
št. 052480, izdana od komande narodno
milice v Ljubljani na ime Lah Leopoldina iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1637
Lah Leopoldina
Izgubil sem indeks tehnične fakultete
(elektro odd.) univerze v Ljubljani na
ime MJhelčič Ivan i? Ljubljane. S tem
ga preklicujem.
1C60
Mihclčič Ivan
Izgubil sem začasno osebno izkaznico.
izdano od okrajnega N0 v Skofji Loki
ria ime Mikec Franc iz Trnja, okraj
Skofja Loka. S tem jo preklicujem.
1633 :
,; Mikec Franc
Izgubila sem osebno izkaznico, Izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Naglic Serafina iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1643
Naglic Serafini
Ukradena mi je bila prometna knji«
žica za kolo štev. 4326/45, izdana od
KN00 Sv. Jurij ob Taboru na ime Pepel Lovro, Ojstriška vas. S tem jo preklicujem.
1640
Pepel Lovro
Izgubil sem maturitetno izpričevalo
drž. realne gimnazije v Vršcu iz 1. 1943.
na ime Predan Eojan iz Sv. Andraža
v Slov. gor. S tem ga preklicujem.
1661
Predan Bojan
Oävzeta ml Je bila osebna izkaznica,
Izdana, od komande narodne milice v
Liubljani na irrçe Puklaveç Viktor iz
Poljan 56, obČ. Ljubljana. S tem jo, preklicujem.
1656
Puklavcc Viktor
Izgubil »em maturitetno izpričevalo
d/1 klasične gimnazije v Ljubljani iz
1. 1941. na ime Skušek Franc iz Ljubljane. S tem ga preklicuiem.
1654
Skušek Frano
Izgubjl sem izpričevalo višjega tečajnega, izpita drž. klasične gimnazije v
Ljubljani iz 1. 1941. na ime Sok. Tvan iz
Mezgovcev, qkraj Ptuj. S. tem ga preklicujem,
1650
Sok Ivan

"Uredniki"Kotna'Hubert; U*k In zaiJib»:'lunarna Merkur*— oba't' Ljubljani
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UEÏÏBBA
o prometu s krompirjem in fižolom.
Da se zagotovi preskrba prebivalstva s krompirje., in fižolom
predpisuje ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlade Slovenije
na podlagi člena 6.uredbe o odkupu in prometu krušnega žita za gospodarsko leto 1945/46 od 6.8.1945/Uradni list DPJ št.58/ ter po odobritvi
zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo naslednjo uredbo o prometu
s krompirjem in fižolom v gospodarskem letu I945/46:
Popis pridelka;
Čl.1.Krajevni narodno-osvobodilni odbori izvrše pri posameznih
pridelovalcih najpozneje do 30.septembra 1945.popis vsega krompirja in
fižola pridelanega v letu 1945.Za vsakega pridelovalca je v popisu navesti, koliko ima družinskih članov,štetoio prašičev,ki jih redi,kakor
tudi koliko hektarjev zemlje ima povprečno zasajene s krompirjem.
Gl.2.Za prehrano družinskih članov in delavcev zaposlenih v
posameznem gospodarstvu ostane pridelovalcu na osebo I50 kg krompirja
in 20 kg fižola,za krmljenje prašičev za vsakega prašiča za pitanje
ali za pleme po 300 kg krompirja ter za seme za vsak hektar posevka
2000 kg krompirja in toliko fižola,kolikor ga potrebuje sorazmerno
pridelku za seme.
Presežke nad gornjimi količinami morajo dati ridelovalci na
razpolago za odkup.Količino presežka,ki pride v poštev za prodajo tako
pri posameznih pridelovalcih,kakor tudi v celem kraju ugotove krajevno
narodno-osvobodilni odbori- po zbranih podatkih,
01. 3.Kj.ajevni narodno-osvobodilni odbori morajo v 3 dneh rotem,
ko eo zbrali podatke,najpozneje pa do- 4. oktobra 1945.objavi ti javno
na krajevno običajen način,presežke ugotovljene za vsakega posameznega
pridelovalca-Najpozneje do gornjega dne naj se vrši .ssstanek vseh
krajanov,na katerem se .javno razpravlja o pravilnosti ugotovljenih
podatkov.Zapisnik o sestanku pošljejo krajevni narodno-osvobodilni
odbori obenem z ugovori,ki so bili prijavljeni na sestanku ali najpozneje dva dni p</sestanku,v nadaljnjih treh dne okrajnemu narodnoosvobodilnemu odboru,Okrajni narodno-osvobodilni odbor izda takoj
dokončno odločbo,
Odkup krompirja.
Čl.4.Tudi še preden je izvršen popis v smislu prednjih členov
in ne oziraje se na tam navedene roke,se vrši odkup krompirja na sledeči načini
r/ Vsak potrošnik,ki ni sam pridelal krompirja,sme kupiti
krompir •na prejeto živilsko nakaznico za krompir neposredno pri pridelovalcu v onem okraju,kjer stanuje,
b/ Prebivalci okrožnega mesta Ljubljane smejo kupiti krompir
tudi v okraju Ljubijana-okolica,prebivalci okraja Celje-mcsto,tudi v
okraju Celje-okolica in prebivalci okraja Matibor-mesto tudi v okrajih
Maribor dermi breg in Maribor levi breg.
čl,5<Nakup smejo vršiti upravičenci v okrajih,navedenih v

- 2 prejšnjem členu, sarno tako, da predložijo pridelovalci za nakupljeno
količino krompirja ustrezno število odrezkov svoje živilske nakaznice
za krompir,odnosno živilskih nakaznic ovojih družinskih članov ter
obenem navedejo številke teh nakaznic,kakor tudi številko svoje osobne
izkaznice in svoj točni naslov. Pridelovalcu smejo plačati največ cono,
ki je uradno določena za prodajo krompirja na drobno,t,j.3.50 Din za
.en kilogram.Cena krompirja na debelo se določa za belomesnate vrste
na 2.70 din za en kilogram,za rumenomesnate pa na 2.50 din'za en kilogram.
Pridelovalec mora zabeležiti točen naslov kupca ter številko njegove osebne izkaznice,kakor tudi nakaznic za krompir.Te podatke in
odreske je dolžan izročiti okrajnemu narodno-osvobodilnemu odboru,kjer
prejme nakazilo za nakup raoioniranega blaga,razen živil izven rednih
obrokov, in sicer v višini 15$ vrednosti prodanega krompirja,
Čl.•*Nabavijalni zavod Slovenije/Navod/ je upravičen nakupovati
krompir po svojih zbiralcih na vsem ozemlju federalne Sloveni je.Vsak
pridelovalec, ki proda krompir NAVODU, pre j-ne za prodano količino krompirja nakazilo za racionirano blago,razen živil,izven rednih obrokov in
sicer v višini 30 odstotkov v vrednosti prodanega krompirja,Ta nakazila
izdajajo okrajni-narodno osvobodilni odbori na podlagi potrdila NAVODA.
Rok dobave raoioniranega blaga na izdana nakazila,kakor tudi vrsto
racioniranih predmetov,ki jih prejmejo Tidelovalci krompirja,določi jo
okrožni narodno-osvobodilni odbori.
Čl.7.Pridelovalci krompirja smejo pripeljati krompir tudi na trg
v okolišu svojega okraja, v mes ta; Ljubi jana; Cel. je in Maribor,pa tuai iz
okoliških okrajev navedenih v čl.4.pod b/te uredbe,ter ga tam prodajati
na način, določen v čl. 5. te uredbe. Vsa' po prednjih določiU-h prodana količina krompirja se prodajalcu vračuna v presežek,ki ga je dolžan dati
na prodaj v smislu členov 2.in 3.uredbe.
Čl. 8. Vsakdo, ki krompirja ni sam pridelal irna pravico do živilske
nakaznice zà krompir,in sicer za 120-kg krompirja na osebo.V kolikor
si ne bodo upravičenci krompirja sami nabavili neposredno pri pridelovalcih, ga bodo prejeli iz zalog,ki jih bo nabavil NAVOD,in sicei postopoma v količinah,kakor bodo objavljene naknadno.
Odkup fižola.
Čl.9.Izključno pravico odkupovati fižol od pridelovalcev ima
NAVOD.Ta bo razdeljeval fižol med potrošnike po odredbah ministrstva
za trgovino in preskrbo odnosno tistih organov,ki jih bo ministrstvo
za trgovino in preskrbo za to pooblastilo.
Kazenske določbe.
Čl.10.Prepovedano je nabavljati krompir in fižol na način,ki
nasprotuje določbam te uredbe,kakor tudi neposredno nabavljati krompir
v krajih izven okolišev iz člena 4.te uredbe,Pridelovalec,ki bi prodal
osebi,stanu joči izven navedenega okoliša,ali na način,ki ni dopusten
po. tej uredbi ali po višji ceni,kakor ->• uradno določena,izgubi pravico
do n?t azil i..T členov 5.in 6. te uredbe.
Razen tega so tako prodajalec,kakor tudi kupec in posredovalec,
ki prekršijo določbe te uredbe,kažnjivi po zakonu, o pobijanju nedopustne špekulacije in gospodarska sabotaže od 23. IV. 1945. /Uradni lir-t
•• št, 26/, BI ego ,ki je predmet tako prodajete zapleni.

- 3 Öl.li.Ta uredba velja od dneva objave v Uradnem listu.
S tem se razveljavlja odločba ministra za trgovino in preskrbo
o cenah krompirja od 7.9.1945*/Uradni list 3N0S-ain ^arodne vlade
Slovenije,št.35 od 15.IX.1945-/

Ljubljana,dne 20.septembra 1945.
Minister za trgovino in proslrrbo:
,'lr.Iado VavpetiÖ l.r.
.' ^?
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Javornik Pavel, gradbeni delovodja,
Celje, Kersnikova 21, odbornik.
Pravico zastopati zadrugo imata pred«ednik in tajnik upravnega odbora, če
sta pa odsotna, dva za to pooblaščeua
Člana upravnega odbora.
Podpis firme: Zadrugo podpisujeta
predsednik in tajnik upravnega odbora,
če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena
Člana upravnega odbora.
Okrožno kot trg. sodišče v Celin
dne 20. novembra 1945.
fc
*
Zt 7/45. - Zadr. VI 121/2,
*

Stran 143.

/

851.
Sedež: Laško.
Dan vpisa: 20. novembra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga, registrirana zadruga « omejenim
jamstvom.
Obrat in predmet:
Naloga zadruge je:
_
a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za Članstvo brez posrednikov,
„
, . , „
b)vnovčevanje pridelkov in izdelkov
Članov brez posrednikov,
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog, kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreja, čebelarstva in gozdarstva, če in dokler ni v istem okolišu posebne zadruge te vrste;
'č) najemanje in nakupovanje inventaria;, kolikor je v zadružno korist,
d) sklicevanje Članskih sestankov, prirejanja tečajev in predavanj za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega
ecdelovanja, ter prebujanja zadružne zavesti.
/
Vse te naloge opravlja; radi* samopomori in izboljšanja gospodarstva evojih
Članov in delavnega ljudstva.
zadruga je bila ustanovliena na skupSči.ii dne h. X. 1945 za nedoločen čas.
Zadružni delež znaša 100 (en sto) din,
in «*e mora nlačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim deležem in pa še z njegovim petkratnim zneskom. ,
Oznamenila se izvršujejo e tem, da se:
naMjejo na zadružni razglasni deski.
Uoravni odbor sestoji iz predsednika
in R članov.
Člani unravnega odbora.so:
Ratej. Jernej, žel. upokojenec,' Laškolt< 19,> predsednik,
Križnik Otmar, rud. nameščenec, LaSko 164, odbornik,
„••
Oberžan Aloiz, tajnik. mestnega N00,'
, Laško, odbornik,
Repe Janez, že}, nameščenec, Laško
Žt. 13, odbornik,
Gostinc Franc,< nos., Laško 13,
Mlakar. Anton, žel, mizar, Strensko'
% 38,- .odbornik* Vodončnik Alojz, pos. Laško 13, od"bornik,
. Deželak Tvan, zav. zastopnik, Laško
St. 121; odbornik,
Pintar Avgust* rudar, Laminino 40.'
odbornik.
Pravico zastopati zadrugo imata1 pred-'
»ednik in tajnik upravnega odbnra. če
;.«t§,, pp. odsotna, dv» za to pooblaščena.
Člana upravnega odbora.

Podpis firme: Zadrugo podpisujeta
predsednik in tajnik upravnega odbora,
če sta odsotna, dva za to pooblaščena
člana upravnega odbora.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
dne 20. novembra 1945.
Zt 8/45. — Zadr. VI 12272.
352.
Sedež: Mozirje.
Dan vpisa: 24. novembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena tadruga, registrirana zadruga a omejenim jamstvom.
Obrat in predmet:
Naloga zadruge je: a) da pod jodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom
gospodarskeea strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš, nadalje določi višino obremenitve v delu
in. denarju in odplačilni načrt za vsakega člana, c) da posreduje med člani
in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih služnosti in drugih event, spornih odnosov (komasacija), č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvrdbo obnovitvenih del, d) da skupno
nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material,
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih'
delovnih moči pod vodstvom tehničnega
strokovnjaka obnovi porušena naselja
po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu, f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz. vrst
vojnih ujetnikov ter- jim odreja delo po
- njihovi- strokovni usposobljenosti.
Zadruga je bila ustanovljena dne 19.
septembra 1945. za nedoločen čas.
Zadružni delež znaša 50 (petdeset)
dinarjev, in se mora plačati ob vstopu
v zadrugo. ,
Vsak zadružnik jamči s svojim zadružnim del-žem in pa še s štiridesetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Oznanila se izvršujejo s tem, da se
nabijejo na zadružni oglasni deski.
Upravni odbor obstoji iz predsednika
in 10 odbornikov, ki jib voli skupščina*
za dobo treh let.
Pravico zastopati zadrugo imata pred-1
,-sednik-in tajnik upravnega odbora, česta pa odsotna, dva za to pooblaščena:
člana upravnega odbora.Člani' upravnega odbora so:
Deleja Franc,. tes. mojster, Mozirje,
predsednik,
, Cesar Franc, pos., Mozirje, odbornik,*
Tratnik Mirko, ključavničar, Mozirje,
odbornik/ '
, Zavolovšekr Matevž, pos., Loke 2, od-!
bornik,
. Forštner Fortunat, kmet,' Dobrovlje,odbornik,
Kranjc Avgust,, pos.. in-gosti., Ljubija,;
odbornik,
• Fužir, Vinko ml., pos., Lepa njiva; odbornik,
Goličnik Franc,-kmet, Smihel, odbor-'
nik,
, Ožir Alójz, tesar, Radegunda,, odbor-'
nik,

Hribernik Ivan, čevljar, Brezje, odbornik,
Hren Anton, pos., Nazarje, odbornik.
Zadrugo podpisujeta predsednik in
tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravneg odbora.
Okrožno kot trg. sodišče • Celju
dne 24. novembra 1945.
Zt 10/45. — Zadr. VI 124/2.
*
353
Sedež: Gorenja vas;
Dan vpisa: 22. novembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom Poljanska dolina;
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 9. septembra. 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in, za celotni .okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v
delu In denarju in odplačilni načrt za
vsakega člana; c) da posreduje- mèd
člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih
event, spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira
in porazdeljuje med svoje Člahe gradbeni material; e) dà s pritegnitvijo
vseh razpoložljivih delovnih moči pod
vodstvom tehničnega strokovnjaka ob'novi porušena naselja po' predloZenem
in -odobrenem obnovitvenem načrtu;
f) da po možnosti od pristojnih' vojaških
oblasti izposluje nritegnitev delovnih
moči, zlasti "iz vrst vojnih ujetnikov ter
jim odreja delo po njihovi strokoVn*
usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev in
so. mora vplačati ob' vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga - oojavlja svoje priobčitve s
tem; da jih nabije' na zadružni razglasiti
deski. Vabilo ha skupščino'pošlje poleg
tòga vsem N00, V'območju katerih po'sluje^ in vsem članom, slednjim najmanj
8 dni pred skupščino.
! Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 2 člana, ki jih voli
skupščina. za: dobo treh let
Vsako leto izstopi tretjina odbornikoV.
•<_ Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega
odbora; če sfa - pa odsotna, dvâ zâ to
pooblaščena» člana upravnega odbora.
Ciani upravnega odbora so: PiVk-'Maksr, posestnik^ SestransTca va*
št. 1.1, predsednik;Tratnik; Franc, trgovec ' na' Trati 31,
tajnik,
Šorli Ivo, pek v Gorenji vasi 56, blagajni]^
VerČiČ Anton, cerkovnik v Leskovći 2,
Dolinar Ciril, klepar vHoravIjah 13.
Okrožno sodišče T Ljubljani
dne 20. novembra 19i*î.
Zt 49/45 — Zadr. V 35/1

Štev. 44
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Sedež: Videm.
Dan vpisa: 22. novembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom Vuleni-Dobrepolje.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 11. oktobra 19-15 za nedoločen
čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči,
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom
gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš;
nadalje določi višino obremenitve v
delu in denarju m odplačilni načrt za
vsakega člana; cj da posreduje med
člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih
event, spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira
in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material; e) da s pritegnitvijo
vseh razpoložljivih delovnih moči pod
vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem
in odobrenem obnovitvenem načrtu;
f) da po možnosti od pristojnih vojaških
oblasti izposluje pritegnitev delovnih
moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter
jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 500 dinarjev in
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje prioböitve s
tem, da jih nabije na zadružni razgjasni
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg
tega vsem N00, v območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim najmanj
8 dni pred skupščino.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega
odbora, če sta pa odsotna, dva za to
pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Prelesnik Anton, kmef v Vidmu 25,
predsednik,
Hočevar Ivan, kmet, Pri Cerkvi 3,
podpredsednik,
Mesojedec Edvard, kmet, Videm 7,
tajnik,
Novak Jože v Zdenski vasi 45, blagajnik,
Grandovec Anton, mizar, Cesta 40,
Jakše Jože, gostilničar, Ponikve 8,
Erčulj Vinko, kmet v Zagorki 11.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. novembra 1945.
Zt 25/45-3 — Zadr. V 34/1
355.
Sedež: Št* IIj v Slor. goricah.
Dan vnisa: 21. novembra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga • omejenim jamstvom y St. Uju v
Slov. goricah.
Zadrujza ia bila uatanovliena na akuD-

ščini žse 4. novembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava in prodaja gospodarskih in
življenjskih potrebščin za članstvo brez
posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov,
c) najemanje in nakupovanje_ inventarja in nepremičnin, kolikor je to v
zadružno korist,
d) ustanavljanje in sodelovanje pri
ustanavljanju poslovalnic in oddajalisč
zadružnih gostiln in podjetij zaradi boljše in cenejše preskrbe svojih članov, >
e) sklicevanje članskih sestankov, prirejanja predavani in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejše sodelovanje ter probujanje zadružne navesti.
Vse te naloge opravlja radi samopomoči in izboljševanja gospodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.
Zadružni delež znaša 150.— dinarjev
In se vplača ob vstopu v zadrugo ali pa
v 10 enakih mesečnih obrokih.
Jamstvo je omejeno.
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Oznanila se izvršujejo na zadružni
razglasni deski ali v listu >Nova zaUpravni odbor sestavljalo predsednik,
podpredsednik in toliko članov upravnega odbora, kot je poslovalnic, ki jih
voli skupščina za dobo 3 let...
Prvi upravni odbor za dobo do prihodnje skupščine šteje poleg predsednika in podpredsednika še 8 članov.
Vsako leto se izmenja tretjina članov
odbora.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in en član upravnega
odbora oziroma dva člana upravnega
odbora ali pa po en član upravnega odbora in po en nameščenec, ki ga po
predhodni načelni odločbi skupščine
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za
vpis v zadružni register.
Člani upravnega odbora so:
Rakef Janez, fin. uslužbenec. Št. Ilj
v Slov. goricah, predsednik,'
Šardoš Adam, šolski upravitelj, St. Ilj
v Slov. goricah, podpredsednik,
Pipan Justa, učiteljica, Št Ilj v Slov.
goricah,
Vračko Anton, gostilničar, Št. Ilj v
Slov. goricah,
Hrastnik Drago, kmet, Štrihovec,
Poš Franjo, kmet, Št. Ilj v Slov. gor.,
Kalher Jožef, kmet, Ceršak,
Serbinek Franc, viničar, Cirknica,
Velikogne Mara, gospodinja, Št. Ilj v
Slov. goricah.
OkroJti» kot trg. sodišče v Mariboru
dne 21. novembra 1945.
ZT 15/45-2. Zadr. II 88-1.
1658

Poziv upnikom
Pri okrajnem narodnem sodišču v
Kamniku je uveden zaplembeni postopek zoper naslednje:
Bistan Rudolf, Gorica 13, Ksp 186/45,
Groboljšek Marija, Cešnjice 13, Ksp
118/45,
•

Ustar Antonija, Prikrnica 24, Ksp
143/45,
Ravnikar Martin, Prikrnica 17, Ksp
14445,
Cerar Ana, Gorica 15, Ksp 78/45,
Vrečar Marija, Moravče 9, Ksp 105/45,
Novak JeZo, Vrhe 14, Ksp 147/45,
Lekan Alojz, Preserje 18, Ksp 7/45,
Zlatnar Generoz, Godič 28, Ksp 212/45,
Velepič Janez, Vrba 20, Ksp 128/45,
Kocjančič Ignac, Negastern 57, Ksp
92/45,
Špenko Janez, Pristava 18, Ksp 59/45,0
Javoršek Jožefa, Moravče 8, Ksp 94/45,
Varun-Schret Amalija, Duplica 35, •
Ksp 170/45,
"
Kuhar Franc, Klemenčevo 3, Ksp
125/45,
Iglic Franc, Prevoje 33, Ksp 129/45,
Grintal Apolonija, Vrhovlje 10, Kep
178/45,
Vesel Frančiška, Moravče 24, Ksp
113/45,
Grohcljšek Jože, Moravče, Ksp 117/45,
Kveder Andrej, Prevoje 18, Ksp
132/45,
VUcrgar Ivan, Prevalje 4, Ksp 130/45,
Pichbr Kristjan, Domžale, Industrij»
ska 14, Ksp 272/45,
Tönig Jožef, Domžale, Stobovska 8,
Kep 271/45,
Pichler Alojz, Domžale, Ljubljanska
102, Ksp 270/45,
Januš Franc, Domžale, Ljubljanska 71,
Ksp 2G8/45,
Müller Anton, Domžale, Ljubljanska
42, Ksp 267/45,
Rant Ivan, Domžale, Ljubljanska 3.
Ksp 265/45,
Riedel Vinko, Domžale, Industrijska
27, Ksp 263/45,
Oset Franc, Domžale, Ljubljanska 58,
Ksp 260/45,
Obkircher Ivan, Domžale, Kersnikova
11, Ksp 259/45,
Završnik Alojz, Smarca 91, Ksp 206/45,
Smolnikar Anton, Smarca 32, Ksp
205/45,
Sušnik Franc, Godič 18, Ksp 211/45,
Povž Marija, Sp. Jarše 11, Ksp 134/45,
Pahor Jože, Preserje 57, Ksp 209/45,
Košak Anton, Sp. Jarše 5,-Ksp 136/45,
Borštnar Matija, Sp. Jarše 24, Ksp
137/45,
Laznik Martin, Smarca 25, Ksp 207/45.
Pozivajo se vsi upniki tu imenovanih,
da prijavijo svoje terjatve pri okrajnem
narodnem sodišču v Kamniku v 15 dnatf
od dneva te prijave.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. novembra 1945.
12/45

*

1641

Poziv upnikom
S spodaj navedenimi pravnomočnimi
sodbami so bili obsojeni na zaplembo
imovine:
1. Cetinski Ana, kajžarica, Suhor 8,
celotna imovina r- Sod 3/45—24 z dne
28. VII. 1945 - I 2/45;
*
2. Krkovič Anton, delavec, Suhor 11«
celotna imovina — Sod 2/45—18 z dne
6. VII. 1945 - I 10/45;
3. Damše Ludvik, delavec, Kočevje
155, celotna imovina — Sod 26/4öi->$
i dne lo. VII. 1945 = I 13/46;
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Obi
Sodna oblastva
Trgovinski register
Vplslt
B5G.
Sedež: Ljubljana, Marijin trg 2.
Dan vpisa: 30. novembra 1945.
Besedilo: Dekoracija A. in K. Sever.
Obratni predmet: Nakup in prodaja
blaga in. potrebščin za hišno opremo,
dekoracijo In posteljno perilo.
Družbena oblika: Javna trgovska
Cru^ba od 1. decembra 1945.
Dru..*.>eniki: Stare Karmen roj. Sever,
knjigovodinja v LJubljani, Vodovodna
eesta 4•,
Sever Alma, poalovodinja v Ljubljani,
Marijin trg 2.
Družbo zastopata in zanjo podpisujeta
obe druibenici, in sicer vsaka samostojno na ta način, da pristavita pod pisano, tiskano ali s štampiljko odtisnjeno
besedilo Urme svoj podpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. novembra 1945.
Zt 56/45. — Rg A VIII 88/1.
Spremembe in dodatki:
••7.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 80. novembra 1945.
Besedilo: »Slograd«, slovenska gradberm in Industrijska delniška družba •
Ljubljani.
Vpiše ee delegat ministrstva za gradnje tov. ing. Sever Milan, ki bo vzdrževal zvezo med ministrstvom in upravo
Podjetja in dajal nadaljnja navodila v
okviru ministrovih pooblastil.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. novembra 1945.
Rg B I 118/83.
858.
Sedež:. LJubljana,
Dan vpisa: 80. novembra 1945.
Besedilo: »Union« hotelska in stavbinski d. d.
Po odločbi ministrstva za trgovino In
preskrbo z dne 23. X. 1945. št. 123/4.45,
ee vpiše delegat Tvanettë Marko, referent za turizem, ministrstva za trgovino
In preskrbo v LJubljani, ki bo podplsoval za firmo tako, da bo r»od besedilom
firme pristavil tvoj podpis s pristav,
kom >dplpsat ministrstva za trgovino In
preskrbo«.
T?.briïpîo se Flanf upravnega sveta:
' 2••1• nik fcrrnpiî. Rpmec Bofnimil
dr. Božič Mirko. Markež Aloizii. dr. Lo-

gar Franc, Sirca Ignacij, Velikonja Karte in prokuriet Skerlep Janko. .
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. nt/embra 1945.
Rg B 121/51.
359.
Sedež: Majšperk.
Dan vpisa: 27. novembra 1945.
Besedilo: Tovarna etroiil, družba i
omejeno zavezo v Majšperku.
Po odločbi Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo
z dne 10. VII. 1945, zap. it. 817/1, se
vp'Se kot delegat GaloI Valter iz Majšperka št. 1,
Izbrišeta ee dosedanji poslovodji Novak Franjo, industriale v Majšperku in
Kubricht Marija (Mici), industrially v
Majšperku.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. novembra 1945.
Rg C III 15/9
360.
Sedež: Majšperk.
Dan vpisa: 27. novembra 1945.
Besedilo: Vunatcks, industrija volnenih tkanin, družba a omejeno saveio
v Majšperku.
Po odločbi Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za industrijo in rudarstvo
z dne 9. VII. 1945, zap. št. 800, se vplSe
delegat Galof Valter iz MajSperka St. 1.
Izbrišeta se dosedanji poslovodji Novak Franjo, industriale^ v Zemunu in
Kubricht Mici, industrialka v Majšperku.
Okrožno sodišče v Maribora
dne 27. novembra 1945.
Rg C III 5/10
361.
Sedež: Terno pri Mariboru.
Dan vpisa: 27. novembra 1946.
Besedilo: Jugoslovanska »Metro« topilna družba i omejeno savezo.
Izbriše ee zaznamba zaplembe tvrdke
In poslovodja ing. Josef Bühl iz Maribora.
Tvrdko zastopa poslovodja Belič Franc,
sedaj Maribor-Tezno št. 2 in jo samostojno podpisu je, pod žigom.
Okrožno sodišče v Mnrihorn
dne 27. novembra 1945.
Rg C II 55/34

Zadružni register
Vplslt

362.
Sedež: Slovenske Konfjre.
Dan vpisa: 15. novembra 1948.
Besedilo: Nabavna in prodajna edre-

ga, registrirane zadruga • omejenim
jamstvom.
Obrat in predmet:
a) nabava gospodarskih in ovijeni*
skih potrebščin za Članstvo brex posrednika,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov,
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog, kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in go*
âdarstva, če in dokler ni v istem okolišu posebne zadruge te vrste,
Č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je • zadružno korist,
d) sklicevanje Članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobi«
tev zadružne vzgoje in aktivnejšega sodelovanja ter prebujanja, zadružne zavesti.
Pravila z dne 12. VII. 1945. Zadruga
je ustanovljena za nedoločen Čas.
Zadružni delež znala 50 dinarjev in
se mora plačati ob vstopu.
Vsak zadružnik jamči s svojim zadružnim deležem in pa še % enkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Oznamenila ee izvršujejo na zadružni
razglasni deski.
Upravni odbor sestoji te predsednika,
podprcds3dnika, tajnika, blagajnika, nsČelnikov morebitnih odsekov in 4 Slano».
Člani upravnega odbora «or.
Vončina Milan, sodni urednik v Slovenskih Konjicah, predsednik,
Selih Ivan, kmet, Dobrava 2, podpredsednik,
»
Mlinaric Leopold, trg. poslovodja, Slovenske Konjice 131, odbornik,
Valiler Srečko, braniL uradnik. Slov.
Konjice 146, odbornik,
Kuk Anton, kmet, Zg. Pristava 1, odbornik,
Zdovc Jožef, kmet, Topanjskl vrb 16,
odbornik,
Ferenc Ljuba, uradnica, Slov. Konjice
št. 112, odbornica,
Struc I t, tovar, uradnik, Slov. Ko«
njice 49, odbornik.
Pravico zastopati zadrugo imata pred.
sednik in tajnik upravnega odbora. Če
sta pa odsotna, dva za to pooblaščena
člana upravnega odbora.
Podpis firme: predsednik in tajnik
upravnega odbora, če sta pa odsotna,
dva za U> pooblaščena Člana upravnega
odbora.
Okroino kot trg. sodišče • Celja
dne 15. novembra 1945.
Zt-1/45. «, Zadr. VI/120^,

Stran 148.
333.
Sedež: Zagorje ob Sari.
Dan vpisa: 21. novembra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zađruga, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom.
O'orat in predmet:
a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov,
c) ustanavljanje posebnih odsekov
za pospeševanje posameznih gospodarskih panog kakor: sadjarstva, vinarstva,
poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in
gozdarstva, če in dokler ni v istem okolišu posebne zadruge te vrste,
č) najemanj© in nakupovanje _ inventarja in nenremičnin, kolikor je je v zadružno korist,
d) sklicevanje članskih sestankov,
prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega sode'ovanja ter prebujanja zadružno zavesti.
Vse te naloge opravlja radi samopomoči in izToljšanja gospodarstva svojih
članov in delovnega ljudstva.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne-8. VIII. 1945 za nedoločen
čas.
Zadružni delež znaša 100 (en sto).dinarjev^in se mora plačati ob vstopu v
zadrugo.
Vsak zadružnik jamči s svojim zadružnim deležem in pa s petkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Oznamenila se izvršujejo s tem, da ee
nabijejo na zadružni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik
in 7 članov, ki jih voli skupščina za dobo 3 let.
Člani upravnega odbora so:
Zore Franc, Zaororie 335, predsednik,
Kovač Viktor, Toplice 31, odbornik,
Kranskopf Ant •, Toplice 29, odbornik,
Tomažič Franc, Toplice 148, odbornik.
Klukei Franc, Toplice 137, odbornik,
SS^r-'- A;ìI n Kisovej 55, odbornik,
Koler.c Alojz, Zagorje 5, odbornik,
Pečar Leopold, Zagorje 172, odbornik.
Pravico zastopati zadrugo imata predsednik in tajnik unravnega odbora, če
sta pa odsotna, dva za to pooblaščena
člana upravnega odbora.
Podpis firme: Firmo podpisujeta
predsednik in tajnik upravnega odbora,
če sta pa odsotna, dva pooblaščena člana
upravnega odbora.
Okrožno kot trg. sodišče • Celju
dne 24. novembra 1945.
Zadr. VI 123/2.
*
364.
Sedež: Ivanjkovci.
Dan vpisa: 21. novembra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zađruga z omejenim jamstvom v Ivanjkovcih.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 20. julija 1945 za nedoločen
bas.

Štev. 45.
Naloga zadruge je: a) nabava gospoNamen zadruge je:
darskih in življenjskih potrebščin za
a) da sprejema od svojih zadružnikov
članstvo brez posrednikov; b) vnov- grozdje in ga predeluje v vino, izječevanje pridelkov in izdelkov članov moma pa sprejema tudi mošt ali celò
brez posrednikov; c) ustanavljanje vino in vse to blago vnovčuje za račun
posebnih odsekov za pospeševanje svojih članov;
posameznih gospodarskih panog kab) da nabavlja za svoje zadružnike
kor: sadjarstva, vinarstva, poljedel- vinogradniške in kletarske potrebščine;
stva, živinoreje, čebelarstva in goc) da organizira v skladu z enotnim
zdravstva, če in dokler ni v istem okolišu posebne zadruge te vrste; Č) naje- načrtom obnovo vinogradov;
č) da gradi strokovnim načelom ustremanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist; zajoče vinske kleti ter nabavlja -orodje
d) sklicevanje članskih sestankov, pri- in inventar zanje;
rejanje predavanj in tečajev za poglod) da širi med zadružniki strokovno
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega znanje s poučnimi zborovanji, tečaji,
sodelovanja ter prebujanja zadružne za- predavanji, razstavami in z navodili o
vinarstvu in kletarstvu;
vesti.
e) da se podvrže strokovnim navodiVse te naloge opravlja radi samopomoči in izboljšanja gospodarstva svojih lom narodne oblasti federalne Slovenije
o tipiziranju vin.
članov in delovnega ljudstva.
Kjer so krajevne razmere za to priZadrušni delež znaša 150.— dinarjev
in se vplača ob pristopu ali v obrokih merne, se delovanje vinske zadruge
združi lahko e posli sadjarske zadruge.
najmanj po 15.— dinarjev mesečno.
Vse te naloge opravlja radi samo«
Jamstvo je omejeno.
Vsak zadružnik jamči še z enkratnim pomoči in izboljšanja gospodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.
zneskom vpisanih deležev.
Zadružni delež znaša na vsakih priOznanila se izvršujejo, kolikor pravila
ne določajo drugače, z nabitjem na za- četih 50 arov vinograda 100 din. Vsak
zadružnik jamči še z lOkraü: višino
družni razglasni deski.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, vpisanih deležev.
Zadružni deleži se ne obrestujejo in
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki
odsekov in 9 članov, ki jih voli skup- se nanje ne izplačujejo dividende ter je
zaradi tega zadruga oproščena plačeščina za dobo 3 let
Vsako leto se izmenja tretjina članov vanja taks.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuodbora.
jeta predsednik in tajnik, če pa.sta ta
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- dva odsotna, dva za to pooblaščena člana
jeta predsednik in tajnik upravnega od- upravnega odbora.
bora, če sta pa odsotna, dva za to poRazglasi zadruge se objavljajo tako,
oblaščena člana upravnega odbora.
da ee nabijejo na zadružni deski.
Člani upravnega odbora so:
člani prvega načelstva:
Meško Maks, posestnik, Lahonci, predPečnik Gustav, Zgornja Sušica, pred«
sednik,
eednik,
Hrvački Franc, postajenačelnik, IvanjOgorevc Martin, Brezovica 43, podkovci, podpredsednik,
predsednik,
Kociper Ivan, posestnik, Stanovno,
Frece Ivan, Zgornja Sušica 118, odtajnik,
Rajh Rudolf, posestnik, Veličane, bla- bornik,
Gregi Vinko, Zgornja Sušica 89, od*
gajnik,
Sušnik Magdalena, učiteljica, Runeč, bornik,
Iljaž Jože, Zgornja Sušica 172, odHedžet Matija, posestnik, Zerovinci,
bornik,
Pihlar Joško, posestn. ein. Cerovec,
Petek Feliks, viničar, Plešivica,
Zortuš Ivan, • Bizeljsko 13, odbornik,
Pučko Miloš, posestnik, Brebrovnik,
Zorčič Slavko, Kapele 56, odbornik,
Terstenjak Mimika, posestnica, MihaBalon
Ivan ml., Spodnja Sušica 20, odlovci,
Petovar Lovro, posestnik, Ivanjkovci, bornik,
Sevnik Rudolf, Zupelevec 4, odbornik.
Zličar Matija, posestnik, Libanja,
Soštarič Ciril, posestnik, Libanja.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mcetu
dne 15. oktobra 1945.
Okrožno sodišče T„Mariborn
dne 21. novembra 1945.
Zt 16/45 - Zadr. II 40/1
Zt 16/45-2. - Zadr. II 89—L
366.
365.
* .
Sedež: Brežice.
Sedež: Bizeljsko.
Dan vpisa: 3. novembra 1945.
Dan vpisa: 15. oktobra 1945.
Besedilo: Vinarska zadruga z o. }. v,
Besedilo: Vinarska zadruga z omeje- Brežicah.
nim jamstvom.
Okoliš zadruge obsega kraje: območje
Okoliš zadruge obsega kraje: Bizelj- okrajnega izvršnega N00 Krško, izvzem.
sko, Sv. Peter pod Sv. gorami, Kapele- ši Bizeljsko, Kapele in Sv. Peter pod
Zupelevec.
Sv. gorami.
Zadruga je ustanovljena dne 2. IX.
Zadruga je ustanovljena 18. avgusta
1945 za nedoločen čaa»
1945 za nedoločen čas.
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Štev. 4•.
Namen zadruge je:
a) da sprejema cd svojih zadružnikov
grozdje in ga predeluje v vino, izje.
moma pa sprejema tudi mošt aH celo
vino in vse to blago vnovčuje za račun
svojih članov;
b) da nabavlja za svoje zadružnike
.vinogradniške in kletarske potrebščine;
c) da organizira v skladu z enotnim
načrtom obnovo vinogradov;
č) da gradi strokovnim načelom ustrezajoče vinske kleti ter nabavlja orodje
in inventar zanje;
d) da širi med zadružniki strokovno
znanje s poučnimi zborovanji, tečaji,
predavanji, razstavami in z navodili o
Vinarstvu in kletarstvu;
e) da se podvrže strokovnim navodilom narodne oblasti federalne Slovenije
o tipiziranju vin.
Kjer so krajevne razmere za to primerne, se delovanje vinske zadruge
združi lahko s uposli sadjarske zadruge.
Vse te naloge opravlja radi samopomoči in izboljšanja gospodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.
Zadružni delež znala 60 dinarjev za
vinogradniške posesti do 50 arov. Za
.vsakih pričetih nadaljnjih 50 arov —
nadaljnjih 50 dinarjev.
Vsak zadružnik jamči še z lOkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Upravni odbor sestoji iz predsednika,
tajnika, 'blagajnika, morebitnih načelnikov odsekov ter 6 članov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpbu§eta predsednik ia tajnik upravnega
odbora, če &ta ta dva odsotna, dva za to
pooblaščena odbornika.
Priobčitve zadruge Članom ee vrSe
*ako, da se nabijejo na zadružni oglasni
deski.
Zadružni deleži se ne obrestujejo in
*e nanje ne izplačujejo dividende.
Zadruga Je oproščena plačila taks.
Člani načelstva so:
Šetinc Martin ml., vinogradnik, Sv. Lebart št. 21, predsednik,
Cizelj Ivah, vinogradnik, Brezje 3t. 10,
podpredsednik,
Kovačič Josip, vinogradnik, Podgorje
»t. 58, odbornik,
Molan Ivan, vinogradnik, Zdole št. 89,
Wbornik,
,È Bajš Martin, vinogradnik, Nova vas
"t. \ odbornik,
Kačic" Janez, vinogradnik, Krška vas
»t. 17, odbornik,
fe Tornine Milan, vinogradnik, Globoko
•t. 30, odbornik,
Kene Jože, vinogradnik, PiŠece št. S2,
zbornik,
Kovačič Ivan, Glogov brod St. 13,
zbornik.
Okrožco kot trg. sodišče v Novem mesfu
dne 3. novembra 1945.
Zt 30/45 - Zadr. II 51/1
••7.
.
* ' .
Sedež: Kostanjevica na Krki.
fc Okoliš zadruge obsega kraje v k. o.
«oatanjevica. Zameško. Prekopa. Dobe.

Vodenice, Orehovec, Oštrc, Črneča vas
in Slinovce.
Dan vpisa: 9. oktobra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omejeno zarezo • Kostanjevici na
Krki.
Zadruga je ustanovljena 15. VII. 19-15
za nedoločen čas.
Namen zadruge je:
a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov;
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov,
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanie posameznih gospodarskih
panog, kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in
gozdarstva, če in dokler ni v istem okolišu posebne zadruge te vrste;
č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist;
d) sklicevanje Članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega
sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.
Vse te naloge opravlja radi samopomoči in izboljšanja gospodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.
Upravni odbor obstoji iz predsednika,
tajnika, blagajnika, morebitnih načelnikov odsekov in še 9 članov odbora.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če pa sta oba odsotna, dva za to
pooblaščen- dlana upravnega odbora.
Zadružni .lelež znaša 30 dinarjev.
Vsak za£ ••'• jamči še z lOkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadružni deleži se ne obrestujejo in
se nanje ne izplačujejo dividende.
Razglasi zadruge se objavljajo s tem,
da se nanijelo na razglasni deski v poslovnih prostorih.
Člani načelstva te zadruge so:
Vodopivec Maks, kmetovalec, Dobe
Št. 7, predsednik,
Herakovič Pavle ml., kmetovalec, Kostanjevici št. 2, podpredsednik,
Gajšek Stanko, šolski upravitelj, Kostanjevica 4. 59, tajnik,
Pavlenc" V-ac, traîikant, Kostanjevica št. 88, blagajnik,
Hodnik Martin, kmetovalec, Orehovec
Št. 40, odbornik,
KlemenčlČ Martin, kmetovalec, Ostro
št. 2, odbornik,
Zagore Janez, kmetovalec, Črneča vas
št. 29, odbornik,
Kuhar Marifa, pos. hči, Dolenja Prekopa št; 15, odbornik,
Penca Franc, kmetovalec, Male Vodenice št. 5, odbornik,
Sintič Alojzij, kmetovalec, Jablance
št. 5, odbornik;
Zolinjak Jakob, kmetovalec, Slivje
št. 3, odbornik.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu
dne 9. oktobra 1945.
Zt 7/45 - Zadr. 11/32—1

Spremembe in dodatkit
3S8.
Sedež: Vojnik.
Dan vnisa: 19. novembra 1945.
Besedilo: Posojilnica T Vojniku /. %. t
n. j.
Izstopila sta iz upravnega'odbora Jošt
Jakob in Rezar Anton, vstopila sta Ko.
žuh Jožef, •••., ßlcoüa vas in Sinigoj
Julijan, u&'^lj v Vojniku.
Po § 30., odst. II. zadr. pravil je pooblaščen soDodpisovati zadrugin uslužbenec Pušnik Mihael.
Izbriše se zaznamba, da je likvidator
zadruge >Raiffeisenverband für Steier«
mark Graz«.
Okrožno kot trg. sodišče v Ccljn
dne 19. novembra 1945
Zadr. V 229/101
3G9.
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 80. novembra 1945.
Besedilo: »Dom Ilirija v Planici«, zadruga % omejenim jamstvom v Ljubljani
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Betetto Evgea, Komar Ivo, ing. Bloudek Stanko in Kosec Ladko, vpišejo pa
se člani upravnega odbora: Goreč Joso,
trgovec, Gajeva 8, Gnidovec Ante, načelnik odseka za turizem, Dunajska cesta 1/b, Kunstelj Tone, priv. uradnik,
Ižanska c. §9 In Kosec Vekoslav, priv.
uradnik, Gledališka uL 2, vai v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljana
dne 28. novembra 1945.
Zadr. IV 69/6.
370.
Sedež: T.'ubljana*
Dan vpisa: 1. decembra 1945.
Besedilo: Kmetski hranilni in posojilni dom T Ljubljani, zadruga z neomejenim jamstvom.
Na izredni skupščini dne 31. oktobra
1945 so ac spremenila zadružna pravila
v§3fl.
Izbriše se za eopodpisovanje pooblaščeni uradnik zadruge Malenšek Janka
Okrožno sodišče • Ljubljani
dae 28. novembra 1948.
Zadr. II16/53,54.
371.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. novembra 1945.
Besedilo: Ljudska posojilnica v LJubljani, zadruga z neomejenim jamstvom.
Na izredni skupščini dne 24. septem«
bra 1945 oz. 10. oktobra 1945 so se spremenila zadružna pravila v §§ 10., 38.
in 42.
§ 10. prvi odstavek se glasi odslej:
Poslovni delež znaša 25 d.inarjev. Veafc
zadružnik mora vpisati vsaj en poslovni
delež.
>
Izbrišejo se Ciani upravnega odbora,.
Dermastia Karol, Hybasek Vojteh,
dr. Meršol Valentin, Osana Josip. Sever
Franc, Skerbec Matija in pooblaščenec
dr. Kržan Franc, vpišejo pa se člani
upravnega odbora:
Brecelinik Ivan, dreveaaičar * Drav.
ljak. Sadjarska uL 3,

tran 150.
Cerne Franc, delavec v Ljubljani, Mu^ejska 7,
Drobež Franc, železničar v Ljubljani,
3nidovčeva 9,
Hace Matevž, delavec v Ljubljani, Eravčeva 7,
dr. Mal Josip, ravnatelj muzeja v
«jubljani, Kocenova 7,
Mihelič Stane, profesor v Ljubljani,
Junajska c. 38.
Nemec I van-Vojko, član iZOS-avLjubjani, Praž/akova 1
n uradnika — pooblaščenca, ki podpihujeta s po enim članom upravnega
>dbora:
Kröpfl Janez, ravnatelj Ljudske po»ojilnice in
Petelin Ivan, namestnik ravnatelja in
ajnik Ljudske posojilnice, oba v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. novembra 194?
Zadr. III 118/131
*
B72.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 1. decembra 1945.
Besedilo: Vzajemna pomoč, kreditna
»druga z omejenim jamstvom v Ljubljani.
Izbrišeta se člana upravnega odbora
Osana Miroslav in Benedik Miroslav,
vpišeta pa se člana upravnega odbora:
Marinko Ivo, posestnik v Vnanjih goricah 15 in
Cotar Anton, uradnik Pokojninskega
sklada v pok. v Ljubljani, Obirska 6,
Okrožno sodišče v Lju »liani
dne 28. novembra 1945.
Zadr. I 28/41,
873.
Sedež: Tacen.
Dan vpisa: 1. decembra 1945.
Besedilo: Sojlarska zadruga z omejenim jamstvom v Tacnu.
Na skupščini dne 14. julija 1945 sb
bila sprejeta nova zadružna pravila.
Namen zadruge odslej:
a) izdelovanje sodov in drugih sodarekih izdelkov po možnosti v zadružnih
delavnicah;
/
b) nakup surovin in drugih stvari,
potrebnih v sodarski stroki ter vnovčevanje sodarskih izdelkov brez posrednikov;
c) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist;
č) skLcevanje članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega
sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.
Zadružni delež znaša odslej 10O0 dinarjev. Vsak zadružnik jamči še s trikratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svojp priobcitvp s
tem, da_ jih nabije na zadružni razglasni deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg, tega vsem N00, v območij katerih
posluje, in vsem članom, slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.
Upravni odhor sestavljajp predsednik
in 4 članL/

Stev. 4•.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- jajo na zadružni ra/.glasni deski na se«
jeta predsednik in član upravnega od- de/.u uprave in vseh podružnic.
Člani upravnega odbora so:
bora, če sta pa odsotna, dva za to poPoli' Davorin, posestnik, Sv.Lenart
oblaščena člana upravnega odbora.
Izbriše se član upravnega odbora Ciž- v Slov. gor., predsednik,
Ceh Je/ei, ključavničar in posestnik,
man Franc, vpišejo pa se člani upravSv. Lenart v Slov. gor., podpredsednik,
nega odbora:
Arzenšek Ivan, strojnik, Sv. Lenart
Novak Franc, sodarski mojster v Brov Slov. gor.,
du št. 19,
McdvcJ Janez, sodar v Tacnu pod
Živko Ivan, kmet, Partinje,
Smarno goro,
Kramberger Marica, učiteljica, Sv. LeBizjan Franc, sodarski mojster v Viz- nart v Slov. gor.,
marjih.
Rogl Franc, učitelj, Sv. Lenart v Slov,
Okrožno sodišče v Ljubljani
goricah,
r
dne 30. novembra 194- »
Palut Jožef, kmet, Cerkvenjak-Sv. An*
Zadr. III 35/59.
ton v Slov. gor.
*
Okrožno sodišče v Mariboru
374.
dne 24. novembra 1945.
Sedež: Sv. Lenart v Slov. gòr.
Zadr. I 60/13
Dan vpisa: 24. novembra 1945.
*
Besedilo: Kmetijska blagovna zadruga
z omejenim jamstvom v Sv. Lenartu v 375.
Sedež: Novo mesto.
Slov. gor.
Dan vpisa: 12. novembra 1945.
Izbrišejo se člani upravnega odbora
Besedilo: Ljudska posojilnica v No.
Heinrich Sarnitz, Franz Schigert, Matthias Wratschitsch, Peter Koroschetz, vem mestu zadruga z neomejenim jam«
Anton Jurscha in Johann Reis ter dele- stvem.
gat Davorin Polič iz Sv. Lenarta v Slov
Po zapisniku izrednega občnega zbora
goricah.
z dne 21. oktobra 1945 se izbrišejo izZadruga temelji odslej na novih pra- stopivši načelstveni člani: lic Ivan, Hrovilih, sprejetih na skupščini dne 21. ok- vat Franc in Bergant Anton, vpišejo pa
tobra 1945.
nanovo izvoljeni člani načelstva ing. RaNaziv odslej: Nabavna in pređama za- taj Ivan, posestnik. Trška gora, Hočevar
druga z omejenim jamstvom Sv. Lenart Martin, zidarski mojster v Novem mev Slov. gor.
stu, Trdinova cesta in Finec Fatija,
Sedež zadruge je pri Sv. Lenartu v davčni upokojenec v Novem mestu.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu,
Slov. gor.
odd. IV.,
Naloga zadruge je: a) Nabava in prodaja gospodarskih in življenjskih podne 12. novembra 1945
trebščin za članstvo brez posrednikov,
Zadr. I. 113/38
b) vnovčevanje pridelkov in i-delkov
članov brez posrednikov, c) najemanje
167!
in nakupovanje inventarja in nepremič- To 31/45-1
nin, kolikor je to v zadružno korist,
Oklic
d) ""laprivlismje in sodelovanje pri ustaTožeča stranka: Burkert Frančiška,
navljanju poslovalnic in oddcjališč, za- delavka v Mariboru, Beograjska ul. 42.
družnih gostiln in podjetij zaradi boljše
Tožena stranka: 'Burkert Alfred, tkalin cenejše preskrbe svojih članov, e) ski mojster, sedaj neznanega bivališča,
sklicevanje članskih sestankov, prireja- radi razveze zakona.
nje predavanj in tečajev za poglobitev
Tožeča stranka je zoper toženo stran»
zadružne vzgoje in aktivnejše sodelovako vložila tožbo na razvezo zakona.
nje ter probujanje zadružne zavesti.
Razprava v tej pravni stvari je doloVse te naloge izvršuje radi samopomoči in izboljšanja • gospodarstva svojih čena na dan 18. decembra 1945 ob 9. uri
pri tem sodišču v dvorani št. 84. Tožečlanov in delovnega ljudstva.
nec je neznanega bivališča. Za skrbnika
Zadruga je ustanovljena za nedoločen na čin mu je postavljen Cojhter Ivan,
čas.
tož. pr. pri tem sodišču, ki bo začasno
Zadružni delež znaša 150 dinarjev in čuval njegove interese, dokler se sam
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo ne javi.
takoj ali pa v 10 enakih mesečnih
Okrožno sodišče v Mariboru
obrokih.
dne 28. novembra 1S45.
Jamstvo je omejnno. Vsak zadružnik
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih
Ok 19/45-7.
1Ö/0
deležev.
Amortizacija
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in en član upravnega
Na prošnjo Šimenca Alojzija, kmeta
odboja oziroma dva člana upravnega v Dolu pri Ljubljani, se uvaja postopeK
odbora, ali pa po en član upravnega y amortizacijo, zdolaj navedenega vredodbora in po en nameščenec, ki ga po noslnega papirja, ki je bil prosilcu baje
predhodni načelni odločbi skupščine uničen, ter se njega imetnik poziva. A*
upravni odbor pooblasti in ga prijavi nv^j-vi v 6 (šestih) mesecih po objavi
za vpis v zadružni register.
t^ga oklica v Uradnem listu svoje praSkupščinski skleni in priobčitve za- vice, sicer hi se po preteku tega roka
ri rnfre članom se obîavijaio s tem, da se or^-'.lûilo, da so vrednostni papirji bre»
razglase v zadružnem glasilu in nabi- l moči
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ôtev. 45.
Oznanienilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Kmetske lojcjilnico
Ljubljanske okolice v Ljubljani, zadruge z neomejenim jamstvom, št 24.3ìJ9
l vi~oJ na dan 10. XII. 1940 po U.bzdM
din, glaseča se na ime Šimenc Franc.
Okrajno sodiate v Ljubljani
dne 3. decembra 1945.
1714

I Z 218/45

Poziv upnikom
S pravnomočno sodbo sodišča sloveneke narodne časti Snč 650/45 je odrejena
zaplemba celotne imovine obsojenke
Pali Antonije, posestnice v Oplotnici
Št. 28.
Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
BO nastale.
Okrajno sođiščo • Mariboru
dne 4. decembra 1945.
*
III SP 192/45-3.
16S6

Uvedba postopanja v dokaz
smrti Hašaja Jožefa
HaŠaj Jožef, rojen leta 1904, evang.
Vere, poročen, pristojen v Gederovce,
mali posestnik ravno tam, je dne 25. X.
1944 bil od madžarskih oblastev odveden nà prisilno delo v Šopronj ter je
dne 1. XI. 1944 postal žrtev bombnega
napada.
Ker je torej verjetno, da je Hašaj Jože! umrl, se uvaja na predlog žene HaSaj Elizabete roj. Železen postopek v
dokaz smrti pogrešanega in se mu poetavlja za skrbnika Železen Mihael, mali
posestnik v Lemerju št. 81.
Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešanem, se poziva, da javi to sodišču
aH postavljenemu skrbniku do 10. marta 1946.
Po preteku tega roka in izvedbi dokazov se bo odločilo o dokazu smrti.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. decembra 1945.
*
t • Sp 61/45-1
1670

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Slov. Konjicah je uveden zaplembeni postopek imo• vine zoper naslednje:
_ L Zupane Ano, bivšo trgovko iz Slov.
Konjic št. 83 — D.R 17/45,
2. Pali Antonijo, posestnico iz Oplotöice št. 2 — D-R 18/45,
3. Panciča Antona, delavca iz Starega
Slemena št. 42 — III Sp 30/45 in
4. dr. Flecka Friderika, bivšega odvetnika v Slov. Konjicah — III Sp 57/45.
•Pozivajo so vsi upniki zgoraj navedenih, da prijavijo svoje terjatve pri okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah v
15 dneh od dneva objave.
Okrajno sodišče v Slov. Konjicah,
0(1(1. III.,
dne 3. decembra 1915.

Razno

Izgubljene listine

1684
Vabilo
na izredno skupščino Hranilnico in posojilnico v Kranju r. z. z n. z., ki bo v
soboto dno 15. decembra 1945 ob 9. uri
dopoldno v prostorih zadruge v Kranju,
Titov trg št. C
Dnevni red:
1. Otvoritev in konstituiranje skupščine.
2. Čitanje zapisnika zadnje redne skupščine.
3. Volitve: a) upravnega odbora,
b) nadzornega odbora.
4. Predlogi in pritožbe zadružnikov.
5. Slučajnosti.
Ako skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo čez pol ure druga na
istem mestu in z istim dnevnim redom,
ki bo po § 39. pravil sklepala veljavno
ne glede na število navzočnih zadružnikov. Vsak zadružnik se mora skupščine
udeležiti osebno. S pooblastili smejo
biti po § 38. pravil zastopane samo juridične osebe.
Upravni odbor

Izgubili smo dovolilo za vožnje in potrdilo evid. tablic za avto >Opel-Blitz<
(poltovorni) št. 0545 aa (M. L. P. 0268),
sedanja št. S 0414, izdani od ministrstva
za lokalni promet v Ljubljani na ime
mimsirstva za gozdove NVS v Ljubljani
S tem jih preklicujemo.
Ministrstvo za gozdove NVS,
1668
Ljubljana
Izgubilo se jo prometno potrdilo za
osebni avtomobil znamke Ford-Eifel
štev. mot. 194838, nova evid. št. S-0554,
last Glavne uprave drž. kmet. strojnih
postaj pri ministrstvu za kmetijstvo v
Ljubljani in ga s tem preklicujemo.
1711
GUSTU0J
Izgubila se je sprednja evid. tablica
za osebni avto št. S O6G0, izdana od ministrstva za lokalni promet v Ljubljani
in jo e tem preklicujemo.
Uprava drž. železnic,
1710
gradbeni odd. v Ljubljani
Izgubila sem vojaško knjižico št. 931042
in knjižico o plači št. 009967, izdani od
štaba I. prot. divizije v Domžalah na
ime Babic Zora iz Hrvatev, obč Galgovo, srez Samobor. S tem jih preklicujem.
1665
Babić Zora
Izgubila sem začasno osebno izkaznico
št. 794, izdano od KNO v Dol. Logatcu
na ime Blaznik Antonija iz Dol. Logatca
št. 157. S tem jo preklicujem.
1700
'
Blaznik Antonija
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N00 na Rakeku na ime
BombaČ Stanko z Rakeka. S tem jo preklicujem.
1705
Bombaž Stanko
Izgubil som izpričevalo VIII. razreda
IV. drž. moške realne gimnazije v Ljubljani 'u 1. 1943., na ime Celan Branko iz
Borovnice. S tem ga preklicujem.
1706
Celan Branko
Ukradene so mi bile naslednje listine:
1. kontrolna knjižica za uporabo goriva in maziva št. 1410, 2. dovolilo za
vožnje z motornim vozilom, tovorn'. avtomobil št. 84486 (nova št. 0067/EE),
3. potrdilo o prijavi tovornega avtomobila znamke >Ford<, tioa AA, št. motorja 2831966 in 4. potrdilo o novih spoznavalnih tablicah evid. št. S 6134. Na.
vodene listine so bile izdane od min'strsfva za lokalni promet za okrožje Maribor in jih s tem preklicujem.
Ivan Dovnik,
prevoznik,
Izgubil sem izpričevalo Il.a razreda
II. moške realne gimnazije v Ljubljani
za l.^ 1942. na imo Drobnič Ludvik iz
Ribnice na DoL S tem Pa preklicuiem.
1695
Drobnič Ludvik
1672
Maribor, Smetanova 51
Izgubila ae:n osebno izkaznico, i/^ano
od komande narodne milice v Ljubljani
pa ime Du~a Marija iz Ljubljane. S tem
io nreklicujem.
1665
\
Duša Uarija

1678
Vabilo
na redni občni zbor Svočarno »Pax«,
Kopač & Stole. d. z o. z., Celovška t: 14,
ki bo dno 21. decembra 1945 ob 15. uri
v Klubski sobi kavarne Union
z naslednjim dnevnim redom:
1. Podaljšanje poslovnega leta na 13
mesecev, t. j. od 1. julija 1944 do 31. julija 1945.
2. Odobritev bilance za poslovno leto
1944745.
3. Sklepanje o likvidaciji družbe.
4. Slučajnosti.
Ljubljana dne 5. decembra 1915.
Poslovodstvo
*
1657 3-2

Poziv upnikom
Z odločbo Narodno vlade Slovenije,
ministrstva za finance z dne 6. XI. 1945,
št. V-817—1945, v zvezi z rešitvijo ministrstva za finance DFJ Vil — št. 7100
z dne 24. IX. 1945 je odrejena likvidacija Hrvatske zemaljjke banke d. d.,
podružnica Ljubljana. Upniki tega zavoda se pozivajo, da najkasneie do
15. marca 1946 prijavijo svoje eventualne terjatve na naslov: Hrvatska zemaljska banka d. d., podružnica v Ljubljani.
Likvidatorji

Poziv upnikom

1011—3-3

Splošno jugoslovensko bančno društvo
d. d., podružnica Ljubljana, je prošlo v
likvidacijo. Upniki se pozivajo, da najkasnpjp do 15. marca 1946 prijavijo *voie eventualne terjatve na naslov: Splošno jugoslovensko bančno društvo d. d.,
podružnica Ljubljana.
Likvidatorji

Êtev. 48.

Stran 152.
Izgubil sem izpričevalo VI. razreda red letnik 1943/44. Vsa se glasijo na ime
IV. moške drž. realne gimnazije v Ljub- Vladimir Kobi, Ljubljana. S tem jih preljani iz L 1940/41. na ime Flajs Stojan klicujem.
1688
Kobi Vladimir
iz Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1669
Flajs Stojan
Izgubila sem zač osebno izkaznico
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano št. 32, izdano od krajevnega N00 v Bood krajevnega N00 na Bledu na ime rovnici na ime Kovačič Slavica iz BoGlogovšek Roža iz Pesjega, obč. Brežice rovnice. S tem jo preklicujem.
1697
Kovačič Slavica
ob SavL S tem jo preklicujem.
T-,gubila sem začasno osebno izkaznico
1098
GlogovSck Roža
št. 1191, izdano od KNO v Dol. Logatcu
Izgubil sem malo prednjo evidenčno na ime Kralj Ana iz Dol. Logatca št. 50.
tablico S 0708 za osebni avtomobil, iz- S tem jo preklicujem.
dano od ministrstva za lokalni promet 1701
Kralj Ana
v Ljubljani in jo e tem preklicujem.
Izgubil sem osebno Izkaznico številka
1703
Grabner Karol
011403, izdano od krajevnega N00 na
Izgubil sem osebno izkaznico št. 10500, Jesenicah (Gor.) na ime Lešnjak Franc
Izdano od okrajnega N00 Maribor-levi z Jesenic. S tem jo preklicujem.
breg na ime Grzetič Jožef iz Maren1699
Lešnjak Franc
berga. S tem jo preklicujem.
Izgubila sem zač. osebno izkaznico
1682
Grzetič Jožef
Izgubila sem osebno izkaznico št. 10499, št. 223/45, izdano od mestnega N00 v
izdano od okrajnega N00 Maribor-levi Ormožu na ime Marguč Terezija iz Orbreg na ime Grzetič Julija iz Maren- moža 35. S tem jo preklicujem.
1709
Marguč Terezija
berga. S tem jo preklicujem.
1•••
Grzctië Julija
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
Izgubil sem zač. železničarsko izkaz- od komande narodne milice v Ljubljani
nico št. 118365, izdano od direkcije drž. na ime Mazi Frančišek iz Ljubljane. S
železnic v Ljubljani na ime Hlebanja tem jo preklicujem.
Mazi Frančišek
Lovro iz Loga št. 2, obč. Kranjska gora. 1689
S tem jo preklicujem.
Izgubil sem potrdilo o dodelitvi spo1681
Hlebanja LOTTO
znavne tablice S-0905 za avto, izdano od
Izgubil sem izpričevalo V.b razrpda mestnega N00, prometni odsek v Celju
III. drž. ralne gimnazije v Ljubljani iz na ime Miklavžina Matija iz Preserij,
1. 1939/40. na ime Hočevar Miran iz No- obč. Braslovče. S tem ga preklicujem.
1708
Miklavžina Matija
vega mesta. S tem ga preklicujem.
169^
Hočevar Miran
Izgubil sem začasno železničarsko izIzgubil «spni osebno Izkaznico, izdano kaznico št. 123859, izdano od uirekcije
od komande narodne milice v Ljubljani drž. železnic v Ljubljani na ime Novak
na ime Humar l^nac iz Lagošč, občina Franc iz Stranske vasi, obč, Grosuplje.
Sv. Lucija pri Tolminu. S tem jo pre- S tem jo preklicujem.
1712
Novak Franc
klicujem.
1707
Hnmar. Ignac
Izgubila sem osebno izkaznico številIzgubila «em •••. osebno izkaznico ka 021232, izdano od komande narodne
St. 92, izdano od krajevnega N00 v Pra- milice v Ljubljani na ime Ogrin Cecigerskem na ime Jeglič Jožefa • Prager. lija iz Stare Vrhnike. S tem jo prekliskega št. 25. S tem jo preklicujem.
cujem.
1677
Jeglič Jožefa
1664
Ogrin Cecilija
Izgubil sem letna gimnazijska izpriIzgubil sem potrdilo zbiralne baze v
čevala drž. klasične gimnazije v Ljub. Celju v znesku RM 2605. z dne 25. VII.
ljani in sicer za 2.a razred letnik 1941'42., 1945, glaseče se na ime Franc Pangerl,
za 3.a razred letnik 1942/43., za 4• raz- delavec, Zepina 8, pošta Celje. S tem jo
red letnik 1943/44. Vsa se glasijo na ime preklicujem.
Alojzif Kobi, Ljubljana. S tem Jih pre- 1674
Pangerl Franc
klinijem.
Izgubila sem začasno osebno izkaz1687
Kobi Alojzij
nico št. 9135, izdano od krajevnega N00
Izsubil sem letna gimnazijska Izpri- v Črnučah pri Ljubljani na ime Plesničevala drž, klasične gimnazije v Ljub- čar Zofija iz Črnuč. S tem Jo prekliculjani, In sicer za 1.a razrpd lplnik1941'42.. jem.
za 2.a razred letnik 1942/43.. za 3.a raz- 1663
Plesničar Zolij»

Na cesti v Trojane sem dne 27. novembra 1945 izgubil evidenf-no tablico
motornega kolesa št. S 6076. S tem jo
preklicujem.
A. Pogačnik, Ruše,
1685
Železarna in livarna
Izgubil sem nakaznico za kurivo se«
rija B št. 23462, izdano ud mestnega go«
epodarskega sveta v Ljubljani na ime
Praznik Gregor iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
1667
Praznik Gregor
*.
Uničeni sta mi bili izpričevali VI. In
VII. razreda I. drž. moške realne gimnazije v Ljubljani na "ime Pritekelj MIlan Iz Ljubljane. S tem jih preklicujem.
1694
Pritekelj Milan
Izgubil sem začasno Železničarsko izkaznico štev. 119106, glasečo ee na ime
Tagudin Franc, žeL uslužbenec na Prage kem. izdano od direkcije drž. železnic v Ljubljani. S tem jo preklicujem.
1713
Saga din Franc
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N00 v Novi Cerkvi na
ime Senič Hermina iz Nove cerkve pri
Celju. S tem jo preklicujem.'
1692
Senič Hermina
Izgubil sem šofersko izkaznico št.2322,
izdano od mestnega N00 v Ljubljani na
ine Stare Josip iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
169f
Stare Josip
Izgubil sem službeno železničarsko legitimacijo št. 118756, izdano od direkcije drž. železnic v Ljubljani na ime
Strnad Jožef iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1673
Strnad Jože!
Izgubil sem osebno Izkaznico, Izdano
od krajevnega N00 na Rakeku na ime
Suvorov Ivan iz Staro Ajdara (Rusija).
S tem jo preklicujem.
1704
Suvorov Ivan
Izgubila sem zač. osebno Izkaznico
št. 448, izdano od mestnega N00 v Rib.
niči na Dol. na ime Šinkovec Frančiška
iz Ribnice (Dol.) št 120. S tem Jo preklicujem.
1686
Šinkovec Frančiška
Ukradena mi je bila osebna izkaznica,
Izdana od komande narodne milice v
Ljubljani na Ime Vahčič Raiko iz Cerkelj ob Krki. S tem jo preklicujem.
1691
Vahčič Rajko
Izgubila sem osebno Izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na Ime Žalec Marija iz Ljubljane. S tem
jo r.reklicujem.
1693
Zajec Marija
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Objave
Narodna vlada Slovenije
1716

Kos Štefan, umrl v Ameriki,
zapuščina.
V kraju Lorain, Ohio USA, je umrl
Kos Stefan in postavil za dedinjo svojo
sestro Kos Marijo, nazadnje živečo baje
T kraju Ilača, okraj Sid, Hrvatska, kjer
je pa neznana. Kdor kaj ve o imenovani
ali drugih sorodnikih pok. Kosa Stefana,
naj takoj javi vse znane podatke ministrstvu za notranje zadeve v Ljubljani
(k št. 6211/1).
Ljubljana dne 6. decembra 1945.
Ministrstvo
za rotranje zadeve NVS

Sodna oblastva
Ok 2/45-10

1724

Uvedba postopanja za dokaz
smrti
Smolkovič Albert, rojen 2, aprila 1915
v Razkrižju pri Strigovi, pristojen v
Razkrižje, r. k., samski, posestnik v
Razkrižju št 31, zakonski sin Smolkoviča Franja in Marije roj. Sajnovič, nazadnje bivajoč v nemškem internacijekem taborišču Datmorgenu, je baje
dne 7. II. 1945 tam umrl za tifusom.
Kei- Je verjetno, da Je imenovani
Umrl, se uvede na predlog Smolkoviča
Petra, posestnika v Veščici, pošta Strigova, okraj Ljutomer, postopanje za doKaz smrti. Vsakdo, ki mu je kaj znanega
o pogrešanem, se poziva, da poroča o
imenovanem v roku treh mesecev od
objave oklica v Uradnem listu podpisanemu sodišču ali hkrati postavljeni
skrbnici tov. Rečnik Mariji, uslužbenki
pri okrožnem sodišču v Mariboru.
t Po preteku tega roka in po sprejemu
dokazov se bo izdala odločba.
Okroino sodišče r Mariborn
dne 22. oktobra 1945.

območju okraja mesta Celja ali kjer koli
v območju DFJ, prešlo v državno last.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
dne 27. novembra 1945.
Rg A I 173/37.
377.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 3. decembra 1945.
Besedilo: J. Jellenz.
Obratni predmet: Trgovina s kožami,
usnjem in čevljarskimi potrebščinami.
Po pravnomočni odločbi mestne zaplembene komisije v Celju z dne 24. avgusta 1945, opr. št. Zaplemb 96/45, Je
premično in nepremično imetje J. Jellenza, kolikor ga je v območju okraja
mesta Celja ali kjer koli v območju
DFJ, prešlo v državno last.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. decembra 1945.
HRA 13/10.
I Z 12/45

1751

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču na Jesenicah je
uveden zaplembeni postopek glede imovine naslednjih oseb:
' 1. Stroj Alojzij, poe. in gostilničar v
Zapužah št. 11,
2. Grošelj Alojzij, posestnik • Koritnem št. 21,
8. Avsenek Ignac in Aveenek Marija,
posestnika na Mišačan št 6,
4. Iskra Ivan, posestnik iz Poljč št. 8,
5. Bizjak Alojzij, mlinar v Mostah 12,
6. Ažmn Janez, posestnik v Hrašab
št. 20
7. Solar Franc,bančni uradnik z BledaZagorice št. 120.
Pozivajo se vsi upniki spredaj navedenih, da v 15 dneh od dneva objave
prijavijo vae terjatve pri podpisanem
sodišču z natančno navedbo časa, kdaj
so nastale.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. decembra 1945.
1721

Trgovinski register
Spremembe in dodatkir,
B76.
Sedež": Celje.
Dan vpisa: 27. novembra 1945.
Besedilo: Društvena tiskarna »CeljVc.
Po pravnomočni odločbi mestne zaMembene komisije v Celju, opr. št. Zaplemb 19/45, je vse premično in nepremično imetje tvrdke. kolikor ga je na

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Gornjem gradu
jo uveden zaplembeni postopek glede
imovine naslednjih oseb:
1. Zavolovška Franca, kmeta na Kropi št. 49, opr. št. I SP 121/45,
2. Bačuna Franca, lesnega trgovce v
Ljubnem, opr. št. I Sp 135/45,
3. Friclja Ivana, gost. na Kropi 105,
opr. št. I Sp -1S7/45,
4. Zmavca Stanka, kmeta r Bočni
št. 81. opr. št I Sp 188/45,

5. Purnata Ivana, gost. iz Bočne, opr.
št. I Sp 139/45 in
6. Zavolovška Jožeta, kmeta iz Holmca št. 17.
Pozivajo se vsi upniki spredaj navedenih, da v 15 dneh od dneva objave
prijavijo svoje terjatve pri okrajnem
sodišču v Gornjem gradu.
Okrajno sodišče v Gornjem grada
dne 7. decembra 1945.
I Z 464/45

*

1728

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Kranju je
uveden zaplembeni postopek glede imovine naslednjih: .
1. Perčič Franc, Prebačevo št 9, I Z
468/45,
2. Bajda Pavel, Prebačevo št 37,
I Z 467/45,
3. Jak Jožefa, Praše št 18, I Z
471/45,
4. Kožuh Janez, Zg. Brnik, I Z
465/45
5. Jenko Franc, Trata št 7, I Z
469/45,
6. Likozar Janez, Predoslje št 39,
I Z 466/45,
7. Kavčič Franc, Stražišče št. 220,
I Z 473/45,
8. Jagodic Ivan, Stražišče št. 115,
I Z 472/45,
9. Aljančič Jože. Zvirče it 2, I Z
464/45,
10. Rabič Viktor, Tržič, Glavni trg 3,
I Z 470/45,
11. Aman Milan, Kranj, Jezerska e.
št 35, I Z 474/45,
12. Cimpero A •••••, Jenkova ul.,
I Z 482/45,
13. Perne Alojzij, Povije št. 1, I Z
483/45,
14. Triller Jožef, Drulovk« št. 7, I Z
489/45,
15. Nosan Ignacij, Drulovka št. 25,
I Z 488/45,
16. Jauh Franc, Kokrica, I Z 476/48,
17. Vomberger Jernej, Cerklje št 36.
I Z 475/45,
18. Ovsenar Stanislav, Cerklj» Št IS,
I Z 481/45,
19. Vomberger Franc, Pšenična polica št. 17, I Z 480/45,
20. Aljančič Franc, Hušica St 2, Ï Z
484/45,
21. Aljančič Vinko, Hušica št. 2, I Z
486/45,
22. Aljančič Jožef, Hušica št. 2, I Z
485/45,
23. Božič Jožef, StruŽovo, I Z 479/45,
24. Batistič Rafael. Stražišče št. 45,
I Z 478/45,

Stran 154.

Štev. 46.

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od mestnega , N00 v Kranju na ime
Ecker Slava iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1752
Ecker Slava
Izgubila sem zaS. osebno izkaznico, izdano od KNOO v Podlipoglavu na ime
(Joltes Marija, učiteljica iz Javora 47.
S tem jo preklicujem.
1725
Goltcs Marija
Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica, izdana od KN00 Bled na ime Gregorin Ivanka, Bled in nakaznica za 12 m
platna, izdana od K0O Jesenice na ime
Razno
Julijana Pue, Sp. Gorje. S tem jih preklicujem.
1749
Grcgorin Ivanka
Izgubljene listine
Ukradeni sta nama bili začasni osebni
Izgubila •• je mala sprednja evld. ta- izkaznici št. 6028a in G027a, izdani od
blica št. 1170 za osebni avto, izdana od kraj. odbora OF center št. 2 na Jeseministrstva za lokalni promet v Ljub- nicah (Gor.) na ime Hudrič Valentin
ljani in jo e tem preklicujemo.
in Hudrič Ivanka z Jesenic. S tem jih
Centralni komitet KPS preklicujeva.
1739 '
Ljubljana
Hudrič Valentin
Hudrič Ivanka
Dne 28. XI. 1945 se Je na poti od 1736
Izgubilo se je med vojno izpričevalo
elektrarne Fale do Maribora izgubila
evidenčna tablica s številko S 6420 VI. razreda klasične gimrfazije v Ljubosebnega avtomobila znamke DKW, last ljani, izdano 29. junija 1938 na ime
obratovodstva elektrarne Fale. S tem Jazbec Alojzij iz Sevnice. S tem ga preklicujem.
jo preklicujemo.
Jazbec Alojzij
Obratno vodstvo 1722
1718
elektrarne Fala
Izgubila °em izpričevalo II. razreda
.Izgubil sem indeks juridične fakul- mestne ženske realne gimnazije na litete univerze v Ljubljani na ime BrziČ ceju v Ljubljani iz 1. 1929. na ime JeAlfonz iz Celja. S tem ga preklicujem. zeršek Helena fz Ljubljane. S tem ga
preklicujem.
1743
Brzic AHonz
1730
Jezeršck Helena
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
(V.vzeto mi je bilo izpričevalo IV. razod komande narodne milice v Ljubljani reda in iznričevalo o završnem izpitu
na ime Bukovnik Stanislava iz Ljublja- na meščanski, šoli na Viču pri Ljubljani
na ime Kadivec Make iz Ljubljane. S
ne. S tem jo preklicujem.
tem jih preklicujem.
1755
Bukovnik Stanislava
1727
Kadivec Make
Izgubil sem izpričevalo V.b razreda
î'Tubil sem osebno izkaznico, izdano
1. moške realne gimnazije v Ljubljani od komande narodne milice v Ljubljani
iz 1,1944/45. na ime Cepon Ivan iz Dola na ime Krvina Mihael iz Ljubljane. S
pri BorovnicL S tem ga preklicujem.
tem jo preklicujem.
1740
Čepon Ivan
1731
Krvina Mihael
Izgubil sem zač. osebno izkaznico
Izgubil sem naslednje listine: uverenje in potrdilo o odpustu iz JA, izdano št. 1547. izdano na ime Laznik Melhior,
dne 15. XI. 1945 od kom. LVP in le- roj. 5. I. 1901 v Železnikih in jo s tem
gitimacijo Ljudske fronte OF, izdano preklicujem.
Laznik Melhior,
dne 20. X. 1945 od kraj. N00 Novo meDomžale, Mlinska c. 8
sto, vse na ime Contala Franc, rojen 1734
2. X. 1909 v Gederovcih, okraj Murska
Ukradena mi je bila osebna Izkaznica,
Sobota, pristojen v Trebnje. S tem jih izdana od komande narodne milice v
preklicujem.
Ljubljani na ime Lemež Viktorija iz
1735
Contala Frane
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
Lemež Viktorija
Izgubil sem izpričevali IV. in V. raz- 1729
reda II. moške realne gimnazije v Ljub-,
Izgubil sem izpričevalo III. a razljani za 1. 1941/44. na ime Demšar Ja- reda drž. klasične gimn *ije v Ljubljani
nez iz Ljubljane. S tem jih preklicu- iz 1. 1944. na ime Marolt Janez iz Ljubjem.
ljane. S tem ga preklicujem.
1753
Demšar Janez
1754
Marolt Janez
Izgubil eem zač. osebno izkaznico
Izgubil sem izpričevalo IV. a razreda
8t. 108, izdano od KNO na Jesenicah gimnazije za I. 1943/44. na ime MikliČ
(Gor.i na ime Dreza Ciril z Jesenic Ivan. S tem ga preklicujem.
(Gor,). S tem jo preklicujem.
Mikli« Iran,
1750
Dreza Ciril
1774
Videm 34, p. Dobrepolje

25. Sifrer Ciril, Stražišče št. 152, I Z
477/45,
26. Masterl Viljem, Zg. Bitnje št 120,
I Z 487/45.
Pozivajo se vsi upnili spredaj navedenih, da prijavijo svoje terjatve pri
okrajnem sodišču v Kranju v 15 dneb
od dneva objave z natančno navedbo
časa, kdaj so nastale.
Okrajno sodišfe • Kranju
dne 8. decembra 1945.

Izgubil sem začasno osebno izkaznico št. 480, izdano od KNO Planina pri
Rakeku na ime Miiavec Andrej, Planina pri Rakeku 163 in jo s tem preklicujem.
1720
Miiavec Andrej
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od okrajnega N00 v Krki na ime Novak
Jožafa. S tem jo preklicujem.
1741
Novak Jožefa
Izgubil eem zač. osebno Izkaznico,
izdano dne 6. XII. 1945 od KNOO Po.
lica. S tem jo preklicujem.
Omahcn Anton,
1745
Dolenja vas pri Polici 8
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Pavšič Marija iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1717
PavšiJS Marija
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
in živilsko nakaznico za december, obe
na ime Pivk Jožica iz Ljubljane. S tem
jih preklicujem.
1742
Pivk Jožica
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Rode Amalija iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1726
Rode Amalija
Izgubil sem osebno izkaznico, Izdano
od KNOO Prečna na ime Saje Franc,
Kal št. 2. S tem jò preklicujem.
1747
Saje Franc
Izgubila sem vojaško izkaznico s eli»
ko, Izdano 20. IX. 1945 od ljubljans'-ga
vojnega področja v Ljubljani na ime
Stalowsky Marija iz Ljubljane. S tem
jo preklicujem.
1715
Stalowsky Marija
Ukraden mi Je bil obrtni list, izdan
od Združenja trgovcev v LJubljani na
ime Turšič Jožef, trgovec iz DomEîil. S
tem ga preklicujem.
1728
Turgic Joïef
Izgubil sem zač. osebno izkaznico $t 1,
izdano v juliju od kraj. odbora OF,
Stranje pri Kamniku na ime UršiČ Anton, Sp. Stranje št. 10. S tem jo preklicujem.
1737
Uršič Anton
Izgubil sem trgovsko pomočniško izpričevalo in gimnazijsko malo maturi«
tetno izpričevalo na ime Kari Vehovar,
Koprivnica pri Rajhenburgu in jih e
tem preklicujem.
1738
*
Vehovar Kari
Izgubila sem izpričevalo La razreda
I. drž. dekliške meščanske šole v Ljubljani (Sv. Jakob) iz 1. 1938/39. na ime
Vidmar Marija iz Ljubljane. S tem ga
preklicujem.
1719
Vidmar Marija
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v LJubljani
na ime ZemljiČ Maks iz Ljubljane. S tem
jo preklicujem.
1748
Zemlji« Maki

UrcdiuJi:- toau ttoüerl; tun • •••••; lukarua •••••• — ob« r Ljubljani.

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Priloga k 61. kosu z dne 15. decembra 1945.

Letnik ill.

Številka 47.

Objave
1768

Denarni zavod Slovenije
Ljubljana
Stanje računov « dne 30. novembra 1945
Aktiva
diu
Blagajna:
din
Gotovina
51,845.454.70
Narodna banka - Hro račun
273,869.083.30
Poštna hranilnica — ček. račun ..•.«. . 2,552.330.37 327,766.868.37
166.159.34
Valute
« « «
4,281.097.50
Menice
•«
«»....««
10,546.030..Vrednostni papirji .......••.•
«
Dolžniki:
Denaro' zavodi
64,371.389.66
Trgovina, obrt, industrija in ostali dolžniki . . 327,730.779.21 392,102.168.87
9,010.400.19
Podružnice
«• ..'... .
Nepremičnine . . . • « • . . • «
2,489.400.—
Inventar
.•••«•.......
181.579.65
10,768.108.24
Ostala aktiva
*
757,311.812.16
Evidenčni računi:
Garancije, akreditivi itd. .. .... i ....... .
16,278.842.39
773,590.654.55
Pasiva
30,000.000.—
Osnovna glavnica , . ••>••• • •
«
Upniki:
Denarni zavodi
78,818.713.98
Trgovina, obrt, industrija in ostali upniki « . . . 585,696.429.80 664,515.143.78
8,155.374.21
Podružnice
6.263.233.69
Hranilne vloge na knjižice
548.207.55
Lastna emisija
».
47,829.852.93
Ostala pasiva
..•.......>.««
757,311.812.16
Evidenčni račnnl:
16,278.842.39
Grancije, akreditivi itd. , • • • • .
« .
773,590.654.55
Obrestne mere, veljavne od 1. XI. 1045 dalje:
Vloge na žiro-računih so plačljive na pokaz in no donašajo obresti.
Vloge na tekočih računih a vista 1% p. a. — polletno obračunavanje.
Vloge na hranilne knjižice so plačljive na pokaz ali na odpoved:
hranilne vloge na pokaz
. 2 % p. a.
hranilne vloge vezane na 1 mesec.... 2.5% P- a.
hranilne vloge vezane na 3 mesece . . . 3 % P- a.
hranilne vloge vezane na 6 mesecev ali več 3.5% P- a.
Posojilo v tekočih računih — hipotekarno kritje. 6 % P- a.
6 % P- a.
Eskompt menic
6 % P- a.
Bianco menice in drugo . -

Sodna oblastva
Su 105 18/45-34

1789

Razglas
Likvidacija notariatov tega sodišča je
končana, zaradi česar je treba vrniti
varščine, ki so jih položili bivši notarji.
Položil Je:
1. dr. Bartol Anton iz LJubljane hranflno knjižico Hranilnice dravske banovine v Fariboru P 10109, glasečo se
na din 31.755 in vložao knji^co Državne

hipotekarne banke št. 2823, glasečo se
na din 18.250.—,
2. Burger Franc iz Ljubljane vložno
knjižico Mestne hranilnice v Ljubljani
št. 192867, glasečo se na din 50.000.—,
3. dr. Grašič Ivan iz Litije vložno
knjižico Mestne hranilnice v LJubljani
št. 7667, glasečo se na din 10.000.—,
4. dr. Krevl Josip iz Ljubljane vlož.
no knjižico Mestne hranilnice y Ljubljani
št. 178.991, glasečo se na din 50.000.—,
5. dr. Kuhar Andrej iz LJubljane
vložno knjižico Mestne hranilnice v Ljubljani št. 8789,' glasečo ee na din 50.000,

6. Mejač Anton z Vrhnike vložno
knjižico Državne hipotekarne banke v
Ljubljani št. 1005, glasečo se na din
10.000.—,
7. Mrevlje Artur iz Logatca vložno
knjižico Mestne hranilnice v Ptuju odd.
0056 št 0084, glasečo se na din 10.000.—,
8. Pegan Alojz iz Radovljice vložno
knjižico Mestne hranilnice v Radovljici
št. 26.228, glasečo se na din 10.000.—,
9. dr. Penko Franc iz Kranjske gore
vložno knjižico Mestne hranilnice v
Ljubljani št. 9453, glasečo se na din
10.000.—,
10. Peterim Stanko z Brda vložno
knjižico Mestne hranilnice v Ljubljani
št. 191.955, glasečo ee na din 10.000.—,
11. Pliberšek Janko iz Cerknice vložno knjižico Mestne hranilnice v Ljubljani št. 186.688, glasečo se na din 10.000,
12. Poznik Viktor iz Loža vložno knjižico Mestne hranilnice v Ljubljani št.
9415, •••••• se na din 10.000.—,
13. Sink Stevo iz Škofje Loke vložno
knjižico Mestne hranilnice v Škofji Loki
št. 876, glasečo se na din 5.000.—,
• 14. Ušlakar Ivan iz Ljubljane vložno
knjižico Hranilnice dravske banovine,
fil. v Celju št 41.035, glasečo se na
din 50.000.—,
13. Zevnik Anton iz Kamnika vložno
knjižico Mestne hranilnice v Ljubljani
št 179.610, glasečo se na din 10.000.—.
Te varščine k 1. do 15. eo v hrambi
pri okrajnem N00 za Ljubljano-okolico,
finančni odsek — razdelek za davke •
Ljubljani
Dalje so položili:
16. Hafner Mate iz Ljubljane 173 obveznic 7% invest, posojila za skupno
vsoto din 62.500.—,
17. Svetlič Janko iz Tržiča 7 obveznic
2 Vi Vo vojne škode za skupno vsoto din
34.000.—,
18. Sink Stevo' iz Škofje Loke 3 obveznice 2 Va'•/• vojne škode à din 10.000
in 1 obveznico 7°/a invest posojila à
din 500.— za skupno vsoto din 30.500.—,
19. dr. Sorli Ivo iz Kranja 25. obveznie 2 Va «/• vojne škode za skupno vsoto
din 25.000.—.
Te varščine k 16. do 19. so v hrambi
Poštne hranilnice v Ljubljani.
Pozivajo se vsi tisti, ki imajo na teh
varščinah zakonito zastavno pravico ali
vobče pravico do poravnave iz varščin,
da v roku 2 mesecev prijavijo temu sodišču svoje zahtevke, ker bo po preteku
tega roka sodišče ne glede na njih zahtevke izreklo, da je položena imovina
prenehala služiti za varščino in se bo
vrnala polagateljem.
Pređseđništro
okrožnega sodišča v LJubljani
dne 10. decembra 1946.

Štev. 47.

Stran 150.
Su 288/45
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Razglas
Ker so z odlokom Protifašističnega
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z
dne 17. novembra 1944, št. 68, odpravljeni javni notariati, se mora zaradi
prestanka službe vsem bivšim javnim
notarjem izročiti njih jamčevina (kavcija).
Na območju okrožnega eodišča v Mariboru so poslovali naslednji notarji:
1. Kogej Jakob v Mariboru,
2. Požun Hinko v Gor. Radgoni,
S. Kolenc Ivan v Slov. Bistrici,
4. dr. Senear Dušan v Prevaljah,
5. Ašič Ivan v Mariboru,
6. dr. Grobelnik Ludvik v Mariboru,
7. dr. Ivanšek Fran v Ptuju,
8. dr. Peterlin Maks v Dol. Lendavi,
9. Hanžič Ivan pri Sv. Lenartu v Slov.
goricah,
10. Gajšek Karol v Mariboru,
11. Jezovšek Vladimir v Murski Soboti,
12. Maležič Peter v Ptuju,
13. Sašel Gregor v Ljutomeru,
14. Ponebšek Janko v Murski Soboti,
15. Ponebšek Alojzij v Ormožu,
16. Belle Marjan v Marenbergu.
Pozivajo se vse osebe, ki imajo na
jamčevini (kavciji) navedenih notarjev
zakonito zastavno pravico ali vobče pravico do poravnave iz jamčevine, da v
2 (dveh) mesecih prijavijo svoje zahtevke, ker bo po preteku tega roka podpisano sodišče ne glede na njih zahtevke
izreklo, da je položena imovina prenehala biti jamčevina.
Prcdseđništvo
okrožnega sodisfa v Mariboru
dne 7. decembra 1945.

Trgovinski register
Vpisi:
678.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 11. decembra 1945.
Besedilo: Državno podjetje za zasebne
telefonske naprave »Telefonski promet
(Telprom)«.
Obratni predmet: Nabavljanje, prodajanje, instalacija in vzdrževanje zasebnih telefonskih naprav izven področja
telefonskega prometa, instalacij itd. v
režiji zveznega ministrstva za pošto, telegraf in telefon oz. njegovih direkcij.
Podjetje je pravna oseba pod nadzorBtvom ministrstva za industrijo in rudarstvo, ustanovljeno z uredbo NVS z
dne 4. oktobra 1045, Ur. Ust št. 307/44.
0'crožno sodišče • Ljubljani
dne 10. decembra 1945.
Zt 53/45-5. — Rg A VIII 89/1.
879.
Sedež: Ljubljana, ••••••• e. 12.
Dan vpisa: 11. decembra 1945.
Besedilo: Ing. Verč-Stebi.
Obratni predmet: Elektrotehnično podfctje in trgovina z elektrotehničnim ma»rialom.

Družbina oblika: Javna trgovska družba od 1. novembra 1945.
Družbenika: Ing. Vere Evgen, elektroinženir v Ljubljani, Malgajeva 20,
Štebi Rudolf, trgovec na Črnučah.
Družbo zastopata in zanjo podpisujeta
oba družbenika, in sicer vsak samostojno tako, da bo pod pisano, tiskano ali
s štampiljko odtisnjeno besedilo firme
pristavil svoj podpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. decembra 1945.
Zt 55/45. — Rg A VIII 90/1.

383.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 5. decembra 1945.
Besedilo: Josip Bučar preje I. Frisch.
Obratni predmet: Trgovina z jerme.
narskim, torbarskim, usnje - galanterijskim in mešanim blagom.
Obratni predmet se razširi še na
trgovino z galanterijskim blagom na
drobno.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. decembra 1945.
Pos. II 208/9.

384.
Sedež: Beograd,
sedež podružnice: Ljubljana.
Spremembe in dodatki:
Dan vpisa: 7. decembra 1945.
380.
Besedilo: Splošna zavarovalna družba
Sedež: Gaberje pri Celju.
^Jugoslavija«, ravnateljstvo za dravsko
Dan vpisa: 26. novembra 1945.
banovino v Ljubljani.
Besedilo: Knez & Pacciaffo.
1. Popravi se besedilo, ki se odslej
Po dekretu ministrstva« za industrijo glasi: "
in rudarstvo Narodne vlade Slovenije z
»Jugoslavija«, splošna zavarovalna
dne 12. IX. 1945, zap. št. Pere. 2281, družba — podružnica v Ljubljani,
upravlja imetje družabnice Pacciaffo
2. izbrišejo se ravnatelj Fischer VlaAvguste delegat Prodan Albert, komer- dimir in pooblaščenci Treo Mile, Dejak
cialist v Gab er ju pri Celju.
Drago in Antosiewicz Edvard,
3. vpiše se Beletu Danimiru kot vršilFirma se podpisuje odslej tako, da
sopodpiše delegat. Prodan Albert pod cu dolžnosti ravnatelja podeljena Pro.
.
pisanim, tiskanim ali z žigom odtisnje- kura. ,
.Okrožno sodišče v.Ljubljani
nim besedilom firme svoje ime e pri-,
dne 4. decembra 1945
etavkom: delegat ministrstva za induRg B III 129/2
strijo iu rudarstvo.
*
Okrožno kot trg. sodišče v Celju
385.
dne 26. novembra 1945.
Sedež: Lesce pri Bledu.
Rg A II 197/8.
Dan vpisa: 7. decembra 1943.
Besedilo: Tovàrria verig d. d. v Lescah pri Bledu.
381.
Po odločbi NVS, ministrstva za induSedež: Celje.
strijo in rudarstvo z dne 21. V. 1945,
Dan vpisa: 3. decembra 1945.
zap. št. 105/45, se vpiše kot delegat
Besedilo: F. König.
Obratni predmet: Trgovina z meša- tega ministrstva dr. Potočnik Miha z
Jesenic, pod -čigar- vodstvom se nadanim blagom.
Po pravnomočni odločbi meetne za- ljuje poslovanje- imenovane tovarne in
plembene komisije v Celju z dne 24. av- ki podpisuje tako, da pristavi pod begusta 1945, opr. št. Zaplemb 109/45, je sedilo firme svoj lastnoročni podpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
prešlo vse premično in • nepremično
imetje, ki je na območju okraja mesta
dne 7. decembra 1945.
Rg B II 90/23
Celja ali kjer koli v območju DFJ, v
državno last.
Okrožno sodišče v Celju
Izbrisi:
dne 3. decembra 1945.
386.
HRA 15/9.
Sedež: Celje.
Dan izbrisa: 30. novembra 1945.
Besedilo: Kamnoseška industrijska
382.
družba.
Sedež: Zreče.
Obratni predmet: Kamnoseška obrt.
Dan vpisa: 7. decembra 1945.
Zaradi opustitve obrata.
Besedilo: Štajerska žclezoindustrijska
Okrožno sodišče v Celju
družba z o. z.
dne 80. novembra 1945.
Po odločbi okrajnega sodišča v Slov.
A I 18.
Konjicah z dne 7. XI. 1945, Sp 10/45-15,
v zvezi e sodbo vojaškega eodišča mariZadružni register
borskega vojnega območja, senat v Celju z dne 22. VIII. 1945 Sod 927/45-4,
ee prenese inž. Machu Walterju zapleVpisi:
njena imovina, eeetoječa iz osnovne
vloge in poslovnega deleža Štajerske že- 387.
Sedež: Logatec.
lezoindustrijske družbe z o. z. v ZreDan vpisa: 5. decembra 1945.
čah v znesku po 50.000 din na državo,
Besedilo:
Čevljarska produktivna zademokratično federativno Jugoslavijo.
druga z omojonim jamstvom v Logatcu.
Okrožno sodišče v Celju
Zadruga ie bila ustanovljena na skupdne 7. decembra 1945,
ščini dne 30. septembra 1945 za nedo.
C I 92/4Ä
ločen čas.

Stran 157.

ßtev. 47.

390.
Sedež: PhC
Dan vpisa: 4. decembra 1945.
Besedilo: Kellereigenossenschaft Pettau, eingetragene Genossenschaft mil
beschränkter Haftung.
Izbriše se nemško besedilo zadruge in
člani Upravnega odbora: Max Ulm, Zavrč, Karl Kasper, Okič, Julius Tognio,
Majski vrh, Fritz Wegscheider, Uruškovje in Vinzenz Tamm, Gorca.
Zadruga temelji odslej na novih pravilih, sprejetih'na skupščini dne 28. ok.
tobra 1945.
Naziv odslej: Vinarska zadruga t omejenim jamstvom v Ptuju.
Sedež zadruge Je v Ptuju.
Naloga zadruge je: a) da sprejema od
Upravni odbor sestavljajo predsedsvojih zadružnikov grozdje in ga prenik, tajnik in blagajnik. •
,
deluje v vino, izjemoma pa sprejema
Vsako leto izstopi tretjina odbornitudi mošt ali celò vino ter vse to blago
,
A »
vnovčuje za račun svojih članov; b) da
Zadrugo
zastopata in zanjo
podpisunabavlja za svoje zadružnike vinogradjeta predsednik in tajnik upravnega
niške in .klotarske potrebščine; c) da
odbora oziroma v odsotnosti enega izorganizira v skladu z enotnim načrtom
med njih tretji član upravnega odbora.
obnovo vinogradov; č) da gradi strokovČlani upravnega odbora so:
nim načelom ustrezajoče vinske kleti
Mihelič Anton, čevljarski pomočnik v
ter nabavlja orodje in inventar zanje;
Cevici 53, predsednik,
d)
da širi med zadružniki strokovno znaNaglic Milka, čevljarska pomočnica v
nje s poučnimi zborovanji, tečaji, preZireh-Selo 20, tajnica,
davanji, razstavami in z navodili o
Zupančič Jože, čevljarski mojster v
vinarstvu in kletarstvu; e) da se podreja
Logatcu 47, blagajnik.
strokovnim navodilom narodne oblasti
Okrožno sodišče v Ljubljani
federalne Slovenije o tipiziranju vin.
Kjer so krajevne razmere za to pridne. 8. decembra 1945.
merne, se delovanje vinarske zadruge
Zt 67/45. - Zadr. V 26/1.
združi lahko s posli sadjarske zadruge.
Vse te naloge opravlja radi samo*
888.
pomoči in izboljšanja gospodarstva svoSedež: Maribor.
jih članov in delovnega ljudstva.
Spremembe in dodatki:
Dan vpisa: 28. novembra 1945.
Zadruga je ustanovljena za nedoločen
Besedilo: Vinarska zadruga % omeje- 389.
čas.
Sedež: Celje.
nim jamstvom v Mariboru.
Zadružni delež.znala 50 dinarjev na
Zadruga je bila ustanovljena na skup- . Dan vpisa: 24. novembra 1945.
oral vinogradne površine in se mora
Besedilo: Volksbank, r. z. z o. j.
ščini dne 16. septembra 1945 za nedovplačati ob vstopu v zadrugo.
Z odlokom Narodne vlade Slovenije,
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik
ločen čas.
Naloga zadruge je: a) da sprejema od ministrstva za finance v Ljubljani z dne janrôî še e petkratnim zneskom vpisanih
Svojih zadružnikov grozdje in ga pre- 5. X. 1945, št. 612/V—194% se vpiše de- deležev.
deluje v vino, izjemoma pa sprejema legat Plahutnik Joie iz Celja, KomenPriobčitve zadruge članom se izvršutudi mošt ali celò vino ter vse to blago skega ul. 2.
jejo veljavno s tem, da •• nabijejo na
Zadruga se podpisuje odslej tako, da zadružni razglasni deski.
ivnovčuje za račun svojih Članov; b) da
nabavlja za svoje zadružnike vinograd- podpiše delegat Plahutnik Jože pod piUpravni odbor sestavljajo predsednik,
niške in kletarske potrebščine; ,c) da sanim, tiskanim ali z Žigom odtisnje- podpredsednik, tajnik, blagajnik, morenim
besedilom
zadruge
svoje
ime
t
pri-'
organizira v skladu z enotnim načrtom
bitni načelniki odsekov in 9 članov, ki
obnovo vinogradov; č) da gradi strokov- stavkom: delegat ministrstva za finance. jih voli skupščina za dobo 3 let. Vsako
nim načelom ustrezajoče vinske kleti
Okrožno sodišče v fpliu
leto se izmenja tretjina članov odbora.
ter nabavlja orodje in inventar zanje;,
dne 24. novembra 1945.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu^
d) da širi med zadružniki strokovno zna- s .
Gen 6/29. '
Jeta predsednik in tajnik upravnega od*
nje s poučnimi zborovanji, tečaji, prebora, če sta pa odsotna, dva za to po»
davanji, razstavami in z navodili o Ad 820
oblaščena člana upravnega odbora.
vinarstvu in kletarstvu; e) da se podreja
Člani upravnega odbora so:
Uradni popravek
strokovnim navodilom narodne oblasti
Arbeiter Mihael, vinogradnik, Paradiž,
federalne Slovenije o tipiziranju vin. _
V prilogi St, 39 k 53. kosu Uradnega predsednik,
Kjer so krajevne razmere za to pri- lista z dne 17. XI. 1945 na strani 125
Vidmar Franc, vinogradnik, Ptuj, pod*
merne, se delovanje . vinarske zadruge pod zap. štev. 820 objavljena spremem- predsednik,
Mruži lahko s posli sadjarske zadruge. ba naziva pri zadrugi »Hranilnica in
Brucko Franc, vinogradnik, Ptuj,
Vse te naloge opravlja radi samo- posojilnica pri Sv. Juriju ob. Sčavnici, tajnik,
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- zadruga z neomejenim 'jamstvom«, se
Musek Josip, vinogradnik, Ravno pomora glasiti pravilno:." '
jih članov in delovnega ljudstva.
lje, blagajnik,
Zadružni delež znaša 50 dinarjev na
Hranilnica in posojilnica, ' zadruga z
Belšak Franc, vinogradnik, Muretinci,
oral vinogradne površine in se vplačuje neomejenim jamstvom v Sv. Juriju oh
Masten Ana, vinogradnica, Goričak,
°b vstopu v zadrugo.
Sčavnici.
\Budigam Ivan, vinogradnik, Zavrč,
Jamstvo je omejeno.
Hvaleč Jožef, vinogradnik, Mali Okli
Okrožno sodišče v Maribora v
Vsak zadružnik jamči še z dvakratnim
Brlek Ivan, vinogradnik, Gradišča,
dne
3.
decembra
1945.
*nc?3kom vnir,anth deležev.
•Sakelšek Ignac, vinogradnik. Stan».
•" Zadr. II 65/64 Sina,
Oznanila se izvršujejo s tem, da se

Naloga zadruge je, da za svoje člane
nabavlja surovine, orodje in druge potrebbine ter izdeluje po možnosti v
ßkupnih delavnicah In vnovčuje vse v
Čevljarsko etroko spadajoče izdelke.
Nadalje skrbi za strokovno izobrazbo
evo j ili članov, zlasti tudi za vzgojo naraščaja.
Zadružni delež znaša 3000 dinarjev in
ee mora vplačati ob pristopu.
Vsak zadružnik jamči še z dvakratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve na
zadružni razglasni deski. Vabilo na
skupščino pošlje poleg tega vsem N00,
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim najmanj 8 dni pred skup-

kov

nabijejo na zadružni razglasni deski in
so objavijo v dnevnem časopisju.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki
odsekov in 12 članov, ki jih voli skupščina za dobo 3 let. Vsako leto s« izmenja tretjina Članov odbora.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuKa predsednik in tajnik upravnega odra, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Gnus Miloš, Maribor, Sodna uL 26,
predsednik,
Oset Andrej, Maribor, Glavni trg, podpredsednik,
Rudi Vilko, Maribor, Miklošičeva 2,
tajnik,
Grosek Ivan, Rošpoh-Kamnica, blagajnik, '
Drolc Vinko, Maribor, Meljski hrib 50,
Serec Josip, Maribor, Aleksandrova c,
Skruba Jakob, Svečina,
Breznik Franc, Sv. Lenart v SI. gor.,
Dregarič Jože, Razvanje,
Janžekovič Matko, Slov. Bistrica,
Siker, Alojz, Rošpoh-Kamnica,
Marin Lizika, Bezena-Ruše,
Graif Ivan, Fram.
Prekoršek Franc, Sv. Barbara v Slov.
goricah,
Elšnik Josip, Sv. Peter pri Mariboru,
Anderlič Franc, Svečina.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. novembra 1945.
Zadr. II 90/1
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34. Boič Marija, Krašnji vrh št. 4,
J 79/45,
35. Kramarič Jože, Radovica št. 45,
J 80/45,
36. Radoš Jože, Lokve 6, J 81/45,
37. Sodeč Jože, Radoviči 14, J 82/45,
38. Kovač Jure, Radovica 71, J 83'45,
39. Južna Janez, Dol. Dobravice,
J 84/45,
Izbiish
40. Jakša Janez, Gradac 72, J 85/45,
391.
41. Konda Janez, 030jnik 3, J 86/45,
Sedež: LJubljana.
42. Flanik Rudolf, Skavrini 2, J 87/45,
Dan izbrisa: 5. decembra 1945.
43. Drganc Matija, Osojnik 5, J 88/45,
Besedilo: Stavbna zadruga »Dijaški
44. Starina Anton, Osojnik 8, J 89/45,
počitniški dome v Ljubljani, zadruga z
45. Brunskole. Antonija, Maverlen 15,
omejenim jamstvom v likvidaciji.
J
90/45,
Zaradi končane likvidacije.
46. Franc Alojzij, mL, Metlika št. 243,
Okrožno sodišče v Ljubljani
J 91/45,
dne 3. decembra 1945.
47. Vajdetič Peter, Gor. Podgora 11,
Zadr. II 31/7.
J 92/45,
48. Macele Marija, Rodina 50, J 93/45,
1764
49. Beličič Vinko, Rodine 2, J 94/45,
50. Kure Alojzij, Svibnik, J 95/45.
Poziv upnikom
Pozivajo se vsi upniki spredaj navePri okrajnem sodišču v Črnomlju je
uveden zaplembeni postopek glede ce- denih, da prijavijo svoje terjatve pri
podpisanem sodišču z natančno navedbo
lotne imovine naslednjih oseb:
časa, kdaj eo nastale.
1. Plut Jože, Vrtača 3, J 2/45,
Okrajno sodišče v Črnomlju
2. Vidmar Janez, Vrtača 45, J 3/45;'
3. Plut Anton, Vrtača 13, J 5/45,
dne 9. decembra 1945.
4. Plut Janez, Vrtača 44, J 6/45,
1762
5. Rauh Alojzij, Potoke 2, J 7/45,
6. Kraševec Jože,, Rosalnice, J 9/45,
Razglas
7. Bajuk Alojzij, Krašnji vrh št. 7,
Pri
okrajnem
sodišču v Grosupljem je
J 10/45,
8. Radoš Martin, Boldraž 17, J 12/45, uveden zaplembeni postopek glede imo9. Vukšinič Janez, Božakovo, J 13'45, vine naslednjih oseb:
1. Krašovec Rudolf, trgovec in po10. Vivoda Matija, Bereča vas, J15/45,
sestnik,
St. Vid pri Stični; opr. št. I 4/45;
11. Jakša Martin, Pribišje 7, J 31/45,
2. Fajdiga Franc, posestnik, Teme12. Pezdirc Peter, Krasinec 28, J 32/45,
13. Koren Ignac, Metlika 3, J 83/45, nica št. 14; opr. št. I 5745;
3. Fajdiga Anton, Subračo št. 2; opr.
14. Grabrijan Leopold, Metlika 254,
št. I 6/45;
J 34/45,
4. G rožnik Marija, posestnica, Dole15. Šušteršič Anton, Semič 7, J 35/45,
IG. Simovič Anton,' Semič 22, J 36/45, nja vas št. 1 pri Temenici; opr. št. 18/45;
5. Pevc Terezija, Grm št 1; opr. št
17. Brunskole Rudolf, Semič št. 54,
110/45;
J 37/45,
6. Znidaršič Marija in Viktor, Rado18..Cajnar Anton, Križevska vas 13,
hova vas št 6; opr. št. I 11/45;
J 38/45,
7. Ostanek Ignac, posestnik in mli19. Zugelj 'Janez, Otok 14, J 39/45,
20. Starešinič Peter, Cerkvišče št. 2, nar, Št. Pavel št 33; opr. št I 18/45;
J 40/45,
8. Adamlje Ignac, Cegošče št, 3; opr.
21. Krašovec Anton, Rosalnice št. 44, St. I 20/45;
J 45/45,
9. Goli Vinko, posestnik, Cagoščo
22. Vukšinič Marko, Grabrovec 12, št. 4; opr. št. I 21/45;
J 66/45,
10. NograŠek Anton, posestnik, Buko23. Cesar Janez, Bojanja vas št. 30, vica št 1; opr. št I 22/45;
J 67/45,
11. Sinjur Franc, posestnik, Rađanja
24. Šterbenc Jože, Črnomelj št. 95, vas št 1; opr. št. I 24/45;
J 68/45,
12. Ostanek Franc, Male Pece; opr. št
25. Kramarič Stanko, Rosalnice št. 25, I 31/45;
J 69/45,
13. Glavič Jože, Škofije št. 6; opr. št
26. Gornik Anton, Slamna vas št. 23, I 33/45;
14. MiklavČič Jože, posestnik, Selo pri
J 70/45,
27. Oberman Anton, Vidošiči št. 2, St. Pavlu; opr. št I 34/45;
J 71/45,
15. Ilovar Jože, Dob št. 2; opr. št I
28. Nemanič Janez, Gor. Dobravice 35/45;
16. Hočevar Ivan, Hudo št 17; opr.
št. -10, J 72/45,
29. Lonca rič Jože, Rosalnice št. 6, št. I 36/45;
J 73/45,
17. Klave Adolf, posestnik, Mali Osoj. 30. Pavlovič Franc, Radovica št 44, nik št. 12; opr. Št 1.39/45;
18. UrbanČič Alojzija, Tolčano-ZagraJ 75/45,
31. Ivanetič Franc, Radoviči Št. 25, dec; opr. št I 55/45;
19. Rc3i Ivan, Veliko Mlačevo št. 20;
J 76/45,
32. Jerman Anton, Radovica, J 77/45, opr. št I 59/45;
20. Strah Anton, posestnik in učitelj,
33. Suklje Martin, Dol. Lokvica 17,
J 78/45,
" ~ ^ i Velike Lašče & 5fc our. It I 63/4Sj
Kavčič Jakob, vinogradnik, Juršinci,
Kokot Franc, vinogradnik, Hrastovec,
Hole Franc, ekonom, Zagorci.
- Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. decembra 1945.
Zadr. I 40/22

21. Peček Marija, posestnica, Velike
Lašče št 39; opr. št. I 64/45;
22. Vintar Matija, posestnik, Vintarji
št. 1; opr. št. I 65/45;
23. Goršič Jože, gostilničar, Ljubljana,
Dunajska 82; opr. št. I 68/45;
24. Novak Franc, posestnik, Bruhanja
vas št. 3; opr. št. I 71/45.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dno 12. decembra 1945.
*
I Sp 176/45-8
178J

Poziv upnikom
V zaplembenem postopanju zoper At«
temsa dr. grofa Ferdinanda in AttemS
Vando, oba graščaka v Slov. Bistrici in
Podčetrtku, se pozivajo vsi upniki, ki
imajo kake terjatve zoper imenovana,
da jih prijavijo v 15 dneh pri tem so
dišču s predložitvijo potrebnih dokazil
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah,
odd. L,
dne 12. decembra 1945.
Ok 9/45-9

1787j

Amortizacija
Na prošnjo Zlate Ivane, zasebnice vi
Mošah 11 pri Smledniku, se uvede postopanje za amortizacijo spodaj navedenega vrednostnega papirja, ki ga je
prosilka baje izgubila ter se njega imet«
nik poziva, da uveljavi v šestih mesecih!
po objavi v Uradnem listu svoje pravice,
sicer bi se po preteku tega roka pro«
glasilo, da je vrednostni papir brez.
moči.
Oznamenilo vrednostnega papirja:
Hranilna knjižica Ljudske posojilnica
v Ljubljani z. z n. j. n/izdaje št. 87.368,
glaseča se na ime: Zlate Ivana, Moše,
s stuniem 30. VI. 1945 po 3.522.71 lir,
Okrajno sodišče v Ljubljani
dno 6. decembra 1945.
*
III Sp 206/45-2
1778

Uvedba postopanja v dokaz
smrti
Kramb erger Jožef, roj. dne 2. marcai
1904 pri Sv. Jakobu v Slov. gor., rim«:!
kat; vere, poročen, učitelj v Murski Soboti, nazadnje v Oneku pri Kočevju, jej
ob izbruhu vojne leta 1941. odšel v par-(
tizane in je baje dne 17. avgusta 1942
padel v bitki pri Rogu.
Ker je torej verjetno, da je Kramben
ger Jožef umrl, so uvede na predlogi
žene Kramberger Danice iz Murske Sobote postopek v dokaz smrti pogreša*
nega in so mu postavlja za skrbnika!;
Borko Franc, upokojeni višji kontrolo*!,
drž. železnic v Murski Soboti, Ruekai
ulica 11.
Vsakdo, komur je kaj znanega o po',
grešancu, se poziva, da javi to sodišetf;
aH postavljenemu skrbniku do 15. m&T*
ca 1946.
Po preteku tega roka in izvedbi do«
kazov se bo o dokazu smrti odločilo i
Okrajno sodišče v Murski Soboti
.dne 11, decembra 1945.
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1779

Uvedba postopanja v dokaz
smrti
Novak Franc, rojen 8. septembra 1914
v Satahovcih, rim. kat. vere, poročen,
pristojen v Mursko Soboto, je bil dne
21. maja 1944 od madžarskih oblastev
odveden v Čakovec, od tam v mesecu
septembru 1944 odpeljan v Kcmarno na
Madžarskem, novembra meseca pa v
Nemčijo, v taborišče Schönberg, kjer jo
meseca decembra 1944 umrl.
Ker je torej verjetno, da jo Novak
Franc umrl, ee uvede na predlog žene
Novak Marice rojene Herič iz Murske
Sobote postopek v dokaz smrti pogrešanega in se mu postavlja za skrbnika
Serec Anton, sodni uradnik iz Murske
Sobote.
Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešanem, se poziva, da javi to sodišču
ali postavljenemu skrbniku do 15. marca
1946.
Po preteku tega roka in izvedbi dokazov se bo o dokazu smrti odločilo.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 11. decembra 1945.

Razna oblastva
1771

Narodna banka
Izredno zborovanje delničarjev Narodne banke je sklicano za 23. december 1945 ob 9. uri dopoldne v poslopju
Narodne banke v Beogradu.
Dnevni red :
1. Konstituiranje zbora in volitev dveh
delničarjev za skrutinatorja in overovatelja zapisnika.
2. Poročilo upravnega odbora.
3. Objava predloga o spremembi zakona o Narodni banki kraljevine Jugoslavije in bančnih statutov.
4. Predlogi delničarjev, kolikor bi bUi
po določilih statutov (7G. člen).
J. Izvolitev štirih .članov nadzornega
odbora po 55. členu statutov.
Tega zborovanja se sme udeležiti vsak
delničar, državljan fedej-ativne ljudske
republike Jugoslavije, ki ima najmanj
10 delnic (60. člen zakona o Narodni
banki). Delničarje, ki imajo manj kakor 10 delnic, sme zastopati kdo izmed
»jih ali kak tretji delničar; ta.pooblaščenec razpolaga e številom glasov, ki
Ustreza vsoti združenih delnic (72. člen
statutov).
Delničarji, ki se žele udeležiti tega
zborovanja, morajo svoje delnice kakor
tudi druga dokazila, ako so potrebna,
predložiti najmanj 3 dni pred dnevom,
določenim za zborovanje, to je do vštetega 19. decembra t. 1. do 14. ure.
ß Predloženo delnice preyzame in izdaja zanje potrdila:
v Beogradu — Narodna banka, založbo odeljenje, v ostalih krajih države pa
v
se bančne podružnice
.Ker
so delnice po obstoječih predpis
'h deponirane pri denarnih zavodih,
^ bodo smatralo delnico kot deponi-

rane pri Narodni banki v smislu tega
poziva, ako se Narodni banki predloži
potrdilo odnosnéga denarnega zavoda,
da so delnice deponirane pri tem zavodu in da se glase na ime delničarja,
ki se želi udeležiti tega zborovanja.
Po zborovanju more vsak delničar
svoje delnice (in ostala priložena dokazila) proti vrnitvi potrdila dvigniti tam,
kjer jih je predložil.
Po odredbah 71. člena zakona o Narodni banki se pripominja, da je pri
sodišču zahtevano uničenje delnic z naslednjimi številkami, 6083 do 6087, 7633,
7802, 7804, 7806, 7814 do 7815, 8709 do
8721, 10723,11829, 13558 do 13564, 13566
do 13568, 13570 do 13574, 13579 do
13582, 15880 do 15881, 16259, 19712,
19714, 19797 do 19800, 25351 do 25355,
32383, 32387 do 32389, 32391, 41989 in
42004. *
V Beogradu dne 8. decembra 1945. .
Št.34478.
Guverner Narodne banke
Tanasije Zđravković e. r.
St. 1449/45

1801

Razpis

Rektorat univerze v Ljubljani razpisuj3 mesto docenta za predmete: "
topografsko risanje,
fotogrametrija,
izmera mest in izvedba regulacije,
topografska izmera in reprodukcija,
na tehniški fakulteti univerze v Ljubljani.
Prošnje, opremljene po predpisih §3.
uradniškega zakona in ČL 121. obče univ.
uredbe, je vložiti najkasneje do 27. decembra 1945 na rektoratu univerze v
Ljubljani.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 13. decembra 1945.
Rektor: Krâl s. r.
Štev. 943/45

1733

Sejmski dnevi v Zagorju
ob Savi
Uprava mestnega N00 Zagorje je v
svoji odborovi seji z dne 10. XII. 1945
sklenila obnoviti vse živinske in kramarske sejme, ki so se vršili v Zagorju
tudi že pred prihodom okupatorja. Ti
sejmi so naslednji:
1. dne 21. januarja vsakoletno —
živinski in kramarski sejem,
2. dne 9. februarja vsakoletno —
živinski in kramarski sejem,
3. na cvetni četrtek vsakoletno —
živinski in kramarski sejem,
4. dne 12. maja vsakoletno — živinski in kramarski sejem,
5. dne 3.,junija vsakoletno — živin,
ski in kramarski sejem,
6. dne 30. junija vsakoletno — živinski in kramarski sejem,
7. dne 30. julija vsakoletno — živinski in kramarski sejem,
8. dne 29. avgusta vsakoletno —
živinski in kramarski sejem,
9. vsak 1. ponedeljek v mesecu oktobru vsakoletno .-t- živinski in kramarski sejem,

10. dne 2. novembra vsakoletno —
živinski in kramarski sejem,
IL dne 3. decembra vsakoletno —
živinski in kramarski sejem,
12. dne 31. decembra vsakoletno —
živinski in kramarski sejem.
Ce je na določeni sejmski dan nedelja ali praznik, bo sejem naslednji dan. •
Prvi sejem po gornjem bo v Zagorju
dne 31. decembra 1945.
Mestni N00 Zagorje, gospodarski odsek,
dne 13. decembra 1945.

Razno
1657 3—3

Poziv upnikom
Z odločbo Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za finance z dne 6. XI. 1945,
št. V-817—1945, v zvezi z rešitvijo ministrstva za finance DFJ VII — št. 7100
z dne 24. IX. 1945 je odrejena likvidacija Hrvatske zemaljske banke d. d.,
podružnica Ljubljana. Upniki tega zavoda se pozivajo, da najkasneje do
15. marca 1946 prijavijo svoje eventualne terjatve na naslov: Hrvatska zemaljska banka d. d., podružnica v Ljubljani,
Likvidatorji
1177-3-3

Poziv upnikom
Nabavljalna zadruga rezervnih oficirjev z o. j. v Ljubljani je prešla v likvidacijo. Upniki se pozivajo, da najkasneje do konca meseca februarja 1946
prijavijo eventualne terjatve do zadruge
na naslov: dr. Janko Zirovnik, odvetnik v Ljubljani, Selenburgova ulica 5.
Likvidatorji

Izgubljene listine
Izgubilo se je pooblastilo, izdano od
bivšega sreskega načelstva v Kamniku
pod št. 11577/1 z dne 19. XI. 193G za
mehanično izdelovanje tekstilne robe s
sedežem v Kamniku, glaseče se na
tvrdko »Jugopamuk« Čeh in Nemec v
Kamniku. Proglašamo ga za neveljavnega.
»Jugopamuk«
1763
(Čeh in Nemec) Kamnik
Izgubilo se je dovoljenje za vožnjo s
poltovornim avtomobilom znamke Fordson, izdano od ministrstva za lokalni •
promet v Ljubljani in potrdilo o prijavijenem vozilu ev. št. S—0240 na ime Zavod za vanredne nabavke, Beograd, podružnica Ljubljana, ter jih s tem preklicujemo.
1793
Zavcđ za vanređne nabavke,
Ispostava Ljubljana, Beethovnova ul. 4
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Bohanec Slavko iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1817
Bohanec Slavko
Ukradena mi je bila osebna izkaznice,
»dana od komande narodne milice v
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Ljubljani na ime Cernak Majda iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1770
Cernak Majda
Izgubila sem osebno izkaznico štev.
033161, izdano od komande narodne milice v Ljubljani na ime Danev Marija
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1813
Danev Marija
Izgubila sem začasno osebno izkaznico
ät. 67, izdano od KO Sv. Jedert nad Laškim in jo s tem preklicujem.
1757
Ferlinc Marija
Izgubil sem osebno izkaznico št 48230,
izdano od mestne občine Trst na ime
Ferluga Jakob iz Trsta. S tem jo preklicujem.
1797
Ferluga Jakob
Izgubil sem službeno izkaznico številka 807/45, izdano od komande narodne
milice v Ljubljani, izkaznico Rdečega
križa, šofersko izkaznico, dovolilo za
vožnjo z motorjem na ime polit, komisarja poroč. Bernarda Srečkota in odpustnico iz ruske vojske, vse na ime Gatringer Vili iz Broda, obč. St. Vid nad
Ljubljano. S tem jih preklicujem.
1818
Gatringer Vili
ukradena mi je bila osebna izkaznica,
železniška vozovnica in prometna knjižica za kolo, vse na ime Gnezda Josi.
pina iz Ljubljane. S tem jib preklicujem.
1786 '
Gnezda Josipina
Izgubil sem osebno izkaznico, šofersko izkaznico, dovolilo za vožnjo z motornim kolesom in prometno knjižico
za kolo, izdano vse na ime Gorjanc Anton iz Ljubljane. S tem jihpreklicujem.
1775
Gorjanc Anton
Izgubil sem zač. osebno izkaznico
Štev. 712, izdano od krajevnega N00
Klanc-Huje na ime Herlec Franc, Huje
Št. 79. S tem jo preklicujem.
1792
Herlec Franc
. Izgubilo se je,izpričevalo o zrelostnem
izpitu, izdano od drž. trg. akademije v
Mariboru pod št. 5 z dne 26. VI. 1939
na ime Hlade Franc, Sv. Jurij ob Pesnici, Jurski vrli 10, in ga s tem preklicujem.
1814
Hlade Franc
Izgubil sem evid. tablico za motorno
kolo št. S—385, izdano od ministrstva za
lokalni promet v Ljubljani. S tem jo
preklicujem.
1773
Jure Anton
Izgubil sem vojaško knjižico št. 609.855,
izdano od I. proleterske divizije na ime:
tov*. Karajić Mijodrag, borec-kurir. S tem
jo preklicujem.
1772
Karajić Mijodrag
Izgubila sem osebno izkaznico Štev.
2707 na ime Terezija Korbar z Jesenic
(Gor.). S tem jo preklicujem.
1758
Korbar Terezija
Izgubil sem osebno izkaznico štev.
084965, izdano od komande narodne milice v Ljubljani na Ime Kralj Stanko
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1784
Kralj Stanko
T-r

Izgubila sem začasno osebno izkazIzgubila sem maturitetno izpričevalo
nico, izdano od okrajnega N0 v Skofji drž. trgovsko akademije v Ljubljani iz
Loki na ime Krstič Marija iz Stare Loke. 1. 1940. na ime Remic Marija iz LjubS tem jo preklicujem.
ljane. S tem ga preklicujem.
1780
Krstič Marija
1799
Hernie Marija
Ukradena mi je bila začasna osebna
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
izkaznica, izdana od mestnega N0 v od komande narodne milice v Ljubljani
Ptuju na ime Kuhar Alojzija iz Ptuja. na ime Sekula Marjanca iz Ljubljane.
S tem jo preklicujem.
S tem jo preklicujem.
1805
Kuhar Alojzija
1760
Sekula Marjanca
Uničena mi je bila nakaznica za kuIzgubila sem osebno izkaznico, izdano
rivo serija C št, 14856, izdana od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Levstek Božidar iz Ljubljane. na ime Smolinsky Marija iz Ljubljane.
S tem jo preklicujem.
S tem jo preklicujem.
1795
Smolinsky Marija
1788
Levstek Božidar
Preklicujem veljavnost izpričevala za
Izgubil sem osebno legitimacijo, izda8. razdred IV. realne gimnazije y Ljub- no od KNO Vel. Kostrevnica in jo s tem
ljani iz leta 1941., izdanega na ime Maj- preklicujem.
cen Franc iz Borovcev pri Ptuju.
Strman Josip,
1794
Majcen Franček
1809
trgovec, Mala Kostrevnica
Izgubil sem evid. tablico za motorno
Ob priliki aretacije dne 28. maja 1941
kolo št. 0013, izdano Od ministrstva za mi je gestapovce odvzel delnico Pivolokalni promet v Ljubljani in jo s tem varne Laško na ime Strman Josip in jo
preklicujem.
s tem preklicujem.
1767
Manser Franc
Strman Josip,
trgovec, Mala Kostrevnica
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 1810
od komande narodne milice v Ljubljani
Izgubil sem indeks in legitimacijo
na ime Mauser Julija iz Ljubljane. S tehnične
fakultete univerze v Ljubljani
tem jo preklicujem.
na
ime
Sacer
Jožef iz Sv. Marjete niža
1766
Mauser Julija
Ptuja. S tem jih preklicujem.
Izgubila sem osebno izkaznico, Izdano 1790
Sacer Jožef
od komande narodne milice v Ljubljani
sem osebno izkaznico, izdano
na ime Mugerle Ivanka iz Ljubljane. S odIzgubil
komande narodne milice v Ljubljani
tem jo preklicujem.
na ime Šinkovec Franc iz Zg. Brezovice,
1776
Mugerle Ivanka
obč. Št. Jernej (Dol.). S tem jo prekliUkradena mi je bila osebna izkaznica, cujem.
izdana od komande narodne milice v 1759
Šinkovce Franc
Ljubljani na ime Murko Marta iz LjubUkradena
mi
je
bila
osebna izkaznica,
ljane. S tem jo preklicujem.
izdana
od
komande
narodne
milice v
1769
Murko Marta
Ljubljani na ime Slajpah Vlado iz LjubIzgubil sem osebno izkaznico, izdano ljane. S tem jo preklicujem.
od komande narodne milice v Ljubljani 1774
ŠJajpah Vlado
na ime Novak Edvard iz Ljubljane. S
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
tem jo preklicujem.
od komande narodne milice v Ljubljani,
1765
Novak Edvard
izkaznico, prometno knjižico za
Izgubila sem nakaznico za kurivo šofersko
kolo
in
partijsko
legitimacijo iz Nemserija C št. 11541, izdano od mestnega čije, vse na ime Trtnik
Franc iz Ljub.
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime Ijane. S tem jih-preklicujem.
Okom Terezija iz Ljubljane. S tem jo
1811
Trtnik Fran*
preklicujem.
1798
Okorn Terezija
Izgubila sem začasno osebno legitimaIzgubil sem začasno osebno izkaznico cijo št. 1875, izdano od krajevnega od«
št. 1012, izdano od kraj. N00 na Jeseni- bora OF Jesenice, center 4 in jo e tem
cah (Gor.) na ime Petač Mirko z Jese- preklicujem.
Trampuš Marija
nie. S tem jo preklicujem.
na Jesenicah (Gor.)",
1785
Peta« Mirko
1782
Delavska ul. št. 1.
Začasno osebno Izkaznico št. 441, izUkradena ml je bila zač. osebna izdano od KN00 Podbrezje, glasečo se na
Ime Potočnik Franc, roj. 25. avgusta 1918 kaznica št. 1337, izdana od mestnega NO
v Ljubljani, usnjarski pomočnik, sedaj v Ptuju na ime VajdiČ Anka iz Ptuja.
Dolenja vas 89, Podbrezje, sem Izgubil S tem jo preklicujem.
1800
'
Vajdič Anka
in }o s tem preklicujem.
1777
Potočnik Franc
Uničeno mi je bilo maturitetno izprt*
Izgubila sem osebno izkaznico štev. čevalo III. drž. real, gimnazije v Ljub030238, izdano od komande narodne mi- ljani iz 1. 1939. na ime Veber Alojz iz
lice v Ljubljani na ime Rak Marija iz Zaloga pri Ljubljani. S tem ga preklic
cuiem.
Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1796
Veber AIoj* . ,
1756
Kak Marija

JLJrecUiik; Foou ttobert; U*k In wiwiba: tUktru* Merkur — ob« * Ljubljani,

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/II.

Priloga k 62. kosu z dne 19. decembra 1045.

Številka 43.

Objave
Sodna oblastva
Trgovinski register
Vpisi:
892.
Dan vpisa: 14. decembra 1945,
Sedež: Ljubljana.
Besedilo: Državne elektrarne Slovenje (DES).
\ Namen -in :naloge podjetja sor
a) načrtna elektrifikacija Slovenije,
b) proizvajanje, kupovanje in prodajanje električne energije,
c) gradnja, upravljanje, vzdrževanje
in izboljšanje električnih naprav (električnih central), daljnovodov, omrežja,
transformatorskih postaj In podobno,
č) nabavljanje potrebnega električnega materiala, strojev in orodja, .
'.d) druge naloge, ki jih dodeljuje ministrstvo za industrijo in rudarstvo ali
kj spadajo v področje podjetja. "
Da bo moglo podjetje izvršiti te naloge, prevzame:
.• • ,(
-, .
a) vse premoženje in koncesije elcktrarniških podjetij ki so last države,
bivših samouprav in "občin,
b) od. državnih rudnikov, Industrij in
podjetij električne
centrale, daljnovode,'
omrežja in1 druge naprave kakor tudi
vse tiste premičnine in nepremičnine,
ki so potrebne za nemoteno obratovanje
' in razvoj teh električnih central; pri
tem so izvzete tiste električne centrale,
katerih energija'se uporablja y pretežni, mer j za kritje potreb-rudnika; industrije in podjetja,
.- •
...
c)'vse premoženje in koncesije elektrarniških podjetij, ki so prešle ali preideio po zakonskih določbah v državno
last,.,
, ' '. •-• Vi
- .
;"
Č) "po potrebi in po predhodni odobritvi ministrstva za industrijo in rudarstvo premoŽenje in ,koncesije električ, nih podjetij, ki so last samostojnih elek, tričnih zadrug.
- •
Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom ministrstva za industrijo in rudarstvo, ustanovljeno z uredbo NVS z
'dne-4. ,10.-1945, Ur. 1. št. .805/44.
>
'.Na čelu podjetja je ravnatelj, kj Ima
»vojega namestnika.
Podjetje zastopa ravnatelj ali njegov
namestnik, za posamezne obrale, obra-,'
tovodja oziroma njegov namestnik.
Za vršilca dolžnosti ravnatelja je postavljen tov. ing^ Novak Janko, za nje: govega namestnika pa tov. ing. Gros
Ožbalt, oba iz" Ljubljane,.kf'bosta podpisovala vsâk samostojno tako, da.^osta
Pod pisanim, tiskanim ali e šlamuiljko

Obratni predmet: Litografska obrt,
nakup in prodaja v to stroko spadajočih
predmetov in založništvo.
Z odlokom NVS, ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne 13. septembra
1945, zap. St. Pera. 2315, je bil postavljen tov. Glavač Stane za delegata tega
ministrstva, ki bo podpisoval tako, da
bo pod odtisnjeno besedilo tvrdke postavil svoj lastnoročni podpis.
Okrožno sodišče vXjubljani
dne 13. decembra 1915.
Rg A VII 100/4.
. .
*
336.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 4. decembra 1945.
Besedilo: Prva mariborska tovarna
pletenin, družba t omejeno zavezo.
Izbriše se poslovodja Hugo Vesteneg
iz Maribora.
Okrožno sodišče r Mariboru
: dne 4. decembra 1945.
Rg C I 67/28 '

odtisnjenim besedilom firme postavila
svoj lastnoročni podpb.
, Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 12; decembra 1945;. . , .
Zt •1/45-5 - Rg A VIII 91/1.
»
S93Sedež:
,,.
Ljubljana.
'(
Dan vpisa: 14. decembra 1945.
Besedilo: Državno elektrotehnično
podjetje >Elektrotchnac.
Obratni predmet: Nakupovanje in.
razdeljevanje elektrotehničnega materiala ter projektiranje in montiranje
vsakovrstnih elektrotehničnih naprav.
Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom ministrstva za industrijo in rudarstvo, ustanovljeno z uredbo NVS z
•dne 4. 10. 1945, Ur. 1. št. 306/44." .
Na čelu podjetja je ravnatelj, ki zastopa podjetje in zanj podpisuje. Poleg,
njega podpisujejo za podjetje tudi prokuristi, pooblaščeni in samostojni voditelji posameznih oddelkov, toda ti vedno
le po dva skupaj.
Za vršilca dolžnosti ravnatelja je postavljen tov. Doberlet Milenko, elektrotehnik, za njegovega namestnika pa
tov. ing. Plàzzeriano Rudolf, oba iz
Ljubljane, ki bosta''podpisovala vsak samostojno tako, da bosta pod pisanim, tiskanim ali s štampiljko odtisnjenim -'besedilom firme postavila svoj lastnoročni
podpis.
v .. : Okrožno sodišče T Ljubljani
dne'12. decembra 1945.
• . Zt 52/45-3 — Rg A VIIT 9••

v
397. '
Sedež: Pobrežje pri Mariboru.
Dan vpisa: 12. decembra 1945.
Besedilo:. Friedrich Janisch, tovarna
za izdelovanje industrijskih potrebščin/,
prej >Utcnsilia<.
S sodbo vojaškega' sodišča "mariborskega vojnega področja št. 796/45 je
prešla tvrdka" v državno last.
Po odloku ministrstva za industrijo
in rudarstvo Narodne, vlade Slovenije
> Ljubljani z dne 20. XI. 1945, zap. št.
I/P 4552/45, je,delegat Pogačnik Avgu*394,
,
štin razrešen svojih dolžnosti in postavSedež: Ljubljana.
ljen za upravitelja.
;• #*
''. Dan vpisa: 14. decembra .1945.
Okrožno sodišče v Mariboru
Besedlo: .Tamnik & Končcr.
dne .12. decembra 1945.
Obratni predmet: Izdelovanje in pro- .
. ;
.Rg A 1/11 ,- .
.
daja rastlinskih zdravilnih likerjev, alkoholnih in drugih pijač, malinovca in
398. •
marmelade.
Sedež: Raco pri Mariboru.
Družbina oblika: Javna trgovska družBesedilo: >Pinus<, Jzdelovsnje smolba od 14, decembra 19-15..
nih
proizvodov. ,
.
Družabnika: Jamnik Ciril, zas. uradDan vpisa: 12. decembra 1945.'
nik v Ljubljani, Rožna dolina 11-36,
Po.odločbi ministrstva, za industrijo
Končar Darko, akademik y Ljubljani;,,
rudarstvo Narodne vlade "Slovenije
Puharjeva 1..
'
,
• in"
v
Ljubljani z dne 27. XI. 1945,
Družbo zastopata in podpisujeta oba I P-4626/45,
se izbriše začasni upravidružabnika, In sicer vsak samostojno
telj
oziroma
delegat ing. Ankerst Hutako, da pod pisanim, tiskanim ali e bert.
•'/"-'.
štampiljko odtisnjenim besedilom firme
Na novo se vpiše upravitelj Radovan
pristavi svoj lastnoročni podpis.
Koroša iz Maribora,
Okrožno sodišče T, Ljubljani
Okrožno sodišče v Maribora '
dne 14. decembra 1945.
•dne 12. decembra 1915.
Zt 59/45'— Rg A VIII 94•. ,
Rg'A III 283/9 "/
'

Spremembe in dodatMi,^
395.'. -••" ;
'-.' -'• . .'-•
Sedež: Ljubljana.
„Dan vpisa: 14. decembra 1946.
Besedilo: Josip Comaiar,

X

•

-

-

*

"

899. '•
'' **""'.•.'•:'
Sedež: Mokronog. "
.
Dan vpisa 5. oktobra 1945.
, Besedilo: Savel Kalin, tovarna nenjft,
družba ï onici zavezo v Mokronogu.
:

•

'"

r.

ptran 162.
Na predlog poslovodje in družbenika
Kalina Savla, stanujočega sedaj v Ljubljani, Smoletova ul. 3, ee v tusodnem
trgovinskem registru izbriše prokura:
Kraglja Josipa in Borštnar Zore, obeh
iz Mokronoga.
Okrožno sodišče v Norem mesta
dne 5. oktobra 1945.
Reg C I 106/9

Zadružni register
Vpisi:
.400.
Sedež: Kamnica.
Dan vpisa: 7. decembra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna' zadroga z omejenim jamstvom v* Kamnici.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 2. IX. 1945 za nedoločen cas.
Naloga zadruge je: a) nabava in prodaja gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov, c) najemanje
in nakupovanje inventarja in nepre-,
mičnin, kolikor je to v zadružno korist,
d) ustanavljanje in sodelovanje pri ustanavljanju poslovalnic in oddajališč, zadružnih gostiln in podjetij zaradi boljše
in cenejše preskrbe svojih članov, e)
Bklicevanje članskih sestankov, prirejanja predavanj in tečajev za poglobitev
zadružne vzgoje in aktivnejše sodelovanje ter probujanje zadružne zavesti.
Vse te naloge opravlja radi samoponuvi in- izboljševanja gospodarstva
8-ojih članov in delovnega ljudstva.
Zadružni delež znaša 150 dinarjev in
ee vplača ob vstopu v zadrugo ali pa v
desetih enakih mesečnih obrokih.
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik
jamči še z dvakratnim zneskom vpisanih deležev.
Oznanila ee Izvršujejo s tem, da se
razglase v zadružnem glasilu in da se
nabijejo na žadružn,- razglasni deski na
sedežu uprave in podružnic.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
podpredsednik in toliko članov upravnega odbora kot je poslovalnic, ki jih
voli skupščina za dobo treh let. Prvi
upravni odbor šteje poleg predsednika
in podpredsednika še 4 člane; njegova
funkcijska doba traja do prihodnje
skupščine/Vsako leto se izmenja tretjina članov odbora.
Zadrugo zastopata In zanjo podpisujeta predsednik - in en član upravnega
odbora oziroma dva člana upravnega
odbora, ali pa po en član upravnega
odbora in po en nameščenec,.ki ga po
predhodni ^ačelni odločbi skupščine
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za
vpis v zadružni register.
Člani upravnega odbora'so:
w
Grbac "Jakob, uradnik, Rošpoh", predsednik,
Mene'n Jožica, nameščenka, Kamni-,
ca, tajnica,
Vračko Ivan, Jelovec,.blagajnik,
Puhalj Marija, posestnica, RošpoK,
Grizila Paskval, delavec, Rošpoh, '
Letonja Leopold. Rošpoh.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7..decembra 1945;
Zt 18/46-2 Zadr. II 01• ;

Štev. 48.
101,
Sedež: Podvelka, pošta Brezno ob
Dravi,
Dan vpisa: 7. decembra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom v Podvelki.
Zadruga je boia ustanovljena na
skupščini 14. X. 1945 za nedoločen Čas.
Naloga zadruge je: a) nabava in prodaja gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov; brez posrednikov, c) najemanje
in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je to v zadružno korist, d)
ustanavljanje in sodelovanje pri ustanavljanju poslovalnic in oddajališč, zadružnih gostiln in podjetij zaradi boljše
in cenejše preskrbe svojih Članov, e)
sklicevanje članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejše sodelovanje ter probujanje zadružne zavesti.
Vse te naloge opravlja radi samopomoči in izboljševanj' gospodarstva svojih Članov in delovnega ljudstva.
Zadružni delež znaša 150 dinarjev in
se vplača ob vstopu v zadrugo ali pa
v desetih enakih mesečnih obrokih.
Jamstvo j« omejeno. Vsak zadružnik
jamči še e petkratnim zneskom vpisanih
deležev.
Oznanila se izvršujejo s tem, da se
razglase v zadružnem glasilu in da se
nabijejo na zadružni razglasni desk; na
sedežu uprave in podružnic.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in toliko Članov
upravnega odbora, kot je poslovalnic;
upravni odbor voli skupščina za dobo
treh let. Vsako leto se izmenja tretjina
članov odbora.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in en član upravnega
odbora oziroma dva člana upravnega
odbora, ali pa po en član upravnega
odbora in po en nameščenec, ki ga po
predhodni načeln; odločbi skupščine
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za,
vpis v zadružni register.
Člani upravnega odbora so:
Rutard Rajko, delavec, Podvelka,
Kac Vlado, posestnik, Janževskj vrh,
Kajzer Slavica, učiteljica, Podvelka,
Škrubej Ignac, železničar, Podvelka,
Rižnik Kari, Janževski vrh,
Hofer Peter, Janževski vrh,
. Novak Mirko, Žagar, Podvelka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. decembra 1945.
Zt 19/45-2 Zadr. II 92/1..
402.
Sedež: Kočevje.
(Okoliš zadruge obeega-kraje: Kočevje, Rudnik, Zeljne, Stara cerkev, Livold,
Mozelj» Koprivnik in Kočevska Reka.)
Dan vpisa: 9. oktobra 1945.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom • Kočevju.
Ustanovljena je 12. avgusta 1945 za
nedoločen Čas.
Namen zadruge je: a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za
članstvo brez posrednikov.
b) vnovčevanje pridelkov In izdelkov članov brez posrednikovi

c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in
gozdarstva, če in dokler ni v istem okošu posebne zadruge te vrste;
Č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v.
zadružno korist;
d) sklicevanje članskih sestankov,
prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega sodelovanja ter prebujanja zadruŽne zavesti.
Vse te naloge opravlja radi samopomoči in izboljšanja gospodarstva svojih'
Članov in delovnega ljudstva.
Zadružni delež znaša 40 dinarjev.
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim'
zneskom vpisanih deležev.
Upravni odbor sestoji iz predsednika,
tajnika, blagajnika in 7 odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega
odbora, če sta odsotna, pa dva za to
pooblaščena člana upravnega odbora.
Razglasi te zadruge se vrše po nabitja
na zadružni razglasni deski v poslovnih'
prostorih.
Združni deleži se ne obrestujejo in:
se nanje ne izplačujejo dividende.
Zadruga.je oproščena plačevanja taks.
Člani prvega načelstva so:
Marincelj Jože, poštar, Kočevje št. 126,
predsednik. Kotnik Jožo. kolar, Kočev.
je št. 129, tajnik, Komerički Alojzij, delavec. Kočevje št. 323, blagajnik: Nov,ik'
Alojzij, železničar, Mahovnik št. 29, Gorše Franc, obratovodja, Kočevje št. *
204, Juvan Karol, kovač, Kočevje Št. 81,
Kajtna Milan, rudar-paznik, Rudnik 291,
Rauh Marija, kmetovalčeva hči. Kočevie,
Ali Bejtovič, slaščičar, Kočevje 309,
Horvat Stefan, strojnik, Kočevje št. 348,
odborniki.
Okrožno sodišče v Novem mestu '
dne 9. oktobra. 1945.
Zt 9/45 Zadr. II 34/1
Spremembe in dodatldt
403.
Sedež: Črnomelj.
Dan vpisa: 12. decembra 1945.
Besedilo: Produktivna čevljarska zadruga z o. j. v Črnomlju.
Po zapisniku občnega zbora z dne
8. IX. 1945 se izbrišejo dosedanja in
vpišejo nova, od iniciativnega zadružnega odbora za novomeško okrožje v
Novem mestu odobrena pravila, kakor
sledi:
Besedilo in sedež zadruge ostaneta
nespremenjena.
Okoliš zadruge obsega kraje črnomaljskega okraja.
Namen zadruge je, da za svoje člane
nabavlja surovine, orodje in druge potrebščine ter izdeluje po možnosti v
skupnih delavnicah in vnovčuje vse v
Čevljarsko stroko spadajoče izdelke.
Nadalje skrbi za strokovno izobrazbo
svojih članov, zlasti tudi za vzgojo-naraščaja.
Zadruga je ustanovljena za nedoločen"
čas.
,
,
Zadružni delež znaša din L000.— DFJ,
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Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim
zneskom vpisanih deležev.
• Zadružni deleži se ne obrestujejo in
se nanje ne izplačujejo dividende, zaradi česar je zadruga oproščena plačila
taks.
Izbrišeta se načelstvena člana Rajner
Franc ml. in Malerič Franc ml.
Vpišeta se hkrati dva novoizvoljena
Hana načelstva:
Vardjan Jože, Črnomelj št. 97, predsednik in
Rendulič Dragotin, Črnomelj št 143,
odbornik.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuleta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta odsotna — dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Upravni odbor sestoji iz predsednika,
tajnika, blagajnika, morebitnih načelnikov odsekov in 1 do 7 odbornikov.
Priobčitve oz. razglasi zadruge Članom ee vrle tako, da se nabijejo na zadružni deski in uvrstijo v Uradnem listu
SNOS in NVS.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. decembra 1945.
Zadr. I 69/8

talič (ONO Kamnik), r. k., oženjen, solastnik malega posestva in mlinar v Beli
št. 3, pošta Motnik, je bil dne 14. VIII.
1944 mobiliziran v NOV, bil nato v dolenjskem odredu in bil v začetku januarja 1945 ujet v okolici Litije od nemške policije, nakar je bil baje v dneh
14. do 16. II. 1945 nekje v bližini Maribora na grozovit način obešen hkrati z
več drugimi tovariši.
Ker je verjetno, da je imenovani'
umrl, ee uvede na predlog njegove žene
Homšak Henrike roj. Pintar iz Bele
št. 3, p. Motnik, okraj Kamnik, postopek
za dokaz smrti. Vsakdo, ki mu je kaj
znanega o pogrešanem, se poziva, da
poroča o imenovanem v roku treh mesecev od objave tega oklica v Uradnem
listu podpisanemu sodišču ali hkrati postavljenem skrbniku tov. Ivanu Klemenčiču, zvaničniku pri okrajnem sodišču
v Kamniku.
Po preteku tega roka in izvedbi dokazov ee bo odloČilo o dokazu smrti.
Okrajno sodišče v Kamniku
• dne 15. decembra 1945.

III Sp 62/45-4.
'
1804
'•.
,
. *
Sedež: Kamnik.
_ Amortizacija
Dan vpisa: 14. decembra 1945.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica •
Na prošnjo Jereba Rada, bivšega noKamniku, zadruga z omejenim . jam- tarja v Slov. Konjicah, sedaj sodnika
stvom.
,
ondi, se uvaja postopek za amortizacijo
Na skupščini dne 20. novembra 1945 hranilnih knjižic:
•• bila sprejeta nova pravila.
a) Posojilnice v Slov. Konjicah s staNaloga zadruge je:
njem dne 1. januarja 1945, in sicer: •
a) da sprejema in obrestuje hranilne
Štev.
naime
z vlogo din
Vloge na knjižice in na tekoče račune,
2/14 Jereb Rado
- 219.80 •
b) da pridobiva nadaljnja potrebna
13 Jereb Rado
21.303.20
denarna sredstva z najemanjem kre87 Smid "Jelena
4.897.60
dita,
88 Curk Anton
4.897.60
c) >da daje svojim članom posojila.
89 Curk Franc
4.897.60
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
90 Jereb Dušan "
4.897.60
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
91 Jereb Drago.
4.897•^
ideski. Vabilo na skupščino pošlje poleg
92 Jereb Milojka
* 4.897.20
tega vsem N00, v območju katerih po93. Toman Franc
4.897.60
lsi" ie;
'
,•
94
Toman
Anton
4.897.60
Upravni odbor sestavljajo predsednik
\ 95 Toman Marija
4.897.60
In 8 članov.
96 Toman Frančiška 4.897.60
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
- 97 ' Toman Marjeta • 4.897.60
Caserman Ivan, Pavlic Anton, Go98 Hrastar Anton
4.897.60
lob Janez, Vidmar Andrej, Repanšek
99
Hrastar
Uršula
4.897.60 .
Janez, Benkovič Karl in Lap Cene.
100 Hrastar Marija
4.897.60 '
Vpišejo se člani upravnega odbora:
101 Hrastar Terezija 4.897.60
Mrak Jože, posetnik v Podgorju 25, To-,
102 Merše Marija
4.897.60
mine Jakob, drž. upokojenec v Meki103 Merše Marjana
, 4.897.60
njah 73,.Rodič Lojze, trgovec v Kamni104 Merše Franc.
4.897.60
ku, Pogačnik Matevž, posetnik v Volč75 Jereb Borut
927.60
jem potoku 10, Svetlin Anton, posestni5648 Jereb Jelena
24.20
ka sin v Podgorju 43, Kočar Janez, po2696 Godec Terezija"" ••572.—
sestnik v Lanišah 5, Svetic Jože, posest6613 . Gošnik Amalija
nik.v Smarci 28.
,
roj. Klinar
.8.641.60
Ze vpisani član upravnega odbora
80 Gošnik Amalija
Skerjanc Jernej je predsednik upravneroj. Klinar
819.20
ga odbora.
.
6380 PaČnik Josip
3.934.—
Okrožno sodišče • Ljubljani,
, 58 Marinšek Josip
2.254.20
dne 13. decembra 1945.
6078 >Dači<
3.029.60
.
Zadr. III 127/75. 6312 Jereb Borut,
1.731.20
6319 Marinšek Amalija 15.293.60
Bp. 126/45-6
.
1832;
6508 Koritnik Fric
1.949.—
Uvedba postopanja v dokaz
-6363 Marinšek Josip
'9.524.40
4
smrti
"
5586 Jerovšek Marija,
last Jereb AntoAnton Homšak, rojen 22. I. 1918,. y
nije
.
6.494.40
Bell pri Motniku, pristojen y KNO Spi-

6184 ViltuŠ
2.165.20
5583 Volovski kup
2.164.80
5836 Režabek Marijana 1.781.60
5649 Milojka
499.00
•
3 Režabek Blaž
801.40
41 Režabek Marijana
99.—
6025 Klara
139.6193 Klara in Marjana 8.306.60
b) Občinske hranilnice za konjiški
okraj v Slov. Konjicah št. 18.946, glaseča
se na ime Jereb Rado s stanjem 4. decembra 1945 RM 673.17.-.
Vse navedene knjižice je okupator zaplenil in odnesel iz bivše notarske pisarne predlagatelja.
Njih imetniki se pozivajo, da • šestih
mesecih po objavi v >Uradnem listu«
uveljavijo svoje pravice, sicer se bodo
po preteku tega roka izrekle za neveljavne.
Okrajno sodišče • Slov. Konjicah
dne 12. decembra 1945.
Ok 20/45-6

,1830

Amortizacija
Na prošnjo Vrenko Marjete, vdove po
pekovskem mojstru, Cerknica 167, s»
uvede postopek za amortizacijo spodaj
navedenega vrednostnega papirja, ki ga
je prosilka baje izgubila, ter se njega
imetnik poziva, da uveljavi v 6 mesecih
po objavi v >Uradnem listu« svoje pravice, sicer bi se po preteku tega roka
izreklo, da je vrednostni papir bre»
močL
Oznamenilo vrednostnega papirja:
Reverz Državne hipotekarne banke >
Ljubljani G 76/41 od 4. aprila 1941, gla.
seč ee na ime Vrenko Alojzij, pek, Cerknica in na znesek 1.250 din (predvojnih) položene kavcije.
,
'
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. decembra 1945.

Razna oblastva
St. 1455/45.

Razpis

1816

Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje 5 mest za lektorje ruskega jezika
na univerzi v Ljubljani
Prošnje, opremljene po predpisih § 8.
uradniškega zakona, je vložiti najkasneje do 27. decembra 1945 na rektoratu
univerze v Ljubljani.
Kandidati morajo praktično popolnoma obvladati književni jezik v govora
(izgovor, naglas) in pismu, poznati njegovo gramatiko in splošen oris zgodovine književnosti ter razumeti glavne
črte. razmerja ruščine do slovenščine.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 13. decembra 1945.
, Rektor: Krâl s. r.
1833

Poziv upnikom in dolžnikom

Po odloku AVNOJ-a od dne 21. novembra 1944 o državnem upravljanju
imetja odsotnih oseb pozivamo vse up-
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nike in dolžnike razlaščenega veleposestva in parne žage Rudeža Marka
v Ribnici, da v 8 dneh od objave tega
poziva prijavijo vse svoje terjatve in
dolgove in predložijo potrebne dokazilne listine. Pravice, ki do tega roka ne
bodo prijavljene, ugasnejo.
Ker so po odloku AVNOJ-a z dne
21. novembra 1944 nični in neveljavni
vsi pravni posli, sklenjeni od 6. aprila
1941 dalje, pozivamo vse tiste, ki so si
iz tega veleposestva pridobili katere
koli predmete in stvari ali nepremičnine iz kakršnega koli naslova (v odkup,
v shrambo, v najem, v izposoditev ali
v darilo), da jih najkasneje v roku 8 dni
od objave tega poziva vrnejo ali pa prijavijo podpisani upravi, ker bodo sicer
.prijavljeni pristojnim oblastvom radi
kazenskega postopka.
Državna gozđna •••••• • Ribnici
dne 15. decembra 1945.
St. 340/45.

1815

Preklic
KNOO Lazeč e tem preklicuje potrdilo, izdano dne 24. septembra 1945 v
imenu tega odbora na ime Justiča Viktorja, ker je bilo izdano in podpisano
brez vednosti-vsega KNOO Lazeč ter je
bil hkrati tudi ponarejen tajnikov podpis.
i Krajevni narodni odbor Lazeč
Tajnik:
Predsednik:
Poje Alojzij
Zurga Alojzij

Razno
Izgubljene listine
St. 725/45. .
1802
• Izgubili smo dokumente osebnega
avtomobila B. M. W.:
a) dovolilo za vožnjo St. «1011/A, izdano od ministrstva za lokalni "promet,
b) potrdilo, da ima avtomobil znamke BMW- št. mot. 813760 z dosedanjo
evid. št Rp 87245 novo evid št S-0496,
izdano' v Ljubljani 28. septembra 1945
od ministrstva za lokalni promet
Oboje preklicujemo.
Avtogaraža poštne.direkcije v Ljubljani
Robbova uL št 15

Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze v Ljubljani na ime Čebin
Branko iz Ljubljane. S tem ga preklicujem.
Cebin Branko
1822
Izgubila sem izkaznico za kolo, izdano
od okrajnega N00 Jesenice ha ime Cerne
Sonja, Stalingrajska c 20, Jesenice.
1831
Cerne Sonja
Izgubil sem osebno izkaznico št. 7763,
glasečo se na ime Gregori Franc, Podkoren št. 61, izdano od ONO Jesenice.
S tem jo preklicujem.
1843
Gregori Frane
Izgubil sem izpričevalo III. letnika
obrtne nadaljevalne šole v Ljubljani
(Cojzova cesta) iz 1. 1931. na ime Jager
Ivan iz Šmarja pri Jelšah. S tem ga preklicujem.
1835
Jager Ivan
Izgubila sem začasno osebno. izkaznico, izdano od KN00 v Zagorju o/S
I. št 181 na ime Lebeničnik-Balantič
Dragica iz Zagorja ob Savi št .26. S tem
jo preklicujem.
1844
Lebeničnik Dragica
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Lesjak Marija iz Žervincev, okraj
Ormož. S tem jo preklicujem. ' .
1837 Lesjak Marija
Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 344, izdano od krajevnega NOO na
Brezovici pri Ljubljani na ime.Mavsar
Matevž iz Brezovice 97. S tem jo preklicujem.
1820
Marsar Matevž
Izgubil eem osebno izkaznico, izdano
od komande N. M. v Ljubljani na ime
Mehle Leopold iz Stepanje vasi 8,. okraj
Ljubljana. S tèm jo preklicujem.
1840
, Mehle Leopold
Izgubila sem osebno Izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Molk Marija iz Ljubljane. S tem
jo preklicujem.
1836
Molk Marija
Izgubil sem maturitetno Izpričevalo
III. drž. ' realne gimnazije v Ljubljani
iz 1. 1940. na ime Mujdrica Ivan iz Bra.
toncev, okrâj Murska Sobota. S tem ga
preklicujem.<.",«1826
Mujdrica Ivan
-' Izgubila sém osebno izkaznico, izdano
od MN0 v Ljubljani na ime Pavček Ma-'
rija, iz St. Jurija, obč. Mirna peč. S tem
jò preklicujem..
1823
Pavček-Marija

Izgubila se Je avtomobilska evidenčna
tablica št 3584. ,S tem jo preklicujemo.
1807
,
Obratovodstvo
' elektrarne Rajhenburg
: Izgubilo se Je dovolilo za vožnje z motornim vozilom na ime elektrarne Rajhenburg, ev. št 3584, št. mot. 89—8306 , Izgubil eem"osebno Izkaznico, izdano
za avto Opel Olympia. S tem ga prekli- od KNO/Kumen, p. Sv. Lovrenc na Pocujemo. "
,..'-, .
horju na Ime Anton Pecovnik. S tem jo'
1808
Obratovodstvo
preklicujem/
,
'
v
' •
elektrarno Rajhenburg
1845
• Pecovnik Anton
Izgubila eem osebno izkaznico, Izdano
Izgubila eem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani od okrajnega,. N0 v Radovljici na ime
na ime Anžur Jožica iz Zg. Kašlja 126, Perpar Marija .Iz Hlebcev pri Lescah.
S tem jo. preklicujem.
obč. Polje. S tem jo preklicujem.,
1842
Perpar Marija
,1841 '.'
Anžur Jožica

Izgubil sem izpričevalo VI. c razreda
drž. klasične gimnazije v Ljubljani za
L 1943/44. na ime Petrič Frančišek iz.
Blatne' Brezovice, okraj Ljubljana-okolica. S tem ga preklicujem.
1825
Petrič Frančišek
Izgubil sem osebno in železničarsko
legitimacijo in propustnico za cono B,
vse na ime Petrovčič Ignac, strojevodja
iz. Maribora-Studenci, Delavska ut 21,
S tem ju preklicujem.
1829
,
Petrovčič Ignae
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N0 v Koroški Beli na
imo Poženel Katarina.iz Koroške Bele,
S tem jo preklicujem.
1827
Poženel Katarina
. Izgubila eem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N0 v Selnici ob Dravi na
imo Ravnjak Rozina z Janževe gore
št 130, okraj Maribor-levi breg. S tem
jo preklicujem.
/
1846
Ravnjak Rozina
Ukradena mi je bila osebna izkaznica,
izdana od komande narodne milice y
Ljubljani na ime Tomažič Viktor iz Ljub«
ljane. S tem jo preklicujem.
1828
Tomažič Viktor
Izgubil eem vojaško knjižico in legitimacijo, izdano od mariborskega voj.
nega področja v Mariboru na ime Tomšič Ludvik iz Ribnice na Dol. S tem jih'
preklicujem.
1808
, j
., Tomšič Ludvik
: Izgubil • sem letno Izpričevalo V. a
razreda HI. drž. 'realne gimnazije v
Ljubljani iz 1. 1910/41. na ime Vagnee
Alojzij iz Radovljice. S tem ga preklicujem.
1821
Vagner Alojzij
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N0 v Polju pri Ljubljani
na ime Valentiričič Štefanija iz Smartnega, obč. Polje. S tem jo preklicujem,
1803
Valentinčič Štefanija
t
Izgubila eem Izpričevalo I. c razreda'
I. dekliške,meščanske šole v Ljubljani
(Sv.Jakob) zal. 1941/42. na'ime-Verhek
Marija iz,Ljubljane. S tem ga preklicujem.
•
.
, ,
1824
Verhek Marija
Ukradene so nama bile osebna izkaz«
'niča, izdana'od komande narodne ml.
•lice v Ljubljani in 5 nakaznic za nabavo
otroškega "erila in čevljev na ime Volta
Frančiška in Nevenka" Iz Ljubljane. S
tem jih preklicujeva. •
1834
> ;
Volta Frančiška '
Volta Nevenka
Izgubil sem osebno izkaznico, Izdano
od mestnega N0 v Ljubljani, na Ime
Zrimšek Janez iz Ljubljane. S tem jo
preklicujem.
"
-•
1819
ZrimSek Janez
/ Izgubila sem začasno osebno izkaznico št 2249, izdano od okrajnega N00
na Jesenicah,(Gor.) na ime Zupan LjudV
mila z Jesenic. S tem jo preklicujem.
*812
•• '
Zupan Ljudmila

Brodnik: ••••• Koborti ÜU la salait»:. UWUUû* Merkur — ob« i idublian».

URADNI LIST
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE
Letnik I/H.

Priloga k 63. kosu z due 22. decembra 1045.

Sti-vilk« 49.

Objave
Narodna vlada Slovenije
1869
Uradni poziv
lastnikom zemljiških posestev, ki pridejo pod agrarno reformo
Lastniki zemljiških posestev, ki v
smislu zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji, Uradni Ust Štev.
396/62 z dne 19. decembra 1945, pridejo
pod agrarno reformo, so po 34. členu
tega zakona pozivajo, da v 15 dneh po
objavi tega poziva podajo pismeno prijavo vsega svojega zemljiškega posestva
na območju Federativno ljudske republike
Jugoslavije.
JJ ri java se mora podati v dveh izvodih krajevnemu ljudskemu odboru kraja, kjer je posestvo.
Će je zemljiško posestvo v raznih kraljih, mora lastnik podati prijavo vsakem~u krajevnemu ljudskemu odboru za
tisti del zemljiških posestev, ki so v njegovem območju, ministrstvu za kmetijBtvojNVS pa skupno prijavo za vsa svo(ju zemljiška posestva. V vsaki prijavi,
lei se poda krajevnemu ljudskemu odjboru, je v opombi navesti, kjer in v kaki
pkupni površini ima lastnik ostali del
pvojik zemljiških poäestev ter kjo leži
majvečji del.
Ministrstvu za kmetijstvo NVS ee poida prijava tudi za vsa zemljiška posestva, ki so zunaj Ljudske republike Slovenije.
Prijavo morajo podati:
1. veleposestniki iz 7. člena citirane'ga zakona;
2. banke, podjetja, delniške družbe in
Öruge pravne osebe iz 8. člena ne glede
m površino njih zemljiških posestev;
3. cerkve, samostani in verske ustanove iz 9. člena ter posvetne in verske
.ustanove (zadužbine) ne glede na površino njin zemljiških posestev;
4. upravitelji zemljiških posestev iz
&0 Člena ne glede na površino zemljiških posestev;
5. lastniki nekmečkih posestev iz 11.
Klena, ki imajo več kakor 3 ha zemlje ali
jveč ko 5 ha gozda v gozdnih predelih,
ikjer ni obdelovalne zemlje;
6. lastniki kmečkih posestev, ki imajjo po 4. točki 12. Člena več ko 20 ha obdelovalne zemlje in več ko''10 ha gozda.
Lastnik poda prijavo sam ali po svojem zakonitem zastopniku. Kjèr je za
posestvo postavljen poseben upravitelj,
mora prijavo podati za lastnika upravitelj. Tako prijavo mora podpisati tudi
lastnik 'sam, ako je dosegljiv.
Prijava se mora podati na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo lastniki oziroma upravitelji pri pristojnem krajevnem ljudskem odboru oziroma pri okrajnih fcomiaijah za agrarno reform»

. Lastniki oziroma njih odgovorni predstavniki in zastopniki, ki v gornjem roku ne podajo prijave ali v prijavi namenoma ne navedejo pravilnih podatkov, se kaznujejo po 35. členu zakona
o agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji z denarno kaznijo od 500 do
20.000 dinarjev ali e prisilnim delom
brez odvzema prostosti od 10 dni do
2 let, v hujših primerih pa tudi z odvzemom prostosti. V posebno hudih primerih se lahko izreče tudi kazen delne
ali celotne zaplembe zemljiškega posestva.
Ministrstvo za kmetijstvo NVS v Ljubljani
dno 21. deeembra 1945.
Minister:
Hribar Janez

407.
Sedež: Mengeš.
Dan vpisa: 14. decembra 1945.
Besedilo: »Jugolilc« družba z o. z.
Obratnj predmet: Izdelovanje polstene robe.
Z odločbo NVS, ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne 19. 7. 1945.
zap. št. 862/1, je bil postavljen tov. Rzeničnik Jože iz Vel. Mengša 51 za delegata tega ministrstva, ki bo podpisoval
tako, da bo pod pisano, tiskano ali odtisnjeno besedilo tvrdke postavljal svoj
lastnoročni podpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. decembra 1945
Kg C II 165/28.

Sodna oblastva

Zadružni register

Trgovinski register

Spremembe in dodatki:
408,
Sedež: Ljubno.
Spremembe in dodatki:
Dan vpisa: 14. decembra 1945.
40S.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na
Sedež: Laško.
Ljubnem z. z n.j,
Dan vpisa: 11. decembra 1945.
Po odločbi ministrstva za finance
Besedilo: Textilindustrie - Tiiïîcr 6.
NVS
z dne 5. 10. 1945, št. 612-V-1945,
m. b. H.
se
vpiše
delegat Juvan Martin, Ljubno.
Sedež doslej: Tiiîîcr.
Zadruga se podpisuje odslej tako, da
Besedilo odslej: Tekstilna industrijdelegat Juvan Martin pod pisanim, tiska družba z o. z. Laško.
Obratni predmet: Tovarniško izdelo- skanim ali z žigom odtisnjenim be$ed!vanje volnenih in drugih tekstilnih iz- lom zadruge podpiše svoje ime s pridelkov, pridobivanje sirovin in polizdel- stavkom: delegat ministrstva za firance.
Izbriše se, da je zveza južnoštajsr?k:h
kov, Btrojev, orodja in vseh kakršnih
koli za podjetje potrebnih pripomočkov. kmečkih zadrug Raiffeisen, Graz, likviVpiše se poslovodja Hinko Brečka, dator zadruge.
posestnik in industrialec Laško. Izbriše
Okrožno sodišče v Celju
se vpis zaplembe po odločbi poobladne 14. decembra 1945.
ščenca drž. komisarja za utrditev nemZadr. VI 5/75
štva z dne 18. 10. 1941, in da je postavljen za upravitelja Laschka Helmut.
*
Okrožno sodišče v Celju
409.
* '
dne 11. deeembra 1945.
Sedež: Teharje.
C II 102/14.
Dan vpisa: 14. decembra 1946.
Besedilo: Kmetska delavska hranilnica in posojilnica na Teharjih z. i o. J.
406.
Sedež: Ljubljana.
Po odločbi Narodne vlade Slovenije,
Dan vpisa: 14. decembra 1945.
ministrstva za finance z dne 6. il 3915
Besedilo: Somnitz Ernest.
št. 612-V-1945, se vpiše delegat Gajšek'
Obratni predmet: Trgovina z urami, Franc iz Teharij.
zlatnino, srebrnino in optičnimi predIzbriše se da je likvidator Piaiffelmeti na drobno, urarska in optična po- senverband für Steiermark.
pravila.
Firma se podpisuje, odslej tako, da
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub;
ljani z dne 21. novembra 1945, opr.št. delegat Gajšek Franc pod pisanim, tiKns 1097/45-9, se izbriše dosedanji imet- skanim aH z žigom odtisnjenim besedinik firme Somnitz Ernest in vpiše novi lom zadruge podpiše svoje ime s pristavkom: delegat ministrstva za finance
imetnik firme Zvezna ljudska republika Narodne
vlade Slovenije.
Jugoslavija.
Okrožno
sodišče v Cel j«
.Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. decembra 1945.
dne 11. decembra 1945,
Zadr. XI 20/38. ,
• Eosam. • 196/$ -

Štev. 4a
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410.
Dan vpisa: 14. decembra 1945.
Sedež: Ljubljana.
Besedilo: Vzajemna posojilnica, zadruga z o. j.
Po odredbi Narodne vlade Slovenije,
ministrstva za finance z dne 4. XII. 1945,
5t. 1299-V-1945, v zve/i z odlokom z dne
21. 8. 1945, zap. št. P 1260/1, se
1. izbrišejo člani upravnega odbora:
Remec Bogumil, dr. Mohorič Jakob, Zaplotnik Ignacij, Brozovič Ivan, dr. Logar Franc, Zor Vinko, Krvina Ivan, Sirca Ignacij, Merhar Anton, ing. Porenta
Jožef, dr. Lavrič Josip, Velikonja Narte,
dr. Ceferin Emil, dr. Lenček Ignacij,
Masič Pavel ter pooblaščenec dr. Erman
Marijan;
2. vpiše delegat ministrstva za finance tov. Smodiš Janko, zadružni uradnik
v Ljubljani, ki bo podpisoval tako, da
bo pod zadružno firmo z dostavkom
>delegat ministrstva za finance Slovenije< postavil svoj lastnoročni podpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. decembra 1945.
Zadr. I 152/115.
IV SP 100/45—3.

1852

Sklep
Pančič Roža iz Celja, Breg 1, je bita
odvedena v taborišče Aušvic v Nemčijo,
kjer je baje dne 6. marca 1943 umrla,
kakor je žandarmerija obvestila Pančiča Franca.
Ker je torej verjetno, da je Pančič
Roža umrla, se uvede na predlog Panciča Franca postopek v dokaz smrti pogrešane in se postavlja za skrbnika navedene Kramar Tone, sodni uradnik v
Celju.
Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešanki, se poziva, da javi to sodišču
ali skrbniku do 7. marca 1946.
Po preteku tega roka in izvedbi dokazov se bo izdala odločba.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. decembra 1945.

I 58/45-3.

1853

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Grosupljem
je uveden zaplembeni postopek glede
imovine pok. Žužka Karla, župnika v
SL Vidu nad Cerknico.
Pozivajo se vsi upniki imenovanega,
da v 15 dneh od dneva objave prijavijo
svoje terjatve pri podpisanem sodišču.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 13. decembra 1945.

Razna oblastva
1863

Razglas Uradno potrdilo, ki ga je izdal dne
24. septembra 1945 KNO Draga tovarišu
Justiču Viktorju, se s tem razveljavlja.
KNO Draga
dne 18. decembra 1945.
St. 487.

*

1849

Razglas
Dne 29. septembra 1945 od KNOO
Podpreska, okraj Kočevje, bivšemu tajniku občine Draga Justiču Viktorju iz
Justiča, okraj Opatija, izdano potrdilo
o obnašanju v času italijanske okupacije
se s tem razveljavlja.
KNOO Podpreska
dne 16. decembra 1945.

Razno
I860

Poziv upnikom
Tvrdka >Sport-Kmet< družba z o. z.
v Ljubljani se je razdružila in prešla v
likvidacijo. Pozivajo se vsi upniki, da
prijavijo v zakonitem roku svoje ev.
terjatve.
Likvidatorji

Izjçnbljene listine
Izgubili smo evid. tablico S—441 za
1851 motorno kolo, izdano od ministrstva za
lokalni promet v Ljubljani in jo e tem
Poziv upnikom
preklicujemo.
Postaja narodne milice
Pri okrajnem sodišču v Gornjem gra- 1854
ekspozitura Dravlje
du je uveden zaplembeni postopek glede
imovine naslednjih oseb:
Izgubila se je spoznavna tablica služ1. Mn ph. Volovšek Zore, lekarnarice benega motocikla znamke DKW št S—
0335, izdana od ministrstva za lokalni
y Mozirju — I Sp 153/45—1,
y Ljubljani. S tem jo preklicu2. Lešnik Fani, gostilničarke oz. na- promet
jemo.
jemnice v Mozirju št. 106 — I Sp 152/ 1864
Okrajni N0 prometni odsek
/45-1 in
y Škofji Loki
3. Zehlja Alfreda, učitelja v Gornjem
Izgubila
sem
osebno
izkaznico, izdano
l gradu št. 122 —. I Sp 154/45.
odkomahde
narodne
milice
v Ljubljani
Pozivajo, se vsi upniki spredaj navedeime Bizjak Milena iz Ljubljane, Rožnih, da prijavijo svoje terjatve pri okraj-' na
dolina. S tem jo preklicujem.
nem sodišču v Gornjem gradu v 15 dneh na
1856
Bizjak Milena
od dneva objave.
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
Okrajno sodišče v Gornjem gradu
od krajevnega N0 v Črnučah na inie
\dne 19. decembra 1945.

Čolnar Antonija iz Črnuč 95, okraj Ljub«
ljana-okolica. S tem jo preklicujem.
1850
Čolnar Antonija
Izgubila sem izpričevalo o završnem
izpitu na dekliški meščanski šoli v Kočevju iz 1.1933. na ime Jurca Mihaela
iz Kostanjevice na Dolenjskem. S tem
ga preklicujem.
1861
Čelan-Jurca Mihaela,
Št. Jernej št. 5
Izgubil sem začasno osebno izkaznico,
izdano od okrajnega NO na Rakeku na
ime Drobnič Janez iz Žerovnice. S tem
jo preklicujem.
1862
Drobnič Janez
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od KNO v Domžalah na ime Gracej
Julka iz Ruš pri Mariboru. S tem jo
preklicujem.
1867
Gracej Julka
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Hribar Jožica iz St. Janža na
Dol. S tem jo preklicujem.
1857
Hribar Jožica
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljub.
ljani na ime Kele Petroslava iz Broda,
obč. St. Vid nad Ljubljano. S tem jo
preklicujem.
1848
Kete Petroslava
Izgubila se je knjižica o vožnjah in
uporabi goriva in maziva za tovorni avto
>Internationak evid. št. S—0251, izdana
od ministrstva za lokalni promet v, Ljub.
ljani na ime Nabavljalna in prodajna
zadruga v Ljubljani, Tyrseva 29. S tem
jo preklicujemo.
Nabavljalna in prodajna zadruga
1865 Ljubljana, Tyrseva c. 29
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime "erovšek Marija iz Hudega konca, obč. Vel. Lašče. S tem jo preklicujem.
1868
Perovšek Marija
Izgubil sem diplomsko .izpričevalo
srednje tehnične šole, arhitektonsko
gradb. odd. v Ljubljani na ime Ravnikar Vladimir iz Ljubljane. S tem ga
preklicujemo
1858
Ravnikar Vladimir
Izgubili sva osebni izkaznici, izdani
od komande narodne milice v Ljubljani
na imeni Simnovec Frančiška in Vampel-Simnovec Gizela iz Ljubljane. S tem
jih preklicujeva.
Simnovec Frančiška
1855
Simnovec Gizela por. Vampel
t Izgubila sem zač. osebno izkaznico,
izdano od krajevnega N0 v Krašnji na
ime Urankar Ivanka iz Krašnje pri Lukovici S tem jo preklicujem.
!847
Urankar Ivanka
Uničeni sta mi bili izpričevalo VIIL
razreda in maturitetno izpričevalo drž.
klasične gimnazije v Ljubljani na ime
Vidrih Jožef iz Količevega 41, obč. Vic
pri
Domžalah. S tem jih preklicujem.
1859
Vidrih Jože!

Urednik; JPohu Kobert: Ü*k la wJoib.v. e#Um* Merkur, — obu •. Liublbrnt
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Odredba
ministrstva za trgovino in preskrbo NVS
o obvezni prijavi zalog racioniranega
blaga po stanju na dan 31. dec. 1945
Vsi trgovci, zadruge in ostali razpeSevalci ter hranitelji trgovskih zalog racioniranih živil in vsega ostalega racioniranega blaga (tekstilij, usnja, železnine itd.), morajo popisati in prijaviti
evoje zaloge po stanju na dan 81. decembra 1945.
Prijava zalog se izvrši na obrazcih, ki
naj jih prijavitelji dvignejo pri svojih
pristojnih okrajnih ljudskih odborih —
odsekih za trgovino in preskrbo v dneh
30. in 81. decembra 1915.
Izpolnjeni obrazci prijavljenih zalog
morajo biti dostavljeni pristojnim okrajnim ljudskim odborom (v Ljubljani
MNOO) — odsekom za trgovino in preekrbo, v dvojniku najpozneje do 5. januarja 1946.
Kršilci te odredbe bodo kaznovani po
zakonu o zatiranju nedopustne Spekulacije in gospodarske sabotaže; neprijavljene zaloge blaga pa se jim zaplenijo.
Ljubljana dne 23. decembra 1945.
5t. IV—7040/L
Minister
za trgovino in preskrbo:
Tone Fajfar

Sodna oblastva
Trgovinski register
Vpisi!
Sedež: Ljubljana, Gospcsvctska 207.
Dan vpisa: 19. decembra 1945.
Besedilo: Pražarna >Adriac, lastnik
[Vrhunec Milan Emanuel.
Obratni predmet: Obrt izdelovanja
raznih vrst kavinih surogatov, praženja
zrnate kave, mletje raznih dišav in kaye, izdelovanje in predelovanje hranil
ter razpečavanje teh proizvodov.
Imetnik: Vrhunec Milan Emanuel,
jtrgoveo v Ljubljani, Šišenska 22.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. decembra 1945.
; Zt 61/45. — Rg A Vin 95/1.
m
912.
Sedež: Maribor,
Dan vnovičnega vpisa: 17. dec. 1945.
>Besedilo: »Agrumaria« družba z
•••••••• zaiezo.

Obratni predmet: Trgovina z uvozom
in izvozom vseh vrst blaga, komisijska
trgovina in snovanje zastopstev za organiziranje dobav in prodaj.
Višina osnovnega kapitala: 800.000 K.
Znesek vplačanih in izterjanih vplačil: 100.000.— K.
Imena poslovodij: Blaž Kamenšek,
trgovec v Mariboru.
Pravna razmerja družbe: Družba temelji na družbeni pogodbi z dne 2. VIII.
1921, posi. št. 213S9, v zvezi z odstopno
pogodbo z dne 23. septembra 1921,
posi. št. 815.
Pravico namestovanja ima edini poslovodja Blaž Kamenšek, Id podpisuje
samostojno tvrdkino besedilo tako, da
pristavi pod to svoj lastnoročni podpis.
Osnovna glavnica 300.000.— K, plačano v gotovini 100.000,— K. Izterjava
se znesek 200.000.— K.<
Okrožno sodišče v Mariboru
d:.e 17. decembra 1945.
C I 38/43.
*
413.
Sedež: Strniščo pri Ptuju.
Dan vpisa: 12. decembra 1945.
Besedilo: ^Tovarna aluminija, Strnišče
pri Ptuju«. •
Obratni predmet: Topljenje boksitne
rude' in pridobivanje surovega aluminija ter izdelovanje aluminijevih izdelkov.
Podjetje je pod državno upravo in ga
zastopa ter podpisuje začasni upravitelj
ing. Tonejc Stane, ki ga podpisuje tako,
da pod odtisnjeno ali kakor koli napir
sano besedilo firme in pod pristavek
>začasni upravitelje pristavi svojo ime.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. decembra 1945.
• A IV 68/1.
Spremembe in dodatld:
414.
Sedež: Duplice.
Dan vpisa: 18. decembra 1945.
i Besedilo: Remec Co. tovarna upognjenega pohištva, lesna industrija.
Vpiše se z odločbo Narodne vlade Slovenije, ministrstva za industrijo in rudarstvo z dne 20. XI. 1945, zap. št. I/P4554/45-F, postavljeni upravitelj tov. Cerar Anton iz Kamnika, ki bo podpisoval tako, da bo pod besedilo tvrdke postavljal svoj lastnoročni podpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. decembra 1945.
Rg A I 110/7.
415Sedež: Stari trg.
Dan vpisa: 17. decembra 1945.
Besedilo: Kari Kovač,

Številka 50.

Obratni predmet: Lesna trgovina.
Sedež odslej: Ljubljana, Postojnska
ulica 5.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. decembra 1945
Rg A IV 193/3.
416.
Sedež: Maribor.
Dan.vpisa: 15. decembra 1945.
Besedilo: Tovarna blagajn družba i
o. z.
Po pooblastilu okrožnega odbora OF
Maribor, odsek za industrijo in rudarstvo z dne 10. XII. 1945, se vpiše za.
časri upravitelj Kodrič Franc, ki bc
podpisoval firmo tako, da bo pod žig
pristavil svoje ime in priimek.
Okrožno sodišče • Mariboru
dne 15. decembra 1945
Rg C II 86/29.
*
417.
Sedež: Ruše.
Dan vpisa: 17. decembra 1945.
i
Besedilo: Tvornica za dušik d. d. Ruše.
S sodbo vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja št. 987/45 je pre.
šla vsa premična in nepremična imovina tvrdke, v državno last.
Po odloku ministrstva za industrijo in
rudarstvo v Ljubljani z dne 7. XII. 1945,
zap. št. I/P 4979/45, je začasni upravitelj oziroma delegat ing. Majcen Slavko
razrešen svojih dolžnosti in postavljen
za upravitelja z dolžnostmi in pravicami, kakor izhajajo iz tega položaja.
Okrožno sodišče v Elariboru
dne 17. decembra 1945.
Rg B 15/47.

Zadružni register
•pisi:
418.
Sadež: Cerknica.
Dan vpisa: 18. decembra 1945.
Besedilo: Lcsno-produktivna zadruga
z omejenim jamstvom v Cerknici.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 14. oktobra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) prevzemanje vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od svojih članov gozdnih
posestnikov, v smislu posebnega dogovora pa tudi od uprav državnih gozdov
in razlaščenih posestev ter agrarnih zajednic;
b) obdelovanje lesa v polizdelke in izdelke na račun članov ter plačevanje
lesa po izvršeni prodaji in po odbitku
stroškov;
. f) najemanje, nakupovanje ali zgraditev nepremičnin in inventarja radi
zagotovitve sodobriih obrajovaliâc za ob.
delovanje lesa;
~

Štev. 50.
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č) poglobitev zadružne vzgoje in zavesti, pospeševanje smotrnega gozdarjenja in gospodarjenja z lesom sploh.
Zadružni delež znaša 100 dinarjev na
lha gozdne posesti in se mora vplača.**- ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg
tega vsem N00, v območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim najmanj
8 diii pred skupščino.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 5 članov, ki jih voli
6kupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega
odbora, če sta pa odsotna, dva za to
pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Melo Franc, posestnik v Cerknici 42,
predsednik,
Mele Franc, posestnik v Cerknici 112,
podpredsednik,
Lavrenčič Alojzij, trgovec v Cerknici
št. 250, tajnik,
Mivc Matevž, posestnik v Cerknici 25,
blagajnik,
Udovč Janez, posestnik, Zelše 4,
Petrovčič Janez, posestnik v Dolenji
vasi 80,
Kebe Janez, posestnik, Dol. Jezero
št 28,
Mele Franc, posestnik v Cerknici 62.
Okrožno seđišće v Ljubljani
dne 17. decembra 1945.
Zt 46/45. — Zadr. V 38/1.
419..
Sedež:, Grosuplje.
Dan vpisa: 18. decembra 11 *.;._
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom Grosuplje.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 2. decembra 1945 za nedolocen čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov,
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov
članov brez posrednikov,
c) ustanavljanje posebnih odsekov za
pospeševanje posameznih gospodarskih
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, če in dokler ni v istem okolišu
posebne zadruge te vrste;
c) najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je v zadružno korist,
d) sklicevanje članskih sestankov,
prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega sodelovanja ter prebujanja zadružne
zavesti.
Zadružni delež znaša 100 dinarjev in
ee mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim zneskom deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve e
tem, d; jih nabije na zadružni razglasni
deski, •-abilo na ••••&••• pošlje. RoJeg

tega vsem N00, v območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim najmanj
8 dni pred skupščino.
Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 6 članov, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Perovšek Jakob, kmet v Šmarju 26,
predsednik,
Polič Ruža, gospodinja v Stranski
vasi 43, podpredsednik,
Žitnik Alojz mL, usnjar v Grosupljem, tajnik,
Rus Ivan, uradnik v Stranski vasi 4,
blagajnik,
Trontelj Franc, Sap 9,
Štibernik Janez, zidar, Pece 16,
Ljubic Anton, zidar v Spod. Slivnici
št. 15,
Strubelj Jaka, kmet v Grosupljem,
Tratnik Jože, delavec v Vel. Loki.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 17. decembra 1945.
Zt 58/45. - Zadr. V 39/1.
420.
Sedež: Podlipoglav,
Dan vpisa: 18. decembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom Podlipoglav.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 14. oktobra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom
tehničnega strokovnjaka prouči terenske razmere in izdela obnovitveni načrt
za svojo vas; b) da pod vodstvom gospodarskega .strokovnjaka izdela prorač'in obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in za celotni okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu
in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana; c) da posreduje med člani
in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event,
spornih odnosov (komasacija) ; č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala • in
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno
nabavlja in i/^eluje, zbira in razdeljuje
med svoje člane gradbeni material;
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih
delovnih moči pod vodstvom tehničnega
strokovnjaka obnovi -porušena naselja
po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu; t) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po
njihovi strokovni usposobljenosti
Zadružni delež znaša 300 dinarjev in
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo.
Vsak zadružnik jamči še e 3okratnirn
zneskom vpisanih deležev.
Zadruga objavlja svoje priobčitve s
tem, da jih nabije na zadružni razglasni
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg tega vsem N0,0, v območju katerih
posluje, in vsem članom, slednjim najmanj 8 dni Rted skupščin«,

Upravni odbor sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli
skupščina za dobo treh let.
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega od.
bora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Kavčič Leopold v Podlipoglavu št. 27,
predsednik,
Bučar Janez v Javorju 19, podpred.
sednik,
Zupančič Rezka v Brezju 1, tajnica,
Jevnilcar Janez v Podlipoglavu št. 7t
blagajnik,
Habič Franc v Podlipoglavu 1,
Trtnik Anton v Podlipoglavu 14,
Brezovar Anton v Brezju 2.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. decembra 1945.
Zt «39/45. — Zadr. V 37/1.
421.
Sedež: Brusnice.
Okoliš zadruge obsega kraje: Vel. in
Mal. Brusnice, Gaberje, Jugorje, Pangerčgrm, Hrušice. Gor. in Dol. Suhadol,
Leskovec, Zerjaven, Brezje, Sela, Gumberk, Ratež in Potovrh.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omej.
jamstvom v Brusnicah.
Namen zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega stro«
kovnjaka prouči terenske razmere in iz«
dela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega
strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana
in za celotni okoliš; nadalje določi vi.
šino obremenitve v delu in denarju in'
odplačilni načrt za vsakega člana;
c) da posreduje med člani in narodno
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event, spornih odno»
sov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo
materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno, nabavlja in izdeluje,
zbira in porazdèljuje med svoje člane
gradbeni material;
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji.
vih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena
naselja po predloženem in odobrenem
obnovitvenem načrtu;
f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov
ter jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti.
Zadruga je ustanovljena dne 14. X»
1945 za nedoločen čas.
Zadružni delež znaša 100 dinarjev.
Vsak zadružnik jamči, še z 20kratnimf
zneskom vpisanih deležev.
Zadružni deleži se ne obrestujejo in
se nanje ne dajejo dividende. Zadruga
je zaradi tega oproščena plačila taks.
Upravni odbor sestoji iz predsednika,
tajnika, blagajnika in 3 (treh) odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik, če sta ta dva
odsotna, pa za to •••••••••• dva člana
••£{•••• odbora..
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Razglasi zadruge članom se objavljajo
z nabitjem na zadružni deski.
Člani načelstva so:
Zupin Rudolf iz Vel. Brusnic št. 03,
predsednik,
Bedek Franc iz Gaberja št. 36, tajnik,
Ambrožič Jože, Gaberje št. 31, blagajnik,
Deželan Franc, Vel. Brusnice št U,
odbornik,
Pelko Anton, Male Brusnice št. 10,
odbornik,
Matko Alojz, Gaberje št. 88, odbornik.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu
dne 11 novembra 1945.
Zt. 32/45. — Zadr. II 54/1.
422.
Sedež: Gribljc.
(OkoUš zadruge obsega kraje: G riblje, Dragoše, Cerkvišče, Krasinec, Fučkovci.)
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omej.
jamstvom v Gribljab.
Zadruga je ustanovljena 21. VIII.
1945 za nedoločen čas.
Namen zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega
etrokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana
in za celotni okoliš; nadaljo določi višino obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega .člana;
c) da posreduje med člani in narodno
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event, spornih odnofcov (komasacija);
- *
č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del; _
d) da skupno nabavlja in izdeluje,
fckira in porazdeljuje med svoje člane
gradbeni
material;
e
) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu;
i) da po možnosti od pristojnih vojaSkih oblasti izposluje pritegnitev delovtnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov,
*er jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti.
i Zadružni delež znaša 250 dinarjev.
Vsak zadružnik jamči šo z lOkratnim
fcneskom vpisanih deležev.
Upravni odbor sestoji iz predsednika,
iajnika, blagajnika in treh odbornikov.
-Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta
predsednik in tajnik upravnega od*>°ra; če pa sta ta dva odsotna, pa dva
&a to pooblaščena Člana upravnega odpora.Člani prvega načelstva so:
Homgman Alojz, kmet, Griblje Št. 14,
[predsednik,
Simec Miko, kmet, Griblje St. 18, blagajnik,
•
Jakoičič Anton, kmet, Griblje št. 35,
tajnik,
N
, Jurejevčič Matija, kmet, Krasinec št. 5,
Mbornik,
• Klepec Mirko, kmet» Drafioše St. 4,
Odbornik, ' ;

Piškovič Milan, kmet, Griblje št. 45,
odbornik.
Svoje razglase objavlja zadruga na razglasni deski v svoji poslovalnici.
Zadružni deleži se ne obrestujejo in
se nanje ne izplačujejo dividende, zaradi česar je zadruga oproščena plačila
taks.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu
dne 9. oktobra 1945.
Zt G/45. — Zadr. II31/1.
#
423.
Sedež: Metlika. (Okoliš zadruge obsega kraje bivšega sodnega okraja Metlika,
izvzemši občino Semič.)
Dan vpisa: 4. decembra 1945.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Metliki.
Zadruga je ustanovljena 8. septembra
1945 za nedoločen čas.
Namen zadruge je:
*
a) da ped vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči terenske razmere in
izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega
strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana
in za celotni okoliš; nadalje da določi
višino obremenitve v delu in denarju in
odplačilni načrt za vsakega člana;
c) da posreduje med člani in narodno
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event, spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje,
zbira in porazdeljuje med svoje člane
gradbeni material;
. •
• e) da e pritegnitvijo vseh* razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu;
f) da po možnosti cd pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov
ter jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti.
Zadružni delež znaša 200.— din DFJ.
Zadružni deleži se ne obrestujejo in
so nanje ne dajejo nikake dividende,
'zaradi česar je zadruga oproščena plaćanja taks.
Vsak zadružnik jamči še z lOkratnim
zneskom vpisanih deležev.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna — dva za to
pooblaščena člana upravnega odbora.
Razglasi zadruge članom se vrše z
njih nabitjem na objavni deski v poslovnih prostorih.«
Upravni odbor obstoji iz predsednika,
tajnika, blagajnika in 6 odbornikov.
Člani prvega načelstva so:
Brodarič Martin, posestnik', Rosalnice
št. 4, predsednik,
Stupar Ignacij, posestnik, Metlika St.
255, tajnik,
Krštinc Jože, posestnik", Dragumlja
vas št. 12, blagajnik,
Malešič Julij, posestnik", Gradec št. 55,
odbornik,
- Nemanič Stanko, posestnik, Grabrovec
št 30. odbornik,;.
"
~

Zugelj Janez, posestnik, Dobravica
št. 2, odbornik,
Orlic Alojzij, posestnik, Suhor št. 20,
odbornik,
. .
Pavlovič Anton, posestnik, D rasici
št. 5, odbornik,
Rajk Anton, posestnik, Bojanja vas
št. 59, odbornik.
Okrožno sodišče v Novem mestu,
odd. IV.,
dne 4. decembra 1945.
Zt 22/45 — Zadr. II 47/1
424.
Sedež: Mirna peč.
(Okoliš zadruge obsega kraje bivs»
občine Mirna peč.)
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. J
v Mirni peči.
Zadruga je bila ustanovljena dne 30.
IX. 1945 za nedoločen čas.
Namen zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega stro
kovnjaka prouči terenske razmere in de
izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega
strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana
in za celotni okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana;
c) da posreduje med člani in narodno
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, sluz.
nostnih in drugih event, spornih odnosov (komasacija);
c) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje,
zbira in porazdeljuje med svoje člane
gradbeni material;
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobrenem ob.
novitvenem načrtu;
I) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov
ter jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti.
Delež znaša 200 dinarjev.
Vsak zadružnik jamči že z desetkratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadružni deleži se ne obrestujejo in
se nanje ne izplačujejo dividende, za-'
radi česar je zadruga oproščena plačila
taks.
Upravni odbor sestoji iz predsednika,
tajnika, blagajnika in še treh odbornikov.
{ Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta odsotna, pa dva pooblaščena
člana odbora.
Razglasi. zadruge se objavljajo z nabitjem v poslovalnici na zadružni deski.
Člani načelstva so:
Potočar Jože, pos. v Mirni peči If. 17,
predsednik,
Kastelic Alojz, Mirna peč št. 3, tajnik",
Povso Alojz, pos. v Dolenjem Podborštu. blagajnik,
Miklič Janez, pos. v St. Juriju, od
bornik,
Fabjan Jože, poe. • Rojenji vasi. od,
bprnik-

Štev, 50.
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Udovč Jože, pos, v Gorenjem Vrhovem
št. 2, odbornik.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mcsfu
dne 22. oktobra 1945.
Zt 25/45. — Zadr. II 49/1.
*
425.
Sedež: Novo mesto.
(Okoliš obsega kraje: Novo mesto,
Žabja vas, Gotna vas, Regerča vas, Šmihel, Irca vas, Brod, Cegclnica, Bršljin,
Muhaber, Potočna vas, Dol. in Gor. Kamenice, Buòna vas, Ločna, Mačkovec,
Smolenja vas, Zihovo selo, Ragovo in
Krka.)
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omej.
jamstvom v Novem mestu.
Zadruga je bila ustanovljena 8. X.
1945 za nedoločen čas.
Namen zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči terenske razmere in
izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega
strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana
in za celotni okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in
odplačilni načrt za vsakega člana;
c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event, spornih odnosov (komasacija);
č) da priskrbuje kredit Za nabavo
materiala in izvedbo obnovitvenih del;
d) da skupno nabavlja in izdeluje,
zbira in porazdeljuje med svoje člane
gradbeni material;
~
e) da 8 pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu;
f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov
ter jim odreja delo po njihovi strokovni
usposobljenosti,
»
Delež znaša: 200 dinarjev. Vsak zadružnik jamči le z lOkratnim zneskom
vplačanih deležev.
•Zadružni deleži se ne obrestujejo in
se nanje ne izplačujejo dividende, zaradi česar je zadruga oproščena plačila
. taks.
Načelstvo sestoji iz predsednika, tajnika, blagajnika in 5 (petih) odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora, če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena člana odbora.
Razglas/i zadruge se objavljajo z nabitjem na zadružni deski v poslovalnici.
Člani načelstva so:
> More Alojz, Novo mesto, Križetijska 6,
predsednik,
Valee Josip, Novo mesto, Seidlova 8,
tajnik,
Ka3telic Jože, Žabja vas št. 1, blagajnik,
Stangelj Ivan, Gotna vas št. 2, odbornik,
Šmajdek' Franc, Regrča vas št. 9, odbornik,

Medved Jože, Gorenje Kamence 6 in
Miklič Anton, Mačkovec.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu
dne 25. oktobra 1945.
Zt 26/45 — Zadr. II 50/1.

Poziv upnikom

Pri okrajnem sodišču v Gornji Radgoni je uveden zaplembeni postopek
glede imovine naslednjih oseb:
1. dr. Breznika Franca, zdravnika %
Gornji Radgoni — opr. št. Sp 1/45;
Spremembe in dodatki:
2. Cernjavič Terezijo, delavko v Gor<
nji Radgoni šf. 16;
426.
3. Perger Frančiško, posestni«, in trSedež: Ljubljana.
govko v Sv. Juriju ob Sčavnici — opr,
Dan vpisa: 14. decembra 1945.
Besedilo: »Novinarski dom«, stavbna št. Sp 3/45;
4. Bračko Ivano, gostilničarko v Polii» gospodarska zadruga z omejenim
cah št. 17 — opr. št. Sp 4/45;
jamstvom v Ljubljani.
5. Holerja Franca, posestnika, Vratja
Izbrišejo se Člani upravnega odbora:
Zeleznikar Aleksander, Potočnik Drago, vas — opr. št. Sp.8/45;
6. dr. Šariča Antona, zdravnika, SlaVirant Stanko, dr Windischer Fran, Potina Radenci — Sp 9/45;
har Robert in Zupan Franc.
7. Šiftarja Ludvika, tovarnarja v Mur«
Vpišejo se novoizvoljeni člani upravnega odbora: Seliškar Tone, književnik, ski Soboti — opr. št, Sp 11/45;
8. Standeker Jožefo, posestnico, Velka
Jesenkova ' ul. 10, Puc Fran, novinar,
Tyrseva 43, Kiauta Ladislav, novinar, opr. št. Sp 17/45;
9. Ploj Rožo, posestnico, Sčavnica —*
Gosposka 10, Zagorski Cvetko, novinar,
Lepi pot 20, Košir Niko, novinar, Pre- opr. št. Sp 6/45;
10. Hrašovca Martina, posestnika,
šernova 5, Kač Janko, novinar, Groharjeva 2, Kocmur Janez, novinar, Kopitar- GrabonoS — opr. št. Sp 5/45;
11. Klobaso Franca, pos. v Očeslavcib!
jeva ulica, vsi v Ljubljani.
— opr. št. Sp 7/45;
Okrožno sodišče v Ljubljani
1?. Grajfonerja Franca, posestnika Vj
dne 13. decembra 1945.
Rožengruntu
— opr. št. Sp 10/45,
Zadr. I 143/18.
Vsi upniki spredaj navedenih ee pozi-,
vajo, da prijavijo svoje terjatve pri
427.
okrajnem sodišču v Gornji Radgoni v
Sedež: Murska Sobota.
15 dneh od dneva objave.
Dan vpisa: 17. decembra 1945.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni,
Besedilo: Kmečka posojilnica, zadruga
odd. IL,
% neomejenim jamstvom v Murski Sodne 21. decembra 1945.
boti.
Po odloku okrožnega odbora OF Maribor z dne 21. IX. 1945, št. 1735, se I 0 1585/44
1884
vpiše delegat Zrim Jožef, uradnik FZSZ
Sklic upnikov
v Murski Soboti.
V
zapuščinski
zadevi po Bohincu VikOkrožno sodišče v Mariboru
' .rju, trgovcu iz Ljubljane, Dunajska
dne 17. decembra 1945.
cesta 12, ki jo umrl dne 21. VII. 1944,
Zadr. II 50/2.
se pozivajo vsi. ki imajo kako terjatev
do zapi.'ïôine, naj prijavijo svoje zahtev428.
ke pri podpisanem sodišču dne 81. jaSedež: Sv. Lenart v Slov. gor.
niiarja 1946, ob 9. uri dopoldne v sobi
Dan vpisa: 15. decembra 1945/
50 ustno ali do lega dne pismeno in jih
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- dokažejo. Upniki, ki se ne bi prijavili
ga z o. j. Sv. Lenart v Slov. gor.
v odrejenem, roku, ne bodo mogli uvePo sklepu upravnega odbora z dne ljaviti nobenih zahtevkov proti zapušči«
6. XI. 1945 je knjigovodja zadruge Franc ni, če bi bila izčrpana z izplačilom priBreznik pooblaščen, podpisovati firmo javljenih terjatev, kolikor nimajo zazadruge kolektivno z enim članom stavne pravice.
upravnega odbora.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. decembra 1945.
dne 15. decembra 1945.
*
Zadr. I 60/16,
Sp 77/45-3
1873

Izbrisi:
429.
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 14. decembra 1945.
Besedilo: Čebelarska zadruga železničarjev Ljubljanske pokrajine, zadruga
z o. j.
4
Zaradi spojitve s >Cebelarsko zadrugo za Slovenijo, zadrugo z o. j. y Ljubljani.«
Okrožno sodišče v Ljubljani
. dne 11. decembra 1945,
' Malovič Matko, %•••••!!• ••••-

eki trg, odbornik,

1879

Poziv upnikom
Pri okrajnem sodišču v Prevaljah je
uveden uradni zaplembeni postopek
glede imovine naslednjih oseb:.
1. Saberčnik Matilde, bivše posestnice
na Prevaljah, Farna vas št.'102 >—. SD
74/45;
2. Tratnika Mirka, bivšega posestnika
v Zagradi št. 42 — Spl75/45;.
3. Kogelnika Silvestra, bivšega po.
sestnika iz Koprivne št. 3 — Sp 76/45;
4. Saterja Jožefa, bivšega soboslikarjff
v Javorniku št. 19 ~ Sp 77/45 in
5. Vehovca Franca, bivšega posestni*

ka izi IialAXö It. 28 « Sja 55/44

'

•

Štev. 50.
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Pozivajo se upniki imenovanih, da v
15 dneh prijavijo svoje terjatve podpisanemu sodišču z natančno navedbo časa, kdaj so nastale.
Okrajno sodišče na Provaljah
dne 17. decembra 1945.

Prepozno dospele ali pomanjkljivo
opremljene prošnje se ne bodo upoštevale.
Okrajni N0 Kamnik
dne 15. decembra 1945.
Št. 26223•1-45

A 103/45-15.

1897

Oklic neznanim dedičem
Okrajno sodišče v Celju razglaša, da
je dne 12. novembra 1944 brezoporočno
umrla Vizjak Apolonija, posestnica v
•••• It. 36.
Ker sodišču niso znane vse dedno;upravičene osebe, se pozivljejo vsi tisti,
ki mislijo, da jim pristoji dedna pravica
do te zapuščine, naj se v letu dni javijo
podpisanemu sodišču in podajo svojo
dedno izjavo, ker se bo sicer zapuščina,
ki se ji medtem poslavlja za skrbnika
iVizjak Engelbert, knjigovodja delavske
zbornice v Ljubljani, Čopova l/IT., razpravljala samb s tistimi in prisodila
samo tistim, ki so podali svojo dedno
izjavo in dokazali naslov dedne pravice;
nesprejeti del zapuščine bi pa pripadel,
če ne bi po zakonu pripadel ostalim
dedičem, kot brezdedično imetje državi.
* Okrajno sodišče v Celju
dfle 22. decembra 1945.
Nj 383/45-8

1871

Amortizacija
Na prožijo Goršeta Karola, posestnika iz Raktnice št. 41, se uvaja postopek
za amorttacijo dveh hranilnih knjižic,
ki sta ba& zgoreli, in sicer izdanih od
fi^ojîlniq v Ribnici z. z o. j. prve št.
12430 z vbgo lir 5336.65, glaseče se m
•e GoršjKarol, Rakitnica št. 41, druge
»t. 8279 p, z vlogo lir 865.65, glaseče se
na ime Ç>rse Reza, Rakitnica. Morebitni ime|k teh knjižic se pozivlje, da
uveljavi v6 mesecih po objavi v Uradnem listu (voje pravice pri podpisanem
sodišču, si&r bi se po preteku tega roka
•izreklo, di sta ti vložni knjižici brez
močL
\
Okrlno sodišče v Kočevju
dn! 19. decembra 1945.
i

Rizna oblastva
Opr. št. VI11184/1-1035-H

1873

i Razpis
Okrajni irodni odbor v Kamniku
razpisuje na^novi §§ 92. in 93. zakona
o obrtih in S. pravilnika o izvrševanju
o-imnikarskii obrtov javni natečaj za
oddajo 2 diiiikarskih okolišev s sedežem v Lukovi in v Kamniku.
Prosilci • tozadevne prošnje, pravilno kolkorae in opremljene v smislu
»95. obrtneg zakona, z vsemi potrebnmii listinariin takso din 250,— za
dovolilo s prildajočo 25°/o okrožno takso vlože priem okrajnem odboru v
30 dneh od Ava objave tega razpisa
•. >Uradnèm Jtu«,

1880

Sprememba poštnih okolišev.
Dne 1. januarja 1946 se izloči kraj
Markisavci iz okoliša pošte Puconci in
priključi okolišu pošte Murska Sobota.
Direkcija pošte, telegrafa in telefona
T Ljubljani
dne 21. decembra 1945.
Št. 180/45.

1905

Preklic.
Potrdilo, izdano od KNOO Trava z dne
24. IX. 1945 za Justiča Viktorja iz Matulj se s tem preklicuje.
Krajevni N0 v Travi pri Loškem potoku
dne 19. decembra 1945.

Razno
1895

Poziv upnikom in dolžnikom
Delegat min. za gradnje pri tvrdki
Grošelj Janez, mizarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 16, poziva vse tiste, ki imajo
kakršne koli terjatve ali dolgove proti
omenjeni tvrdki, da jih v štirinajstih
dneh po objavi prijavijo z vsemi dokazilnimi listinami delegatu. (Ljubljana,
Kotnikova 16).
Neprijavljene pravice se bodo po prednjem roku štele za ugasle.
Delegat min. za gradnje
1870

Objava
Kreditni zavod za trgovino in industrijo v Ljubljani objavlja s tem po točki 11. določb za poslovanje z njegovimi
vložnimj knjižicami, da ukine z dnem
1. jan. 1946 obrestovanje prosto razpoložljivih vlog. Vezane vloge odpoveduje počenši z dnem 1. januarja 1946 in
obrestovanje preneha ob izteku odpovednega roka.
Ljubljana dne 22. decembra 1945.
Uprava
1882

Poziv upnikom
Delegat Slovenskega knjižnega zavoda 0F, podružnica Kranj, Koroška c. 6,
poziva vse tiste, ki imajo kakršne koli
terjatve pri bivši N. S. Gauverlag, knjigarna in papirnica, podr. Kranj, da te
v osmih dneh po objavi prijavijo in dokažejo delegatu.
Delegat Slov. knjiž. zaroda 0F,
1883
E0dx„ Kranj

1886—3-1

Poziv upnikom
Posmrtninska zadruga banovinskih
uslužbencev in upokojencev z. z o. j. v
Ljubljani, je prešla v likvidacijo.
Upniki se pozivajo, da najkasneje do
23. junija 1946 prijavijo likvidatorjem
pismeno svoje morebitne terjatve na na.
si '«: >Posmrtninska zadrurra banovinskih uslužbencev in upokojencev z. z
o. j. v Ljubljani v ^kvidacijk, v roke
tov. Pirca Jožeta, uradnika pri ministrstvu za finance, Ljubljana, Cegnarjeva
ulica 10.
. Likvidatorji
Izgabljcno listine
Izgubili smo dovolilnico za vožnjo z
avtomobilom, ev. tablica S/21—24, izdana od ministrstva za lokalni promet
v Ljubljani. S tem jo preklicujemo.
1874
Krajevni N0 Domžale
.Ukradeno podružnično štampiljko i
napisom: Zveza prosvetnih delavcev in
nameščencev >Podružnica na Gluhonemnici v Ljubljani« proglašamo za neveljavno,
1896
Odbor
Izgubilo se je potrdilo o dodelitvi nove spoznavne tablice za avtomobil reg.
št. S-0405, znamke Chevrolet, izdano od
ministrstva za lokalni promet v Ljubljani, last ministrstva za gozdarstvo v
Ljubljani. S tem ga preklicujemo.
1918
Gozdna uprava Soteska
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Čepelnik Olga iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1915
Ccpelnik Olga
Izgubil sem dovolilo za vožnjo osebnega avtomobila Opel Kadet, kontr. št.
14910, izdano od okrajnega OOF v Ljubnem v Sav. dol. št. 0242/f, prometno
knjižico, šofersko izkaznico, potrdilo o
prijavi lastništva in potrdilo o uporabništvu, vso na ime Bačun Franc, lesni
trgovec iz Ljubnega v Sav. dolini. S tem
jih nreklicujem.
1894
Bačun Franc
Dne 15. decembra 1945 sem v vlaku
med Ljubljano in Grosupljem izgubila
začasno osebno izkaznico, izdano od
okrajnega NO odbora Št. Jurij, glasečo
se na moje ime. S tem jo preklicujem.
1898
Barlič Antonija
Grosuplje št. 60
Izgubil sem zač. osebno izkaznico, iz>
dano od krajevnega N0 na Bledu na ime
Bern Boris z Bleda-Grad 59. S tem jo
preklicujem.
1906
Bern Boris
Izgubil sem evid. tablico S-2230 za
avtomobil, izdano od ministrstva za lokalni promet v Ljubljani in jo s tem
preklicujem.
1908
Bučar Anton, Ljubljana
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Ukradena mi je bila osebna izkaznica,
izdana od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Engelman Marija iz
Ljubljane VIL S tem jo preklicujem.
1901
Engelman Marija
Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 731, izdano od krajevnega N0 v
Brcah, p. Dol pri Hrastniku na ime Gabrio Ivan iz Dobrne pri Celju. S tem jo
preklicujem.
1917
Gabrič Ivan
Uničeno mi je bilo šolsko izpričevalo
VIII. razreda III. drž. realne gimnazije
v Ljubljani za 1. 19-11/42. na ime Grmek
Dragotin iz Št. .Ilja pri Mariboru. S tem
ga preklicujem.
1914
Grmek Dragotin
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Ivane Jožef iz Zagradca na Dolenjskem. S tem jo preklicujem.
1912
Ivane Jože!
Izgubil sem začasno osebno izkaznico
št. 27, izdano od krajevnega N0 v Stranjab na ime Jamšek Peter iz Stolnika 1,
okraj Kamnik. S tem jo preklicujem.
1872
Jamšek Peter
Izgubila sem duplikat osebne izkaznice, izdane od komande narodne milice v Ljubljani in uslužbensko legitimacijo št 2359, izdano od ministrstva za
prosveto v Ljubljani, obe na ime Kandare Desanka iz Ljubljane. S tem jih
preklicujem.
1881
Kandare Desanka
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od KNO v Žužemberku na ime Kosec
Marija iz Žužemberka. S tem jo preklicujem.
1687
Kosec Marija
Izgubil ssm osebno izkaznico št. 030161,
izdano od komande narodne milice v
Ljubljani na ime Kune Franc iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1893
Kune Franc
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano

ftà komande nerodne, »»lUsa x W«•tf

na imo LamDič Marija iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1913
Lampič Marija
Izgubil sem službeno železničarsko legitimacijo št. 126223, izdano od direkcije drž. železnic v Ljubljani na Ime
Mesec Franc z Vrhnike. S tem jo preklicujem.
1916
Mesec Franc
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N0 v Pšati na ime Mivšek Marija iz Pšate, obč. Dragomelj. S
tem jo preklicujem,
1910
Mivšck Marija
Izgubila ßö je evid. tablica št. 2060
motorja, ki je last Nabavne in prodajne
zadruge v Škofji LokL S tem jo preklicujemo.
Nabavna in prodajna zadruga
1877
z o. j. Skofja Loka
Izgubil sem osebno izkaznico št. 1300,
izdano od KNOO v Škofji Loki na ime
Franc Nose, dijak, Školja Loka, Mestni
trg 28, in jo s tem preklicujem.
1900
Nose Franc
Izgubila som osebno izkaznico, izdano
od krajevnega N0 v Kranju na ime Ostanek Marta iz Kranja, Huje 46. S tem jo
preklicujem.
1901
/
Ostanek Marta
Izgubila sem živilsko nakaznico, izdano od krajevnega NO v Zg. Bitnju na
ime Perko Jožefa iz Zg. Bitnja 77, okraj
Kranj. S tem jo preklicujem.
1910
Perko Jožefa
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime.Praznik Otilija iz Ljubljane. S
tem jo preklicujem.
1888
Praznik Otilija
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od krajevnega NO na Jesenicah (Gor.)
na ime Prevc Franc z Jesenic (Gor.). S
teirf jo preklicujem.
1901
Prexc Franc

Ukradena mi je bila osebna izkaznica,
izdana od krajevnega NO odbora v,
Hmelčiču na ime Rezelj Marija, Hmolčič št. 15. S tem jo preklicujem.
1883
Rczclj Marija
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Rožič Neža iz Ljubljane. S tem
jo preklicujem.
1911
Rožič Neža
Izgubil sem izpričevalo IV. a razreda
bivše I. deške meščansko šole na Prulah v Ljubljani iz 1.1935/36. na ime Setničar Ciril iz Ljubljane. S tem ga preklicujem.
1892
_
Sctničar Ciril
Izgubili smo dovolilo za vožnje z avtomobilom evid. št. tablice 1237, izdano
od ministrstva za lokalni promet v Ljubljani na ime Splošne delavnice v Ljubljani. S tem ga preklicujemo.
1869
Splošno delavnico
Ljubljana VIL, Frankopauska 21'
Izgubila sem živilsko nakaznico, izdano od krajevnega N0 v Zg. Bitnju na
ime Stupnikar Ivana iz Zg. Bitnja, okraj
Kranj. S tem jo preklicujem.
1909
Stupnikar Ivana
Izgubila sem zač. osebno izkaznico
št. 284, izdano od krajevnega N0 Vrhnika na ime Vignjevič Marija iz Stare
Vrhnike. S tem jo preklicujem.
1889
Vignjevič Marija
Ukradena mi je bila osebna izkaznica,"
izdana od komande narodne ; milice v
Ljubljani na ime Vovk Tilkai iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
1903
Vovk Tilka
Prešla mi je nakaznica za kurivo serija C št. 16236, izdana od mestnega gospodarskega sveta v Ljubljani na ime
Zemljak Jakob iz Fužin 3, oJ>č. Dobrunje. S tem jo preklicujem.
!
1899.
flomljak Jakob

••m » — • »•

üxedaü: Poh« Äobetti tt*k ia uMb«; Ü»luir»a Merkur — ob* i Ljubljoai,

