
U  ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE DRŽAVNIH ORGANOV S POSEBNIM 
OZIRQM NA LJUDSKE ODBORSi 

1«  Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije / Ur.l. FLRJ 
št.10-54/1946/ 

Ustavodajna skupščina FLRJ je Izdala odlok o proglasitvi ustave 
FLRJ dne ••.••••••• 1946. 

Ustavodajna skupščina FLRJ je kot vrhovni predstavnik narodne suve- 
renosti in izraz enodušne volje vseh narofiov Federativne ljudske 
republike Jugoslavije odloČila na skupni seji svojih zbornic, t.j. 
Zvezne skupščine in skupščine narodov . da se ustava federativne 
ljudske republike Jugoslavije, ki sta jo sprejeli Zvezna skupščina 
in skupščina narodov proglasi in objavi narodom in državljane» &LRJ. 

Ustava. 

Osnovna     nnčelai 

Federativne ljudska republika Jugoslavija je zvezna ljudska država 
republikanske oblike, skupnost narodov - enakopravnih, ki so na osnovi 
Sravlce do samoodločbe Izrazili svojo voljo živeti skupno v federativni 
ržavi. 

Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo sestavljajo* 6 republik in 
toi LR Srbija, LR.Hrvatska, LR Slovenija» LR Bosta In Hercegovina, LR 
Makedonija in LR Crnagora. Ljudska Republika Srbija ima v svojem sesta- 
vu še Autonomno pokrajino Vojvodino in Autonomno kosovsko- metohljsko 
oblast, . 

Državni grb FLRJ je -colje, obdano z žitnim Jđbasjan. Klasje je spodaj 
povezano s trakom na katerem je datum 29.XI. 1943. Med vrhovoma klasja 
je peterokraka zvezda« V sredini polja je pet pošev položenih plamenic, 
katerih plameni se izlivajo v en plamen. 

Državna sastava FLRJ je sestavljena iz 3 barvs modre, bele, rdeče z 
rdečo peterokrako zvezdo na sredi. Vsaka barva zavzema 1/3 širine 
zastave. Zvezda ima pravilno peterokrako obliko in zlat runen rob. 

Glavno mesto je Beograd» 

fc j ud s k g . o b 1 a « tž. r 

V FLRJ izhaja vsa oblast iz ljudstva in pripada ljudstvu.-Ljudstvo 
à'zvrauje svojo oblast po svobodno .-izvoljenih predstavniških organih 
ržavne oblasti, t.j. xjüdsklh odborih, ki so od. Krajevnih ljudskih 
odborih do skupščtta ljudske republike In Ljudske skupščine FLRJ 
nastali v narodno- osvobodilni borbi ter so osnovna pridobite» te 
borbe. 
Vse te organe se voli po volilni pravlol s tajnim glasovanjem. 
Ljudski predstavniki v vseh organih državne oblasti so odgovorni svo- 
jim vollloem. Zakon pa predpisuje tudi v katerih primerih in kako lahko 
državljane odpokličejo svoje ljudske, predstavnike tudi pred potekom 
Časa. '    '-*;;'''-•        :  ~   •: r 
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Organi državne oblasti izvršujejo oblast na osnovi ustave ILRJ,• 
ustav posameznih ljudskih republik, zakonov FLRJ, itd. 

Vsi akti organov državne uprave in organov pravosodja morajo temelji- 
ti na zakonu. 

QSKOVNS PRAVICE narodov in ljudskih republikî 

Suverenost ljudskih republik ščiti •••. Vsaka ljudska republika 
ima svojo ustavo. Ljudska republika za sebe izda svojo Bstavo samo- 
stojno, ustava ljudskih republik odraža posebnosti republike in mora 
biti v skladu z ustavo •1•. 

Eazmejitev izvrši Ljudska skupščina ÏLRJ. Meje se ne morejo spreme- 
niti brez ljudske skupščine. Narodne manjšine uživajo pravico in 
zaščito in sovobodno uporabo svojega jezika. 

DBUŽBETO - •••. ureditev: 

Proizvajalna sredstva • FLRJ so obče- ljudska imovina, t.j. imovina 
države, zadružnih organizacij, zasebnih ali pravnih oseb. 

Vsa rudna in druga bogatstva v zemlji vode, sredstva žel. in zrač. 
prometa, telefon, brzojav, pošta in radio so občeljudska imovina. 
Proizvaja Ina sredstva v rokah države izkorišča država sama ali j ih 
daje v izkoriščanje. 

Zunanja trgovina je pod kontrole države. 

V svrbo dviga žlvlienske koristi ljudstva usmerja država gospodarsko 
življenje s splošnim gospodarskim načrtom, kjer se opira na sodelo- 
vanje sindikalnih organizacij delavcev in nameščencev in drugih 
organizacij delovnega ljudstva. 

Občeljudska imovina j« glavna opora države \ razvoju narodnega gospo- 
*darstva. Občeljudska imovina uživa posebno zaščito države, upravljanje 
z občeljudsko imovino določa zakon* 

Državna nudi posebno pozornost ljudskemu zdravju, t.j. zdravstvenim 
organizacijam» 

Zajamčena sta aasehna lastnina in zasebne podjetnost v gospodarstvu. 
Zajamčeno je tudi dedovanje po določilih zakona. Nihče ne sme upo- 
rabljati pravice zadebne lastnine v škodo ljudski skupnosti. Prepo- 
vedane so zasebne mononol stične organihci^e  t.j, karteli, trusti, 
sindikati in podobno. Zasebno imovino je mocl omejiti ali razlastiti, 
če to zahteva občeljudska korist, vendar le na podlagi zakona. Zakon 
določa v katerih primerih in •• v kakšni visini dobi lastnik odškodni 
nfc. Ob istih pogojih se izvrši tudi z sakÄöom-nacionalizacija. 

Zemlja pripada tistemu, ki jo obdeluje. Velika zemljišča ne morejo 
biti na noben način v zasebnih rokah. Maksimum zemljiške posesti 

• dol.oči zakon. 

Država zlasti ščiti in podpira slromaônega in srednjega kmeta s svojo 
splošno gospodarsko politiko, ugodnimi krediti in davčnim sistemom. 
Z gospodarskimi in drugimi ukrepi podpira država delovno ljudstvo 
da so združuje za obrambo pred gospodarskim izkoriščanjem. Država 
ščiti osebe v mezdnem delovnem odnosu, t.j. nadzèra delovne pogoje, 
omejuje delavnik, skrbi za stanovanjske ••••••• in zagotavlja so- 
cialno zavarovanje, Maloletnlkl v delovnem odnosu uživajo posebno 
zaščito države. 
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ÜRADNT  LIST  LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE  T LJUBLJANI 

STVARNO KAZALO 
k številkam 1. (4.1. 1947) do 53. (27. XII. 1947) 

(Prve številke za besedilom navajajo številko lista,sdruge pa zaporedno številko prtdpisov) 

Administrativna stroka, glej etrokal 
Agencija: 

za prevozno delo, poverjcnišivo te, organi- 
zacija in delo, 19—109 

za  prevozno delo pri  MLO  Ljubljana, 
19-112 

Agronomska fakulteta: 
ustanovitev, 20—150 '    •  :  , i 

Aktiva: 
v likvidacijski bilanci Obrtne banke d. d. 

v   likvid.   v   Ljubljani,   njö   uporaba. 
85—200 

Akumulacija: 
uredba vlade FLRJ o njej, ustanovitev ko- 

misije pri predsedstvu vlade LRS zanjo, 
nje ožfvotvoritev, 2—6, ukinitev t«, 18 
—105 

Amortizacijske stopnje: 
gradbenih  podjetij  lokalnega  pomena, 

48—293 
Amortizacijski sklad: 

drž. obrtnih, komunalnih podjetij in pod- 
jetij   za  upravo  stanovanjskih   zgradb, 
86-205 

Arondacija: 
drf. kmetijskih poeeetev republiškega in 

lokalnega pomena, 18—93 
Avtentična razlag«, glej: razlaga! 
Avtopromet: -   * » 

odprava direkcije zanj, 48—26©      '   - 
Avtoreki honorarji: v 

•• književna, umetniška in znanstvena de- 
ta, 26-153 

\ 
B 

Babice! 
krajevne, njih služba, 18-94, pristojbine 

za njihovo pomoč, 26—139, popr, v it 47 
Bančni računi: 

dobička drž. gospodarskih podjetij lokal- 
nega pomena in njih operativnih uprav- 
nih voditeljev, 6—24 

Bankai 
Obrtna d. d. v likvidaciji v LJ., poraba 

ickazane aktive, 85—200 
Bibliotefcarsko-arhlvistična stroka, gl: etrokal 
Blagajne: 

izplačilne, opozorilo zanje, 22—188 
Blago: 

sanitetno, direkcija za nabavo tega, 43—258 
.Bolnica za duševne bolezni: 
t   v Ljubljani, preimenovanje, 49—296 
Bolnice: 

državne, pristojbin« za zdravljenje v njih, 
21-J24, 26-154 _ 

Bolnice: 
javne, sprememba  pristojbin za zdravlje, 

nje v njih, 3—12 
Bolezen : 

kužna   (bruceloza),   pri  eveah   i»   kozah, 
preprečevanje in zatiranje, 51—814 

Brezplačno zdravljenje, glej: zdravljenjel 
Bruceloza: 

pri ovcah in kozah, preprečevanj» in za- 
tiranje, 51—314 

C 
Cene: 

enotne, postopek za njih določanje 13—68, 
13-71 

enotne, za skupine proizvodov in storitev, 
7-38 

gr.dbenih storitev drž g- dbcnih podjetij 
lokalnega pomena. 7—34 

gradbenih storitev gradbenih podjetij re- 
publiškega in lokalnega pomena, ele- 
menti teh, 7—40 

komisija pri vladi LRS za oživotvorjenje 
teb^ 2—6, nje ukinitev, 18—105 

v drž. gospodarskih podjetjih, njih odva- 
janje in razpolaganje z razlikami, 7—36 

vlade LRS, odvajanje  in   razpolaganje  z 
njihovimi posebnimi razlikami, 9—50 

Cepljenje: 
kokoži proti kokošji kugi, obvezno, 29—163, 

psov proti steklini, 13—70 
Corkveni prispevki: 

nabiranje, 13—69 

CmaJc Ivan, Gomilsko: 
gospodarsko podjetje republiškega pome- 

na, popr. o razglasitvi v St. 32 
Ciani: 

višjega   disciplinskega   sodiäca   pri   vladi 
LRS, imenovanje, 4—14 

D 
Dajalci: 

krvi, odškodnina zanjo, 51—317 
Davek: 

na dohodek, 21—121, popr. v *t. 23, njega 
plačevanje od prometa proizvodov pav- 
šahetov, 27—161, 30—17C 

Dela: 
gradbena, ki Jih investira LRS, njih od- 

daja, 18-96 
književna, umetniška in znanstvena, avtor- 

ski honorarji zanje, 26—153 
skupna, v organizaciji  LMS, navodila za 

volitve udeležencev pri teh. 46—281 

Delard: 
gradbeni, razporeditev teh v plačilne sku- 

pine, 18—101 
inozemski izdajanje  devoljeaj t«  zapesli- 

tov, 29—170 
izdaj« potrdil • namestitvi,  19—110 
kvalificirani, v obratih, Številčno razmerje 

d« učencev, 1—1 
Delo: 

dovoljenje  Inozemskim   delavcem  in   na- 
meščencem  zanj,  29—170 

obrtno, trgovsko in druge, Lašpekeiia  pri 
IOl zanj, 4-16 

odvetniško, nagrade zanj. 24—147 
prevozno, organizacij« in doliffosti agencije 

oziroma poverjeniitev zanj, 10-109 
prostovoljno, brezplačno zdravljeaje eseb. 

obolelih  pri  njem,  in ki   ni*» «eeialno 
zavarovane, 27—158 

terensko, dodatek  zanj,  17—83,  potrditev 
tetra. 61—»15 

Delovni Inspektor«*, glej, iašpekterauj 
DPIOVHO področje: 

organov za preakulevauje in kontrolo me- 
ril  in čistin«  predmetov  iz plemenitih 
kovin, 42—251 

Denarni ekvivalent: 
za prejemke v naravi. 47—ÏS5 

Depozitne knjige: 
njih vodstvo, 41—237 

Detelja: 
pridelovanje semena. 24—148 

Dijaški  domovi: 
zasebni, ukinitev, 15—77 

Direkcija: 
glavna,   pri   MIR-u,  za   iadustrfjgV«  ser- 

vise, ustanovitev, 50—803 
glavna, za  nabavo in razdeljevanje sani- 

tetnega blaga, ustanovitev, 43—258 
glavna   dri trgovskih  podjetij, mtanevl- 

tev, 44—263 
8l46^280ePUblÌSkÌh gordaih toepedarstev, 
«a avtopromet, nje odprava, 43—250 

Direkcije: 
gl4e-271Pri   Mra*U'   ••••*•>   12~w. 

Disciplinsko sodiWSe, glej: seaiščel 
Divji hmelj: 

nJega l«twWj«v**je, 26-118 
Dnevnice: 

•odnikov-porotntkov ljudskih  sediSČ, 2-4 
Dobiček: 

drl. eospodanUh podjetij lekalaega v*- 
fuîîf i^ n•orih operativnih upravnih 
voditeljev, bančni rafeni , tejr) ,_24 
Hrielttei tos«, W-lfl ' 
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Dobiček: 
drž. gradbenih podjetij lokalnega pomena, 

njega razdelitev, 7—34, gradbenih pod- 
jetij republiškega pomena, njega potrdi- 
tev  in razdelitev, 18—102, 18—103, ne- 
predviden,   podlaga   za   računanje   tego 
pn stroških storitev, 4—15 

drž.  gostinskih podjetij republiškega  po- 
mena, njega stopnja, 3—8, višina dela 
tega, 23—140 

drž, gostinskih podjetij lokalnega pomena, 
pooblastilo ljudskim odborom za določi- 
te? stopnje tega, 7—37 

predviden,   visina   dela   tega,   s  katerim 
smejo podjetja prosto razpolagati, 6—33 

redni,   izračunanje  njegove   individualne 
itopnje, 36—206, po[./.  v it. 38 

višina   dela  lega,  e  katerim  smeta  pod- 
jetje in •••••• prosto razpolagati, 6—32, 
6—33, 48—294 

Dodatek: 
terenski, z* terensko delo, 17—86, potrdi- 

tev tega, 51—315 
v odstotkih na bruto plače delovnih moči 

za drž. gradbena podjetja republiškega 
in lokalnega pomena, 7—41 

Dodatki: 
in   honorarji   za   uslužbence   prosvetno- 

znauetvene strok«, 43—264 
Dohodki: 

proračuna LES za L 1947, pregled, 17—83 
Dohodnina, glej: davek 1 
Doklade: 

v odstotkih na bruto plače delovnih moči 
za drž. gradbena podjetja rep. in lokal- 
nega pomena, 7—41 

Dolgovi: 
kmečki, prence likvidacijskih zadev, 10— 

53 
komisija za ßjih likvidacijo, 15—79 

Določanje: • 
enotnih cen v LRS, 13—68, 13—71 
kazni za upravne  prekräke,  pooblastitev 

vladi in njenim članom za to, 5—23 
•troškov drž, trgovskih podjetij republiške- 

ga in lokuliit-ga pomena, 6—29 
Določitev: 

enotnih cen v dostavnih pasovih na ozem- 
lju LRS, 18—106 

dneva volitev ljudskih odborn'kov • okra- 
jih oziioma mestih, 42—239, 43—255 

drugega  sedeža za odvetniške pisarne, 
24-146 

kdaj začno teči  in kdaj iztečejo roki, ki 
so določeni v predpisih LRS, za priklju- 
čeno ozemlje, 48—289 

namestnika  miniatra za komunalne zade- 
ve, 24-142 

Dom: 
za  Invalidno   mladino  v Kamniku,  usta- 
novite-, 21—127 

Domača obrt: 
šola zanjo v Lj., sprememba uredbe o 
ustanovitvi, 6—26. nje ukinitev, 28—165 

Domača živina, glej: živina! 
Domovi : j\ 

dijaški, zasebni, ukinitev, 16—77 
Dopolnitev: 

navodil  o   nagradah   za  oddajo  ko8  do- 
mače klavne živine, 37—108 

Dostavni.pasovi: 
njih odreditev,  18-106, 34-•, 81—816 

Dovoljenja: 
gradbena, izdajanje, 18—67 
za  delo inozemeklm delavcem in name- 
ščencem, izdajanj«, 29—170 

Doživljenjska podpora, glej: podpora! 
Državljani: 

LRS, njih razvid, 42—268 
Državna gostišča: 

republiškega ••••«, ••••/••^•• }$~$g 

Državna kmetijska posestva: 
republiškega in lokalnega pomena, aron- 

dacija, 18—93 
Državna podjetja, glej: podjetja! 
Državne potrebe: 

LRS za januar—marec 1947, finaneiranje, 
8-43 

Državni organi: 
prevzem kinematografov po njihovi upra- 

vi, 36-204 
Državni prodajni zavod: 

za umetno obrt v L]., prenos oper. uprav- 
nega vodstva, 7—39 

Državni uslužbenci, glej: uslužbenci! 
Državni zavod za soc. zavarovanje: 

zdravniško-delavska   komisija   pri   njem, 
pristojna tudi za območje podružnice v 
Ajdovščini, 48—292 

Državni žreb ci: 
oddajanje v oskrbo in plemenltev, 10—54 

Državno  podjetje, glej:  podjetje 1 

E 
EKonomski tehnikum: 

preimenovanje srednje gospodarske  šole, 
47—286 

Ekonomsko-komercialna stroka, glej: stroka! 
Ekvivalent: 

denarni, za prejemke v naravi, 47—285 
Električna energija: 

omejitev njene porabe, 47—284 
Elementi: 

iz katerih sestoji cena gradbenih storitev, 
7—40 

Enako  učinkujoča   zdravila,  glej:  zdravila! 
Enote: 

volivne,  na   priključenem   ozemlju  LRS, 
45-273 

Enotne cene, glej; cenel 

j F 
Fakulteta: 
j agronomska, ustanovitev, 26—160 
Finančna etroka, glej: stroka! 
Finančni zakon: 

LRS za L 1947, 17-83, ••••. • •. 18 
Finaneiranje: 

začasno, državnih potreb LRS Jn ljudskih 
odborov, 8—43 

Fizkultura: 
komisija  zanjo,   ustanovitev  in   Imenova- 

nje, 26-151, 26—156, 60-301 
Flora: 

redka, nje zavarovanje, 28—188, 26—156 

G 
Geodetska sitroka, glej: stroka! 
Geodetska  uprava: 

pri vladi LRS, ustanovitev, 14—78 
0 eoi ozka stroka, glej: »t roka! 
Glasovalni listek: 

za  oeebe,   zaposlene  pri  eïupnlh"  tfelm", 
vaoreo v št. 47 

Glavna direkcija, glej: 'dlreïdjal 
Golob & Co.: 

tovarna kemičnih" izdelkov • •., podržav- 
ljena, nje likvidacija, 3—10 

Goepodarekt «vet: 
pri vladi FLRJ, nJega navodila, aetanovÄev 

komisije pri vladi LRS za izvajanje teh, 
2—6 

Gospodarski učenci: 
obvezni serijski zdravnMIt pregledi lefi, 

19—110, njih Številčno raimerje • obra- 
tih", 1-1 

Gospodarsko podjetje, glej: podjetje! 
Gospodarstva: 

LBS, gozdna, ustanovitev glavn« 'direkcije 
«nje, 46—280 

SAN* &*•*> 8*eJ: VfflWh 

Gostinstvo: 
in   turizem,   ustanovitev  uprave   zani, 

22—130 
Gostišča: 

privatna in zadružna, kategorizacija, 9—49, 
17—92,   državna,   republiškega   pomena, 
razvrstitev, 18—104 

Gozdarska stroka, glej: stroka! 
Gozdarski   in»litu.t  S'ovenije: 

ustanovitev,  17—89 
Gozdovi: 

nedržavni,    ustanovitev   uprave   zanje, 
53-332 

Gradbena  dela: 
ki jih investira LRS. oddaja, 18—96 

Gradbena dovoljenja: 
izdajanje, potrditev projektov, 13—67 

Gradbena stroka, glej: stroka! 
Gradbene storitve: 

elementi njih cene, 7—40, podlaga za ra- 
čunanje   nepredvidenega   dobička    pri 
stroških zanje, 4—15 

Gradbeni delavci: 
plače in skupine, 18—101 

Gradbeni material: 
izročitev, obvezna, 19—113 

Gradbeni stroji: 
prijava, 19—118 

Grahorica: 
pridelovanje semena, 24—148 

H 
Hidrometeorološka elužbai 

ustanovitev uprave, 21—126 
Hidrometeorološka stroka, glej: etro&al 
Hmelj: 

divji in podivjani, iztrebljenje, 20—116 
Hmeljniki! 

prepoved krčenja teh, 42—245 
Honorarji: 

avtorski, za književna, umetntSTre. In 
stvena dela, 26—153 

uslužbencem prosvetno-znanstvene stroke, 
48-264 

Imenovanje: 
komieile,   repubHSke,   sa   prevedbo  'drl. 

uslužbencev, 20—117, 
komisije za lizkulturo, 26—• 
komisije  w» končno  Mkvidadjo  kmečkfti 

dolgov, 15—79, članov namestnikov t« 
komisije, 80—177 

komisije s« presojo pr*vioe opravljan)« 
odvetništva, 4—6 

ministra z* kmetijatvo in gozdamtro LRS, 
9—47 

ministra-'   «a   komunalne   zadere   LRS, 
24—141, določitev namestnika, 24—142 

ministrov: za proaveto, za leeno induetrl- 
Jo, za komunalne zadeve, za trgovino in 
preskrbo, za lokalni promet, za delo In 
breg ••••••, 36—198 

odbora za illcvidaeljo kreditnih zadrug. 
19—114, 27—162 

okrajnih volivnih komleij, 42—240, 48—206, 
44—268, 46-276, 4A-277, 46-278 

predeednika republiškega ranoditoa LRS, 
8-45 

republiške    volivne    komisije,    41—286, 
42—238 ' 

•talnih  razsodnikov republiškega razsodi- 
šča LRS, 18-98 

Imetniki: 
avtorskih"  pravic,  povračilo za   izvajanji 

njihovih del, 26-162, 26-153 
Imovina: 

splošna, ljudska, dodelitev parcele it. 320 
v Sk, Loki T. up/ivp vladi LRS, 45—270 



O  — 

Individualna   stopnja: 
Pi'.lc'^a    ..'cólcka,    ìZi'iirimavanie     'V-   2')<ì 

|i"pr   v M   38 
Ill'IllStrijii 

lesna       ustanovitev      m.rcistrstva     zuujo. 
35--107 

Industrijska  podjpljn   f.'iej:   podjetja! 
Industrijsku raziskovanja: 

ustanovitev  zavoda  wnje. 18—95 
lii(ìi:>tnjaki   servici: 

ustanovitev e kivne dii'ekmjp zanje. 50—303 
Indii&lrijsko tehnična  široka, glej: široka! 
Inozemski (iglavci, 

in nameščenci,  izdaianje dovoljenj za  za- 
poslitev. 29—170 

Institut: 
gozdarski, Slovenije, ustanovitev, 17—89 

Inšpekcijska dela: 
opravljanje te tudi  za obrtno, trgovsko in 

drugo  delo  po   pristojnih   odsekih  pri 
OIO. 4—te 

Inšpektorati : 
delovni. rudarski v Trbovljah In V lenju, 

4—17 
Invalidi: 

Izplačevanje prejemkov, 1—2 
vojaški, vojni in druge osebe, njih zdrav- 

niški pregled, izplačilo računov in re- 
ceptov, 10—55 

izdajanje potrdil po ljudskih odborih 
zanje, 33—103 

Invalidna mladina: 
ustanovitev doma v Kamniku, 21—126 

Izdajanje, 
dovoljenj za delo inozemskim delavcem in 

nameščencem, 29—170 
anko učinku jočih zdravil in zdravilnih pre- 

paratov, 15—76 
gradbenih  dovoljenj,  potrditev  projektov, 

13-67 
potrdil za  zaposlitev  delavcev   in  name- 

ščencev, 19—111 
Izdatki: 

LRS   za proračunsko  leto  1947, pregled, 
17-83 

Izdelki: 
z enotnimi cenami na področju LRS, pre- 

vozni stroški zanjo, 43—261 
tobačni, objavljanje kontingente v prodaji 

na drobno, 17-91, 20—118 
Izid: 

dopolnilnih volitev na priključonem ozem- 
lju LRS, 61-312 

Izločitev: 
parcele et.  320 k. o. Šk. Loka iz  splošno 

ljudsko Imovine in nje dodelitev   v upra- 
vo vladi LRS, 46—270 

Izpit: 
liinooperaterjcv, 1—3 
odvetniški, opravljanje, 28—166 

Izpitna komisija, glej: komisija I 
Izplačevanje: 

invalidskih prejemkov, 1—2 
Izplačilne blagajne: 

opozorilo zanje, 22—183 
Izračunavanje: 

individualne    stopnjo    rednega    dobička, 
'   36—206, popr. v št. 38 

Izročitev: 
gradbenega   materiala,   obvezna,   19—118 

Iztrobljevanje: 
divjega  in  podivjanega  hmelja,  obvezno, 

20—116 
Izvajanje: 

kreditnega plana za leto 1947, 25—149 
navodil Gospodarskega svota FLRJ, 2—6 
uredbe o obvezni prijavi površin in upo- 

rabo zemljišč, 23-136 
uredbe   o   likvidaciiJ   kreditnih   zadrug 

23-135 

1/vrženje: 
Ui;/ULJ (bruceloza) pj i ovcah in kozah, pre- 

jir«••'•;•:!i;» in zatikanje. ."1—314 

kraško, uprava za.,je, ustanovitev. 38—210 
.vue holrn'cp. JJIPJ:  bolnice! 

K 
Kandidatna lista: 

za 'olitve poslancev v Zvezni svet na pri- 
ključenem     ozemlju     LRS,     potrditev, 
47—238, popr.  v št.  48 

Kategorizacija: 
drž.   gospodarskih   p *ljetij   lokalnega  po- 

mena, 30—172 
zadružnih in zasebnih gostinskih podjetij, 

9—49. 17—92 
Kazni: 

za  upravne  prekržke,  5—23 
Kinematografi: 

v Kranju in Mariboru, izročitev teh kra- 
jevnim  Ij. odborom, 36—203 

Ki'   ,,u.tc,.u'ija: 
ustanovitev komiteja zanjo,  32—187, 50— 

S02 
Klnoopo rate rji: 

opravljanje izpita. 1—3 
Kislina: 

80% na, način prodaje, 50—307 
Klanje: 

ovac, prepovedano. 22—129, živine, 33—190 
Klavna živina: 

domala, nagrada za kože. oddaja leh, 34— 
195. 37-208 

Kmečki dolgovi: 
prenos ]jkvidacij,-.kih zadev, 10—53 
komisija za njih likvidan io, 15—70 

Kmetijska  posestva: 
državna, arondacija. 18—93 

Kmetijska stroka, gloj: stroka! 
Kmetijski nadzornik: 

nov poklic v kmetijski stroki, 42—248 
Kmetijski etroji: 

bivših vaških strojnih  skupnosti, prijava, 
16-82 
večji, njih registracija. 17—90 

Knjigo: 
depozitne, vodstvo teh. 41—237 

matične, uničene ali izgubljene, obnova, 
42-250 

poslovno, za odvetniško pisarne. 23—137 
skrbstvene, vodstvo teh, 41—236 

Književniška dela: 
povračilo avtorjem za njih izvajanje, 26— 

152, višina  avtorskih  honorarjev zanje, 
26—153 

Kokoši: 
obvezno cepljenje proti kugi, 29—16S 

Komisija: 
drugostopna, za končno likvidacijo kmeč- 

kih dolgov, 15—79, imenovanje članov 
namestnikov, 30—177 

izpitna, za posluževale« motorjev, nje no- 
vi predsednik, 53—333 

načrlna LRS, komisija za stanaardizacijo 
pri njej, ustanovitev, 6—28 

republiška, volivna, imenovanje 41—235, 
42-238 

republiška, za prevedbo diž. uelužbencov, 
imenovanje, 20—117 

volivna, okrajna In mestna, imenovanje, 
45—275 

za fizkulluro. ustanovitev, imenovanje čla- 
nov, 26-151, 50-301 

Komisija: 
za oživotvorjonje uiedb vlade FLKJ o ;''>:i 

mutaciji   in  cenah,   nje   ustanovitev   pii 
vladi LRS. 2—6, nje ukinitev, 18-105 
za presoju pravico o opravljanju odvelm- 

štva, imenovanje, 2—5 
za   standardizacijo,   pri   načrtni   ••••-, ;i 

LRS, ustanovitev, 6—28 
za zadruge, ustanovitev, ustroj in delovne 

področje, 6—27, imenovanje, 7—42 
zdravnlSko-delavsKa,   strokovna    pr>   Dr/ 

zavodu za soc. zavarovanje v Lj., 4--is, 
nje pristojnost tudi za podružnico v A| 
dovščini. 48—292 

Komisije: 
voli v no.   okrajne,   imenovanje,  42—240. 43. 

—256,   44—268,   45—275,   4C- 277.   46 - 
278 

Komite: 
za kinematografijo. 32^-ltl7. 50—302 
za erednjp in nižje strokovno sopivo  39 — 

212 
Komunalna podjetja, glej: podjetja! 
Komunalne zadeve: 

LRS, imenovanje  ministra  zanje,  24-141 
Kontingent: 

tobaka. mesečni, obavljanje v prodaji  na 
drobno, 17-91. 20-118 

Kontrola : .  % 
in preskušanje meril !n plemenitih kovin. 

delovno področje, pristojnost njenih or- 
ganov, 42—251 

mer in plemenitih kovin, stroka o tem na- 
činu 40—215 

Kontrolna stroka, glej:  stroka! 
Kolek s: 

drž   podjetje za  promet e kožami  v Lj., 
odkupovanje turovih  kož,  22—182 

Kotlovne naprave: 
posluževalcj   teh.  imenovanje   rireiVednika 

izpitne komisije zanje, 53—333 
Kovine: 

njih leonini.,   stroka o tem, 40—215 
Koze: 

preprečevanje  in zatiranje kužne   bolezni 
brucelozo pri njih, 51—314 

Kože: 
domače klavne živine, odkup, 22—132, na- 

grade zanje, 34—195 
Krajevni ljudski odbori, glej: odbori I 
Krajevni samoprispevek: 

uredba o njem, 21—122 
Kraji: 

v LRS, ra vrsti t ov teh v dostavn* ••••••, 
18—106. 34—196, 51—316 

Kras : 
ustanovitev uprave za njega-pogozdovanje 

in melioracijo. 51—313 
Kraške jamo:   v 

ustanovitev uprave zanje, 3S—210 
Krčenje: 

hmeljnikov, prepovedano, 42—245 
Kreditno zadruge: 

odbor za likvidacijo, imenovanje   19—114, 
27—163, likvidacija teb 16—81, 23—135, 
popr. v št. 21 

Kreditni plan: 
za L 1947. izvajanje, 25-149 

Kri: 
odškodnina dajalcem zanjo, 51—317 

Kriminalistična stroka, glej: etroka! 
Krompir: v 

letine 1947, obvezna oddaja, 24—144. po- 
milostitev oseb, obsojenih zaradi krfit- 
ve uredbe o lom, 27—157 

Kuga: 
kokošja, obvezno isiclìfio cepljeni« oroti 

njej, iS)-m > .        *    • 



Kiilliinio-umetnilke prireditve: 
polov alluce zanje, ustanovitev. 27—159 

Kužna bolezen: 
bi ureloza. pri ovcah  in  kozah,  piepr^če- 

vanje in zatiranje, 51—314 
Kv.ibficirani delavci, glej: delavci! 

L;'--'in!, i: 
/.«•mlpSkili posestev na priključenem oženi- 

li u LBS, poziv zanje. 51—318 
Lc-jia industrija: 

ustanovitev  ministrstva  zanjo.  35—397 
Li .-neindustrijske naprave-žage: 

v LKS. njih razglasitev za podjetja  repu- 
bliškega pomena. 36—203 

Li-'ek: 

aliif'ivaliu,  za  volivce  pri  skupnih  delih. 
\ zoreč v  št. 47 

Li-la: 
kandidatna.     poslaneev   na   priključenem 

ozemlju LRS  za   volitve  v  Zvezn;  svet. 
47—283 

Lik\ Marija: 
končna. kmečkih dolgov, prence zadev na 

ministrstvo za finance. 10—53, imenova- 
nje drucostopnjo komisije zanjo. 15—79. 
30-177 

kreditnih zadrug, 16—81. 23—135. popr. v 
št. 21, imenovanje odbora, 19—114 

tvnlke Golob & Co., Ljubljana. 3—10 
tvrdke. >Zhelovoc pri Poljčanah. 3—9 

Ljudska republika Slovenija: 
nje upravna razdelitev, sprememba zako- 

na. 5—21 
nje  untava, 4A—20,  razširitev te na  pri- 

ključeno ozemlje, 39—211 
nje državni proračun. 17—S3, zaključni ra- 

čun proračunske dobe, 17—S4 
nje  standardizacija,  komisija   pri   načrtni 

komisiji zanjo, 6—28 
Ljudska skupščina LRS: 

nje poslovnik. 16—80 
nje  Prezidij, ureditev in poslovanje  tega. 

12—59. zakon o njeni, 17—85 
nje «klicanje k I. izrednemu zasedanju. 3— 

*. 
nie sklicanje k I, rednemu zasedanju. 

15—75, zaključitev tega, 28—164 
nje   «klicanje   k   II.   rednemu, zasedanju 

50—279 
razpis  dopolnilnih volitev  vanjo,  43—254 
zapisnik o njenih sejali, glej: zapisniki! 

Ljudska sodišča: 
bodniki-porotniki   teh,  njih   dnevnice,   po- 

vi ačilo stroškov, 2—4 
Ljudski odbori, glej: odbori! 
Ljudski odborniki, glej: odborniki! 
Lo/;4- Angela: 

doživljenjska   mesečna   podpora.   35—199. 
(popv. na 12. strani kaTsaln'l 

M 
Marža, glej: p»ibitek! 
Material: 

•:.adbeni, obveMia izeočHev, 19—113 
Ma! irne knjige: 

obnova. 42—250 
Medicinska fakulteta: 

v   Lj.,  nje onkološki  zavod, obsevanje v 
njem   26—154 

Mere: 
stroka o kontroli ieh, 40—215 

Mesečna podpora, sffej: podpora! 
Med na trošarina: 

v   Ljubljani,     2*9—171,  30—178.  30—170, 
44—269 

Miniftiftvo: 
brez. resora L8S, imenovanje mitmtra, 85 

-198 
•• finance LRS, prenos zadev o končni li- 

kvidaciji ten«mih dolgov ••&•, iß—53 

Mm. -! ; -!\o: 
Za Illdubll'UO 111 1 i " ' I. • : - ! • f > Lit'"- /.'Ociev ', 

dev iz pedroT;,' !e,~|i|. •ndt,.~lr.|ii 35 -!'.!," 
pp'ii't- op"].'''. •1.•.1 ;I:I".I\ nc_;,i MHMVH 

Drž pioddj.ie^a zavoda za iiii'i'.io "b«! 
7—39. .-lannvilev tr j : i \ ; • i i dii'",ci:. 
12—60. 15—271. n-UnoviM "..'vir; di 
rekcije induätrij^-ih swvvu' . '• 303 
ustanovitev zavoda za indut-tr'Hri razi- 
skovanja, 18—95 

za kmetijstvo .n go/.dai -'vo S^KS, imeno- 
vanje ministra 9—IT izločitev zaciev 
lesne  industri]«-   iz njei;a. 35- 197 

za komunalne zadeve LRfe, imenovanje 
ministra. 24 —141. pristojnost v obrtno- 
pvavnih zadevati. 33—191 pristojnost 
glede veeb zadev preskrbe z vodo, kana- 
1 izučijo in komunalne 'elinike ter obno 
ve podeželja, 48—290 

za lesno industrijo LRS. ustanovitev 35— 
197. imenovanje minifl pa. 35—198 

za lokalni promet LRS, ustanovitev 32 — 
182, imenovani«« ministra, 35 —19S 

za ljudsko zdravstvo LRS. u^i.novilev 
glavne direkcije za nabavo n razdelje- 
vanje sanilefnesa blaga pri njem. 13— 
258 

za trgovino m pre*Uibi> Ll!S imenovanje 
ministra. 35—198. izločitev poslov lokal- 
nega prometa iz u.ega. 32-'S2. preime- 
novanje gospodarsko siedi«je >ole, 47— 
280. ustanov ile, upi uve /a odkup. 13— 
257 

Mladina: 
invial'iNka.       dom    v    Kamniku.   21—126 
l|ud-«-.i. [io   ijej organizirana skupna deia 

kako volno udeležene!  teh. 46—281 
Mloko: 

zbiranie  in  obvezna  oddaja. 21—126 
Mletje: 

žita  in   plačilo   m lev nine.33 —102.   53—331 
Mobilizacija: 

motornih in piev'0/nih naHnih škropilnic. 
12-61 

Motoi'ii: 
po«lu/evaici   teh.   .niejunaujo  predsednika 

izpitne koiiiisiie zanje. 53—333 
Miizoisko-k"iiservafoi!-ka nt roka. gl^i: stroka! 

N 
Nabava: 

sanitetnega blaga, ustanovitev uprave, 43— 
258 
Nabiranje: 

cerkvenih prispevkov. 13—69 
prostovoljnih prispevkov, sprememba. 12— 

63 
Načrt: 

petletni. LRS za razvoj narodnega gospo- 
darstva v l. 1947-1951, 31—18 

Načrtna komisija: 
pri LRS, ustanovitev komisije za standar- 

dizacijo pri njej, 6—28 
Nadzornik; 

kmetijski, nov poklic v kmetijski stroki, 
42-248 

Nagrada: 
odveitnikom za delo, (tarifa), 24—147 

Nagrade: 
•• oddajo kož klavne živine, 34—1&5. 37 

-208 
Namestalk: 

ministra  za komualne  zadere,  določitev, 
24—142 

Nameščenci: 
izdaja potrdil o zaposlitvi, 19—111.  ino- 

zemski,  izdaja dovoljeni za  delo. 29— 
170 

Naročnina: 
I      a» radio, letoa, S—• 

Narniloo •_: et-pod arsivo: 
poub'aid-in   « bri,   LRS   za   i/.daianic   ineitb 

o   ««m   ',    22 
•.ist 

«dp'iiah. na', odila ri : < "_; :  . ,l:oU  o  / 'i'.'iMiili 

za  :/v a;.ulje,  12-  66 
\   ;.,'"Kileni   dobiček.  ^!e|    dobiček! 
»premožni 

zfiiav ljenje   Ieh.  22—128.  27-162 
Nenbri'.rer Erna: 

do/iv l'on'ska   nu -.'-nia   porlpoi.i   zanio,   32 
-183 

Nov inarp: 
v drž    ,1'ižlr.   inih   plač«'. 42-244 

O 
Oie-in zbor: 

Orlveiniške zbomirc v Lj   ut*tano\-m. 28 — 
167 

Objavljanje; 
mes°i;nega   koninujenta   prodanega  tobaka 

na drobno. 17—91. 20—118 
Obnova: 

uničenih  in  izgubljenih  mawc.nih knjig, W 
-250 

Obračunavanje: 
pasivnih obresti drž. kreditnih podjetij. 20 

-120 
prevoznih ntroškov za izdelke z enotnimi 

cenami. 43—261 
Obrat«: 

številčno  lazmei'ie  med  učenci in kvalifi- 
ciranimi delavci v njih, 1—1 

Ohraz.ec: 
nakaznice za nabavo usnja in obutve, 31 

— 195 
volivnega   listka  za osebe, zaposlene pri 

skupnih delih, št. 47 
Obresti: 

pasivne, drž. kreditnih podjetij, obraSun«- 
vauje, 20—120 

Obrt: / 
domača,   šola   zanjo     v  Lj.,  sprememb* 
uredbe o ustanovitvi, 6—26 
umolilo, drž. prodajni zavod zanjo v Li> 

prenos oper. upravnega vodstva. 7—89 
Obrtna banka: 

d. d. v likvidaciji v Lj„ poraba iakaiaj» 
aktive, 35—200  ' 

Obrtna podjetja, glej: podjetja! 
Obrana šola, glej: sola! 
Obsevanje: 

na onkološkem zavodu v Lj., «••••&••••- 
nje stroškov, 26—134 

Obvezen odkup: 
volne ovac, 24—143 

Obvezna oddaja: 
krompirja. 24—144 

Obvezna  prijava: 
kmetijskih etrojev, 16—82. površin in upo- 

rabe zemljišč, 28—136 
Obvezni pregledi, glej: pregledi! 
Obvezno iztrebljevanje divjega in podivjaup. 

ga hmelja, 20—116 
Obvezno zaščitno cepljenje: 

kokoši   proti  kokošji  kugi,  29—168. psov 
pnoti steklini. 18—70 

Odbira: 
plemenske živine, 32—186 

Odbor: ^, 
za likvidacijo kreditnih zadrug, imenova- 

nje, 19—114. 27—1.63 
Odbori: 

ljudski,  finansiranje  potreb od  januarja 
marca 1947, 8—43 

pooblastitev za odrejanje odstotkov režij- 
skih stroškov in stopnje dobička drž. 
gostinskih podjetij .lokalnega pomena, 
7-37, 11-56 

volitev odbornikov, zakoni. 19—107. (glej 
tudi popravek na 12. strani kazala!) vo- 
litve, 41-234. 42--239, 43-255, 50-299, 
60-300, 51-309 



Odbori: 
izdajanj  |iiiti(|i|  invalidom  pred nilh'idom 
ini zdravniški  ju pgled. '••    193 
l'n'fiiOf. slirl'-ii onih zndp\  inj t-odi-č •••••. 

•• -21 :i 
pi••^•4"i    nilio\ih    i!r-lii/;i"Mcc\.   42 — 242. 

R--28\ •)0|)•   v >1. 43 in 4(1 
«klicanjp l< prvemu zasedanju   I*- 287, 50 

—20S 
Odbornrki: 

delegiiuni. za nkio/up zbore. Ui \olijo 
predsednike, -odnikp, in »edinke porol- 
tiike okrožnih «odiar, števiio leb iu na- 
čin volitev. 23—134, sklicani P teli. 51 — 
30X. popr. na 12. strani kazala 

ljudskih odborov. izvolitev. 10-107. 41 — 
234, 42-230, 43—255, 50-209. 50-300, 
51—309 

ljudski, v Celju  in Mariboru, števiio teli, 
51—311 

4 (oddaja: 
gradbenih del. investnanili od LRS. 18— 
^ 96 
kož domače klavne živirip. nagrade. 34 — 

195, 37—208 , 
krompirja, obvezna. 27—144 
prašičev, pitanje ten, 30—173 

•*• odkup: 
1   volne, 18—100, 24—143 

kože, surove, 22—132 
uprava pri mia. za trgovino in preskrbo 

zanj, ustanovitev, 43—257 
••, 19—106 
J ivina, klavne, 83—190 

ožiievt 
volitev v ©kraju Slov. Bistrica. 50—300 

Odpisovanje: 
«troškov ••  zdravljenj« nepremožmn, 22 

-131 
Odprava: 

troaerinskega sistema Ljubljane.  30—17S 
Odseki: 

ss» delo  pri OIO,  opravljanje   inlpokeljc 
dele za obrtao, trgonsk» in drugo delo 
po njih, 4—16 

Odškodnina: 
dajalcem krvi, 51—317 

Odvetniška tarifa: 
nagrade za delo. 24—147 

OdvelniSka »bornica: 
V LJ., ustanovitev, 24—145. sklicanje ob- 

čnega zbora, 28—167 
Odvetniške pisarne: 

določitev drugega sedeža zanje, 24—146 
i       poslovne knjige zanje, 23—137, popr. v St. 

26 
Odvetniški izpit:    • 

opravljanje,. 28—166 
Odvetniški pripravniki: 

njih plače, 42—247 
Odvetništvo: 

imenovanje komisijo ja presojo pravice o 
opravljanju tega, 2—5 

Okraji: 
imenovanje volivnih komisij zanje, 24— 

240, 43—255, 43—256, 44—268: 45—275. 
46—277, 46-278 

Okrajno sodišče, glej: sodišče! 
Okrožna razsodišča: 

listano vit ev. 17—87 
Okrožni zbori: 

ki volijo predsednika, sodnike m sodnike 
porotnike okrožnih sodišč, volitve delegi- 
ranih  odbornikov   vanje,   23—-Ï84,  njih 
sklicanje,  51—303.  popr.   na  12.  «Irani 
kazala 

Okrožno eodišče, glej: sodišče! 
Omejitev: 

porabe električne energij*4. 47—284 
Onkološki zavod: 

v Lj., zaračunavanje stroškov za  obseva- 
nje. 2&-• 

:()peka<: 
d. z. o  j. v  L|ubli.iui.Bid i.  |'nd|"1jp repu- 

bliškega pomwia. 26 — 202 
Opeka : 

zidna, ci'iia v  prosti pioda\i, 44—266 
Operativni voditelji: 

dr/.,  gospodarskih   podietii.   bančni   lačunt 
o njib dobičku, 5—24 

Operativno upravno vodstvo: 
drž. prodajnega zavoda za  umetno obrt v 

Lj., prenos tega. 7—39 
Opozorilo: 

izplačilnim blagajnam, 22—133 
Opravljanje: 

izpita za lunoopcraterje, 1—3 
odvetniškega izpita, 28—166 
odvetništva, imenovanje konusi te za  pre- 

sojo pravice do tega. 2—5 
Organi: 

državni, prevzem kinematografov po nji- 
hovi upravi, 30—204 

republiški in okrajni, za  upravljanje dr- 
žavnih  zgradb, njih   določitev,  33—189 

Organizacija: 
agencije oziroma poverjeništev za prevozno 

delo, 19—109. 19—112 
pra\*osodja LRS. na priključenem ozemlju, 

46—279 
reševalnih postaj, sprememba, dopolnitev 

pravilnika, 12—65 
Orna zemlja: 

navodila  za  nje   posetev,   11—58,  15—78 
Orodje: 

kmetijsko, obvezna prijava, 16—82 
Osebe: 
| obsojeno zaradi  kršitve uTedbe o oddaji 

krompirja,  pomilostitev. 27—157 
zaposleno v gospodarskih strokah, obvez- 

ni zdravniški serijski pregledi teh, 19— 
110, popr. v št 21 

zbolele pri prostovoljnem delu. fcociumonc- 
zavarovane. brezplačno zdravljenje teh, 
27-158 

0»ebjo: 
umetniško, v državni «dužni, preiemki za- 

"   nje, 42—234 
Oekrba: 

državnih žrebeev, 10—54 
Osrednji sklad, glej: eklad! 
Ovce: 

striženje teh, 18—99. odkup volne. 18—100. 
prepoved klanja, 22—129, preprečevanje 
in zatiranje kužne bolezni pri njih, 51 
—314 

Ozemlje: 
FLRJ, razširjenje veljavnosti ustave, zako. 

nov in drugih pravnih predpisov na pri- 
ključeni dol. 39—211 

Ljubljane, ukinitev trošavinskega «eterna 
na njem, 30—178 

URS, priključeno, kdaj, začno teči in kdaj 
iztečejo roki, določeni  v predpisih LRS. 

na njem. 48—289, razpis dopolnilnih vo. 
Utev v skupščino LRS, 43—254, volivni 
okraji, volivne enote, volivno komisijo 
in poslanci, 45—272, 45—273. 45—274 

trahomeko. zatiranje trahonra. 30—175 
Oživotvorjenje: 

uredb vlade FLRJ o akumnlaeiji in cenah, 
izvajanje navodil Gospodarskega sveta 
vJade  FLRJ,   ustanovitev   komisije   pri 
vladi LRS za to. 2—6 

Parcola: 
v Šk. Loki. dodelitev v upravo vladi LRS. 

45—270 
Pasovi: 

dostavni, na ozemlju LRS, določitev teh, 
18-106. 34-196. 51-316 

PavšaKeti: 
plačevanje davka od prometa proizvodov. 

27-161, 30-176 

Pedagoška šola: 
višja, v Li., ustanovitev. 27—160.  popr. v 

št. 28 
Petletni plan: 

za razvoj narodnega go*podar«iva LKS v 1. 
1047—51. 31-181 

Pisarne: 
odvetniške.    i»*lovjic   knjige   zanje.   '_:'> 

137, popr.   N   št.  25.  dolorile\   dnrgpga 
sedeža  zanje. 24—146 

Pitanje.: 
prašičev in njih oddaja. 30—178 

Plača: 
delovnih moči v odstotkih (dodatna) v drž. 

gradbenih podjetjih republiškpgn in lo- 
kalnega  pomena. 7—41 

novinarjev in puhlic »tov v drž. nln/.bi, 42 
—244, popr. v št. 43 

odvetniških pripravnikov. 42—247 
poklicov v raznih -t rokah, glej: *> i i-i > k « • î 
temeljna, sodnikov okrajnega in okrožne- 

ga sodišča, povi.ški. 43- 262 
temeljna, za poklic  svišji   znatu-Ueui co- 

delavecî. 50—305 
Plačevanje: 

davka od prometa  proizvodov pavšalNtov. 
30-176 

Plačilne skupine: 
gradbenih delavcev. 18—101 

Plan: 
kreditni, za leto 1947, 25—149 
petletni, za.razvoj •••. got-podnih a l.KS, 

31-181 
Planerska stroka, glej: etrokal 
Plemenska živina: 

nje odbira, 32—186 
Plemenitev: 

drž. žrebeev. oskrba teh. 10—54 
Pobiranje: 

mçetne trošarine v Ljubljani. M—171, 30 
-ISO 

Podivjani hmelj: 
iztrebljevanie tega. 20—116 

Podjetje: 
in uprava, višina dela dobička, g katerim» 

«.meta prosto razpolagati, 6—32 
»Kûtekec v Ljubljani, odkupovanje «iro- 

vih kož. 22—132 
•»Opekac d. z o. j.. Ljubljana-Brdo, repu- 

bliškega pomena, 36—202 
oziroma glavna direkcija, višina dela do- 

bička, s katerim prosto razpolag«. 4S— 
294 

>Toplovod- v Kranju, republiškega pome- 
na, 36—201 

>Tovarna kos in srpov Sv.  Lovrenc  na 
Pohorju, uMauovirev, 3—11 

Podjetja: 
državna gospodarska, lokalnega pomena, 

bančni računi njihovega dobička. Ó—24. 
kategorizacija, stroški, dobiček, raz'deli- 
tev tega in sklad vodstva, 30—172. stop- 
nje rednega dobička. 36—206. popr. v 
št. 38 

državna gœpodaiekn republiškega pome- 
na, popr. v št. 32 
višina dela predvidenega in nepredvide- 
nega dobička, s katerim «me.jo pio.-io 
razpolagati. 6—33 

državna gostinska, lokalnega pomena, po- 
oblastilo ljudskim odborom za odrejanje 
odstotkov režijskih stroškov in stopnje 
dobička. 7—37. navodila za te, 11—Vi 

državna goerinftka, republiškega  in  'oknl- 
nega pomena, njih razvrstitev. 6—30 
navodila za določanje stroškov feh. 11— 
56 
etopnja dobička teh, 3—8 
odstotek režije, 6—31 / 
višina dela dobička, e katerim »mejo 
prosto razpolagati, 28—140 

državna gostinska, zasebna iu zadružne, 
njih katefiorisaeya, •—.46, 17—» 



Podjetja: 
državna gradbena, plačilno stopnje dolav- 

razvrsliiev  ten,   18—104 
dr/..ivtia, çraribena, plačilne stopnje delav- 

cev,   18-101 
individuimi   h'opsjp   predvidenega   do 
b:čka.  18 — 102. razdelitev  te««.  18—103 
rat .:r.;ti)ja   nepredvidenega   dobitka   pri 
•vtrošUih  njihovih slontev   4—15 

državna     gradbena,    lokalnega     pomena 
d.-;ioi'uacijöke ft'-pnjp,  48—293 
.•ene etonlnv   razdelitev dobička, 7—84, 
"'-•••td vodiva, 7-35 

državna gradbena, republiškima in lokal- 
nega poiiiena, ••••••• cene, njihovih 
-!r,ntei, 7- t'i ' 
•i <.;ni r-'.ro^k; gradbišča, ujirave, dodat- 
ki   •• bruto  plačo delovnih  moči, 7- n 

••.-'•."••. obvezna izročitev gradbenega 
n.r.criala ••••, prijava strojev, 19— 
113 

cr/nvna obrtna, komunalna in za upravo 
«-.'.-!iii>v*ama';ih «irrajb, njihov amortizacij- 
ski riii'sd, ••-••5 

dr. ru na oai.upiia. rrvuMiJl.^a m lokalne- 
ga pomeril, njih stroSki, 37—207, popr. 
v št   38 
sklad vodstva in orri-dmi, sklad teh, 38 
—209 

državna trcov-ika, '.davna direkr:ja zanje, 
ustanovitev, 44— 265 
trgovska, na drobno, sprememba o ,.do. 
stavnih pasovih za določitev popusta m 
pnbitka, 18—10(3, 34-190, ìPìO v Siov. 
Primorju. 51—316 

državna trgovska, republiškega m lokal- 
nega pomena, določanje stroškov, 6—29 

državna rudarska in industrijska republi- 
škega promena, pian-••• znižanje proiz- 
vajalnih ßtrojkov. 29—109 

reoubhSkign pomena, le*=no industrijske 
naprave-žage,   razglasitev,  86—203 

republiškega pomena v Slov. Primorju, 
raviasitev, 49—295, popr. v St. 51 

Podlaga : 
za računanje nepredvidenega  dobička pri 

«trcikih gradbenih storitev, 4—15 
Poip'.ra: 

mesečna,   doživljonir-ka:   Mariji   Šalamon, 
Emi  Neuberper   Pepci  'Žagar  in  Eliza- 
beh  ZidatiSek, 32-1&3, 

Ivanu in  Ivani  Sewr, 32—184,  popravek 
na 12. strani karala 

S»ani Rozman, 32—185 
Ar.:/oli Ložar, 35—199, popr. na 12. btrani 

kazala 
Podpore: 

začasne, po odloku NKOJ-a. njih izvajanje, 
12-66 

Poklic:' 
kmetijskega nadzornika, nov, 42—248 
vifjega    znanstvenega    sodelavca,    nov, 

-iS  -291, njega razvrstitev, 50—304, pla- 
ča,  50—305 

Poklici: 
njih  razvrstitev po etrokah, 42—246 (glej 

ludt atroke!) 
odorava   starih,   uvedba   novih   v   pravni 

stroki, 42—249 
Poljedelaki stroji, glej: strojil 
Pomilostitev: 

<,seb,   obsojenih  zaradi  kršitve   uredbe  o 
obvezni prijavi krompirja in oddaji pre- 

.•?.kov, 27—157 
Pomoč: 

iiaoiâka,     pristojbine    zanjo,    23—139, 
44—237, popr. v St  47 

Pooblastilo: 
ljudskim odborom za odreditev odstotkov 

režijskih stroškov in stopnje dobička 
drž. gostinskih podjetij lokalnega po- 
mena, 7—37, 11—50 

Pooblastilo: 
predsedstvi   Prezidija   I .ju Ul.i-   '--iv'ip-riic 

1JK.S   za    i'vôHvanj'j   prošenj   m   pritdlb, 
17--86, [w,ir. i0--l!5 

vladi LUS za izdajanje uiedb nn podiočju 
ri;nodn"',ra gO'-podar*-tvn, 5—22 

vladi LKs  in   njenim članom z.i dolorami' 
kazni  za   upravne  •••••••. 5—23 

Popust: 
(rabatj   za   trgovska   podjetja   na   drobno. 

določitev  dostavnih pasov za  njega  do- 
ločitev.   18—10U.   34—196,   ;   Slov    Pri- 
morju, 51—316 

Poraba: 
električne energije, omejitev, 47—284 

Porotniki: 
ljudskih 60dišč, dnevnice, povračilo polnili 

stroškov, 2—4 
okiožnih   sodišč,   volitve   delegiranih   od- 

bornikov  v  okrožne zboro  za  izvolitev 
teh, 23—134 

Posestva: 
drì'fivna kmetijska, arondacija, 18—03 
zemljiška,   na   priključenem  ozemlju   LRS, 

poziv lastnikom, 51—318 
Posetev; 

orne zornije, 15—78 
Poslanci: 

voljeni   na  priključenem  ozemlju   LRS, 
45—273,   16--276, 47-283. 51—312 

Poslovalnica: 
za   kulturno   umetniüke   prireditve,   usta- 

novitev, 27—159 

Poslovanje: 
Prezidija   Ljudske  ••••••••  LRS,   njega 

notranja ureditev, 12—59 
Poslovne knjige: 

IvMniSkf   pisarne,  23—137.   popr.   v 
št  25 

Pc, : 
Lju : ko skupščino LRS, 16—60 

Postaje: 
reševalne,, sprememba in dopolnitev ured- 

ba,   12—62,   pravilnika   o   organizaciji, 
12-65 

Pottavitev: 
ministrov v vladi LRS, 35—198 

Postopek: 
za določanje enotnih  cen v  LRS, 13—08, 

13-71 
za določanja etroîkov drž. trgovskih pod- 

jetij rep.  in lokalnega pomena, 6—29 
Potovanja: 

službena,   povračilo  stroSkov,  34—104 
Potrdila: 

o zapcûJitvi delavcev in nameščencev, iz- 
dajanje, 19—111 

Potrditev: 
dodatka za terentko delo, 51—315 
individualne   stopnjo   predvidenega   dobi. 

6ka za gradbena podjetja, 18-4102 
kandidatne liste ••    volitvo poslancev v 

Zvezni    svet    FLRJ na    priključenem 
ozemlju LRS, 47—283, popr. v št. 48 

uredb, ki jih je izdala vlada LRS na pod- 
lagi zakona o pooblastilu, 63—328 

Poverjeništvo; 
za prevozno delo. organizacija in dolžno- 

sti, 19—109 
za provozno delo pri MLO v Mariboru in 

Celju, ustanovitev, 19—112 
Poviški: 

temeljne   plače po elužbenih   le-tih  usluž- 
bencem zdravstvene stroke 43—263 
sodnikom  okrajnih  in  okrožnih sodi.šč, 
43—262,  uslužbencem     prosvetrio-2nan- 
stvene stroke. 43—264 

Povračilo: 
imetnikom   avtorskih   pravic   za   izvajana 

književna in umetniška d"la- 26—152 
!     fiflilvenih stroškov, 14—7-1 
1     stroškov službenega potovanja, 34—194 

.--trr.iku 
it 

14, 
POVIJ me. 

zemlj.?''   ob ,i rr.i   pri;a\a    >:>    J36 
poziv: ' 

:.'if.tinki»i4  Z"1':1.:  č  li.i    •!••     . 11- • -1 : - ni  or.i ni. 
lju, 5i--::i ) 

Požarno-'ani'!.--:iii  it1- repi; 
ravnanje z ognieiu m ;• predmeti z ra^ne,- 

fiilnini   :n   rai-p'K.iiim  'jčinkom,  fi -25 
Pia'iči- 

piîaiiiti m oddaja, 30- '73 
nalezljiva   ohroniclo-'t   ••   njih,   prepre- 
čevanje  in zatiranje.  13    260 

Pravica: 
oprav!;jiija iidvelii'J-tv.'i. konvsija -/.a preeo- 

jo o lem, 2—5 
Pravice: 

avtorske,   povračilo   Imetnikom   teh,  26— 
152 

Pravna stroka, glej: stroka! 
Pravni predpisi, glej: predpieil 
Pravosodje: 

na priključenem ozemlju, organiiartja te- 
ga, 46—279 

Predmeti: 
iz plemenitih kovin, delovno področje, ßo- 

dož in pristojnost organov za preskuša- 
nje teh, 6-25 

z raznesilmm in  raznočnim učinkom, po- 
žarnovarnostni ukrepi za ravnanje z nji. 
mi. 6—25 

Predpisi: 
o strokah, veljavni tudi za uslužbenec Pre- 

zidija LRS, 53—330 
pravni, razširitev teh na priključeno ozem- 

lje, 39-211 
Predsedstvo: 

Prezidija Ljudske skupščine LRS, poobla- 
stilo   za   reševanje  proäetij  in   pritožb, 
17-86 

Predvajanje: 
književnih  in umetniških del,    povraïilo 

avtorjem, 26—152 
Pregled: 

izdatkov in  dohodkov  po drž.  proračunu 
LRS za . 1947, 17—83 

Pregledi : 
zdravniâki eerijaln, obvezni, oseb zaposle- 

nih v  nekaterih  gospodarskih strokah, 
in gospodarskih učencev, 19—110, popr» 
v St. 21 

Preimenovanje: 
srednje   gospodarsko   šole   MTP.   47—286 

tovarne kos in srpov,  Slovenj  Gradec, 
3-11 

ustanove .»Bolnica za duSevno bolezni« v 
Ljubljani, 49—296 

Prejemki: 
drž.   in   republiških   uslužbencev   in   drž. 

uslužbencev  ljudskih odborov,  dopolni- 
tev uredbe, 48—288, popr. v £l. 43 in 40 

invalidski, izplačevanje, 1—2 
umetniškega osebja v drž. službi LRS, 42 

243 
uslužbencev    prosvetno-znanstvono stroke, 

43-263 
uslužbencev Prezidija LRS, 53—330 
v naravi, donami ekvivalent zanjo, 47— 

-243 
Prekrški: 

upravni, kazni  zanje, pooblastitev     vladi 
LRS in njenim članom za določanje teh, 
5-23 

Prenos: 
oper   upravnega vodstva    drž. prodajnega 

zavoda za umetno obrt v L]., 7—39 
skrbstvenih   zadev  od  sodiS?   na   ljudske 

odbore, 39-213 



Preparati: 
zdravilni, izdajanje, 15—76 

Prepoved: 
klanja »vac, 22—129 
krčenja  hmeljnikov,  42—2-15 

Prevedba : 
drž.   uslužbencev,   imenovanje   ropubliške 

komisije zanjo, 20—117 
Prevozno  delo,   glej:   delol 
Prezidi j: 

Ljudske skupščine LRS, notranja ureditev 
in poslovanje, 12—59 
predsedstvo  tf"ja,  pooblastilo zanj za re- 
ševanje proženj in pritožb, 17—86, popr. 

20—115 
uslužbenci tega, predpisi o strokah in pre- 

jemkili veljajo tudi zanje, 53—330 
zakon o njem, 17—85 

Pribitek: 
marža,  za  trgovska  podjetja na  drobno, 

štirje dostavni pasovi za njega določitev, 
18-106 

' Pridelovanje: 
semena detelje in grahorice, 24—148 

Prijave: 
gradbenih strojev, 19—113 
kmetijskih etrojev In orodja, obvezna, 16 

-82 J/ 
površin in uporabe zemljišč, obvezna 23 

-188 
Priključeno ozemlje: 

imenovanje Okrajnih voHvnlh komisij, 42— 
240 

izid dopolnilnih' voliter • Ljudsko skup- 
ščino LRS, 51-312 

kdaj začno teži, kdaj iztečejo roki, določeni 
T predpisih LRS, na nJem, 48—285 

organizacija pravosodja na njem, 46—279 
poslanci •• Tmrmi «vet, potrditev kandidat. 

ne Uste, 47—283, popr. St. 48 
poziv  lastnikom   zemljiških  posestev,  51 

-818 
razdelitev tega na voWvne enote, 46—278 
razdelite* tega na dostavne pasove, BI— 

sie 
«zgltaeftev podjetij republiškega' pomena, 

49—2«, popr. T «t. 68 
razširitev uetave in zakonov LBS nan], 

88-211 • 
•klicanje novokvolJonih odborov k «aeeda- 

nhl, 48—287 
Merlilo ••••••••• ca Ljudsko  efcupSHno 

LR8, 46—278; sprememba, 48—276 
, volitev odbornikov krajevnih ljudskih od- 

borov, 41—234 
Pripravniki: 

odveferfSfcl, plefte, 42—247 
Priredi*»*: 

leulturno^iimetniSke, poslovalnica zanje, 27 
189 

riepevkl: ' 
cerkveni, nabiranje,  18—69, prostovoljni, 

nabiranje, 12—63 
rietojbine: 
ea babieko pomoč, 28—189, popr. v M. '47 
za  zdravljenje  v  javnih  bolnicah,  spre- 

memba, 8—12 
za zdravljenje v drž", bolnicah in zdra- 
viliščih za tuberkulozne, 21—124, 26— 
154 

*rietoinoet: 
geodetske uprave pri vladi LRS, 14—78 
ministrstva za komunalne zadeve v obrtno 

pravnih zadevah 83—191, v zadevah pre- 
skrbe z vodo, kanalizacije Itd, 48—290 

odsekov za delo pri 010, nje razširitev, 
4—16 

organov za preskušanje in kontrolo meril, 
• 42-25*   ,     • -• - * .     • -  - 

Pristojnost: 
republiška in okrajna pri upravljanju drž. 

stanovanjskih zgradb,  33—188, S3—189 
zdravniško-deiavske komisije pri  Drž. za- 

vodu za eoe. zavarovanje v Lj. tudi za 
podružnico v Ajdovščini, 48—292 

Pritožbe: 
poslane Ljudski skupščini LRS, izdajanje 

odločb o teh po predsedstvu Prezidija, 
17—86 

Privatna gostišča: 
kategorizacija, 9—49, 17—92 

Prodaja: 
zidne opeke, prosta, 44—266 
80% ocetne kisline, 50—307 

Prodajalci: 
tobaka     obvezno objavljanje    prodanega 

kontingenta, 17—91, 20—118 
Proizvajalni: stroški, glej: stroški! 
Proizvodi: 

in storitve, enotne cene zanje, 7—38 
plačevanje davka po pavSalistih, 27— 161, 

30—176 
Projekti: 

njih odobritev, 13—67 
Promet: 

lokalni, ustanovitev ministrstva zanj, 32— 
182 

proizvodov, plačevanje davka od njih po 
pavšalistih, 27—161, 30—176 

e kožami in tekstilijami, ustanovitev tv. 
Koteks. 22—182 

z zeljem, ukinitev odredbe, 4—19 
Proračun: 

LRS, finančni zakon, 17—83 
Proračunska doba: 

zaključni račun LRS, 17—84 
Proetovoljni prispevki: 

nabiranje, sprememba, 12—63 
Prostovoljno delo, gloj: delol 
Prosvetno znanstvena stroka, glej: stroka I 
Prošnje: 

in  pritožbe,     poslane  LJudeki  skupščini 
LRS, izdajanje odločb o teh po Prezidi. 
Ju, 17-66 

Pai: 
cepljenje proti steklini, obvezno, 18—70 

Publicisti: 
v državni eluibi, plače, 42—244 

R ^ 
Rabat, glej: popusti . " 
Račun: 

•••••&• LRSj za dobo Julij — december, 
1947, 17-84 

Računi: 
bančni, o •••••• drl gospodarskih pod- 
jetij lokalnega pomena in njihovih opera- 

tivnih upravnih voditeljev, B—24 
Računanje: 

nepredvidenega dobička pri stroških' grad- 
benih storitev, 4—15 

Radio: 
letna naročnina, 9—48 

Razdelitev: 
dobička drl gradbenih podjetij, 7—84 
predvidenega dobička gradbenih podjetij 

republiškega pomena, 18—103 
priključenega ozemlja LRS na volivne eno- 

te, Število poslancev, 46—278, 46—276 
upravna, LRS, sprememba zakona, B—21 

Razglasitev: 
>0peke< d. d, v LJ., 86—208 
podjetij republiškega pomena 'lieg)', 86— 

203 
podjetij republiškega pomena v Sloven- 

skem Primorju, 49—295, popr^ j, St, 53 

Razglasitev: 
»Toplovoda« v Kranju, 36—201 
trahomskega ozemlja, 30—175 
zdravilišča Senožeče za zdravstveno usta. 

novo rep. pomena. 47—282 
Raziskovanja: 

industrijska,   ustanovitev   zavoda,   18—95 
Razlaga: 

avtentična,  o stroških  selitve,  povračilo, 
13-72. 14-74 

Razlike: 
v cenah, razpolaganje z njimi, 9—50 

Razmerje: 
številčno med učenci in kvalificiranimi de- 

lavci v obratih, 1—1 
Razpis: 

dopolnilnih  vilitev v  Ljudsko skupščino 
LRS na priključenem ozomiju, 43—254 
volitev v krajevne in mestne ljudsko od. 
bore, 41-234, 42-239; 43-255, 50-299, 

50-300 
Razpolaganje: 

prosto z dobičkom podjetij oziroma glav- 
ne direkcije, 48—291 

z razlikami v cenah vlade LRS, 9—50 
Razrešitev: 

in postavitev ministrov v vladi LRS, 35--' 
193 

dolžnost  člana  republiške  volivne  komi- 
sije, 42-238 v 

Razsodišče: 
LRS, republiško, ustanovitev, 8—44. Ime- 

novanje predsednika, 8—45 
Razsodišča: 

okrožna, ustanovitev, 17—87 
Razsodniki: 

stalni   republiškega   razsodišča,  imenova- 
nje, 18—93 

Razvid: 
državljanov LRS, 42—253 

Razvrstitev: 
drž. gostinskih podjetij republiškega in lo- 

kalnega pomena, 6—30 
drž. gostišč republiškega pomena, 18—104 
plačilnih skupin gradbenih delavcev, 18— 

101 
poklicev iz posameznih strok v vrste, 42 

-246 
Recepti: 

in računi za zdravljenje vojaških vojnih! 
invalidov in drugih oseb, sprememba o 
izplačilu teh, 10—55 

Redka flora: 
nje zavarovanje; 23—138, 26—155 

Redni dobiček, glej: dobiček! 
Registracija: 

večjih kmetijskih strojev, 17—90, 42—252 
Regulacija: 

glavnega mesta Ljubljane, urad, 10—52 
Republiška gozdna gospodarstva: 

ustanovitev glavne direkcije, 46—280 
Republiška komisija: 

za prevedbo drž. uslužbencev, imenovanje. 
20-117 

Republiška vollvna komisija: 
imenovanje, 41—235, 42—238 

Republiško razsodišče, glej: razeodiščel 
Reševalne postaje: 

sprememba in dopolnitev uredbe, 12 62, 
organizacija, 12—65 

Režija, glej: stroški! 
Roki: 

določeni v predpisih LRS, Maj zsčno te- 
ci  In  kdaj  iztečejo     na  priključenem 
ozemlju, 48—289 

Rozman Stana: 
mesečna doživljenjska podpora zanjo, 82 

—185 
Rudarska podjetja, glej: podjetja! 
Rudarski inšpektorati: 

v Trbovljah in Velenju, ustanovitev, 4-j^ 
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Sadne škropilnice, glej: škropUuicet 
Samoprispevek: 

krajevni, 21—122 
Sanitetno blago, glej: blago I 
Sedež: 

drugi, •• odvetniške pisarne, določitev, 21 
—146 

Senožeče: 
zdravstvena  ustanova  rep.   pomena,  47— 

282 
Seje: 
Ljudske akupSHne LRS, glej: zapisniku 
Selitveni etroški, glej: stroški! 
Some: 

detelje in grahorice, pridelovanje, 24—148 
Serijski pregledi, glej:  pregledil 
Sklad: 

amortizacijski, drž. obrtnih,    komunalnih 
podjetij in podjetij za upravo stanovanj- 
skih zgradb, 36—205 

vodstva in osrednji eklad drž. gradbenih 
podjetij lokalnega pomena, 7—35, 20—119 
vodstva  in osrednji eklad drž. odkupnih 

podjetij   republiškega  in   lokalnega   po. 
mena, 38—209 

Sklicanje: 
Ljudske skupščine LRS k I. izrednemu za- 

sedanju, 3—7, k I. rednemu zasedanju, 
15—75, k II. rednemu  zasedanju, 50— 
297 

okrožnega   zbora   delegiranih   odbornikov 
ljudskih odborov k zasedanju, 51—808. 
popr. na 12. strani kazala 

novoizvoljenih krajevnih ljudskih odborov 
k zasedanju, 51—309 

Skrbstvene knjige: 
njih vodstvo, 41—236 

Skrbstveno zadeve, glej: zadeve! 
Skupščina: 

Ljudska LRS, sklicanje k I. Izrednemu za. 
sedanju 3—7, k I. rednemu zasedanju, 
15—75, k II.  rednemu zasedanju, 50— 
297,  poslovnik,  16—80, notranja uredi- 
tev in poslovanje Prezidija, 12—59, do- 
polnilne volitve poslancev iz priključe- 
nega    ozemlja    zanjo, razpis,    43—254, 
izid teh, 51—312 

Služba: 
hidrometeorološka, uprava, 21—126 
krajevnih babic, 18—94 
novinarjev in publicistov, državna, 42—244 

Službena leta, glej: placet 
Socialno zavarovanje: 

ustanovitev sveta LRS, 12—64 
Sodelavec: 

višji, znanstveni, nov poklic, 48—291, raz- 
vrstitev  tega,  50—304,  temeljna plača, 
60—305 

Sodišča: 
izročitev skrbstvenih zadev  ljudskim od- 

borom, 39—213 
ljudska, sodniki-porotniki teh, dnevnice in 

povračilo stroškov, 2—4 
okrožna, volitev delegiranih odbornikov za 

okrožne zbore, 23—184 
poviški  temeljne   plače  po  službenih le- 

tih za sodnike, 43—262 
Sodišče: 

višje, disciplinsko, ustanovitev, 4—14 
Sodniki: 

okrajnih   ki okrožnih sodišč,  poviški   te. 
meljne plače, 43—262 

-porotniki ljudskih sodišč, dnevnice in po- 
vračilo stroškov, 2—4 

Srednja gospodarska Sola, glej: iola! 
Srednje Šolstvo: 

komite ••••, ustanovitev, 89—212 
Standardizacija: 

ustanovitev komisije pri načrtni komisiji, 
e—sìa 

Stanovanjske zgradbe: 
držaje, določitev pris'ojnosti  upravljanja 

teh,   33—188,   določitev   republiških   in 
okrajnih   organov   za   upravljanje   teh. 
33—189 

Statistična stroka, glej: stroka I 
Steklina: 

psov, obvezno zaščitno cepljenje proti njej, 
13-70 

Stopnja: 
amortizacijska gradbenih podjetij lokalne- 

ga pomena, 48—293 
dobička  drž.  gostinskih podjetij  rep. po- 

mena, 8—8 
Individualna,   rednega   dobička,   izračuna- 

nje, 36—206. popr. v št. 38 
Storitve: 

drž. gradbenih podjetij, cene zanje, 7—34 
enotne cene v LRS zanje, 7—38 
gradbene, njih stroški, 4—5 

Striženje: 
ovao v L 1947/48, 18—09 

Stroji: 
gradbeni, prijava, 19—113 
kmetijski, prijava, 16—82, večji, registra- 

cija, 17—90, 42—252 
Stroka: 

administrativna, 40—228 
biblioteka rsko-arhivjsučna, 40—233 
ekonomsko-komercialna, 40—214 
finančna, 40—216 
geodetska, 40—220 
geološka, 40—219, popr. v št, 41 
gozdarska, 40—225 
gradbena, 40—218, plačo delavcem in va- 

jencem, 18—101 
hidrometeorološka, 40—223 
induatrijsko-tebnična, 40—217 
kmetijska, 40—224 uvedba poklica kmu- 

tijskoga nadzornika, 42—248 
kontrolna, 40—229 
kontrole mer in plemenitih kovin, 40—216 
kriminalistična, 42—241 
muzejeko-konservatorska, 40—282 
novinarsko-ipubiicistična, plače uslužben- 

cev v drž. službi, 42—244 
planerska, 40—221 
posameznih poklicov, razvrstitev teh v 

vrste, 42—246 
pravna, 40—227, odprava in uvedba novih 

poklicov, 42—249, sodni pravnik in sod- 
ni pravnik vrhovnega sodišča, 40—227, 
popr. v fit. 41 

presvetno-znanstvena, 40—231, poviški te- 
meljne plače po službenih letih, dodatki 
in honorarji, 43—264,'uvedba novega po-t 
Mica višji znanstveni sodelavec, 48—291, 
razvrstitev tega, 50—304, temeljna plača 
zanj, 50—305 

statistična, 40—222 
umetniška, prejemki osebja v dril službi, 

42-243 
veterinarska, 40—226 
zdravetvena, 40—230,' poviški temeljne pla- 

ce po elužbenlh letih, 48—263 
Strokovno šolstvo, glej: Šolstvo! 
Stroški: 

drž. gospodarskih podjetij lokalnega po- 
mena, eploäna načela, 80—172 

dri gostinskih podjetij republiškega in 
lokalnega pomena, določanje, 11—56 

drž. odkupnih podjetij rep. in lokalnega 
pomena, 37—207, popr. v Žt. 28 

drž. trgovskih podjetij rep. In lokalnega 
pomena, določanje, 6—20 

gradbišča, uprave in prodaje • drž. gradbe- 
nih podjetjih, 7-41 

odpisovanje za zdravljenje nepremožnih, 
22—131 

prevozni, za izdelke z enotnimi cenami, 
določanjp ia obračunavanje, 43—201 ____ 

Stroški: 
proizvajalni, v rudarskih in  industrijskih 

podjeljili, njih pUhoko znižanj   ZU— lö'J 
selitveni   povračilo,  13—72, 14—73, popr. 

v št. 11 
splošni (režije) drž. gostinskih podjetij re- 

publiškpga pomena, 6—31, 7—37. popr. 
v št. 43 

sodnikov-porotnikov   ljudskih   sodišč,   po- 
vračilo, 2—4 

uslužbencev na službenih potovanjih in ki 
se redno vozijo v  kraj službovanja, po 
vračilo, 13—72, 34—194, popr.   v 61 14 

za obsevanje na onkološkem zavodu v LJ., 
20—154 

za zdravljenje nepremožnib, odpieovanje 
teh, 22-131 

Svet: 
Gospodarski, pri  vladi FLRJ, ustanovitev 

komisije   pri   viadi   LRS   za   izvajanje 
njegovih navodil, 2—6 

socialnega   zavarovanja   LRS,  ustanovitev, 
12—64 

Zvezni, volitve poslancev na priključenem 
ozemlju, 47—283, popr. v št. 48 

Surove kože: • 
odkup, 22—132 

I Š 
Sain mon Marijr.: 

mesečna doživljenjska podpora zanjo, 
82-183 

Sorcor Ivan In Ivana: 
mesečna    doživljenjska    podpora    zanju, 

32—183,   (glej   tudi   popravok   na   12. 
strani kazala!) 

Škropilnice : 
motorne  in  prevozne,   mobilizacija  teh, 

12-61 
Sola: 

gospodarska, srednja MTP, preimenovanje, 
47—286 

gospodarska, za vajence trgovskih podjetij, 
v Idriji, ustano.vitev, 50—306 

višja, pedagoška v Lj., ustanovitev, 27—160, 
popr. v st. 28 

za umetno obrt v Lj., sprememba uredbe 
o ustanovitvi, 10—51 

za žensko domačo obrt v Li., sprememba 
uredbe o ustanovitvi, 6—26, nje ukini- 
tev, 28—165 

ženska,  obrtna, pri srednji  tehnični  šoli 
v LJ., ukinitev, 28—165 

Šolstvo: 
srednje in nižje strokovno, ustanovitev ko- 

miteja pri vladi LRS zanj, 89—212 

Tarifât 
incstnffi tro5arin • LJubljani, 29—lTf» 

80—178, DO-179 
Tehniška srednja sola: 

v LJ., ukinitev ženske obrtne Me, 28—1B5 
Tehnikura: 

ekonomski, preimenovanje srednje gospo, 
dareke Sole, 47—2S6 

Tobačni izdelki: 
objavljanje njih mesečnega kontingenta po 

prodajalcih na drobno, 17—92, 20—118 
>Toplovod<: 

podjetje rep. pomena • Kranju, 86—201 
Tovarna: 

kos in srp, Slovenj Gradec, preimenova- 
nje, 8—11 (Sv. Lovrenc na Poh.) 

pohištva »Zbelovo« pri Poljčanah, podržav- 
ljenje in likvidacija, 8—9 

Trahom: 
zatiranje in zdravljenje, 80—175 

Trgovina: 
zunanja, postavitev komiteja zanjo, 80—174 

Trgovska podjetja, gloj: podjetja] 
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••••••: 
mi'sta   Lj'jbljaiif,  tarifa,   29-171.  30—179, 

3D -ISO,  44-209 
uredba o njej.  21 —12.4,  poj>r   v  M. 23 

Frošarinski sisi em: 
Ljubljane, odprava, 30—178 

Tuberkuloza: 
zdravljenje v di/., bolnicah in zdraviliščih, 

pristojbine zanj, 2ö—154 
Turizem: 

in  gostinstvo,   usla/iovitev   uprave   zanj, 
22—130 

U 
Učenci: 

gospodarski,   obvezni   serijski   zdravniški 
pregledi teh, 19—110, popr. v št. 21 

v obratih, njih Etevilčno razmerje do kva- 
lificiranih delavcev, 1—1 

Ukinitev: 
komisijo za oživotvorjenje uredb o akumu- 

laciji in cenah, 18—105 
odredbo o prometu z zeljem, 4—19 
fiole za žensko domačo obrt in ženske obrt- 

ne Sole v Ljubljani, 28—165 
trošarinskega sistema v Lj., 30—178 

Ukrepi: 
požarnovarnostni, pri ravnanju z ognjem 

in s predmeti z raznesilnim učinkom, 
6-25 

Umetniška dela: 
njih    predvajanje,    povračilo    avtorjem, 

26—162,  IraSiaa   avtorskih  honorarjev, 
26-158' 

UmetaiSke  prireditve: 
kulturne, poslovalnica zanje, 27—159 

Umetniško osebje: 
T dri službi, prejemki, 42—243 

Univerza: 
X Lj., ustanovitev agronomske fakultete, 

26-1C0 
uporaba: 

ickazane  aktive Obrtne   banko  x likvi- 
daciji T LJ., 86—200 

Uprava: 
geodetekg, ustanovitev, 14—73 
hidrometeorološke    elužbe,    ustanovitev, 

21-129 
Kraških Jam, ustanovitev, 88—210 
nedržavnih gozdov, ustanovitev, 58—232 
Ktanovanjeklh zgradb, njih amortizacijski 

•klad, 86-205 iti   nr„ 
•a odkup pri MTP, ustanovitev, 43—267 
M) pogozdovanj«    in melioracijo    krasa, 

•ta  turizem in gostinstvo, uetanovitevt 
22-180      • 

Bruina nje dobička, s katerim »me prosto 
razpolagati, 6—82 

.Upravljanje: 
drl. «tanovanjskih zgradb, njih republiška 

io.  «fcrajna  prietojno*t,   83—18•,  S3— 
lov 

Upravna razdelitev LRS: 
eprememba zakona, 5—21 

Upravni prekrSkl, glej: prekrški! 
Upravni voditelji: 

operativni, drss. gosp. podjetij, bančni ra- 
duni O dobičku teh, 6—24 

Urad: 
M regulacijo Ljubljane, ustanovitev, 10—52 

Ureditev: 
mletja žita, mlevnina, 83-192, 53—831 
aotranja, Prezidija Ljudske skupščine LRS, 

In poslovanje, 12—69 
Uslužbenci: 

državni,   republiški  •  ljudskih  odborov, 
prejemki, 42—242, popr. v St. 43 in 46, 
dopolnitev uredbe, 48—283 

'državni, komisija za njih prevedbo, 20—117 
ki se redno vozijo v kraj službovanja, po- 

••••• ••••••••, IS—72, £0£r, y K, U. 

Uoiu/;oeiici: 
11,1H o.uiDi'iid jn*ì(/>ui,Jj ).. selilve, ])i'. ra- 

nio btruäko., 13—'.2, i-»—7-i, 34—191 
pri>o>fiuo-znausl«v.'uc sii oke, poviâki le- 

uii'ijiio piace, premijski uuuatki, hono- 
rarji, 43—2o4 

v poklicih sodnikov okrajnega • okrožne- 
ga sodišču, povjiki temeljne plače, 43— 
262 

zdravstvena stroke, poviški temeljno pla- 
če,   43-203 

Ustanova: 
»Bolnica za duševne  boleznit v  Lj, pre- 

imenovanje, 49—290 , 
Ustanovitev: 

agencije 7a prevozno delo pri MLU Lj., 
19-112 

agronomske fakultete v Lj., 20—150 
doma za invalidno mladino v liamniLu, 

21—127 
geodetske uprave v Lj., 14—73 
glavno direkcije MIK-a, 12—OU, .pieniem- 

ba, 45—271 
glavne direkcije drž. trgovskih podjetij, 

44-265 
gospodarske Sole  za vajence  v  Idriji, 

50—306 
»Gozdarskega instituta Slovenije« v Lj., 

10-89 
komisije, republiške,  za prevedbo drž. 

uslužbencev, 20—117 
komisijo za lizkulturo, 2G—151, 50—301 
komisije za oživolvorjenja uredb o akumu- 

laciji in cenah, 2—G 
komisijo za standardizacijo, 6—28 
komisije za zadrugo, 6—27 
komiteja   za   kinematografijo,   32—187, 

50-302 
komiteja za srednje in nižje strokovno 

šolstvo, 89—212 
komitoja za zunanjo trgovino, 30—174 
ministrstva za lesno industrijo, 35—197 
ministrstva za lokalni promet, 32—182 
odvetniške zbornice v Lj., 24—145 
okrožnih razsodišč, 17—87 
poslovalnic za kulturno-umetniško prire- 

ditve, 27—159 
poverjeništva za prevozno delo v Mariboru 

in Celju, 19-112 
republiškega razsodišča, 8—44, 8—45 
rudarskih delovnih inšpektoratov v Trbov- 

ljah in Velenju, 4—17 
»veta socialnega zavarovanja,   12—64 
uprave, glej: uprava! 
urada za regulacijo Ljubljane, 10—52 
višje pedagoške šole v Lj., 27—160, popr. 

v§U28 * 
višjega disciplinskega sodišča, 4—13 
ïavoda za lizkulturo, popravek uredbe o 

ustanovitvi, 8—46 
zdravnisko-diolavcke  strokovne  komisije 

druge stopnje, 4—18 
Ustava LRS: 

nje razglasitev, 4 A—20 nje razširitev na 
priključeno ozemlje, 89—211 

Ustavodajna skupščina, glaj: skupščina! 
Ustroj: 

komisije za zadruge, 6—27 
Uvedba: 

novega poklica v kmetijski stroki, 42—248, 
v piavni stroki, 42—249, v prosvetno- 
znanstvoni široki, 45—291 

Vajenci: 
trgovskih podjetij,  gospodarska  šola v 

Idriji zanje, 50—306 
Vaške strojne skupnosti: 

bivše, obvozna prijava njihovih kmetijskih 
strojev in orodja, IG—82 

Veterinarska stroka, glej; stroka! .oio&U, 

Višja pedagoška šola: \ 
v   Ljubl|,.ni.   u t.HiO' itev,   27—100,   p'>pr. 

v št. 28 
Višje aiscipliiifrko sodišče, giej:   sodišče! 
Višji  znanstveni soJeiavor. 

nov poklic v prosvetno znaiialveni stroki, 
48-291,  50-304, 50—305 

Vlada LRS: 
direkcija za avtoprumet pii njej, odprava, 

43—259 
geodetska upiava pri njej, 7—-12 
komisija,   republiška,   za   prevedbo   drž. 

uradnikov pri njej. 20—117 
komisija  za  fizkulturo pri njej. 26—156, 

50—301 
komisija za  zadruge  pri njoj, G—27 
komite za  kniemalogiaiijo |••  HIM, 32— 

187, 50-302 
konnte za zunanjo trgovino pri njej. 30—174 
komite za erednje iu  nižje  strokovno šol- 

stvo pri njej, 39—212 
odvajanje in razpolaganje s posebnimi raz- 

likami v njenih cenah, 9—50 
pooblastilo   ••••   za   i/.dajanje   uredb   na 

poJročju narodnega gospodarstva, 5—22 
pooblastilo njej in njenim članom za dolo- 

čanje kazni za upravne prekršite, 5—23 
potrditev uredb, ki jih je izdala na pod- 

lagi zakona o pooblastilu, 53—328 
prevzem parcele št. 002 k. o. Skofja Lok* 

v njeno upravo, 45—270 
razrešitev in postavitev njenih ministrov, 

35-198 
Vodstvo: 

depozilnih knjig, 41—237 
razvida državljanov, 42—253 

Vojaški vojni invalidi, glej: invalidi! 
Volna: 

ovčja, nje odkup, 18—100, obvezen, 21— 
143 

Volitve : 
delegiranih odbornikov za okrožne zbore, 

23-134 
dopolnilne v Lj. tkup.-čino  LILS,  na pri- 

ključenem ozemlju, 43—254, izid, 51—312 
ljudskih   odbornikov v krajevne   ljudske 

odbore.     41—234,     42-239,      43—255, 
50-299. 50-300, 51-310, zakon o tem, 
19—107. (glej tudi popravek na 12. tì!ra- 
ni kazala!) 

oseb zaposlenih pri skupnih delili, 40—281 
poslancev  v   Zvezni svet na prikjučcnem 

ozemlju, 47—283 
Volivne enote: 

na priključenem ozemlju, 45—273 
Volivne komisije, glej: komisije! 
Volivni okraji: 

na priključenem ozemlju, 45—272 
Vzorec: 

glasovalnega listka za osebe, zaposlene pri 
skupnih delih, žt. 47 

Zaščitno cepljenje, glej: cepljenje! 
Zadeve: 

komunalne, imenovanje ministra, 24—141, 
namestnika, 24—142 

preskrbe z vodo, za kanalizacijo in komu- 
nalno   tehniko   ter   obnovo   podeželja. 
48-290 

skrbstvene, prenos e sodišč na ljudske od- 
bore, 39—218 

Zaposlitev: 
delavcev  in  nameščencev,   izdajanje   r/o- 

trdil, 19-111 • J     x 

Zadruge: 
komisija zanje, 6—27, 7—42 

Zadružna in zagebng gostinska p.odjelja, glej; 
•<»4|•.•••, 
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Zapisniki: 
zasedanj Ljudske skupščine LRS, št. 16, 19, 

28, 29, 53 
Zasebni dijaški domovi, glej: domovi! 
Zasedanje: 

novoizvoljenih krajevnih ljudskih od!;oro» 
sklicanje, 48—287. 50—297, 53—329 

Ljudske skupSčine LRS. sklicanje k I. h- 
rednemu, 3—7, k 1. rednemu, 15—75, za 
ključitev tega, 28— 164, k II. rednemu 
50—297 

Zatiranje: 
bruceloze pri ovcah in kozah, 51—314 
nalezljive ohromelosti prašičev, 43—2G0 
redke flore, 23-138, 26-155 

Zavarovanje : 
zasedanj Ustavodajne skupščine LRS, §L 6 

>Zbelovo<: 
tovarna   pohištva,   podržavljenje,   likvida- 

cija, 3—9 •-   . 
Zbiranje: 

mleka, obvezno, 21—125 
Zbori: 

okrožni,   volitev  delegiranih   odbornikov 
zanje,  23—134,   sklicanje   k   zasedanju 
51—308, popr. na 12. strani kazala. 

Zbornica: 
odvetniška, ustanovitev, 24—145, ustanovni 

občni zbor, 28-167 

Zdravila: 
enakouč.nkujoča, izdajanje, 15—76 

Zdravilišča: 
zdravljenje  tuberkuloznih  v  njih,  pristoj- 

bine, 21—124 
Zdravilišče: 

Senožeče, republiškega  pomena,  47—282 
zdravljenje: 

brezplačno, oseb. zbolelih  pri  prostovolj- 
uem delu, 27—158 

uepremožnih, 22—128, 22—131, 27—162 
tuberkuloznih, 20—124 
v javnih bolnicah, pristojbine, 3—12, 21— 

124 
vojaških vojnih invalidov in drugih oseb, 

pregled, izplačilo receptov, 10—55 
zdravniki: 

pri zatiranju trahoma, 30—175 
havnibki  pregledi: 
invalidov,  navodila  ljudskim odborom za 

izdajanje potrdil o invalidnosti, 33—193 
Zdravniško-delavska strokovna komisija, 

glej: komisija! 
Zdravstvena stroka, glej: strokal 
Zeljo: 

ukinitev odredbe o prometu i njim, 4—19 
Zemlja: 

orna, nje posetev, 11—58, 15—78 
Zemljišča: 

obvezna prijava njih uporabe, 23—136 

Zeudiišk:  posestniki: 
na   pnključeuem   ozemlju,   poziv   nanj«, 

51 —31!» 
Zid.mšfk   Mi/abf*la: 

niffiočna doživljeiijaka podpora zanjo, 32— 
IM 

Zgradbe: 
stanovanjske,   v   državni   lasti,   jristojnost 

njih upravljanja, 33—188, 33—189 
Znanstveni   sodelavec: 

višji, uov poklic, 48—291, 50—304, 50—305 
Zunanja trgovina; 

ustanovitev komiteja zanjo, 30—174 

Ž 
Žagar Pepca: 

mesečna   doživljenjska   podpora   zanjo, 
32-183 

Zage; 
razglasitev teh za podjetja  republiškega 

pomena, 36—203 
Zito: 

odkup, 19-108, mletje, 33-192, 63-831 
Zrebci: 

državni, oddajanje v oskrbo ia plemeni- 
tev, 10-54 

Živina: 
klavna, odkup. 83—190 
klavna, domača, nagrada za oddane kože, 

84-195, 37—208 
plemenska, odbira, 82—186 

Popravki 
V ukazih Prezidija Ljudsko skupščine LRS, objavljenih v 

»Uradnem listu LRS« za leto 1947, je treba popraviti lelo na- 
pake: 

V ukazu ?t. 15 (Zakon o volitvah odbornikov ljudskih 
odborov, Uradni list LfiS St. 19 — 107/47) ee 1. točka 76. Elena 
zakona pravilno glasi: 

>1. kdor se pri glasovanju nedostojno vede in kdor poten), ko 
je glasoval, ali potem ko ee je ugotovilo, da nI vpisan v stalni 
volivni imenik, na opomin predsednika voiivnega odbora noče 
oditi iz poslopja, v katerem ee glasujej< 

V ukazu St. 23 (Odločba o dodelitvi redne doživljenjske 
mesečne podporo Ivanu in Ivani Sercer, Uradni liet LRS St 
32 r- ••7). manjka drugi odatav.ek, J, jflena, ki se glaei; _k.j_ 

>V primeru smrti enega zakoncev ostane podpora äruge» 
mu zakoncu.« ! 

.V ukazu St. 31 '(Odločba o dodelitvi redne doživljenjske me- 
sečne podpore Angeli Ložar, Uradni list LRS 6t. 85 — 199/47)1 
se prva dva etavka v oglavju pravilno glasita: 

>Na podlagi 1. Sena zakona o pooblastilu predsedstva Pre- 
zidija Ljudske skupščino LRS za reševanje prošenj ia pritoib« 

,V ukazu St. 51 (o sklicanju okrožnega zbora delegiranih' od- 
bornikov ljudskih odborov za okraje Črnomelj, Kočevje, •••••, 
Novo mesto ia Trebnje, Uradni •. LRS St. 51 —, 308/47); • 
v oglavju napačno citirani datum pravilno glasi: 

>... v zvezi e 4. členom uredbe vlade Ljudske republike 
Slovenije z dne 1 junija 1947 o Številu ia p načinu volitev, .j 

s* "   ~   ' '     ~ UniiAttu 



Poštnina platane v gotovini 
/ • C 

• URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 4. januarja 1947 Številka 1. 

VSEBINA: 
1. Pravilnik  o  razmerju  med  številom  učencev  ia Številom kvalificiranih delavcev v posameznih obratu 
2. Pravilnik o izplačevanju invalidskih prejemkov. 
3. Pravilnik o opravljanju izpita za kinooperaterjc. 

Pravilniki, navodilo, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Severn je 

Na podlagi 1. odstavka 9. člena zakona o učencih v 
gospodarstvu (zakona o vajencih) in v sporazumu z 
ministri za industrijo in. rudarstvo, za trgovino in pre- 
skrbo, za gradnje in za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 
izdajam naslednji 

pravilnik 
u razmerju med številom učencev iu številom kvali- 

ficiranih delavcev v posameznih obratih 

1. člen 

Učenca v gospodarstvu sme imeli delodajalec, ki 
a) ima možnost, da izpolnjuje odredbe 15. člena za- 

kona o učencih v gospodarstvu; • 
b) ima dovoljenje pristojne oblasti za samostojno 

izvrševanje svoje stroke po določbah uredbe o registra- 
ciji (Uradni list SNOŠ-a in NVS št. 43/10 z dne 2. fe- 
bruarja 1946); 

c) sam dejansko dela v stroki. 
Ako delodajalec sam nima potrebno strokovno iz- 

obrazbe, mora imeti strokovno izucenega delovodjo, ki 
mora izpolnjevati vse pogoje iz 1. odst. tega člena. 

Ob sporu, ali izpolnjujeta delodajalec oziroma njegov 
strokovni delovodja pogoje iz 1. odst. tega člena, odloča 
izvršilni odbor pristojnega okrajnega LO na podlagi ugo- 
tovitve odseka za delovne odnose in mnenja pristojnega 
krajevnega strokovnega sveta. 

2. člen 

V vsakem obratu, ki ga upravlja drzaya, zadruga ali 
zasebnik, javna ali  zasebna  ustanova ali organizacija, 
mora biti razmerje med*številom učencev v gospodarstvu 
in številom kvalificiranih delavcev v strokah, ki so nave- 
dene v pravilniku o strokah  (Uradni list FLRJ št. 75 
v. dne 17. septembra 1946. talco, da jo najmanj: 
na 3 kvalificirane delavce .......   1 učenec; 
na   4— 5 kvalificiranih delavcev    -   .   •   .2 učenca; 
na   6—.8 kvalificiranih delavcev    .   ..'•   •<  3 učenci; 
na   9—11 kvalificiranih delavcev '. ~ •   •" •   4 učenci:: 

' na 12—15 kvalificiranih delavcev  ..,.,.•   .;   5 učencev 
na vsake tri nadaljnje kvalificirane delavce. 1 učenec. 

Razmerje mod številom učencev in atevùom kvalifi- 
ciranih delavcev v podjetjih, ki jih upravljajo zvezna 
ministrstva (2. odst. 86. člena ustave FLRJ) in v podjetjih 
splošnega državnega pomena, določi posebej ,?a vsako 
stroko v teh. podjetjih minister za delo LRS spCrazumao 
z ministrom vlade FLRJ, v čigar upravo spada podjetje. 

Razmerje med številom učencev in Številom kvalifi- 
ciranih delavcev v podjetjih republiškega pomena določi 
posebej za vsako podjetje na ozemlju LRS in za vsako 
stroko v podjetju minister za delo LRS sporazumno z mi- 
nistrom LRS, v čigar upravo spada podjetje, in spo- 
razumno s predsednikom republiške načrtne komisije. 

Minister za delo LRS dovoljuje ljudskim odborom na, 
utemeljen predlog za njihove obrate izjeme od določb iz 
1. odst. 2. člena, tega pravilnika. 

3. člen 

Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in,2. odst 
1. člena tega pravilnika, smejo upoštevajoč razmerje iz 
2. Člena tega pravilnika imeti po odobritvi okrajnega 
LO (odseka za delovne odnose) na skupno število učen- 
cev še enega učenca več. -, 

* 
4. čleu 

Delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 1. ia 2. odst. 
1. člena tega pravilnika, in dela sam, sme imeli učenca. 

5. čleu 
Kadar zahtevajo potrebe načrtnega gospodarstva 

spremembo razmerja .'iz 1. odst. 2. člena tega pravilnika, 
določi minister za delo LRS v sporazumu s predsednikom 
republiške načrtne komisije in organi za posredovanje 
dola tem potrebam ustrezajoče število učencev za vse 
obrate, izvzemši tiste, ki so navedeni v 2. odst. 2. Elena 
tega pravilnika. 

6. člen   . 
Za kvalificiranega delavca po tem pravilniku se šteje 

vsakdo, ki ima formalno kvalifikacijo (izpit za kvalifici-, 
ranega delavca) in do 31. XII. 1948 vsakdo, ki je, dasi- 
ravno nima formalne kvalifikacije, razvrščen najmanj pet 
let kot kvalificiran delavec v stroki, katere se učenec ufi. 

. -   .,.:;,' .7. člen 
Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2. odat. 

1. člena tega pravilnika in zaposlujejo na dan, ko se ta . 
pravilnik uveljavi, večje'število učencev, kakor določa 
1. odst. 2 člena tega pravilnika, a se ti ne morejo zapo- 
sliti, pri" drugem delodajalcu v skladu z določbami 14. 
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člena •••••• o učencih v gospodarstvu so dolžni, da 
obdrže vse ućence dotlej, dokler ne opravijo izpita •• 
kvalificiranega delavca. 

8. člen 
Določbe tega pravilnika tolmači minister za delo 

ms. 
9. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<r. 

V Ljubljani dne 17. decembra 1946. 
498/1—46. 

o Minister za delo LRS. 
Tomo Brejc s. r. 

Na podlagi 14. člena uredbe o Invalidskih prejemkih 
z dne 4." VII. IS Je (Ur. list FLHJ 3t. 89S'57-46) predpi- 
sujem sporazumno z ministrom za finance LRS 

• '. pravilnik 
o izplačevanju invalidskih prejemkov 

1. člen 
Invalidske prejemke, določene po predpisih uredbe 

o invalidskih prejemkih, izplačuje na območju Ljudske 
republike Slovenije ministrstvo za finance LRS, oddelek 
za računovod«tvo in proračun, po podružnici Poštne hra- 
nilnice v Ljubljani. 

2. člen 
Invalidske prejemke izplačuje ministrstvo za finance 

eamo na podlagi pravnomočnih odločb invalidskih ko- 
misij. 

3. Člen 
Oddelek za računovodstvo in proračun v ministrstvu 

za finance vodi: 
a) kartoteko invalidov, ki je urejena atrogo po abe- 

cednem redu: 
b) lrkvidacijske liste; 
c) zbirko invalidskih osebnih spisov, v kateri so vlo- 

ženi vsi spisi za vsakega uživalca v posebno mapo. 

4. Člen 
Ministrstvo za finance postopa po prejemu pravno- 

močne odločbe invalidskih komisij po predpisih za ra- 
čunsko in blagajniško poslovanje. . 

Za vsakega uživalca vodi svoj likvidacijski list s 
stolpci za vpis podatkov, ki so potrebni za pravilno likvi- 
dacijo prejemkov in za evidenco izplačanih zneskov. 
Točnost podatkov overjata likvidator In kontrolor. 

Likvidacijske liste uredi po teh skupinah upravi- 
čencev: 

1. osebni invalidi po skupinah, ki jih določa zakon 
o vojaških vojnih Invalidih v 3. členu, 

2. vdove, 
3. sirote, 

. 4. starši, če prejemata invalidnino oba, 
5. starši, če prejema invalidnino eden, 
6. stari starši, če prejemata invalidnino oba, 
.7. stari starši, Če prejema invalidnino eden. 

5. Člen 
Ministrstvo za finance izplačuje upravičencem Inva- 

lidske pjejemke vjsakega £>rvega £ mesecu za naurej.   __ 

Pr: prvem nakazilu izplača uživalcem tudi morebitno 
razliko po 51. členu zakona o vojakih vojn in invalidih 
jz. v*o invalidnino iz nazaj od 1. Vil. 1946 dalje. 

Od dveh izvodov pravnomočne odločbe invalidske 
komisije, k; ju prejme ministrstvo za finance, pošlje en 
.zvo-ci upravičencu ob prvem nakazilu. 

Invalidski prejemki se nakazujejo praviloma upravi- 
čenemu uživalcu DrugI o»ebj se lahko nakazujejo samo 
v tehle primerih:    . 

1. osebi, ki jo je upravičeni uživalec s sodno ali od 
okrajnega ljudikega odbora overjenim pooblastilom .ta 
to pooblastil; iz pooblastila morata biti razvidna doba, 
za katero pooblastilo velja, in razlog; 

2. zakonitemu zastopniku upravičenega uživalca, če 
je uživalec mladoleten ali preklican; 

3. uprav: zavoda ali mladinskega doma za sirote. Id 
so v takih ustanovah; za sirote, ki eo kolonizirane, pa 
njihovemu rejniku. 

0. Člen 
Ministrstvo za finance ustavi izplačevanje začasnih 

denarnih podpor družinam padlih borcev, brž ko prejme 
zanje pravnomočno odločbo invalidske komisije, s katero 
so jim priznane invalidske pravice. 

Bratom in sestram, ki prejemajo invalidnino po do- 
sedanjih invalidskih predpisih, ustavi izplačevanje takoj. 

7. člen 
Ko poteče rok za prevedbo uživalcev dosedanjih in- 

validnin, sporoče izplačilne blagajne imena uživalcev, 
za katere ne bi dospela nobena odločba, invalidski komi- 
sij; pri štabu armije v Ljubljani zaradi nadaljnjih ukre- 
pov glede prevedbe. 

8. člen 
Državna, zadružna in zasebna podjetja ter državne, 

zadružne in zasebne ustanove in organizacije so v 5 dneh 
dolžne sporočiti ministrstvu z finance vsako zaposlitev 
osebe, ki prejema invalidnino. 

« Prav tako morajo vsi državni zavodi, bolnice, sanato- 
riji, zdravilišča, invalidski domovi, kolonije, okrevališča 
in druge državne ustanove, ki oskrbujejo za več kakor 
mesec dni osebe, ki prejemajo invalidnino, sporočiti all', 
nistrstvu za finance sprejem in odpust iz oskrbe. 

9. člen 
Ministrstvu za finance so dolžni predložiti v januarju 

vsakega leta: 
1. invalidi, vojne vdove in sirote, ki prejemajo polno 

invalidnino in imajo od kakršnega koli samostojneua 
pridobitnega dela ali sicer stalpn mesečni dohodek, 
potrdilo finančnega odseka pri okrajnem mestnem (če~ 
trtnem) ljudskem odboru o letnih dohodkih: za letni do- 
hodek velja znesek davčne osnove, zmanjšan za javne 
dajatve; 

2. starši in stari starši, ki prejemajo invalidnino, 
potrdilo finančnega odseka okrajnega (mestnega, četrt- 
nega) LO o* letnem neposrednem davku;' 

3. poljedelci, ki imajo nepremično premoŽenje, potr« 
d ilo finančnega odseka okrajnega LO o letnem nepo- 
srednem davku. 

10. člen 
Prejemniki polne invalidnine morajo predložiti mini* 

sirstvu za finance: 
1. službodajalčevo potrdilo v petih dneh po vstopa 

v službo državnega, zadružnega, javnega ali zasphnpsra 
podjetja, upfanove ali organizacijo z navedbo dneva aa- 
stona siuibej. 
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2 prijavo dohodkov od samostojnega pridobitnega 
dela in vsakih drugih stalnih dohodkov, ki niso obseženi 
v prvi točki, brž ko ti dohodki presežejo 1700 din me- 
sečno; 

3. tisti, ki imajo nepremično premoženje, ko posta- 
nejo poljedelci, oz. tisti, ki so poljedelci, ko pridobjo 
kako nepremično premoženje, potrdilo finančnega od- 
seka okrajnega LO o višini letnega neposrednega davua. 

11. člen 
Upravičenci doklade za otroke morajo predložiti mi- 

nistrstvu za finance: 
1. prijavo t rojstnim listom za novorojene otroke v 

90 dneh po otrokovem rojstvu; će prijave ne predlože v 
tem roku, imajo pravico do doklade šele od 1. dne pri- 
hodnjega me»eca po prijavi; 

2. potrdilo o sprejemu otroka v brezplačno zavodno 
oskrbo v ó dneh po sprejemu v zavod; 

3. prijavo o štipendiji ali podpor, kakor tudi o do- 
hodk:h, ki jih ima otrok od lastnega premoženja ali last 
nega dela, in sicer v 5 dneh po začetku prejemanja teh 
dohodkov; 

4. za otroke, ki »o nad 17 let stari, v začetku vsa- 
kega šolskega leta potrdilo o rednem šolanju; 

5. za otroke, ki so nad 17 let stari in pridobitno 
popolnoma nesposobni, potrdilo nižje zdravniške komi- 
sije, in sicer v 00 dneh po nastopu nesposobnosti oz po 
dopolnitvi 17. leta; sicer pripade pravica do doklade šele 
e prvim dnem prihodnjega meseca po predložitvi po- 
trdila. 

I2t člen 
Vsi  uživalci invalidnine morajo ministrstvu za  fi- 

nance  takoj  prijaviti vsako spremembo stalnega  biVa- 
llŠČfl . 

Svojci pa mu prijavijo smrt prejemnika invalidnine 
in priložijo izpisek iz mrliške knjige. Ce ta oseba nima 
evojcev, prijavi smrt krajevni ljudski odbor. Ako umre 
uživalec invalidnine v bolnici ali kakem drugem zavodu 
ali ustanovi, mora to prijaviti bolnica, zavod ali ustanova. 

Predlagatelji potrdil in prijav, navedenih v 9., 10.. 
11. in 12. členu tega pravilnika, sporočijo ministrstvu 
Za finance tudi številko likvidacijskega lista, zapihane 
ca odrezku vsake čekovne nakaznice, ali pa priložijo 
odrezak. 

13. člen 

Sodišča, ki obsodijo uživalce invalidnine za kazniva 
dejanja, navedena v 28. členu zakona o vojaških vojnih 
invalidih, morajo to sporočiti ministrstvu za finance. 

.Prav tako morajo obvestiti ministrstvo za finance 'udi 
oblastva, ki za upravičence do invalidnine izdajo odločbe 
o izgubi državljanstva. 

14. člen 

Kolikor ni v prejšnjih členih določeno drugače, pri- 
pada pravica do invalidskih prejemkov in doklad oz. do 
višjih prejemkov od prvega, prihodnjega meseca po pri- 
javi oz. predložitvi potrdila; pravica do prejemkov pa 
preneha <>z- se prejemki znižajo g koncem meseca, v 
katerem je nastal razlog za to. 

15. člen 

Ministrstvo ta finance izplača po smrt} vojaškega voj- 
nega invalida P° sv0Ji odločbi pogrebne stroške po 26. 
Členu zakona o vojaških vojn^p invalidih tistemu, ki 
gredloži potrdilo, da Je oskrbel pogreb. 

V lastnem področju izdaje ministrovo za finance n& 
podlag; 15. člena pravilnika o postopku invalidskih komi- 
sij odločbe tudi o spremembah invalidskih prejemkov, 
ki se že izplačujejo po izvršnih odločbah 

Spremenjeni invalid&ki prpjemki tečejo od prvega 
dne prihodnega meseca po spremembi. 

16. člen 
Uživalec invalidnine, ki se za stalno preseli v ob- 

močje druge ljudske republike, zapro.-i pri ministrstvu 
za finance za prenos izplačevanja prejemkov k izplačilni 
blagajni novega bivališča. 

Ministrstvo za finance napravi prepis odločbe o pri- 
znaui invalidnini za svoj arlrv, originalno odločbo z 
denarnimi podatki in osebnimi spisi pa pošlje ministr- 
stvu za finance ljudske republike, kjer uživalec živi. da 
odredi nadaljnje izplačevanje invalidnine pri pristojni 
blagajni. 

17. člen 
Ministrstvo za finance izplačuje invalidske prejemke 

in doklade iz kreditov, ki mu jih otvarja ministrstvo za 
narodno obrambo. V ta namen mora ministrstvo za fi- 
nance do 10. vsakega meseca zahtevati otvoritev kredita 
•• prihodnji mesec. 

Ministrstvo za finance posije ministrstvu za narodno 
obrambo do 10. vsakega meseca za pretekli mesec poro- 
čilo o številu prejemkov invalidnin in o vsoti izplačanih 
zneskov, ločeno za osebe s polno in polovično invalidnino 
in deljeno po skupinah, navedenih v 5. členu tega pra- 
vilnika, navede pa tudi skupni znesek mesečnih iz- 
datkov. 

Prepis poročila pošlje tudi ministrstvu za socialno 
skrbstvo. 

'     18. člen 
Navodila, potrebna za izvajanje tega pravilnika, iz- 

daja ministrstvo za finance. - 

19. člen 
Ta pravilnik velja cd dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
Ljubljana dne IG. decembra 1946. 
451/2—46. 
Soglašam! 

Minister za finance: Minisler za soc. skrbrfvo:. 
Polič Zoran «. r. Dr. Krlišnik Anton s. r. 

Glede na sedanje stanje kinooperaterskega kadra in 
da bi se zavarovalo nadzorstvo nad vzgojo tega tehnične- 
ga kadra predpisuje ministrstvo za industrijo in rudar- 
stvo LRS v smislu 13. točke 6. člena zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih 

pravilnik 
o opravljanju iznita za kinooperaterje 

1. člen 
Samostojno obratovati s kinooperaterskimi naprava- 

mi vbioskopsk'ìi podjetjih smejo samo osebe, ki so opra- 
vile izpit za kinooperaterje. 

2. člen 
Tzpit za kinooneraterje lahko opravljajo po dovrže- 

nem .18. letu, in sicer* 
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1. tisti, M so se izučili ene izmed naslednjih obrtnih 
strok: elektromehaničarske, eîektroinstalaterske, strojno- 
ključavničarske, mehaničarske, preciznomebaničarske ali 
radiotehnične. če so praktično delali v kniooperaterskih 
napravah najmanj 12 mesecev, najmanj 6 mesecev 
pa, če so dovršili tečaj za kinooperaterje pri podjetjih za 
razdeljevanje filmov, 

2. tisti, ki so dovršili obrtno, industrijsko ali mojstr- 
sko delovodsko šolo strojne, elektrostrojne ali eìektroin- 
stalaterske stroke in ki so bili 9 mesecev na praktičnem 
delu v kinooperaterskih napravah ali pa • mesecev, čo 
so dovršili tečaj za kinooperaterje pri podjetjih za razde- 
ljevanje filmov. 

3. Člen 

Strokovni izpit za kinooperaterje se opravlja pred 
izpitno komisijo pri ministrstvu za industrijo in rudar- 
a4w> LRS. 

Komisija sestoji iz predsednika, ki je elektrostrojni 
inženir, in dveh članov: enega kinooperaterja, ki ga 
predlaga podjetje za razdeljevanje filmov LRS, in enega 
kinooperaterja, ki ga predlaga filmska sekcija Zveze pro- 
svetnih delavcev LRS. 

Predsednik in člana imajo namestnike. 
Predsednik izpitne komisije, oba člana in njihove 

namestnike imenuje minister za industrijo,in rudarstvo 
LRS, ki obenem predpiše tudi izpitne roke. 

Člani izpitne komisije, ki so s kandidatom v sorod- 
stvu v direktni ali stranski veji do drugega kolena, ne 
smejo spraševati. Odločbo o tem izreče predsednik izpit- 
ne komisije. 

4. člen 
K izpitu se prijavijo kandidati pismeno pri ministr- 

sfevu za industrijo in rudarstvo LRS. 
V prijavi mora kandidat navesti, če jo že poprej 

©pttavljal izpit ali ne, in priložiti: 
a) spričevalo, da se je izuči] obrtne stroke ali da je 

uspešno dovršil tečaje, ki jih navaja 2. člen tega pravil- 
nika; 

b) potrdilo, ,da je bil na praktičnem delu 9 mesecev 
oeàpoma 5 mesecev, če je dovršil tečaj za kinooperaterje; 

c) - potrdilo, da je dovršil 18. leto. 

5. čle% 

Izpit za kinooperaterja je teoretičen in praktičen. 
Pri teoretičnem delu izpita mora kandidat dokazati: 

,    1. da pozna bioskopske naprave in instalacije, elek- 
' trične naprave in instalacije, pogonske stroje in aparate 
kakor tudi njih oskrbovanje in zavarovanje; 

' 2. da pozna delo bioskopskih naprav, delo pogonskih 
strojev in aparatov za proizvajanje1 in izkoriščanje elek- 
trične energije in njihovo opremo; 

3. da pozna tonski del aparature, njegovo funkeijo 
iu kako se z njim ravna; 

4. da zna preračunavati električne vode v zvezi s 
stroji, aparati in električno razsvetljavo poslopja; 

5. da pozna filnie, njih montažo, projektiranje in 
oskrbovanje, da pozna material in orodje, ki je potrebno 
pri àeìa v kinooperaterskih napravah. 

I Štev. 1 

Pri praktičnem' delu izpita mora kandidat dokazati 
v bioskopu, da zna samostojno obratovati z vsemi kino- 
operaterskimi napravami, da zna iskati in najti napake 
v njihovem delovanju in da jih zna tudi popraviti. 

Ocena za izpit je: >izpit je opravil« ali »izpita ni 
opravil«. 

ii. člen 

Strokovni izpit je praviloma mogoče opravljati samo 
enkrat, vendar ga je mogoče izjemoma ponavljati, če so 
je izpitna komisija prepričala, da bo kandidat do nasled- 
njega izpita lahko izpopolnil svojo znanje. To se mora 
zapisati v zapisnik in na potrdilo z opombo >izpit sme 
ponoviti«. Tak kandidat mora imeti do ponovnega izpit- 
nega roka najmanj 3 mesece časa. 

7. člen 

Pri izpitu piše komisija zapisnik o poteku in ocenah. 
Zapisnik podpišejo vsi člani kamisije. 

0 uspehu izda komisija kandidatu takoj potrdilo, ki 
ga podpise predsednik komisijo. 

8. člen 

Izpit se prizna tistim osebam, ki so opravile izpit po 
prejšnjih predpisih. 

Osebam, ki so opravile izpit za kinooperaterje v ino- 
zemstvu in tudi tam dovršile strokovno šolo, se ta izpit 
prizna oziroma imajo pravico opravljati izpit za kinoope- 
raterje. Odločbo o tem izda minister za industrijo in ru- 
darstvo LRS. 

9. člen 

Oproščeni so izpita tisti, ki so pred uveljavitvijo tega 
pravilnika najmanj 3 leta samostojno delovali v kinoope- 
raterskih napravah. 

Tisti, ki nimajo pogojev, navedenih v 2. členu, pa so 
do dne, ko začne- veljati ta pravilnik, samostojno obrato- 
vali s kinooperaterskimi napravami nepretrgoma najmanj 
1 leto, morajo v 6 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika 
opraviti izpit za kinooperaterja. 

Tisti, ki So dovršili tečaj za kinooperaterja pred 
uveljavitvijo tega pravilnika, lahko opravljajo izpit, če 
so po dovršenem tečaju v 1 letu prebili najmanj 6 mese- 
cev na praktičnem delu v kinooperaterskih napravah in 
če to dokažejo. 

^ 10. člen 

Ko začne veljati ta pravilnik, nehajo Veljati vsi P»' 
prej izdani predpisi, ki ne bi bili v soglasju z njim. 

11. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko jo objavljen v; 
sUradnem listu LRS«. 

Ljubljana dne 21. decembra 1946. 
Št. I—5081/P. M. 

Minister 
za industrijo in rudarstvo: 

LeskoSek Franc e. r. 

izdaja in zalaga: Uprava »Uradnega lista LRSt v Ljubljani, urednik: Pohar Robert; •••• tiekcrna Merkur — oba v Ljubljani. 
Izhaja vsako srerio iti v>bolo. Naročnina: •••••••: din 24.—, Četrtletno: din^ 70.—. polletno: din 13S.—. celoletno din 2fl0—. 
Posamezna številka: grva pola diu 250. vsaka nadaljnja začeta' pola din 2.— — Urèfhiètvo in upravniàtvo: Ljubljana, 
, Giegorčičeva ulica at. 23. lei. St, 25-52. Ček. račun žt 14•37. 



PoStnina platane v gotovini 

Letnik IV. 

RADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 11. januarja 1947 Številka 2. 

VSEBINA: 

Uredbu o dnevnicah m povračilu stroškov sodnikom porot• 
nikom ljudskih sodit*. 
Odločba o imenovanju komisijo •• presojo pmvke za oprav- 
ljanju odvetništva. 

6. Odločba o ustanovitvi konuetijo za o/jvotvorjouje uredb vlade 
FLRJ o akumulaciji in cenah io aa izvajanje navodil Gospo- 
darskega svota vlade FLRJ. 

— Uradni popravek. 

Na podlagi 19. člena zakona od 21. VI. 194G o potr- 
ditvi, spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi ljud- 
skih sodišč od 26. VIII. 1945, Uradni list FLRJ štev. 51 
z dne 25. VI. 1946, izdaja vlada Ljudske republike Slo- 

' venije tole 

uredbo 
o dnevnicah iu povračilu stroškov sodnikom porot- 

nikom ljudskih sodišf 

1. člen 

Sodniki porotniki, ki živijo od dnine ali plače (de- 
lavci, nameščenci,' uslužbenci), in ta zaslužek izgubijo; 
zaradi opravljanja sodniške službe, imajo pravico do 
dnevnice, ki ustreza dejanski izgubi na zaslužku. 

2. člen 

Vsem sodnikom porotnikom se povVnejo stroški, ki 
jim nastanejo zaradi opravljanja sodniške službe, zlasti 
stroški potovanja in potrebni stroški za prehrano in pre- 
nočišče. Stroški potovanja, prehrane in prenočišča se 
povrnejo, kolikor ne gre za izjemne primere, le če je 
kraj, kjer v.rši sodnik porotnik službo, oddaljen več ko 
•> km od kraja njegovoga rednega bivališča ali zapo- 
slitve. 

3. člen 

Pri potovanju z železnico uli avtobusom se povrnejo 
izdatki za vozovnico. 

Tam, kjer .ni rednega prometa po železnici ali z 
avtobusi, ali če se ta prevozna sredstva ne morejo upo- 
rabiti.- dobijo sodniki porotniki kot povračilo za prevoz 
Po 5.— din za kilometer. Razdalje za prihod in vrnitev 
se seštejejo. Ulomék kilómetfa eo računa za cel kilo- 
meter. 

Stroški za prehrano in prenočišče se odmerijo po 
krajevnih razmerahl 

. 4. člen 

Sodniki porotniki imajo pravico do dnevnice in do 
povračila stroškov; potovanja, prehrane in prenočišča po 

''predpisih prednjih členov ne glede na to, aH opravljajo 
sodniško službo na sedežu aji- iay,eu sedeža sodišča. 

5. člen 

Sodnik porotnik morti po opravljeni sodniški službi, 
najpozneje pa v •) dneh. predložiti sodišču račun za 
dnevnico iu stroške po 1. ;n 2. členu te uredbe. Računu 
je treba priložiti potrebna dokazila, zlasti potrdilo urada 
ali podjetja o tem, da sodnik porotnik zaradi opravljanja 
sodniške službe ni dobil dnine oziroma plače, in koliko 
ta znaša. 

.Predsednik senata, v katerem je *odnik porotnik 
sodeloval, navede na ranimi, koliko časa je bil sodnik 
porotnik zaposlen. 

Piedseduik sodišča odmeri j>o podal ki h računa in 
predloženih dokazilih dnevnico in stroške in odredi 
izplačilo. ••• 

G. člen 

Zoper odločbo predsednika se ^-me sodnik porotnik 
pritožiti v 8 dneh po priobčitvi odločbe preko ^odiSča 
na ministrstvo za pravosodje. 

Ministrstvo za pravosodje sme ob pregledu obraču- 
nov sodišč, ki se tičejo izplačila dnevnic in stroškov 
sodnikom porotnikom, razveljaviti ali spremeniti vsako 
odločbo predsednika sodišča, če ugotovi, da odmera "ni 
bila pravilna. Obenem sme odrediti, da se povrne to, 
kar je sodnik porotaik tia s&edo države preveč prejel. 

7. čleu 

Minister za pravosodje se pooblašča, da 'izdaja navo- 
dila za izvajanje to uredbe. > 

8. čleu 

Ta uredba velja od daeva objave v ; Uradnem listu 

Ljubljana dne 14. •••••••• 1•6. 

Št. 1871/17—46. 

Minister za pravosodje; 

Ur. Joie •••••• * r. 

; 
Predsednik viade LKSfc 

Miha MajinJu» s» t 
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Odločba 
Na temelju pooblastila, vsebovanega v C9. členu za- 

kona o odvetništvu z dne 12. XII. 1946, it 655, Uradni 
list FLRJ z dne 18. XII. 1946, št. 102/1333 ter na predlog 
ministrstva za pravosodje LRS 

imenuje 
vlada Ljudske Republiko Slovenijo v komisijo treh čla- 
nov, ki imajo v roku treh mesecev odločiti o tem. kateri 
od dosedanjih odvetnikov obdrže pravico do opravljanja 
odvetništva po predpisih zakona o odvetništvu, naslednje 
tovariše, in sicer: 

1. dr. Heliodorja Modica, pomočnika ministra za 
pravosodje LRS v Ljubljani; 

2. Kocijančiča Borisa, pomočnika ministra za 
notranje zadeve LRS v Ljubljani in 

3. dr.  K o n v a 1 i n k o 
tožilca LRS v Ljubljani. 

Kostjo, pomočnika Javnega 

Ljubljana dne 10. januarja 1947. 
St. Ill—50/1—47. 

Minister za pravosodje: 
Dr. Jožo Pokora s. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Mih« Marinko s. r. 

Odločba 
Na osnovi 4. Členai odredbe o oživotvorjenju uredb 

o dobičku, razdelitvi dobička, o stroških in skladih vod- 
stva gospodarskih podjetij z dne 31. XII. 1946, št. 774 
(Uradni list FLRJ št. 774/10G od 31. XII. 1946) in V zvezi 
Z navodili Gospodarskega sveta vlade FLRJ    . 

odločam: 

1. Radi .zagotovitve in izpolnitve uredb vlade FLRJ. 
naštetih v 1. členu odredbe vlade FLRJ št. 774 z dne 
31. XII. 1940, se ustanovi pri predsedstvu vlade LRS 
komisija za oživotvorjenje uredb vlade FLRJ o akumu- 
laciji in cenah in za izvajanje navodil Gospodarskega 
gveta vlade FLRJ. ' 

2. Za predsednika komisije postavljam: 
ing. Turnška Viktorja, pomočnika predsednika 

Načrtne komisije v vladi LRS; 
za namestnika predsednika: 
D i e h 1 a Branka, generalnega inšpektorja Kontrol- 

•• komisije LRS; * 

za tajnika: 
dr. K o b e t a Božcdarja, pomočnika načelnika od- 

delka za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti pri 
predsedstvu vlade LRS; 

za člane: • 
Klemenčiča Iva, pomočnika ministra za indu- 

strijo in rudarstvo LRS; 

ing. Berkopca Jožeta, pomočnika ministra za 
kmetijstvo in gozdarstvo LRS; 

dr. Voduška Žigo, pomočnika ministra za trgo- 
vino in preskrbo LRS; 

Piškurja Lojzeta, pomočnika ministra za delo 
LRS; 

G rei'a Martina, člana glavnega odbora Enotnih 
sindikatov Sx.uvtjnije. 

3. Komisija lahko ustanovi pri republiških ministr- 
stvih in pri republiških upravah podkomL4lJe v soglasju 
s pristojnimi ministri. Podkomisije so pod vodstvom 
komisije. 

Ljubljana dne 10. Januarja 1947. 
S-57/2-47. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko a. r. 

Popravek 

V odlokih ministrstva za socialno skrbstvo o ustano- 
vitvi mladinskih domov za. bosensko mladino v Dobrni, 
v Medvodah, v Mokricab in na Vranskem, objavljenih 
v 80. kosu >Uradnega Usta LRSç z dne 28. decembra 
1946 pod zap. Št. 290, 291, 292 in 293, je popraviti 
naslednje: 

1. V vseh štirih primerih še namesto besede >0dlok< 
v naslovu vstavi »Odločba*. 

2. Na koncu besedila odločb, o ustanovitvi mladin- 
skih domov v Dobrni in v Mokriçah je po pomoti izostal 
naslednji odstavek: 

>Izdatke za vzdrževanje tepa doma bo Iz svojih pro- 
računskih sredstev krila VLR BH.c 

V Ljubljani dno 8. januarja 1947. 
II. âtev. 35/4. 

•Pomočnik ministra za socialno skrbstvo: 
Toman Tone s. r. 

Izdaja in zalaga: >Uradni list LRS< v Ljubljani. — urednik: Pohar Robert; tfska tiskarna Merkur — oba v Ljubljani. 
Izhaja »sako sred« in soboto. Naroćnuia: ••»••••: din 24.— ćetrtHno: din 70.—. polletno: din 135- celoletno d.n 2fi» —. 
Poeamezna Številka: prva pola din 2 50. vsaka aaialjaja •••••- pola  din 2.—   —  Ur*dnl4tvo la upravnistvo: Ljubljana, 

Oregwüie« ulica M. 23. 1*1 It, Ä-62. Cek. rafaia »t 14437.        * 



Poîtnlna plačana v gotovini 

URAD 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljuhliani dne 18. januarja 1Ö47 Številka 3. 

VSEBINA 
7. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine LRS k I. izrednemu 

zasedanju. 
8. Odločba o stopnji dobička državnih gostinskih podjetij re- 

publiškega pomena. 
9- Odločba o likvidaciji tvrdke >Zbelovo«, Zbelovo pri Polj- 

čanah. 

10. Odlix-by  o  likvidaciji  tvrdke   Golob   &   Ko.,   Ljtibluma-V"" 
11. Odločba o ustanovitvi drž. industrijskega  uvijena sloveni).' 

'Tovarna kos in srpov«. Sv   Lovrenc na   Mohorju. 
12. Odroòba o spremembi odločbe <>  VITIMI  mw-bnih  pri^iojbin 

v javnih bolnicah. 

Zakoni in dragi razglasi 
Prezidija Ljudske skupščine LRS 

7. 

Ukaz 
Prezidija Ljiul^ke skupščine Ljudske republike Slo- 
venije o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske repu- 

blike Slovenije k I. izrednemu zasedanju 

Ker je Ustavodajna skupščina Ljudske republike 
Slovenije s proglasitvijo Ustave Ljudske republike Slo- 
venijo dovršila svoje delo kot Ustavodajna skupščina in 
bo po svojem sklepu z dne 16. januarja 1947 nadalje- 
vala svoje delo kot Ljudska skupščina Ljudske republike 
Slovenije, ie Prezidij Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije na podlagi 56. člena Ustave Ljudske re- 
publike Slovenije 

odločil: 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije se 
sklice k 1. izrednemu zasedanju na dan 17. januarja 1947 
v Ljubl.iani. 

Ljubljana dne 16. januarja 1947. 
St. 4/47. 

Prezidij 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije: 

Predsednik: Sekretar: 
Prance Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

Uredbe, navodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

8. 
Na podlagi 3. odstavka 3. eletta uredbe o stroških 

in dobičku državnih gostinskih podjetij i dne 31. decern- 
bra 1946 (T1 radni lis» PLRJ 5t, 764/106 z dno 31. decem- 
bra 1940; so izdaja naslednja 

odločba 
o  stopnji  dobička  državnih   gostinskih   podjetij 

republiškega pomena 

1. člen 

Za stopnjo dobička državnih gostinskih podjetij re- 
publiškega pomena je odločilna razvrstitev podjetij v 
kategorije in skupine, ki jih bo v smislu 3. od-tavka 
1. člena gornjo uredbo določilo m.n>-ii »tvoza trgovino in 
preskrbo Ljud-ko republiko Slovenijo. 

2. člen 
Stopnja dobička  podjetij  I.  kalegoiijo  znaša      25% 

Stopnja dobička podjetij IL kategorije 
1. skupino    . 1•°/• 
2. skupino    .      ........      10°/o 

'•'>. •'•ien 

Ta odločba  volja od dne objavo, izvajala pa se bo 
od dne 1. januarja  1947. 

Ljubljana dne 17. januarja 1947. 
S-106/47. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

Tone Fajldr e. r. 

Predsednik vlado 
Ljudsko republiko Slovenije: 

Miha Marinko s- r. 

9. 

Na podlagi 4. in 22. člena temeljnega zakona o držav- 
nih gospodarskih | jdjetjih z dne 24. VII. 1946 (Ur. hst 
FLRJ št. 437/62—46) izdaja vlada Ljudsko re-HiMike Slo- 
venije na predlog ministra za industrijo in rudarstvo na- 
slednjo 

odločbo 
Tvrdka sZbelovoc, tovarna pohištva m stavbeno mi- 

zarstvo, Zbelovo pri Poljčanah, je na podlaci odločbe vo- 
jaškega sodišča mariborskega vojnega področja, senata 
v Celju z dne 18. VIII. 1945, Sod. 954/45—4 v zvezi z od- 
ločbo okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah opr. št. 
Zp 40/45 z dne 15, II. 1946 prešla v državno last. 
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Ker pa navedeno podjetje ne bo nadalje obratovalo, 
se 

ođreja : 
Tvrdka >Zbelovo«, tovarna pohištva In stavbeno mi- 

zarstvo, ZbeJovo ••' Poljčanah, preide v takojšno likvi- 
dacijo. 

Za likvidatorja se imenuje tov. Goršič Stane, sekre- 
tar upravo lesne industrije LRS. 

Likvidator podpisuje dosedanjo firmo s pristavkom 
:>v likvidaciji? in opravlja vse posle likvidacije po navo- 
dilih ministra ?<a industrijo in rudarstvo LRS. 

Likvidacijska imovina se uporabi po navodilih mi- 
nistra za industrijo in rudarstvo LRS. 

V Ljubljani dne 13. novembra 1946. • 

Št. 40S/—46—ITI. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za industrijo m rudarstvo LRS- podpredsednik: 

LeskošeU Franc s. r. Maček Ivan s. r. 

10. 

Na podlagi 4. člena temeljnega zakona o državnih 
gospodarsKift podjetjih z dne 24. VIL 1946 (Ur. list FLRJ 
z dne 2. VIII 1946, št. 437 6'2) izdpja vlada Ljudsk: repu- 
bliüe Slovenije na predlog ministra za industrijo in ru- 
darstvo naslednjo 

odločbo 
Tvrdka Golob & Ko tovarna kemičnih izdelkov. 

Ljubijana-Vič. je s -odbo okrožnega sodišča v Ljubljani 
z dne S. IV. 194C. opr. št. Ko. 470/46—19, prešla v občo 
ljudsko last. 

Ker podjetje navedene tvrdke nima pogojev za na- 
daljnji obstoj. *e 

odreja: 

Tvrdka Golob & Ko., tovarna kemičnih izdelkov, 
Ljubi jana-Vič, preide v takojšno likvidacijo. 

Za likvidatorja se imenuje tov. Marn Franc, doseda- 
nji knjigovodja te tvrdke. 

Likvidator podpihuje dosedanjo firmo s pristavkom 
>v likvidaciji« • opravlja vse posle likvidacijo po navo- 
dilih ministra za industrijo in rudarstvo LRS. 

Likvidacijska imovina ee uporabi po navodilih mi- 
nistra za industrijo in rudarstvo LRS. 

V Ljubljani dne 12. decembra 194S. 

Št. 485/1-46-III. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za industrijo in rudarstvo LRS: podpredsednik: 

Lcskošek Franc s. r. Maček Iran s. r. 

11. 

Na podlagi 5. člena temeljnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske republike 
Slovenije na predlog ministra za industrijo in rudarstvo 
naslednjo 

odločbo 
Z odločbo vlade LRS. S — zak. št. 35 z dne 23. iX. 

194Ö, je bilo ustanovljeno državno industrijsko podjetje 
Slovenije >Tovarna kos in srpov«. Slovenj Gradec. 

Ker sedanji sedež podjetja ne ustreza gospodarske- 
mu načrtu, se spreminja citirana odločba kakor sledi: 

Ustanovi se državno industrijsko podjetje Slovenije 
^Tovarna kos in srpov« s sedežem v Sv. Lovrencu na 
Pohorju. 

Podjetje bo poslovalo pod firmo: >Tovarna kos in 
srpov«, Sv. Lovrenc na Pohorju. 

V Ljubljani dne 27. decembra 1940 
III/P—54257/46—B/sv. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za industrijo m rudarstvo LRS- podpredsednik: 

Lcskošek Franc s. r Maček Ivan s. r. 

lUvilniki. navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

12. 

Odločba 
o spremembi odločbe o višini posebnih pristojbin 

v javnih bolnicah 

Po 2. čl?nu pravilnika o pristojbinah za zdravljenje 
v javnih bolnicah z dne 23.11.1946, Ur. list LRS št. 80/18, 

odločam, 

da se z veljavnostjo od 1. januarja 1947 dalje pobirajo 
posebne pristojbine za transfuzijo krvi v javnih bolnicah 
po nabavnih cenah krvi in hemotesta s pribitkom dejan- 
skih stroškov za nabavo. 

S tem je razveljavljena 1. točka odločbe ministrstva 
za ljudsko zdravstvo o višini posebnih pristojbin v javnih 
bolnicah št. 2261/2—V—b od 6, IV. 1946 (Ur. list 122/28 
od 10. IV. 1946). 

V Ljubljani dne 10, januarja 1947. 

.   Si. 679/1—V—b. 

Minister za ljudsko zdravstvo: 
Dr. Ahêin Marjan s. r. 

Izdala in zalaga- »Uradni list LRS< v Ljubljani — Urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna Merkur — oba v Ljubljani, 
lzbaja »sabo eredo in soboto Naročnina: •••••••: dio 24.- éetrtlrtno: din 70.— polletno: din lîtô - celostno d.n 2R0 —. 
Posamezna Številka: p«a pola din 250. v«ka aalaljoje laceta pola din 2- - UrMniàtvo lu »ißctvelatvoi Ljubljana, ••••• «• .«,. •~, gro *•     ^^^ ^•^ • Ä ißl> Jti ••, £**, ••• ft 14431. 



PoStolne  plafane  t  gotovini 

URA LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik  IV. V Muhliam dne 22. januara  •)47 Številk« 4. 

VSEBINA 

13. Odločba   o   ustanovitvi   višjega   disciplinskega   sodišča   pri 
VLRS. 

14. Odločba o imenovanju članov višjega disciplinskega sodišča 
pri predsedstvu vlade LHS. 

15. Odlcčba   o   podlagi   za   računanje   nepredvidenega   dobička 
pri stroških gradbenih storitev. 

16. Odredba o pristojnosti odeekov za  delo pri okrajnih  izvr- 
šilnih odborih za opre^anie in^p^cije dela »udi za obrtno. 

trgovsko in drugo delo. 
17. Odredba   o  ustanovitvi   rudarskih   delovnih   inšpektoratov 

v Trbovljah in Velenju. 
18. Odredba o ustanovitvi zdravniško-delavske strokovne komi- 

sije druge stopnje v Ljubljani. 
It). Odredba o ukinitvi odredbe o prometu z,zeljem v območju 

LRS. 

Ur3d'<*£- navodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

Po 70. členu zakona o državnih uslužbencih v zvezi 
z odločbo Prez,idija Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta z dne 24. IX 1946, št. 97 (Ur. list LRS št. 253 66- 
1946), izdaja vlada LRS 

odločbo 
o ustanovitvi višjega disciplinskega sodišča 

t. člen 
Pri vladi Ljudske republike Slovenije se ustanovi 

višje disciplinsko sodišče kot disciplinsko sodeče druge 
stopnje, ki odloča o pritožbah zoper sodbe in odločbe. 
ki jih izdajo disciplinska sodišča pri ministrstvih in 
komisijah na prvi etopnji. 

2. člen 
Višje' disciplinsko sodišče sestoji iz treh članov in 

treh namestnikov, ki jih imenuje predsednik vlade LRS 
za dobo enega leta. 

3. člen 
Ta odločba stopi v veljavo takoj. 

Ljubljana dne 16. januarja 1947. 
St. S-164. 

Minister za pravosodje LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Joic Pokorn t. r. Miha Marinko s. r. 

114. 
Odločba 

o imenovanju član«? višjega disciplinskega sodišča 
pri predsedstvu y\ule Ljudske republike Sloveniie 

Po 9. odstavku 70 člena zakona o državnih usluž- 
bencih v zvezi z odločbo Prezidija Slovenskega narodno- 
osvobodüuega sveta z dne 24. IX. 1940, št. 97 (Ur. list 

št. 253 66—1946) in v zvezi z odločbo vlade LRS o usta- 
novitvi višjega disciplinskega sodišča z dne 15. 1. 1947, 
št. 164, 

imenujem 
1. za člane višjega disciplinskega sodišča pri vla- 

di LRS: 
a) tov. ing. Levstika Jožeta, generalnega inšpektorja 

Kontrolne komisije LRS, 
b) tov dr. Modica Heliodorja, pomočnika m nistra 

za pravosodje LRS, 
c) tov prof. Stepišnika Draga, pomočnika ministra 

pri predsedstvu vlade LRS; 
2. za namestnike članov višjega disciplinskega so- 

dišča pri vladi LRS: 
a) tov. Popita Franca, načelnika oddelka za zakono- 

dajo in izgradnjo ljudske oblasti pri predsedstvu vla- 
Je LRS, 

b) tov. Kernc Loro, pomočnika ministra za prosve- 
to LRS, 

c) tov Svetino Iva, pomočnika ministra za notranje 
zadeve LRS. 

Funkcijska doba imenovanih članov in namestnikov 
višjega disciplinskega sodišča traja do konca lela 1947. 

Imenovani člani in namesto ki višjeca disciplinskega 
sodišča prisežejo predsedstvu vlade LRS po predpisih, 
ki veljajo za sodnike rednih sodišč. 

Ljubljana dne 20. januarja 1947. 

Štev. 164/3. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko g. r. 

15. 

Na podlagi 2. odst. 4. člena uredbe o skladu vodstva 
podjetja • o osrednjem skladu državnih gradbenih pod- 
jetij splošnega državnega in republiškega pomena z dne 
31. decembra 1946 (Uradni list FLRJ št. 768/106 z dne 
31. decembra 1946) izdajam 

odločbo 
o podlagi za računanje nepredvidenega dobička pri 
stroftkih, za kntere ni mogočo ugotovili stroškovnih, 
norm iz razlogov, navedenih ? 4. odst. 1. člena uredbe 
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o cenab gradbenih storitev z dne 31. decembra 194fj 
(Uradni list l'LUJ it. 7C6/1CG z dne 31. decembra 194«) 

1. člen 

Kjer ni mogoče vnaprej normirat! elementov grad- 
benih del, se določijo elementi za izračun povprečnih 
stroškov za taka dela po normah, ugotovljenih v prvi 
tretjini dela. Razlika med tako izračunanim: stroški in 
pa stroški, izračunanimi na podlagi podatkov knjigovod- 
stvene kalkulacije po izvršenem delu, je nepredviden: 
dobiček. 

Pr novih načinih dela ne sme biti v prvi tretjini 
dela ugotovljena storilnost slabša od storlnosti, ki je 
bila dosežena po že pre.zkuJenib načinih dela. 

2. člen 
Kjer je zaradi višje «ile potrebno pospešeno delo. 

se podjetju prizna isti odstotek oepredvidenega do- 
bička, kot ga doseže na podlag razlike med doseženo 
in normirano storilnostjo pri običajnem delu na isti 
gradnji. 

3 člen 

Ta odločba velja od dne objave, izvaja pa se od 
1. januarja 1947. 

Ljubljana dne 20. januarja 1947. 

St. 35/2-47 kom. 
Podpredsednik vlade LRS, minister 
za gradnje in zastopn'k predsednika 

Načrtne komisije: 
Ivan Maček s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

Na podlagi pooblastila4' iz 4. od^t. 3 člena zakona o 
inšpekcij; dela z dne 12. XH 194G, Uradn: Ust FLRJ 
ät. KX). in zaradi uttinitve okrožnih ljudskih odborov 
v Ljudtìki republiki Sloveniji 

odrehni: 
Odseki za delo pri okrajnih (mestnih) izvršilnih 

odborih opravljajo inspekcijo dela 'udi za oVtno. trgov 
sko in drugo delo kjer se uporablJE motorna sila aH 
se uporabljajo naprave, sredstva ic snovi k: so posebno 
nevarne za življenje m zdravje zaposlenih delavcev, na- 
meičeocev in uslužbencev. 

V Ljubljani dne 14. januarja 1947. 
Si. 2GÖ/1-47. 

Minister ta  delo LRS. 
lomu Brejc s. r. 

i/17. 
Na podlagi pooblastila iz 5. člena zakona o inspek- 

ciji dela z dne 12. XII. 1946. Uradni list FLRJ št. !00, 

odrejam: 
Na ozemlju Ljudske republike Slovenije se ustano- 

vita za inspekcijo dela v rudnikih in topilnicah, ki so 
zvezane z rudniki, dva  rudarska delovna  inspektorata: 

1. rudar-ki delovni inspektorat * sedežem v Trbovljah, 
2. rudarski delovni inspektorat s sedežem v Vrenju. 
Krajevno pristojnost teh inšpektoratov bom odredil 

s posebnimi navodili. 

V Ljubljani dne 14. januarja 1947. 
St. 267/1-47. 

Minister 7• delo LRS: 
Tomo Brejc s. r. 

18. 

Na podlagi pooblastila iz 1. člena odredbe zveznega 
ministra za delo o sestavi in delu zdravmsko-delav-kih 
strokovnih komisij in strokovnega zdravstvenega «veta 
pn' ravnateljstvu Državnega zavoda za Gocia'no zavaro- 
vanje, Uradni list FLRJ št. 99 7 dne 10. XII. 1946, 

od rej a m : 
V Ljudski republiki Sloveniji se za območje obeh 

podružnic Državnega zavoda za socialno zavarovanje v 
Ljubljani in Mariboru ter za pod.uznico državnega pro- 
metnega osebij v I.'i'Mi';ni 4-t4niv; «smo ena 7<l'nv- 
niško-delavska strokovna komisija druge slopnje. in «icer 
pr: podružnic Državnega zavoda za socialno za va ruva- 
nje v Ljubljani. 

V Ljubljani dne 14. januarja 1947. 
Št. 268/1-47. 

Minister  za  a^io  !.RS: 
Tomo Brrjc s. r. 

| ,19. 

Odredba 
ministrstva za trgovino in preskrbo LRS o ukinitvi 
odredb? o prometu z zeljetn v onmcčin  l ILS z dne 

10. X. 1946, Ur. list LRS št. 259-07-46 

1. člen 
Odredba o prometu z zeljem v. območju LRS z dne 

10. X. 1946, Ur. list LRS št. 259 67-46, se ukinja. 

2. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 12. januarja  1947. 
I. št. 4730/2. 

Minister za irgovino 
in pre-krbo: 

Fajîar Ione s. r. 

Izdaja    n   zaiaga:   »Uradn: ' list  LRS«   v   Ljubljani.   —   Urednik: Pohar Roben: tiska tukarna M»?rnur _ ona 
Uhaje  •'«'   <r»-i«    r  i-.h-.t-i   \«r^Quia:   a-f-tfio    ito 24—   «Vtrtvtuo   1>t>  7,)—   ooilrttio   «lin  1*•        •-' 
••••••••   Stcvitk4.  prve  poU   din   (SO    »van»   un laltoje   mf-ì»   pole   lin   i—     —    Hr»-1ni 

üitioiiilcu ulice »L ö. lei. »L Ä&i Cek. raćun il 14.337. 

* Liuhijani- 
        _ j«il»tf|.     1 r    >•• —. 
H'MniJlvo  la   upravalitvo;  Ljubljana, 



Poitnlna Diafana * gotovini POSEBNA IZDAJA 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik  IV. V Ljuhliani dne 24 januara »U47 Številke 4.A 

VSEBINA: 
20. Urtava Liudake Republike Slovenije. 

20. 

ODLOK 

USTAVODAJNE SKUPSCTNE 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

O PROGLASITVI 

USTAVE 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavodajna skupščina Ljudske Republike Slovenije kot 

vrhovni predstavnik narodne suverenosti Ljudske Republike 

Slovenije in izraz enotne volje slovenskega ljudstva 

odloča, 

da se ustava Ljudske Republike Slovenije, sprejeta na seji 

Ustavodajne skupščine Ljudske Republike Slovenije, proglasi 

in objavi narodu in državljanom Ljudske Republike Slovenije. 



Grb Ljudske Republike Slovenije 
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USTAVA 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

PRVI  DEL 

Osnovna načela 

1. poglavje 

LJUDSKA REPUBLIKA RLOVKM- 

1. člen 

Ljudska Republika Slovenija je ljudska država repu- 
blikanske oblike. 

2. člen 
Slovenski narod si je v svoji osvobodilni borbi in v 

skupni borbi vseh narodov Jugoslavije ustvaril svojo 
ljudsko državo Ljudsko Republiko Slovenijo. Izražajoč 
svojo svobodno voljo, živeti skupno z bratskimi narodi 
v federativni državi, se je slovenski narod na osnovi pra- 
vice do samoodločb^ \ključno s pravico do odcepitve in 
do združitve z drugimi narodi ter na osnovi načela enako- 
pravnosti združil z drugimi narodi Jugoslavije in njiho- 
vimi ljudskimi republikami: Ljudsko Republiko Srbijo. 
Ljudsko Republiko Hrvatsko, Ljudsko Republiko Bosno 
in Hercegovino, Ljudsko Republiko Makedonijo in Ljud- 
sko Republiko Crno goro v skupno zvezno državo Fede- 
rativno Ljudsko Republiko Jugoslavijo. 

3. člen 

Državni grb Ljudske Republike Slovenije je polje, 
obdano z žitnim klasjem. Klasje je spodaj povezano s tra- 
kom in prepleteno z lipovimi listi. Med vrhovoma klasja 
je peterokraka zvezda. V spodnjem delu polja eo na dnu 
tri valovite-črte, predstavljajoče morje. Nad njimi se dvi- 
gajo trije stožci, katerih srednji je višji, stranska pa sta 
enaka; stožci predstavljajo Triglav. 

4. člen 

Državna zastava Ljudske Republiko Slovenije je 
belo-modro-rdeča z rdečo peterokrako zvezdo na sredi. 
Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. 
Barve zastave se vrste vodoravno od zgoraj navzdol po 
temle redu: bela, modra in rdeča. Vsaka barva zavzema 
po širini tretjino prostora zastave. Zvezda ima pravilno 
peterokrako obliko in zlat (rumen) rob. Središče zvezde 
je v presečišču diagonal zastave. Gornji krak zvezde sega 
do polovice bele barve, tako da imata spodnja kraka 
zvezde ustrezno mesto na rdeči barvi zastave. 

6. člen 

Glavno mesto Ljudske Republik© Slovenije je Ljub- 
ljana. 

II. poglavje 

LJUDSKA OBLAST 

<>. člen 

V Ljudski Republiki Sloveniji izhaja vsa oblast z 
ljudstva in pripada ljudstvu. 

Ljudstvo izvršuje svojo oblasl po svobodno izvolje- 
nih predstavniških organih državne oblasti, ljudskih od- 
borih, ki so od krajevnih ljudskih odborov do Ljudsk«* 
skupščine LRS nastali, se razvili v narodnoosvobodilni 
borbi proti fašizmu in reakciji in ki so osnovna pridobi- 
tev te borbe. 

7. člen 
\ 

Vse predstavniške organe državne oblasti volijo dr- 
žavljani po splošni, enaki in neposredni volivni pravici 
s tajnim glasovanjem. 

Ljud.-ki predstavniki v vseh organih državne oblasti 
so odgovorni svojim volivcem. 

Vsakega ljudskega predstavnika more odpoklicati 
večina volivcev volivne enote, v kateri je izvoljen, tudi 
pred potekom časa, za katerega je izvoljen. 

Zakon predpisuje, v katerh primerih, ob kakšnih po- 
gojih in kako lahko volivci odpokličejo svoje ljudske 
predstavnike tudi pred potekom časa, za katerega so 
izvoljeni. 

8. člen 

Organi državne oblasti v Ljudski Republiki Sloveniji 
izvršujejo oblast na osnovi ustave FLRJ, ustave LRS, 
zakonov FLRJ. zakonov LRS in splošnih predpisov višjih 
organov državne oblasti. 

Vsi akti organov državne uprave in organov pravo, 
sodja morajo temeljiti na zakonu. 

III. poglavje 

OSNOVNE PRAVICE NARODA  IN LJUDSKE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

9. člen 
Ljudska Republika Slovenija izvršuje državno oblast 

suvereno, prenaša pa na Federativno Ljudsko Republiko 
Jugoslavijo tiste pravice, ki so določene v ustavi FLRJ. 

Suverene pravice Ljudske Republike Slovenije, njeno 
varnost kakor tudi njeno družbeno in politično ureditev 
varuje in brani Fedßratixna Ljudska Republika Jugo- 

] alayüa. 
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10. člen 

Ustavi. LRS nasprotuje vsak akt, ki je na ozemlju 
Ljudske H?! ubl'kf» Slovenijo nape.jen proti suverenost., 
enakopravnosti in svobodi slovenskega naroda in Ljud 
ske Kepub!:kt Slovence kauor tudi drugih narodov in 
d ig.h ljudskih republik Federativne Ljuoske Rap blike 
Jugoslavije. 

11. člen 
Meje Ljudske Republike Slovenije se ne smejo spre- 

minjati brez privolitve Ljudske Republike Slovenije. 

12. člen 

.Narodne manjšine v Ljudski Republiki Sloveniji už:- 
vajo pravico in zaščito svojega kulturnega razvoja in svo- 
bodne uporabe svojega je2ika. 

IV. poglavje 

DRÜ2BENO-EKONOMSKA UREDITEV 

13  člen 
Proizvajalna sredstva v Ljudski Republiki Sloveniji 

H) ali občeljudska imovina, to je imovina v rokah države, 
ali  imovina  ljudskih  zadružnih organizacij ali  imovina 
zasebnih fizičnih ah pravnih oseb. 

Vsa rudna in drusa bosiastva v zemlji, vode, vštevši 
mineralne • zdravilne vode, viri naravne sile. sredstva 
železniškega in letalskega prometa, pošta, orzojav, tele- 
fon m radio so obćeljudska imovina. 

Proizvajalna sredstva v rokah države izkorišča 
država sama ali  jii) daje v izkoriščanje. 

Zunanja trgovina je pod kontrolo države. 

14. člen 
Da ščiti življenjske koristi ljudstva, dviga ljudsko 

blaginjo in pravilno .zkorišča vso gu.-podarske možnosti 
in sile. usmerja država gospodarno življenje in razvoj 
s splošnim gospodarskim načrtom; pr. tem se opira na 
državni in zadružni gospodarski -ektor ter izvaja splošno 
kontrolo nad zasebnim sektorjem gospodarstva. 

Pr izvajanju splošnega gospodarskega načrta in go- 
spodarske kontrole se država opira na sodelovanje sin 
dikalnih • drugih organizacij delovnega ljudstva. 

15. člen 
Obče ljudska imovina je glavna opora države v raz- 

voju narodnega gospodarstva. 
Obćeljudska   imovina  uživa  posebno zaščite države 
Upravljanje občeljudske imovine in razpolaganje z njo 

določa zakon. 
10. člen 

Država posveča posebno pozornost in nudi podporo 
in olajšave ljudskim zadružnim organizacijam. 

17. Člen 

Zajamčeni sta zasebna lastnina in zasebna podjet- 
nost v gospodarstvu. 

Zajamčeno je dedovanje zasebne lastnino. Pravico 
dedovanja določa zakon. 

Vihče ne sme uporabljati pravice zasebne lastnine v 
škodo iiudstii skupuoati. 

Prepovedane  so   zasebne   monopolistične   organiza- 
cije, kakoi so karteli, sindikati, trusti in podobne orga- v 

oizacije. ustanovljene z namenom   da bi diktirale cene, 
monopolizirale tržišča in škodovale koristim narodnega 
gospodarstva. 

Zasebna lastnina se sme omejiti ali razlastiti, če to 
zahteva s;»lošna korist, toda le na podlagi zakona. Zakon 
določa, v katerih primerih in v kakšni višini dobi lastnik 
odškodnino. 

Ob istih pogojih se smejo z zakonom nacionalizirati 
posamezne gospodarske panoge ali podjetja, če to <oa- 
iiteva splošna korist. 

18. člen 

Zemlja pripada tistim, ki jo obdelujejo. 
Zakon določa, ali ima lahko ustanova in oseba, ki 

ni poljedelec, zemljo in kol ko je sme imeti 
Velika zemljiška posestva ne smejo biti na nikakršen 

način v zasebnih rokah. 
Maksimum zasebne zemljiške posesti določa zakon. 

Država posebno ščiti in podpira malega m srednjega 
kmeta s svojo splošne gospodarsko politiko, cenenim kre- 
ditom in davčnim sistemom. 

19. člen 
Z gospodarskimi in drugimi ukrepi podpira država 

delovno ljudstvo, da se združuje in organizira za obram- 
bo pred gospodarskim izkoriščanjem. 

Država ščiti osebo v mezdnem delovnem razmerju 
posebno s tem. da jim zagotavlja pravico združevanja, 
omejuje delavnik, zagotavlja pravico do plačanega et- 
nega dopu-ta. nadzira delovne pogoje, --krbj za ureditev 
stanovanjskih razmer in zagotavlja socialno zavarovanje. 

Maloletniki v delovnem razmerju uživajc posebno 
zaščito države. 

V. poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV 

20. člen 
Vsi državljani Ljudske Republike Slovenije so enaki 

pred zakouom in enakopravni ne glede na narodnost, 
raso in veroizpoved. 

Ne priznavajo se nikakršni privilegiji po rojstvu, 
položaju, premoženju m stopnji izobrazbe. 

Nasproten ustavi in kazniv je V3ak akt, 3 katerim 
bi se dali državljanom privilegiji ali bi se jim omeje- 
vale pravice na osnovi razlik v narodnosti, rasi aH veri, 
• vsako širjenje narodnega, rasnega ali verskega so- 
vraštva in razdora. 

21. člen 
Vsi državljani Ljudske Republike Slovénie se mo- 

rajo ravnati po ustavi FLRJ, ustavi LRS, zakonih FLRJ 
in zakonih LRS. 

22. člen 

Vsi državljani Ljud3ke Republike Slovenije ne gle- 
de na spol. narodnost, raso, veroizpoved stopnjo izobraz- 
be in kraj bivanja, ki *o dopolnili 18 leto starosti, imajo 
pravico voliti in biti voljeni v. v&e organe državne oblasti. 
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Državljani Ljudske Republike Slovenije, ki so v Ju- 
goslovan^ki armadi. ;niajo pravico voliti in biti voljeni 
kakor drugi državljani. 

Volivna pravica je splošna enaka in neposredna In 
se izvršuje s tajnim glasovanjpin. 

Volivne pravice nimajo osebe, ki so pod skrbstvom, 
osebe, ki jim je s sodb« sodišča odvzeta volivna pravica, 
dokler sodba učinkuje. :n osebe, ki po zveznem zakonu 
izgube volivno pravico. 

23. člen 

Ženske so enakopravne • moškimi na vseh področjih 
državnega, gospodarskega m družbeno-političnega živ- 
ljenja. 

Za enako delo Imajo ženske pravico do enakega pla- 
čila kakor moški In uživajo posebno zaščito v delovnem 
razmerju. 

Država posebno varuje koristi matere in otroka z 
ustanavljanjem porodnišnic, dečjih domov m zavetišč in 
e pravico matere do plačanega dopusta pred porodom in 
po porodu. 

24. člen 

Državljanom Ljudske Republike Slovenije je zajam- 
čena svoboda vesti in svoboda veroizpovedi. 

Cerkev je ločena od države. 
Verske skupnosti, katerih nauk ne nasprotuje ustavi, 

so svobodne v svojih verskih zadevat, in pri izvrševanju 
versk b obredov Verske šole. ki pripravljajo duhovniški 
na'aičaj, so svobodne, toda pod splošnim nadzorstvom 
države. 

Zloraba cerkve in vere v politične namene je pre- 
povedana: prepovedane so tudi politične organizacije na 
verski podlagi. 

Država lahko gmotno pomaga verskim skupnostim. 

25. člen 

Zakon In rodbina eta pod varstvom države. Država 
ureja z zakonom pravne odnose zakona in rodbine. 

Veljaven je samo zakon, ki je sklenjen pred pristoj- 
nimi državnimi organi. Po sklenitvi zakona lahko opra- 
rijo državljani poroko tudi po verskih predpisih. 

Vsi zakonski spori epadajo v pristojnost ljudskih 
sodišč. 

Starši imajo do otrok, ki so rojeni izven zakona, iste 
obveznosti in dolžnosti kakor do zakonskih otrok. Položaj 
nezakonskih otrok ureja zakon. 

Evidenca rojstev, porok in smrti je v izključni pri- 
stojnost; države. 

Maloletniki so pod posebnim varstvom države. 

26. člen 

Državljanom Je zajamčena svoboda tiska, govora, 
«druževanja, zborovanja, javnih shodov in manifestacij. 

27. člen 

Zajamčena Je nedotakljivost osebnosti državljanov. 
Nihče ne sme biti pridržan v priporu več kot tri dni 

brez pismene in obrazložene rešitve sodišča ali javnega 
tožilca. Najdaljšo dobo pripora odreja zakon. 

Nihče ne more biti kaznovan za kaznivo dejanje 
brez odločbe pristojnega sodišča, izdane po zakonu, ki 
določa pristojnost sodišča in kaznivo dejanje. 

Kazni se smejo določati in izrekati samo na oenovi 
zakona. 

N<hče ne sme biti sojen, ako ni bil po zakonu zasli- 
šan in na predpisan način poklican, da se branj, razen 
če državnim organom ni dosegljiv. 

Kazni za prekrške pravnih predpisov smejo organi 
državne uprave izrekati samo v mejah, ki jih določa 
zakon. 

Državljan sme biti izgnan iz kraja svojega bivanja 
samo v primerih, ki jih predpisuje zakon. 

Državljan Ljudske Republike Slovenije, ki na pod- 
lagi zveznega zakona izgubi državljanstvo Federativne 
Ljudske Republikp Juiroslavije, izgubi tudi državljanstvo 
Ljudske Republike Slovenje. Državljanu Ljudske Repu- 
blike Slovenije se ne .e odvzeti državljanstvo Ljudske 
Republike Slovenije, dokler je državljan Federativne 
Ljudske Republike Jugoslavije. 

28. člen 
Stanovanje Je nedotakljivo. 
Nihče ne sme stopiti v tuje stanovanje ali prostore 

niti jih preiskovati proti imetnikovj volji brez naloga, 
kakor ga določa zakon. 

Preiskava se lahko opravi samo • navzočnosti dveh 
prič. Pri preiskavi ima pravico biti navzoč tudi tisti. 
čigar stanovanje ali prostori se preiskujejo. 

29. člen 
Tajnost pisem in drugih občevalnih sredstev je ne- 

prekršljiva, razen pn kazenski preiskavi, ob mobilizaciji 
• v vojni 

80. člen 
V Ljudski Republiki Sloveniji uživajo pravico pribe- 

žališča tuji državljani, ki so preganjani zaradi nastopa- 
nja za demokratična načela, narodno osvoboditev, pra- 
vice delovnega ljudstva in svobodo znanstvenega ali kul. 
turnega dela. 

31. člen 
Vsak državljan je dolžan delati po svoji sposobnosti; 

kdor skupnosti ne daje, tudi ne more od nje prejemati. 

32. člen 
Vsem državljanom Federatane Ljudske Republike 

Jugoslavije so enako dostopne vse javne službe, ako 
z* nje izpolnjujejo zakonske pogoje. 

Dolžnost državljanov je vestno opravljati javne na- 
loge, za katere so izvoljeni ali ki so jim zaupane. 

33. člen 

Obramba domovine je najvišja dolžnost In čast vsa- 
kega državljana. 

Izdaja domovine Je največji zločin zoper narod. 
Vojaška obveznost državljanov je splošna. 

84. člen 

Država zagotavlja vojnim invalidom dostojno ïlvlje- 
nje In brezplačno usposabljanje za delo. 

Otrokom padlih borcev lo žrtev vojne gre poeeboA 
skrb država 
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35. člen 

Država skrbi za izboljševanje ljudskega zdravja z 
organiz.ranjeni in nadziranjem zdravstvene službe, bol- 
nišnic, lekarn, sanatonjev, zdravilišč, okrevališč in drugib 
zdravstvenih ustanov. 

Država skrbi za telesno vzgojo ljudstva, posebno 
mladine, da se izboljšuje zdravje in deiovna «posobnost 
ljudstva in da se krepi obrambna moč države. 

36. člen 

Zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetniške- 
ga dela. 

Država podpira znanost in umetnost, da bi ee raz- 
vijala ljudska kultura m ljudska blaginja. 

Avtorska pravica je zavarovana z zakonom. 

37. člen 

Da bi se dvignila splošna kultura ljudstva, zago- 
tavlja država, da so šole in druge prosvetne in kulturne 
uetanove dostopne vsem ljudskim slojem. 

Država posveča posebno pozornost mladini in varuje 
njeno vzgojo. 

Šolo so državne. Samo z zakonom *e lahko dovoli 
ustanavljanje zasebnih šol, a njih delo je pod kontrolo 
države. 

Osnovni pouk je obvezen in brezplačen. 

Sola je ločena od cerkve. 

38 člen 

Državljani imajo pravico prošnje in peticije na or- 
gane državne oblasti. 

Zoper odločbe organov državne uprave in zoper 
nepravilen postopek uradnih oseb imajo državljani pra 
vico pritožbe. 

Zakon predpisuje postopek za vlaganje pritožb. 

39. îlen 
Vsak državljan ima pravico tožiti pri pristojnem 

sodišču uradne osebe za kazniva dejanja, ki so bila 
storjena v službi. 

40 člen 
Državljani imajo ob zakonskih pogojih pravico ter 

jati od države n uradnih oseb odškodnino za škodo. 
ki jirr je prizadejana z nezakonitim in nepravilnim 
opravljanjem službe. 

41. člen 

Davčna obveznost državljanov je splošna in soraz- 
merna njihovi gospodarski moči. 

Javne davščire in oprosLtve od njih se določajo 
»amo z zakonom. 

42. člen 
Da se zavarujejo državljanske svoboščine in demo- 

kratična ureditev Ljudske Republike Slovenije in Fede 
rativne Ljudske Republike Juuoslavije ki so opredeljene 
x ustavo FLRJ in s to ustavo je nezakonito in kaznivo 
uporabljati drîavM^n-ke prav <*e Za apr°m n;?i-ie in *u 
••••• ustavne ureditve a proLüeiuokrutiünim namenom. > 

DRUGI  DEL 

Državna ureditev 

VI. poglavje 
LJUDSKA REPUBLIKA SLOVENIJA IN FEDERA- 

TIVNA   LJUDSKA    REPUBLIKA   JUGOSLAVIJA 

43. člen 
Ljudska Republka Slovenija izvršuje samostojno vse 

pravice, ki so odrejene s to ustavo. 
Za dosego ekonomske in politične vzajemne pomoči 

in sodelovanja kakor tudi zaradi skupne obrambe na- 
rodne svobode in neodvisnosti je Ljudska Republika 
Slovenija prenesla na Federativno Ljudsko Republiko 
Jugoslavijo zadeve,  naštete  v 44. členu  ustave  FLRJ. 

44. člen 

V pristojnost Ljudske Republike Slovenije v osebi 
njenih najvišjih organov državne oblasti in državne 
uprave spadajo: 

1. ustava LRS; 
2. odločanje o pristanku na spremembo mej Ljudske 

Republike Slovenije; 
3. upravnoteritor alna razdelitev Ljudske Republike 

Slovenije; 
4. zaščita državne ureditve in pravic državljanov; 

javni red in varnost; 
5. državljanstvo Ljudske Republike Slovenije; 
6. vrhovno vodstvo sodišč Ljudske Republike Slo- 

venije; 
7. amnestija in pom lostitev po zakonikih predpisih; 
8. gospodarski  načrt  Ljudske  Republike Slovenije; 
9. proračun Ljudske Republike Slovenije; 

10. republiške in lokalne davščine na ozemlju Ljud- 
ske Republike Slovenije v skladu  z zveznimi zakoni; 

11. posojila Ljudske republike Slovenije in potrjeva- 
nje sklenjenih posojil ljudskih odborov v skladu z zvez- 
nimi zakoni; 

12. upravljanje gospodarstva republiškega pomena in 
vrhovno vodstvo gospodarstva lokalnega pomena; 

13. nadzorstvo nad stanjem podjetij i» ustanov obče- 
državnega pomena na območju Ljudske Republike Slo- 
venije; 

14. odločanje o republiškem in lokalnem pomenu go- 
spodarskih podjet j in ustanov iz pristojuosti Ljudske 
Republike Slovenije; 

lo. finančna, industrijska, rudarska, gradbena, trgo- 
vinska, gozdarska in kmetijska podjetja republiškega 
pomena; 

16. ceste, re'ie, kanali in pristanišča republ škega 
pomena; 

17  transport in  promet republiškega pomena; 
18. vrhovno vodstvo v komunaln.h in stanovanjskih 

zadevali; 
19. zakonodaja in vrhovno vodstvo na osnovi splošnih 

in načelnih predpisov Federativne Ljudske Republike 
Jugoslavije na področju industrije, rudarstva, trgovine, 
kmetijstva, gozdarstva, lova in vodn h sil; gradenj, gospo- 
darskega poslovanja in politike cen: ljudskega zdravstva, 
socialnega *krb?'tva n fizične kulture: osnovnega, sred- 
njega in višjega šolstva, prosvetnih kulturnih in znan- 
-•-en'h uhanov in or"nn*7acij republiškega pomena; 
organizacije državne ob*a»U; 
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kolikor Federativna Ljudska Republ ka Jugoslavija 
ne izda splošnih načel, izda Ljudska Republika Slovenija 
evoje predpise samostojno; 

20 dopolnilna zakonodaja v okviru splošnih zako- 
nov FLRJ. 

45  člen 
Ozemlje Ljudske Republike Slovenije je z ozemlji 

drugih ljudskih republik Federativne Ljudske Republ ke 
Jugoslavije enotno državno in gospodarsko območje. 

46. člen 
Zvezni zakoni imajo na ozemlju Ljudske Republike 

Slovenije polno veljavo. 
Ce se zvezni zakoni in zakoni LRS ne skladajo, se 

uporabijo zvezn, zakoni. 

47. člen 

Blagovni promet med Ljudsko Republko Slovenijo 
m drug.mi ljudskimi republikam. Federativne Ljudske 
Republike Jugoslavije je svoboden in se ne sme omejiti 
z zakonom LRS. 

48. čleD 

Akti in listine organov državne uprave ali pravo 
sodja drugih ljudskih republik Federal vne Ljudske Re- 
publike Jugoslavije imajo v Ljudski Republiki Sloveniji 
enako veljavo kot akti in listine organov državne uprave 
ali pravosodja Ljudske Republike Slovenije. 

49. člen 

Državljani ljudskih republik Federativne Ljudske 
Republike Jugoslavije uživajo na ozemlju Ljudske Repu- 
blike Slovenije enake pravice kakor državljani Ljudske 
Republike Slovenije. 

50. člen 
Vsak državljan Ljudske Republike Slovenije je hkrati 

državljan Federativne Ljudske Republike Jugoslavije. 

VII. poglavje 

NAJVIŠJI ORGANI DRŽAVNE OBLASÏI 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

a)   Ljudska  skupščina  Ljudske  Republike  Slovenije 

51. člen 

Ljudska skupščina LRS je predstavnik narodne su- 
verenost; Ljudske Republike Slovenije. 

52. člen 
Ljudska skupščina LRS je vrhovni organ državne 

oblasti Ljudske Republike Slovenije in izvršuje na pod- 
lag ustave LRS vse tiste pravice, ki pripadajo Ljudski 
Republiki Sloveniji, kolikor niso z ustavo prenesene v 
pristojnost Prezidija Ljudske skupščine LRS in vlade LRS. 

53. člen 
Ljudska skupščina LRS se voli za štiri leta. 

54. člen 
Ljudsko skupščino LRS volijo državljani Ljudske 

Republike Slovenije. 
Na kol ko prebivalcev se voli en poslanec, odreja 

repubhšk. zakon. 

55. člen 
Zakonodajno oblast v Ljudski Republiki Sloveniji 

izvršuje izključno Ljudska .-kupščina  LRS. 

56. člen 
Zasedanje Ljudske skupščine LRS jp redno aH iz- 

redno: skliče se z ukazom Prezidija Ljud.-ke skujt- 
ščine LRS. 

Redno zasedanje se sklicuje dvakrat na leto, naj- 
kasneje za 15. junij n najkasneje za 15 december. H'o 
Ljudska skupščina LRS ne bi bila sklicana ob teh rokih, 
se lahko sestane tudi  sama   brez ukaza  Prezidija. 

Izredno zasedanje se skl.ie, kadar Prezidij Ljudske 
skupščine LRS spozna, da je lo potrebuo, ali kada fo 
zahteva tretj na poslancev. 

57. člen 
Ljudska skupščina LRS izvoli iz svoje srede pred- 

sednika, podpredsednika in tri tajnike. 
Predsednik vodi seje skupšč.ne in njeno delo po 

poslovniku. 

58. člen 
Ljudska skuDŠčna LRS si predpiše poslovnik. 
Zasedanja Ljudske skupšč.ne LRS so prav loma javna. 

59  čl e u 
Ljudska skupščina LRS odloča z večino glasov na- 

vzočih poslancev. 
Za odločanje je potrebna navzočnost večine poslan Aì\ 

60. člen 

Staviti zakonske predloge imajo pravico vlada LRS, 
njeni člani in poslanci Ljudske skupščine LRS. 

61. člen 

Ljudska skupščna LRS izda z zakonom letni državni 
proračun Ljudske Republike Slovenije. 

Vlada sestavi državni proračun Ljudske Republke 
Sloven.je in ga predloži Ljudski skupščini LRS. 

Ljudska skupščina LRS odobri zaključni račun o iz- 
vršitvi državnega proračuna Ljudske Republike Slovenije. 

62  člen 
Zakon dobi veljavo osmi dan po objavi v >Urad'iem 

listu LRS«, če v samem zakonu ni drugače določeno. 

63. člen 

Ljudska skupščina LRS izvoli iz svoje srede odiare,' 
k: jim izroči določene zadeve. 

Ljudska skupščina LRS izvoli na prvem sestanku 
verifikacijski odbor, ki pregleda potrdila poslancev o 
njihovi izvolitvi. 

Ljudska skupščina LRS potrjuje ali razveljavlja na 
predlog ver.fikacijskega odbora potrdila poslancev. 

64. člen 

Po verifikaciji potrdil o izvolitvi prisežejo ljudski 
poslanci takole: 

*Prisežem pri časti svojega naroda in pri svoji časti. 
da bom kot ljudski poslanec vedno zvesto zastopal in 
branil demokratične pravice ljudstva, svobodo sloven- 
skega naroda in Ljudsko Republiko Slovenijo: da bom 
zvesto branil neodvisnost, bralstvo in enotnost narodov - 
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naše skupne domovine Federativne Ljudske Republike 
Jugoslavije: da bom vedno branil m krepil pridobitve 
narodnoosvobodilne borbe, da bom posvetil vse svoje 
sile In vse svoje znanje napredku, blaginji in sreči de- 
lovnega ljudstva in da bom svojo poslansko dolžnost iz- 
polnjeval neumorno in zvesto.< 

65. člen 
Ljudska skupščina LRS lahko po svojih ankelnb 

odborih prireja ankete o vprasanjh. ki so splošnega po- 
mena za Ljudsko Republiko Slovenijo. 

Vsi državni organi in službene osebe morajo izpol- 
njevati zahteve anketnih odborov glede ugotavljanja dej- 
stev in zbiranja dokazov. 

66. člen 
Ljudski poslanci imajo pravico staviti predsedniku 

in članom vlade LRS vprašanja in interpelacije. 
Predsednik in člani vlade LRS so dolžn nanje od- 

govoriti v roku in na način, ki ga določa poslovnik 
Ljudske skupščine LRS. 

67. člen 
Poslanci Ljudske skupščine LRS uživajo imun'teto. 
Poslancu se ne sme odvzeti prostost niti se ne sme 

zsčeti zoper njega kazenski postopek brez odobritve skup- 
ščine ah, ako ta ne zaseda, brez odobritve njenega Pre- 
zid ja, razen če se zaloti pri eamem zločinu; o tem pa 
je treba takoj obvestiti Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

Prav tako uživajo na ozemlju Ljudske Republike 
Slovenije imuniteto ljudski poslanci drugih republik 
Federativne Ljudske Republike Jugoslavije po predpisih 
ustave njihovih ljudskih republk. 

68. člen 
Ljudska ekupšč'na LRS si lahko v vojni in v po- 

dobnih izrednih razmerah podaljša mandat, dokler to 
•tanje traja. 

Ljudska skupščina LRS lahko sklene svoj razpust 
tudi pred potekom dobe, za katero je izvoljena. 

69. člen 

Volitve v novo Ljudsko skupščino LRS morajo biti 
razpisane pred pretekom zadnjega dne dobe, za katero 
je izvoljena. 

Od dne razpusta Ljudske skupščine LRS do dne 
volitev nove skupščine ne smejo preteči več kot trije 
meseci In ne manj kot dva meseca. 

Novo Izvoljena  skupščina  mora  biti  skVcana naj- 
kasneje mesec dni po dnevu volitev. 

< 
70. člen 

Ustavo LRS spreminja in dopolnjuje Ljudska skup- 
ščina LRS. 

Predlog za spremembo in dopolnitev ustave lahko 
stavijo Prezidij Ljudske skupščine LRS, vlada LRS ali 
tretjina poslancev Ljudske skupščine LRS. 

Predlog, naj se razpravlja o spremembi ali dopol- 
nitvi ustave, mora biti sprejet z večino glasov. 

Predložena sprememba ali dopolnitev ustav« je 
sprejpta, ako je zanjo ela«ovala absolutna večina ce- 
lotneea attivila nu»iaucev LjutUke skupščine LUS. 

Sprejeto spremembo ali dopolnitev ustave proglasi 
Ljudska skupščina LRS, objavi pa z ukazom Prezidij 
Ljudske skupščine ^RS. 

b) Prezidij Ljudske skupščine LRS 

71. člen 
Ljudska skupščina LRS ;zvoli Prezidij Ljudske skup- 

ščine LRS. 
Prezidij Ljudske skupščine LRS sestoji iz predsed« 

nika. dveh do treh podpredsednikov, sekretarja in največ 
dvajsetih članov. 

72. člen 
Prezidij Ljudske skupščine LRS opravlja naslednje 

posle: 
1. sklicuje zasedanje Ljudske skupščine LRS; 
2. razpisuje volitve v Ljudsko skupščino LRS; 
8. daje obvezno tolmačenje zakonov LRS; 
4. proglasa sprejete zakone, izdaja  ukaze; 
5. izvršuje pravico pomilostitve po zakonskih pred- 

pisih; 
6. podeljuje priznanja in častne naslove Ljudske Rc- 

publ ke Slovenije po zakonskih predpisih; 
7. imenuje in razrešuje na predlog predsednika vlado 

LRS posamezne člane vlade med dvema za.-edaujema 
Ljudske skupščine LRS. a potrebna je naknadna potrdi- 
tev Ljudske skupščine LRS; 

8. določa na predlog predsednika vlade LRS na- 
mestnike članov vlade; 

0. spreminja, spaja aH odpravlja med dvema zase- 
dfnjema Ljudske skupščine LRS na predlog predsed- 
nika vlade LRS obstoječa ministrstva n komisije, a po- 
trebna  je naknadna   potrditev   Ljudske skupščno LRS; 

10. določa na predlog vlade LWS, katera podjetja 
in ustanove imajo republiški pomen; 

11. razpisuje po odbčbi Ljud-ke skupščine LRS ali 
na predlog vlade LRS ljudski referendum o vprašanj h, 
za katera je pristojna Ljudska Republika Slovenija: 

12. rešuje vprašanja in zadeve, za katere ga poobla- 
sti Ljud-ka skupščina LRS. 

Ukaze Prezidija Ljudske skupščine LRS podpisujeta 
predsednik in sekretar. 

73  člen 
Prezid"]' Ljudske skupščine LRS je za svoje delo 

odgovoren Ljudski skupščini LRS. Ta lahko vsak čas 
odpokliče Prezidij in izvoli novega, vsak čas lahko tudi 
razreši posamezne člaue in izvoli nove. 

74. člen 
Prezidij Ljudske skupščine LRS se izvoli za isti čas, 

za katerega jo izvoljena Ljud<kn skupščina LRS. 
Kadar se Ljudska skupščina LRS razpusti, opravlja 

Prezdij posle do izvolitve novega Prezidija Ljudske 
skupščine LRS. 

VIII. poglavje 

ORGANI DRŽAVNE UPRAVE 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

75. člen 
Najvišji Izvršilni in upravni organ državne oblasti 

Ljudske Rppublike Slovénie je vlada LRS 
Vlado LRS imenuje in razrešuje Ljudska skup- 

ščina LRS. 
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76. člen 
Vlada LRS je odgovorna in polaga račun o svojem 

delu Ljudski skupščini LRS. 
Med dvema zasedanjema Ljudske skupščine LRS je 

vlada LRS odgovorna in daje račun o svojem delu 
Piezidiju Ljudske skupščine LRS. 

77. člen 
Vlada LRS dela na osnovi ustave FLRJ, ustave LRS, 

zveznih zakonov, zakonov LRS in na osnovi uredb, na- 
vodil in odredb vlade FLRJ. 

Vlada LRS izdaja uredbe na osnovi in za uporabo 
zakonov FLRJ, zakonov LRS, uredb, navodil in odredb 
Zvezne vlade, dalje napodila, odredbe in odločbe zaradi 
izvrševanja zakonov FLRJ in zakonov LRS ter uredb, 
navodi, odredb in odločb Zvezne vlade in svojih uredb 
ter skrbi za njihovo izvrševanje. 

Vlada LRS sme izdajati po pooblastilu zakona 
uredbe z zakonsko močjo. 

Akte vlade LRS podpisujeta predsednik vlade in 
pristojni član vlade ali član, ki ga vlada določi. 

78. člen 

Vlada LRS usmerja in spravlja v sklad delo svojih 
ministrstev, komisij in komitetov ter drugih ustanov, ki 
so j; podrejene. 

Vlada LRS skrbi za pripravo in uresničevanje obče- 
državnega in republiškega gospodarskega načrta in pro- 
računa; ukrepa vse, kar je potrebno za zavarovanje in za- 
ščito ustavnega reda, državnih interesov in državljanskih 
pravic; podpira Zvezno vlado pri izvrševanju njeuih obče- 
zveznih poslov; sklepa o zakonskih predlogih posameznih 
članov vlade, ki naj bodo predloženi Ljudski skupščini 
LRS. predp suje notranjo ureditev ministrstev • pod- 
rejenih ustanov; ustanavlja komitete, komisije in usta- 
nove pri vladi LRS za izvajanje gospodarskih, kulturnih 
in drugih nalog Ljudske Republike Sloven.'je. 

79. člen 

Vlado LRS sestavljajo predsedn'k, eden ali več pod- 
predsednikov, ministri, predsednik republiške načrtne 
komisije in  predsednik  republiške kontrolne komisije. 

Vlada LRS ima lahko tudi ministre brez resora. 

80. člen 
Preden prevzamejo člani vlade dolžnosti, prisežejo 

pred Prezidijem Ljudske^ skupščine LRS. 

81. člen 

Predsednik vlade LRS predstavlja vlado LRS, vodi 
njeno delo in predseduje vladnim sejam; skrbi za sklad- 
nost dela vseh organov vlade in v njenem imenu vodi 
delo posebnih komisij in ustanov pri vladi. 

82. člen 
Člani vlade vodijo posamezne panoge državne upra- 

ve iz republiške pristojnosti; neposredno so odgovorni 
vladi LRS za pravilno vodstvo poverjenih jim poslov in 
za pravilno izvajanje vladne politike. 

Člani vlade imajo pravico izdajati pravilnike, na- 
ve dila in odredbe na osnovi in za izvrševanje zveznih in 
republiških zakonov ter uredb, navodil in odredb Zvezne 
vlade in vlade LRS. 

Člani vlade skrbe za pravilno izvrševanje zveznih 
in republiških zakonov ter uredb, navodil in odredb 
Zvezne vlade in vlade LRS in so odgovqrni za njihovo 
uporabo v panogi državne uprave, ki jo vodijo. 

83. člen 
Člani vlade LRS so kazensko odgovorni, če pri oprav- 

ljanju svojih službenih dolžnosti kršijo ustavo FLRJ, 
ustavo LRS, zvezne zakone ali zakone LRS. 

Odgovorni so za škodo, ki jo prizadenejo državi * 
nezakonitim delom. 

Natančnejše določbe o odgovornosti članov vlade 
LRS predpisuje zakon LRS. 

84. člen 
Ministrstva LRS so zvezno-republiška in republiška. 
Zvezno-republiška ministrstva so: ministrstvo za 

finance, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za 
pravosodje, ministrstvo za industrijo in rudarstvo, mini* 
strstvo za trgovino in preskrbo, ministrstvo za kmetij- 
stvo, ministrstvo za gozdarstvo, ministrstvo za delo in 
ministrstvp za gradnje. 

Republiška ministrstva so: ministrstvo za prosveto, 
ministrstvo za ljudsko zdravstvo, ministrstvo za socialno 
skrbstvo in ministrstvo za komunalne zadeve. 

85. člen 
Zvezno-republiška ministrstva vodijo določene pa- 

noge državne uprave in opravljajo poleg poslov lastne 
pristojnosti tudi posle zvezno-republiških ministrstev 
Zvezne vlade po njihovih praviln.kih, navodilih, odred- 
bah in odločbah. 

86. člen 
Republiška ministrstva vodijo samostojno določene 

panoge državne uprave, spadajoče v pristojnost repu- 
blike, in so odgovorna samo vladi LRS. 

87. člen 
Občezvezna ministrstva morejo za izvrševanje poslov 

iz svoje pristojnosti pri vladi LRS postaviti svoje po- 
oblaščence. 

Pooblaščence imenuje vlada FLRJ v soglasju % vla- 
do LRS. 

Pooblaščenci občezveznih ministrstev pri vladi LRS 
smejo pr.sostvovati s posvetovalnim glasom sejam vlade 
LRS, na katerih se razpravlja o zadevah, za katere so. 
pooblaščeni. 

IX. poglavje 

ORGANI DRŽAVNE OBLASTI 

UPRAVNOTERITORIALNIH ENOT 

88. člen 
Organi državne oblasti v upravnoieritorialnih enotah 

so ljudski odbori. 
Po ljudskih odborih izvršuje ljudstvo svojo oblast v 

upravnoieritorialnih enotah: krajih (vaseh in manjših 
mestih), okrajih, mestnih četrtih in mestih. 

89. člen 
Ljudski odbori so predstavniški organi, izvoljeni od 

ljudstva po splošni, enaki in neposredni volivnj pravici 
s tajnim glasovanjem. 

Ljudske odbore krajev volijo državljani za dve letL 
ljudske odbore okrajev, mestnih četrti in mest •• za 
tri leta. 
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Volitve za nove ljudske odbore se morajo izvršiti 
najkasneje mesec dni po preteku roka, za katerega ?o 
ljudski odbori izvoljeni. 

90 člen 
Ljudski odbori so v svojem območju najvišji organi 

državne oblasti v zadevah Iokainega značaja. 
Ljudski odbori uresničujejo v svojem območju tudi 

naloge splošnega značaja. 

91. člen 
Ljudski odbori vod jo delo podrejenih upravnih 

organov ter go-podarsKo in kulturno izgradnjo v svojem 
območju; zagotavljajo zaščito javnega tnaa. spoštovanje 
zakonov • pravic državljanov, določajo >voj proračun >n 
svoj gospodarski načrt; upravljajo podjetja ter ustanov( 
lokalnega značaja. 

92. člen 
Ljudski odbori izvršujejo oblast in izdajajo v mejah 

svoje pr stojnosti splošne predpise (odloke) na Osnovi 
us:ave FLRJ. ustave LRS, zakonov FLK.J. zakonov LRS 
in splošnih predpisov višjih organov državne oblasti in 
državne uprave. 

Sklepi in odredbe ljudskih odborov se objavljajo •« 
podpisom predsednika in tajnika  izvršilnega odbora 

93. člen 
Vsak ljudski odbor ima svoj proračun. 
Proračun izdaja  ljudski odbor s  sklepom v okviru 

proračuna višjega organa državne oblasti. 

94. člen 
Ljudski odbor izda statut o svojem not-anjem ustroju 

in posiovar.iu. Statut ljudskega odbora mora b ti potrjen 
po višjem ljudskem odboru oziroma Prezidiju Ljudske 
skupščine LRS. 

95. člen 

Liudski odbori se morajo pri izvajanju splošnih m 
krajevnih nalog opirati na pobudo in široko udeležbo 
ljudskih množic  in  na organizacije delovnega  ljudstva. 

96. člen 
Ljudski odbori izvršujejo pravice, ki so jim dane kot 

uajvišj m organom državne oblasti v upravnoteri'orialni 
enoti, neposredno na -kupščim -voj'h odbornikov ali pa 
po svojih izvršilnih in upravnih organih. 

Ljudsk' odbori ne smejo prenesti na svoje izvršilne 
in upravne organe tistih poslov, za katere zakon zrečno 
določa, da spadajo.v pristojnost odbora kot celote. 

97. člen | 

Zasedanje ljudskih odborov je redno ali izredno. 
Redno zasedanje ljudskih odborov se vrši v rokih, 

določenih v statutu, in sicer zaseda okrajni ljudski odbor 
najmanj enkrat v dveh mesecih, krajevni ljudski odbor 
pa najmanj enkrat v mesecu. 

izredno zasedanje sklice izvršilni odbor po lastni 
pobudi pod pogoji, določen mi v zakonu, ali na zahtevo 
tretjine odbornikov ali na zahtevo višjega organa držav- 
ne oblastL 

98. člen 
Ljudski odbor sklepa veljavno, če je na seji navzoča 

večina odbornikov; sklepa z večino navzočih odbornikov. 

99. člen 
Krajevn.  ljudski odbor  v  vaseh in manjših mestih 

sklicuj v • k:h ali pod pogoji, ki jih doioča zakon, kra- 
jevni zbor volivcev, kateremu polaga račun o svojem delu. 

Zbori volivcev se sklicujejo, da se obravnavajo vpra- 
šanja, ki so nanašajo na življenje kraja in delo krajev- 
nega ljudskega odbora. Poleg tega se lahko na zbor b 
volivce^ i-az|)iavija o vprašanj,h. ki >o važna in pomemb- 
na za življenje okraja, Ljud-ke Republike Slovenije ,n 
Federativne Ljudske Republike  Jugoslavije. 

100   člen 
Izvršilni in upravn organi ljudskih odborov so razen 

v  manjših krajih  izvršilni odbor;. 
Izvršilne odbo;e volijo ljud-ki odbori izmed svoj'h 

danov   ,n   razre-Ujejo vse ali   posamezne   njihove člane. 
Izvršilni odbo" sestavljajo predsednik, po potrebi 

jjodprea-ednik. Uijiuk n drugi člani: število članov iz- 
vi silnega odbora se določi po normi. k. jo predpisuje 
zakon i-f-pubiike. upo-iovujoč številčno moč ljudskih od- 
borov, obseg • značaj nalog, ki jih opravljajo. 

Izvr-.iln. organ ljudskega odbora v manjših krajih 
sta predsednik in tajnik skupaj. 

101. člen 

Izvršilni odbori so odgovorni in dajejo račun o svo- 
jem delu svojemu ljudskemu odboru. 

Izvršilni in upravni organ ljudskih odborov so pod- 
rejeni ,n odgovorni za svoje delo tako svojemu ljudskemu 
odboru kakor tudi izvršilnim upravnim organom višjih 
organov državne oblasti. 

102. člen 
Izvršilni odbor izvršuje odloke, odredbe, navodila 

in odločbe svojega ljudskega odbora kakor tudi uredbe, 
pravilnike, navodila, odredbe in odločbe višjih organov 
državne uprave. 

Izvršilni cdbor :zJa,a obvezne odredbe splošnega 
zi.a'iiia. ,:;i.cdJa in ojìo'oe. Odredbe izdaja zaradi izva- 
janja -klop'\ i|ii.i~kili oi!br>nn k p Kor tudi na osnovi po- 
oblu '.•• zakona, drugih sp!.->i:i|j predpisov višjih držav- 
nih organov ai pooblastila ljudskega odbora. 

103   člen 
!z\ršiiti; odbor opravlja kot celota vse naloge ;n 

posle, kj .-o mu dani v pristojnost kot izvrstnemu in 
upravnemu organu, ter kolektivno vodi vse panoge držav- 
ne uprave. 

Mestni in večji okrajni izvršilni odbori imajo odseke 
za neposredno vodstvo posameznih upravnih panog. Od- 
seki so v svojem delu podrejeni izvršilnemu odboru, 
hkrati pa tudi pristojnemu mnistrstvu Ljudske Republike 
Slovenije. 

Odsekom načelujejo člani izvršilnega odbora kot po- 
verjeniki za posamezne panoge uprave. 

104. člen 
Natančnejše določbe o notranji organizaciji izvršilnih 

odborov predpisuje zakon Ljudske Republike Slovenijo. 

105. člen 
Vlada LRS in ministrstva LRS izvajajo praviloma 

svoje vrhovno vodstvo v vseh panogah državne uprave 
na območju ljudskih odborov po izvršilnih odborih ljud- 
skih odborov, razen pri podjetjih in ustanovah republi- 
škega značaja, ki jih vlada in ministrstva LRS upravljajo 
nepožjednoi 
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Samo z zakonom LRS =e pri izvršilnih odborih lahko 
osnujejo odseki, k' -»o nepo-redno odgovorni ministrstvom 
Ljudske Republike Slovenije. 

X. poglavje 

LJUDSKA SODIŠČA 

106. člen 
Organi pravosodja v Ljudski Republiki Sloveniji so: 

Vrhovno sod šče LRS. okrožna in okrajna sodišča. 
Z zakonom se lahko ustanovijo posebna sodišča za 

določene vrste sporov. 
107. člen 

Sod'šča so v izrekanju pravice neodvisna in sodijo 
po zakonu. 

Sodisfa so ločena od uprave na vseh stopnjah. 
Višja ••••• imnjo v mejah zakona pravico nad- 

zorstva nad nižjimi sodišči. 

108. člen 

Sodišča izrekajo pravico v imenu ljudstva. 

loa člen 
Razpravljanje pred sod ščem je praviloma javno. 
Odločbe sodišča sme spremenili samo pristojno višje 

sodišče. 
Obtožencu je pred sodiščem zagotovljena pravica 

obrambe. 

110. člen 

Sodišča sodijo v senatih, razen v pr'merh, v katerih 
dopušča zakon, da sod   scdn.k poedinee. 

Kadar sodijo senati okrajnega in okrožnega sodišča 
na prvi stopnji, sestoje iz sodnikov in sodnikov porotni- 
kov, ki so pri sojenju enakopravni. 

111. člen 
Postopek pred sodščem se vodi v slovenskem jeziku 

Državljani, ki ne znajo jezika, v katerem se vod: po- 
ste pek. lahko uporabljajo svoj jez.k. Tem državljanom 
je zagotovljena pravica, da se seznanijo s eelotno tvarino 
it. da spremljajo delo sodišča po tolmaču. 

112. člen 

Predsednika in sodn'ke Vrhovnega sodišča LRS voli 
üi razrešuje Ljudska skupščina LRS. 

Predsednika, sodnike in sodnike porotnike okrož- 
nega sodišča volijo in razrešujejo po zakonsk h določilih 
okrajni in mestni ljudski odbori območja okrožnega 
sedišča. 

Predsednika, sodnike in sodnike porot.iike okrajnega 
sod šča voli in razrešuje ljudski odbor okraja ah mesta 
z značajem okraja. 

113. člen 
Vrhovno sodišče LRS je najvišji organ pravosodja 

Ljudske Republike Slovenije. 
Zakon določa, v katerih primerih sodi Vrhovno so- 

dišče LRS na prvi in v katerih na drugi stopnji. 

114. člen 
Vrhovno sodišče LRS presoja zakonitost pravnomoč- 

nih odločb vseh sodišč v Ljudski Republik; Sloveniji, 
kolikor po določbah zakona o uporabi zveznih zakonov 
.ne opravlja tega Vrhovno sodišče l'LU J, 

XI. pogl a v je 

JAVKO T02ILSTV0 

115. člen 
Na območju Ljudske Republike Slovenije nadzT» 

javni tož:lec FLRJ neposredno ali po javnem tožilcu LRS, 
ali ministrstva in njim podrejeni upravni organi in usta- 
nove Ljudske Republike Slovenije, uradne osebe in dr- 
žavljani pravilno izpolnjujejo zakone. 

116. člen 

Javnega tožilca LRS in njegovega namestnika Ime- 
nuje in razrešuje javni tožilec FLRJ. 

Okrožne in okraine javne tožilce Imenuje in raz- 
rešuje javni tožilec LRS po potrdilu javnega tožilca FLRJ. 

117  člen 
Javni tožlci so v svojem delu neodvisni in pod- 

rejeni samo javnemu tožilcu FLRJ in višjim javnim 
tožilcem. 

118. člen 
Javni tožile! imajo pravico vlagati tožbe In pritožbe, 

pravico zakonske intervencije v sodnem in upravnem 
postopku, pravico kazenskega pregona in pravico vlagati 
zahtevek za zaščito zakonitosti zoper pravnomočne od- 
ločbe sedišč in upravnih organov. 

XII. pogl a vje 

ODNOSI MED ORGANI DRŽAVNE OBLASTI 
IN ORGANI DRŽAVNE UPRAVE 

119. člen 

Medsebojni odnosi med organi državne oblasti in 
organi državne uprave LRS templje na pravicah in dolž- 
nostih. d'jlo'snih i ustavo FLRJ, ustav.o LRS, z zakoni 
in drug.mi predpisL 

120. Člen 

Ljudska skupščina LRS oziroma njen Prezidij in v'šji 
ljudski odbori — vsak v svojem območju — dajejo 
splošne smernice, podpirajo nižje ljudske odbore in ir- 
vajajo splošno nadzorstvo nad njihovim delom. 

Vlada LRS in višji izvršilni odbori usmerjajo uprav- 
no politiko nižjih izvršilnih odborov, jih podpirajo ia 
nadzirajo. 

121. Člen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS ima pravico razve- 
ljaviti ali odpraviti uredbo, navodilo, odredbo in odločbo 
vlade LRS. če ni v skladu z ustavo FLRJ, ustavo LRS, 
zakoni FLRJ ali zakoni LRS. 

Vlada LRS ima pravico razveljaviti ali odpraviti pra- 
vilnik, odredbo, navodilo, odločbo članov vlade, če ni v 
skladu z ustavo FLRJ, ustavo LRS, zakoni FLRJ, zakoni 
LRS ali uredbami, navodili, odredbami in odločbami vla- 
de FLRJ ali vlade LRS. 

122. flen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS in višji ljudski od- 
Hori imajo pravico razveljaviti «li od traviti ueukonit ali 

J ueprav.leu akt nižjih ljudskih odtxugy, 
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Vlada LRS in posamezni člani vlade imajo pravico 
v svoji prišlo j no.-11 razveljaviti ali odpraviti nezakonit 
ali nepravilen akt izvršilnih odborov. 

Ljudski odbor ima pravico razveljaviti ali odpraviti 
nezakonit ali nepravilen akt svojega izvršilnega odbora 
ali posameznega njegovega člana. 

Ljudski odbor oziroma izvršilni odbor, katerega akt 
je razveljavljen ali odpravljen, ima pravico pritožbe na 
višji organ državne oblasti oziroma državne uprave. 

123. člen 
Vlada LRS in višji izvršilni odbori imajo pravico 

zadržati izvršitev nezakonitega ali nepravilnega akta 
n.žjega ljudskega odbora, morajo pa ga predložiti Pre- 
zidiju Ljudske skupščine LRSoz.roma svojemu ljudskemu 
odboru  da ga razveljavi ah odpravi. 

Poverjeniki višjega izvršilnega odbora imajo v okvi- 
ru svoje pristojnosti pravico zadržati izvršitev nezako- 
nitega ali nepravilnega akta nižjega izvršilnega odbora, 
morajo pa ga predložit; svojemu izvršilnemu odboru, da 
ga razveljavi ali odpravi. 

124. člen 
Prezidij Ljudske skupščine LRS oziroma višji ljudski 

odbor ima pravico razpustiti vsak nižji ljudski odbor, 
če je njegovo delo v nasprotju z ustavo FLRJ, ustavo 
LRS, zveznimi ali republiškimi zakoni, in razpisati vo- 
litve za nov ljudski odbor. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS oziroma višji ljud- 
ski odbor ima pravico razrešiti izvršilni odbor vsakega 
nižjega ljudskega odbora in sklicati ljudski odbor k iz- 
rednemu zasedanju zaradi izvolitve novega izvršilnega 
odbora. 

125. člen 
Pravico začeti postopek za razveljavljenje. odpravo 

ali zac1 '•••• n •'•>'• • Mi in nepravilnih odlokov, odredb, 
navodil in odločb imajo organi, ki so pristojni za  raz- 

veljavljenje, odpravo ali zadržanje, višji državni organi 
in državljani Federativne Ljudske Republ.ke Jugoslavije. 

126. člen 

Spore o pristojnosti med dvema ljudskima odboroma 
iste stopnje rešuje neposredno višji ljudski odbor ozi- 
roma Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

Spore o pristojnosti med izvršilnimi odbori iste stop- 
nje rešuje njihov neposredni višj. izvršilni odbor oziroma 
vlada LRS. 

TRETJI   DEL 

Prehodne in zaključne določbe 

127. člen 

Z dnem, ko dobi ustava veljavo, so razveljavljeni 
vsi zakoni in drugi pravni predpisi, ki so v nasprotju z 
ustavo. 

Odloki, zakoni in uredbe, potrjeni z odločbo Ustavo- 
dajne skupščine LRS z dne 20. novembra 1946 ostanejo 
v veljavi, dokler ne bo o njih izdana dokončna odločba. 

Ljudska skupščina LRS bo v enem letu od dne ko 
dobi veljavo ustava, presiedala vse odloke, zakone in 
uredbe, potrjene z odločbo Ustavodajne skupščine LRS 
i dnp 20. novembra 1946. da jih spravi v sklad z ustavo 
FLRJ, ustavo LRS in zveznimi zakoni in da izda zakone 
o tem. kateri teh odlokov, zakonov in uredb ostanejo 
v veljavi brez sprememb, oziroma, da izda zakone 
o spremembah in dopolnitvah teh odlokov, zakonov in 
uredb. 

Predsednik vlade LRS pravočasno stavi Ljudski 
skupščini LRS predloge, da se spravijo zakoni, odloki 
in uredbe v sklad z ustavo. 

128  člen 
Ustava dobi veljavo s proglasitvijo na seji Ustavo- 

dajne skupščine LRS. 

Dano v Glavnem mestu Ljubljani 

16. januarja 1947 

Sekretar 

France Lubcj s. r. 

Prez'đij Ljudske skupščine 
Ljudske Republike Slovenije 

Podpredsednika 

Edvard Kocbek s. r. 
Stane Kavčič a. r. 

••••••••• 

Josip Yiùliuvl   ò.  r. 

Člani 

Eđvarđ Kardelj s. r.; •••• Kidrič s. r.;  Miha Marinko a. r.;  Josip Rus s. r.:  Marijan dr. Hroeeli s. r.:   Tvnn 

Maček e. r.;  Oton Župančič s. r.;  Tone Fajfar s. r.;  Franc Leskošek s. r.;  Zoran Polič s. r.;   Jaka Avšič ,. r.; 
Janez Hribar s. r.;  Angelca Ocepek s. r.;  Tone Dolinšck s. r.;  Rudolf Hribernik s. r. 

Izdaja • zalaga: »Uradni list LRS« v Ljubljani. — Urednik: Pohar Robert: tiska tiskarna Merkur — oba « Liuuijani. 
izhrfja »aakr «r«1<- n snhotn N«roAouia: ••*<»•••• dio 24.— ÈetrtMoo- din 70.— polletno- die li? •<-|o|etn> 1 D IM —. 
••••••••  Številka, prva pota  dio  iW   **•••   naisliD)»   eefvre   pol«   din   2 — iir»-loiStvo  lo   •••••••••;  Ljubljana, 

0regoi6ifet* ulic* di, 23. lei, it, •-02. Ceti, raćuo at 14.337* 
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VSEBINA 
21. Zako-n o spremembah zakona o upravni razdelitvi Ljudeke 

Kepublike Slovenije z doe 10. septembra 19-iC 
22. Zanûn o poob.aštilu vladi LRS za izdajanje uredb aa pod 

ročju narodnega gospodarstva. 

23. Zakon o pooblastitvi vlade LR3 in njenih članov za dolo- 
čanje  kazni za  upravne  pi viške. 

14. Uredba o banČLih račmih i->b fi>a državnih çoapoda rekih 
pod etij k>kalneRn pomena m njihovih operativnih upravnih 
voditeliev. 

Zakoni in drugi razglasi 
Prez.dija Ljudske skupščiae LRS 

21. 

UKAZ 
Na podlngi 4. Inčke 72. člena ustave Ljudske Repu- 

blike Slovenije v zvezi s i. členom zakona o Prezidiju 
LjLiJ.-ke »tui^r- ne LRS ra/.^laša Prezidij Ljud-ke ^kup- 
šf.ru- LjUd-ke HepLtil'ke Sloven.je zakon o -spremembah 
zakona o upravni razdelitvi LRS, ki 28 je -sprejela Ljud- 
6ka »kupščina Liudske Republike Slovenije in ki se glasi: 

Zakon 
o spremembah zakona o upravni razdelitvi Ljudske 

Republike Slovenije z due 10. septembra 19-1G 

1. člen 

1. člen zakona o upravni razdelitvi LRS se spre- 
meni tako. da se ulosj: 

»Ozemlje Ljudske Republike Slovenije je upravno 
razdeljeno na (Jlavno mesto Ljubljano, na okraje in 
kraje.< 

2. člen 

2. in 3. Člen zakona o upravni razdelitvi LRS se 
črtata. 

3. člen 

4. člen  zakona  o  upravni   razdelitvi  LRS  postane 

njegov 2. člen, ki se spremeni tako, da se glasi: 

>Okraji Ljudske Republike Slovenije so: 
1. Celje-mesto, 
2. Celje-okolica (s sedežem v Celju), 
3. Črnomelj, 
4. O rosu pi je, 
•  Jesenice, 
C   Kamnik, 
7. Kočevje, 
8. Konjice, 
9. Kranj, 

10. K r^ko, 
11. Lendava (s sede/.cm v Dolnji Lendavi), 
12. Ljubljana okolica (s sedežem v Ljubljani), 
13. Ljutomer, 
14. Maribor-nie^to, 
15. Mar bnr-okolica  (s «edežem v Mariboru), 

16 Mozirje, 
17 Murska Sobota, 
18. \'ovo mesto, 
19. Prevalje, 
20. Ptuj, 
21 Radgona (s sedežem v Gornji Radgoni), 
22. Rakek. 
23. Slovenska Bistrica, 
24. Šmarje (s <edežem v Šmarju pri Jelšah), 
25. Skofja 1-oka, 
2G. Trebnje, 
27 Trbovlje. 

4. Člen 

5. člen zakona o upravni razdelitvi LRS postane nje- 
gov 3 člen. 

V razpredelnici k temu členu se izvrše naslednje 
spremembe: 

1. nadpi.*: »Okrožje Ljubljana-me*to« se nadomesti 
z nadp;som: »Glavno mesto Ljubljana«; 

2. črtajo se nadpisi: >Celjsko okrožje ljubljansko 
okrožje,  manbursko okrožje, novomeško okro?je<: 

3. wiiHJvjstni red posameznih okrajev je tisAi kol je 
naveden v 2. členu tega zakona. 

5. člen 

6. člen zakona o upravni razdelitvi LRS postane 
njegov 4. člen. 7. ^len postane njegov 5. člen, 8. člen 
postane njegov 6. člen. 

6. člen 

Zaradi sprememb, ki jih določa ta «.akon. se vlada 
Ljudske Republike Sloven je pooblasti, da začasno pre- 
nese vse posle iz področja javne uprave, ki so spadali 
v pri=tojnnJt okrožni!! li'i^sk'h odborov •••1;••=•°^•, 
celjskega,  mariborskega  •  novomeškega   okrožja,   na 
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vlado Ljud<ke Republike Sloven'je in njene organe ozi 
roma na okrajne ljudske odbore na območju Ljudske 
Republike Slovenije. 

7. Člen 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem objave v >Urad- 
oem listu LliSc. 

Glavno mesto Ljubljana 23. Januarja 1947. 

6t. 6/47. 
Prezidij 

Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovonije: 

Sekretar Predsednik 

France Lubej s. r. Josip Vidmar o. r 

22. 

UKAZ 
Na podLgi 4. točke 72. člena ustave Ljudske Repu- 

blike Slovenije v zvez, S 4.»čienom zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS razglasa Prezidij Ljudske skup- 
ščine Ljudske Republike Slovenije zakon o pooblastilu 
vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega 
gospodarstva, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljud- 
ske Republike Slovenije in ki se glasi: 

Zakon 
o pooblastila vladi LRS za izdajanje uredb 

na področju narodnega gospodarstva 

1. člen 

Zaradi potrebnih ukrepov, ki so nujni za vod<fvo 
narodnega gospodarstva na področju Ljudske Republike 
Slovenije, jp vlada LRS v smislu tretjega odstavka 77. 
člena ustavo LRS pooblaščena izdajati uredbo na 
področju gospodarstva in javnib financ. 

Te uredbe se izdajajo na vladnih sejah in objav- 
ljajo s podpisi predsednika in pristojnega člana vlade 
LRS 

2. člen 

Uredbe, omenjene v prejînjem členu, predloži vlada 
LRS "v potrditev Ljudski skupščini LRS na njenem pri- 
hodnjem zasedanju. 

3. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSc 

Glavno mesto Ljubljana 23. januarja 1947. 
Št. 7/47. 

Prezidij 

Ljudske skupščino Ljudske Republike Slovenije: 

Sekretar 

France Lubej s. r. 

Predsednik 

Josip Vidmar a. r 

23. 

UKAZ 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske Repu- 

blike Slovenije v zvez.; s 4. členom zakona o Prezid:ju 
Ljudske skupščine LRS razglaša Prez.dij l.jud-ke skup- 
ščine Ljudske Republike Slovenije zakon o pooblastitvi 
vlade LRS in njenih članov za določanje kazni za uprav, 
ne prekr-ke. ki ga je spr-jela I iud~ka skupščina Ljudske 
Republike Slovenije in ki se glasi: 

Zakon 
o pooblastitvi vlade I.RS in njenih članov 
za določanje kazni za upravne prekrške. 

1. člen 

Vlada Ljudske Republike Slovenije in njeni člani 
se pooblaščajo, da predp.sujejo za prekrsitve pravnih 
predpisov, ki so jih izdali v ,*voj; pristojnosti in KI ne 
^padajo v pristojnost  rednih sodišč, kazni v teh mejah: 

a) vlada LRS lahko predpiše za prekrvitev svojih 
pravn,h predpisov kazni odvzema prostosti ali 
prisilnega dela brez odvzema prostosti do nai- 
ves enega leta ali denarno kazen do največ 
20.000 din; 

b) člani vlade LRS lahko predpišeio za prekrvitev 
6vojih pravnh predpisov ka/.ni o^vZenta prostosti 
ali prisilnega dela brez odvzema prostosti do 
največ ie*» mesecev ali denorno kazen do iaj- 
več 10.01)0 din. 

Poleg teh kazni «e lahko predpiSe tud! odvze.n pred. 
mptov. s katermu je bUo izvršeno kazn vo dejanje. Pred- 
pis mora vsebovati določbo 0 tem. v čigavo korist ^o 
uporabno denarne kazni in odv/.eti predmeti. Ce predp'a 
te določbe ntiia. gredo denarne kazni in odvzeti pred- 
meti v korist socialnega fonda okrajnega 'judskega od- 
bora, v katerega območju se izreče kazen. 

Prekrški pravnih predpisov ki jih izda vlada, za- 
starajo v enem letu. prekrški pravnih predpisov, ki Üh 
izdajo člani vlade, v šestih mesecih. 

2. člen 

Denarna kazen ne more biti manjša od 50 din. 

Ce se denarna kazen ne more izterjati, se spre- 
meni v kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, 
računajoč vlakih začetih 00 dinarjev za en dan prisilnega 
dela brez odvzema prostostu 

Vendar nadomestna kazen za prekrvitve pravnih 
predpisov vlade ne sme trajati več ko eno leto, nado- 
mestna kazen za prekršilve pravnih predpisov članov 
vlade pa ne več ko šest mesecev. 

8. člen 

Kolikor predpis o kaznovanju prekrškov ne doloma 
drugače, spada kaznovanje iiprinnih prekrškov v *<ri^ 
stojuoot okrajnih ljudskih odborov. 
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4. člen 

Ta ztkon velja od dueva objave v >L~iadnem listu 
LRS<. 

Glavne metlo Ljubljana 23. januarja 1947. 

Et. 3-47. 

Prezidij 

Ljudskp skupščine Ljudske Kepublikc Slovenije: 

Sekretar Predsednik 
Frame Lubej s. r. Josip Vidmar e. r. 

Uredbe, navodilo, odredbe in odločbe 
vmde Ljudske Republike Slovenije 

24. 

Na podlagi 9. člena uredbe o bančnih računih dobička 
državu.h jo?podar?kili podjetij in njihovih operativnih 
upravnih voditeljev z dne 31. decembra 19-13 (Uradni 
hst FLHJ št. 76Ò 100 z dne 31. decembra •6) izdaja 
vlada Ljudske Hepubuke Slovenije 

uredbo 
o bančnih  računih   dobitka državnih   gospodarskih 
podjetij lokalnega   pomena in  njihovih   operativnih 

upravnih votiitcljpr 

1. člen 

Državna gospodarska podjetja lokalnega pomena, za 
katera bouo pristojni državni orfani izdan- predpise o 
dut>.'ku .n razdelitvi dobička, morajo ve* dobiček vpla- 
čevati in kri|i/.iti na posebne bančne račune dobuka pri 
Denarnem zavodu Slovenije, centrali Narodne banke 
FLHJ za Ljudsko 1'epubliko Slovenijo oziroma pri nje- 
gov h poslovalnicah. Denarni zavod Slovenije pa laliko 
dokiet ne u-tanovi *vojih poslovalnic po vseh okrajih 
LKa pooblasti za zača»no opravljanje teb po*lov tudi 
dr/iivna lokalna kred:tna podjetja (20 člen zakona o 
ureditvi in delovanju kreditnega sistema z dne 21. av- 
gusta 19-1(5). 

Prav tako morajo tudi operativni upravni voditelji 
(izvršilni odbor, ali lokalne uprave) navedenih držav- 
nih sro<!>odarskji, podjetij lokalnega poniena vplačevati 
ir kn|!7.:ti svoj dobiček pn Denarnem zavodu Slovenije 
oziroma pri njegovih poslova'niča h ali pooblaščenih dr- 
žavnih lokalmh kreditnih podjetjih na posebne bančne 
račune. 

V*a razpolaganja v breme svojepa đoh'čka oprav- 
ljajo [xxiìPtja oziroma njihovi operativni upravni vodi- 
telji s svojih bančnih računov dobička. 

2. člen 

Podjetja oziroma njihovi operativni upravni vodl- 
teli' odprejo pr knditn h podietiih, navedenih v Lčlenu, 
moleduje baučue ručuae dobička; 

a) za načrtni redni (predvideni, redni) dobiček, 
b) za načrtni presežek dobička (ekstra dobiček) in 
c) za nadnačrtni (nepredvideni, izredni) dobiček. 

Za načrtni presežek dobička (*kstra dobiček) •« 
bod«. (Hipirali posebni računi samo za rudarska in indu- 
sirijska podjetja lokalnega pomena. 

8. elea 

Podjetja polože ob koncu vsakega meseca na ustrezal 
bančni račun dohirka tretjino £ načrtom predvideuega 
dobička za  zadevno trimesečje. 

Po preteku trimesečja se dobiček ugotovi in razpo- 
redi po posebnih predpisih. 

Prav tako položijo podjetja ob koncu vsakega tri- 
mesečja ua bančni račun dobičaa ve« dosežem uaduačrtnt 
dobiček. 

Dokončno se dobiček ugotovi io razporedi ob konca 
poslovnega leta. 

4. «len 

Dokler ne bodo izdani predpisi o ugotavljanju in 
razdelitvi dobitka za vsa podjetja it l. člena te uredbe, 
nalagajo podjetja začasno ves dobiček na račun, ki je 
bil odprt za načrtni dobiček. Dokončno bo razdeljen 
dobiček na druge račune dobička po objavi teh pred- 
pisov. 

Del dobička, ki bo predviden za samostojno ra*. 
polaganje podjetja, se začasno določi v višini 10*/« vsega 
dobička. 

5. člen 

Dokler ne bodo kreditna podjetja, navedena v 1. fle- 
nu. mogla odpreti za v^dto državno gos|Kxiarsko pod- 
leije posebnega računa dobička po 2 členu te uredbe, 
morajo operat/vn: upravni voditelji začasno odpreti banč- 
ne račune za {»odjelja lokalnega pomena in sicer tako, 
da imajo prj navedenih kreditnih podjetjih zbiralne 
račune vseh *vojih podjetij po vrstah bančnih računov 
iz 2. člena te uredbe. 

Podjetja imajo pravico izdajati neposredno tem kre- 
ditnim podjetjem v mejaü veljavnih predpisov o razde- 
litvi dobička naloge za izplačilo v breme posebnega ra- 
čuna dobička svojega operativnega upravnega voditelja. 

6. člen 

Tekoči račun operativnega upravnega voditelja • 
njegovo redno poslovanje vodi kreditno podjetje v Usti 
računski podskupini, ki ustreza gospodarski panogi 
podjetja. 

Bančne račune dobička iz 2. člena t* uredbe vodijo 
kreditna podjetja vsakega posebej. 

7. 61en 
Operativni upravni voditelji, ki imajo zbiralne ra- 

čune dobička pri kreditnem podjetju za vsa svoj» pod- 
jetja, morajo za vsako podjetje vodili poseben račun 
dobička. 

Prar Jako rodijo podjetja r svojih knjipah ustrezne 
račune ta popoln razvid v*eh oblik dobička, ki *o jih 
knjižila  ua zbiralni račun operativnega upravnega v« 
dilelja. 
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8 člen 
Kreditna podjetja, navedena v 1. členu, so doUna 

da 7 oruaiiuar-ijo ra'-utwvou-ke siu/be omogočijo min: 
strstvu za finance l.HS. da dob] potiohne poda'ke o 
vseh računih of «»rdtivn.'h upravnih voditeljev razdelje- 
nih po vrstah dob.čku. kakor je to določeno v 2. £lenu 
te uredbe. 

Državna lokalna kreditna podjetja, ki imajo poobla- 
stilo iz 1. člena. !rO ?!ede vod>tva v 2. členu navpdenih 
računov podrpjena Denarnemu zavodu Slovenije, cen 
traii Narodr^ bar.ke FLHJ za LRS, ;n se morajo ravuat. 
po njegovih  nav<>dil h. 

Ministrstvo za finance LRS in Denarni zavod Slo- 
venije, centrala Narodne banke FLRJ za LRS. imata 
pravico vposleda v račun dobička operativnih upravn;h 
voditeljev in podjetij in kontrole nad njimi. Uradne 
osebe morajo za opravljanje te kontrole imetj poobla 
stilo. 

9 ćlen 
Natančnega   navodila   za   dokončno  ugotavljanje  in 

razdeljevanje dobičua predpiie minister za finance LRS. 

10 člen 

Predpisi te uredbe se nana;ajo tud: na ti.-ta pod- 
ietja za katera -se by naknadno '"dred;la obve/nn-i vpla- 
čevanja in knjiženja dobička na po-^bne bančne ra-'une 
dobička. 

11. člen 

Podrobnega navodila za izvajanje te uredbe izda 
minister za finance LRS. 

12. člen 

Ta uredba velja od dneva objave, izvaja pa se od 
1. januarja 1947. 

Ljubljana 20. januarja 1947. 

Minister za finance: 

Polii Zoran s. r. 

Predsednik vlnde I.RS: 

Marinko M i La ò. r. 

Izdaja   m   zaiaga    >Uradn!   list   LKS<   »   Ljubljani   —   Ureduik: Pobar Robert: neka tiekarna  Vlcrkur _ oba  r Izubijani, 
lzhaih   .-»k,   *r"'U    r   *.it»it'i    N.r^nuia:   oee^Cno    üb  M—   *etr«:»too   41o  70.—   polletno    lic   14.' -^i-.l-tri     ir   .'fti —. 
Podamezua   številka,  grva pol«   lir   iff    *»ake   n»i»l|o)e   istfi»   pola   Un   Î— (lr«-imMvo   lu   jjjid»ulàtvo.   Ljubljana, 

•^•&••** ulic* M. 23. lei, tU ibbl Celt, račun it. 14.337. 



Ptittnln*   ulazna   v   gotovini 

Letni«  iV. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

V Mut>i<ani one 1. îebruana n>47 t    Štev ik*   6. 

VSEB 
2•. Uredba o požarnovarnostnih ukrepih pri ravnanju z ognjem 

in  s predmeti  z  i-uzuetsiliiim  in  ••••••••  uč:nkom. 
26. Uredba  o  spremembi   uredbo o ustanovitvi  sole za žensko 

domačo obrt  v  Ljubliani  • dne 14   marca  1940 
27. Uredba o ustanovitvi, ustroju in delovnem področju komi- 

sile  za  zadrune  pri   predsedstvu   vlade LRS 
28. Uredba o ustanovitvi   komisiie za  *tandardizacijo LRS pri 

načrtn.   koniit>n;  Ljudske republike Slovenije. 
29. Uredba  o  postopku  za  določanje stroSkov  državnih trgov- 

skih   p<idietii   republiškeaa   in  lokalnega   pomena. 
30. Odredba   o   razvrsti'vi   državnih   gostinskih   podjetij   repu- 

bliškega  in  lokalnega  pomena 
31. Odločba  o  odstotku splošnih   stroäkov   (režije)  z* državna 

aostinska   podjetja   republiškega  pomena 
32. Odločba o visim dela dobička, s katerim amela podjetje in 

uprava prosto razpolagati. 

INA: 
33 Odločba o višini dela predvidenega dobička in o višini dela 

nepredv.denega dobička. « Rateimi MUKIO podjetja prosto 
razpolagati 

— Zapisnik   III.   redne   »eje   U*tavodatne   skupičine   LRS  dne 
20   novembra   1946   v   Ljubljani. 

— Zapisnik   IV    redne   *e|e   U^avidajne  -ikiip^rine   LRS  dne 
14   januarja  1947 v  Liubliani 

— Zapisnik   V    redne   «-eie   Usìavodainp   skupšfine   LRS   dne 
14 tannarla  1947 v Ljubliani. 

— Zapisnik   VI    redno   «eie   U-lavodaine   <=•••£<4••   LRS  dne 
15 January   1947  v   Ljubltam 

— Zapisnik   VII    rednp *ejp   U«tavodatn»> »kupšcine LRS  dne 
16.  tanuarja  1947  v   Liubliani. 

— Zapisnik  1   sete 1   izredn^n  r.ased.in'a Ljudske skupščine 
LRS  dne  17   januarja   1947  v  Ljubljani 

Priloga: Kazalo za leto 1946. 

Uredbe, navodila, odredbe in odločbe 
viade Ljudske Republike Slovenije 

25., 

Na podlagi 1. Člena zakona Prezidija SNOS-a o po- 
oblastitvi vlade LRS ia izdajo predpisov o prekrških 
zo|>er javni red in mir z dne 28. V. 1946 (Ur. list 
št. 130 39—1946)  izdaja vlada LRS 

uredbo 
o požarnovarnostnih ukrepih pri ravnanju z ognjem 
in s predmeti z raznesilnim in razpoenim učinkom 

1. člen 

Zažiganje kresov, metanje raket, ognjemeti in po- 
dobno, prirejanje baklad in uporabljanje raznesil in 
razpočnih snovi je prepovedano, kolikor se ne izda za 
to dovoljenje po 2. členu. 

Ta prepoved ne velja za Jugoslovansko vojsko pri 
opravljanju redne ali izredne službe. 

Ta prepoved ne velja za obrate, ki po značaju svo- 
jegT dela, za katero imajo dovoljenje, uporabljajo raz- 
nesilne in razpočne snovi (n. pr. kamnolomi). 

( 2. člen 

Kdor namerava zažgati kres, metati rakete, prire- 
diti baklado, ognjemet in podobno ali uporabiti raz- 
nesila. mora prositi za dovoljenje pri okrajnem (mest- 
nem) izvršilnem odboru, odseku za notranje zadeve. 

V prošnji, ki \o mora vložiti najkasneje 48 ur poprej, 
ie treba' navesti čas. kraj in trajanje, kakor tudi vrsto, 

količino in način uporablj-nja za/.igalnih ali raznesilnih 
sredstev. 

Odsek za notranje zadeve mora najpozneje v 24 urah 
odločiti o prošnji  in dostavili odločbo prosilcu. 

S  člen 

Prošnja se mora zavrniti, če obstoji nevarnost za 
življenje ali zdravje ljudi, za požar ali drugo tvarno 
škodo, zlasti v primeru, če se nameravajo uporabljati 
zažigalna ali raznesilna sred~tva v bližini zgradb, kjer 
se proizvajajo ali hranijo smodnik, strelivo ali druge 
raznesilne. razpočne ah  lahko vnetljive snovi. 

Pri svojih odločitvah se morajo pristojni organi 
ozirati zlasti na vr<to. količino in učinek ognja ali raz- 
nesil in razpočnib zmesi, dalje na gostoto naseljenosti 
kraja ter na vrsto zgradb, ki &o v bližini. 

Pristojni organi smejo v -vojib dovolitvah zahtevati 
potrebne požarnovarnostne ukrepe, ki jih morajo pri- 
reditelji dosledno izvršiti. 

Nezadovoljna stranka ima pravico do pritožbe na 
ministrstvo za notranje zadeve. Pritožbeni rok znaša 
24 ur po dostavitvi odločbe. 

4. člen 

Prekrške po tej uredbi kaznujejo od«^kI za notranje 
zad°ve pri okrajnih (mestnih) izvršilnih odborih z de- 
narno kaznijo do 2000.— din. kì «e v primeru neizterlji- 
vosti spremeni v kazen prisilnega dela brez odvzema 
prostosti, računajoč 50.— din kazni zà en dan prisilnega 
tlela brez odvzema prostosti. 

Proti kazenski odločbi je dopustna pritožba na mini- 
strstvo za notranje zadeve; vložiti se mora v 8 dueh 
po prejemu. 

Denarne kazni se stekajo v državno blagajno. 
Kaznovalna pravica po tej uredbi zastara v šestih 

mesecih. 
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5. člen 

Uredba velja od dneva objave v >Uradnem  listu 
LRS<. 

Ljubljana dne 25. januarja 1047. 
S-75. 

Minister 
za notranje zadeve LRS: 

Boris Kraigher s. r. 
Predsednik vlade LRS 

111 ha MarinLo s. r. 

20. 

Na predlog ministra za prosveto LRS in sporazumno 
z ministrom za industrijo in ludarotvo LUS izdaja vlada 
Ljudske republike Slovenije 

uredbo 
O spremembi orodno o  nsfnnnvirvi 5o?o za ženico 

domačo obrt v Ljubljani z dno 14. marca 1946 
(L'r. list LUS $t. 102/22—4üj. 

1. člen 

Sedmf člen uredbe o ustanovitvi šole za žensko 
domačo obrt se spremeni in ep glasi; 

>Učno osebje ria šoli za žensko domačo obrt imenuio 
minister za industrijo in rudarstvo sporazumno z mini- 
strom za prosveto.« 

2 člen 

0*mi člen se spremeni in se plaši: 
>Podrohnejše določbe o ureditvi in poslovanju sole 

predpiše minister za 'ndustrijo in rudarstvo sporazumno 
z ministrom za prosveto.« 

8 člen 

Dodaja se devetf člen. k"' se elasf: 
>L'metnUko  nadzira   šolo  za žensko domačo obrt 

ministrstvo za prosveto.« 

4. člen 

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

V Ljubljani dne 25. januarja 1047. 
S-SS. 

Minister Predsednik vlade 
za prosveto LRS: Ljud*ke republike Slovenije: 

Lidija Šcntjure s. r. Miha Mariuko s.  r. 

Minister za industrijo 
in rudarstvo LRS: 

LcsLošek France s. r. 

27. 
Na podla?? drugega odstavka 31. člena temeljnega 

zakona o zadrugah predpisuje vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi, ustroju in delovnem pnrlrnpln komisije 

za zadrugo pri predsedstvu vlade LRS 

1. člen 

Prf predaed=tvu vlade T RS se ustanovi komisija za 
zadruge. Naloga te komisije je: 

1. da uravnava delo mod posameznimi ministr-lvl 
vladt- Llis glede na zadruge in zadru/.ne organizacije; 

2. da proučuje stanje in razvoj zadrug in zadruž.inh 
organi«!•;,, na teritoriju LRS in da predlajja predsedstvu 
vlade LHi ukrepe za nj.li po-lovuo in organizacijr-ko z- 
popolnitcv za .-a d i vključitve njihovega poslovcuja v dr- 
žavo. go»podar~ki  na.rt; 

3. da daje Glavni zadružni zvezi LRS mnenje o vseh 
vprašati|,h, k; so v zvezi z zadrugami in zadru/.nimi or- 
jan.zacijami; 

4. da u-merja dplo propagande za pospeševanje in šir- 
jenje zadnii» ,n zadiu/.ruh organizacij na ozemlju LKS in 
za  vzgojo in  izpopolnitev  njihovih  kadrov; 

5. da po 29. členu temeljnega zakona o zadrugah 
vodi za j m/ni vp.^nik »!o<ic (ìlavne zadružne zveze 1RS 
ter zadmo m po-lo\nib zvez, katerih poslovanje obsega 
celotno o/.t-nilje LRS; 

G. da odloči o tem komu je izročiti premoženje za- 
drug ;n zadružnih organizacij na teritoriju LRS. likvidi- 
ran.h po drugem odstavku 4Q. člena temeljnega zakona 
o  zao ru fra b: 

7. da se po svojih predstavnikih udeležuje po=ve'0- 
van' in konferenc ki jih organizirajo posamezna nuni- 
-tr-lva vlade I RS v zve/.; / organizacijo, poslovanjem m 
naiofjnm   za-lruu in zadružnih organizacij: 

S. da izvaja smernice in odredbe, določene ji od ko« 
misije za  zalnrje pri  iNredsed-lvu  vlade  FI.R.l: 

0 da opravlja vse druge posle, katere ji ualagajo po- 
sebni predpisi. 

2. člen 
Komisijo sestavljajo predsednik. podpredsednik tn}- 

nik in največ 4 člani, ki jih imenuje predsednik vlade 
LRS. 

rredserlnik komisije je lahko tudi eden izmed čla- 
nov vlade LKS. 

3  člen 

Delo komisije vodi njen predsednik pod neposred- 
nim   'tnrlzor-tvom   predsedstva  vlade  1RS. 

Vsp odlortio komisije, ki so načelne vnžno=ti. morata 
podpisati prevodnik in tajnik. Predsednika nadomeslu* 
le podpredsednik. 

4. člen 

Predsednik vlade LRS odloča nn dnisl atonnft o pri- 
tožbah proti odločbam komisije, ki tih ta izda na prvi 
stopnji Vlada lahko odločbo komisije razveljavi, odpra- 
vi ali spremeni. 

5. člen 

Komisija ima svof posebni predračun dohodkov In 
'zdatkov v okviru predračuna dohodkov In Izdatkov 
n.-eilsfvistva vlade LRS Predsp<|nik komisije je oHrodbo- 
Jajalec za izvršitev predračuna dohodkov in izdatkov. 

0. člen 

Oddelek za zadružništvo pri predsedstvu vlade T.RS, 
ustanovljen 7 uredbo predsedstva vlade LRS z dne iS. •. 
1040. it (54. Pradni lisi LRS it. 15 z dne ?0 M. 104fi sö 

odpravi, njegovo poslovanje pn prevzame Komisija za 
zadruge pri  predsedstvu vlade  LRS. 

7. člen 

Vatan^nefïo rtnW'be za izvajanje te uredbe predpis-» 
predsednik vlade LUS. 
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8. člen 

Ta uredba velja od dueva objave v >Uradnem listu 
LRS< 

v   Ljubljani dne 27. januarja 1947. 
S- &2. 

Predsednik vlade LRS. 
Miha Marinko s. r. 

28. 

Na  podlasi S. Člena  uredbe o standardizaciji  pred 
pisuje vlada  Ljud?ke republike Slovenije 

uredbo 
o ustanovitvi   komi'ijc za standardizacijo   LRS pri 

načrtni komisiji Ljudske republike Slovenije 

1. člen 
Pri načrtni komisiji Ljudske republike Slovenije se 

ustanov, komisija za standardizacijo LRS. 

2 «en 
Komisijo za standardizacijo sestavljajo predsednik, 

sekretar in člani. 
Predsedn.Ka in sekretarja imenuje predsednik na- 

črtne koniibije v špora/umu s predsednikom vlade Ljud- 
ske republike Slovenije. 

Clane poMavlja predsednik načrtne komisije LRS v 
sporazumu z zvezno komisijo za standardizacijo. 

Članstvo se-lavljajo: po en predstavnik načrtne ko- 
misije tehnične fakuilete, ntini?1r*tev za industrijo in 
ruJar-Ho. za ičradr.je. za tramino in pre-krbo, za kme- 
tij.Ivo ;n gozdarstvo, zi delo. KS/.PNJ in po potrebi 
strokovnjaki za standardizacijo, vendar ne več ko dva. 

3 člen 
V področje komisije za standardizacijo LRS spada 

VSP pripravljalno delo za izvedbo nalog, naštetih v dru- 
gem člfMiu zvezne uredbe o standardizaciji ter tiste 
naloge, ki *< jih da sama po sporazumu z zvezno komi- 
sijo za standardizacijo. 

Koni's-ja za standardizacijo LRS dela po navodilih 
zvezne komisije za standardizacijo, ki spravlja v sklad 
delo republiških komisij za standardizacijo. Komisija za 
standardizacijo 1 RS je odgovorna za svoje delo tudi 
zvezni komisij' za standardizacijo. 

Komisija za standardizacijo LRS zastopa v zvezni 
komisiji •• standardizacijo potrebe standardizacijo v 
Ljudski republiki Sloveniji. 

4 člen 
Predsednik načrtne komisije LRS bo predpisal s 

pravilnikom določbe o notranji organizaciji in poslovanju 
komisije za standardizacijo LRS po načelih, ki jih bo 
določil predsednik zvezne načrtne komisije. In v skladu 
s pravilnikom o notranjem ustroju in poslovanju zvezne 
komisije za standardizacijo. 

5. člen 
Poslovni odbor, ki ga predstavljajo predsednik. 

6ekretar m potrebno število članov komisije, ureja njene 
tekoče zadeve, izpolnjuje njene sklepe in opravlja druge 
zadeve, za katere jih komisija pooblasti. 

Predsednik komisije daje odredbe za izvrševanje 
proračuna komisije in za standardizacijo LRS. 

admi- 

6. člen 

Komisija za standardizacijo LRS ima potrebni 
nistrativno-tehnični aparat. 

7. člen 

Ta uredba stopi v veljavo od dne objave v >Uradnem 
listu  LRSc. 

Ljubljana dne 25. januarja 1947. 
St. X-1591-47. 

V. z. predsednika načrtne komisije 
Ljud*ke republike Slovenije, 

podpredsednik vlade 
in minister za gradnje:        Predsednik vlade LRS: 

Ivan Maček s. r. Miha Marinko s. r. 

29. 

Na podlagi prvega odstavka 7. člena uredbe o stro- 
ških trgovine na debelo in na drobno z dne 31. decem- 
bra 19-16 (Uradni list FLRJ št. 763/106 z dne 31. de- 
cembra 1946>  izdaja vlada Ljudske repubiike Slovenije 

uredbo 
o postopku za določanje stroškov državnih trgovskih 

podjetij republiškega in lokalnega pomena 

1. člen 

Predpisi te uredbe veljajo za določanje stroškov 
trgovine na debelo in na drobno za državna trgovska 
podje'ja republiškega in lokalnega pomena, ki trgujejo 
s predmeti lokalne proizvodnje, za katere niso odrejene 
eno'ne proda.,ne cene na drobno, veljavne za vse območje 
Federativne ljudske republike Jugoslavije. 

2. člen 

Za povračilo stroškov »e določa popust — rabat od 
enotne cene pri predmetih, za katere »e odredijo enotne 
cene v prodaji na drobno, ali pribitek — marža na pro- 
izvajalčevo prodajno ceno aH na odkupno ceno. 

3. člen 

Skupni stroški trgovine na debelo in na drobno 
(marže oziroma rabati) sestoje: 

a) iz normiranih nabavnih in prodajnih stroškov, 
b) iz izdatkov za racionalizacijo poslovanja in dvig 

ravni kulturnega trgovanja, 
e) iz določenega prispevka v sklad vodstva podjetja, 
č) iz morebitnega posebnega dodatka. 

4. člen 

Med nabavne in prodajne stroške spadajo vsi stroški, 
ki so nujni za racionalno in kulturno trgovanje. Njihova 
razdelitev na vrste se določi z računskim načrtom za 
trgovska podjetja. 

Vrste nabavnih in prodajnih stroikov odredi mini- 
strstvo za trgovino in preskrbo Ljudske republike Slo- 
venije. 

•. člen 

Med izdatke za racionalizacijo poslovanja in dvig 
ravni kulturnega trgovanja  spadajo izdatki za  boljšo 
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organizacijo  dela,  za  izpopolnitev   racionalne   in   uigie- 
ničue ureditve prostorov, reklama m podobno. 

6. člen 

Posebni dodatek iz t. č) 3. člena uredbe, za katerega 
se skupin stroški trgovine na debelo m na drobno povi- 
šajo, določi na predlog načrtne komisije LRS vlada 
Ljudske republike Slovenije. 

Ta posebni dodatek morajo državna trgovska pod- 
jetja repubh-kega in lokalnega pomena vplačati v korist 
proračuna organa, ki jih je ustanovil. Od te razlike sme 
pristojni operativni upravni voditelj prepustiti podjetju 
do 2ô% v samostojno razpolaganje. Znesek, ki se pre- 
pusti podjetju v razpolaganje, uporabi podjetje za racio 
nalizacijo • boljše poslovanje. 

7. člen 

Vsa državna trgovska podjetja republiškega in lokal- 
nega pomena morajo poslati svojemu neposrednemu ope- 
rativnemu upravnemu voditelju predlog o nabavnih in 
prodajnih stroških, m sicer v odstotkih od celotnega 
predvidenega prometa. 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS sestavi na 
podlagi teh podatkov predloge za povprečne prodajne in 
nabavne stroške za vsako trgovsko panogo posebej in jih 
pošlje načrtni komisiji LRS. 

Na podlagi teb predlogov določi načrtna komisija 
LRS odstotke |>ovprečnih nabavnih in prodajnih stroškov 
za vsako trgovsko panogo posebej. 

Pristojni operativni upravni voditelj določi v mejah 
splošnih odstotkov odstotek vseh stroškov za posamezno 
podjetje, in sicer za vsako trgovsko panogo posebej. 

8. člen 

Izdatki za racionalizacijo in dvig ravni kulturnega 
trgovanja se določijo v odstotkih na podlagi skupnega 
lednega prometa podjetja, in sicer tako. da se za pod- 
jetja z manjšim skupnim letnim prometom odredi zgornji 
mejni odstotek. 

Za posamezne skupine podjetij odredi odstotek po 
skupnem letnem prometu načrtna komisija LRS na pred- 
log ministrstva za trgovino in preskrbo LRS. 

Odstotek v posameznih podjetjih v mejah splošnega 
odstotka, določenega za posamezne skupine podjetij, od- 
redi pristojni operativni upravni voditelj. 

Razliko med maksimalno stopnjo za kritje izdatkov 
za racionalizacijo poslovanja in kulturno trgovanje m 
stopnjo za kritje teh izdatkov, kakor je individualno 
odrejena podjetju. mora podjetje vplačati na bančni 
račun svojega  operativnega  upravnega  voditelja. 

9. člen 

Za predmete, katerim se odredi enotna prodajna 
cena na drobno, veljavna za vse območje LRS. odredi 
povprečno povračilo v obliki rabata za kritje stroškov, 
izdatkov oziroma prispevkov po t. a) do c) 3. člena te 
uredbe načrtna komisija 1RS na predlog ministrstva 
za trgovino in preskrbo LRS. 

Načrtna komisija sme glede na različnost prevoznih 
stroškov odrediti za Iste skupine predmetov bodisi raz- 
lične rahate ali različno razdelitev rabata med trgov- 
skimi podjetji na debelo in na drobno, in sicer glede na 
oddaljenost kraja trgovskega podjetja od njegove naj 
bližje železniške postaje. 

Načrtna komisija sme tudi glede na druge razloge 
odrediti za isto skupino predmetov bodisi različne rabate 
ali pa različno razdelitev rabata med trgovskimi podjetji 
na debelo in na drobno. 

10. člen 

Na enak način se odredi povprečno povračilo v 
obliki pribitka (marže) na proizvajalčevo prodajno ozi- 
roma odkupno ceno za predmete, za katere ne bodo 
določene enotne prodajne cene na drobno. 

U. člen 

Ce dosežejo državna trgovska podjetja republiškega 
ali lokalnega pomena z racionalizacijo dela, povečanem 
prometa in pravilnim poslovanjem ni/je nabavne in pro- 
dajne stroške. u[K)rabijo razliko med normiranimi nabav- 
nim; in prodajnimi stroški in dejanskimi nabavnimi in 
prodajnimi strošk- v znesku 50% za racionalizacijo poslo- 
vanja in dvig kulturne ravni trgovanja zadevnega pod- 
jetja; ostalih 50%  dodelijo skladu  vodstva  podjetja. 

12. člen 

Državna trgovska podjetja republiškega in lokalnega 
pomena morajo ne glede na normirano stopnjo nabavnih 
in prodajnih stroškov izkazovati v svojem knjigovodstvu 
natančno vse svoje individualne dejanske stroške. 

13. člen. 

Natančnejše predpise za izdajanje te uredb? izda 
minister za trgovino in preskrbo LRS. 

14. člen 

Ta uredba velja od dneva objave, izvaja pa se od. 
1. januarja 1947. 

Ljubljana dne 24. januarja 1947. 

Minister za trgovino Predspdnik vladt- 
in pre-krbo: Ljudske republike Slovenije: 

Tone Fajfar s. r. Miha Marinko s. r. 

Pravilnik?, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev Ljudske Kepublike Slovenije 

30. 

Zaradi izvedbe odločbe o stopnji dobička državnih 
gostinskih podjetij republi-kega pomena z dne 17. ja- 
nuarja 1947 (Uradni list LRS št 93 z dne 18. janua-ja 
1947) in na podlagi tretjega odstavka 1. člena uredbe 
vlade Fl.RJ o stroških in dobičku državnih go^tin-Kib 
podjetij z dne 31. decembra 1946 (Uradni list FLRJ 
št. 764/106)  se izdaja naslednja 

odredba 
o razvrstitvi državnih gostinskih podjetij republiškega 

in lokalnega pomena 
1. člen 

Državna gostinska podjetja republiškega pomena ea 
delijo na dve kategoriji, in to: 

I. na po«ebnn gostinska  podjetja io- 
li, na ostala gostinska podjetja. 
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Preide se na dnevni red: Nadaljevanje razprave o 
porcvilu ustavodajnega odboia o osnutku ustave LRS v 
načelu. 

Uovorih so: Tone Fajfar »za«. Franc Lubej »za«. 
Rado  Pehaček  »zat.  Miha  Kauibič »za«. 

Predsednik odredi lOminutn odmor. Po odmoru se 
seja nadaljuje ob lh.15 uri. Nato govore: OI«*a Vrabič 
>za<, Julij Bellram »za«, Anion Aliò >za«, dr. Miha 
Potočnik  »za«. 

Po govoru ljudskega poslanca dr. Mihe Potočnika 
predlaga predsednik skupščin . da se seja «ključi in da 
se prihodnja sejj vrši jutri, to je dne 16. januarja 1947 
ob 10   uri z naslednjim dnevnim  redom: 

1. Nadaljevanje razprave o osnutku ustave v načelu 
2. Razprava o osnutku ustave v posameznostih. 
3. Glasovanje o osnutku ustave v celoti. 
4   Proglasitev  ustave. 

Ker je skupščina soglasno sprejela predlog, zaključi 
predsedn k  VI. redno sejo ob 18.35 uri. 

Ljubljana dne 15. januarja 1947. 
Št. 1% 47-1. 
Tajnik: Predsednik: 

Joži- Jurač s. r. . Dr. Ferdo Kozak s. r. 

ZAPISNIK 
VII. redno soje Ustavodajne skupščino Ljudsko Piopn- 
bliko Slovenijo, ki •> je vršila dne 16. januarja 1Ü44 

Predsedoval: pred-eduik  dr.  Ferdo  Kozak, 
tajn k Miloš  Ledinek 

Predsednik dr  Ferdo Kozak otvori sejo ob 10 2óuri. 
Prečitani zapisnik VI. redne sej.? sprejme skupščina 

brez pripomb, nakar obvesti predsednik Ferdo Kozak 
skupščino, da so prispele Ustavodajni skupšč ni nadaljnje 
pozdravne resolucije in prečita njih seznam. 

Zatem preide na prvo točko dnevnega reda: Nada- 
ljevanje razprave o osnutku ustave v načelu. 

Govorih so- Boris Ziherl, Franc Dragan, dr. Stanko 
Štor, Franc Furiati, Niko Belopavlov č, Nace Majcen in 
Mariin Greif, vsi »za«. 

Zatem predsednik pozove tajnika Miloša Ledineka. 
da v skladu z 49. členom poslovnika ugotovi število na- 
vzočih poslancev. Po poimenskem ki canju poslancev 
ugotovi predsednik, da je podan kvorum Skupščina 
preide nato skladno s 30. členom poslovnika na glaso- 
vanje o predlogu osnutka ustave v načelu. Vsi por-lanci 
glasujejo »za« in predsednik ugotovi, da je predlog 
osnutka ustave v načel/ sprejet. 

Ob 12. uri 25 m nut prekine predsednik VII. redno 
sejo. ki se nadaljuje istega dne ob 16. uri. 

V začetku nadaljevanja seje sporoči predsednik 
dr. Ferdo Kozak da je prejel od ustavodajnega odbora 
pismo, v katerem ustavodajni odbor sporoča, da. pred- 
laga naslednje amandmane: 

1. glede na spreminjevalne predloge predsednika 
vlade LRS ljudskega poslanca Mihe Marinka: a) 44. člen 
ee ima v 2. točk glasiti: »odločanje o pristanku na spre- 
membo mej Ljudske Republike Slovenije«; b) 44. člen 
se ima v 6. to'ki ghsiti: »vrhovni vcH-tvn i^r''"'"4 •••-•• 
Republike Slovenije*; c)  44; 5ien ^ ••• v  IQ. točki 

glasit : >republi-ke in lokalne davščine na ozemlju Ljud- 
ske Republike Slovenije v -kladu i zveznimi zakoni«; 
i) 44. člen se ima v 11. točk, glasiti »posojila Ljudske 
Republike Slovenije n potrjevanj? sklenjenih posojil 
ljudskih odborov v skladu z zveznimi zakoni«; d) v 64. 
členu ,e una v drug: votici 2. odstavka zamenjati beseda 
»svobodo« z besedo »neodvisnost«; 

2 glede na spreminjevaln predlog ljudskega po- 
slanca dr. Sianka S'ora -e ;ma v l'.'l členu v zadnji 
vrstici 2. odstavka zamenjati be.-edjca »•< z bese- 
dico »ali«. 

Po tem sporočilu se preide na drugo točko dnev- 
nega reda. Razprava o o-nutku us.ave v posameznostih. 

Predsednik dr. Ferdo Kozak sporoči, da se bo po 
36. členu poslovnika razprava vršila po posamezna po- 
glavja u.-iave: •1•-<•\•.• s-e bo z d\ ••••••• rtk po členih 
s  tem. da  spada  nadpis  poglavja  k  naslednjemu členu. 

Ker se k I poglavju n.hče ne javi k besedi, prečita 
poročevalec ustavodajnega odbora Janez Vipotnik nad p e 
poglavja in člen za čleium tetta [oglavja in sprejme 
skupščina vse člene tega poglavja  posamič soglasno. 

Ko se pri razpravi o ostalih poglavj.h ustave nihče 
ne javi k besedi, sprejme »kupšč na na enak način 
soglasno posamič vse člene u-tave. člene 44., 64. in 121. 
s predlaganimi amandmani, katere poročevalec Janez 
V i j>oi • i k pri teh členili prečita. 

Nato se preide na 3. točko dnevnega reda: Glaso- 
vanje o osnulku ustave v celot , k; se izvrši s poirnen- 
-km gla-ovanirin. lajn k kliče pomien-ko navzoče po- 
slance ki vsi glasujejo »za«. Predsednik dr. Ferdo Kozak 
ug< tovi. da je /a o-nulck u-tave glasovalo 99 ljudskih 
po.-I.Tirev, s čimer je ustava LRS v celoti soglasno 
sprejeta. 

Nato prede predsednik dr Ferdo Kczak na 4. točko 
dnevnega reda: Proglasitev ustave LRS. V skladu s 128. 
členom ustave prediali predsednik skupščini, da sprejme 
Odlok Ustavodajne skupščine LRS o proglasitvi ustave 
LRS z naslednjo vsebino: »Odlok Ustavodajne skupščine 
Ljudske Republike Slovenije o proglasitvi uslave Ljudske 
Republ ke Slovenije. Ustavodajna skupščina Ljudske Re- 
publike Slovenije, kot vrhovni predstavn'k naredne suve- 
renosti Ljud-ke Republike Slovénie in izraz enetne 
volje slovenskega ljudstva odloča, da «e ustava Ljudske 
Republike Slovenije, sprejeta na seji Ustavodajne skup- 
ščine Ljudske Republ ke Slovenije, proglasi in objavi 
narodu in državljanom Ljudske Republike Slovenije.« 

Skupščina sprejme ta cdlok soglasno z viharnim 
odobravanjem in ploskanjem. 

Ob tej priliki ima predsednik dr. Ferdo Kozak 
nagovor na ekupšč no, v katerem podčrta zgodovinski 
pomen prve slovenske ustave. 

Nato se prijavi k besedp podpredsednik vlade LRS 
ljudski poslanec dr. Marijan Brecelj. ki skladno z 19. čle- 
nom zakona o Ustavodajni skupščini LRS predlaga, da 
se Ustavodajna skupščina LRS spremeni v redno Ljudsko 
skupščino LRS. Skupščina ta predlog soglasno sprejme. 

Ker je zasedanje skupšč ne kot Ustavodajne skup- 
ščine zaključeno, predlaga predsednik dr. Ferdo Kozak, 
da skupščina pooblasti njega in tajnika skupščine, da 
podpišeta zapisnik te seje. Skupščina ta predlog so- 
glasno sprejme. 

Nato obvesti predsednik dr. FeH0 Kc7nk ljuđeke 
poslance, da je Prezidij skupščme izdal ukaz o *kli- 
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canju prvega izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 
za 17. januai 194 ; ob 10. un, nakar ob 18 uri 15 minut 
za •!• uf; sejo. 

Ljubljanu dne 16. jar.uarja 1847. 
6t. l9> 47-1. 

Tajnik: Predsednik: 
Ilira loinstf s. r. Dr. Ferdo Kozak e. r. 

Ljudska skupščina LUS 

ZAPISNIK 
1.  seje  I.   izrednega   zasedanja   Ljudske  skupi^no 
Ljudske  Hcpuoiike   iitt\enijo.  ki  se je   vršilo  dne 

1Î. januarja 1•47 

Predsedoval: začasn; predsednik dr. Ferdo Kozak, 
začaen:  tajnik M.ra  ionišičeva. 

Prečit«   se   lù&i.   Prezidija   Ustavodajne   skupščine 
LjudoKe ttepubiine Slovenije o sklicanju  Ljud.-ke skup 
šot u e  Lj aaste  KfpubLke  Sioveuije  k  izrednemu zase- 
danju. 

Ker po 52. členu ustave izvoli skupščina iz svoje 
srede predsedstvo, K. sestoji iz predsednika, euega pod 
predmetnike m treli tajnikov, poda v .menu Predsedstva 
Ustavodajne -kipščine predsednik ostavko. 

Posianec Franc Kimovec predlaga, da se skladno s 
57. členom  u-uave ositnka sprejme m  da  »e pooblači 
predsednik  da do Izvolitve novega predsedstva vodi «ejt 
in da določi zača?: ega tajnika. 

Skupščina predlog sprejme. 
Predsednik se za zaupanje zahvali in določi za za 

Časnega tajnika Mire Iomsičevo. 
Siede spurocua. Sa preuiog predsednika odobr. 

skupščina enodnevni dopust naslednjim ljudskim poslan- 
cem: Fdvardu Karde.ju. Borisu Kidriču. Jaki Avšii-u Du- 
šanu Kveoru, Petru Stantetu. Božidarju Jakacu dr Boh 
darju Lavriču. Bogdanu Osoiniku. Jožetu Br.leju. Stanetu 
Potokarju. ki ao službeno nujno zadržani. Andreju Steg- 
narju in Stanetu Semiču za.-adi bolezni ter Rudiju Hri- 
berniku zarad   smrtnega primera v rodbini. 

Nadalje prečita predsednik seznam 97 pozdravnih 
resoiucij. 

Ker dnevni red 1. seje še ni bil določen, predsednik 
predlaga naslednji dnevni red: Določitev dnevnega reda. 

V zvezi s tem sporoči predsednik skupščini, da j? 
sprejet naslednja pisma: pismo vlade o ostavk: vlade 
LK£. pismo Vrhovnega sodišča LRS o ostavki njenega 
predsednika in »odnikov in pismo vlede LRS. « katerim 
je skupščina dobila uaslednje zakonske predioee v raz- 
pravo ;n za katere je /.nhteVana nujnost po 35. in 36. čle- 
nu poslovnika, in sicer: 

1. osnutek zakona o spremembah zakona o upravni 
razdelitvi LRS: 

2. osnutek zakona o pooblastitvi vlade za izdajanje 
uredb na področju narodnega iro<podar«tva; 

3. osnutek zakona o pooblastitvi vlade LRS in nje- 
nih članov za določanje kazni Za upravne prekrške. 

Vsi ti zakonski predlosi eo natisnjeni in razdeljeni 
ljudskim poslancem ter bodo predloženi zakonodajnemu 
odboru, bt-7 ko bo odbor 'zvolïen V-Hnlie. k«»r 1 In^k* 
skupščina ie nima avojega poslovnika — poslovnik Usta- 

vodajne skupščine je veljaven le za njeno poslovanje — 
|e treba lega določiti, izvoliti je tud. skupščinske odbore. 
Zaradi tega predlaga predsednik naslednji dnevni red: 

1. Sklepanje o poslovniku. 
2. Volitev predsedstva skupščine. 
3. Razprave o ostavk, vlade LRS. 
4. Volitev skupščinskih odborov. 
5. Volita ix ed .-ed/i ka, poopreusednika in sodnikov 

Vrhovnega sodišča LKS. 

6. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o spro- 
inemoau zakona o upravni razdelitvi LRS. 

7. Razprava in sklepar.je o predlogu zakona o po- 
ublastiivi vlade za izdajanje uredb na področju na:od- 
nego gospodarstva. 

8 Razprava in sklapanje o predlogu zakona o po- 
obiasiiivi vlade LKS in njenih članov za dolučanje ur.zni 
/.a  upravne prekrške. 

Skupščina sprejme predloženi dnevni red so- 
glasno. 

Predsednik preide na prvo točko dnevnega reda, to 
je na posiovuig Ljudsiie skupščine. 

Ljudski poslanec Slavko KovaHč predlaga, da naj 
/.ačariio veljajo dolomia poslovnika Ustavodajne skupšči- 
ne tudi za poslovanje Ljudske skupščine, dokler ne l;<. ta 
sprejela tio\ega pusiovtuka, z edino spremembo, da se 
me-.-to u-;a*ooajnega odbora izvoli zakonodajni odboi, ki 
pa n^j šteje samo lo in ne 19 članov. 

Skupščina  sprejme  predlog  tov.  Kovačiča soglasno. 

Predsednik preide na naslednjo točko dnevnega re- 
da, to je izvolite* pred.-edsha. Predsednik opozori skup- 
ščino nfl 57 člen u»tave LRS. po kateiem izvoli rku;);či- 
na predsedstvo, ses.oječe iz pred-ednika. |»odpredre:lni- 
kd :u treh tajnikov, volitve same pa se izvedejo po 5 čle- 
nu poslovnika. 

V tem einislu ljudski poslanec Alojz Vrhovec pred- 
laga, da se za predsednika izvoli tov. dr. Ferdo Kozak, 
kai sprejme skupščina soglasno in z odobravanjem Na 
predlog istega poslanca .zvoli skupščina soglasno n t 
odobravanjem za podpredsednika Tonela Dolinska in za 
tajnike Miro Tomšič, Jožeta Jurača in Miloša  Ledineka. 

Po izvolitvi predsedstva skup.-Mne preide predsed- 
nik na tretjo točko dnevnega reoa: Razprava o ostuvki 
viade LRS. K besedi se prijavi ljudski poslanec Oton Zu- 
pančič; >Ne bom plel vencev nasi vladi. Opozarjam samo 
in poudarjam, da nas je r najhujših čajih prekrmarila 
iz vojne vihre v mirni pristan, da je ohranila v težkih 
časih pri nas red. nam zagotovila delo kruh za delov- 
nega človeka Das vodila mirno, preudarno preko veh 
zaprek, ki jih prinaša dan. Prišli smo včeraj do svoje 
ustave, ki je poroštvo za nase svoboščine, da stojimo !epo 
v notranjosti in da smo ugledni na zunaj Zato mislim, 
da govorim v imenu vseh na.zočih. pa tudi v imenu ^eh 
Slovencev, ako predlagam, da mi to ostavko odločno za- 
vrnemo, da izrazimo svoji vladi zaupnico In jo prosimo, 
da vrši svoje posle v isti smeri dalje.< Skupščina sprej- 
me 2upančičeve besede z navdušenjem Predlog Župan- 
čiča sprejme «kupičina «ogla«no in z odobravanjem. K 
be«ed: *e prijavi predsednik vlade Miha Marinko: to- 
variši in tovarisice. ljudski poslanci! Vlada je podala 
oafnvko za'erradoH. ker je izvršila svoio osnovno nalogo, 
ki je bila izvršena 6 tem, da ste sprejeli prvo ustavo, ki 
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jo je slovenski narod kdaj koli imel, ustavo Ljudske 
h^puul.ke bioveiiije. v imenu vlade, ki ji piedseuujem, 
se   vašemu îziazu zaupanja piav toplo zahvaljujem. 

Delo viade, ki ga je do sedaj vršila, Vaa zagotovljam. 
se oo v liti »men nauaijevaio naprej. Delo je težko, od- 
govornosti pomo. Uno predstavlja graditi temelje nove 
oru/.bene osnove, novega družbenega gospodarstva, odlo- 
čen pristop k načrtnemu gospodarstvu, ki bodalo sigurno 
smer bodočemu našemu razvoju, ki nas bo v bodočih 
letih ohranil pred v »a ko negotovostjo, pred težko krizo, 
k: bo kapitalistični SVei prav gotovo v bližnjih letih zopet 
pretresala. Načrtno gospodarstvo zahteva ogromnih ener- 
gij in naporov, da se vskladijo interesi poedincev v eno 
osnovno celoto V to svruo bo vlada potrebovala vso po- 
mot" Ljudske skupščine, vso pomoč naših društvenih 
organizacij, da bi bil ta nacrt, da bi bila ta naša lepa 
perspektivu čim sigurneje ustvarjena.« 

Skupščina sprejme besede predsednika vlade z 
aplavzum. 

Po govoru predsednika vlade preide predsednik na 
naslednjo točko dnevnega reda: Volitev skupščinski,) od 
borov. Po 8. in 10. členu |K>s!ovnika izvoli skupščina na- 
elednjp stalne skupščinske odbore: zakonodaji odbor, 
odbor za gospodarski načrt in finance, mandatno-imuni- 
tetn odbor, administrativni odbor in odbor *a prošnje 
in pritožbe. Voli se po navedenem vrstnem redu. v skla- 
du z 9. členom poslovnika po listnh in po načelu soraz- 
niernega predstavništva ter po 37. členu poslovnika s 
turnim glasova njem. če skupščina ne sklene drugače 
Gledp na to predlaga pred.-edmk. da naj bi sp glasovalo 
z aklamacijo, kar skupščina soglasno sprejme. 

Ljudski poslanec Vinko Šumrada predirla za znkono- 
cVijn odbor naslednje ljud-ke poslance: Viklorja Avbelja. 
V;do Tomšič, dr. Marijana Broclja, dr. Jožeta Pokorna, 
dr. Stanka Štora. Alojzija Vrhovca, Jožeta Petejana. dr. 
Hal:ia Modica. Franm Popita. Nika .lakovčiča. dr. Anto 
na Melika. Matijo Male/iča. Mirana Košmelja. Miro Re- 
ëter. Alojzija Colariča. Predlog poslanca Sumrade sprej- 
me skupščina soglasno. 

Ljudski poslanec Lojze Ribi? predlaga *a odbor za 
pos[4>ilar<k, načrt in finance naslednje lindske poslance: 
ing. Jožeta Levstika. Alojza Lešnika. Franca Furlnna. 
Mho Kambiča. Martinn GreHa. Ivana Ocvirka, dr. Miho 
Potočnika Maksa Krmelja in Franca Tavčarja. Tudi ta 
predlog sprejme skupščina soglasno. 

V mandatno-imunitetni odbor predlaga ljudski po- 
slanec Franc Simonie naslednje tovariše ljudske poslan- 
ce. Ivn Svetino. Lada Kozaka. Toneta Tnnmnri. Nikn B"lo- 
pavloviča in Jožeta Potrča, kar skupščina soglasno 
sprejme. 

Za administrativni odbor predlaga ljudski poslanec 
Mara Rester naslednje Ijud-ke poslance: Andreja Verhi- 
ča. Franca Cerneta. .lo?ela Jurača. Vinka Knola in Fran- 
ca Mnjškerra   Predlog sprejme skupščina «otrln<no. 

Končno sprejme skupščina soglasno še listo za od- 
bor za prošnje in pritožbe, katero je predlagal Ijtid-ki 
poslanec Tone Zupančič. V odbor za prošnje in prito/be 
so bili izvoljeni naslednji ljudski poslanci- Leopold Ma- 
ček. Nace Mnicen, Ivan Bratko, dr. Anton Kržišnik in 
Andrej Stegnar. 

Po izvolitvi «kupšrinekih odborov predsedn'k preide 
nn ô.  točko dnevnega  •••••: Volitev  predsednika,  pod- 
pre -"-irj'lfn  in arvlitik"«- Vri1nvner,n  ervtiSči  1.R4.  Pred 
eedtiik pojasni, da se bodo volili najprej predsednik, 

nato podpredsednik in kcn?no sodnik] Viliovnega so- 
dišča. 

K besedi se prijavi ljudski poslanec ing Jože Levstik, 
ki uvoiloiua pojU^iij skupštini, da po -1- tiuiu zveznega 
zakona o ureuitvi ljudskih souisc in skladno z Ustavu.ini 
določili X. poglavja u-iave LKS voh in razrešuje pred- 
sednika, poopredsedn.Ka • sodnike Vrhovnega sc^i^a 
Ljuoska »kupscina Lju-dske Hepubi.ke Slovence. Na.o 
poda kratko obrazložiiev o pomenu in nal-gah Vrucv- 
negd sodišča in preide na predlog z osebno poja.-iiiivijo 
o vsakem posameznem članu predlagane li-le. Ljudski 
Iposlaiiec ing. Jože Levstik predlaga naslednjo listo; za 
predsednika Viliovnega sodišča LliS dr A'cjza 2;gona, 
za podpredsednika Matijo Uolničarja. za člane pa: dr. 

.Milka Gabra. Hiharda Kneza. SUverija Pakiža, dr. Lud- 
vika Grudna, Jožeta Uolin.-ka, Bogdana Petelina in 
Jožeta Cerneta, Ljudska skupščina sprejme soglasno 
predlog tov. ing. Levstika. 

Nato predsednik odredi lOmJnuini cdmor in pozove 
člane zakonodajnega odbora, da se med odmorom kon- 
stituirajo. Seja se  prekine ob 11. uri '10 min. 

Ob 12.1U uri se seja nadaljuje. Predsednik sporoči 
skupščini, da je poslal predsednik zakonodajnega odbora 
obvestilo, da se je zakonodajni odbor konstituiral, in 
sicer: predsednik Viktor Avbelj. podpredsednik Jože 
Petejan in tajnik dr. Stanko Štor. 

Preide se na 0. točko dnevnega reda- Na razpravo 
in sklepanje o Osnutku zakona o spremembah za k na 
o upravni razdelitvi LKS. Ker je bila po vladi predla- 
gana nujnost, katero je skupščina soglasno sprejela, ob- 
jasni predsednik skupščin:, da se b;> po 36 členu po.-lov- 

[ nika za razpravo uporabi! krajši po.-tcpek Nalo |>ozove 
poročevalca zakonodajnega odbora dr. Sl-inka Stnra. da 
l>oda poročilo. Poročevalec dr. Slor p.da v unenti znk.mo» 
dajnega odbora poročilo in priporoča, da ta zakon, kakor 
ga je vlada predložila, skupščina soglasno sprejme z 
naslednjimi popravki: 1. v 1. členu 2. odstavek naj se 
piše beseda: >(ìlavno ir.e-to Ljubi anac beseda >Ulavnoc 
z veliko začetnico: 2. v 3. členu v 15. točki raj se pristavi 
besedi >Maribor-nko!ica< v oklepaju >s sedežem v Mari- 
boru«: 3. v 4 členu. lam. kjer je pisano: 1, >mesto 
Ljubljana«, naj se piše: >Glavno me.-.to Ljubljana« 
(>ülavno<  z veliko.  >mesto« z malo za "'etnico). 

Predsednik otvori razpravo k temu poročilu. K be- 
sedi še javi ljudski poslanec podpredsednik vlade LUS 
dr. Marijan Brecelj, ki v imenu vlade sprejme popravke, 
ki jih ie predlagal zakonodajni odber, in predlaga, da 
skupščina ta zakon sprejme. 

Kei se nih'e ne javi k besedi, zaključi predsednik 
razpravo in preide h glasovanju Predlaga skupščini, da 
se ne gla«uje poimensko, ampak z aklamacijo. Skupščina 
sprejme ta predlog. 

Predlog zakona o spremembah zakona o «pravni 
razdelitvi Ljudske Republike Slovenije sprejme skup- 
ščina soglasno z aklamacijo. 

Naslednja točka dnevnega reda je: Raznrava in «kle- 
panje o osnutku zakona o pooblastilu vladi LRS za 
izdajanje uredb na področju narodnega go=nndarhiva. 
Poročevalec zakonodajnega odbora dr. Stanko Slor poda 
v imenu zakonodajnega odbora poročilo in priporoma, dn 
skupščina sprejme tn zakon, kakor ga jp prp^'lrwala 
vlada z edinim nopravk^m. da *e v 1 vr~'ici 2. odstavka 
beseda >vladinih< pravilno glasi: >vladnih«. 

Prp^lio-Hn'k  otvori  rqj^rnw    K   ••••-•   c-o  !<ivi  V'y'elfj 

poslanec poJpiedseduik vlade LFiS dr. Marijan ßiecelj, 
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ki v imenu vlade izjavi, da se strinja s popravkom in 
predlaga skup-cini. naj la '.akou »prejme, skapšč.na i 
aklamaciju sprejme zakon o poobla>titvi vlade LKS za 
izdajanje uredb na področju narodnega go>podarstva ? 
predlagano spremembo. 

Zaoi.ia točka dnevnega reda je-- Razprava in skle 
panje o osnutku zakona o pooblastitvi vlade LRS • 
njenih članov za določanje kazni za upravne prekrške 
Poročevalec zakonodajnega odbora dr. Stanko Štor poda 
poročilo zakonodajnega odbora in predlaga v njegovem 
imenu, da ee zakon sprejme z naslednjimi popravki 
1. členu naj se za točko b) prvega odstavka vrine nov» 
odstavek téle vsebine: »Poleg teh kazni se lahko pred- 
pise tudi odvzem predmetov, s katerimi je bilo izvršeno 
kaznivo dejanje.« Nadalje naj se drugi odstavek 1. člena 
ki postane tretji odstavek, glasi takole: >Predpis mora 
vsebovati dolorbc o tem. v čigavo korist se uporabijo 
denarne kazni ir odvzeti predmeti. Ce predpis te določbe 
nima •••(!• ^••-•• Un^en in ndvz°t' pr^'m^tj v knr-^t 
socialnega îonda okrajnega ljudskega odbora, v katerega 

Štev 

območju se izreče kazen.« Po poročilu poročevalca otvori 
pred.-ednik razpravo. V imenu vlade izjavi njen podpred- 
sednik dr. Marijan Brecelj, da vlada sprejme popravke, 
ki jih je predlagal zakonodajni odbor. l.jud>ka skupščina 
sprejme predloženi zakon  z aklamacijo »oglasno. 

S tem je bil dnevni red 1. seje I. izrednega zase- 
danja izcipan. Predsednik predlaua. da skupščina po- 
oblasti predsednika in tajnika, da podpišeta zapisnik. 
Skupščina sprejme predlo» soglasno. Nato pred.-ednik 
zaključi 1. sejo I. izrednega zasedanja Ljudske skupščine 
in prečita ukaz Prezidija Ljudske skupščine Ljudske 
Kepublike Slovenije o zaključitvi i. izrednega zasedanja 
Ljudske skupščine LRS. 

Seja se zaključi ob 12. uri 40 min. 

Ljubljana dne 17   januarja 1947. 
Št. 19947—1. 

Tajnik: 

Miia, Iomšifc g. r. 

Predsednik: 

Dr. Ferdo Kozak s. r. 

Izdaja in zalaga : >Uiadni list LRS« v Ljubljani — Urednik: Ivo Lapajne; tiska tiskarna Merkur — oba v Ljubljani. 
Naročnina; •|1."•"•": ,jm 'A č°trtl"' .o: din 70 -, polletno: din 135— celoletno din 2fil) — •••.• ?na ;"'viliin: prva 
pola dia 2.50, vsaka nadaljnja pola diu 2.—, —• Uredništvo in  upravniMve: Ljubljana, Gregorčičeva ulica št. 23. Tel št. 25-52. 

.Cek. račun it, 60-401033, 



Poštnini   ulafan"  v  gotovini 

Le  lUc IV 

RADNI LIS 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

v   Ljubljani iine 8. tebruaria  • '.»47 Štev.ika 7. 

VSEB 
84. Uiedba o cenah gradbenih storilev, ki jih opravljajo držav- 

na graibena podjetja lokalnega pomena ter o dobičku in 
razjatitvi dobička teh podjetij. 

36 Uredba o skladu vodstva podjetja (skladu vodstva) :n o 
osrednjem skladi podietij (osredn,em skladu) državnih 
gradbenih podieti. :okainpga pomena. 

3G. Uredba o odvajanja in raspolaganju s posebnimi razlikami 
" ^?nah. 

37 Oliadba • pooblastit«: ljudskih odborov, da sami odrejajo 
odstotke režijskih stroškov !n Mopnje dobička za državna 
gostinska  Dodietja  lokalnega  pomena 

3S. Odredba o določitvi skupin proizvodov in storitev, za katere 

INA: 

se bodo določale enotne rene z veljavnostjo za vse območje 
LRS. 

39. Odiočba o operativnem upravnem vodstvu m umetniškem 
nadziranju Državnega prodajnega zavoda za umetno obrt 
v Liubljani. 

10. Navcdiia o elementih, iz katerih setloji rena gradbenih sto- 
ritev gradbenih podjetij republiškega   n lokalnega pomena. 

41. Odločba o odstotkih -.pio^nib stroškov gradbišča in stro- 
škov uprave :n prodaie kakor udi o odstotkih dodatka na 
bruto plače delovnih moči za državna gradbena podjetja 
republiškega  in  lokalnega pimene 

42. Odločba o imenovanju komisije za zadrugo pri predsedstvu 
vlade LRS. 

Uredbe, navodila, odredbe in odločbe 
vlade Lmdske republike Slovenije 

34. 

•• podlagi 6. člena uredbe o cenah gradbenih sto- 
ritev k: jih opravljajo državna gradbena podjetja sploš- 
nega državnega  in republiškega  pomena  1er o dobičku 
«,pa^elit,Vi dobifka leh P0*1!'*«! z dne 31. decembra 

1046 (Lr. 1.91 FLRJ št. 766'106-46 z dne 31 XII. 1946) 
predpisuje vlada  LRS 

uredbo 
o conah gradbenih storitev, ki jih opravljajo državna 
gradbena podjetja lokalnega pomena tor o dobičku 

in razdelitvi dobifka teh podjetij 

1. člen 

Cena za gradbene storitve sestoji: 
a)   • materialnih stroškov, 
l»  !* plač za izdelavo z dodatki na te plaće, 
c) iz splošnih stroškov gradbišča, 
è)  iz kalkulac.jskih odpisov (amortizacije), 
d) iz upravnih in prodanih stroškov, 
e) iz predvidenega dobička podjetja in 
f) iz davka na promet proizvodov (davka na sto- 

ritve). 

Vsi elementi oziroma norme posameznih stroškovnih 
vrst kakor tudi višina odstotka za element pod c). Č) 
m d) se izračunavajo po predpisih, veljavnih za držav- 
na gradbena podjetja eplošnega državnega in republi- 
škega pomena. 

2. člen 
Dobiček gradbenih podjetij sestoji: 
1. iz predv;<?eneea  dobička- 

2. iz nepredvidenega dobička. 

Di -   „. - 

3. člen 

Predvideni dobiček se izračuna in določi v odstotku 
skupnega zne-ka materialnih stroškov, plač za izdelavo 
z dodatki na te plače, ter iz splošnih stroškov gradbišča, 
kolikor so produktivni. 

Individualna stopnja predvidenega dobička v posa- 
meznih gradbenih podjetjih se izračuna po naslednjem 
obrazcu; 

SxDp 

pri čemer pomeni: 
Di individualno stopnjo predvidenega dobička posarne*- 

nega podjetja, 
S vsoto osnovnih in obratnih sredstev zadevnega pod- 

jetja. 
Dp povprečno stopnjo predvidenega dobička v gradbeni 

stroki. 
Pe polno lastno ceno vseh gradbenih storitev, opravlja- 

nih v teku enega leta, obračunano ua podlagi nor- 
miranih stroškov. 
Povprečna stopnja predvideneea dobička v nradbeni 

stroki za podjetja lokalnega pomena ae določi na 7V» 
(sedem odstotkov). 

Individualno stopnjo predvidenega dobička izraču- 
najo za posamezna podjetja pristojni operativni upravni 
voditelji, potrdi pa jo ministrstvo za gradnje LRS. 

4. člen 

Nepredvideni dobiček doseže podjetje z zmanjšanjem 
normiranih materialnih stroškov, z znižanjem plač za 
izdelavo, z dvigom storilnosti, z znižanjem v odstotku 
določenih splošnih stroškov gradbišča, z znižanjem 
upravnih in prodajnih stroškov, z zmanjšanjem nadur in 
z uvedbo racionalnejših metod dela. 

Nepredvidenega dobička podjetje ne sme doseči • 
zman;š3njem normiranih količin materiala ali s preko- 
račenjem po načrtu določ'pnpga roka. V nobenem pri- 
meru ne àme trpeti kakovost izvršenega dela. 
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5. člen 

Podjetja knjižijo ves doseženi predvideni dobiček na 
svoj bančni račun. 

Od predviueiipga dobička gre določeni odstotek v 
ßklad vod-fva podjetja. Ostanek predvidenega dobička se 
razdeH tako, da: 

a) 50 °/o ptxijetje samostojno porabi za racionaliza- 
cijo, k. ni predvidena z načrtom, za tehnične in tehno- 
loške preizkuse, za izboljšanje varnostma naprav in 
higienskih pogojev dpia. 

b) s 50 "/o pa ra'.polaga operativni upravni voditelj 
za načrtno predvidene pocphno racionalizacijo in za večje 
Investicije gradbenih podiptij. 

Ce so z načrtom predvideni izdatki  *a dela. imeno- 
vana  pod  b)  ma niši kot  pa  znaša  navedeni odstotek, -P 
razl'ka vplača v proračun ljudskega odbora, ki je pod 
jetje uštanoviL 

6. člen 
Od nepredvidenega doseženega dobička gre 50°'o v 

sklad vodstva p->djptja, 25°/o se knjiži na bančni račun 
podjetja za samostojno razpolaganje. 25°/o pa se knjiži 
v korist proračuna ljudskega odbora, ki je podjetje 
ustanovil. 

Ob koncu vsakega trimesečja izračuna podjetje tud' 
doseženi nepredvideni dobitek in o tem poroča svojemu 
operativnemu upravnemu voditeliu najpozneje v ïe«t;h 
tednih po preteku trime«ečia. To poročilo se mora poslati 
tudi pristojni načrtni komisiji. 

7. člen 
Državna gradbena podjetja «o dolžna, ne dede na 

stopnjo normiranih stroškov, izkazovati v svojem knjigo- 
vodstvu natančno vse svoje individualne dejanske stroške 

8. člen 
Natančnejše določbe za izvajanje te uredbe izda mi- 

nister za gradnje LUS sporazumno s predsednikom na- 
črtne komisije LRS. 

9. Men 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, izvaja pa se od 1. januarja 1947. 
Ljubljana dn* °0. januarja 1947. 
St. 6M-47 Kom 

Podpredsednik vlade LRS,    Predsednik vlade LRS: 
minister za gradnje in Miha Marinko s. r. 

v z. pred=pdmka  m'rtne komisije: 
Ivan Maček s. r. 

35. 

Na podlagi 7. člena uredbe o skladu vodstva pod- 
jetja in o osrednjem skiadu podjetij državnih gradbenih 
podjetij splo-nega državnega in republiškega pomena z 
dne 31. decembra 1040 (Vr. list FLRJ št. 7G8/106-4G z 
dne 31. XII. 1946), izdaja vlada LRS 

uredbo 
o  sklada   vodstva   podjetja  (skladu   vodstva)  în  o 
osrednjem skladu podjetij (osrednjom skladu) držav- 

nih gradbenih podjetij lokalnega pomena 

1. člen 
Prispevek za sklid vodstva državnih pradbpnlh pod- 

jetij lokalnega •••••• ter ur.spev ek za osrednji sklad 

pri pri.-tojnih operativnih upiavn h vodstvih leL )H>djetij 
se vplačuje  po predp.sib" te uredbe. 

2. člen 

Sredstva sklada vodstva se zbirajo iz določenih od- 
stotkov predv denega iti nepredvidenega dobička pod- 
jetja. 

3. člen 

Na podlagi splošnega račun-kei/a fRktnrja izračuna 
podjeije od-iotPk prispevka za -klad voj-lva iz pred- 
videnega dobička ki sp /.računa po -. členi uredbe 
v,ade LUS o cenah gradbenih -toniev oo naređujem 
obrazcu: 

D 
pri čemer pomeni: 

O od.-tolek predvidenega dobička za zadevni grad- 
ben   objekt, ki gre v  -k!ad vod-lva, 

S Število potrebnih delovnih ur (po normi) Zh za- 
devni gradbeni objekt, 

F    ?plo-m  račun-k   taktor, 
D znesek predvidenega dobička za zadevni grad- 

beni oojekt. 

Podjetja k: imajo neupravičeno večje gradbene stro- 
ške od normiranih in v odstotku določenih gradbenih 
stroškov. i/.mi.)p /.a /.adevni ča- t>rav co do pruppvka /.a 
sklad vodstva, kar velja tudi za dela, obračunana na 
podlag:   poznej-e analize. 

O upravičenosti večjih gradbenih stroškov odloga 
operativni upravn   voditelj. 

Splošni račurinki faktor se določi na 10 (deset). 

4. člen 

Od nepredvidenega dobička gre 509/o v sklad vodstva. 

Nepredviden; dobitek -e pr: -tro^kih. za Katere 'd 
mogoče ugotoviti stroškovnih norm, Izračunava po pred- 
pis.h, ki jih  je izdal minister za gradnje LUS. 

Odstotek zmanjšanja teh stroškov, ki se ugotove z 
obračunsko kilkuinciin. ne snip pro^eci'ti ndslo'ka zmanj- 
šanja, ki je bil podjetju priznan za dela, izvršena v teko- 
čem  letu ob normiranih graduemh  stroških. 

5. člen 

Kot prispevek v osrednji sklad morajo vsa gradbena 
podjetja vplačal 5°/n svojega sklada vodstva svojemu pri- 
stojnemu operativnemu upravnemu voditelju. Ta sklad 
se sme uporabit samo /.a namene gradbenih podjetij in 
njihovih delovnih  kolektivov. 

C. člen 

Sklad vodstva in osrednji sklad se ustanovita takoj. 
Odstotek prspevka od dobička podjetij, doseženega 

za leto 1046 ki »re v sklad vodstva, se določi na 10% 
(deset odstotkov) od čistega zaslužka. 

7. člen 

Natančnejše določbe za .zvajauje te uredbe izda ml* 
uister zu giadiije LUS. 
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8. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, izvajati pa se začne od 1. januarja 1947. 

Ljubljana dne :>.').  januarja   1947. 
Št. 62 1 — 47 Kom 

Podpred.-ednik vlade LRS, 
minister za gradnje in v z. 

predsednika načrtne komisije:   Predsednik  vlade  LRS: 
Ivan Maček «s. r. Miha Marinko s-  r. 

36. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
z dne 23. 1. 1947 (Ur. lisi LRS št. 22/5), izdaja vlada LRS 

uredbo 
o odvajanju in razpolaganju  s posebnimi  razlikami 

v conah 
1   člen 

Vse razlike v cenah, s katerimi se ne razpolaga po 
drugih posebnih predpisih in ki' jih morajo plačati 
državna gospoda••-•• podjetja republiškega aH lokalnega 
pomena, zadruge in zasebna podjetja po splošnih ali 
posameznih odločbah organov za določanje in kontrolo 
cen. <e odvajnio na zbirni račun Slovénie pri Denarnem 
zavedu Slovenije, central; Narodne banke FLR.l za LRS 
v Ljubljani. 

2. člen 
Dohodki zbirnega računa Slovenije so izredni <lo- 

hodk proračuna LRS. Z njimi razpolaga minister za 
finance LRS. 

3. člen 
Pravilno vplačevanje po 1. členu te uredbe nadzoru- 

jejo okrajni ljudski odbori in ljudski odbori mest. ki <:> 
izvzeta iz območja okrajev. 

4. člen 
Natančnejše predpise in navodila za izvajanje te 

uredbe bo izdal minister za finance LRS. 

5. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSt. izvaja .pa se od 1. januarja 1947. 
Ljubljana dne 5. februarja 1947. 
Št. 83/1-47-Kom 

Minister za finance: Predsednik vlade LRS: 
Polič Zoran s. r. Miha Marinko s. r. 

37. 
Na podlagi 4. člena uredbe vlade FLRJ o stroških 

in dobičku državnih gostinskih podjetij z dne 31. decem- 
bra 1S46 (Ur. list FLRJ št. 764/106—46 z dne 31. decem- 
bra 1946), izdaja vlada LRS 

odredbo 
o pooblastitvi ljudskih   odborov,   da sami odrejajo 
odstotke režijskih   stroškov in   stopnje   dobička za 

državna gostinska podjetja lokalnega pomena 
1. člen 

Pristojni ljudski odbori, ki upravljajo državna postin- 
aka podjetja lokalnega ••••••, se pooblaščajo, da sami 

odrejajo odstotke režijskih stroškov in stopnje dobička 
za ta podjetja pod naslednjimi pogoji: 

1. Splošni stroški (režija) • stopnje-dobička se izra- 
čunavajo na podlagi določenega odstotka od materialnih 
r-tro-kov in plač z dodatki tehničnega pomožnega o>ebja. 

Odstotek splošnih stroškov (režije) in stopnje dobička 
za državna gostinska podjetja lokalnega pomena in sicer 
posebej za vsa podjetja, razvrščena po kategorijah, -ku- 
pinah in podskupinah v smislu 5. člena odredbe o raz- 
vrstitvi državnih gostinskih podjetij republiškega in lo- 
kalnega pomena z dne 24. januarja 1947, odredi izvr- 
š Ini odbor pristojnega ljudskega odbora. 

2. Odstotek splošnih stroškov (režije) za državna 
ge-îlin-ka podjetja lokalnega pomena ne sme biti večji 
oj oddelkov splošnih stroškov (režije) za državna gostin- 
-ka pc<!j?lja republiškega pomerta, določenih z odločbo 
o odstolku splošnih stroškov (režije) za državna gostin- 
ska podjetja republiškega pomena z dne 24. januarja 
1047. 

3. Slcpnja dobička državnih gostinskih podjetij lokal- 
nega temena ne sme povzročiti zvišanja cen gostin-kih 
slorllev. 

4. Minister za trgovino in preskrbo se pooblašča, da 
na predlog ljudskega odbora v poedinih primerih odred; 
tudi  višjo stopnjo dobička. 

2. člen 

Natančnejša navodila za izvajani»- t»> odredbe izda 
mini~ler za trgovino in preskrbo LRS. 

3. člen 

Ta odločba velja od dneva objave, izvaja pa se od 
1. januarja 1947. 

Ljubljana dne 29   januarja 1947 
Št. 66''2—47 Kom 

Minister 
za trgovino in preskrbo: Predsednik vlade LRS: 

Tone Fajiar s. r. Miha Marinko s. r. 

38. 

Na podlagi drugega odstavka 3. člena uredbe o enot- 
nih cenah z dne 31. decembra 1946 (Ur. list F-LRJ štev. 
762'106), izdaja vlada LRS 

odredbo 
o določitvi skupin proizvodov in storitev, za katere 
se bodo določale enotne cene z veljavnostjo za vse 

območje Ljudske republike Slovenije 

1- člen 

Enotne cene, veljavne za vse območje Ljudske re- 
publike Slovenije, bodo določene: 

I. 

Za skupine kmetijskih, gozdarskih in industrijskih 
proizvodov in predinetov po naslednjem •••••••: 
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Kmetijski in živilski proizvodi: 

eorščica, kaša, proso, sveža in sušena povrtnina, oko- 
panine, sveže sadje, sveži in suhi gozdni sadeži, razen 
suhih gob, orehi; 

drobnica, aonji za klanje, sveže meso in drobovina 
kri, kosti, perutnina, domači zajci, divjačina, jajca, slad- 
kovodne ribe, mleko; 

moka: grahova, ajdova, ržena, sorščična, sojina in 
druge; zdrob. kruh, lecti, prepečenec, netipizirani keksi, 
ovseni kosmiči; 

kranjske klobase, hrenovke, safalade, ocvirki in za- 
seka, soljena slanina, konjska mast; 

eiri vseh vrst, masio mlečne konzerve; 
paštete, konzervirane In sol jene ribe; 
umetni in prirodni med, satovje, netipizirani bon- 

boni, pecilni praški in pudingi, vanilni sladkor; 
sladne kave in kavini nadomestki, začimbe, kocke za 

luno. gorčica; 
sadni in rastlinski sokovi, kompoti; 
kislo zelje in repa; 
alkoholne in brezalkoholne pijače, sodavica, medi- 

cinska vina, kisi, razen alkoholnega; 
tropine, led, čaji domačih zelišč, zdravilna zelišča, 

ličje in trstika, sadike. 

B 

Les in leseni izdelki: 

1. jelovina in smrekovina: hmeljevke, drogovi za 
vodnjake, vinogradniško kolje, smrekove škodlje, le«na 
volna, okrogel les za suho robo; bukovina: les za suho 
robo in lesna volna; jesenovina: vesla, les za suho robo. 
poseben les za športne izdelke, les za domačo obrt; 
javorovina: les za suho robo; brezovina: kolarski les, les 
za modele, vretena in lesene klince; črna gabrovina: 
kolarski les in les za tekstilno industrijo: jelševina: les 
za izdelavo smodnika; lipovina: les za domačo obrt in 
ortopedijo; 

2. drva in lesno oglje; 
3. tipizirano šolsko pohištvo, lesna galanterija, otro- 

ški vozički, lesene rolete, sodi-ležaki, kadi in čebrički, 
leseni cbroči, gospodinjski predmeti, smuči, sani, kmet- 
ski vozovi, samokolnice. merila in mere, izolacijske plo- 
šče, lesonit plošče, tlakovalne kocke, tipizirana glasbila, 
zamaški iz lesa in plutovine, lesena kopita, pete, pod- 
plati in napenjači, pletarski izdelki, ščetke. čopiči, metle, 
sita za pasiranje, rešeta, zobotrebci, klinci za čevlje. 

Tekstilni, usnjeni in gumijasti izdelki: 

vse vrstr svilenih tkanin, evilena trikotaža, svilene 
nogavice, vrhnje pletenine iz bombaža, vigogne, volne, 
otroške garniture (krstne), žensko in moško trikotažno 

* perilo, perilo iz bombaža in svile, nogavice iz bombaža, 
vigoene in umetne svile, kopalne obleke, trenirke ;z 
bombaža in volne, klobuki, kape in čepice, ženski stez- 
niki in nedrčki, volnena podioga za fazone, posteljnina 
in druge hišne potrebščine, ženski mesečni vložki, tekstil- 
na galanterija in pozamenterija, dežniki in sončniki, 
ribarske mreže, prešite odeje, kravate, krpanec, žima, 
surove in predelene kože, razen kož živine in drobnica, 
usnjena galanterija in imitacije, tesnila,   sedlarski in 

tapetniški predmeti iz tekstila in usnja ter imitacije, 
usnjena in krznarska konfekeja, živalske dlake in iz- 
delki iz živalskih dlak, sanitarni predmeti iz usnja in 
gumija. 

/ 

Izdelki kemične industrije: 

železo-oksidne barve, barve za tla. tehnične emulzije 
za tekstil in usnje: spiracol. agresol, tarfurol; pralna sred- 
stva z • brez topil: salpon, sapotan, solventol; sredstva 
za močenje in dispergiranje: sapidan in aquafix; ogledala, 
vodeno steklo, esenci in arome za pecivo in osvežujoče 
pijače, kisik, tiskar-ka snov, sirišče, sredstva za gospo- 
dinjstvo in telesno nego. šolska kreda, lojevec (talk), 
aonenčeva moka. črnilo in tuši. črnilo za usnje, kolofo- 
nijd, smolni klej in smola vseh vrst, vinska kislina, 
grenka sol, mast za jermene, koloma/., žvepierli cvet, 
dissous-plin. apreture za tekstil, kalijevo mazivno milo, 
tirnežev nadomestek, pinotan in kemotan. kiti, lepila 
za- papir, nočne lučke. pararin--ke sveče, smrrkovo platno, 
klajno-apno. kostna meka. soda bikarbona. vse vrste 
papirja, razen onih, doiočenih v naredbi zvezne vlade, 
izdelki iz papirja in kartona (konfekcija), igralne karte. 

Kovinski in elektrotehnični izdelki: 

vsi važni železni, kovinski, elektrotehniški, livarniški 
in tehnični izdelki, za katere ne bo določila enotne cene 
vlada FLRJ. Sem spadajo predvsem: gospodinjski in 
kuhinjski predmeti, športne potrebščine, potrebščine, ki 
se rabijo v obrti, orodje in pribor za pridelavo /.ita, 
orodie za vrtnar-!vo, kk:ar~ki pribor, inanj-e kmetij-ke 
potrebščine, gradbeni kovinski izdelk:, prometne potreb- 
ščine, kovinska zaobala in tehnični pribor za zaobalo, 
okra-na in nakitna galanterija, toaletni pribor. bkgajne, 
sanitarni pribor, železni dimniki, pločevinasta galante- 
rija, električni kuhalniki, likalniki in peči, plinske peči, 
avto orodje, jeklenke, ventili, stenske ure. bakelitni iz- 
delki in drugo. 

Gradbeni material: 

terazzo in izolit-plošče, izdelki iz cementa m umet- 
nega kamna, opečne drenažne cevi, tipizirane pečnice, 
keramični izdelki, brusne plošče in osle, mlinski kamni, 
epomeniki iz umetnega kamna in grobni okvirji, sipina, 
rizel. Jolčenec, mivka, gramoz, pesek. kam?n. mleta 
kreda, žgano apno, apneni prah, apneni gramoz, sortiran 
in nesortiran, stukatura in trsje, okraski iz kamna, iz- 
delki iz gline, opeka vseh vrst, bitumenska prevleka, 
bitumensko lepilo. 

II. 

Za vse važnejše, splošno razširjene obrtne izdelke, 
obrtne in druge storitve bodo določene enotne cene, 
enotni ceniki ali okvirne cene. 

Prav tako bodo določene enotne režijske stopnje y 
obrti. 

Določeni bodo ceniki za prehrano v menzah in obrat- 
nih kuhmiah ter ceniki za gostinska podjetja in pla- 
ninske postojanke. 
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III. 

Enotne cene v prodaji na debelo in na drobno bodo 
določene za vse proizvode kmetijskega gospodarstva, za 
katere določi vlada FLRJ samo enotne odkupne cene. 

2. člen 

Cene proizvodov in storitev, ki niso vključene v tej 
uredbi, bodo določali po navodilih vlade LRS ali po njej 
pooblaščenih organov okrajni ljudski odbori oziroma 
ljudski odbori mest, ki so izvzeti iz okrajev. 

3. člen 

S pooblastilom vlade LRS smejo za to določeni 
organi s posarneznimi odločbami ^eznam skupin proiz- 
vodov in storitev iz prvega člena te uredbe dopolnjevati 
ali posamezne skupine, proizvode in storitve izločiti. 

4. člen 

Dokler ne bodo določene nove cene, ostanejo v ve- 
ljavi dosedanje cene. 

5. člen 

la odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 5   februarja 1947 
St. 84/1-47—Kom 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko s. r. 

Odioiba 
Na predlog ministra za prosveto LRS in sporazumno 

z ministrstvom za industrijo in rudarstvo izdaja vlada 
LRS po 5. členu splošnega' zakona o drž. gosp. podjetj.h 
glede operativnega vodstva »Državnega prodajnega za- 
voda za umetno obrt v Ljubljani« 

odločbo : 
Operativno upravno vodstvo Državnega prodajnega 

zavoda za umetno obrt v Ljubljani, ki je ustanovljen z 
njeno uredbo z dne 14. marca 1946 (Ur. list LRS 
103'22—46) in njega organizacija spravljena v sklad s 
temeljnim zakonom o drž. gosp. podjetjih z njeno odločbo 
štev. III— 321 1 z dne 5. novembra 1946. se prenese od 
ministrstva za prosveto na ministrstvo za industrijo in 
rudarstvo. Umetniško nadzira to podjetje še nadalje 
ministrstvo za prosveto. 

V Ljubljani dne 27. januarja 1947. 
S-57/47. 

Minister 
za prosveto LRS: 

Lidija Šcutjurc s. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko s. r. 

Minister za industrijo 
in rudarstvo LRS: 

LcskoSek Franc s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev Ljudske republike Slovenije 

40. 

Na podlagi petega odstavka 1. člena uredbe o cenah 
gradbenih storitev, ki jih opravljajo državna gradbena 
podjetja splošnega državnega .n republiškega pomene 
ter o dobičku in razdelitvi dobrka teh podjetij z dne 
31. decembra 1946 (Ur. list F IJU 766/106-46 z dne 
31. XII. 1946) in navodil predsedn ka zvezne načrtne ko- 
misije z dne 24. januarja 1947. izdajam 

navodila 
o elementih, iz katerih sestoji cena gradbenih storite? 
gradbenih podjetij republiškega in lokalnega pomena 

1. člen 

Po 1. členu uredbe o cenah gradbenih storitev, ki 
jih opravljajo državna gradbena podjelja splošnega držav- 
nega in republiškega pomena ter o dobičku in razdelitvi 
dobička teh podjetij, sestoji cena zu gradbene storitve: 

a) iz mater alnih stroškov, 

b) iz plač za izdelavo z dodatki na te plače, 

c) iz splošnih stroškov gradbišča, 

č) iz kalkulacijskih odpisov (amortizacije), 

d) iz upravn ti in prodajnih atroškov, 

e) iz predvidenega dobička podjetja in 

f) iz davka od prometa proizvodov (davek od sto- 
ritev). 

2. člen 

Gradbena storitev je skupina gradbenih del, ki 
tvorijo celoto, ki kot taka služi določenemu namenu. 

Gradbena storitev lahko sestoji iz več vrst del, ka- 
kor so n. pr.: zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, 
pripravljalna dela itd. 

Vse te vrste del so obsežene in opisane v pred- 
računu, ki je izdelan na podlagi načrtov objekta in v 
katerem je vsaka vrsta del razčlenjena na eno ali več 
postavk predračuna (posameznih del). Vsaka postavka 
predračuna (posameznega dela) je izkazana v predra- 
čunu poleg opisa tudi s količino in izmero. 

Struktura cene za posamezno delo (postavko pred- 
računa) sme sestojati samo iz elementov, naštetih v 
1. čicnu teh navodil. 

3. člen 

V element cene >maler:alni stroški« pridejo samo 
stvarno uporabljene količine in to samo v količini, ki 
ustreza običajni kakovosti dela, vštevši to, kar odpade, 
se raztrese in podobno. 

Materialni stroški sestoje: 

a) iz stroškov za ves pri gradbi porabljeni mate- 
rial, dobavljen in pripravljen na gradbišču ali dostavljen 
Iranko skladišče na odrejeno mesto, z vsemi stroški za 
pripravo, dobavo in dovoz do gradbišča kakor tudi z 
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raz\ ozoni po  gradbišču, kadar se  material ne  razvaža 
izključno z delovno močjo; 

b) iz stroškov za pomožni potrošni material, ki je 
neizogibno potreben za vgraditev materiala pod točko a), 
kolikor se ta iahko obračuna po enotni izmeri; 

c) iz skupin stro-kov za pogon in vzdrževanje grad- 
benih strojev, naprav in delavnic, katerih storitve se 
lahko direktno obračunajo po enotah vsake vrste pred- 
videnih gradben h del. Tu se ne upoštevajo delovne 
moč' in kalkulacij.ski odpisi  (amortizacije), 

4. člen 

Plače za izdelavo z dodatki na te plače za obdelavo, 
predelavo in vgraditev maier.ala iz točke b) sestoje: 

a) iz plač kvalificiranih delovnih moči; 

b) iz plač nekval ficiranih delovn.h moči; 

c) iz dodatkov na bruto plače pod a) in b): ti od- 
stotki se predpkujejo s posebno odredbo in veljajo za 
obravunav»r>ie delovne sile tudi v vseh drugih element h 
strukture cene; 

č) iz popravnega koeficienta za odstopanje od norm 
štor Inosti. Popravne koeficiente določa v mejah pred- 
pisov zvezne načrtne komisije pristojna načrtna kom sija 
na predlog pristojnega ministra za gradnje izven pred- 
pisanih meja pa predsednik zvezne načrtne komis je na 
predlog prtetojne načrtne kom.sije aH ministra za 
gradnje FLRJ. 

5. člen 

Dodatke za načrtno predvideno nadurno delo kva- 
lificiran h in nekvalificiranih delovnih •• je treba za- 
gotoviti s posebno postavko v predračunu. Prav tako je 
treba zagotoviti v posebni postavki po načrtu predvidene 
dnevnice in terenske dodatke za kvaliiic rane in nekva- 
lific.rane delovne moči. 

Ti dodatki se ne štejejo v osnovo za izračunavanje 
odstotka splošnih stroškov gradbišča, kalkulacijsk h od- 
pisov, stroškov uprave in prodaje. 

Poleg tega je treba s posebno postavko v predraču- 
nu zagotoviti stroške za zgraditev objektov za stanovanja 
in menze delavcev in nameščencev, stro-ke za hlev-ke 
objekte in garaže, stroške za pripravo in usposobitev 
gradb 5ča za normalno obratovanje, stroške za čiščenje 
gradbišča po izvršenem delu. Stroški za vzdrževanje in 
dohodki od objektov za stanovanja in menze za delovno 
moč in osebje kakor tudi stroški za inventar stanovanj 
in. menz veljajo za izredne in neposlovne. 

6. člen 

Splošni strošk' gradbišča so skupni stroški vseh del 
ali vrat del, ki so nujno potrebna za izvršitev neke grad- 
bene storitve. Splošni stroški gradbišča se delijo na 
sploìne gradbene stroške in na stroške za upravo grad- 
bišča. 

Splošni stroški za gradbišče se zaračunavajo v struk- 
turi cene z odstotkom na skupno vsoto materialnih stro- 
škov in plač za izdelavo z dodatki na te plače po 3. in 
4. členu teh navodil, in to s posebnim odstotkom za 
splošne gradbene stroške in s posebnim odstotkom za 
etroike za. upravo gradJbjjča, 

7. člen 

Splošni gradbeni stroški sestoje: 
a) iz stroškov za potrošni pomožni material, ki ni 

obsežen v 3. členu pod točko b) teh navodil* 
b) iz plač vodje gradbišča, tehničnega in pomožnega 

osebja z dodatki na te plače kakor tudi iz dnevnic in 
terenskih dodatkov za to osebje; 

c) iz skupnih stroškov strojev, vštevši pripadajočo 
delovno moč, razen tistih stroškov, ki so omenjeni v 3. čle- 
nu pod točko c/ teh navodil; 

č) iz stroškov obrabe orodja, inventarja in instru- 
mentov z dovozom   n odvozom; 

d) iz skupnih stroškov delavnic na gradbišču za po- 
pravila in vzdrževanje vsega inventarja (s plačami de- 
lovnega osebja .n dodatki na te plače, brez kalkulacijskih 
odpisov strojnih delavn c, vštevši stroške dovoza, od- 
voza, monta/.e in demontaže); 

e) iz stro-kov začasnih instalacij (elektrike, vode, 
kanalizacije, plina in pod.); 

f) iz stroškov skladiščnih objektov na gradbišču z 
dovozom, odvozom, montažo in demontažo; 

g) iz stroškov tehničnega zavarovanja objektov grad- 
bišča :n transporta. 

Splošne gradbene stroške je treba upoštevati v osno- 
vah za obračunavanje predvidenega dobička. 

8. člen 

Stroški za upravo gradbišča sestoje: 
a) iz plač adminstrativnega. sklad.ščnega in dežur- 

nega osebja, čuvajev, kurirjev in drugih z dodatki na te 
plače kakor tudi iz dnevnic in terenskih dodatkov za to 
Os.eb;e; 

b) iz potn h in sel tvenih stroškov vse delovne moči 
in osebja na gradbišču; 

c) iz materialnih stroškov za administracijo; 
č) iz stroškov najemnin zemljišč, zgradb in drugega 

kakor tudi iz stroškov odškodnin; 
d) iz stro-kov prevoza in prevoznih sredstev admi- 

nistrativnega in tehničnega osebja; 

e) z stroškov preizkušanja materiala in konstrukcij, 
strokovnega pregleda, tehničnih in laboratorijskih raz- 
iskovanj in preizkušanj kakor tudi tehnične dokumenta- 
cije (s fotografskimi posnetki in drugim); 

f) iz stroškov zdravstvene zaščite in stroškov za 
kulturne in socialne namene; 

g) iz administrativnih stroškov v zvezi s storitvami, 
ki jih obrtniki opravljajo samostojno. 

9. člen 

Do izdaje novih predpisov odpisuje vsako podjetje 
kalkulacijske odp se (amortizacije) po dejanski vrednosti 
in dejanskem številu zaposlenih strojev in strojnih obra- 
tov pri zadevnem delu. 

Kalkulacijski odpisi (amortizacije) za stroje in stroj- 
ne obrate, katerh pogonski stroški so vkalkulirani y 
elementa materiala (3. člen pod točko e), se zaračunavajo 
posamezno po uätrezni postavki. 

Kalkulacijski odpisi za druge stroje in strojne obra- 
te kakor '"-1; za stroje v delavnicah, katerih delovni 
stroški Oh. --iienjujejo vse storitve iß vrste storitev, se 
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zaračunavajo v odr-toik'h  po vseh postavkah predračuna  i 
ozir<mia obračuna. 

Nonne in od-tnlke amortizacije odredi po predlogu 
ministra za giuai^e 1-LkJ predsednik zvezne ••••• 
kuin ?ije. 

10. člen 

Stroški  uprave in  prodaje sestoje: 

a) z place \   upia;.  pu Ijetja  zaposlenega osebja z 
dcdaik, na te ju., o; 

b) iz poind) in selitvenih stroškov osebja uprave 
podjcija; 

c) iz  materialnih  -droiUov  tiprnve  podjetja; 

č) iz \ad>!iincij k h chiesti, koliku podjetje ne pre- 
jema -o Üii.ui nem na i lu o-dob.enili potrebnih obi amili 
»M'U-ILH na i.i/.j.ijiii^o jreZivbix'sino, kar se bo priznavalo 
posebej; 

d) i/, stroškov  centralnih skl"dišč; 

e) ;z ~iro-ko\ pievoza  in prevoznih sredstev osebja 
Uprave  podjelja; 

f) iz stroškov raz-odni-tva, pravni) sporov ir. znan- 
stven,h   ra/.i-kavanj; 

g) iz dokindc upravnemu operat vnemu vodji; 

h)  iz stroškov za  kadre; 

i)  iz ^tro:ko\  cianai -•ne /.a strokovna društva, knjiž- 
nice    lekl.uno  in  podobno: 

j)   L itfo-k is   /.a v i rov anj: 

k) i/. d.i\ isov in t; Iv-, r;./"n davka od prometa pro- 
izvodov   (.-loi,lev). 

11. člen 

Po četrtem odstavku 1. člena urodbe o cenah grad- 
benih -tor lev, k, jh opravljajo državna gradbena pod- 
jetja npio;ncga državnega in repuhh-kega pomena 1er 
o dobičku m razdelitvi dob čka teh podjetij se ne bodo 
upnrab'jal; od-to'lr ki bodo normiram s poseDn mi od- 
redbam, v primci ih če vr_~ta dela ne dovoljuje norme 
(•«per alne rekoiwiruk" je adaptacije in dr.) V takih 
primeril ~e |e 'reba ravnat, rio odredbi ministrstva za 
gradnje FLKJ, K št   5 z dne 20. I. 1947. 

od 1 

12. člen 

Ti predpisi veljajo od dneva objave, izvajajo pa se 
I   iaiiua i ta  1947. 

Ljubljana dno 20 januarja 19-17. 
St. G1/2 _ 47 Kom 

Podpred-edn'k vlade LRS, 
minister za gradnje in v z. predsednika 

načilne komi*ije 

Ivan Maček, s. r. 

41. 

Va podlagi petega odstavka 1. člena uredbe o cenah 
pradben.h -doritev, ki jih opravljajo državna gradbena 
podjetja «pl"-nenfi <!r"-;!vnoriji n republ :kega pomena ter 
O dobičdiu ju razdeiiivi dobička leh podjetij z duo 31. de- 

cembra 1916 (Uradn>; list FLRJ št. 7G43 103 40 z dne 31. 
XII. 1946), izdajam 

odločbo 
o odMotkih splošnih stroškov graditila in stroškov 
uprave in prui'ajc kakor tudi o odstotkih dodatka na 
bruto plače delovnih moči za državna Gradbena pod- 

jetja republiškega in lokalnega pomena 

1. člen 

Odstotki splošnih -dro-kov pradbišča (splošni stroški 
gradnje in stroški uprave gradbišča) in odstotki uprave 
in prodaje ?e zaračunavajo po naslednji tabeli: 

Za podjelja, ki imajo skupno vsoto stroškov za ma- 
ter al m plač za izdelavo z dodatki na te plače za po- 
slovno leto: 
Vrsta gradnje do 50.000 000      nad 50.0000OO 

_Tg   Tug _Tu_Tg__Tug_Tu_ 

8% 4%  5.5% 7%  4% h% 
9% 5%  5,5% 8%  5%  5% 
10% 5%  5,5% 11%  6%  5% 

9% 4,5% 5,5% 9,5% 5,5% •% 

viseke gradnje    .    . 
ndustrj.-ke gradnje 

nizke   gradnje    .    . 

vodne gradnje in 
mostovi   .... 

Odstotki «plo'nili stroškov gradbišča in stroškov 
uprave in prodaje se nanašajo na skupno vsoto mater al- 
nih -dro-kov in plač za izdelavo z dodalki na te plače 
za dogovorjeno delo. 

Tg = od-fotek (%) splo;n:h «troškov gradnje, 

T..g — odsiotek (%) stroškov uprave gradbišča. 

Tu    =  odstotek (%) stroškov uprave in prodaje. 

2. člen 

Od-totki dodatkov na bruto plače kvalificiranih de- 
lovnih moči (4. člen pod točko c) navodil predsednika 
zvezne na rine komi:- je o element li, iz kaler.il) sestoji 
cena gradbenih storitev državnih gradhpnih podjetij 
splošnega državnega pomena z dne 24. januarja 19-17), 
se zaračunavajo: 

a) dodatek din 1.— za nabavo obleke; 

b) dodatek za plačane praznike 2,4%; 

c) dodatek za plačani letni dopust 4%; 

č) dodatek za  plačane bole/.en.-ke dopuste 3%; 

d) dodatek za socialno zavarovanje po veljavnih 
predpis.h ( n lo del, ki pripada v breme pod- 
jelja). 

3. člen 

Ta odločba velja od dneva objave, izvaja pa se od 
1   januarja 1947. 

Liiihliana dne 20 januarja 1947. 

St. G5/2-47 Kom 

Fcdpredsednik vlade LRS,   ' 
minister za gradnjo in v ?.. predsednika 

narrine komisije: 

Ivan Maček, a. r. 
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42. 

Odločba 
Na podlagi 2. člena uredbe o ustanovitvi, ustroju .c 

delovnem področju komisije za zadruge pri pred^edsua 
vlade LRS z dne 27. januarja 1947 (Ur. Ust LRS it. 27Gj, 

i m e D u je m 

naslednje komisijo za zadruge pri predsedstvu vlade LRS. 
predsedn.k: Hribar Janez, minister za kmet jstvo in 

gozdarstvo LR3, 
podpredsednik   K*m?ij Mak?   pred-ednik IZOS-a. 
tajnik: •1•'|- Ime ->nMuik oddelka za zadružniitvc 

pri pred^eUotv u viaae J-KS, 

člani: 

Kiemenčič Ivo, pomočnik m nUtra za industrije n 
rudarstvo LRS, 

dr. Vodnik Žiga. pomočnik ministra za ;rgo\ino i0 
i^-krbo LKS, 

dr Konvaünka Vojan, referent pri Stat.-ličnem ura- 
o. Slovenije, in 

Kozak Lado   uredn k  *KnW-kj;ja  ala-u-f 

Ljubljana dne 31 januarja 19J7. 
št. 3/4. 

Prpd-od» i.   ••',!<•:•   i P.S: 

Milia .iluuükd o. r. 

Izdaja:  •»Utadnf ite' LRS;   — Urednik-  Iva Lapaine: tiska" tiskarna   Merkur  —   oba  v  Llubijanl.  —   NnrornV':   medeno- 
din 21— ' že!r ''tno:  din  <_'—    ->oiiP'n~:  din   •-—.    eiolemo   din   'ifiU —.  P "r1' .'',,v   i.r.n   r'a    I n   •> "u    vsaka 
nadaljnja poìa dm 2.—.«- Uredništvo in upiavniàlvo: Ljubljana, Uregorèièeva uL Jt. 23. lei. ài. 20 i2. tek. rac. st. GO—104033. 
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ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnih  iV. v   1,•..»nam une 15. februaria   i»4? Štev tka  8. 

VSEBINA: 
43. Uredb«  o  začasnem   financiranju  državnih   potreb  LRS  in      45. Odločba  o  .imenovanju   predsednika   republiškega   razsodi- 

ijudskih  odborov  v  razdobju   januar—mare/;  1947. 

44. Odločba  o ustanovitvi  republiškega  razsodiiča LRS 

Sca LRS. 
4G. Popravek     Uredbu   o   USUDOVHVI   Zavoda   za   fizkuUuro  v 

Ljubljani4. 

Uredbe, odredbe, navodila in odločbe 
vlade 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

43. 

Na podlagi 77. in 78. Člena ustave LRS iD 11. člena 
temeljnega zakona o  proračunu  predpisuje  vlada  LRS 
P<j   pleCllGgLl   miilirir.l    /.I,     'Uliti,'!» 

uredbo 
« začasnem financiranju državnih potreb LRS 

in ljudskih odborov  v razdobju januar—marce 1947 

1. člen 
Dokler ne bo izdan državni proračun LRS za l:to 

1947, se bodo financirale državne po'reb» LRS in po- 
trebe ljudskih odborov v prvem tromesečju, t. j. za 
januar, februar in marec 1947. po predpisih temeljnega 
zakona o proračunu, po predpisih te uredbe in po spre- 
jetem  predlogu državnega  proračuna  LRS za leto 1947. 

2. člen 

Dohodki in izdatki \w republiškem proračunu in po 
proračunih ljudskih odborov za razdobje januar—marec 
1947 se potrjujejo, in sicer: 

a) po. republiškem proračunu: 
izdatki    v znesku 488,658.750.— din 
dohodki v znesku  488 658.750.—    ., 

b) po zbiralnih proračunih ljudskih odborov: 
1     '    izdatki    v znesku 1M.341.250.—. din 

dobrdki v znesku 181,341 250.—   ,, 

3. člen 
Da se uravnoteži državni proračun LRS, je LRS de- 

ležna naslednjih odstotkov zveznih dohodkov, ki bodo 
nabrani v njenem območju: 

a) od davka od prometa proizvodov ....     5°/n 
b) od ,aks 50»/o 

4. člen 
LRS oddeli v korist zveznega proračuna 5e/o dohod- 

nine, nabrane v njenem območju. 

5. člen 
Dohodki in izdatki iz 2. .'lena te uredbe 

del državnega proračuna LRS za leto 1947 
so sestavni 

6. člen 

Kolikor m s to uredbo drugače predpisano, se upo- 
rabljajo za izvajanje proračuna izdatko\ m dohodkov v 
razdobju januar — marec 1347 predpisi, k; -»o •«» uporab- 
ljali pri izvajanju  proračuna  za  leto 1946. 

7. člen 

Če bodo v razdobju januar —marec 1947 izdani pred- 
pisi, s katerimi bi bili odpravljeni ali združeni posa- 
mezni uradi ali uranove, <me finančni minister v so- 
glasju - pred-ednikon. viade LRS ki edite, določene s to 
uredbo, prenesti v celoti ali deloma na ti*te organe 
državni uprave, Kì im: bodo ti uradi ali ustanove pri- 
ključene oziroma uu halere Ivodo prenesene njihove 
funkcije. T 

8. člen 

Zaradi izpolnitve nalog, postavljenih z gospodarskim 
načrtom, smejo pristojni odredbodajalci prenašati (virma- 
nirati) kredite, namenjene za financiranje državnega go- 
spodarstva in za investie.je. v okviru I. poglavja tro- 
mesefnega načrla izda t km z,i razdobje januar—marec 
1947. morajo pa poprej obvestili pristojno načrtno komi- 
sijo in finančnega ministra. 

9. člen 

Ustanove, ki bodo proglašene za gospodarske usta- 
nove, bodo samostojno razpolagale s svojimi dohodki 
po določbah 30. člena temeljnega zakona o proračunu in 
predpisih, ki bodo izdani za izvajanje proračuna. 

10. čl°n 

Določenih 5°/o rezerve za osebne izdatke smejo 
odredbodajalci rabiti samo z dovoljenjem pristojnega 
organa za sistemizacijo. 

Prihranki pri osebnih izdatkih, doseženi s sistemiza- 
cijo, credo v korist rezervnega kredita vlade LRS. 

Prihranke pri osebnih izdatkih, dosežene po izvr- 
šeni sistemizaciji, smejo starešine, pristojni za nastavitev 
državnih uslužbencev, uporabljati za dvig službe in iz- 
boljšanje delovnih pogojev. 

11. člen 

Izplačila na račun proračuna za leto 1947., izvršena 
od 1. januarja pa do dneva objave te uredbe, se knjižijo 
v breme ustreznih kreditov, določenih za razdobje 
januar—marec 1947, 
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12. člen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1947. 
Ljubljana dne 8. februarja 1947. 
Št. 9838,11-1947. 

Minister za finance: Predsednik vlade LRS: 
Polič Zoran s. r. Marinko Miha s. r. 

44. 

Po 3. členu zakona o reševanju premoženjskih spo- 
rov z državnim razsodiščem z dne 12. decembra 1946 
(Ur. list FLRJ št. 721/103-1910), izdaja vlada LRS 

odločbo 
o ustanovitvi republiškega razsodišča LRS 

1. člen 
Pri vladi LRS se ustanovi republiško razsodišče LRS 

kot državni razsodniški svet za ozemlje LRS s pristoj- 
nostjo in z nalogami, ki mu jib daje zvezni zakon o 
reševanju premoženjskih sporov z državnim razsodiščem. 

2. člen 
Republiško razsodišče LRS sestavljajo stalni in ob- 

časni razsodniki. 
3. člen 

Predsednika in potrebno število stalnih Članov repu- 
bliškega razsodišča LRS imenuje vlada LRS, ki jih tudi 
razrešuje. 

4. 'člen 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 8. februarja 1947. 
S—121/2. 

Predsednik vlade LRS: 
Milu Marinko s. r. 

45. 

Odločba 
o imenovanju  predsednika   republiškega razsodišča 

LRS 
Po 6. členu zveznega zakona o reševanju premoženj- 

skih sporov z državnim razsodiščem in v zvezi s 3. čle- 
nom odločbe vlade LRS o ustanovitvi republiškega raz- 
••odišča LRS Imenuje vlada LRS za predsednika repu- 
bliškega  razsodišča LRS 

tov. Stante ta Jerneja. 

Ljubljana dne 8. februarja 1947. 
S—121/3. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko e. r. 

4G. 

Popravek 
s-Uredbc o ustanovitvi Zavoda za Hzkulturo 

v Ljubljani« 
V 73. številki »Uradnega lista LRS« z dne 20. no- 

vembra 1946 pod zap. štev. 272 objavljenp besedilo 
>Uredbe o ustanovitvi Zavoda za fizkulturo v Ljubljani« 
se popravi tako, da se prvi stavek 1. člena te uredbe 
glasi: 

1. Člen 

Ustanovi se Zavod za fizkulturo v Ljubljani s stopnjo 
srednje strokovne šole. 

Ljubljana dne 14. januarja 1947. 
II. št. — 1336/1. 

Minister za nrosveto: 
Lidija Scntjurc s. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko s. r. 

Izdaja: >Utadni list LRS«. — Urednik: Ivo Lapajne: tiska tiskarna Merkur — oba v Ljubljani. — Naročnina; meaeèno: 
din 24— četrtletno: dm /0 —. poiletn?: din 135—. (eloleino din 2<><> —. ••-••-••• 5lcvilka- prva pola din 2 SU. vsaka 
nadalinja twla dm 2.—. — Uredništvo in upravniStvo: Ljubljana. Gregorčičeva uL St. 23. Tel. it, 25-62, Cek. rat St. ÖQ—±04033. 
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RAD 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 22. februarja »»47 Številka 9. 

VSEBINA: 
47. Ukaz o razrešitvi in imeuovauju ministra za kmetijstvo in      49. Odredba    <   kun-pinr/^ni   /idi iiiiiii 

— j podjetij. 
50. Navodilo k uredbi u o Kanuju ,n 

ROzdarstvo LR3. 
48. Odločba o letni naroCnini za radio. razlikami  v cenah  vlade  LRS  /  dne 

•..-i i in i ti  m>.-<tiuj*k.Mi 

'.l^.llljll    -   JJO-l-illlUUJ 

februarja   1!>J7 

ZAKONI IN UKAZI 
PREZ1DIJA LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

17. 

Ukaz 
Na pod'rgi 7. točke 72. člena ustave Ljudske repu 

blike Slovenije, 9. točke 4. člena zakona o Prezidiju Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije in na pred- 
log vlade Ljudske republike Slovenije predsedstvo Pre- 
/idija Ljudske skupščino Ljudske republike Slovenije 

r u z r e s u • <• 

tov. oLlTl£f'lì?i^§~^y '•' J.- 
dolžnosti ministra za kmetijstvo • gozdarstvo Ljudske 
republike Slovenija in 

imenuje 

tov. ing. Jožeta   Levstika 

za ministra za kmetijstvo in gozdarstvo Ljudske  repu- 
blike Slovenije. 

Glavno mesto Ljubljana dne 15. februarja 1947 
St. 9/47. 

Predsedstvo 
Preziđija Ljudske skupščine LRS 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej e. i. Josip Vidmar ». r. 

ÜHEBBE. ODREDBE. MV0DILÄ IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

48. 

Odločba 
Vlada Ljudske republike Slovenije je po 16. členu 

uredbe o organizaciji komiteja za radiooddajno službo 
in o organizaciji radijskih oddaj (Ur. list FLRJ Štev. 
2/1—1947) v sporazumu e komitejem za radio vlado 
FLRJ določila naslednje naročnine sa radio na oißmlju 
Ljudske republike Slovenije; 

letna naročnina za raoio: 
1. za sprejemnike 4ÜO.-    dia 
2. za detektorje                 60.—    „ 
3. za zvočnike  '20.—    „ 
4. za radio trgovine i» delavnice /.a po- 

pravila       •    -.000. —    „ 

Ljubljana dne 10. r&bt'iari;i  U>47 
-;•   S—140. 

I'ifds«4iiiik vlade LRS: 
ìli hi» Marinko s. r. 

ÖHE0BE. ODBEBifö, MVOBILA IN ODLOČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE ULPULLtKE SLOVENIJE 

19. 
V skladu z odredbo o kategorizaciji državnih gostin- 

skih podjetij z dne 11. januarja 1947 (Ur. list FLRJ 
št. 64/7 z dne 24. januarja   1917). izdajam 

odiedbo 
o kategorizaciji zadriMMi» .! zasebnih gostinsku 

podjetij 
1. '-len 

-.. A;.,e-oi izučijo zadružnih in zasebnih gostinskih 
podjetij >e smiselno uporabljajo pnvjpisj odredbe o ka- 
tegorizaciji državnih gostinskih  [>odjetij. 

2. člen 

Zadružna in zasebna gcvïiuska podjetja ne morejo 
biti uvrščena .v 1. kategorijo, določeno v 1, členu odredbe 
o stroških in dobičku državnih gosfin-kih podjetij z dne 
31. decembra 1946 (Ur. list FLRJ •-t. 764/106 z dne 31. de- 
cembra 1946). Zadružna in zasebna gostinska podjetja se 
smejo uvrstiti samo v 1.  in ?   skupino IT.  kategorije. 

3. člen 

V J. skupino II. kategorije spadajo predvsem oai 
hoteli, restavracije in kavarne, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

a) da imajo vso tehnično ureditev \ skladu z zahte- 
vami sodobnega udobja, ki omogoča  kulturno potrežbo; 

b) da so higiensko urejeni, predvsem da imajo te- 
kočo toplo in hladno voća v \-.?h sobah iu najmanj j^» 
ens •.••••••• na vsakih 10 sofe 
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c) da imajo strokovno usposobljeno vodilno in po- 
možno tehnično osebje; 

č) da imajo primerno razmestitev prostorov in pri- 
merno notranjost in zunanjost. 

4. člen 

V 2. skupino II. kategorije spadajo gostilne (krčme, 
vinotoči. bifeji itd.), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

a) da imajo dve svetli In zračni sobi ali vsaj sobo 
fi predsobo, opremljeno s  primernim inventarjem; 

b) da imajo od gostinskih prostorov ločeno kuhinjo 
In shrambo; 

c) da imajo klet za shranjevanje pijač in shrambo 
za živila; 

d) da imajo vsaj priučeno osebje; 
d) da imajo naprave za umivanje; 
e) da imajo peči za ogrevanje gostinskih prostorov 

in tujskih sob; 
f) da imajo higienskim predpisom ustrezajoča etra- 

nuca. 
•. člen 

Zasebna gostinska podjetja ne morejo biti v nobe- 
nem primeru ljudske restavracije In menze,. 

6. člen 

Za zadružna in zasebna gostinska podjetja se davek 
na promet storitev po tarili št. 11 začasne tarife zara- 
čunava takole: 

a) za podjetja, uvrščena v 1. skupino II. kategorije 
po 10%; 

b) za podjetja, uvrščena v 2. skupino II. kategorije 
po 6°/o. 

7. člen 
Uvrstitev posameznih podjetij v določeno skupino 

6e mora izvršiti do 1. marca 1947. Uvrstitev izvedejo pri- 
stojni okrajni izvršilni odbori, v mestih, ki so izvzeta iz 
okrajev, pa njihovi mestni izvršilni odbori. 

8. člen 

Ta odredba velja od dneva objave • >Uradnem listu 
LRSc 

Ljubljana dne 6. februarja 1947. 
St, 100/1—47. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Tone Fajlar e. r. 

50. 

Navodilo 
k uredbi o odvajanju in razpolaganju s posebnimi 
razlikami v cenah vlade LRS z dne 5. februarja 1947 

Na podlagi pooblastila po 4. členu uredbe o odvaja- 
nju in razpolaganju s posebnimi razlikami v cenah izda- 
jam naslednje 

navodilo: 
Ker se po uredbi o odvajanju in razpolaganju s po- 

sebnimi razlikami v cenah vlade LRS • dne 5. II. 1947 

(Ur. list LUS št. 7. z dne 8. 11. 1947) vse razlike v ce- 
nah odvajajo tm zbiralni račuo Slovenije st. 3U1001 pri 
Denarjem zavodu LUS, centrali Narodne banke FLKJ •• 
LKS v Ljubljani, je treba pri pobiranju posameznih raz- 
lik ravnati na nasleanji način: 

Razliko cene za fino med prodajo na velike in pro- 
dajo na drobno, in sicer za vino I. in H -kupiue v znesku 
4.50 din, za vino I JI. skupine v znesku 3.50 din od 1 litra 
in 1.— din od 1 Utra za prevozne stroške, če se naoav- 
lja vino v okolišu do 50 km enosmernega pota od kraja 
obrata, pobirajo finančni odseki okrajnih ljudskjb odbo- 
rov po svojih referatih in izpostavah za zunanjo finančno 
službo obenem z davkom na promet proizvodov po tar. 
št. 704 tarife A od tistih točilcev vina, ki nabavljajo vino 
neposredno pri proizvajalcih (vinogradnikih). Te razlike 
naj finančni odseki nakazujejo po postni položnici na 
zbiralni račun Slovenije št. 801001 pri Denarnem zavoiu 
Slovenije. Posebnih odločb pri pobiranju razlike v cenah 
za vino ni treba izdajati. Stranka prejme kot dokaz pla- 
čila te razlike uradno potrdilo iz registra, zal. št. 16B. ki 
jih ima v zalogi ministrstvo za finance LRS, odsek za 
ekonomat. Izpolnjene registre je treba obenem z regi-tri 
(bloki) o pobranem davku na promet proizvodov pred- 
ložiti oddelku za davke ministrstvi, za finance v cenzuro. 

Glede razlike v znesku 3.— tU« od kilograma pro- 
danega mesa, ki jo-morajo po odločbi urada za cene pri 
predsedstvu vlade LRS. IX. št. 149'3 z dne 17. I. 1947, 
odvajati vsi mesarji, lii koljejo v lastni režiji, pri prodaji 
mesa vseh vrst pristojnim okrajnim ljudskim odborom, 
naj zadevne odločbe izdajajo gospodarski odseki okraj- 
nih ljudskih odborov na podlagi prijav o prodanem me- 
su, ki jih naj mesarji vlagajo vsakega 1. in 15. v mesecu. 
Pobrane razlikt.sw:~ "J" ^''JrodnrsKT-odseki prav tnlto 
odvajat; na zbiralni račun Slovenije št. 801001 pn De- 
narnem zavodu Slovenijo. 

Na enak način morajo gospodarski odseki okrajnih 
ljudskih odborov izdajati odločbe za vsak posamezen pri- 
mer za odvajanje razlik v cenan pri vseh drugih pred- 
metih, ki so navedeni v posameznih odločbah in navodi- 
lih urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Tako na 
primer po navodilu o postopanju s prijavami trgovskih 
cen št. 3.312-12 z dne 13. XII. 1946. po navodilu o zaje- 
mu razlike v trgovini med enotno višjo in nižjo prijavlje- 
no ceno št. 291/3 z dne 30. I. 1947 in končno pri vseh 
drugih primerih razlik v cenah pri prodaji z višjim za- 
služkom ali po višjih cenah kakor so dovoljene. 

Gospodarski odseki okrajnih ljudskih odborov naj o 
izdanih odločbah in plačilu razlik vodijo posebno eviden- 
co ter naj mesečno poročajo odsekom za finance o skup- 
nem zne-ku plačanih razlik ločeno po posameznih osno- 
vah, po katerih se razlike plačujejo. 

To navodilo velja za vse primere, po katerih bi mo- 
rale biti« razlike plačane po 1. I. 1947, razlike, ki bi 
morale biti plačane po zadevnih odločbah do 31. XII. 
1946. pa je odvesti na dosedanji način na zbiralni račun 
pri Poštni hranilnici v Beogradu. 

Ljubljana dne 13. februarja 1947. 
St. 61/1-III/2-1947. 

Minister za finance LRS: 
Polič Zoran s. r. 

Izdaja: »Uradni liet LRS«. - Urednik: Ivo Lapajne:" tiska tiskarna Merkur - oba v Ljubljani. - Naročnina: mesečno: 
dta 24- četrtletno- din 70- polletno: din m-, celoletno din 260.-. posamezna štev.lka: prva pola din 2 50. vsaka 
SaJ^'i^lta^-äirffl i* upravniStvo: Ljubljana, Gregorčičeva uk št. 23. Tel št, 25-52. Cek. rac. it. 60-404033. 



Poštnina plačane v gotovini 

Letnik  IV. 

ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 1. marca 1947 Številka 10. 

VSEBINA: 
Uicdba i> .-.pieuieuib!  uiudbe u  ustanovitvi  šole /.»   umetno 

->   •     u    L]ubl|ani z dn<- ^.  marcu J946. 
''"' i «o , .  °  l,st:i"nvl,vi   •••••   7.n   reaulncim  iflavnfiwi   IIIM|:I 

LRS Lmbljane. 
•r.i. Odločba   o   prenosu   /,ade\   J/,   /••••   o   končni   likvidaciji 

kmečkih   dolo-(n    mi   minislr*tv<>   zn   finance   I,RS 

54. Pravilnik ' »dd.ii.Ki u HI <li"Zh\ udi xt'el>c<". \ o-krOo in pJp- 
men.itf\. 

55. Odredb.i o spremembi odredbe o nummi |>• ^leda in izpla- 
čila receptov in računov za zdravljenie \ (»jaških vojnih 
invalidov in dru<rili espi», '/.'iščitenih •> invnlid-kiui zakonom. 

UBEDBE. ODBEDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

51. 

•Na predlog minisi ra /AX prosveto LKä • sporazumu« 
y. ministrom za itidustrijo in rudarstvo LRS izdaja vlada 
Ljudske republike Slovenije 

uredbo 
o spremembi uredbe o ustanovitvi šole za umetno 
obrt v Ljubljaui 2 dne 14. marca 184(1 (Tr. list LRN 

si. 101/22—4«) 

t. člen 

v r ?^ Č1W1 uredb« o ustanovitvi soie m umetno obrl 
v  Ljubljani se »premeni in se glasi: 

Učno osebje na šoli za umetno obrt (ravnatelja, pro 
•lh-1£ï   ho,noiìarne   Profes°rje,   strokovno   in   pomožno 
osebje) postavlja minister za industrijo in rudarstvo spo- 
razumno 7, ministrom za prosveto.- 

2. člen 
Deveti člen se spremeni in se glasi- 

miniXv? • ° Ureditvi in Poslovanju šole predpiše 
^vlTl mdu3tr'io ?* rudarstvo sporazumno % mini- strom za prosveto.« 

•. člen 

n£Ä° *° deäeli ùlen' ki se R'esl: 
ministrstvaXnroSeto.50l° " ^^ ebrl V LieWiM,i 

4. člen 

LRSTU Uredba WlÌa <>d dneVa 0bjav>" v ->Utadjle"ï üsi» 

Ljubljana due 27. januarja 1947. 
S—08. 

Minister za p«»veto LRS: Predsednik vlade LRS: 
Lidija Sentjurc •. r. Milm m&rinko R  r 

Minister 
za industrijo in rudarstvo LES: 

Leskošek France a. r. 

52. 
Da -e zagotovi načiten lazvoj glavnega mesta Ljud- 

ske republiko Slovenije Ljubljane, izdaja vlada LRS na 
podlagi drugega odstavka 78. člena urlavo Llis in 1. '-lena 
zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanj.' uredb na 
področju narodnega gospodarstva z dne -'.'>. tanuarja 1947 
(Ur. list LRS st. 22/5 z dne 25. I. 1!i47) 

uredbo 
» ustanovitvi urada za regulacijo jdavueKu mesta LKS 

Ljubljane 

1   eleu 
Pu predr.edstvu vlade Ljudske  '."publike Slovenije 

se ustanovi urad za regulacijo glavnega mesta LRS Ljub- 
ljane z nalogo, da izdela načelni  idejni  načel za regula- 
cijo Ljubljane, da daje obvezna navodila za njegovo izv*- 

] Janjo in da to izvajanje nadzoruje. 

2. člen 
Mestni ljudski odbor gla\nega mesta Ljubljane dovo- 

ljuje parcelacije, gradnje in ur<4lilve nasadov, kakor tudi 
njihove 'prememlve le na podlag' poprejšnje načelne pri 
trditve urada. 

•>. člen 
Urad   vodi   direktor.   Postavi   ga   predsednik   vlad« 

LRS. Direktorju v pomoč je strokovni svet, katerega čla- 
ne imenuje predsednik vlade. 

4. člen 
Natančnejše določbe za izvajanje I" uredbe predpiše 

predsednik vlade LRS. 
5. člen 

Tn uredba velja od dneva objave v .-Uradnem listu 
LRS. 

Ljubljana dne 22. februarju 
St. S—93/47. 

1947. 

Predsednik   vlade   LRS: 
M ilia Marinko g. r. 

53. 

Na podlagi 2. in G. člena zakona o >pieuiembaii za- 
kona o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije z 
dne 10. septembra 1940, št. fi/47 z dn, '_>:> jaDuarja 1947 
(Ur. list LRS št. 21/5 ? dne 25. I. 1947) - /„radi izvajanja 
določil 3. in 5. odstavka •. člena zakonu o potrditvi in 
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spremembah zakona o končni likvidaciji kmečkih dolgov 
z dne 8. oktobra 1946 (Ur. list FLRJ št. 573/81J izdaja na- 
slednja 

odločba: 
1. Vse zadeve, k: ?o spadale po določbah navedenega 

zakona o potrditvi in spremembah zakona o končni likvi- 
daciji kmečkih dolgov v pristojnost okrožnih ljudskih 
odborov, bo na ozemlju Ljudske republike Slovenije 
opravljalo ministrstvo za finance LRS. 

2. Minister za finance LRS je pooblaščen, da imenuje 
člane drugostopne komisije po petem odstavku 5. člena 
ciL zakona. 

3. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS<. 

Ljubljana dne 3. februarja 1947. 
St. 1321—11—1947. 

Minister za finance LRS: 
Zoran Polič s. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Marinko Miha s. r. 

PBAVILFiïKI. 0D1EDBE. NAVODILA. ODLOČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

54. 
Na podlagi 19. točke 44\ člena ustave LRS izdajam 

Jtaradi načrtnega pospeševanja konjereje tale 
pravilnik 

o oddajanju državnih žrebcev v oskrbo za plemenite* 
1. člen 

Državni žrebci 6e oddajajo v oskrbo za plemenitev 
po določbah tega pravilnika, kakor zahteva konjereja. 
Načrt za razpored in dodelitev žrebcev izdela ministrstvo 
za kmetijstvo in gozdarstvo v sporazumu z okrajnimi 
izvršilnimi ljudskimi odbori vsako leto po končanem 
rednem pregledu državnih in licenciranju zadružnih in 
zasebnih žrebcev. 

2. člen 
Državne žrebce dodeljuje v oskrbo ministrstvo za 

kmetijstvo in gozdarstvo državnim posestvom, živinorej- 
skim zadrugam in zasebnikom za eno leto. 

O oddaji žrebcev v oskrbo sklepa državna žrebčarna 
z zadrugami in zasebniki pismeno pogodbo v imenu mi- 
nistrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in po njegovih 
navodilih. 

3. člen 
Kot odškodnino za oskrbovanje žrebcev pobirajo 

oskrbniki zase od rejcev zaskočenih kobil skočnino, ki jo 
določijo okrajni izvršilni ljudski odbori po navodilih 
ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Če oskrbniki e pobranimi skočninami ne dosežejo 
najnižje, e pogodbo o oddaji žrebca določene letne od- 
škodnine, kar se ugotovi Iz predloženih skočnih zapis- 
nikov, jim razliko izplača državna žrebčarna iz svojih 
Iireditov. 

4. člen 
Oskrbo državnih žrebcev nadzorujejo strokovni or- 

bili ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in okrajnih 

izvršilnih ljudskih odborov. Državna žrebčarna mora 
voditi natančen razvid o plemenilni uporabi vsakega 
žrebca in o uspehu uporabe. 

6. člen 
Z živinorejskimi zadrugami • zasebniki, ki žo imajo 

dižavne žrebce v oskrbi, mora državna žrebčarna skleniti 
pismene pogodbe po drugem odstavku 2. člena najkasne- 
je v enem mesecu po objavi tega pravilnika. 

6. člen 
Za izvajanje tega pravilnika potrebna navodila izdaja 

minidtrstvo za kmetijstvo m gozdarstvo. 

7. člen 
Ta  pravilnik velja od  dneva  objave  v  >Uradnem 

listu LRS«. 
Ljubljana dne 20. februarja 1947. 

St. kmet. 758/1. Minister 
za kmetijstvo in gozdarstvo: 

Ing. J. Levstik s. r. 

55. 
Minister za ljudsko zdravstvo LRS predpisuje na 

podlagi drugega odstavka 12. člena pravilnika o zdrav- 
ljenju in izdajanju protez vojaškim vojnim invalidom 
(Ur. list FLRJ št. 510/71  z dne 3.  IX.  1946)  tole 

odredbo 
o spremembi odredbe o načinu pregleda in izplačila 
receptov in računov za zdravljenje vojaških vojnih 
invalidov in drugih oseb, zaščitenih z invalidskim 
zakonom (Ur. 1. LRS št. 284/78 z dne 18. XII. 1916) 

1. člen 
Razveljavlja se 6. člen; novo besedilo tega člena 

se glasi: 
»Po 1. in 2. členu odredbe se morajo predlagati v 

pregled in izplačilo ministrstvu za ljudsko zdravstvo LRS, 
odseku za računovodstvo, tudi pravilno opremljeni računi 
za stroške zdravljenja siromašnih oseb, ki so navedene v 
7. členu pravilnika o zdravljenju in izdajanju protez 
vojaškim vojnim invalidom (Ur. list FLRJ št. 510/71 z dne 
3. IX. 1946) in računi za stroške pomoči (podpore) pri 
zdravljenju oseb, ki so navedene v 8., 9. in 11. đenu 
pravilnika. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki 
so socialno zavarovane pri Državnem zavodu za socialno 
zavarovanje. 

Kot pomoč (podpora) pri zdravljenju oseb iz 8.. 9. 
in 11. člena navedenega pravilnika se šteje pregled in 
zdravljenje v ambulatoričnih polikliničnih in bolničnih 
ustanovah, brez materiala za popravljanje zob, naočnikov, 
očesnih protez in drugih aparatov kakor tudi zdravil na 
recepte. 

Kot siromašni po 7., 8. in 9. členu pravilnika in po 
tej odredbi veljajo tisti, ki plačujejo manj ko 200 din 
dohodnine. 

2. člen 
Ta odredba velja od 1. januarja 1947. 
Ljubljana dne 16. januarja 1947. 

Minister za ljudsko zdravstvo: 
Dr. Ahčin Marjan s. r. 

Izdaja: »Uradni liât LRS«. — urednik: Ivo Lapajne: tiska tiskarna Merkur — oba v Ljubljani. — Naročnina: mesečno: 
din 24.— ČetrttPtno: din 70—. polletno: din 135—. celoletno din 2B0 —. Posamezna Številka: prva pola din 250 ?Raka 
nadaljnja pola din 2,—, — Urednižtvo in upravniâtvo: Ljubljana, Gregorčičeva uL št. 23. Tel M, 25-52. Cek. rač. St. 60-404033. 



BošlaJaa plačana v BotovlnL 

ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 8. marca 1917 Številka 11 

3°* swKÜi,U-Z11 !zv"Jai4« uiedbe o ^lopmi za določanje Btro- 
SKOV urcavnih oostinakih podjetij republiškega it» lokal- 
nega pomena. 

.>. ^vodila ?.n ,7.vaj;mit. odredbo vlado LHS « poobJiwtitv, 
ludakih odborov, da sami odrejajo odstotke rezijskih -tro- 

VSEBINA: 

ško\    bi   ->|opnj(<   dobička    'a   ikrùaviia   v-loi-l,»    iiudjHja 
lokalnega pomena. 

."iS. Navodila za izvajanj«' iwotiJ><• vAuilc  lij.'.i. n.i =e ffloru iinia 
xemlja jw^ejali 
Popravek. 

•• VENIKI. ÜDBEBBE, NAVODILA. ODLOČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

56. 

»i J?a P^d!agi 13-0I('D" wedbo o postopku za določanje 
slroâkov državnih trgovskih podjetij republiškega in lo- 
jalnega pomena z dne 24. januarja 1947 podpisujem 

navodilo 
frS^T Uie,dbb ü Postopku zu duluuunje stroškov 
državnih trgovsfah podjetij republiškega in lokalnega 

pomena 

,.,, *• S,kuP^ str°3ki državnih trgovskih podjetij repub- 
liškega in lokalnega pomena seslojijo ne glede na to, ali 
prodajajo podjetja predmete, za katere je odrejena enot- 
na republiška prodajna cena na drobno ali ne odino le 
JJ. normiranih nabavnih in prodajnih stroškov iz izdat- 
kov za racionalizacijo poslovanja- in dvig ravni kultur- 
nega trgovanja, iz določenega prispevka za sklad vodstva 
podjetja m iz morebitnega posebnega dodatka. 

kov 2dr^vnnS\Urcdbe ° P°9l°Pte" ** določevanje «tro>- 
nlZn t

rgOVSkih pod'eti' 'epubliäkcga in lokal- 
Setia AT 1?• do,(*b" ,eh "»vodil ne veljajo za tista 
Sodov a nìit f*•0 del° sta «"»»' in predelava pro- 
niskim! posu v^lÄ* «lontvanii za plačilo (s prevw- 
vino na fuj račun )adlSCCVan,era '" ",odobno) «» s »rgo- 
nanio trtrovinn ^-(n.a Primer: Pod>fia ministrstva za ••- 
aïïtSrSSCt"1}'« *^«b}UL), ker se bo 
predpisi. a   P°f)<ct«a «redila s posebnimi 

LRs'iVM^^1^1-^ LRS ** Prccu4' načrtne komisije 
•    l   i   • °'      na nav«lene uredbe posebni doda- 
nadrthnf•W Skupui slro»ki trgovine'na debelo in 

vnlnTn?      i   Iîl.Iokalne8a pomena   ta   posebni dodatek 
novTT^Jr.h PTČUna or8ana> « ie Podjetje usta- 
novi Ta odredba velja tudi za zvezna državna podjetja, 
k ligujejo s predmeti ]0kal„P proizvodnje, za katere 

ïv e IZl" ••••• Pn?dajn,ì •••• Ua drotao, veljavne 
•••••••^ vir d teh Vpla6il sme P»st°i»i opera- toni upravni voditelj prepusti podjetju do 25% v samo- 

slojno razpolaganje,  la znesek bt» podjele uporabilo za 
racionalizacijo in l>oJjšo poslovanje. 

4. Za kritje trgovskih stroškov s„ trti<>\«kim podjet- 
jem dovoljeni rabati oziroma marže. 

llabat je povračilo, ki se. dovoli za Untie trgovskih 
stroškov pri predmetih, za katere >o odrejene enotne 
prodajne cene na drobno. Rabat se določi \ odstotkih 
enotne cene v prodaji nn drobno ter sestoji: 

a) iz normiranih nabavnih ,!-, ;>r -itati»il: .~tn»kov 5. 
točka I eli navodil): 

b) iz maksimalmh r-toptnj /a kn!|c izdatkov za na- 
črtno racionalizacijo poslovanja iu dvig ravni kulturnega 
trgovanja (po odločbi zvezne načrtne komisije vlade 
FU?J z dne 17. 1. 1947); 

e) iz maksimalnih stopenj prispevka zu sklad vod- 
stva podjetja (ocjločbo Gospodarskega svetli \ lat'" FLRJ 
z dne 9. I. 1947): 

č) iz morebitnega po.^ebiieira dodatka. 

Marža je jiovračilo, ki .-e doda dovoljeni ruoli), ali 
individualni ceni izdelka Marža se določi v odstotkih tf» 
cene ter sestoji iz istih sestavin. iz katerih sestoji tudi 
rabat, samo da se pri marži v normirane proUajne jn na- 
bavne stroške ne vračunajo odvisni .stroški, to je «tro-ki 
za razkladanje, prevoz, dovoz in «».varovanje blaga pro- 
dajalca na debelo od njegove razkladalne postaje do raz- 
kladalne postaje prodajalca na diobno. 

Dokler se ne izdajo posebni predpisi, po katerih ob- 
sega marža tudi odvisne stroške blaga, sestoji marža: 

a) iz povračilu za kritje režije oziroma splošnih stroš- 
kov podjetja: 

b) iz maksimalnih stopenj za kritje izdatkov za na- 
črtno racionalizacijo poslovanja in dvig ravni kulturnega 
trgovanja: 

e) iz maksimalnih stopenj prispevka /.a akiad vod- 
iva; 

č)  iz morebitnega posebnoga dodatka. 

.*>. K normiranim nabavnim in prodajnim stroškom 
spadajo: 

1.Odvisni stroški: stroški zu razkladanje, nakladanje 
in prevoz do skladišča prodajalca ua drobno oziroma na 
debelo (stroški za prenos bl#ga v skladišče, ip se pre- 
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naša blago s tujo delovno silo). Trgovska podjetja na de- 
belo plačajo razen teh stroškov tudi stroške za dovoz na 
razkladalno železniško oziroma ladijsko postajo, ki je 
najbližja kupčevemu kraju. 

II. Plače: 

a) za trgovsko osebje: za uslužbence v nabavljalnih 
oddelkih, prodajalnicah in skladiščih, za dekoraterje, 
aranžerje in risarje; 

b) za osebje v upravi in administraciji: za osebje v 
ravnateljstvu, računovodskem oddelku in za drugo admi- 
nistrativno osebje, za prevozno osebje.in drugo osebje 
pri ravnateljstvu; stroški za kadre (za vzdrževanje učen- 
cev, tečajnikov ter drugi nujni stroški za usposabljanje 
kadrov). 

V to skupino stroškov spadajo tudi vsi drugi stroški, 
ki so v zvezi s plačami, kakor socialni prispevki, izdatki 
za nadurno delo, selitveni stroški ter dnevnice ob preme- 
stitvi itd. 

III. Stroški blagovnega prometa; zavarovanje bla- 
govne zaloge v skladišču, manipulacija z blagom (s tujo 
delovno silo), naravni kalo, primanjkljaj, razsip in raz- 
bitje, stroški za embalažo med prevozom ali med upo- 
rabo, za medskladiščni prevoz in dovoz blaga (iz skla- 
dišča v prodajalnico, iz ene prodajalnice v drugo v istem 
kraju ali pa iz enega kraja v drugega). 

IV. Stroški za poslovne prostore: najemnine in za- 
kupnine, zavarovalnina za zgradbo, stroški za kurjavo, 
razsvetljavo in vodo (za električno energijo, plin in go- 
rivo), za popravilo zgradb in naprav, za vzdrževanje in 
čiščenje prostorov (stroški za material, ki je potreben za 
to in za storitve oseb izven podjetja), amortizacijski od- 
pisi poslovnih zgradb, naprav in inventarja, ki ga pod- 
jetje upravlja. 

V. Davščine, prispevki in razni odpisi: davščine ljud- 
skih odborov razen trošarine, takse, pristojbine (menične 
in čekovne golice itd.), prispevki za strokovna društva, 
druga zavarovanja in odpisi dvomljivih terjatev. 

VI. Splošni upravni stroški: poštnina, stroški za tele- 
grame in telefon, za pisarniški material, potni stroški, 
stroški za strokovnjake, svetovalce, za nadzorstvo, pre- 
glede, razsodništvo, stroški za prevoz z osebnimi avto- 
mobili kakor tudi drugi stroški za prevoz osebja ravna- 
teljstva, za oglase, reklamo, vzorce (kar je v zvezi z nor- 
malnim kulturnim trgovanjem), material za okras, omoti, 
obresti od dela obratnih sredstev (vrednost norme zaloge 
blaga, materiala in gotovine v blagajni), ki se ne morejo 
pokriti iz lastnih obratnih sredstev, stroški denarnega in 
plačilnega prometa, stroški operativnega upravnega vod- 
stva (prispevek podjetja ali poslovalnice), za časnike in 
časopise. 

6. K izdatkom za racionalizacijo poslovanja in dvig 
ravni kulturnega trgovanja se štejejo vsi tisti izdatki, ki 
ne spadajo k normiranim nabavnim in prodajnim stroš- 
kom (t. j. ki niso nujno potrebni za racionalno in kultur- 
no trgovanje), s katerimi pa se doseže boljša organizacija 
dela, izpopolnitev racionalne in higienske ureditve pro- 
storov, boljši higienski pogoji dela in prodaje blaga, po- 
speševanje in povečanje blagovnega prometa, znižanje 
nabavnih in prodajnih stroškov, zadovoljitev okusa in 
potreb odjemalcev itd. 

7. K izdatkom, s katerimi ee doseže boljša organiza- 
cija delaj snadajo izdatki zg nakup predmetov, s katerimi 

se pospeši in poenostavi na^in dela (na pr. rakup pomo- 
žnih blagajn, računskih strojev, namestitev pomožn;h dvi- 
gal za blago in spise, nakup sesalnikov prahu itd.) in pod. 

K izdatkom za izpopolnitev racionalne in higienske 
ureditve prostorov spadajo izdatki za manjše preureditve 
(na pr. za razširitev prostorov, ureditev pomožnih vho- 
dov in izhodov in po<*.), za namestitev higienskih naprav 
(na pr. prh, umivalnikov itd.) in pod. 

K izdatkom za izboljšanje higienskih pogojev dela 
in higien-ke prodaje blaga spadajo izdatki za nakup i 
predmetov za zdravstveno varstvo osebja (na pr. naprave 
za dezinfekcijo in dezinsekcijo, posebni delovni prostori 
za nameščence, ventilatorji, predpražniki itd.), za nakup 
naprav, da se po higienskih predpisih hrani in prodaja • 
blago, (na pr. frigidairov, mrež, s katerimi se zavarujejo 
živila pred muhami itd.) in pod. 

K izdatkom za pospeševanje in povečanje blagov- 
nega prometa spadajo izdatki za reklamo, kolikor prese- 
gajo izdatke, ki se vračunajo v normirane nabavne in pro- 
dajne stroške (na pr. svetlobna reklama, oglasi v časni- 
kih, po radiu aH filmu, izdajanje katalogov, oglasi v ino- 
zemstvu, udeležba na razstavah in sejmih, reklamni 
vzorci, posebej urejene izložbe, prirejanje razstav v okvi- 
ru trgovine itd.) in pod. 

K izdatkom, s katerimi se doseže zmanjšanje nabav- 
nih in prodajnih stroškov, spadajo stroški za nakup pred- 
metov, ki omogočajo cenejše nakladanje, razkladanje, 
sortiranje, manipulacijo in vskladiščevanje blaga, potem 
izdatki za nakup sredstev, da se zavaruje embalaža ali 
zmanjša naravni kalo, primanjkljaj, razsip in razbitje 
(nakup strojev za rezanje salame ali kruha, nakup avto- 
matskih detektivov, prodajnih avtomatov in dr.) in po<L 

K izdatkom, ki so namenjeni zadovoljitvi okusa in 
zabavi odjemalcev, spadajo na pr. izdatki za poseben, 
omot blaga, za ureditev posebnih prostorov za počitek od- 
jemalcev ali posebnih čakalnic za otroke, za radijsko apa- 
rate in pod. 

8. Ko se določa odstotek za racionalizacijo poslova- 
nja in dvig ravni kulturnega trgovanja za posamezna pod- 
jetja v okviru splošnega (mejnega) odstotka, ugotovlje- 
nega za posamezne kategorije podjetij (tretji odstavek 
8. člena uredbe), mora pristojni operativni upravni vo- 
ditelj upoštevati: 

a) manjšo ali večjo zaostalost podjetja in zaostalim 
podjetjem odrediti večji odstotek, da bi se mogla dvigniti 
na višino naprednih podjetij; 

b) naravo predmetov, s katerimi podjetje trguje, t. J. 
ali so ti predmeti taki, da so potrebni večji ali manjši iz- 
datki za racionalizacijo poslovanja in dvig ravni kultur- 
nega trgovanja (na pr. ali podjetje trguje s predmeti, ki 
ohranijo svojo kvaliteto le ob posebni in večji negi 
in pod.^; 

c) ali podjetje posluje s predmeti široke potrošnjo 
ali z blagom, ki je namenjeno ožjemu krogu odjemalcev; 

č) stanje racionalizacije poslovanja in raven kultur- 
nega trgovanja drugih podjetij v istem kraju in, kjer jo 
ta raven višja, mora odrediti večji odstotek. 

Pri državnih trgovskih podjetjih, ki hkrati trgujejo 
z več skupinami predmetov, za katere so odrejeni razni 
maksimalni odstotki za racionalizacijo poslovanja in dvig 
ravni kulturnega trgovanja, odredi operativni upravni 
voditelj, ko določa individualni odstotek za tako podjetje, 
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skupni odstotek, ki je eiorazmeren s prometom m maksi- 
malnimi odstotki za ustrezno skupino predmetov. 

9. Razliko, Iti jo je podjetje po 4. odstavku 8. člena 
uredbe vplačalo ua bančni račun operativnega uprav- 
nega voditelja, sme operativni upravni voditelj upora- 
biti za manjše izvennačrtne investicije za racionalizacijo 
poslovanja in dvig ravni kulturnega trgovanja tistih pod- 
jetij, ki so tako zaostala, da niti določeni maksimalni od- 
stotki za izdatke za racionalizacijo poslovanja in dvig 
ravni kulturnega trgovanja ne zadostujejo, za skupno 
predstavljanje več podjetij (na pr. za skupno reklamo v 
inozemstvu, skupno udeležbo na razstavah in sejmih in 
dr.) in pod. 

Neuporabljeni del gre v korist proračuna organa, ki 
je podjetje ustanovil 

10.0 razlikah v skupnih stroških in o plačilu teh raz- 
lik v trgovini na debelo in na drobno: 

Trgovska podjetja lahko pokažejo v svojem poslo- 
vanju več razlik, in sicer: 

a) če podjetje z racionalizacijo poslovanja, s pove- 
čanjem prometa, z znižanjem režijskih stroškov itd. do- 
seže, da so njegovi individualni splošni stroški nižji kot 
normirani stroški blaga z enotno prodajno ceno, tedaj 
nastane razlika, ki jo sme podjetje uporabiti, in sicer 
M/0 za racionalizacijo poslovanja in dvig kulturne ravni 
trgovanja podjetja, 50% pa za vodstva podjetja (11. firn 
republiške uredbe); 

b) ce je po odločbi zvezne načrtne komisijo v ral-alu 
odrejena stopnja za kritje izdatkov za •••••••/.••. m,- 
siovanja in dvig ravni kulturnega trgovanj,, v, i;; !.,.;' j,. 
maksimalna stopnja, odrejena za to'vrsto IKKI|HUI (po 
ocuocbi o odstotku za racionalizacijo poslovania in d\i» 
ravni kulturnega trgovanja zvezne načrtne komisije z dne 

daiaC^T i94?'tedai nastane raz,ika, ki jo mora pro- 
Sanovil? VS°  i4đa&ltl 0rganU' k* ÌO P0diefi° 

«0 «V jemaksimalni odstotek za kritje izdatkov /a 
af onailza(1,o poslovanja in dvig ravni kulturnega trgo- 

e T i '"J- fì ZVeZne načrtno komisije) večji kol 
•ort HZ ie »"' ,ndividualn°  urejeni   odstotek, tedaj 
perat vniSP      raÄljk° Vpla?ati na hanPni "ftin svojega operativnega upravnega voditelja; 

omnevK Ìe Za J?dWe urejena individualna stopnja 
nie  dolòL        ladv V0dstva niž.»a od maksimalne «top- 

fati na banČn ~ ' ' J m°ra podJetJe to razììko vPla" 
ditelja; ••• svo,e&a operativnega upravnega vo- 

^ £oZieXz»ehGU\preiema r^11 ,abat za 
mm! nntAn. rL i - l1(J v drugem, tretjem in četrlom 
DUM., potem bo knjižilo v breme tega povečanega raba- 
ta vecj, rabat, odstopljen prodajalcu nadrobno* razliko 
pa, ki nastane na tako izkazanem rabatu, vlaga tromesei- 

(t L^lKf una oreana- ki ie P°diet"e ust—a- 4 očka odločbe zvezno načrtne komisije o rabatih za 
zde ke, za katero se določa enotna prodajna cena na 

drobno z dne 28. januarja 1947); 

e)  republiška podjetja in podjetja lokalnega pome- 
na, ki prodajajo predmete lokalne proizvodnje, za ka- 
tere ni odrejena enotna prodajna cena na drobno lahko | 
ustvarijo razlike, ki se pokažejo pri določevanju rabata. J 

Na pr.: če ?o za take predmete odredi večji rabat kot 
pa znašajo normirani nabavni in prodajni stroški, mak- 
malni pMepevki za kritje izdatkov za racionalizacijo po- 
-bivanja in dvig ravni kulturnega trgoxaiija ter maksi- 
malni prispevek za sklad vodstva, potem bodo ta pod- 
'iMia razliko vplačala v korist proračuna orcann. ki ie 
podjetje ustanovil. 

11. Vplačilo razlik: 

Glede na poseben značaj trgovskih podjetij m ua<i:i 
njihovega poslovanja morajo podjetja ob koncu vsakega 
tromesečja zgoraj navedeno razliko vplačati na račun svo- 
jega operativnega upravnega voditelja oziroma v kor^t 
proračuna organa, ki je podjetje ustanovil. Razliko morajo 
Irgovska podjetja vplačati vsaj štiri tedne po preteku 
tromesečja in predložiti podroben obračun operativnemu 
upravnemu vodstvu oziroma organu, ki je podjetje usta- 
novil. 

Operativni upravni voditelj lahko odredi, da trgov- 
ska podjetja polagajo mesečne akontacije v zneskih, do- 
ločenih za posamezna podjetja. Te akontacije obračuna- 
jo podjetja ob koncu tromesečja ter vplačajo razliko'ozi- 
roma dvignejo preveč vplačano zneske. 

1*2. Sklati vodstva: 

Sklad vodstva sestavlja redni prispevek jn 3d",, raz- 
like mod norimi'.mini; nabavnimi m prodajnimi -tm Ki 
ter dejanskimi individualnimi nabavnimi m prodajnimi 
-troški. 

f'ri.-|)o\ek za -klad vodstva >z 30",; razlike so izra- 
"uii-t i:1!;.', da -f> oil normiranih -tio:ko\ <id»tejei'> dw- 
jau-l<! Individuali!; -piošni stro-ki podjetja Tako ugo- 
tovljeno razliko pomnožimo s 30 in delimo s 100 ter do- 
bimo  prispevek   /a  *klad  vodstva. 

Redni prispevek Za sklad vodstva se izračuna pO 
obrazcu 

skupni letni znesek  plač 
vseh uslužbencev podjetja X  računski faktor 

predvideni  promet   podjetja  v fem   letu. 

Računski faktor je določen s 23. maksimalna stop- 
nja prispevka v .--klad vodr-lva je odmerjena /. 1 * <>o /,a 
trgovska podjetja na debelo, s 5°'on za trgova, podjetja 
na drobno. 

Centrala podjetja obračuna pri-ipevek za -klad \od- 
stva za vsako svojo poslovalnico. Prispevek /.a -klad 
vodstva posanieznih poslovalnic iz razlike med normi- 
ranimi in dejanskimi stroški se obračuna tako kot za 
centralo  oziroma   ravnateljstvo. 

Pri obračunavanju prispevka za sklad vodstva se 
mora pri poslovalnici vzeti nekoliko nižja stopnja, po 
dogovoru ti sindikalno podružnico, tako da ravnateljstvo, 
ki   nima  prometa, lahko sestavi svoj sklad vodstva. 

Ljubljana dne 28. februarja 1947. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

Tono Fajîar s. r. 
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•it. 

Na podlag 2 clena odredbe vlade LRS z dne 29. ja- 
nuarja 1947 o pooblastitvi ljud-kih odboiov. da sami od- 
rejojo odstotka režijskih stroškov • stopnje dobička za 
državna  gostinska   podjetja  lokalnega  pomena,   izdajam 

navodilo 
za izva.jan.jr? le odredbe 

1. Lii'odba o stroških • dob.'cku gostinskih podjeli i z 
dne 31. Xli. 1946 (Ur. liât FLRJ ,t. 106) kakor tudi na 
podlagi te uredbe izdana odredba o pooblastitvi ljudskih 
odborov, da sami odrejajo odstotke režijskih stroškov za 
državna gostinska podjetja (Ur. Ust LRS .Št. 7—1947, ve- 
ljata samo za državna gostinska podjetja. 

2. Po določbi 1. člena uredbe o stroških in dobičku 
državnih gostinskih podjetij kakor tudi po 4. členu od- 
redbe o kalegorizaciji državnih gostinskih podjetij (Ur. 
list FLRJ št. 7—1947) se zgoraj navedene določbe ne upo- 
rabljajo za raeuze in ljudske restavracije. 

Menze in ljudske restavracije so podjetja /.u kolek- 
tivno prehrano delovnega ljudstva in se med seboi ločijo 
samo po tem. da je krog gostov v menzah omejen na eno 
ali več natančno določenih podjetij, zavodov ali ustanov, 
v ljudske restavracije pa ima vsakdo pristop. Za to 
dve vrsti gostišč bodo izdani posebni predpisi. 

3. Kategorizacija državnih gostinskih podjetij je 
predpisana z odredbo o razvrstitvi državnih gostinskih 
podjetjih republiškega in lokalnega pomena (Ur. list 
LRS št. 6—1947). 

4. Materialni stroški (tecka u) 2. člena uredbe o stro- 
ških in dobičku državnih gostinskih podjetij) so sestav- 
ljeni po 2. točki navodil o elementih, iz katerih sestoji; po- 
samezne vrste stroškov drž. gc-tmskih podjetij (IL iid 
FLRJ št. 6—1947). iz naslednjih elementov: 

a) iz stroškov za živila in material za posamezne sto- 
ritve po enotnih cenah, če so odrejene; če niso odrejene, 
se kot enotna n-na računa proizvajalčeva prodajna cena. 
se je kupljen material od proizvajalca, ali .krajevna cena 
v trgovini ua drobno, če \<> material kupljen v trgovini 
na drobno in zanj ni odrejena enotna cena: 

b) iz stroškov za material 7„a posamezne storitve. .- 
čimer se razume material za pranje, likanje, čiščenje, 
kopanje in podobne storitve, ki -e navadno opravljajo v 
gostinskih podjetjih: ' 

c) iz nabavnih stroškov za material, naveden pod 
a) in h)., med katera spadajo stroški za prevoz od raz- 
kladal;»: postaje aü od tistega kraja, do katerega so vra- 
čunani prevozni stroški v ceno, ki je bila plačana pro- 
dajalcu in ki je sestavni del cene, pa do gostinskega pod- 
jetja. Sem spadajo dalje stroški za razkladanje, nakla- 
danje in skladiščenje materiala v skladišče gostinskega 
podjetja. K nabavnim stroškom spodajo tudi še trošarina 
in druge davščine, če mora gostinsko podjetje po veljav- 
nih predpisih plačati tudi to stroške; 

<;) iz. dodatkov za kalo, manjek in pokvarjeno biago 
in za odpadke pri pripravi jedil in za razbiti inventar. 
Ti dodatki se računajo po normah, ki jih odredi minister 
za trgovino in^preskrbo FLRJ v soglasju s predsednikom 
zvezne načrtne komisije. Dokler ne bodo izdane te nor- 
me, se računajo ti stroški v znesku, ki se lahko dokaže, 
in samo tam, kjer ti stroški niso nastali po krivdi pod- 
jetja ter Diso vrnjeni na drug način. 

5. Stroški za plaće z dodatki za tehnično pomožno 
osebje sestoje; 

a) iz plač vseh uslužbencev, ki so neposredno :-•- 
posleni pri pripravi jedil in pijač :n pri postrežbi kakoi 
tudi pD opravljanju gostinskih storitev. Sem spada vse 
kuhinjsko osebje od šeta kuhinje do kurjača, pomivaik 
iu snažilk kuhinjskih prostorov, dalje vse Osebje, zapo- 
sleno pri neposredni postrežbi gostov, kot so šen dvoran, 
natakarji, raznašalci vina, vajenci, sprejemni šefi vra- 
tarji, sobarice, sobarji, snažilci prostorov za goste,, no- 
sači, postreščki in podobno. Končno spada Jem tudi 
osebje pralnic, skladišč in pomožnih delavnic podjetja: 

b) iz plač /.M nadurno delo uslužbencev, navedenih 
pod a): 

c) iz socialnin prispevkov oü plač uslužbencev, uu- 
vedenih pod a), toda samo za tisti del. ki odpade na pod- 
jetje: 

čj iz. potnih alt selitvenih stroškov uslužbencev, na- 
vedenih pod a); 

d) iz dodatkov /a otroke uslužbencev, navedenih 
pod a) 

<>. Splošni stroški (režija) sestoje: 

• ••) iz piac vodilnega, upravnega, pisarni-kega in ra- 
čunskega osebja, kamor spada vse osebje, ki je zapo- 
sleno pri vodstvu, v upravi, pisarni in računovodstvu 
podjetja. Sem spadajo tudi šolerji osebnih avtomobilov 
vodstva pod.i"tja. kurirji in čistilci pisarniških prostorov; 

b) iz plač za nadurno delo uslužbencev pod a); 

c) iz socialnih prispevkov cd plač uslužbencev pod 
a), toda samo za tisti del. ki odpade na podjetje; 

č) ;/ poiiiih ,n -elihemii -lr>ško\ uslužbencev 
[tod a): 

d) iz doüulkov   /a  otroke  uslužbencev pod a): 

e) jz stroškov za zdravstveno zaščito uslužbencev: 

t) i/, »plosiiih upravnih stroškov (pisarniški mate- 
rial, leieion): 

g) iz slioškov za kurjavo. 

h)  V/ stroškov za pranje perila: 

i)  iz odpisov od inventarja, opreme in pribora; 

i) iz stroškov za jedno kulturno poslovanje (godba, 
časopisi, revije). 

k) iz stroškov za poslovne prostore (najemnina, 
voda, razsvetljava, redna popravila, za.arovanje in vzdr- 
ževanje snage v poslopju, amortizacije); 

1)  iz raznih davščin in prispevkov: 

m) iz stroškov denarnega in plačilnega prometa: 

n) iz prispevkov za pristojnega operativnega uprav- 
uega voditelja; 

o) iz stroškov za kadre; 

p) iz stroškov za pomožne poslovne prostore; 

r) iz stroškov za reklamo, propagando in podobno; 

s) iz drugih stroškov, razen stroškov, navedenih pod 
3. in 4. točko, ter prometnega davka. 

7. Za določanje odstotka splošnih stroškov (režija) 
in stopnje dobička se uporablja ista osnova, to je sešte- 
vek matemlPAb. sUosliov (3. točjta). in plac ter dodatkov 
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pomožnega tehničnega osebja (4. točka). Na podlagi tega 
seštevka določajo izvršili,, odbori LO od.-totek -penili 
stroškov (režija) in dolo^iu .stopnjo dobička za dr/, «o- 
stinska podjetja lokalnega   pomena. 

S. Odstotki splošnih sho-kov (režija) /.a dr/, gosftn- 
ska podjetja lokalnega pomena ne smejo biti MM, <>d 
»plodnih Noskov, ki so aoločeni z odločbo vlade LR S o 
.stopnji režije gostinskih podjetij repubhskega pomena. 
Odstotki splošnih strokov url. gostinskih podjetij lokal- 
nega pomena ne smejo tore,, presegati pri podjetjih uvr- 
»cenili; 

a) v 1. kategorijo, pri .-ozonskih hotelih 00%. pn se- 
-ooöMvdireslavradjah • ka-.ar,iali 30% jn pn re.-tavra- 
r,. tir", uarnal1 kl <•,^•• vse leto 20% od seštevka 
".ateriatruh stroškov in plač ter dodatkov pomožnega 
tehničnega osebja teh  podjetij: 

h) v II. kategorijo 1. skupni.- (1    in  1   podskupina): 

Te? "me"*1"11 h0h'1Ìlj ~'{)%- Pri h0lefflu kl «b^'UJC.i0 or- 
lerò w/o, pn  sezonskih  restavracijah in  kavarnah 25% 
i "i P^/^^acijah in kavarnah, ki obratujejo vse 
leto 20%; 

,.,.„.c) v Ü- kategorijo 2. skupine: pn sezoinkih hotelih 
ou-e, pri hotelih, tu obratujejo vse leto 30%. pri se/.on- 
skih restavracijah, gostilnah m kavarnah 20% in pri rc- 
Mdvracijah, gostilnah in kavaiuah k; obratujejo v*e leto 
Z/0 ?••erU3luib stroškov in piač ter dodatkov pomož- 
nega tehničnega osebja. 

<> Primer= PH gostilni LO, uvrščeni v II. kalegnr.H. 
-• skupine, znašajo vsi materialni stroški 700.000 d.n v-i 
"'"t1,^ P]a''e iu dodatke fehn.čuega pomožn-ra oseh(a 

^.OOrjo oi,,. t.,%  t,.7a te ••<) ü.n. S ì,,, ,(l,.k<;,., .., 
fkJTJ-1 l-m pC<]jet-ÌU kriti V4' ,ZtJalk' za *P><*""' -^o- »•• (režija, a. točka). 

zon4H°hVinnïe(°d
1
at0,ka *plo^ih ^lr^kov .,, b.t, pn s„- 

•0- k0m- kl nh 'ma podjetje v ča.u. k„ ne posiuie 

ILO LK?r-PH dlU^ drZaVDÌh S<*'"»kil, l'Odi-ii-h .ma- wo max pn dr/.avnih «ostuisl-ih r.~i- .- ,   •  ,   , 
mena redni in izredni "Al '      ^"^  P°" 

li', Snnelredn°"a d0hU"'kil dr'avnih ^>:nskih pod„- 
Uj lokalnega pomena določi izvK:h>i odbor n-, nodi• 
doloc-enega   odstntl.^   rv,i   , -.    , o«ooi   ria  pooiagj 
(3  točka)   in   ni      i seslevka   materialnih stroškov 
osebja (4  tofka,   Pr    i   d°da,.kov ^ničnega pomožnega 

patiti na to^da ae dolo- •]•*•10,?••' ^^ Se •10•• 

cen gostinskih  -,; •?    \ ,uka 3t0PDJa, da ne bo povišala 
gorijo in ;kUDi^

nteV' ki ^0 dolcčei1" • ^ak« kate- 
dovoljevale le     ° •"'!,••   Po^kupino.  Izjeme se  bodo 

sicer z rešitvijo E•ih T•^ • pred,<* L°" in 
J« ministra  za trpovino  in  preskrbo LRS. 

«tei kom materiaSs?'°u
St0!L,'a dob'tka 1?•••* » s«" 

kov pomožn-ga tehtne £ ^f ^ PlaC te^<^1- 
P   IM  1 o    ga OBeb,a (4- lo<ka> in deli s 100. 

D => .——-!____?*• 
10t) —Pn «-'«mer pomeni D redni dobi- 

ček. P določeno stopnjo dobička 
M skupni znesek materialnih 
stroškov in S skupni znesek plač 
m dodatkov tehničnega pomož- 
nega osebja. 

bodi'- 7
0braZeV° .^fi. <Ja *o da večji dobiček doseči 

bod,« z višjo stopnjo dobička, ali s povečanjem materi- 

alnih stroškov. Prvi način je dopusten samo do tiste meje. 
da se zaradi povečane stopnje dobička ne povišajo cene. 
Vsako nadaljnje povečanje dobička sme iti samo na ra- 
čun povečanih materialnih stroškov, kar pomeni pove- 
čanje števila gostinskih storitev (blagovni promet): to pa 
bo mogoče doseči le z uvedbo delovnih norm. 

Izredni dobiček nastane /. znižanjem splošoih stroš- 
kov (režije) pod normirane splošne stroške. Ce je izvr- 
šilni odbor LO določi] kot odstotek splošnih stroškov (re- 
žije) 20%. podjetje pa je imelo dejansko nižje splošne 
stroške, je razlika izredni dobiček. 

Primer: materialu; stroški goMiu.skega podjetja LO 
znašajo 100.000 din, plača /. dodatki pomožnega tehnič- 
nega osebja tega podjetja pa JO.OOO din. Odstotek sploš- 
n:h stroškov je bi] določen z 20%, tako da bi bilo v tem 
primeru 20% od 150.000 = HO.OOOdin ~ normirani splošni 
stroški (režija). Ce so znašali pri podjetju dejanski splo- 
šni stroški samo 20.000 din. bi imelo podjetje 10.000 din 
izrednega dobička. 

10. Vsa državna gostiuska podjetja so dolžna, ne 
ülede na stopujo normiranih stroškov, izkazovati v vsa- 
kem primeru v svojem knjigovodstvu natančno vse svoje 
individualne^ dejanske  stroške. 

Ljubljana dne 27. februarja 1°47. 

Minister 
za trgovino in  preskrbo: 

Tone Fajfar s. r. 

58. 

Navodila 
wiiiisfra za kmetijstvo in gozdarstvo LUS za izvajanje 
uredbo vlade FLRJ. da sr> mora orna zemlja poseiati 

.Na jiodlagi "t. člena uredbe vlade FLU.I z dne 10. fe- 
bruarja 1•47 (Ur. list FLRJ • dne 14. II. 1947. št. 302/13, 
da se mora orna zemlja posejati, predpisujem v soglasju 
s predsednikom vlade Ljudske republike Slovep.ije na- 
slednja 

u a v o d i 1 a : 

\. Okrajnim ljudskim odborom 

Okrajni izvršilni ljudski odbor naj sklice tajnike ju 
odgovorne poverjenike krajevnih LO na posvetovanje. Na 
posvetovanju naj jim razloži pomen setvenega načrta, 
prouči z njimi uredbo o obveznem zasejavanju orne zem- 
lje (Ur. list FLRJ z dne 14. II. 1947, št. 13), predloži v 
pretres setveni načrt v skupni površini in po posameznin 
kulturah. Podatke o površinah so prejeli okrajni odbori 
na konferenci 28. II. 1947. Naglasiti je ob tem, da je treba 
zasejati vso razpoložljivo orno zemljo, poleg tega vklju- 
čevati nove površine: poplavno ozemlje aH od vojne opu- 
stošeno ozemlje in podobno zemljo. 

Na predlog okrajne načrtne komisije, naj se na tej 
konferenci celotna setvena površina razdeli na posamezne 
krajevne LO po njihovi zmogljivosti, pri tem naj se upo- 
števa značaj posameznih kmetij v KLO, vendar tako. da 
bo v razdelitvi obsežen ves setveni načrt, ki je obvezen 
za okraj. 
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Hkrati naj -e določijo obve/.n: roki oz. ca-, v katerem 
naj -»e i/.vedp v.-<. '/bdelovajna -etv.ia J k '• i j a. Fri tem ne. j 
>e  upošteva 2.  .'den   /.vezne  uredbe  o obvoznem  zaboja 
vanju površin: 

>V-ako kmetijsko gospodarstvo oz. v<ik la-tiuk ah 
pose-inik tak^tra gospodar-dv^ i. dolžan po-ejali svojo 
orno zemljo <lo določenega   roka. 

Rek. <l J kdaj je treóa '.em;jo posojati, dolor; okrajni 
LO po .-efvenih razmerah lì >k je treba dolorili tako, da 
ostane glede na podnebj.- tudi se po pre'eku roka za- 
dosti ča~'!. dč. -    ne  e.-ejana  z»m I ja  poseje"  (A. '"len). 

V zvezi s kia,e\nir.u razineiam: nai M- določijo za 
po-i.]c:>i;;i' kulture skrajni rok'. Pri tem je tieba vklju- 
čiti pri jarili kulturah tudi piagno aido in pro-) 

1. Določi naj se tov an~. ki bo odgovoren za dnevno 
spif i,-manje poročil i/. Kl.U in bo v dnevnih telefonskih 
st;kih z MKG (telefon, -t. 52-14-17. interna !•). Ta to- 
variš vodi dnevnik o setveni akciji v okraju. 

2. Okrajni izvr;ilm ljudski odt>or je v celoti odgovo- 
ren za izvedbo sprejete^ -etvonega načrta ter /a obde- 
lavo v~e orne površine v  olerà je 

3. Za tehnično iz,e jI,,; .-olveiiega načrta izvoli okraj- 
ni izvršilni ljudski fl(li.u' na leni posvetovanju posebno 
kon i--jo za izvedbo -..\fnoga navrla. To komisijo naj 
sestavljajo: 

a) en član  okrajnega   izvršilnega   ljudskega  odbora, 

b) odgovorni  poverjenik za kmetijstvo, 

c) predsednik okrajne načrtne komisije oz. za kme- 
tijski načrt odgovorni član te komisije, 

č) okrajni kmeUjski referent m referent za zadruž- 
ništvo. 

d) poverjenik prosvetnega oddelka., 

e) sekretar okrajne  ljudske  mladine, 

f) predstavnik sindikata  zveze kmetijskih delavcev, 

g) predstavnica okrajnega odbora AFZ. 

4. Okrajna komisija mora imeti •.< ^ii'en pressed 
nad ornimi površinam, vsega okraja, natančen pregled 
jeseni zasejanih površin in natančen pregled nad pov ra- 
nami, ki so bile oziroma, k: tnso   bile   jeseni   preorane. 

Dolžna je razvijat; mi-ol za -tiumu obdelovanje zem- 
lje in pravilno in nazore.) prikazovati gospodarske pred- 
nosti strojne obdelave z lelaki. predavan!': ;td. Kjer je -•'n>j- 
na obdelava možna, naj se sklepajo kolektiv m-pogodbe z 
najbližjimi strojnimi postajami al: s strojnimi brigadami. 
Radi boljšega obdelovanju in radi pocenitve .-dro-kov naj 
več posesin'kov. ki imajo zemljišče v strnjeni površini, 
sklepa skupno pogodbo. Poslužujejo naj se razpisa in na- 
vodil glavne uprave državnih strojnih postaj, k; so bila 
poslana vsem okrajnim LO. 

Okrajna komisija mora z letaki razglasiti vsem kme- 
tom, ki so bili med vojno zaradi okupatorjevega nasilja 
ali po vojni zaradi vremenskih razmer tako prizadeti, da 
jim ie onemogočena obdelava njiv, naj pri svojih KLO 
vlože najkasneje do 15. III. 1047 prijave za pomoč pri 
obdelavi. Na podlagi utemeljenih prijav naj komisija kra- 
jevnega LO izvede udarniško delo, zlasti mladine in sin- 

i.katov. ali oskrbi ondelavo s pomočjo državnega sektor- 
ja, ali s sodelovalnem drugih kmetovalcev na- območju 
ivLO. V izjemnem primeru, če KLO ne more izvesti te 
naloge sam, je dolžna okrajna komisija organizirati ob- 
delovanje. 

Krajevni LO skrbi, da vsak lastnik oz. posestnik 
kmetijskega gospodarstva poseje svojo orno zemljo v do- 
ločenem roku, kakor tudi. da •• poseje iz zemljiškega 
sklada agrarne reforme in kolonizacije nerazdeljena 
orna zemlja. 

Zlasti je dolžnost krajevnih LO, da pomagajo kra- 
jevnim agrarnim interesom in kolonistom, ki nimajo 
vprežno živine in orodja, da pravočasno posejejo orno 
zemljo. 

Okrajna komisija mora imeti pregled nad razpoložlji- 
vimi siroji za obdelavo in setev še pred setveno akcijo. 
.Skrbeti mora, da te usposobijo za setev vsi pokvarjeni 
siroji: plugi, sejalnice itd. V ta namen naj ustanovijo 
sindikati primerne oddelke za popravila po vaseh. 

Dolžna je dalje, da vso količino razpoložljivega se- 
mena pravilno razdeli in po potrebi posreduje krajevno 
zamenjavo oz. notranji odkup semena za ves okraj, oe 
niso količine semena dobavile vaške N'aproze. 

Da se zagotovi pravilna in uspešna izvedba setve- 
nega načrta, morajo izvršilni okrajni ljudski odbori po- 
ročali MKG, kakšno priprave za pomladno setev so bile 
izvršene. V poročilu je treba navesti imenoma sestav 
komisije in odgovornega okrajnega poročevalca, stanje 
strojev, koliko kolektivnih pogodb je bilo sklenjenih 
z Oustroji itd. in končno, kaj je bilo še pripravljenega 
za  100%   izvedbo setvene.sa načrta. 

'v "- .zvršilni okrajni ljud-ki odbor in okrajna ko- 
misij;; ^[y dolžna budno spremljati ves potek setve in ob- 
delave /->mlje, posebej še glede površine in roka izvedbe. 
Potrebno je urediti poročevalsko službo s sodelovanjem 
okrajnega -tatističnega referenta. Okrajni poročevalec, 
ki ga /:i to akcijo določi izvršilni odbor, mora pri KLO 
dnevno /.birali podatke o poteku setve in vsak dan po- 
roči-ti MKG. Okrajna komisija poroča poleg tega vsakih 
7 dri, o poteku setve po priloženem obrazcu. Poročilo 
mora biti odposlano 17. III-, 24. Ill itd. do popolne iz- 
vedbe set\.' Prav tako je krajevna komisija dolžna se- 
stavljati dnevna poročila in jih mora za to določen član 
po okrajnem   poročevalcu   pošiljati okrajni komisiji. 

Okrajn" komisije morajo obvezno nadzorovati podat- 
ke o zaseianili površinah. 

Ó (iletio celotne izvedbe setvenega načrta naj izvr- 
šilni okra ni i ljudski odbor in komisije po potrebi upo- 
rabljajo .">. člen  in 4.  člen  zvezne uredbe o obveznem 
/.as'4;avairju: 

»Ce iastnik oz. posestnik gospodarstva noče do do- 
ločenega roka posejati orne zemlje, je odgovoren po pred- 
pisih zakona o nedovoljeni špekulaciji in gospodarski 
sabotaži. 

Vso neposejano orno zemljo so dolžni posejati kra- 
jevni ljudski odbori ali državna podjetja (kmetijska po- 
sestva) in ustanove. Odločbo o tem, kdo naj tako orno 
zemljo poseje. izda okrajni izvršilni odbor; ta lahko 
od red L da se orna zemlja da v zakup. Orno zemljo daje 
v zakup KLO, ki s potrditvijo okrajnega ljudskega od- 
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bora določi tudi višino zakupnine glede na krajevne raz- 
mere.c 

6. Vse nepravilnosti ali vsak zastanek v setvi mora 
komisija takoj po izvršilnem okrajnem ljudskem odboru 
telefonsko sporočiti MKG in navesti vzroke zastanka. 

^ 7. Da bo izvedba setvenega načrta uspešna, naj iz- 
vršilni okrajni odbor organizira vse delo kot tekmova- 
nje med K LO, pa tudi okrajni ljudski odbori naj tekmu- 
jejo med seboj. Za izvedbo tekmovanja naj se povežejo 
z množičnimi organizacijami, predvsem z LMS in AF2 
ter z zvezo sindikata kmetijskih delavcev. 

8. Okrajni izvršilni ljudski odbor naj pokaže uspe- 
he oz. neuspehe dela na svojem območju s članki v dnev- 
nem časopisju. 

_ 9. Zadružni sektor je vključen v setveni načrt okraja 
in je okraj dolžan sodelovati z njim. Državni sektor ima 
svoj setveni načrt v skladu • 6. členom zvezne uredbe o 
obveznem zasejavanju orne zemlje: 

>Določbe te odredbe ne veljajo za državna kmetij- 
ska posestva splošnega državnega, republiškega in lokal 
nega pomena ter za kmetijska posestva državnih usta- 
nov.< 

Podatke o zasejanih površinah na državnih posestvih 
vpisujte v ustrezne rubrike obrazca. 

10. Okrajni LO naj poleg danih navodil izdajajo po 
potrebi še posebna dopolnilna navodila za svoje območ- 
je; s celotnimi navodili seznanile vse KLO. 

11. Pri KLO je prav tako potrebno organizirati kra- 
jevne komisije za izvedbo setvenega načrta ter organi- 
zirati poročevalsko mrežo. 

B, Krajevnim ljudskim odborom 

v • 1-«.^om1sii° za izvedbo setvenega načrta naj sestav- 
ljajo tile ciani: b 

a) predsednik krajevnega odbora, 

b) odgovorni poročevalec za kmetijstvo, 
c) dva člana odbora OF, 

«) predstavnik krajevnega  mladinskega aktiva, 

d) predstavnica odbora AF2 

e) clan upravnega odbora obdelovalne zadruge, če 
je v okraju taka zadruga, 

drža?noUPrre
nsivodrŽaVneSa ^1•' ak0 Ìe V kraJU tok° 

2 Na podlagi setvenega načrta, ki ga je prejel od 
OKramega • razdeli krajevni LO površine setvenega 
načrta z ozirom na velikost in zmogljivost posameznih 
posestev; nato skliče množični sestanek, razloži ljudstvu 
uredbo o obveznem zasejavanju orne zemlje, pomen se- 
tvenega nacrta in njegovo izvedbo v splošnem ter jih 
seznani posebno še s setvenim načrtom kraja, jih pouči 
o skupni površini in površini jeseni zasejanih kultur ia 
da v pretres razdelitev, ki jo je sam napravil po značaju 
posestev in ugotovil, ali je za posameznika setveni na- 
črt sprejemljiv. 

Ce so vsi prizadeti soglasni, se ta setveni načrt sprej- 
me kot obveznost za posameznika. Ce «setveni načrt ni 

sprejemljiv, se spremeni, revidira po njvršinah in po 
posameznih kulturah. Sprememba se z opravičljivimi 
in utemeljenimi razlogi predloži okraju. Okraj se pre- 
priča o utemeljenosti spremembe in jo nato sporoči MK'J. 

S tako sprejetini in za posameznika obveznim načr- 
tom (glej 3. oz. 4. člen zvezne uredbe) se seznani tudi 
aktiv žena in mladine. Naloga mladine pri tem setvenem 
načrtu je,  da podpre  izvedbo obvez  posameznikov. 

Sklep krajevnega množičnega sestanka o setvenem 
načrtu se mora poslati okrajni komisiji pismeno z v •sp- 
ni i podatki, 

3. Naloga krajevne komisije je: 

a) da ustvari vse potrebne pogoje za izvedbo spre- 
jetih obveznosti in organizira v posameznih primerih 
pomoč za tiste, ki so od vojne oškodovani, za vdove z 
veliko družino, invalide, starejšo kmetovalce itd., 

b) da sprejema najkasneje do 13. marca t. 1. prijave 
vseh kmetovalcev, ki iz utemeljenih razlogov ne morejo 
obdelati •• posejati svoje zemlje, 

c) da po krajevnem odboru poroča okrajni komisiji 
v določenih dneh po predpisanem obrazcu ves potek 
obdelovalne in setvene akcije, 

č) da odstranjuje nepravilnosti in težave. Po potrebi 
izvede udarniško delo, oskrbi potrebno pomoč od držav- 
nega posestva in sodeluje pri pravilni razdelitvi vprežne 
živine, orodja in semena. Seme po potrebi nakupi v naj- 
bližjem kraju ali v vasi, ako ni vaška Naproza dobavila 
zadosti semena, 

d) da po vaseh postavi mrežo poročevalcev, ki jim 
naj pomaga mladina in pa učiteljstvo v kraju. Sicer pa 
je izvedba organizacijske mreže prepuščena krajevnemu 
odboru. 

4. 0 preverjanju podatkov, koliko je posejane po- 
vršine, je odgovoren ves krajevni odbor. Pomaga mu 
mladina kraja in po potrebi učiteljstvo. Ni nobenega 
opravičila, da načrt, ki ga kraj sprejme, ne bi bil izvršen. 

5. Krajevni odbor naloži odgovornemu tovarišu, da 
dnevno poroča z območja KLO okrajnemu poročevalcu. 

6. Vsak zastanek v izvedbi postavljenega setvenega 
načrta se mora urediti v območju okraja in s sodelova- 
njem prebivalcev v tem kraju. Če pa kraj izjemoma ven- 
darle ne bi mogel premagati težav, naj takoj obvesti 
okrajni izvršilni odbor z navedbo tehtnega razloga za ta 
zastanek. 

7. Krajevni odbor naj tesno sodeluje z državnim po- 
sestvom glede strokovnih navodil in pa glede material- 
ne pomoči. Krajevni odbor naj tesno sodeluje s šolo, ki 
naj s svojim vzgojnim delom širi smisel in razumevanje 
za izvedbo načrta in mu nudi oporo pri sestavljanju po- 
ročil in obrazcev. 

Ljubljana dno L, marca 1947. 
St. 282/8—47. 

Minister 
za kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 

ing. Jože Levstik s. K. 
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Popravek 

V pravilniku mimutrsiva nx finance • due 3. novelu 
ora I94tì, 5t. 101 2?.—1—1946, o spremembi m dopolni tv. 
pravilnika o povračilu stroškov za službena potovanja in 
selitve uslu/.bencem ljudske oblasti iu drž. uprava LRS 
objavljeuem v >.Uradaenj Ü§tu LRS^ z djne •, decembra 

lb4U, št.   /SA <7. |t   pomotoma izpadel prvj stavek -t. čle- 
na. Pravilno >IP mora 4-. člen glasiti takole. 

V lfi  rlenu ^t- doda nov f-etrh odstavek, ki se glasi: 
>CP prempščeri! uslužbenci, ki vzdržujejo rodbino.,. 

V Ljubljani dno :•. januarja J 947. 
256/2—1-1947. 

Ministrstvo  tu  ïiiia!r<     Ì-.RS, 
«bèi oddelek 

daja: ^Uradni list LRS'. — Urednik: Ivo Lapajne: Uska P-osvetiia li-karna ((•roj. t. Myrkur) — obn v Ljubljani. -- Na- 
:očnina: mesečno din 24. ~ četrtletno: din 70 — , polletno dni 183.—. celoletno din 2CÜ . PU-MI, /na številka: prvu pola 
din 2.S0. vsaka nadaljnja pola din 2.—    —   Uredništvo m w,>i\, - ništvo:   Ljubljana,   ttrego/čicevu   ul    št.   23.   Tel.   št.   23-52. 

Cek    rat   ät. 00—404033 



Paltnloa plačana v gotovini 

URADNI L 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 15. marca 1947 I Številka 12. 

VSEBINA: 
•>•• Pravilnik o notranji ureditvi in poslovanju Prezidija Ljud- 

sko skupščine LRS. 
uredba o ustanovitvi  glavnih direkcij ministrstva za indu- 
atnjo in rudarstvo LRS. 

• Uredba o mobilizaciji motornih iu prevoznih sadnih škro- 
pilnic. 

62. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb«» o reševalnih 
postajah. 

63. Uredba o &pn-inombi • dopolnitvi .in-db. iireditvj nabi- 
ranja prostovoljnih prispevkov. 

6-1. Pravilnik o ustanovitvi  Sveta  socialnega  /,:\aiovau,ia  LRS. 
65. Pravilnik o spremembah in dopolnMvali  piatilnika <> orga- 

nizaciji reševalnih postaj. 
66. Navodila za izvajanje odloka NKOJ^i  /  dur  10. decembra 

1944 o podeljevanju začasnih podpor. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

59. 

Pravilnik 
o uotronji ureditvi in poslovanju Prezidija Ljudske 
skupščine LRS. sprejet •• seji Prezidija dne 13. ja- 

nuarja 1947 

1. člen 
••• ki mu jih dajeta v pristojnost ustava LRS in 

zakon o Prezidiju Ljudske skupščine LRS, opravlja Pre- 
zidij v smislu 10. člena zakona o Prezidiju Ljudske skup- 
ščine LRS po določbah tega pravilnika. ' 

O vseh predmetih odloča Prezidij v polni seji, razen 
v primerih, če je z zakonom o Prezidiju Ljudske skup- 
suine LRS in s tem pravilnikom drugače določeno. 

2. člen 

V imenu Prezidija predstavljata Ljudsko republiko 
m-tdïeXfedSednÌk in sekretar Prezidija skupaj ali sam 

3. člen 

PrezSln'îSf0? °?loke' navodila, <H»očl>o • vse dopise 
Sja       ^dpaSU',ela skuPa* Predsednik in sekretar Pre- 

Akte sekretariata Prezidija podpisuje sam sekretar. 

4. člen 

^^C^ie,-Pred3edn?k «adržan, ga nadomestujejo pod- predsedniki po vrsti.       • 

5. člen 

« J*1,ô<,PreZiidia e0 ••••• P° P°irebi *• iih e«icuje 
predsednik po sklepu predsedstva Prezidija. Vabilo na 
sejo mora obsegati tudi dnevni red seje. Vsi člani Pre- 
zidija morajo biti o pravem Času poučeni o predmetih, 
«i se bodo na seji reševali. 

Seje vodi predsednik. 

Predsednik mora sklicali sejo tudi, če to zahteva pet 
članov Prezidija. Ce tako zahtevana seja ni sklicana v pe- 
tih dneh, smejo predlagatelji sami razposlati vabila na 
sejo. 

(J. člen 

Seje Prezidija po pravilu niso javne in jim smejo 
prisostvovati samo člani Prezidija in člani vlade LRS. 
Predsedstvo Prezidija lahko pokliče Se druge osebe, če je 
treba slišati njihovo mnenje pri odločanju o kakem vpra- 
šanju. 

Prezidij ima lahko tudi javno sejo. 

7. člen 

Kratek zapisnik o seji vodi sekretar Prezidija. Po 
6klepu seje se sme voditi tudi stenograf&ki zapisnik. 

Zapisnik se bere ob začetku naslednje seje. Ce se- 
kretar ne sprejme kake pripombe na zapisnik, a pripom- 
ba ni umaknjena, odloča o njej Prezidij brez razprave. 
Ko je zapisnik sprejet, ga s podpisom potrdita predsed- 
nik in sekretar. 

Stenografsld zapiski se smejo po sklepu seje objaviti 
v celoti ali dolno. Kratek zapisnik se objavi v ^Uradnem 
listu LRSc. 

8. člen 

Poročila posameznih oddelkov ali komisij Prezidija 
berejo in zastopajo člani Prezidija. Id vodijo zadevni od- 
delek ali komisijo. 0 drugih predmetih poročata na seji 
predsednik ali sekretar. 

9. člen 

Način dela na sejah mora ustrezali načelom skup- 
ščinskega poslovnika. 

Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov Prezi- 
dija, odloča pa z večino glasov. 

Za proučavanje posameznih vprašanj lahko Prezidij 
določi posebno komisijo izmed svojih članov ali strokov- 
njakov. 

10. člen 

Predsednik, podpredsedniki in sekretar Preaidija se- 
stavljajo predsedstvo Prezidija. 
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Predsedstvo Prezidija je upravičeno, da v imenu 
Prezidija: 

1. sklicuje z ukazom v ekladu z ustavo LRS Ljudsko 
skupščino k zasedanju, 

2. izdaja  ukaze, 
3. razglaša zakone, sprejete v Ljudski skupščini LRS 

in jih objavlja v >Uradnem listu LRS<, 
4. daje obvezno razlago republiških zakonov, 
6. odloča o prošnjah za pomilostitev po predpisih 

zakona, 
6. razpisuje splošno volitve v ljudske odbore, 
7. podeljuje priznanja in častne naslove Ljudsko re- 

publiko Slovenije po predpisih zakona, 
8. imenuje in razrešuje na predlog predsednika vla- 

de LRS posamezne člane vlade med dvema zasedanjima 
Ljudske skupščine LRS z naknadno potrditvijo Ljudske 
skupščine LRS, 

9. določa odsotnim članom vlade LRS namestnike na 
predlog predsednika vlade, 

10. določa na predlog vlade LRS, katera podjetja in 
nstanove so republiškega pomena. 

Prezidij lahko pooblasti predsedstvo Prezidija, da 
opravlja tudi druge posle iz njegove pristojnosti, razen 
listih, ki po 7. členu zakona o Prezidiju Ljudske skup- 
ščine LRS spadaio y izključno pristojnost Prezid'ja. 

11. elea 
Ctoni predsedstva Prezidija morajo imeti stalno bi- 

SBftEšče y. glavnem mestu Ljubljani 

12. člen 
Seje predsedstva Prezidija sklicuje in vodi predsed- 

nik. Odločbe se vpišejo v zapisnik. 0 sejah, na katerih se 
odloča o prošnjah za pomilostitev obsojenih oseb, se vo- 
icMjo posebni zapisniki, ki jih podpišejo vsi navzoči člani 
predsedstva Prezidija. 

13. člen 
Uslužbenci Prezidija ee nastavljajo po predpisih za- 

£ona o državnih uslužbencih LRS. 
Pj-edsednik Prezidija izvaja proračun Prezidija, 

;, 14 člen 
' Predsedstvo Prezidija vodi posle Prezidija po posa- 

meznih oddelkih, katerim načelujejo podpredsedniki aH 
pekretar Prezidija. 

Prezidij ima téle oddelke: 
X. sekretariat, '.    i. 
2. oddelek za izgradnjo ljudske oblasti,   - J  . 
3. oddelek za pomilostitve. 

15. člen 
Sekretariat voda sekretar Prezidija. \ 
Sekretariat ima téle oddelke: * 
1. kabinet sekretarja Prezidija e protokolom, 
2. splošno pisarno, 
3. personalni odsek, 

odsek za računovodstvo in blagajno, 
ekonomat, > 

4. 
6, 
6. knjižnico« 

Administracijo oddelka vodi načelnik oddelka z 
osebjem. Njegove naloge, notranji ustroj in poslovanje so 
uredi s posebnim pravilnikom. 

17. člen 
Oddelek za pomilostitve vodi eden izmed podpred- 

sednikov Prezidija. 
Administracijo oddelka vodi načelnik oddelka z oseb- 

jem. Oddelek pripravlja material o prošnjah za pomilo- 
stitve  za sejo  predsedstva Prezidija. 

Glavno mesto Ljubljana dne 13. Januarja 1947, 
St. 390. 

Prezidij 
Ljudsko skupščino Ljudsko republike Slovenije: 

Predsednik: Sekretar: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. c. 

Ï6. člen 

Oddelek za izgradnjo ljudske oblasti sodi eden izmed 
godoredsednikov. Prezidij^ 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

60. 

Na podlagi 3. odstavka 77. člena ustave LRS in v 
zvezi z določbami prvega člena zakona o pooblastilu vla- 
di LRS za izdajanje uredb na področju narodnega gospo- 
darstva predpisuje vlada LRS na predlog ministra za in- 
dustrijo in rudarstvo LRS naslednjo 

uredbo 
o ustanovitvi glavnih direkcij ministrstva za industrijo 

in rudarstvo LKS 

• L člen 
Pri ministrstvu za industrijo in rudarstvo LRS se 

ustanovijo kot operativni upravni voditelji industrijskih 
ozir. rudarskih podjetij republiškega pomena naslednje 
glavne direkcije: 

1. glavna direkcija za elektrifikacijo in elektroindu> 
strijo LRS, 

2. glavna direkcija tekstilno industrije LRS, 
3. glavna direkcija usnjarske industrije LRS, 
4. glavna direkcija kovinske industrije LRS, 
•. glavna direkcija kemične industrije LRS, 
6. glavna direkcija lesne industrije LRS, 
7. glavna direkcija živilske industrije LRS, 
8. glavna direkcija industrije gradbenega materiala 

LRS, 
9. glavna direkcija grafične industrije LRS, 

10. glavna direkcija rudarstva LRS. 

2. člen 
Glavne direkcijo so neposredno pod vodstvom mini« 

stra in njegovih pomočnikov. 

3. člen 
Glavne direkcije imajo pristojnost, ki je po ftflkonih 

in uredbah dana republiškim upravam, 
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Minister za industrijo in rudarstvo odredi, katera 
podjetja iz pristojnosti ministrstva oziroma dosedanjih 
republiških uprav bo upravljala katera izmed novo usta- 
novljenih glavnih direkcij. 

4. člen 

Glavni direkciji načeluje glavni direktor, ki nepo- 
sredno vodi vse zadeve direkcije. 

5. člen 

Zadeve tehničnega obrata podjetij glavne direkcije 
vodi glavni inženir, ki je hkrati tudi prvi namestnik glav- 
nega direktorja. 

Kadrovske zadeve vodi namestnik direktor ia za ka- 
drovske zadeve. 

Planske zadeve vodi direktor za planiranja; komer- 
cialne zadeve pa komercialni direktor. 

G. člen 

Vsaka glavna direkcija ima tajništvo, ki mu načeluje 
tajnik. Tajnik vodi pravne in splošne zadeve direkcije. 

7. člen 

Glavnega direktorja, glavnega inženirja in druge di- 
rektorje imenuj« minister za industrijo in rudarstvo LRS 
v soglasju s predsednikom vlade LRS. 

8. člen 
Glavni direktor z glavnim inženirjem, namestnikon 

&tt kadrovske zadeve, direktorjem za planiranje, komer- 
cialnim direktorjem in tajnikom sestavljajo kolegij di- 
rekcije. Kolegij vodi glavni direktor. 

Kolegij je posvetovalni organ glavnega dir'K'or ja. 
Ta ga sklicuje glede vseh važnejših zadev iu načelnih 
vprašanj, glede važnejših tehničnih vprašanj in važnejših 
vprašanj operativnega vodstva, kakor so sestava plana, 
organizacija podjetij, sklepanje važnejših pogodb, rekon- 
strukcija, racionalizacija, načrti pravnih predpisov in po- 
dobno. 

Ce se glavni direktor ne strinja s predlogom kolegi- 
ja, sme vsak član kolegija zahtevati odločitev ministra. 
To pa ne zadrži izvršitve naloga glavnega direktorja. 

9. člen 

» ?!avn.e direkciJe vodijo knjigovodstvo in upravo po 
načelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja. 

10. člen 

„~4wre5?!Se ° P°drob"ejši ureditvi glavnih direkcij o 
pooblastilih glavnega direktorja in drugih direktorjev 
ter predpise o upravi izda s pravilnikom minister za in- 
dustrijo in rudarstvo LRS. ' 

11. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 28. februarja 1947 
Št. S—127/47. i 

Minister 
za industrijo in rudarstvo LRS:      Predsednik vlade LRS: 

Loskošek Franc s. r. Miha Marinko e. r. 

61. 

îsa podlagi i. člena zakona o pooblasiilu vladi LRS 
/a izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
z dne 23. januarja 1947 in 1. člena zakona o pooblastitvi 
vlado LRS in njenih članov za določanje kazni za upravne 
prekrške z istega dne (Ur. list LRS št. 22/5 in 23/•) iz- 
daja vlada LRS 

uredbo 
o mobilizaciji motornih in prevoznih sadnih škropilnic 

1. člen 

Da se omogoči načrtno izvajanje akcije za obvezno 
zatiranje nevarnega škodljivca sadnega drevja — ameri- 
škega kaparja, so mobilizirane vse zasebne in zadružne 
motorne in prevozne sadne škropilnice in se dajo za 
dobo te zatiralne akcije v izkoriščanje Glavni upravi 
kmetijskih strojnih postaj (>Gustroj<) v Ljubljani. 

2. člen 

Mobilizirane sadne škropilnice prevzamejo od last- 
nika ali njegovega pooblaščenca na mestu, kjer so, poseb- 
no komisije, ki jih sestavljata po en predstavnik pristoj- 
nega okrajnega izvršilnega LO in po en predstavnik naj- 
bližje uprave kmetijskih strojnih postaj. V prevzemnem 
zapisniku, ki ga podpiše tudi oddajnik, se morajo poleg 
drugega točno navesti vrsta škropilnice, njeno stanje in 
vrednost, ki jo določi komisija po zaslišanju oddajnika. 
En izvod zapisnika se takoj ob prevzemu vroči lastniku 
Škropilnice oz. njegovemu pooblaščencu. 

3. člen 

Glavna uprava kmetijskih strojnih postaj v Ljubljani 
porazdeli prevzete škropilnice na posamezne kmetijske 
strojne postaje po načrtu, lei ga odobri ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo LRS, in oskrbi, da se škropil- 
nice po določenem načrtu" uporabljajo pri zatiralni akciji. 

4. člen 

Po končani zatiralni akciji se mobilizirane sadne 
škropilnice vrnejo njihovim lastnikom v krajih, kjer so 
bile prevzete (2. člen), komisijsko na način, določen v 
2. členu. V oddajnem zapisniku se morajo poleg drugega 
točno navesti stanje škropilnice in morebitne poškodbe. 

5. člen 

Lastnik škropilnice ima pravico do odškodnine za 
uporabo škropilnice in do polne odškodnine za morebitne 
njene poškodbe. Višino odškodnine za uporabo predpiše 
z ozirom na posamezne vrste škropilnic in z ozirom na 
opravljeno delo s tarifo minister za kmetistvo in gozdar- 
stvo LRS. 

Odškodnino za uporabo in za poškodbe določi okrajni 
izvršilni ljudski odbor okraja, kjer je bila škropilnica 
prevzeta (2. člen). 0 pritožbah odloča dokončno mini- 
strstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

6. člen 

Navodila za izvajanje določb 1. do 5. člena izdaja 
ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

7. člen 

Kolikor ne gre za dejanje, kaznivo po zakonu o z 
ranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije 
gospodarske sabotaže, se kaznuje vsak, ki prepreči 

zati- 
in 

prepreči ali 
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skuša preprečiti izvajanje 1. člena te uredbe, z odvze- 
mom prostosti ali s prisilnim delom brez odvzema pro- 
stosti do 3 mesecev ali z denarno kaznijo od 50 do 
3.000 din. Poleg ene teh katni se more v težjih primerih 
izreči tudi kazen odvzema sadne škropilnice, ki je bila 
predmet kaznivega dejanja. 

Če se denarna kazen ne bi mogla izterjati, ee spre- 
meni v kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, 
računajoč za vsakih pričetih 50 din en dan prisilnega 
dela brez odvzema prostosti. 

Kaznovanje prekrškov te uredbo spada v pristojnost 
okrajnih ljudskih odborov. 

Denarne kazni in izkupički aa odvzete škropilnice 
gredo v korist proračuna LRS. 

8. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v süradnom listu 
LRSc 

Ljubljana dne 28. februarja 1947. 
S—109. 

Minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS: 

Ing. Levstik Jože s. r. 

Predsednik vlade LRS: 

Marinko Miha s. r. 

62. 

Na podlagi pooblastila v 6. členu zakona o spremem- 
bah zakona o upravni razdelitvi LRS z dne 10. septem- 
bra 1946 (Ur. Ust LRS z dne 25. I. 1947 št. 21/•) in glede 
na določbe 28. in si. členov osnovnega zakona o pro- 
računu (Ur. list FLRJ z dne 27. XII. 1946 .št. 737/105) 
predpisuje vlada LRS na predlog ministra za ljudsko 
zdravstvo naslednjo 

uredbo 

o spremembah in dopolnitvah uredbe o reševalnih po- 
stajah z dne 13. septembra 1946 (Ur. list LRS z dne 
13. IX. 1946 št. 235 61), ki se v spremenjenem in pre- 
čiščenem besedilu glasi: 

Uredba 
o reševalnih postajah 

1. člen 

Reševalne postaje so pomožne zdravstvene ustanove, 
ki imajo nalogo oskrbeti potrebnim hitro zdravniško 
pomoč. 

V ta namen smejo: 
1. prevažati bolnike, ponesrečence in druge zdrav- 

niške pomoči potrebne osebe v bolnice ali druge zdrav- 
stvene ustanove; 

2. organizirati pomoč in dejansko pomagati osebam, 
ki *o v neposredni nevarno3ii za življenje ali v podobni 
stiski; 

3. nuditi prvo pomoč. 

2. člen 

Reševalne postaje so: 
1. glavne reševalne postaje v Ljubljani, Mariboru, 

Celju in Novem mestu; 
2. pomožne reševalne postaje v krajih s sedežem 

bolnic, večjim številom prebivalstva, y industrijskih sre- 

diščih in krajih, toi eo od glavnih reševalnih poetaj zelo 
oddaljeni; le-te določi minister za ljudsko zdrastvo. 

Te reševalne postaje ustanove in upravljajo okrajni 
LO kot pomožne zdravstvene ustanove okrajnega pomena. 

Pomožne reševalne postaje pa smejo ustanavljati in 
upravljati, če je dokazana potreba in če so podane okol- 
nosti iz 2. točke tega člena razen okrajnih LO tudi ljudski 
odbori krajev in mest s stopnjo kraja in industrijska 
podjetja za svoja podjetja. 

Dovoljenja za ustanovitev teli pomožnih reševalnih 
postaj izdaja okrajni LO ob pogojih, ki jih bo predpisal 
minister za ljudsko zdravstvo s pravilnikom. 

3. člen 

Delovanje vseh reševalnih postaj je pod neposred- 
nim nadzorstvom okrajnega LO in pod vrhovnim nadzor- 
stvom ministrstva za ljudsko zdravstvo. 

4. člen 

Vodja • šoferji glavnih reševalnih postaj ter vodja 
in vsaj en šofer pomožnih reševalnih postaj iz 1. odstavka 
2. člena morajo biti državni uslužbenci okrajnih (mest- 
nih) LO, drugi uslužbenci teh reševalnih postaj pa ?o 
lahko tudi samo honorarni uslužbenci. 

Vodja, šoferji in drugo osebje pomožnih reševalnih 
postaj, ki jih ustanove krajevni LÜ oziroma industrijska 
podjetja, so uslužbenci (stalni ali honorarni) teh oblastev 
oziroma podjetij. 

5. člen 

Vse finančno poslovanje reševalnih postaj mora slo- 
neti na načelu, da reševalno postaje niso pridobitno 
podjetje. 

Pristojbine, ki jih za prevoze pobirajo reševalne po- 
staje, določa minister za ljudsko zdravstvo 

0  člen 

Glavne in pomožne reševalne postaje (1. in 2. točka 
2. člena) morajo imeti svoj proračun izdatkov in dohod- 
kov, ki ga pregleda, odobri in uvrsti v evo.j proračun 
okrajni (mestni) ljudski odbor. 

Predračune pomožnih reševalnih postaj, ki jih usta- 
nove LO krajev in mest s stopnjo kraja, pregleda in 
odobri okrajni LO, odobreni predračun pa uvrsti v svoj 
proračun pristojni krajevnj ljudski odbor. 

7. Člen 

Natančnejše določbe o organizaciji reševalnih postaj 
bo predpisal e pravilnikom minister za ljudsko zdravstvo. 

8. člen 

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

Ljubljana dne 7. marca 1947. 
S—101. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Dr. Marjan Ahcln s. r. Marinko Miha e. T. 



Štev. 12 Stran 6J 

63. 

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije z 
dne 10. IX. 1946 (Ur. list LRS št. 242/62) in zakona o po- 
oblastitvi vlade LRS in njenih članov za določanje kazni 
za upravne prekrške z dn© 23. I. 1947 (Ur. list LRS š». 
23/5) izdaja vlada Ljudske republike Slovenije 

iiredbo 
o spremembi in dopolnitvi svoje »Uredbe o ureditvi 
nabiranja prostovoljnih prispevkov« z dne 27. maja 

1946 (Ur. list LRS s*. 151/39) v nastopnem: 

1. člen 

Spremeni g© prvi odstavek 8. Člena in se glasi: 

Nabiranje prispevkov na celotnem ozemlju Ljudske 
republike Slovenije ali v območju več okrajev dovoljuje 
ministrstvo za notranje zadeve, v območju enega okraja 
Pa okrajni izvršilni odbor- 

2. člen 

Tretji odstavek 4. člena se spremeni in se glasi: 

Okrajni izvršilni odbor preveri navedbe prošnje. Ce 
Je pristojno za izdajo dovoljenja o nabiranju prispevkov 
ministrstvo za notranje zadeve, predloži prošnjo s svojim 
mnenjem ministrstvu v odločitev, sicer odloči o njej sam. 

o. člen 

Spremeni se 9. člen in ee glasi: 

Prekrške to uredbe kaznuje z denarno kaznijo do 
10.000 din ali v primeru neizterljivosti s prisilnim delom 
brez odvzema prostosti do 6 mesecev okrajni izvrčilrri 
odbor, v čigar območju je bilo dejanje izvršeno. 

t Poleg kazni po prejšnjem odstavku se sme izreči tudi 
zaplemba nabranega denarja ali blaga, če se je vršilo na- 
biranje brez dovoljenja ali če nabiranje nima pogojev da- 
nega dovoljenja. 

Zaplenjeni denar oziroma izkupiček za blago se od- 
rede v državno blagajno. 

Zoper obsodbo je dovoljena v 15 dneh pritožba na 
ministrstvo za notranje zadeve LRS, ki &e vloži pri okraj- 
nem izvršilnem odboru, ki je kazen izrekel. 

Denarne kazni se stekajo v državno blagajno. 

Pravica do kazenskega pregona zastara v 1 lotu. 

4. člon 

 Ta nred°a velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 14. marca 1947 
S-140. 

Minister 
za notranje zadeve LRS: 

Boris Kraigher s.r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko s.r. 

PRAVILNIKI. ODREDBE. NAVODILU. ODLOČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

64. 

Na podlagi 5. člena uredbe o ustroju in pristojnosti 
Državnega zavoda za socialno zavarovanje z dn*' S. XI. 
1946 (Ur. list FLRJ št. 659/04        1046) predpisujem 

pravilnik 

o ustanovitvi Sveta socialnega zavarovanja LRS 

1. člen 

Kot posvetovalni organ ministrstva za delo LRS v 
zadevah socialnega zavarovanja se ustanovi Svet social- 
nega zavarovanja. 

2. člen 

Svet socialnega zavarovanja je sestavljen iz največ 
13 članov in enakega števila namestnikov. 

Člani sveta so: ravnatelji podružnic Državnega zavo- 
da za 60oialno zavarovanje na področju LRS. 

Druge člane sveta in namestnike imenuje minister za 
delo za 2 leti izmed oseb, ki mu jih predlagajo minister 
• industrijo in rudarstvo LRS, minister za1 ljudsko zdrav- 
stvo LRS, minister za trgovino in preskrbo LRS, mini- 
ster za gradnje LRS, minister za kmetijstvo in gozdar- 
stvo LRS, minister za finance LRS. predsednik kontrolne 
komisije LRS, predsednik načrtne komisije« LRS in glav- 
ni odbor enotnih sindikatov. 

Na mesto člana sveta, ki mu jo prenehala dolžno^ 
pred potekom funkcijske dobe, vstopi njegov namoitaik. 
Namestnik veljavno nadomestujo v svetu člana, y je za- 
časno zadržan. 

Minister za delo lahko povabi na posamezne seje 
sveta tudi druge strokovnjak^, ki pa imajo samo posve- 
tovalni glas. 

3. člen 

Minister za delo lahko razreši člane svata in namest- 
nike dolžnosti tudi pred potekom funkcijske dobe. če 
fo predlaga organ, ki je predlagal kandidata. 

4. člen 

Svet socialnega zavarovanja daje strokovna mnenja 
in nasvete o vseh zadevah socialnega zavarovanja delav- 
cev, nameščencev in uslužbencev, ki mu jih da minister 
ïa delo LRS v presojo in proučevanje. 

Od sveta zahtevajo lahko strokovno mnenje v zade» 
vah socialnega zavarovanja tudi drugi člani vlade, po- 
družnice Državnega zavoda za socialno zavarovanje in 
glavni odbor enotnih sindikatov. 

Na podlagi sklepa •••• razpravlja lahko svet tudi o 
drugih važnih vprašanjih, ki mu niso predložena od 
drugod, kakor tudi o vprašanjih, ki niso na dnevnem 
redu seje. 

5. člen 

Svet asocialnega zavarovanja LRS opravlja svoje delo 
praviloma na plenarnih sejah, ki jih sklicuje in vodi mi- 

, nister za delo, če ie zadržan» pa njegov •••••••. 
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V vabilu aa sejo se sporoči članom dnevni red. Clan 
ki je zadržan, mora o tem nemudoma obvestiti tajnika 
sveta, da povabi na sejo njegovega namestnika. 

Seje so redne in izredne. Redne seje so dvakrat na 
leto, izredne pa po potrebi. 

Seja sveta je sklepčna, če je navzočih najmanj 6 čla- 
nov ali namestnikov. Sklepa se z večino glasov navzočih. 

O sejah so piše zapisnik. 

6. člen 

Posamezne obsežnejše in zamotane zadeve odkaže 
lahko svet ožjemu odboru, ki po proučitvi sestavi predlog 
za sejo sveta. O svojih sejah piše ožji odbor zapisnik. 

7. člen 

Minister za delo LRS določi izmed uslužbencev mi- 
nistrstva za delo LRS in Državnega zavoda za socialno 
zavarovanje poročevalce za posamezne zadeve, izmed 
uslužbencev ministrstva za delo LRS pa odredi tajnika 
in pomožno osebje za opravljanje pisarniških poslov. 

8. člen 

Potni stroški članov sveta obremenjujejo proračun 
tiste ustanove, ki jo član sveta predstavlja. 

Dragi stroški, ki so v zvezi z delom sveta, obreme- 
njujejo proračun ministrstva za delo LRS. 

9. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 5. marca 1947. 
5t V-495/2. 

Minister za delo LRS: 

Tomo Brejc 6. r. 

65. 
Na podlagi 7. člena uredbe vlade LRS o spremem- 

bah in dopolnitvah uredbe o reševalnih postajah z dne 9. 
marca 1947 (Ur. Est LRS z dne 15. III. 1947 št. 62/12) o 
reševalnih postajah predpisujem naslednji 

pravilnik 
o Spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji 
reševalnih postaj z dne 13. septembra 1946 (Ur. list LRS 
z dne 13. IX. 1946 št. 236/61), ki se v prečiščenem in 
spremenjenem besedilu glasi: 

Pravilnik 
o organizaciji reševalnih postaj 

1. člen 

Ustanavljanje in ukinjanje reševalnih postaj 

Glavne reševalne postaje so v Ljubljani, Mariboru, 
Celju in Novem mestu. 

Pomožne reševalne postaje so v tehle krajih: 
Kranj, Tržič, Jesenice,  Kamnik,  Cerknica,  Žužem- 

berk, Litija, Kočevje, Črnomelj, Brežice, Senovo. Velenje. 
Šmarje ßri. Jelšah, Trbovlje s Hrastnikom in Zagorjem, 

Slovenj Gradec, Ptuj, Murska Sobota, Dol. Lendava, Lju- 
tomer. Crna. Guštanj, Slov. Bistrica 

Te pomožne reševalne postaje so pomožne zdrav- 
stvene ustanove okrajnega pomena pod upravo okrajnih 
(mestnih) ljudskih odborov. 

2. člen 

Druge pomožne reševalne postaje izven krajev, na- 
štetih v prednjem členu, smejo ustanavljati, če je doka- 
zana potreba in če so podane okolnosti iz druge točke 
v 2. členu uredbe o reševalnih postajah, razen okrajnih 
LO tudi LO krajev in mest s stopnjo kraja in industrijska 
podjetja za svoja podjetja. 

Dovoljenja za ustanovitev teh pomožnih reševalnih 
postaj izdaja okrajni LO, če so izpolnjeni tile pogoji: 

1. da novo ustanovljeno pomožno reševalno postajo 
vzdržuje ljudski odbor ali podjetje, ki jo bo upravljal; 

2. da je njen ustroj v skladu s tem pravilnikom. 

Minister za ljudsko zdravstvo sme na predlog okraj- 
nega (mestnega) LO ali iz službenih razlogov ukiniti aH 
spojiti te pomožne reševalne postaje, če ne izpolnjujejo 
več pogojev iz tretjega odstavka 2. člena uredbe, če se pri 
svojem poslovanju ne ravnajo po odredbah ministrstva 
za ljudsko zdravstvo in okrajnega LO, ali če niso več 
potrebne. 

3. člen 

Delovno področje 

Delovno področje glavno reševalne postaje so pra- 
viloma vsa območja lastnega in sosednjih okrajnih LO; 
morajo pa ob potrebi opravljati prevoze tudi s področij 
drugih okrajnih ljudskih odborov. 

Pomožnim reševalnim postajam določi delovno 
področje pristojni okrajni LO po krajevnih potrebah in 
razmerah in v sporazumu z okrajnimi LO, v območju, 
katerih ni pomožnih reševalnih postaj. 

4. člen 

Nadzorstvo 

Vse delovanje reševalnih postaj je pod neposrednim 
nadzorstvom okrajnega LO in pod vrhovnim nadzorstvom 
ministrstva za ljudsko zdravstvo. Pristojni krajevni 
zdravnik je dolžan opozarjati pristojni okrajni (mestni) 
LO na vse pomanjkljivosti, ki jih opazi pri reševalnih 
postajah, in v nujnih primerih odrediti, kar je potrebno. 

5. člen 

Osebje 

Vsaka reševalna postaja mora imeti svojega vodjo, 
potrebno število šoferjev in drugega osebja. Osebje reše- 
valnih postaj se mora izbirati izmed treznih, vestnih, 
poštenih ljudi, ki imajo potrebno izkušnjo v ravnanju z 
bolniki in ponesrečenci. 

Šofer reševalne postaje no more biti, kdor ni opravil 
predpisanega izpita za vozača motornih vozil aH kdor je 
bil dvakrat ali večkrat upravno ali sodno kaznovan za- 
radi kršitve varnosti javnega prometa. Za vsako nasta- 
vitev šoferja reševalne postaje jo potrebno dovoljenje 
okrajnega ljudskega odbora. 
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Vodja reševalne jxwtaje je odgovoren za vse delo- 
vanje reševalne postaje. Vodja organizira vso službo na 
reševalni postaji, stalno nadzira osebje, vodi razvid po- 
rabljenega goriva, prevoženih kilometrov, skrbi za red 
in snago na postaji itd. Vodja reševalne postaje mora biti 
vsak čas dosegljiv. 

6. člen 

Osebje na vseh reševalnih postajah postavlja in od- 
pušča, držeč &e pri tem načel prvega odstavka 5. člena, 
tisto oblastvo oz. podjetje, ki upravlja reševalno postajo. 

Ljudski odbori krajev in mest s stopnjo kraja in 
industrijska podjetja iz 2. člena smejo nastavljati šoferje 
reševalnih postaj le z dovoljenjem okrajnega ljudskega 
odbora. 

Na zahtevo ministrstva za ljudsko zdravstvo ali okraj- 
nega LO mora podrejeno oblastvo oziroma industrijsko 
podjetje v njegovem območju odpustiti oz. premestiti 
vsakega uslužbenca reševalne postaje, za katerega se 
ugotovi, da njegovo delo in značaj nista koristna za reše- 
valno postajo. 

7. člen 

Vodja in šoferji glavnih reševalnih postaj ter vodja 
• vsaj en šofer pomožnih reševalnih postaj iz 1. člena 
so driavnj uslužbenci okrajnega (mestnega) LO; ta jim 
*udi določi iz svojih proračunskih sTedstev prejemke po 
veljavnih predpisih. 

Šoferjem in drugemu osebju pomožnih reševalnih 
Postaj v krajih, naštetih v 1. členu, določijo okrajni LO 
Primerne nagrade. Ce je potrebno, jih lahko nastavijo 
tudi kot stalne uslužbence. 

Vodjo in šoferji drugih reševalnih postaj prejemajo 
nagrado, Id jim jo določi ljudski odbor kraja ali mesta s 
s-bopnjo kraja ali podjetja, ki upravlja reševalno postajo. 

8. člen 

Reševalne postaje 

Reševalne postaje morajo biti s postranskimi prostori 
in objekti vred dostojno in snažno urojeno in stalno 
opremljene z zdravili in obvezilnim materialom, potreb- 
nim za prvo pomoč. 

Podrobna navodila o opremi reševalnih postaj izda 
minister za ljudsko zdravstvo. 

9. člen 

Vozila 
Pri vsaki reševalni postaji mora biti potrebno šte- 

vilo motornih vozil za prevoz bolnikov. Glavne reševalne 
postaje morajo imeti vsaj eno vozilo, namenjeno iz- 
ključno za prevoze bolnikov z nalezljivimi boleznimi; to 
vozilo mora biti po vsakem prevozu nalezljivo bolnega 
razkuženo. 

Dolžnost postajnega šoferja je, da vozilo pred vsako 
vožnjo in po njej skrbno pregleda. 

10. člen 

Prepovedana je uporaba vozil reševalne postaje za 
druge namene, kot je določeno v tem pravilniku. Prav 
tako je prepovedano šoferjem ob prevozu bolnikov jemat: 
e seboj osebe, ki niso določene za spremstvo bolnika. 

11. člen 

Vsako vozilo mora, preden se izroči svojemu na- 
menu, pregledati okrajni zdravnik. 

Ministrstvo za ljudsko zdravstvo posreduje pri na- 
bavah novih motornih vozil za reševalne postaje; stroški 
nabave same bremene ljudski odbor, ki upravlja reše- 
valno postajo. 

12. člen 

V vsemi motornimi vozili reševalnih postaj v ob- 
močju okraja razpolaga in jih razmešča v nujni potrebi 
okrajni ljudski odbor. 

18. člen 

Prevozi 

Vse prevoze z reševalnimi motornimi vozili pravi- 
loma odreja zdravnik; kadar je nedvomno v nevarnosti 
življenje, &e sme prevoz izvršiti tudi brez zdravnikove 
odredbe. 

Odločilno za to, komu je dati prednost pri prevozu, 
je večja nevarnost za življenje tistega, ki naj se prepelje; 
šele v drugi vrsti so upošteva fasti, za katerega se je 
prej zahteval prevoz. 

Ce reševalna postaja iz katerega koli vzroka sama 
ne more opraviti prevoza bolnika, mora na stroške osebe, 
ki to zahteva, preskrbeti vozilo za prevoz bolnika od 
glavne reševalne postaje; če n<? gre za nalezljivo bolezen, 
pa tudi od druge osebe (podjetja). 

14. člen 

Prevoz bolnika je opraviti nemudoma, brez nepotreb- 
nega odlašanja in s potrebno obzirnostjo do bolnika in 
tistih, ki zahtevajo prevoz. 

15. člen 

Finančno poslovanje 

Vse finančno poslovanje reševalnih postaj mora slo- 
neti na načelu, da reševalne postaje niso pridobitna pod- 
jetja. 

Glavne in pomožne relevalme postaje (1. in 2. točka 
2. člena) morajo imeti svoj predračun izdatkov in dohod- 
kov, ki ga pregleda, odobri in uvrsti v svoj proračun 
okrajni (mestni) ljudski odbor. 

Predračune pomožnih reševalnih postaj, ki jih usta- 
nove LO krajev in mest s stopnjo kraja, pregleda in 
odobri okrajni LO, odobreni predračun pa uvrsti v svoj 
proračun  pristojni krajevni ljudski odbor. 

Vse reševalne postaje morajo voditi natančen razvid 
dohodkov in izdatkov tako, da je možno vsak čas ugoto- 
viti finančno stanje. 

16. ölen 

Vsaka reševalna postaja •••• imeti kontrolno knjiži- 
co, iz katere je razvidno: 

1. kdo je odredil ali naročil prevoz, 
2. prevožena pot in število prevoženih kilometrov, 
3. količina uporabljenega goriva, 
4. potrdilo zdravnika ali bolnice e opravljenem pre- 

vozu. 
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Poleg kontrolne knjižice mora vsaka reševalna posta- 
ja voditi spisek prepeljanih oseb. Uvedba drugih knjig 
za poslovanje reševalnih postaj bo po potrebi posebej 
predpisana. 

17. člen 

Pristojbine 

Za prevoze pobirajo reševalne postaje pristojbine, 
ki jih odobri ministrstvo za ljudsko zdravstvo. 

Odobrene pristojbine morajo biti nabite na vidnem 
mestu v prostorih reševalne postaje. 

18. člen 

Plačilo prevoznih stroškov 

Stroške za prevoz bolnika jo dolžan plačati v prvi 
vreti tisti, v čigar korist se je prevoz opravil, oziroma 
njegovi zakoniti zastopniki, če tega niso dolžni storiti po 
posebnih določbah zakonov drugi (n. pr. podjetje, usta- 
nova socialnega zavarovanja itd.). 

V drugi vrsti je dolžan plačati stroške prevoza tisti, 
ki jo prevoz naročil oziroma v čigar imenu je bil prevoz 
naročen; to pa ne velja za zdravnika, ki je priporočil ali 
odredil prevoz v bolnico. 

Stroški prevoza po odobrenih pristojbinah se izterju- 
jejo, če je to potrebno, po predpisih za upravno izvršbo. 
Stroškov, ki niso obseženi v odobrenih pristojbinah, p;'. 
na ta način ni mogoče izterja va ti. 

V sporih glede povračila, višine in plačila prevoznih 
stroškov odloča okrajni izvršilni odbor; zoper njegovo 
odločbo je dopustna pritožba po predpisih splošnega za- 
kona o ljudskih odborih. 

19. člen 

Pravila rešovalnih postaj 

Vse reševalne postaje morajo imeti pravila, ki jih 
potrdi okrajni LO. Pravila morajo v okviru tega pravil- 
nika obsegati zlasti predpise: 

1. o osebju reševalne postaje, 
2. o opravljanju službe na reševalni postaji in pri 

vozilih. 
3. o tem, kdo je upravičen pobirati prevozne stroške 

in izdajati račune in potrdila, 
4. o načinu prevažanja bolnikov, spremstvu in pre- 

vozih ponoči, 
5. o prevozih  porodnic, slaboumnih. 
6. o predlaganju računov javnim ustanovam. 

20. člen 

Druga reševalna služba 

Reševalno službo od kraja nesreče oziroma bivanja 
do kraja, do kamor lahko pride reševalni avto, oprav- 
ljajo člani RKS, s sodelovanjem gasilcev LMS, AFZ. pod- 
ietij in člani alpske reševalne «lužbe. 

21. člen 

Končne đoloJbe 

Obstoječe, toda v 1. členu neomenjene reševalne po- 
staje se ukiniaio, ako iih ne prevzamejo ljudski odbori 

in dobijo za njihovo ustanovitev dovoljenje po 2. členu 
tega pravilnika. 

22. člen 

Ljudski odbori morajo določiti v gvojib proračunih 
potrebne vsote za obveznosti iz 7. člena pravilnika. 

23. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS<. 

Ljubljana dne 7. marca 1947. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: 
Dr. Marjan Ahčin e. t. 

Navodila 
ministra za socialno skrbstvo LRS za izvajanje odloka 

NKOJ-a T dne 19. decembra 1944 
Zaradi izvajanja odloka NKOJ-a z dno 10. decembra 

1944 predpisujem na podlagi 8. člena odloka v skladu 2 
navodili komiteja za socialno skrbstvo vlade FLRJ štev. 
3751 in št. 3752 (Ur. list FLRJ z dne 27. VI. 1046, št. 362 
in 363/52) v sporazumu z ministrom za finance LRS spre- 
membo in dopolnitev z dne 4. julija 1945 izdanih navodil 
za postopanje pri podeljevanju začasnih podpor (Ur. Kst 
SNOS-a in NVS z dne 11. VII. 1945, št. 141/16) tako, da 
se spremenjeno in prečiščeno besedilo teh navodil glasi: 

Navodila 

Družine in osebe, ki so upravičeno ilo denarne podpore 

1. člen 

Pravico do denarne podpore imajo: 
1. nepreskrbljene družine borcev, jugoslovanskih držav- 

ljanov, ki so so borili v NOV, POJ, JA in zavezniških 
vojaških enotah, padlih, umrlih in pogrešanih pri iz- 
vrševanju vojaških dolžnosti ali umrlih za posledicami 
dobljenih ran, poškodb ali bolezni med narodnoosvo- 
bodilnim bojem, do priznanja invalidnine po zakonu 
o vojaških vojnih invalidih in nepreskrbljene družine 
oseb; ki 6o padle, umrle v boju ali so pogrešane izza 
bojev za uničenje fašizma ali udeležbe v vstajali za 
narodno osvoboditev pred 17. IV. 1041; 

2. nepreskrbljene družine umrlih invalidov NOV, POJ 
in JA do priznanja invalidnine po zakonu o vojaških 
vojnih invalidih; 

3. nepreskrbljene družine žrtev faSIetičnega nasilja (ubi- 
tih, umrlih ali pogrešanih med roarodnoosvobodilnini 
bojem) ; 

4. nepreskrbljeni invalidi — žrtve fašističnega nasilja. 

2. člen 

Žrtve fašističnega nasilja (3. točka 1. člena) so osebe: 
1. ki so bile ubite ali so izgubile življenje: 

a) neposredno po okupatorju ali njegovih pomagačili 
med narodnoosvobodilnim bojem; 

b) v zaporu, internaciji, konlinacijl, na prisilnem dela 
in pod.; 

2. ki so ••••••••• v okoliščinah iz 1, točke tega členaj 
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3. ki so umrle za posledicami ran, poškodb ali bolezni, 
dobljenih: 
a) zaradi neposrednega fašističnega nasilja okupatorja 

ali njegovih pomagačev med narodnoosvobodilnim 
bojem; 

b) v zaporu, internaciji, koniinariji, na prisilnem delu 
in pod.; 

4. katerih pridobitna sposobnost je bila zmaujšana: 

a) zaradi neposrednega fašističnega nasilja okupatorja 
aH njegovih pomagačev (mučenja, pretepanja, Ra- 
dovanja in pod.) med narodnoosvobodilnim bojem; 

b) zaradi bivanja v zaporu, internaciji, konfinacji. na 
Prisilnem delu in pod.; 

c) zaradi aktivnega sodelovanja v narodnoosvobodil- 
nem gibanju izven sestava NOV. POJ in JA. 

Za žrtve fašističnega nasilja se štejejo tudi osebe, ki 
90 izgubile življenje, bile ubite ali onesposobljene ob 
maščevalnih napadih okupatorja ali njegovih pomagačev 
°a posamezna naselja, zaradi sodelovanja prebivalcev z 
narodnoosvobodilnim gibanjem. 

Za žrtve fašističnega nasilja ne veljajo osebe, ki so 
izgubile življenje, bile ubite ali onesposobljene na naan 
12 1. do 4. točite tega člena, če so povzročile okupatorjevo 

. B&silje s tem, da so zagrešile nepobtično dejanje, ki je 
kaznivo po splošnih kazenskih normah (umor, tatvina, 
fop, čmoboreijanstvo, špekulantstvo in pod.). 

?,. ölen 

Za člane družine štejejo: 
t. žena (poročena ali neporočena); 
2. otroci (zakonski, nezakonski, pastorki in posvojeni 

preden je nastopilo dejstvo z učinkom 1. do 3. člena 
teh navodil) do izpolnjenega 17. oziroma 23. leta. če 
s© šolajo; če so popolnoma nezmožni za delo pa dotlej, 
dokler nezmožnost za delo traja; 

3. starši in stari starši; 
4. bratje in sestre do izpolnjenega 17. oziroma'23. leta. 

ce se šolajo; če so popolnoma nezmožni za delo pa 
dotlej, dokler nezmožnost za delo traja. 

Ženske osebe izgube pravico do podpore, če se 
poroč-e. 

Možu po ženi praviloma ne pripada podpora. Izje- 
moma je tudi mož upravičen do podpore, če je nezmožen 
za delo in ga je žena dejansko vzdrževala. 

Pogoji aa pridobitev pravice do denarne podpore 

4. člen 

Oseba iz 3. člena ima pravico do denarne podpore 
ob teh pogojih:    , 

1. če je bila oseba, po kateri prosi za podporo njen 
dejanski hranilec v pretežni meri; 

2. če jo nepreskrbljena in pridobitno nesposobna; 
3. če'družina nima zadostnega števila delazmožnih člauov 

v skupnem gospodinjstvu, ki bi jo mogli preživljati. 

5. člen 

Hranilec je tisti, ki je osebo iz 3. člena vzdrževal 
»li bi jo vzdrževal v pretežni meri (1. točka 4. člena), 
Se bi bil še us. v čaeu vložitve prošnje za podporo. 

6. člen 

Neporočena žena una pravico do podpore po neporo- 
čenem možu le tedaj, če je z njim živela v skupnem 
gospodinjstvu najmanj 6 mesecev pred njegovim odho- 
dom v NOV. POJ in JA oziroma pred nastopom dogodku 
iz 2. člena, ali je sicer dokazano, da jo je vzdrževal v 
pretežni meri. 

Nezakonski otrok iuta pravico do ixKipore z ialini; 
pogoji kot zakonski otrok (4. čleu). 

7. člen -i 

Nepreskrbljena jo ona družina ah oseba, ki nima <xl 
zaposlitve, pokojnine, rente, lastnega imetja in pod. za- 
dostnih sredstev za  najnujnejše življenjske potrebščine. 

8. člen 

Ce izpolnjuje družina ali oseba pogoje za pridobitev 
pravice do podpore iz dveh ali več naslovov, ji pripada 
denarna podpora le iz enega naslova. 

Ce izpolnjuje več oseb pogoje za pridobitev pravic*' 
do podpore po eni osebi, jim pripada skupna podpora 
z določitvijo zneskov, ki pripadajo posamezni osebi. 

9. člen 

Za pridobitno nesposobne veljajo: 

1. moški in ženske do izpolnjenega 17. leLa; 

2. moški nad izpolnjenim 55. letom in ženske nad izpol- 
njenim 45. letom: 

3. matere /- 1 otrokom do 7 tel starosti ali z 2 otrokoma 
do 14 let starosti, če se šolajo, do 17 let s pogojem, da 
otroka ne morejo pustiti v varstvu drugi osebi v skup- 
nem gospodinjstvu; ta omejitev ne velja za noseče 
žene 6 tednov pred porodom in matere G tednov po 
porodu; 

4. osebe, ki so izven navedenih mej 1 do S. točke po 
zdravniški komisiji pri dr/., bolnicali ali okrajnih •• 
spoznane kot nezmožne za delo: 

5. invalidi-žrtve fašističnega nasilja, če je po zdravniški 
komisiji pri drž. bolnicah ali okrajnih LO ugotovljena 
vsaj 20% invalidnost. 

10. člen 

Pridobitno sposobni, nepreskrbljeni osebi pripada 
podpora le tedaj, če se izkaže s potrdilom krajevnega 
sindikalnega sveta, da je ni mogoče primerno zaposliti. 
Potrdilo velja za 3 mesece. 

Osebe, o katerih je ugotovljeno, da so delomržne ali 
udane pijančevanju ali prostituciji, posebno če se jim 
je nudila možnost primerne zaposlitve, niso upravičene 
do podpore. 

1.1. člen 

Podpore uo morejo uživati: 

1. osebe, ki so izgubile politične ali državljansko pravic?, 
dokler traja izguba teh pravic; 

2. osebe, ki so bile med okupacijo pod orožjem v službi 
okupatorja ali njegovih pomagačev. pa se niso pri- 
družile narodnoosvobodilnem'! r-^ni in ga tudi niso pod- 
pirale na kakršen koli drug uttčin, 
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.. Osebe, ki so bile organizatorji, funkcionarji ali aktivni 
ciani kvislin=kih organizacij ali so se zaznamovale s 
k violinskim delom, razen tistih, ki dokažejo, da so 
samo navidezno sodelovale v teh organizacijah z na- 
menom, da bi škodovale okupatorju in njih pomaga- 
čem in so se pozneje pridružile narodnoosvobodilnomu 
boju ali pa ga z dejanji podpirale; 

4. ženske osebe, ki živijo neporočene v skupnosti z dru- 
gim moškim. 

Podpore ni mogoče uživati po osebi, ki sama ne bi 
imela pravice do podpore po 1. do 3. točki tega člena- 

Visina podpore 

12. člen 

Najvišja osnovna podpora po padlem, umrlem ali 
pogrešanem znaša: mesečno 

din 
1. za vdovo 1.200 
2. za otroka popolno siroto 500 
3. za nezakonskega otroka, čigar mati ne pre- 

jema podpore in je nezmožna za dalo, v Tišini 
dosedanje vzdrievalnine, a največ     .     .     .     500 

4. za starše, če živita oba 1.100 
če živi eden 800 

5. za stare starše, če živita oba                     • 1.000 
če živi eden 700 

6. za prvega brata ali sestro brez staršev   %     •     500 
za vsakega nadaljnjega     ......     175 

13. člen 
Komisija za podeljevanje podpor pri okrajnih LO 

določi najvišje osnovne podpore za evoj okraj, vendar 
te podpore ne smejo presegati • 12. in 18. èlenu navede- 
nih najvišjih cenovnih podpor. 

14. člen 

Družini, ki prejema osnovno podporo, pripada za 
vsakega otroka doklada 175 din mesečno, in sicer do 
otrokovega izpolnjenega 17. leta. če se šola, do izpol- 
njenega 28. leta in nad navedeno starostjo, če je popol- 
noma nezmožen za delo. 

Otrok nima pravice do doklade: 
1. če je v zavodu, kjer ima brezplačno oskrbo; 
2. če prejema štipendijo ali podporo 175 din ali več 

mesečno; 
3. če ima od lastnega dela ali premoženja 175 din ali več 

mesečnih dohodkov. 

16. člen 

Starši, stari starši, bratje in sestre, ki se preživljajo 
iz kmetijstva, veljajo za preskrbljene, če imajo odmer- 
jenega 200 din ali več letnega neposrednega davka. 

16. člen 

Ce so osebe, ki po 9. členu veljajo za pridobitno 
nesposobne, zaposlene, a sicer nimajo lastnega premo- 
ženja ali drugih dohodkov, jim pripada podpora v višini 
razlike med najvišjo osnovno podporo in mesečnim pre- 
jemkom. Za določitev višine mesečnega prejemka se 
računa 75 % dutega mesečnega prejemka brez doklad. 

17. člen 

Pridobitno nesposobnim osebam, ki imajo mesečni 
dohodek iz lastnega premoženja, pokojnine, rente in pod., 

pripada   razlika  med mesečnim  dohodkom  in  najvišjo 
osnovno podporo. 

18. člen 

Najvišja osnovna podpora za invalida-žrtev fašistič- 
nega nasilja znaša: mesečno 

din 
1. za 100% nesposobnega, ki v navadnem živ- 

ljenju potrebuje še tujo pomoč , 2.000 
2. za 100% nesposobnega    ......   1.600 
3. za   90% „  1.400 
4. za   80% „  1.200 
5. za   70% „  1.000 
6. za   G0% „ « 900 
7. za   50% „ „ 700 
8. za   40% „  500 
9. za    30% „  400 

10. za   20% „  300 
Nesposobnost pod 20% se ne upošteva. Odstotek ne- 

sposobnosti se ocenja po navodilih za ocenitev pridobitno 
nesposobnosti vojaških vojnih invalidov z dne 30. julija 
1946 (Ur. list FLRJ z dne 6. VIII. 1946, št. 452/63). 

19. člen 

Invalidu-žrtvi fašističnega nasilja pripada podpora, 
sorazmerna  odstotku  invalidnosti  in   nepreskrbljenostL 

Če ima invalid-žrtev fašističnega nasilja redne me- 
sečne dohodke od zaposlitve, lastnega premoženja, po- 
kojnine, rente in pot'., mu pripada razlika med naj- 
višjo osnovno podporo in mesečnim dohodkom. Pri odlo- 
čitvi višine mesečnega prejemka od zaposlitve se računa 
75% čistega mesečnega prejemka brez doklad. 

Prenehanji- pravice do podpore 

20. člen 

Podpora preneha ob prestanku pogojev iz 4. člena, 
ali če nastopi primer iz 11, člena. 

21. člen 

Družinam umrlih borcev invalidov NOV, POJ in JA, 
padlih, umrlih ali pogrešanih borcev NOV. POJ in JA, 
žrtev fašističnega nasilja, ki so aktivno sodelovale v 
narodnoosvobodilnem boju in žrtvam fašističnega nasi- 
lja-aktivistom (1. člen zakona o vojaških vojnih invali- 
dih) preneha podpora s pravnomočno odločbo o prizna- 
nju invalidnine. 

22. člen 

Ce nastopi sprememba osebnih, družinskih aH pre- 
moženjskih razmer uživalca podpore, ki ima za posle- 
dico ukinitev podpore ali doklade oziroma znižanje pod- 
pore, jo morata uživalec podpore in krajevni (mestni) 
LO takoj javiti socialno-zdravstvenemu odseku ljudskega 
odbora okraja svojega bivališča, n. pr.: otrok izpolni 17. 
leto, vdova se vnovič poroči, število družinskih članov 
se zniža, dijak zaključi šolanje, uživalec podpore se 
zaposli, prejme zemljo agrarne reforme in pod. 

Ce uživalec podpore opusti prijavo spremembe, ki 
vpliva na ukinitev ali znižanje podpore oziroma se na- 
knadno ugotovi, da so njegove navedbe v prošnji ne- 
resnične, mora vrniti neupravičeno prejeti znesek pod- 
pore. Razen tega je okrajni LO dolžan, da take primero 
javi javnemu tožilcu, da preizkusi, če v opustitvi prijave 
ni podan dejanski stan kaznivega dejanja. 
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Organi, pristojni za reševanje prošenj za podpore 

23. člen 

Okrajna komisija za podeljevanje podpor, pristojna 
po prosilčevem bivališču, odloča o prošnji za podporo na 
prvi stopnji. Zoper to odločbo imo nezadovoljna stranka 
pravico do pritožbe na komisijo za podeljevanje podpor 
v ministrstvu za soc. skrbstvo LRS v 15 dneh po prejemu 
odločbe. Komisija za podeljevanje podpor v ministrstvu 
za souialno skrbstvo LRS odloči o pritožbi dokončno.. 

24. člen 

Komisija za podeljevanjo podpor v ministrstvu za 
soc. skrbstvo LRS pregleduje kot nadzorstvena oblast tu- 
di odločbe okrajnih komisij, proti katerim ni bila vlo- 
žena pritožba in jih je po službeni dolžnosti upravičena 
vrniti v popravo ali v ponovni postopek. 

25. člen 

Okrajna komisija za podeljevanje podpor opravlja 
svoje delo v zboru 3 članov in sklepa z veČino glasov. 
Predsednik je poverjenik socialno-zdravstvenega odseka 
okrajnega LO, druge člane komisijo imenuje izvršilni od- 
bor izmed referentov socialnega skrbstva in oseb, ki jih 
predlagajo množične organizacije; vsaj en član komisije 
naj bo po možnosti pravnik. 

Komisijo za podeljevanje podpor v ministrstvu za 
soc. skrbstvo LRS imenuje področni minister. 

Postopek 

26. člen 

Oseba ali družina, ki misli, da izpolnjuje pogoje za 
pridobitev pravice do podpore, vloži prošnjo za podporo 
pri krajevnem (mestnem) LO svojega stalnega bivališča 
z vsemi podatki o premoženjskem, družinskem in oseb- 
nem stanju in dokazi, na katere opira pravico do pod- 
pore in doklade za otroke. Krajevni (mestni) LO pre- 
veri navedbe v prošnji in potrdi njih resničnost. Kra- 
jevni (mestni) LO je dolžan navesti tudi morebitne dru- 
ge podatke, ki bi vplivali na rešitev prošnje in podati 
svoje mnenje. Na ta način opremljeno prošnjo odpošlje 
krajevni (mestni) LO v roku 5 dni socialno-zdravstve- 
nemu odseku okrajnega LO. 

27. člen 

Socialno-zdravetveni odsek okrajnega LO po potrebi 
izvede dodatne poizvedbe in ves spis predloži komisiji 
za podeljevanje podpor, ki prošnjo resi v 10 dneh po 
prejemu. Ce komisiji podatki ne zadoščajo, jih dopolni 
s poizvedbami ali zaslišanjem prič in na to v K) dneh 
izda pismeno rešitev. 

28. člen 
Komisija reši prošnjo s pismeno odločbo, ki jo pod- 

pišeta predsednik in en član komisije. Odločbo o pri- 
znanju podpore izda v 4 izvodih. En izvod odločbe vroči 
stranki po krajevnem (mestnem) LO, en izvod pridrži 
9 zbirki odločb. 

Ko postane odločba o priznanju podpore pravno- 
močna, jo socialno-zdravstveni odsek okrajnega LO do- 
stavi v 2 izvodih ministrstvu za soc. skrbstvo, Id odstopi 
en izvod odločbe izplačilni blagajni.ministratva za finan- 
ce LRS. Odločbo, s katerimi se podpor* ukine »• zniža, 
se pošljejo še pred pravnomočnostjo. 

Odločbo, s katero se odreka pravica do podpore, se 
izdela v 2 izvodih. En izvod odločbe se vroči stranki ;>o 
krajevnem (meatnem) LO, en izvod se pridrži v zbirki 
odločb. 

29. člen 

Odločba mora vsebovati osebne in premoženjske po- 
datke o prosilcu in njegove družini, kakor tudi jxtJutke 
o pridobitni sposobnosti istih, osebne podatke o branil- 
cu, podatke o njegovi smrti, pogrešanosti in invalidnosti; 
osnovo, ki upravičuje prosilca do podpore, višino pod- 
pore in doklad ter Čas od kdaj pripada prosilcu podpora 
oziroma doklada, ev. tudi, kdaj pravica do podpore pre- 
neha. Odločba se mora obrazložiti z navedbo dokazil, na 
katere se opira, ter opremiti s pravnim podukom o pri- 
tožbi in opozoritvijo na to, da je prosilec dolžan prija- 
viti takoj vse spremembe, ki bi jmele za posledico zni- 
žanje ali ukinitev podpore, kakor tudi na posledico opu- 
stitve prijave. 

SO. člen 

Pritožba zoper odločbo okrajne komisije se vloži pri 
krajevnem (mestnem) LO, ki pritožbo opremi z more- 
bitnimi pripombami in mnenjem in jo odpošlje socialno- 
zdravstvenemu odseku okrajnega LO. Okrajni LO pri- 
ključi pritožbi epise in jo posije v rešitev uuuislrjtvu za 
socialno skrbstvo LRS. 

31. Člen 

Ce je pritožitelj iz opravičenih razlogov zamudil pri- 
tožbeni rok, se njegova pritožba reši ne glede na za- 
mudo. 

Ce je na podlagi vložene pritožbe ugotovljeno, da je 
bila odločba okrajne komisije izdana na podlagi po- 
manjkljivih podatkov ali zaradi nepoznanja okolnosti, ki 
bi vplivale na priznanje oziroma zvišanje podpore, ugo- 
di okrajna komisija pritožbi v lastni pristojnosti; n. pr.: 
komisija je ukinila podporo v domnevi, da se je demo- 
biliziranec vrnil domov; po navedbah v pritožbi se na- 
knadno ugotovi, da je hranilec še vedno v JA. 

32. člen 

Podpora se po pravnomočni odločbi izplačuje toliko 
časa, da poteče rok, za katerega je podpora dovoljena, 
oziroma dokler ni odločba o priznanju podpore spreme- 
njena ali razveljavljena. 

Odločba, s katero se odločba o priznanju podpore 
spremeni ali razveljavi, mora poleg podatkov o tem, za- 
kaj se razveljavlja ali spreminja, vsebovati tudi označbo 
likvidacijskega lista, po katerem se je podpora izplače- 
vala in pravni poduk o pravici pritožbe. 

33. člen 

Tudi po pravnomočnosti kakršne koli odločbe prosi- 
lec oziroma uživalec podpore lahko vloži novo prošnjo 
za priznanje aH zvišanje podpore, če so se njegove oseb- 
ne, družinske ali premoženjske razmere bistveno poslab- 
šalo. 

34. člen 

Ako se uživalec podpore preseli iz območja enega 
okraja v drugega, mora okrajna komisija prvotnega bi- 
vališča podporo ukiniti in ves spis v zadevi podpore 
poslati eocialno-zdravstvenemu odseku okrajnega LO no- 
vega uživalčevega bivališča. Okrajna komisija novega bi- 
vališča postopa ponovno, upoštevaje osebne, družinske, 

, njemoženiska •• •••••••• tazmere y novem bivališču. 
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35. člen 

Okrajna komisija je dolžna časovno omejiti izplače- 
vanje podpore v tistih primerih, v katerih je jasno, da 
bo v kratkem odpadel pogoj, ki prosilca upravičuje do 
podpore. 

36. člen 

Okrajna komisija napoti osebo iz 4. in 5. točke 
9. člena na pregled zdravniške komisije pri drž. bolnici 
oziroma pri okrajnem LO. Zoper izvid ali mnenje te ko- 
misije je dopustna pritožba na višjo zdravniško komisijo 
pri klinični bolnici v Ljubljani. 

37. člen 

Socialno-zdravstveni odsek okrajnega LO vodi razvid 
podpiraneev s kartoteko, ki je sestavljena po obrazcih in 
navodilih ministrstva za socialno skrbstvo in hrani spise. 

KLO je dolžan voditi seznam podpiraneev svojega ob- 
močja. 

38. člen 

Vse vloge, rešitve in listine v postopku ZA podeljc- 
usanje Bodßor. so preste •••••••••, 

39. člen 

Za tolmačenje prednjih navodil je pristojno ministr- 
stvo za socialno skrbstvo LRS. 

40. člen 

Okrajne komisije so dolžne v 2 mesecih po objavi 
navodil v ^Uradnem listu LRS« izvesti revizijo vseh pod- 
piraneev in skladno z navodili ukiniti, znižati ali zvišati 
podpore. 

41. člen 

Ta navodila začno veljati z dnem objavo v >Uradnem 
listu LRS«. S tem dnem izgubijo veljavo vsa tozadevna 
dosedanja navodila. 

Ljubljana dne 14. marca •47. 
Št. N—1015/2. 

Soglaša: 

Minister za finance LRS: 
Zoraj» Polič s. t. 

Minister 
/,a socialno skrbstvo LRS: 
Dr. Kržišnik Anton s. r. 

.uja:    Uradni list LRS^. — Urednik: Ivo Lapajne: tiska Prosvetna tiskarna (prejj t. Merkur) — oba v Ljubljani   — Na- 
CLiina: me=»vno •lin 24. -   četrtletno: din 70.—. polletno din 135.—,   celoletno  din   260—.   Posamezna   Številka:   prva   pola 

din 2.50. vsaka nadaljnja pola din %.-rt ^ Uredništvo in upravnistvo:   Ljubljana,  Pregorèiùeva   uL   fA.   23.   Tej.   St,   25*52. 
'     fei,  •^ 5t, 6O-4O40§ä 



PoStoIoa plačana v gotovini 

ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 22. marca 1947 | Številka 13. 

VSEBINA: 
07 uredba o odobrenju projektov in izdajanju gradbenih do- 

voljenj. 
(>8. Urodbn " postopku za določanje« enotnih «en v območju 

L RS. 
(i!t. Uredbu <» ureditvi   nabiranja cerkvenih  prispevkov. 

70. Odredba o obveznem zaščitnem cepljenih p.-u.  pioti .-.te-Jdmi. 
71. Odločba vlade LRS o določanju in  uporabi  i-uoinib  cen za 

območje LRS. 
72. Povračilo stroškov  uslužbencem, kj .--c tedip. \ožijo v  kraj 

službovanja. 

UKEBEE, ••••••. NAVODILU iN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

67. 

Na podlagi 77. člena ustave LRS izdaja vlada Ljudske 
Kepublike Slovenije 

uredbo 
o odobrenju piojektov in izdajanju gradbenih 

dovoljenj 

I.   1-1(41 

Za vsako gradnjo kakor tudi za bistvene spremembo 
obstoječih zgradb «j niora investitor najprej izposlovati 
odobritev projekta in gradbeno dovoljenje po pristojnem 
oblastvu 

! »is-U eno so liste spremembe obstoječih zgradb, ki 
ult-,t:ii<'.i« ogi'0/.aii >plošne ljudske koristi, zlasti načrtno 
ureditev naselju ali pokrajine, izvajanje gospodarskih na- 
črtov, varnost ljudske imovine, naravnih lepot, ljudskega 
zdravja in  narodne  kulture 

•1. člen 

Gradbena dovoljenja izdajajo ministrstvo za gradnje 
m  okrajni   ljudski odbori. 

Ministrstvo /-a gradnje je pristojno za odobritev pro- 
jektov in izdajanj«, gradbenih dovoljenj v teh primerih: 

•) m vse graunje, ki jih izvajajo gradbena podjetja 
in projektantske organizacije republiškega pomena, 

h) za V6e gradnje, projektirano ob cestah, na in ob 
rekah,  jezerih in kanalih  republiškega in zveznega po- 

. mena. Minisi rstvo za gradnje bo predpisalo, v katerih 
primerih oz. ob katerih  pogojih za te vrste gradenj  ni 
potrebno gradbeno dovoljenje. 

v ostalih primerili so pristojni za odobritev projek- 
tov m za izdajanje gradbenih dovoljenj okrajni ljudski 
odbori. 

•. člen 

Ministrstvo za gradnje sme v vsakem primeru in ne 
glede na določila 2. člena te uredbo ali na že izdano odo- 

britev projekta in gradbeno dovoljenje ali na pričetek 
gradnje pozvati investitorja, da predloži ponovno v odo- 
britev  projekt   zaradi   posebne   zaščite   jjnd-kih   koristi 

4. člen 

Ministrstvo za gradnje sme izdati splo>»o gradbeno 
prepoved za zemljišča, na katerih je predvidena po go- 
spodarskih načrtih izvedba zgradb republ.i-kega aH zvez- 
nega pomena, ali če te zahtevajo posebne ljudske ko- 
risti. 

Za odobritev građenu naštetih v točki a) -. člena te 
uredbe, se morajo predložiti v dveh izvodih sestavljeni 
projekti, ki morajo vsebovati: 

a) gradbeni program in tehnično poročilo, 

b) grafični prikaz objekta v tlorisih, narisih jn pre- 
rezih v primernih merilih, perspektivni  pogled, 

c) statične   načrte objekta. 

0) predizmero in analizo cen. proračun s popisom 
poediinih del. 

d) operativni pian s ter minsko tabelo. 

e) organizacijski načrt gradbišča, 

f) situacijski načrt. 

Za gradnje, naštele v točki b) 2. člena in v o. členu 
te uredbe, odredi tehniične dokumente ministrstvo za 
gradnje od primera do primera. 

G. člen 

Po predložitvi sestavljenega projekta v smislu •. čle- 
na te uredbe imenuje minister za gradnje v sporazumu 
z operativnim upravnim organom oz. nadzornim orga- 
nom investitorja komisijo, ki prouči predloženi projekt. 
O komisijski razpravi se obveste poleg investitorja in 
njegovega operativnega oz. nadzornega organa se priza- 
deta ministrstva LRS, pooblaščenci prizadetih zveznih 
ministrstev in krajevni oz. mestni ljudski odbor, v kate- 
rega območju leži gradbišče. Komisijsko razpravo vodi 
zastopnik ministrstva za gradnje. Povabljeni zastopniki 
so upravičeni staviti k projektu svoje pripombe. 0 ko- 
misijski razpravi se sestavi zapisnik z vsemi slvarninri 
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ugotovitvami in morebitnimi pripombami.    Minister za 
gradnje predpiše poslovnik o delu te komisije. 

7. Sen 
Minister za gradnje izda na predlog komisije odloč- 

bo, s katero hkrati odobri projekt in izda gradbeno do- 
voljenje, ali odobri samo projekt ali izda samo gradbeno 
dovoljenje. Odobritev projekta in gradbeno dovoljenje je 
dopustno vezati na izpolnitev določenih pogojev. Pri- 
loženi sestavljeni projekt je sestavni del odločbe. Odločba 
se doatavi investitorju in njegovemu operativnemu uprav- 
nemu oz. nadzornemu organu in pristojnemu okrajnemu 
ljudskemu odboru ter event, drugim interesentom. 

8. člen 
Proti odločbi ministra za gradnje je dopustna pritožr 

ha na vlado URS v 15 dneh po prejemu odločbe. 

9. člen 
Gradnje, ki so v teku, morajo investitorji vskladiti s 

predpisi te uredbe. 
Minister za gradnje moro začasno prepovedati nada- 

ljevanje gradnje, ali omejiti gradbena dela, ki niso v 
skladu e predpisi te uredbe, dokler se tem predpisom ne 
usfcreže. 

10. člen 

Okrajni ljudski odbori izdajo podobno odloke glede 
odobrenja projektov in Izdajanja gradbenih dovoljenj 
y njihovi pristojnosti. 

11 člen 

Izdajanje gradbenih dovoljenj na ozemlju glavnega 
mesta LRS Ljubljane bo urejeno e posebno uredbo. 

12. člen 
Za tolmačenje te uredbe je pristojno ministrstvo za 

igiadnje. 
13. člen 

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

Ljubljana doe 10. marca 1947. 
S—150. 

Podpredsednik vlade LRS 
in. minister za gradnje: 

Ivan Maček s. r, 
Predsednik vlade LRS: 

Hiba Marinko s. r. 

68. 
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena uredbe vlade 

FLRJ z enotnih cenah z dne 31. XII. 1946 (Ur. list FLRJ 
z dne 31. XII. 1946, št. 762/106) izdaja vlada LRS 

uredbo 
• postopku za določanje enotnih eco v območja 

Ljudsko Republiko Slovenije 

1. člen 

Enotne ceno predmetov in storitev, za katere se po 
odredbi vlade LRS določajo enotno cene za območje 
Ljudske Republike Slovenije, določa vlada LRS na pred- 
log Urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. 

Vlada LRS sme za določevanje enotnih cen poobla- 
stiti tudi druge organe» 

2. člen 

Enotne ceno po tej uredbi so določajo na podlagi 
povprečne proizvodne cene oziroma povprečne polne last- 
ne cene z dodatkom povprečnega planskega dobička, če 
je predviden, 

3. člen 

Kalkulacije za povprečno proizvodne cene oziroma 
povprečne polne lastne cene proizvodov sestavljajo pri- 
stojne republiške direkcije in jih nato pošljejo e svojim 
strokovnim mišljenjem uradu za cene pri predsedstvu 
vlade LRS. 

4. člen 

Urad za cene pregleda prejeto kalkulacije, izračuna 
na podlagi teh in po določenih elementih enotne prodaj- 
ne cene na drobno oziroma enotno proizvajalčeve prodaj- 
ne cene, franko potrošnikova železniška postaja, ter pošlje 
končni predlog v odločitev vladi LRS oziroma za to po 
1. členu te uredbe pooblaščenemu organu. 

6. člen 

Predpisane enotne cene se objavijo v posebni izdaji 
>Uradnega lista LRS« (>Vestniku urada za cene pri pred- 
sredstvu vlade LRS«) in veljajo, če v sami odločbi ni 
določeno drugače, od dneva objave. 

6. člen 

Predpisi te uredbe ne veljajo za proizvode in stori- 
tve, za katere se ne določijo po odločbi vlade LRS enotno 
cene. 

7. člen 
Vse enotne cene v prodaji na drobno, ki jih za pred- 

mete in skupine predmetov republiškega pomena izdajo 
druge republike FLRJ, veljajo tudi v območju LRS brez 
vsakega poviška, razen krajevne trošarine, 

8. člen 

Ta uredba velja od dneva objavo v >Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 17. marca 1947. 
S-146. 

Predsednik vlado LRS: 
Miha Marinko s. r. 

69. 
Po 4. točki 44. člena ustavo in po 1. členu zakona o 

pooblastitvi vlade LRS za Izdajo predpisov o prekrških 
zoper javni red in mir z dno 28. V. 1946 (Ur. list LRS 
št. 150/39—46) in kot dopolnitev uredbe o ureditvi nabi- 
ranja prostovoljnih prispevkov z dno 27. maja 1946 (Ur. 
list LRS štev. 151/39—46), spremenjene in dopolnjene z 
uredbo o spremembah in dopolnitvah te uredbe z dne 
14. marca 1947 (Ur. list LRS št. 63/12—47) izdaja vlada 
LRS 

uredbo 
o ureditvi nabiranja cerkvenih prispovkoVj 

1. člen 
Za nabiranje prostovoljnih prispevkov, ki 6ô uporab- 

ljajo za vzdrževanje bogoslužja, cerkvenih poslopij ter 
cerkvenih uslužbencev,   ni potrebno dovoljenje,   če se 
zbirka vrši v cerkvi in v obsegu rednih potreb dotične 
cerkve in njenih uslužbencev. 
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Vsako zbiranje prispevkov zunaj cerkve, kakor tudi 
nabiranje prispevkov v cerkvi sami, vendar za druge ka- 
kor v prednjem odstavku omenjene namene, kolikor so 
po veljavnih državnih predpisih take zbirke dopustne 
(zbirke za zvonove, za obnovo župnijskih in gospodarskih 
poslopij, za osrednje cerkvene institucije itd.) pa je ve- 
zano na dovoljenje pristojne oblasti 

2. člen 
Dovoljenje za nabiranje- prispevkov po drugem od- 

stavku 1. člena izdajajo okrajni 10 za svoje območje. Za 
zbirke, ki se raztezajo na več okrajev iQ na ozemlje vse 
Ljudske Republike Slovenije, izdaja dovoljenje ministr- 
stvo za notranje zadevo LRS. 

3. člen 
V ostalem veljajo predpisi uredbe o ureditvi nabira- 

nja prostovoljnih prispevkov z dne 27. maja 194G (Ur. list 
LRS št. •/••—46 oz. uredbe o dopolnitvi in spremembi 
te uredbe z dno 14. marca 1947, Ur. list LRS št. 63/12 
1947). 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dno 20. marca 1947. 
S-152. 

Minister 
za notranje zadeve LRS: Predsednik vlade LRS: 

Boris Kraigher e. r. Miha Marinko e. r. 

70. 
Na podlagi 19. točke 44. člena ustavo LRS in zakona 

o pooblastitvi vlado LRS in njenih članov za določanje 
kazni za upravno prekrške z dno 22. I. 1947 (Ur. list 
z dne 25. I. 1947 št. 23/5) izdaja vlada LRS na predlog 
ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo 

odredbo 
o obveznem zaščitnem cepljenju psov proti steklini 

1. člen 
Zaradi zatiranja pasje stekline so v tistih okrajih, ki 

jih bo odredilo ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 
LRS, izvrši zašoitno cepljenje psov proti steklini. 

2. člen 
Zaščitno •••••••• so izvrši ali v vsem okraju ali le 

v odrejenih krajih posameznega okraja. V določenem oko- 
lišu se morajo zaščitno cepiti vsi psi. 

Stroške cepljenja plača lastnik ali oskrbnik psa. 

3. člen 
Za vso okraje ali kraje, v katerih bo odrejeno za- 

ščitno cepljenje psov proti steklini, je treba poprej ugo- 
toviti po pasjem katastru številčno stanje psov. 

4. člen 
Neprijavljeni in necepljeni psi so morajo pokončati. 

Od tega so izvzeti psi dragocenih pasem ali izrednih last- 
nosti, ki so ob cepljenju bolni. Taki psi so na željo last- 
nika ali skrbnika ne pokončajo in jih je treba po ozdrav- 
ljenju zaščitno cepiti. 

•. člen 
Prekršitelji te odredbo se kaznujejo po 2. členu za- 

kona o pooblastitvi vlade LRS in njenih članov za dolo- 
•••|• kazni za upravne jorekrske z dne 22. I, 1947 g de- 

narju do 1000 din ali s prisilnim delom brez odvzema 
prostosti do 10 dai. 

6. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 25. februarja 1947. 
S—141. 

Predsednik vlade LRS: 
Minister Miha Marinko s. r. 

za kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 
Ing. J. Levstik e. r. 

71. 

Odločba 
vlade LRS o določanju in uporabi enotnih cen za 

območje Ljudske Republike Slovenije 

Na podlagi 1- člena uredbe o postopku za določanje 
enotnih cen v območju LRS z dne 17. III. 1947 (Ur. list 
št. 13—1947) se pooblašča Urad za cene pri predsedstvu 
vlade LRS, da določi in objavi enotne cene za območje 
Ljudske Republike Slovenije. 

Cene. ki jih vsebuje cenik urada za cene pri pred- 
sedstvu vlade LRS, objavljen v »Vestniku urada za cene« 
št. 4—1947, veljajo za notranji promet kot enotne cene v 
območju Ljudske Republike Slovenije. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRSc. 

Ljubljana dne 17. marca 1947. 
S—149. Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko s. r. 

PRAVILNIKI, ODREDBE, NAVODILA, ODLOČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

72. 
Na podlagi pooblastila iz 38. člena pravilnika o po- 

vračilu stroškov za službena potovanja in selitve usluž- 
bencem LRS (Ur. list LRS z dne 8. maja 1946, št. 136/34) 
in v zvezi s predpisi 4. člena pravilnika o spremembi in 
dopolnitvi navedenega pravilnika (Ur. list LRS z dne 11. 
decembra 1946, št. 283/77) izdajam tolo 

avtentično razlago: 
Po službeni potrebi premeščenim uslužbencem, ki se 

iz kraja stalnega bivališča vozijo v kraj službovanja, pri- 
pada namesto povračila stroškov za ločeno življenje po 
4. členu navedenega pravilnika z dne 3. novembra 1946 
povračilo dejanskih stroškov (t. j. izdatkov za vožnjo in 
morebitno hrano do opoldne). 

Ti stroški se smejo povrniti v znesku največ 1000 din 
na mesec. Povračilo se prizna na podlagi službenih ugoto- 
vitev o višini dejanskih izdatkov in oblastvenih potrdil, 
da v kraju službovanja ni mogoče dobiti stanovanja za 
družino, ki jo uslužbenec * celoti vzdržuje sam. 

Višino povračila določi starešina državnega oblastva, 
ustanovo ali podjetja, pri katerem je uslužbenec name- 
ščen. 

To tolmačenje velja od dneva objave v »Uradnem li- 
slu LRSc« Miniver za finance LRS: 

Polič Zoran ». r, 
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Pregied »Uradnega lista FLRJ« 

St. 1 z »ino '•>. januarja 1947; 

1. Pravilnik o notranjem ustroju in delu oddelka za 
presojo skladnosti • razlago zakonov Prezidija Ljud- 
ske skupščine FLRJ, 

2. Uredba o organizaciji komiteja za radiooddajno službo 
in o organizaciji radijskih oddaj. 

3. Uredba o ustanovitvi zveznega zavoda za pridelova- 
nje in opiemenjcvanje bombaža in drugih subtropskih 
kultur. 

4. Uredba o ustanovitvi zveznega zavoda za selekcijo in 
proizvodnjo sladkorne pese. 

5. Uredba o ustanovitvi zavoda za mehanizacijo polje- 
delstva. 

6. Uredba o ustanovitvi zvezno visoke kmetijske šole za 
planinsko gospodarstvo. 

7. Uredba r> odpravi ravnateljstva za pomorsko plovbo. 
8. Uredba o železniški prometni šoli. 
9. Uredba o brodarski šoli. 

10. Odredba o taksah za varstvo patentov, vzorcev, mode- 
lov in znamk. 

11. Odločba o rokih, v katerih morajo državna gospodar- 
ska podjetja splošnega državnega pomena prilagoditi 
svoje računovodstvo predpisom zakona o enotnem 
računovodstvu 

•Št. ž '/, dne 7. januarja, 1947: 

t2. Uredba o organizaciji hidrometeorološke službe. 
13. Uredba o ustanovitvi in pristojnosti Glavne geodet- 

ske uprave. 
14. Odredba o minimalnih zneskih rent in pokoinin iz 

socialnega zavarovanja. 
15. Obrazec lista iz razvidnostne knjige za delovni' ne- 

zgode. 

Št. 'A z, dm- U). januarja 1947: 

Hi. Ukaz o veljavnosti pravnih pravil o nedopustnosti 
lastninske pravice na fi'/.ičnih delih zgradb iz zakona 
o notranji ureditvi, osnavljanju in popravljanju zem- 
ljiških knjig. 

17. Pravilnik « rednih prejemkih pripadnikov narodne 
milice in o dodatkih 'vilnih oseb. ki MJ v službi pri 
narodni milici. 

18. Odredba o socialnem zavarovanju prevoznih delav- 
cev v morskih lukah. rečnih pristaniščih, na želez- 
niških postajah ter v carinskih, javnih in zasebnih 
skladiščili. 

19. Navodilo za izvajanje drugega odstavka !>. člena za- 
kona o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene 
špekulacije in gospodarske sabotaže. 

20. Odločba o ustanovitvi komisije za izvajanje uredb 
Vlade FLR.T o akumulaciji in o cenah. 

21. Odločba o prispevkih v sklad vodstva iz izrednega 
dobička državnih gostinskih podjetij. 

22, 

•-U. 

25. 

2o. 
27. 

28. 

Odločba o splošnem odstotku načrtnega dobička, o 
odstotkih nadnačrtnega dobička in o odstotku dobička 
za leto 1946., ki ga plačajo podjetja v sklad vodstva. 
Odločba o splošnem računskem faktorju, o odstotkih 
nepredvidenega dobička in o od>lotku dobička za 
leto 194tì, ki ga plačajo podjetja v sklad vodstva. 
Odločba o maksimalnem prispevku v sklad vodstva 
državnih trgovskih podjetij na debelo in na drobno 
in o odstotku dobička za leto 194G. ki ga pla&ijo 
podjetja v sklad vodstva. 
Odločba o splošnem računskem faktorju pri državnih 
gostinskih podjetjih. 
Odločba o tečaju romunskega leja. 
Odločba   o   odvzemu   '/.   obtoka   bankowcv   državne 
izdaje )R> 1.000.— dinarjev DFJ. 
Izročitev v, obtok novega bankovca za 1.000.-    dinar- 
jev v izdaji Narodne banke FLRJ. 

At. 4 z dne 14. januarja 1947: 
29. Pravilnik u i'zdajanju  pomorskih knjižic. 
;!0. Pravilnik o sestavu in delu sveta socialnega zava- 

rovanja FLRJ. 
'H. Odredba o spremembi odločbe, o obveznem zbiranju 

in oddaii loja in tehničnih maščob. 

Št. 5 /. dne  17. januarja 11)47: 

32. Odredba o določitvi skupin in uslug, za katere se 
bodo odrejale enotne cene za vso Federativno Ijud- 
nfco republiko Jugoslavijo oziroma za katere se bodo 
odrejale odkupne oeiif 

•'!:-!. Odločba D načinu računanja odstotka predvidenega 
dobička gradbenih podjetij. 

•. Odločba o stopnji dobička državnih gostinskih pod- 
jetij  zveznega   pomena. 

.55.   !'ra\ .mik  <>  /.afo-liU;   \oia-kih   »omili   .nvalkhn. 
:-!(>.  Pravilnik o  .»rofe-Mnih  legislnli 
:!7. Pravilnik za izvaian.je uredbe o arondaciji državnih 

kmetijskih   por-eslev splošnega državnega  pomena. 
MS. Pravilnik '.> razvidu, registraciji in obveznem popra- 

vilu \ecjih kmi-t'j>kili strojev. 
:?9. Pravilnik o spremembi 14. čiena pravilnika o izvaja- 

nju  nadzorstva  nad uvozom in  izvozom. 
40. Odredba o začasnem knjiženji; dobička državnih 

gospodarskih podjetij na zbiralne račune njihovih 
operativnih  upravnih  voditeljev   (uprav) 

41. Navodilo za izvaianje uredbe o delitvi dobička držav- 
nih rudarskih in  industrijskih podjetij. 

42. Navodilo za izvajanje uredbe o upravnih • prodajnih 
-Iroških . državnih rudarskih in industrijskih pod- 
jetjih /.veznega m republiškega pomena, uredbe o 
-kladu vodstva podjetja («kladu vodstvu) in o osred- 
njem skladu podjetij (osrednjem skladu) državnili 
rudarskih in industrijskih podjetij zveznega in repu- 
bliškega pomena ter uredbe o določanju dobička v 
rudarskih  iti  industrijskih podjetjih 

4•. Odločba o povprečnih stopnjah dobička v rudarskih 
in industrijskih podjetjih. 

"da ja: ^Uradni ii=.t TJ<S Urednik: Ivo Lapajne: tiska Prosvetna tiskarna  (prej. t. Merkur)  -  oba v Ljubljani   — Na- 
• .«dnina:  mesečni'   !"' -i        '•»•h-Uotno: din 70.— , polletno din  135.—.   celoletno   din   260—    Posamezna   šlpvdku:   prv.i   pob 
din 2.50  vsaka uadaliniu polu din 2.—. — UredniStv.« ui npra^niStvo:   Litibliana,   Gregorčičeva   ul   št    23.   Tel.   St.   25-52. 

Cck.  rač.   ät. •0-40403• 



PoStnlno plačana v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik tV.    j V Ljubljani uie 29. marca i«4? Številka 14. 

VSEBIWA: 
7i{.  Uredbi,  •  u.-vtujiwitvi  • pristojnosti guoüetske  imn.v,,  ori   I   —   Popravok avtentične raxiage o povračilu Ktroškov udlttJéUeB- 

vladL LRS. I (,Mn   i^.,  ^ redno   «07,]r   ..   kr,\i -lnyiwiiiui 
74, P-'vi rifilo -ditvenih   stroškov. I 

UBEBBE. ODEEDBr, NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi drugega odstavna 77. člena ustave LRS in p«. 
4. členu uredbe o ustanovitvi • pristojnost: Glavne geo- 
detske uprave z dne 'M. XII. 194€ (Ur. list FLRJ štev. 
13/2— 1W)  izdaja vlada  Ljudske republik«- Slovenije 

uredbo 
t» usianuvitvi in pnMojnosti geodetske uprave pri 

vladi L!!* 

1. (Met. 

Pri vladi LRS se ustanovi za izvrševanje geodetskih 
nalog in za vodstvo geodetskih del na ozemlju Ljudske 
republike Slovenije geodetska uprava. 

2. člen 

Geodelska uprava pri vladi LUS ima téle naloge: 
1. v skladu s» splošnim gospodarskim načrtom sestav- 

lja svoj delovni načrt • skrbi za njegovo izvršitev; 
2. izvaja na ozemlju LRS odredbe na vod. la in od- 

ločbe Glavne geodetske uprave FLRJ; 
3. skrbi za pravilno razpored.tev • zaposlitev geodet- 

skega kadra ter instrumentarija v Ljudski republiki Slo- 
veniji; 

4 skrbi za napredek geodetske stroke in £a vzgojo 
strokovnih kadrov v Ljudski republiki Sloveniji; 

5. izvršuje po naročilu vsa dela, ki spadajo v geo- 
detfeko stroko; 

6. vodi, vzdržuje in razmnožuje geodetsko-tebnične. 
evidenčne in statistične operate; 

7. vodi republiške ustanove in podjetja, ki jih po- 
trebuje za izvajanje geodetskih in kartografskih del ter 
za vzdrževanje in popravilo tehničnih in pisarniških pri- 
pomočkov; 

8. predlaga vladi LRS predpise, ki naj se izdajajo o 
vprašanjih geodetske stroke. 

3. člen        „ 

Geodetsko upravo vodi načelnik, k: ga imenuje pred- 
sednik vlade LRS. Za delo uprave je načelnik odgovoren 
vladi LRS. 

,/iu^u  O'iuüjc  geodete   upiav.    ..i-ia\jju  načelnik, 
i.  sicer  vodilne usiuibenot   in samostojne upravne l»! 

samostojne strokovne uslužbence >poraznmno s predsed- 
nikom vlade  LRS. 

4. člen 

Na sedežih okrajnih IjutLeü.h oduoiov in ljudskih od- 
borov mest, Id s<> zvzeta iz okraja, se ustanove geodet- 
-k.   odseki,  ki   so  podreieii    'ieodeNk;  upravi  LRS. 

Podrobnejše določbe o organizacij, in delu geodetske 
uprave in geodetskih odsekov predpiše s pravilxiikom 
predsednik vlade LRS 

•">. člen 

Geodetska uprava izdaja • izvršitev svojih oalof 
odredbe, navodila M odločbe. 

0  člen 

Geodetska uprava ima &voj samostojni predračun, ki 
spada v sestav republiškega proračuna. 

Načelnik geodetske uprave je odrod boda jalee za izv«- 
janje proračuna. 

7, člen 

Zaradi vzporeditve • pravilnega izvajanja geodei- 
skib del ter nj.hove uporabe se ustanovi pri geodetski 
upravi koordinacijski geodetski svet, ki ga sestavljajo 
načelnik geodetske uprave ter po en predstavnik Jugo- 
slovanske armade, načrtne komisije LRS, ministrstva aa 
gradnje LRS, ministrstva • pravosodje LRS, ministrstva 
za finance LRS. ministrstva za industrijo in rudarstvo 
LRS. ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, glavne 
direkcije eksploatacije železnic v Ljubljani in geodetske- 
ga oddelka univerze v Ljubljani. 

Predsednik sveta je načelnik geodetske uprave. 
Clane sveta imenuje predsednik vlade LRS. 

5. člen 

Koordinacijski geodetski svet sklicuje načelnik geo- 
detske uprave po potrebi, toda najmanj dvakrat na leto, 

0 sejah sveta se piše zapisnik, ki ga podpiiejo vsi 
navzoči 

9. člen 

Koordinacijski geodetski svet kakor tudi posamezni 
njegov član lahko podajajo svoje predloge tudi predsed- 
niku vlade LRS. 
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10. člen 

Z dnem ustanovitve geodetske uprave se odpravijo 
geodetski organi pri republiških miniptrstv.h LRS, pri 
ljudskih odborih, pri državnih ustanovah in pn državn h 
podjetjih LRS. Strokovno in administrativno osebje, geo 
detski instrumentarij, arhivi in inventar odpravljenih geo- 
detskih organov se dajo na razpolago geodetski upravi 
LRS. 

Z odobritvijo koordinacijskega geodetskega 6veta pa 
lahko v prvem odstavku navedene ustanove zadrže geo 
detske strokovnjake z ustreznim geodetskim instrumen- 
tarijem, kolikor jim je to nujno potrebno za izvajanje 
njihovih posebnih nalog. 

11. Sen 

Ko začne veljati ta uredba, se dajo na razpolago geo- 
detski upravi LRS osebne in stvarne proračunske po- 
stavke iz proračuna za leto 1947. 

Na geodetsko upravo LRS preidejo tudi vse terjatve 
in obveznosti odpravljenih  organov  geodetske  službe. 

12. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. 

Ljubljana dne 26. marca 1947. 
St. S-139. 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Zoran Polič a r. Mina Marinko s. r. 

PHAVILKIK1,0DREDBE,NAV0DILA,0DL0U3E 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

74. 

Povračilo selitvenih stroškov 
Na podlagi 38. člena pravilnika o povračilu stroškov 

aa službena potovanja in eelitve uslužbencem LRS (Ur. 
Ust LRS a dne 8. maja 1946, št. 136734) izdajam tole 

avtentično razlago 
S. točke 17. člena navedenega pravilnika 

Zaradi splošne stanovanjske etiske se osebam, ki so 
po 16. in 17. členu navedenega pravilnika upravičene do 
povračila selitvenih stroškov, povrnejo ti stroški, tudi če 
se selitev opravi po preteku predpisanega šestmesečnega 
roka, toda le če s potrdilom pristojnega okrajnega LO do- 
kažejo, da se selitev ni izvršila v šestih mesecih zato, ker 
v kraju preselitve v tem roku niso mogli dobiti etano- 
Vania. 

Ta avtentična razlaga velja od dneva objave v »Urad- 
••• listu LRSc 

Ljubljana dne 17. marca 1947. 
St 5143/12-1947. 

Minister za finance LRS: 
Polič Zoran s. r. 

Popravek 
V avtentični razlagi, objavljeni na 75. strani 13. šte- 

vilke >Uradnega lista LRSc z dne 22. III. 1947, je pomo- 
toma izostal naslov, lu se glasi: 

>Povračik> stroškov uslužbencem, bi se redno vozijo 
v  kraj  službovanja.-; 

Drugi odstavek se v celoti pravilno glasi: 
:>Po službeni potrebi premeščenim uslužbencem, ki 

se iz kraja stalnega bivališča vsak dan vozijo v kraj služ- 
bovanja, pripada namesto povračila stroškov za ločeno 
življenje po 4. členu navedenega prav.lnika z dne 3. no- 
vembra 1946 povračilo dejanskih stroškov (t. j. izdatkov 
za vožnjo in morebitno hrano opoldne).« 

Na kraju besedila je pomotoma izostal datum in šte- 
vilka, ki se glasi: 

>Ljubljana dne 8. marca 1947. 
Št. 5126/173—1947.C 

Iz ministrstva za finance LRS 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

44. 

45. 
46. 

47. 

48. 
49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 
59. 

št. 6 z dne 21. januarja 1947; 

Ukaz o proglasitvi Oceanografskega instituta v Splitu 
za ustanovo splošnega državnega pomena. 
Pravilnik o knjižicah za učence v gospodarstvu. 
Odredba da mednarodno društvo za spalne vozove ne 
plača taks za dopisovanje z železniško upravo. 
Odredba da se ne plača taksa za potrdila o zdravju 
živine, ki jih izdajajo živinozdravniki po uradni dol- 
žnosti. 
Odredba o načinu prodaje izdelkov iz naravno svile. 
Navodilo za izvajanje uredbe o višin, prispevka 'r- 

žavnih uslužbencev in upokojencev za socialno zava- 
rovanje. 
Navodilo za izvedbo uredbe v bančnih računih do- 
bička državnih gospodarsk.h podjetij in njihovih ope- 
rativnih upravnih voditeljev. 
Navodilo o spremembi navodila za Izvajanje obvezno- 
sti gospodarskih podjetij, da morajo odpreti računo 
pri denarnih zavodih. 
Navodilo kako dobe zadruge kredit pri državnih kre- 
ditnih podjetjih. 
Navod'Jo o elementih, iz katerih sestoje posamezno 
vrste stroškov državnih gostinskih podjetij. 
Odločba o rokih, v katerih morajo pomorska državna 
gospodarska podjetja spraviti v 6klad svoje računo- 
vodstvo s predpisi zakona o enotnem računovodstvu. 
Odločba o odstotku splošnih stroškov (režije) v dr- 
žavnih gostinskih podjetjih zveznega pomena. 
Odločba o razporedu tečajnikov, ki eo na računovod- 
skih tečajih, za prvi mesec njihove obvezne službe. 
Odločba o dovolitvi ustanovitve in delovanja Glavne 
lovske zveze FLRJ. 
Popravek uredbe o organizacija gozdarstva. 

. Popravek uredbe o ureditvi plač in dodatkov šoferjev, 
sprevodnikov in šoferskih pomočnikov. 

I 
Ixdaja: >Uradni tot LRSc. — Urednik: Ivo Lapajne; tieka 
eečno din 24—, četrtletno: din 70.—, polletno din 135.—, c 
vseka nadaljnja pola dia 2—» — Uredništvo in upravniStvo 

Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani — Naročnioa: me- 
ololetno din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50, 
Ljubljana, Gregorčičeva uL 23, TeL 25-52. Cek. rsA 60-404033. 



Pfi5tnina   plačana   v  gotovini. 

ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik  IV. V Ljubljani due 5. aprila 1947 Številka 15. 

VSKB1NA: 
75.  1ÏKU/   u   -,i;lic;iniu   Lindau,.  ^kupSčme   LBS   k   1     rednemu 

/:«-••1••.|11. 

7<>.  i.   -1 IM ilv   o   i7.(i.')|jii|'i   enako  lR-inkujorih   zdravil   ju   zdivi- 
slinili   |)ri'|),'U';;!ov. 

77. Odrwlba  o ukinitvi  />a»cbDJlj   dijaškiii  domov.. 
78. Dodatno  navodüo /a  izvajanji»  uredbe   . 1,•).    FLK.I.  da  »e 

mora orna  zemlja posejali. 
79. Odločba   o   imenovanju   drugostopne    konusi y   za    končno 

likvidacijo kmečkih dolgov. 

Kilami LJUDSKE SKUPŠČINE LES 

75. 

Ukaz 
predsedstva   Prezidija   Ljudske   skupščine   Ljudske 

republike Slovenije { 

o sklicanju   Ljudske   skupštine   Ljudske   republike 
Slovenije» k i. rednemu zasedanju . 

I'i'"ii .'.lst\<,   ''M/iuia    Lindske   skupščino   Ljudski'   ! 
SWi,-'iiijc ,c na jKwil;i«! •)(1. •-1••• ustaxe Ljud- 

ske  republike Slovenije 

o d I o č i I o : 
Ljudska  skupščimi   Ljudski»   republike   Slovenije   -se 

*kl te k   I.   rodnemu  zasedanju  ua dan   14.  aprila  1947 
v   Lii.iiiljarii 

(iiuMio  me.-U»  Ljiil)l|ana dup 4. apriia 1947. 
U. št. 12. 

Predsedstvo 

I*.    iiJiii Ljudsko skupščino Ljudsko republiko Sloveniji' 

Sekretar: Predsednik: 
i-ranec Lubej «. p. , Josip Vidmar H. r. 

•••••!, ODBEBBB, M¥01ILA,0iiL0ČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

76. 
Vlmisler 7.• ljudsko zdravstvo predpisuje na podlagi 

,22. člena -plesnih navodil o načelih za predpisovanje, iz- 
dajanje   in   zaračunavanje   zdravil    (Ur.   list   FLR.l   št. 
00/19-16) tale 

•> pravilnik 
o izdajanju enako učinkujnčili zdravil iu zdravilnih 

preparatov. 
1. člen 

Zaradi pomanjkanja nekaterih zdravil, izgotovljenih 
zdravil in zdravil a posebnim zažuitenim imenom (specia- 

litot) lahko javne, ročne in zavodske lekarne izdajajo 
namesto teh drugo, enako učinkujoča /xlravila in zdra- 
vilne preparate ne glede na to, pod kakim u: imenom 
so bili predpisani. 

2. člen 

• Kot  enako učinkujoča  zdravila  in   zdravilni   prepa- 
rati  veljajo izgotovljena zdravila  in  zdravila  \ posebno 
zaščitenim imenom, ki so enakega ,i)i podobnega, sestava, 
nakega aH sorodnega farmnkodinarnièiiPt'a delovanja in 
riakega terapevtskega  učinka 1er ki  so uvrščena v isto 

-kupino v H. členu. 

Skupine enako učinkujoč,li /d;:;\il in zdravilnih pre- 
paratov so: 

1. Pri alkaloidi opija: 
Apolon, Domopon, Exopon, Landanon, Laudopan, 

Narcopon, Neopan, Novopon, Opium foncentratum. Opo- 
jodinç.   Panopin.   Pantopon.  Papaveratum, Pavon. 

2. Fenil-etil barbiturui preparati: 
Dorminal. Eulumin. Gardenal. Luminal, Phé- 

nobarbital, Pheuobarbiton, Sevenal. 

H. Digitalisovi preparati: 
Adigan. Cedilanid, Digalen, Digiclariri. Digicor, Di- 

gifolin. Digilanatin. Digilanid. Diginorgin. Digipan, 
Digipuratum, Digitalin, Digitalis-dispert. Digitalis-dia- 
lysat. Dig/lysatum. LanacLirin. La na tin, Pandigal, 
Verodigen. 

4. Analeptiki pentametilenske vrste: 
Cardiazol, Cardioxyl, Inocardin. Leptasol, Metrasol, 

Pentazol,   Tetraoor. 

5. Analeptiki piridinske vrste: 
Anacardone, Analeptin, Cardiamin, Coramin, Cor- 

med, Eueoran,   Leptamin.   Nikelhamide. Surgil. 

•. Periferni analeptiki (adrenalinskega učinka): 
Suprifen, Sympathol, Veritol. 

7. Kombinirani analeptiki: 
Icoral, Tonokardin, Veriazol. 

8. Sulîoguajakolovi preparati: 
Erigon. Expectal, Novocol, Pulmo, Resyl, Siran SI- 

rolin, Skalin, Soriain, Sulfocol, Sulfotin, Tbiocalcit. 
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9. Kreozotovi preparati: 
Creophosan, Cresalcin, Famel, Kresival, Lactusin, 

Laetusol, Sirupus creosoti ladici. 

10. Saponinski ekspektoransi: 
Pertusan,   Pertusin, Tussipect. 

11. Efedrinski ekspektoransi: 
Efetussin, Efedril, Ephetonin-Hustensaft, Solphedrin. 

12. Ekspektoransi s sedativi: 
Codakol,  Plantakod, 

13. Sedativi pri kašlju: 
Acedicon, Dicodid, Dionin, E u ko dal, Novocodin, 

Paracodin. 

14. Antiacida: 
Alucol, A n a e i d, Caolinase, Gastro-sil, Magnesi- 

um perhidrol, Nentracid,  Neutralon. 

15. ffistidinski preparati: 
Bromistina, Qerulcin, Histidin-Gumpro, Isti- 

dina, Larostidin. 

16. Encimski preparati: 
Enzipan, Festal, PeptopancreasL 

17. Holagoga: 
Bilagit, Bilexabol, Bolease, Choleflavin, Cholotonon, 

Cystocholin, D e e h o 1 i n, Didrocholo, Degalol, Fela- 
gol, Felamin, Hepatin, Holagit, Opobyl, Vitacholin. 

18. Živosrebrni diuretiki: 
Diuzidron, Esidron, Mercurin, Mercurgan, Mersalyl, 

Novasurol,  No vu ral,  Novurit, Salyrgan. 

19. Urogenitalni antiseptiki piridinske vrste: 
Eue ist in,  Neotropin, Pyridium, Vestin. 

20. Secale preparati: 
Basergin, Chornutin Ergometrin, Ergotrate, 

Ergosecan, Gynergen, Novosecal, Secacornin, Secadrast, 
Secale-dispert, Secamin, Secoin, Secalysatum. 

21. Roboransi: 
Ferro, Hepatonicum, Optonicum, Panerinol, ttobor, 

Tonicum-Bayer, Tonicum-Gumpro, Toaicum-Roche, To- 
novin. 

22. Antiscabiosa: 
Benzyl-benzoate, Catamin, Escabîn, Favorin, Ku- 

tìgal, Mitigai, Novoscaban, Scabenol, Scabiosan. 

23. Preparati arzenobencola: 
Noo L C. I., Neo-arsphenamin, Neokharsivan, Neo- 

salvarsan, Novarsan, Novarsenobeacol, Novarsenobilon, 
Novofenarsan,  NovostaL 

24. Preparati sulfanilamida: 
Ambesid, Derganil, Gombardol, Prontalbin, Pronto- 

sil, Septazine, Streptacid, Streptacol, Sulfana, Sulfa- 
nilamide 

25. Preparati sulfapiridina: 
Dagenan, Donarsan, Eubasin, MB 093, Plurasol, Py- 

riamid, Pyridin, Pyridinderganil, Suifapiridin, Sulfo- 
ronin,  Sulphidine, Tioseptale. 

26. Preparati sulfatiazola: 
Cibazol, Derganil-Thiazol, Elendroo, Irgaîen, Irga- 

mid, Mictrotan-tbiazol, Neo-Donersan, Novoseptale, Sul- 
f Aüasei* Thjasenül, •••&••• liitimegüLy      " • 

i 

27. Preparati sulfaguanidina: 
Succinil-sulfathiazol, Sulfaguanidin, Sulfa-» 

suxidine. 

28. Preparati suliacetamida: 
Albucid, Steramid, Sulamid, Sulfacet. 

29. Jetrni preparati: 
Campolon, Extractum-hepatis, Jetropon, Hepracton, 

Hepamult, Heparglandol, Heparon, Hepatopson, He- 
patrat, Liver-extract, Martol, Perhepar, Pernaemon, Pro. 
cythol. 

30. Ekstrakti želodca: 
Binaemon, Perstomin, Stomopson, Ventraemon, Von- 

trocitol, Ventroceulin. 

31. Preparati zadnjega režnja hipofize: 
Extractum     pituitary,     Glandnitrin,     Hypophysin, 

Oxytocin, Piton, Pituglandol, Pituigan, Pituisan, Thy- 
mophysin. 

32.. Preparati ščitne žleze: 
Elityran, Thyreoidin, Tbyreoid tablets, Tyroxin, 

Thyreoideae-tablete. 

33. Preparati kortikalne substance nadobistne žleze: 
Cortidyn, Cortigen, Cortiron, Doca, Percorten. 

34. Testikularni preparati: 
Androstin, Anertan, Erugon, Hormogland-fonicum- 

masculin, Perandren, Sterandril, Testiculi tbl., Testilor- 
tan, Testogen, Testoglandol, Testoviron, Testosteron. 

35. Ovarialni preparati: 
Glanduòvin, Hormogland — tonicum fern., Menlor- 

mon, Ovarialbormon, Ovarii tabi, Ovarium — Panhor- 
mon, Ovosan. 

36. Corpus luteum preparati: 
Luteocyclin, Luteogan, Luteolipoid, Luteosan, Lu- 

tren, Progestine, Progestoral, Proluton. 

37. Preparati folikularnih hormonov stilbenske vrste 
(naravni in sintetični): 

Akrostilben, Benzo-Gynoestril, Benzoestrofol, Cyren, 
Estrofol, Folipex, Glandubolin, Gynoestril, Menformon, 
Oestromenin, Ovarial-Folliculin, Perlatan, Ovocyklin, 
Progynon, Progynon-Boleosun, Stübarol, Stilboestrol, 
Unden. 

38. Preparati A vitamina: 
Akseroftol, Avoleum, Euvitol, Halivitan, Vita* 

min A, Vogan. 

39. Preparati A+D vitamina: 
Astralin, Adisole, Decamin, Jekocitrol, Je- 

ko s lad, Halsterin, Provitin, Sanostol, Vitamin A+D, 
Ulytin, Vitadon, Vitaplex A+D. 

40. Preparati Bi vitamina: 
Aneurin, Beozyn, Benerva, Betabion, Betasteril, 

Bctaxin, Orypan, Thiamine hydrochloride, Vitaplex B. 

41. Preparati •• vitamina' (laktoflavina): 
Beflavin,   Lactoflavin,   Riboflavin. 

42. Preparati Be vitamina (nikotinske kisline)': 
Acid nicotinic   Aßelagria,   Benicot, Nicotene, 

Nicotüamid. 
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43. Preparati C vitamina: 
j Acidum aseorbinicum, Ascorbic-acid, Ascorbin, 

As čorb it, Cantan, Cebion, Cevita, Proscorbin. Re- 
doxon. 

44. Preparati C vitamina e kalcijem: 
Calcipot C, Eukalcin C, Kalcevit. 

45. Preparati D vitamina: 
Calciferol, Devitol, Ergosterin, Radiostol, Ste- 

rogyl, Vigantol, Viosterol, Vitadol, Vitamin D. 

46. Preparati E vitamina: 
Ephinal, T oko f eroi, Vibeta, Vitaplex E, Vito- 

monta. 

47. Preparati K vitamina: 
Acetomenophtone,   Hemodal,  Karanum,   Kavitamin, 

K a v i t a n , Synkavit. 
48. Rentgenološka kontrastna sredstva Za pregled 

prebavnega trakta: 
Citobarium, E u b •,•, Neobar, Novobarium, Ven- 

trobaryt. 
49. Preparati za cholecistografijo: 
Biliscledan, Colefanina, lodopbtalein solubile, Iodo- 

ray,   Jod-totragnost,  Opacin, Oral-tetragnost. 

50. Preparati za pielografijo: 
Iodoxylum, Neo-Iopax, •••-Abrodil, Pyelec- 

tan,   Uroselectan. 

51. Preparati za bronhografijo: 
Iodinol, Iodato!,   I o d i p i n ,   Lipiodol, Neoliydriol. 

Zdravilni preparati domačega izvora so tiskani razprto. | 

4. člen 

Zdravilni preparat se lahko nadomesti z drugim ena- 
ko učinkujočim samo iz iste skupine, in to prvenstveno 
z zdravilnim preparatom domačega izvora. 

Minister za ljudsko zdravstvo smo po potrebi z od- 
ločbo izpreminjati in dopolnjevati seznam enako učinku- 
jočih zdravil in zdravilnih preparatov. 

5. člen 

Lekarna mora izdati v prvi vrsti od zdravnika pred- 
pisano zdravilo oziroma zdravilni preparat. Ako pred- 
pisanega zdravilnega preparata nima, mora izdati enako 
učinkujoči drug zdravilni preparat iz iste skupine. Ako 
nima v zalogi zadostne količine predpisanega zdravila, 
pa sme izdati tudi brez poprejšnjega sporazuma z zdrav- 
nikom manjšo količino zdravila, ne sme pa izpreminjati 
sestava zdravila. 

Pri ponavljanju recepta (repeticije) mora lekarna 
izdati v prvi vrsti z receptom predpisani zdravilni pre- 
parat; ako tega nima, bo izdala tisti drugi enako učin- 
kujoč^ preparat, ki jo bil poslednjič izdan na isti recept, 
gelo čo tega ne bi bilo, smo izdati drug enako učinku- 
joči preparat iz iste skupine. 

6. člen 
Lekarne smejo še: 
1. namesto vseh patentiranih preparatov in zdravil 

z zaščitenim imenom iidati na predpisani recept magi- 
stralno zdravilo identičnega sestava; 

2. namesto tabletiranih, enostavnih aU kombiniranih 
zdrav I izdati ob pomanjkanju zdravilo v prašku istega 
aestavai | 

3. namesto Champhora vera izdati Camphora sinte- 
tica in namesto Oleum Olivae — Oleum Sesami ali Ole- 
um H elianti. 

4. Od podlog za mazilo se smejo izdajati Adeps sni- 
lis, Vaselinum album ali Ilavum, Unguentum Parafini 
album ali flavum, pač po tem, kakšne vrste masti imajo 
na razpolago. 

Kadar gre za podlogo mazila v zdravilih za oči, za- 
menjava ni dovoljena. 

7. člen 

Lekarna mora v vsakem primeru zamenjave zdra- 
vila ali posamezne njegove sestavine v magistralnem 
zdravilu natančno označiti na samem receptu, kaj in ka- 
tero količii.o je izdala ter le to tudi zaračunati. 

8. člen 

Lekarne morajo v postopanju po tem pravilniku gle- 
dati na to, da ne povzročijo pri bolniku negotovosti ali 
zmote; v dvomljivih primerih pri uporabi pravilnika se 
morajo lekarnarji poprej posvetovati s prizadetim zdrav- 
nikom ozir. ustanovo, če je ta v istem kraju. 

9.  člen 

Prekršitve toga pravilnika bodo kaznovali, če ne gre za 
težje sodno kaznivo dejanje, izvršilni odbori okrajnih 
(mestnih) ljudskih odborov s kaznijo prisilnega dela brez 
odvzema prostosti do 6 mesecev ali z denarno kaznijo do 
10.000 din v korist socialnega fonda okrajnega (most- 
nega) ljudskega odbora. 

Zoper kazenske odločbe je dopustna pritožba v 15 
dneh po priobčitvi odločbe na ministrstvo za ljudsko 
zdravstvo. 

Neiztirljive denarne kazni ee spremene v kazen pri- 
silnega dela brez odvzema prostosti, računajoč vsakih 
začetnih 50 din za 1 dan prisilnega dela brez odvzema 
prostosti, vendar ta nadomestna kazen ne sme trajati 
aalje od C mesecev. 

Državni uslužbenci, ki prekršijo določbe toga pra- 
vilnika, 6o odgovorni tudi disciplinsko. 

10.  člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRS<. 

Ljubljana dne 13. marca 1947. 
111-b št. 13V3/1. 

Minister za ljudsko zdravstvo: 
Dr. Ahčin Marjan s. r. 

77. 

Na podlagi 38. člena ustave FLRJ, 37. člena ustave 
LRS, uredbe vlade Ljudsko republ ke Slovenije o visoko- 
šolskih in srednješolskih dijaških domovih ministrstva 
za prosveto vlade LRS z dne 8. marca 1946 (Ur. Jist LRS 
št. 106/22 z dne 16. marca 1946) in zaradi uspešno za- 
ščito vzgoje mladino v duhu ustavnih načel FLRJ iz- 
dajam 

odredbo 
o ukinitvi zasebnih dijaških domov 

1. Člen 

Vsi zasebni dijaški domovi v kateri koli obliki in 
a» glede na âteyjlp oskxbavaacev ee kot vzgojne usta- 
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nove ukinjajo^ Upravitelji domov so dolžni v osmih dneh 
po uveljavitvi te odredbe sporočiti ministrstvu za pro- 
sveto število oskrbovancev z navedbo njihovega social- 
nega stanja. 

Ministrstvo za pros veto izvede potrebne ukrepe za- 
radi nadaljnje preskrbe oskrbovancev. 

2. člen 
Ta odredba ne posega v lastninska razmerja oseb 

oziroma ustanov, ki so upravljale ukinjene zasebne di- 
jaško domove. 

3. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRST. 

V Ljubljani dne 2. aprila 1947. 
Št. K—111/1. Minister za prosveto: 

Lidija Öentjurc s.  r. 

78. 

Dodatno navodilo 
ministra za kmetijstvo iu gozdarstvo LRS za izvaja- 
nje uredbo vlado FLRJ,   da se mora orna zemlja 

posejati 
Na podlagi 7. člena uredbe vlade FLRJ z dne 10. 

februarja 1947, da se mora orna zemlja posejati (Ur. list 
FLRJ št. 102/13), predpisujem v soglasju e predsednikom 
vlade LRS dodatno k že izdanim navodilom z dne 1- 
marca 1947 (Ur. list LRS St. 58/11) tole 

navodilo : 
Za orno zemljo, ki jo da v zakup krajevni ljudski 

odbor po 4. členu navedene uredbe, se mora plačati za- 
kupnina v naravi. V:šino zakupnine določi krajevni ljud- 
ski odbor s potrditvijo okrajnega ljudskega odbora. Zna- 
ša naj najmanj 2%, največ pa 25% pridelka. Vsa za- 
kupnina gre v državni Sitni fond. 

To navodilo ne velja za zakupne pogodbe, ki so jih 
krajevni ljudski odbori sklenili po 4. členu zakona o 
obvezni obdelavi kmetijskih zemlji.se in začasni ureditvi 
zemljiškega zakupa z dne 26. aprila 1946 (Ur. list LRS 
št. 130/32). V veljavi ostanejo tudi zakupne pogodbe, 
ki so jih krajevni ljudski odbori sklenili po 4. členu na- 
vedene uredbe že pred objavo tega navodila. 

Ljubljana dne 28. marca 1947 
••. št. 282/05. Minister  za  kmetijstvo 

in  gozdarstvo  LRS: 
Ins;. Levstik Jože s. r. 

79. 

Odločba 
o imenovanju drugostopno komisije za končno likvi- 

dacijo kmečkih dolgov 

Na podlagi '-. točke odločbe predsednika vlade LRS 
št. 1321••-47 7. dne 3. II. .1947 

imenujem 
za člane drugostopne komisije po 5i odstavku «. člena 
zakona o končni likvidaciji kmečkih dolgov tovariše: 

1. Perneta   Dušana,   referenta  v  ministrstvu 
za finance LRS, 

2. Pleiw*:isa   Karla,   sodnika okrajnega  sodi- 
šča v Ljubljani in 

3. K r i ž a j a   Pavleta,   geodeta pn oddelku za 
kataster v ministrstvu za finance LRS. 

Ljubljana dne 18. marca 1947. 
Št. 1321—H—47. 

Minister  za   finance   LRS: 
Polip Zoran s. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 7 z dne 24. januarja l«47: 

60. Obvezna razlaga prvega in tretjega odstavka 0. člena 
in prvega odstavka 7. člena splošnega zakona o za- 
drugah. 

61. Obvezna razlaga četrtega odstavka S. čiena splošnega 
zakona o zadrugah. 

02. Obvezna razlaga četrtega odstavka 7. člena »pio.-nega 
zakona o zadrugah in 4. točke pod c) v 29. členu 
splošnega zakona o ljudskih odborih. 

63. Obvezna razlaga 11. člena zakona o ugotovitvi pra- 
vice do pokojnine in o upokojitvi državnih usluž- 
bencev. 

64. Odredba o kategorizacij, državnih gostinski!) .uni- 
jeti j. 

65. Odredba  o   roku   za   registracijo  kmetijskih  strojev. 
&>. Odločba o spremembi odločbe o tipizaciji proizvodnje 

bombažnih tkanin. 
67. Odločba o dopolnitvi poštne, telegrafske in telefonske 

taksne tarife. - • 
08. Odločba  da   se  dovol'   obnova  delovania   SuinuMojn; 

demokratski stranki. 
69. Odločba o novih renali konoplje za \lakna. 

At » i. dne 28. januarja 1•47: 

70. Uredba o nadomestilu protesta s pošiljatvijo prepisa 
men ce ali <Vka. 

71. Uredba o praznikih v frinielu zakona o menici J it 
zakona o čeku. 

72. Uredba o odpravi Komisije za ljudsko premoženje 
vlade FLRJ (preje Državna uprava ljudskega imetja/ 

73. Uredba o ustanovitvi generalnih :n glavnih ravnatelj- 
stev ministrstva za industrijo FLRJ. 

71. Odredba o dnevnih obrokih kruha. 
75. Odredba o razveljavljanju druge točke odredbe o 

spremembi setvenega načrta za konopljo, sladkorno 
peso in sončnice ter o obveznostih, k; jih imata za 
izvedbo tega načrta ministrstvo za kmetijstvo i» go- 
zdarstvo FLRJ in ministrstvo za industrijo FLRJ. 

76. Odločba o odstotku rednega dobička, ki se knjiži v 
korist specialnih gostinskih podjetij zveznega pomena. 

77. Odločba o odstotku prispevka v sklad vodstva iz 
izrednega dobička državnih gostinskih podjetij zvez- 
nega pomena. 
Popravek uredbe o ustanovitvi m pristojnosti Glavno 
geodetske uprave. 
Popravek  uredbe  o organizaciji  hidrometeorološke 
službe. 

Izdaj'a: ^Uradni list LRSc. — Urednik: Ivo Lapajne; tieka Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani — Naročnina: me- 
sečno «lin 24.—. četrtletno: <iin 70.—, polletno din 135.—, celoletno din 260—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, 
vsaka nadaljnja pola din 2—. — uredništvo in up/avniStvo: Ljubljana, Gregorčičeva nI. 23. Tel 25-52. ček. *••. GO—404033. 
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VSEBINA: 
SO. Poslovnik   Ljudske «kupicme  LRS. 
M. Uredba n  likvidaciji   kreditnih zadrug. 
b2. Odredba   >,  obvezni   prijav;   kmetijskih   strojev  iij   kmetij- 

skega orodja bivših  vaških  strojnih skupnosti. 

--   Zapisnik  1. seje I.  rednega  zasedanja  Ljudsko ekupšiiae 
LRS dne 14. aprila 1947 v Ljubljani. 

LJUDSKA SKUPŠČINA LRS 

80. 

Predsedstvo Ljudske skupščine LRS objavlja, da je 
bil na seji Ljudske skupščine LRS dne 14, aprila 1947 
sprejet naslednji 

poslovnik Ljudske skupščine LRS 
I. Sestanek poslancev in potrditev njihovih mandatov 

J. eleu 

Na prvi sej j novoizvoljene Ljudske skupščine pred- 
seduje po letali najslaiejSi navzoči poslanec. 

Tajniške dolžnosti opravljajo trije poslanci, ki jih 
izbere skupščina na predlog predsednika. 

Ko navzoči poslanci izročijo predsedniku potrdila, 
'k* a? Jim i*0 izdale volivne komisije, izvoli skupščina 
verifikacijskj odbor enajstih članov. Ta se voli po listah 
in po načelu sorazmernega predstavništva. Kandidatno 
1'islo more predložiti vsak poslanec. Način glasovanja 
določi skupščina. 

Ko si verifikacijskj odbor izbere predsednika, pod- 
predsednika in tajnika 1er to izvolitev naznani skup- 
ščini, se prva seja skupščine zaključi. 

2. člen 

Verifikacijski odbor pregleda poslanska potrdila, 
vse volivne spise in vse pritožbe zoper volitve ter pred- 
log skupščini poročilo, ki se razmnoži in pošlje vsem 
poslancem. 

Ko jo poročilo razposlano poslancem, skliče pred- 
sednik verifikacijskega odbora za naslednji dan sejo 
skupščine, na kateri se razpravlja o poročilu verifika- 
cijskega odbora. 

Do izvolitve predsedstva skupščino vodi njene seje 
predsednik verifikacijskega odbora. 

Skupščina more potrditi ali razveljaviti izvolitev po- 
slanca aH odložiti svojo odločbo in odrediti, da se izvrše 
potrebne poizvedbe. Za preiskavo spornih vprašanj se 
lahko izvoli poseben (revizijski) odbor. 

Vsak poslanec ima pravico prisostvovati in odločati 
na sejah skupščine vse dotlej, dokler se ne razveljavi 
njegova izvolitev, ne more pa glasovati o svoji lastni 
izvolitvi, če se o njej posebej glasuje. Poslanec, čigar 

potrdilo o izvolitvi naj se po predlogu verifikacijskega 
odbora razveljavi, nima toliko časa glasovalne pravice, 
dokler njegova izvolitev ni potrjena. 

3. člen 

Ako se mandat poslanca razveljavi zaradi tega, ker 
poslanec nima pogojev za izvolitev, se pokliče za po- 
slanca njegov namestnik; ako tudi ta nima pogojev « 
izvolitev, odredi skupščina v oni volivni enoti nove 
volitve. 

Zadnje odredi skupščina tudi takrat, ako so mandat 
razveljavi zaradi nepravilnosti pri volitvah, zaradi ka- 
terih se smatra, da kandidat sploh ni izvoljen za po- 
slanca. 

Določbe prvega odstavka veljajo tudi za primer, d» 
poslanec umre ali da mu sicer preneha mandat, 

4. člen 

Po končani razpravi o poročilu verifikacijskega od- 
bora izjavijo tisti poslanci, ki so bili izvoljeni v več 
volivnih enotah, kateri mandat hočejo obdržati. Poslanec, 
ki tega ne izjavi, velja za izvoljenega v oni volivni enoti, 
v kateri je dobil največ glasov. 

Poslanci, katerih volitev je potrjena, opravijo, lei 
podpišejo nato naslednjo prisego: 

>Prisežem pri časti svojega naroda in pri svoji časti, 
da bom kot ljudski poslanec vedno zvesto zastopal ia 
branil demokratične pravice ljudstva, svobodo sloven- 
skega naroda in Ljudsko Republiko Slovenijo; da bom 
zvesto branil neodvisnost, bratstvo in enotnost narodov 
naše skupne domovine Federativne Ljudske Republike 
Jugoslavije; da bom vedno branil in krepil pridobitve 
narodnoosvobodilne borbe, da bom posvetil vse svoje 
sile in vse svoje znanje napredku, blaginji in sreči delov- 
nega ljudstva in da bom svojo poslansko dolžnost izpol- 
njeval neumorno in zvesto.c 

Predsedstvo skupščine 

5. člen 

Skupščina voli predsednika, podpredsednika in tli 
tajnike, in sicer zaporedno vsakega z relativno večino 
oddanih glasov. Pri enakosti glasov odloči žreb, KaSa 
glasovanja določi skupščina. 
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6. elea 
Predsednik zastopa skupščino, vodi • vzdržuje red 

au sejah ter skrbi Za redno in hitro opravljanje poslov 
v pisarnah -Kupšoim:. Nadalje skrbi za to, da delo v 
odborih ae zastaja in da se ao prekinja. Predsednik ime- 
nuje vse pisarniško osebje, izdaja odločbe o službenih 
razmerjih s*kupščmskih uslužbencev in izvaja disciplin 
»ko oblast uad njimi. 

Co je predsednik zadržan, ga nadomestujo podpred- 
sednik. 

7. člen 

uol/.no=l tajnikov je, da poimensko kličejo poslance, 
.-eatavijajo zapisnike sej. čitajo v skupščini predloge in 
drugo spise ter skrbe za to, da ee piâejo zapiski o od- 
ločbah skupščine, o načinu m rezultatu glasovanja in 
o vratnem redu govornikov. 

Eden tajnikov, Id ga določi predsednik, vodi nepo- 
sredno nadzorstvo nad celotnim  pisarniškim delom. 

Ce so vsi tajniki zadržani in no morejo opravljati 
dolžnosti, jih začasno nadomestujejo poslanci, katere 
določi predsednik. 

Odbori 

8. člen 

Za preučevanju in pripravljanje zakonskih predlo- 
gov in predlogov o drugih vprašanjih izvoli skupščina 
od bo ; e. Odbori so »talni aLi posebni. 

Stalni so; 1. zakonodajni odbor, 2. odbor za gospo- 
darski načrt in finance, 3. mandatno-imunitetni odbor, 
4. administrativni odbor in ô. odbor za prošnje in pri- 
tožbe. 

Posebni odbori se izvolijo za proučevanje takih za- 
konskih predlogov ali drugih predmetov, za katere skup- 
ščina spozna, da jih je treba izročiti posebnemu odboru. 

Stalni odbori trajajo do razpusta skupščine, posebni 
pa, dokler ne izvrše poverjenega jim dela. 

Skupščina lahko vsak čas razreši vsak odbor in izvoli 
novoga ali pa razreši posamezno njegovo filano in izvoli 
nove. 

Skupščina more izvoliti tudi posebno preiskovalne 
in anketne odbore za posamezna vprašanja. 

9. člen 

Odbori so volijo po listah in po načelu sorazmernega 
predstavništva. Kandidatno listo more predložiti vsak 
poslanec. 

10. člen 

Zakonodajni odbor je sestavljen ix enajstih članov, 
odbor za gospodarski načrt in finance iz devetih članov, 
drugi odbori pa iz petih članov. Posebni odboy imajo 
po toliko članov, kolikor jih določi skupščina v vsakem 
posameznem primeru. 

11. člen 

Vsak odbor si izvoli predsednika, podpredsednika 
in tajnika. Če je predsednik odbora zadržan, ga nado- 
mestujn podpredsednik, čo pa je tudi podpredsednik za- 
držan, pa po letih najstarejši član odbora. 

Odbori delajo po poslovnikih, ki si jih sami pred- 
pišejo; poslovniki odborov morajo hiti v ekladii s tem 
poslovnikom. 

Vabila za odborov© seje eo objavijo na posebnem 
mislil v poslopju, kjpr se vrše seje. poslati pa se morajo 
osebno vsakemu članu odbora, čo ob zaključjku zadnjo 

seje  nista   bila  določena   dan   in   ura   prihodnje   odbo- 
rov e seje. 

Skupščina določi rok, v katerem mora odbor pred- 
ložiti poročilo. Co odbor tega v določonem roku ne stori 
ali mu skup^-ina ni roka podaljšala, sme skupščina izvo- 
liti nov odbor. 

Odbor more odločati, če je navzoča več kakor polo- 
vica njegovih članov. Veljavno sklepa z večino glasov 
navzočih članov. 

Odbori vodijo zapisnike o svojem delu, v katore 
vpisujejo imena navzočih članov, njihove predloge i* 
odborovo odločbe. 

12. člen 

Vsak član odbora sme dajati predlogo o posameznih 
členih zakonskih predlogov, o katerih se razpravlja, 
0 vsakpm lakom predlogu mora odbor odločiti. 

18. člen 

Odbori smejo delati tudi v času, ko skupščina ne 
zaseda. 

14. člen 

Ko je predmet v odboru dovršen, določi odbor svo- 
jega poročevalca, ki v skupščini prečita ter brani poro- 
čilo in predlog odbora. 

Ce eo odbor razdeli na večino in manjšino, ima vsaka 
stran svojega posebnega poročevalca. Vsako ločeno mi- 
šljenje je troba izročiti pismeno odboru, ki ga vzpo- 
redno s poročilom večino predloži skupščini. Clan od- 
bora, ki jo dal ločeno mišljenje, sme braniti svoje mi- 
šljenje na seji skupščine. 

15. člen 

Sejam odborov sme prisostvovati vsak poslanec. 
Razen odborovih članov imajo na sejah odborov .na- 

vico govoriti samo člani vlade in vladni odposlanci. 
Odborovim sejam mora prisostvovati član vlade, 

čigar zakonski predlog je v razpravi, ali njegov od- 
poslanec. 

16. člen 

Vsi člani odbora morajo biti v času, dokler odbor delu, 
stalno v kraju, kjer ekupščina zaseda in morajo vestno 
opravljati svoje dolžnosti odborovih članov. Odborove 
člane, ki neupravičeno izostanejo od odborovih sej, sme 
odbor na predlog katerega koli člana prijaviti skupščini, 
da skupščina odloči o njih odstavitvi. 

17. člon 

Odborj smejo po svojih predsednikih neposredno 
občevati s člani vlade. 

Sejo skupščino 

18. člen 

Sejo skupščino otvarja predsednik, ki vodi razpravo 
in skrbi, da se odredbe poslovnika natančno izvajajo 
ter da so vzdržuje red. Ce je zadržan, ga nadomestuje 
podpredsednik. 

Predsedujoči ne äodelujo pri razpravi in tudi no pri 
glasovanju. Ce so glasovi enako razdeljeni, odloči glas 
predsedujočegn. 

19. člen 

Seje «kupščine so javne. Spromeniti so smejo v 
tajne, kadar na predlog predsedujočega, vlado ali k»- 
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kegu   poslanca   tako   odloči   skupščina.   O   predlogu   si- 
glasti je brez razprave. 

O predmetih, za katere je izglasovana tajnost, se 
razpravlja tajno tudi v odborih, če skupščina drugače 
ne odloči. 

Vladne izjave in predlogi, dam na tajnih sejah, se 
smejo objaviti samo y. dovoljenjem vlade. 

20. cleri 

Uazen na javni in na tajni seji se sine skupščina 
sestati na predlog predsednika skupščine, predsednika 
vlade ali kakega poslanca tudi na konference. Na Kon- 
ferencah smejo biti navzoči samo poslanci in člani vlade. 
Konference  ne morejo obvezno odločati. 

21. člen 

Dnevni red za vsako sejo določi brez lazprave sama 
skupščina na predlog predsedujočega ali kakega po- 
slanca. Pred zaključkom seje se določi red za nasled- 
ijo sejo. 

Dnevni red se objavi s posebnim oglasom na dolo- 
čenem  mestu v poslopju, v  katerem  skupščina zaseda. 

Če so dnevni red, določen za sejo, ni mogel na tej 
seji izčrpati zaradi nezadostnega števila navzočih poslan- 
cev, objavi predsedujoči, da velja za prihodnjo sejo isti 
dnevni red, ki je ostal neizčrpan, z dodatkom tistih točk. 
ki jih je po samem poslovniku treba dati na dnevni 
red in za katere je skupščina že prej odločila, da go 
bodo tega dne dale na dnevni red. 

22. člen 

Sejni zapisnik vodlijo tajniki po vrsti, kakor to dolo- 
či predsedujoči. 

V zapisnik se vpisujejo: 
1- sporočila predsedujočega in vlade. 
2. predmeti, o katerih je skupščina odločala, in od- 

ločbe, ki so bile o njih izdane, z načinom glasovanja 
'n •; števili glasov --za." in -proti'- pri poimenskem da- 
rovanju, 

;5- predmeti, za katere skupščina odloči, naj »e vpi- 
šejo v zapisnik. Govori poslancev se ne vpišejo v zapis- 
nik, pač pa so navedejo imena govornikov >zac in 
>proii<. 

23. člen 

Na začetku seje se prebere zapisnik  prejšnjo seje. 
Vsak poslanec ima pravico dati k zapisniku pri- 

pombo. Ce tajnik izjavi, da ne sprejme dano pripombe, 
m da ostaja pri svoji redakciji, odloči skupščina o tem 
brez razprave. Ce skupščina spozna, da je pripomba 
utemeljena, mora tajnik z ozirom nanjo popraviti zapis- 
nik. Dokončno sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči 
in tajnik, ki ga je vodil. 

Zapisniki eo objavijo v >Uradnem listu LRS<. 

24. člen 

Pred prehodom na dnevni red dajata predsedujoči 
in vlada skupščini sporočila, ki zadevajo njo. Nato smejo 
poslanci poslavljati kratka vprašanja predsedniku skup- 
ščine, predsedniku vlade in posameznim članom vlade 
«kladno z 38. členom tega poslovnika. 

Nato se preide na dnevni red. 
Vlada sme dajati poročila ob vsakem «•$• med &•••* 

25. člen 

Na seji skupščine imajo pravno govoriti samo po- 
slanci skupščine, člani vlade in na zahtevo '"lana vlade 
njegov odposlanec. 

Nihče ne sme govoriti, preden m /.jiiP-val • dobil 
besede od predsedujočega. 

Predsedujoči daje besedo po vrstnem redu prijav, 
razen v primerih, če je v poslovniku drugače določeno. 
Članom vlade da besedo, kadar jo zahtevajo. Od borovi 
poročevalci sinejo govoriti po večkrat in izven vrstnega 
reda. če tako zahteva potreba razprave. 

Vsak prijavljen govornik ima pravico svo| \istni 
red  odstopiti   drugemu   prijavljenemu  govorniku. 

Poslancu, ki želi govoriti o kršitvi poslovniku ali 
dnevnega reda, se da beseda čim io zahteva. Njegov 
govor sme trajati največ pet minut in o tej zadevi ne 
more govoriti noben drug poslanec. Ce po pojasnilu 
predsedujočega govornik ostane pri trditvi, da sta bila 
poslovnik ali dnevni red kršena, pozove predt-edujoči 
takoj skupščino, da o tem vprašanju odloči brez raz- 
prave. 

2*i. <ien 

Govorniki se prijavijo k be>edi. oiin »e razprava 
otvori. Vsak poslanec, ki se javi k besedi, mora izjaviti 
ali bo govoril za ali proti predlogu. Ko se razprava 
začne, da predsedujoči najprej besedo prvemu prijav- 
ljenemu govorniku »za«-, nato enemu izmed govornikov 
>protk, če so se prijavili, in tako po vrsti. 

Govornik sme govoriti samo o vprašanju, ki je ua 
dnevnem redu. Kazen predsedujočega ne sme nihče drugi 
seči govorniku v besedo, niti ga ne sme opomniti k redu. 

27. člen 

Razen članov vlade in odborovih poročevalcev ne 
more nihče govoriti več kakor enkrat, razen če mu 
skupščina to posebej dovoli. 

Govor poslanca sme 1 rajati največ pol ure. 
Poslancu, ki zahteva besedo, da bi popravil na- 

vedbo, ki je bila napačno podana in je dala povod za 
nesporazum, ali zahteva besedo zaradi osebnega pojas- 
nila, se da beseda takoj po končanem govoru, ki je dal 
za  to povod, govoriti  pa  m-  ^mo VPč kakor  poj  minut. 

2K  člen 

Sej« zaključuje predsedujoči. Ce dnevni ied ni iz- 
črpan, zaključi sejo samo s privoljenjem skupščine, ko 
objavi dnevni red za prihodnjo sejo, kakor ga je bila 
skupščina prej določila. Novo sejo sme predsedujoči 
sklicati tudi pismeno. 

Predložitev zakonskih predlogov  in  resolucij 
ter razprava o njih 

29. člen 

Zakonske predloge smejo staviti vlada, irj'eni člani 
in vsak poslanec. V imenu vlade smejo staviti zakonski 
predlog samo člani vlade. 

Veak zakonski predlog inora bili izročen predsed- 
niku skupščine pismeno v obliki, v kakršni se izdajajo 
zakoni. Predsednik skupščine izroči vsak zakonski pred- 
log takoj po prejemu pristojnemu odboru. 

30. člen 

Predsednik skupščine mora obvestiti skupščino na 
ßxvä grihodjjji eeü o ßrejeiüi 'zakonskih predlog} lu 
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Kadar je zahtevaua nujnost za zakonski pretiloj;. 
odloči skupščina • ••• /.aniev, brez razprave. Če je 
zahteva stavljena od po-iancev, vpraša predsednik poprej 
vlado za mnenje. Zahteva [X> nujnosti se mora p red lož ti 
pismeno, prvi predlagatelj pa io sme obrazložiti uttmeno. 

Će skupščina zahtevo po nujosti sprejme, pošlje pred- 
log takoj pristojnemu odboru, ki ga vzame v delo pred 
vsemi drugimi preumet . Skupščina določi odboru rok. 
v katerem mora bit sotov * svojim poročilom. Če odt.or 
v določenem roku delu tir -Ir-konča m mu skupščina roka 
ne podaljša, sme skupščina predlog vzeti v razpravo tudi 
brez odborovega  jjoroč.la ah  pa  izvolili  nov odbor. 

•M. člen 
Predsednik   skupščine skrbi za to, da  se zakonski 

predlogi in poročila odborov razmnožijo m razdelijo med 
poslance pred razpravo o predlogih. 

:'.2. člen 
Razprava in sklepanje o zakouskih predlogih v skup- 

ščini je na naslednji način: 
O vseh zakonskih  predlogih je samo eua  razprava. 
Razprava začne s poročilom, katerega poda poroče- 

valec onega odbora, Ici je o predlogu razpravljal. Ko je 
bilo to poročilo podano, sme član vlade, ki je zakon pred- 
lagal, al: njegov pooblaščenec obrazložiti zakonski predlog 
in morebitne amandmane. 

Nato izrazijo poslanci svoje načelno mišljenje o za- 
konskem predlogu kakor tudi svoje mnenje o njegovih 
poedinih poglavjih ali členih; pr. tem morejo staviti 
svoje predloge za spremembo ali dopolnitev posameznih 
dlcnov predloga zakona, a jih morajo predložiti obenem 
tudi pismeno. Ako član vlade, ki je stavil zakonski pred- 
log, predloži amandman, mora poročevalec odbora izja- 
viti, ali v imenu odbora amandman sprejme ali ne. 

V teku razprave morejo poslanci predlagati, da so 
predlog zakona vrne odboru. Tak predlog more staviti 
en poslanec, toda potrebno je, da ta predlog podpreta 
vsaj še dva poslanca, ker s.cer skupščina o tem predlogu 
ue sklepa. 0 takem predlogu se sklepa z dviganjem rok 
brez razprave. 

Ob koncu razprave izjavi član vlade, ki je zakonsld 
predlog stavil, in odborov poročevalec, katere predloge 
na spremembo ali dopolnitev predloga zakona si osva- 
jata in katere zavračata. 

Po zaključeni razprav, pozove predsedujoči odboro- 
vega poročevalca, da čita zakonski predlog člen za čle- 
nom; če je predlagan amandman, ga poročevalec čita pri 
členu, na katerega se nanaša. Amandman vlade so sma- 
tra za sestavni del  predlo/enega  zakonskega besedila. 

Skupščina glasuje o vsakem členu z dviganjem rok. 
0 amandmanih. ki so jih predlagal poslanci, se glasuje 
samo, če si skapščina ni osvojila člena, predlaganega od 
vlade oziroma odbora. 

Ko je bil predlog izglasovan v posameznostih, je 
glasovanje o predlogu v celoti. Glasovanje je praviloma 
z dviganjem rok Za važnejše zakone sme predsedujoči 
odrediti, da se gla*uje poimensko Poimensko se glasuje 
tudi takrat, kadar to zahteva vsaj deset poslancev. 

Po glasovanju objavi predsednik izid glasovanja. 

33. člen 
Ce je odbor spoznal, da je treba zakonsk' predlog 

poslanca v načelu odkloniti, odloči o tem predlogu skup- 
ščina bre? razprave pn zfi^l'^nm "^borovega poročevalca 
in prvega podpisanega predlagatelja. 

'•U. člen 

Ko predloži odbor za gospodarski načrt in finance 
skupščin proračun ali gospu-iarski plan. morata Uiti 
takoj dana na prvo točko dnevnega reda. Prednost imajo 
samo predlogi in interpelacije, ki --o bilo razglašene za 
nujne. 

Za predlog proračuna se glasuje skupno - fiiiančumi 
zakonom, ki je njegov sestavni del. 

Pri razpravljanju o proračunskem predlogu se čilu 
samo finančni zakon, o proračunu se pa glasuje po raz- 
delkih; pred glasovanjem o vsakem razdelku prečita po- 
ročevalec amandmane, ki še na ta razdelek nanašajo; 
o amandmanih se glasuje le. če je predlog vlado pro- 
padel. 

;!5. člen 

Zakone razglaša Pre/.idij Ljudske skupščino s svojim 
ukazom, ki ga podpišeta njegov predsednik in sekratar. 

Razglašeni zakoni «e objavijo v »Uradnem listu LRS«. 

• člen 

Predpisi tega poslovnika veljajo tudi za predloge na 
spremembo ali dopolnitev ustave, kolikor za njo v teni 
členu ni drugače določeno. 

Predlog na spremembo ali dopolnitev ustavo smejo 
staviti Prezidij Ljudske skupščine LRS, vlada LRS ali 
tretjina poslancev skupščine. 

O takem predlogu sklepa skupščina najprej, ali naj 
se vzame v razpravo; če to sklene, pošlje predlog zakono- 
dajnemu odboru posebnemu odboru v delo in poročanje. 

Sejam odbora, na katerih se razpravlja o predlogu 
na spremembo ali dopolnitev ustavo, smojo s predsedni- 
kovim dovoljenjem prisostvovati tudi predstavniki do- 
mačega tiska. 

Določba 27. člena o časovni omejitvi govorov po- 
slancev ne velja za razpravo o predlogu na spremembo 
ali dopolnitev ustave. 

Sprejeto spremembo ali dopolnitev ustave razglasi 
Ljudska skupščina LRS, objavi pa z ukazom njen Pre- 
zidij. 

37. člen 

Resolucije morejo predlagati vlada, člani vlade in 
poslanci. Vsak predlog se pošlje posebnemu odboru, čo 
skupščina ne sklene drugače. 0 resolucijah so vodi samo 
ena razprava in se o njih odloča kot o celoti. 

Vprašanja in interpolacijo 

38. člen 

Poslanci imajo pravico postavljati kratka vprašanja 
predsedniku skupščine, predsedniku vlado in članom 
vlade. 

Vprašanja, stavljena predsedniku skupščine, se iz- 
ročijo predsedstvu dan pred sejo, predsednik pa mora 
ustno odgovoriti na prihodnji seji. Vprašanja članom 
vlade se postavljajo pismeno preko predsednika. Člani 
vlade odgovarjajo na vprašanja pismeno ali ustno na seji 
pred prehodom na dnevni red glede na to, ali poslanec, 
ki je stavil vprašanje, zahteva usten odgovor ali ne. Člani 
vlade morajo odgovoriti ustno najpozneje v treh dneh, 
pismeni odgovor pa morajo dat: najpozneje v petih dneh. 
če je potrebno zbiranje podatkov, sç da članu vlade na 
njegov predio!? daljš: rok. k! mu je potreben da b; mogel 
na vprašanje odgovoriti, toda ue daljši od tridesetih dni. 
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Po odgovoru ciana vlade ••• goxoriii -amo ><• po- 
slanec, ki je vprašanje slavil, /.arndi kakega ohvo.-tila in 
zato. da kratko izjau, ali je /. odgovorom zadovoljen ali 
ne. Kratka vprašanja ne -mojo trajati dalj nogo ono uro 
pred prehodom na dnevni red. 

:{!). člen 
Vsak poslanec ima prav.co stavljati na dane vlade 

interpelacije. Interpelacije se vlagajo pismeno preko 
Predsednika skupščine, ki jih «poroči članom vlade, 
skupščino pa obvešča o njih na prihodnji seji. Na tej seji 
se določi tudi dan za razpravo o njih, če član vlade ni 
zahteval določenega roka zaradi zbiranja podatkov. Po 
tem roku začne skupščina z razpravo o interpelaciji tudi 
brez odgovora člana vlade. Vsaka interpelacija se mora 
takoj razmnožiti in razdeliti poslancem. Interpelacije, ki 
so razglašene za nujne, ee dajejo na dnevni red pred 
ostalimi 

Odločba skupščine, s katero se razprava o interpe- 
laciji konča in so preide na dnevni red, je lahko navadna 

, ali obrazložena. 
Če je predlagan navaden prehod na dnevni red in 

minister na to pristane, se da na glasovanje navaden 
prehod prod obrazloženim. Če je predlo/eni navadni pre- 
hod na dnevni red odklonjen, se preide k glasovanju 
o obrazloženih predlogih. 

čo ni predložen nikakšen prehod na dnevni red, se 
brez vsakega glasovanja preide na druge interpelacije, 
če so na dnevnem redu. 

Prošnjo i« pritožb» 
40. člen 

Prošnje • pritožbe, ki so poslane skupščini, morajo 
biti izročeno napisano in podpisane od vseh prosilcev 
°2- pritožiteljev. Vso prošnje in pritožbo pošlje pred- 
sednik odboru za prošnje in pritožbe, ki jih po vrstnem 
tedu prispelosli vpišo v vpisnik in jemlje v razpravo. 

Prošnjo in pritožbe, ki se nanašajo na zakonski ali 
drug predlog, foi se že pretresa v skupščini ali v katerem 
izmed odborov, se pošljejo ustreznemu odboru. 

^ Prošnjo in pritožbe, ki so no pošljejo odborom, se 
pošljejo kateremu izmed članov vlade ali so predložijo 
na sejo skupščine ali pa jih zavrne sam odbor, čo misli, 
•da jih ni vredno predložiti seji. 

0 tistih predmetih, o katerih odbor za prošnje in 
pritožbe misli, da jih je treba predložiti skupščini, se- 
stavi odbor poročilo onako kakor za zakonski predlog. 

Glasovanje 
41. člen 

Glasovanje v skupščini jo javno ali tajno. Javno so 
glasuje z dviganjem rok ali poimensko. Z dviganjem rok 
se glasuje vselej, kadar ni v poslovniku določen dru- 
gačen način glasovanja. 

Poimensko se glasuje ustno. Tako se glasuje, kadar 
glasovanje z dviganjem rok ne da pozitivnega rezultata. 
Pri poimenskem glasovanju kliče eden tajnikov poimen- 
sko vse poslance, ö pa glasujejo z odzivom >zac ali 
»proti«. Po končanem klicanju vseh poslancev se kličejo 
še enkrat vsi poslanci, Ici so prvič niso odzvalu 

Volitve odborov so s tajnim glasovanjem, čo skup- 
ščina no sklene drugače. Tajno se glasuje z listki enake 
velikosti, enake barve in oblike, v enotnih, za to posebej 
pripravljenih kuvertah. Poslanci spuščajo drug za dru- 
gim po poimenskem klicanju listke v skrinjico, ki stoji 

na nii/.i predsixlujorogu. Glasove preštevajo trije poslanci, 
določeni /. žrebom, ki po končanem štetju glasovalne 
lirike uničijo. 

Glasuje se lahko --amo osebno. 

42. člen 
Predlog skupščina veljavno sprejme, če je navzoča 

več ko polovica od skupnega števila poslancev in če .je 
/a predlog oddana navadna večina glasov navzočih. 

Predložena sprememba aH dopolnitev ustave je spre- 
jeta, ko je zanjo glasovala absolutna večina vseh poslan- 
cev skupščine. 

Če dobita pri volitvah dva ali več poslancev enako 
število glasov, se volit^? ponove. Pri ponovnem enakem 
rezultatu odloči glas predsedujočega. 

43. člen 
Če predsednik opazi, da ni zadostnega števila glasa* 

poslancev za odločanje, odredi poimensko klicanje ali 
štetje. 

Če se pojavi vprašanje o kvornmn, ne smejo navzoči 
poslanci oditi iz dvorane, dokler BO ne konča poimensko 
klicanje oziroma štetje in glasovanje. Če to vendarle 
store, velja, da so navzoči in da so glasovali >proii<\ 

Navzočnost ugotavlja predsedujoči. 

Pravice in dolžnosti poslancev 
44. člen 

Za vso izjave in postopke pri izvrševanju svojega 
mandata, bodisi na sejah bodisi v določeni funkciji, je 
poslanec odgovoren samo skupščini in volivnemu telesu, 
ki ga jo izvolilo. 

Poslancu se ne sme odvzeli prostost niti se ne sme 
začeti zoper njega kazenski postopek brez odobritve 
skupščine ali, ako ta ne zaseda, brez odobritve njenega 
Prezidija, razen če eo zaloti pri samem zločinu; o tem pa 
je treba takoj obvestiti Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

Poslanec uživa imunitetno pravico od trenutka, ko 
mu je volivna komisija izdala potrdilo, da je izvoljen. 

Zahtevek preiskovalnega oziroma sodnega oblastva, 
da naj so član skupščine izroči, se pošlje prej mandatno- 
imunitetnemu odboru, skupščina •• odloči o stvari jx> 
poročilu odbora. 

Odredbe tega Člena ne veljajo za sodno h» upravno 
postopanje v zasebnopravnih zadevah. 

Zastaranje ne teče ves čas, ko se po zakonu ne mor* 
zoper poslanca začeti ali nadaljevati preiskava, 

45. člen 
Vsi poslanci morajo biti v kraju, kjer skupščina za- 

seda, in morajo opravljati svoje dolžnosti ves čas, dokler 
zasedanje traja. 

Noben poslanec ne sme biti odsoten od eej skup- 
ščine, čo mu skupščina tega no odobri. Skupščina sme 
mandatno-imunitetnemu odboru javiti poslanca, ki ne 
prihaja na seje, a mu skupščina ni odobrila odsotnosrL 

Odbor da hkrati s svojim poročilom skupščini tudi 
predlog, kaj je ukreniti proti takemu poslancu. Skup- 
ščina sme po predlogu odbora skleniti, da zaradi tega 
poslancu preneha mandat in pozvati njegovega namest- 
nika. 

Skupščina odloči o zahtevi za odobritev odsotnosti 
brez razprave, če predsednik ugotovi, da v skupščini »i 
za odločanje zadostnega števila članov, sme objaviti, da 
so vse odobrene odsotnosti razveljavljene razen tistih, 
ki so bile odobrene zaradi težke bolezni. 
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46. člen 
poslanci imajo pravico na dnevnice za časa zaseda- 

lja skupščine ali odborov. 
Raion tega imajo pravico do brezplačne vožnje / 

vsemi državnimi prometnimi sredstvi na ozemlju I.RS. 
dokler traja njihov mandat. 

47. člen 
Vsak poslanec sme dati ostavko na svoj mandat. « > 

ostavki daje poročilo mandatno-imunitetnj odbor. 

4«. člen 
Poslancem izda  predsednik  posebne legitimacije.   V 

Mih je navedena  .munitetna pravica poslanca s tem, da 
je vneseno vanje besedilo prvih dveh odstavkov 44. cleric 
in določb;! 2. odstavka 46. člena tega poslovnika. 

Vzdrževanje reda 

49. člen 
Izključno pravico vzdrževati red na sejah ima pred- 

sedujoči. 
50. člen 

Disciplinske kazn . « katerimi morejo biti poslan« 
kaznovani   so na-lednje: 

1. opomin k redu. 
2. zapisan opomin k redu. 
3. odvzem  besede  in 
•    ,••---•|•   •/tklit.ii5it"v   od sej. 
Prve tr kazn zreka sam predsedujoči, četrto pa 

skupščina brez razprave na predlog predsedujočega ali 
kakega člana skupščine 

Izključitev prvič ne sme biti daljša od treh sej, 
drugič pa •• dali«a od desetih sej. 

51. člen 

L opominom k redu sf- kaznuje poslanec, k; » svoj m 
govorom al: s svojim vedeniem moti red in krši predpise 
poslovnika. Z zapisanim opominom k redu. k ?e vpiše 
v sejni zapisnik, se kaznuje poslanec, ki je bil na isti 
~eji že prej opom ujan k redu. Z odvzemom besede se 
kaznuje poslanec, k: v svojem govoru k;-: red. pa je bil 
že prej na tej seji kaznovan z zapisanim opom nom ili 
ki dvakrat n; hotel poslušati predsedujočega. 

S kazn.jo vključitve se kaznuje poslanec, ki osebno 
žali ali kleveta narodne poslance ali se nedostojno vede 
proti skupščin;, al: za katerega se ugotovi, da ni varoval 
tajnosti o predmetih, za katere je bila zglasovana tai- 
nost. al. noče poslu-ati opominov predsedujočega, kakor 
tudi tisti, ki dela nered ali ovira delo na sej.. 

Poslanec, k je kaznovan s kaznijo izključitve, mora 
takoj odit z skupščinske dvorane. Če se upira, prekine 
predsednik sejo in odredi, da se kaznovani poslanec 
• silo odvede 

Poslanec,' ki je kaznovan s kaznijo izključitve, ima 
pravico govoriti v svojo obrambo največ pet minut. Če 
je več poslancev hkrati predloženih za izključitev zaradi 
skupne kršitve reda. ima pravico govoriti v imenu vseh 
samo eden. njegov govor pa sme trajati največ deset 
minut 

52. člen 
Vzdrževanje reda v notranjosti in na dvorišču po- 

slopja, v katerem skupščina zaseda, nadzoruje izključno 
pred-^dnik 'Unpïêîne Poslanci ne smejo prihajati z 
orožjem na seje skupščine. 

Uslužbenci ikup-ïCtue  ut  računovodstvo 
53. člen 

Vsi uslužbenc skupščine •><• .»od nadzorstvom pred- 
sednika Administrativni odlwi loUiOi -> •••-bii.ii) pt-»- 
• ilnikoiii -iistemizac jo mest n položajev u«lii/benr<»v 
skupščine. 

54. člen 
Predsednik izvaja proračun -knpščine Administra- 

tivni odbor pregleda vsak mesec račune m predlo/ po- 
ročilo skupščini oz.  predsedniku. 

Stenografski zapiski 
55. člen 

O sejah skupščine in. če predsednik odredi, tu<li o 
sejah odborov se vodjo «tenografsk; zapiski. Stenograf- 
ski zapiski se predlože na vpocled vsakemu govorniku. 
Ta sme delat' spremembe glede redakcije, ne da bi 
vnašal nove misli in razloge, ali ./.puščal zražene misli 
in razloge. Predsednik skrbi, da govorniki n/» delajo 
popravkov izven označenih mej. 

Stenografski zapiski se razmnože. 

Arhiv in pecat skupščine 

50. člen 
Skupščina ima svoj arhiv in knjižnico. 

57. člen 
Skupščina ima svoj žig, k,j je v varstvu prvega 

taj n ilia. 
Zaključne odredbe 

58. člen 
Zasedanjo ekupščinc se sme prekiniti samo po sklo- 

pu skupščine. 
59. člen 

Ta pravilnik velja, čim ga skupščina izglasuje 
Ljubljana dne 19. aprila 1947 
Št. 688/1—47. 

Ljudska skupščina LUS 
Tajnik: 

Tomšič Mira s. r. 
Predsednik: 

Dr. Ferdo Kozak s. r. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

81. 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 

za izvajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
z dne 23. I. 1047, št. 7/47, se v skladu z načelom koncen- 
tracije denarnih sredstev v finančno močnih kreditnih 
podjetjih, izraženim v 2. členu zakona o ureditvi in delo- 
vanju kreditnega sistema U. št. 431 z dne 21. VIII. 1946, 
ter v smislu 46. člena splošnega zakona o zadrugah 
z dne 18. VII. 1946, U. št. 362, in v zvezi s predlogom 
IZOS-a izdaja 

uredba 
o likvidaciji kreditnih zadrug 

1. člen 
Vse kreditne zadruge v Ljudski republiki Sloveniji, 

ki še niso v likvidaciji, preidejo z dnem objave te 
uredbe v likvidacijo. 

2. člen 
Kot likvidacijski organ, ki naj izvede likvidacijo 

vseh kreditaib zadrug, tako onih, ki so že v likvidaciji, 
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kot onih, ki 8 torn preidejo v likvidacijo, se ustanovi 
odbor za likvidacijo kreditnih zadrug. Ta odbor jo se- 
stavljen iz predsednika, podpredsednika, tajnika m po- 
trebnega Števila članov lu je pod neposrednim nadzor- 
stvom ministrstva za finance LUS. 

3. člen 
Člane odbora •• likviduujo kreditnih zadrug imenu- 

je predvsem iz vrst zadružništva in jih razrešuje mini- 
ster za finance LUS ter jim odreja rok, v katerem morajo 
izvršiti likvidacijo. 

4. člen 
'Ù dnem imenovanja članov odbora za likvidacijo 

kreditnih zadrug .prenehajo funkcijo dosedanjih likvida- 
eijakih odborov pri kreditnih zadrugah, vendar do dneva 
predaje poslov odboru za likvidacijo kreditnih zadrug 
opravljajo potrebna dela po navodilih tega odbora. 

5. člen 
likvidacijsko maso vseh kreditnih zadrug, izvzemši 

lisle, Id so z zaplembo prešle v državno last, tvorijo 
akupuo likvidacijsko maso in so skupno likvidirajo kot 
celota. 

C. člen 
Poslovanje kreditnih zadrug se mora razdeliti na 

posle pred osvoboditvijo, to je pred 0. majom 1945, In na 
posle po osvoboditvi. Posli po osvoboditvi so morajo pro- 
nesti v 15 dneh po uveljavitvi to uredbo na državna kre- 
ditna podjetja z ustrezajočim kritjem, posli pred osvo- 
boditvijo pa se likvidirajo po naslednjem členu. 

7. člen 
I. Izplačilo nezavarovanih upnikov je izvršiti po 

temle redu: 
a) stroški za upravo, vzdržovanje, vnovčevanje in 

razdelitev likvidacijsko imoviuo; 
b) javne dajatve, ki so dospele «d osvoboditve do 

dokončne likvidacije; 
c) plače in drugi prejemki oseb, ki so bilo v službi 

kreditne zadruge, za zadrugo za zadnjo leto pred uved- 
bo likvidacije; 

č) denarne vloge izpred osvoboditve do zneäka 5000 
dinarjev; 

d) terjatve zadrug; 
e) vse druge obveznosti. 
•. Ce likvidacijska imovina no zadostuje za porav- 

navo vseh dolgov, izključujejo upniki boljšega izplačil- 
nega reda upnike slabšega, upniki v istem izplačilnem 
redu pa se izplačajo v razmerju svojih terjatev. 

8. člen 
ugasnejo tiste terjatve, za katero kreditna zadruga 

v likvidaciji ne ve in ki se ji ne prijavijo v enem me- 
secu od javnega poziva likvidacijskega organa in tudi 
ne pozneie pristojnemu sodišču v enem letu od dno objave 
sklepa o izbrisu prizadete kreditne zadrugo iz zadružne- 
ga registra. 

9. člen 
Dokler traja likvidacijski postopek, ni dopusten pro- 

ti imovini kreditnih zadrug noben ukrep za zavarovanje 
aii prisilno izvršbo, razen če gro za zabtevko iz novih 
poslov, ki so jih sklenili likvidacijski organi. 

10. člen 
lmovkia pokojninskih skladov kreditnih zadrug ee 

ne vštejo v likvidacijsko maso, ne gledo na to, iz kakšnih 
sredstev je nastala. 

11. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradneai listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 17. aprila 1947. 
St. S—214. 

Minister za finance: Predsednik vlade LRS: 
Zoran Polič s. r. MIha Marinko s. r. 

PRAVILNIKI, 0C RED BE, N AVO D ILA,0DL0ČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

82. 
Na podlagi druge in četrte točko 2. in 8. člena lafcom 

o organizacij, državne kmetijske strojne službe a dne 8. 
novembra 1940 (Ur. list FLRJ št- G45/91) in 1. in 2. Se- 
na zakona o pooblastitvi vlade LRS in njenih Članov za 
določanje kazni za upravne prekrške z dne 28. I. •43 
(Ur. list LRS št. 23/5), izdajam 

odredbo 
o obvezni prijavi kmetijskih strojer in kmetijskega 

orodja bivših vaških strojnih skupnosti 
1. člen 

Kdor koli ima v posesti kmetijsko traktorje aH dru- 
go kmetijske stroje, večje kmetijsko orodje ali druge 
kmetijske pnprave, ki so bile last bivših, med okupacijo 
ustanovljenih vaških strojnih skupnosti (imenovanih 
>Dorfmaschinengemeinschaften<), jih mora prijaviti T 
14 dneh po objavi te odredbe krajevnemu (mestnemu) 
ljudskemu odboru, v čigar območju so. 

Prijavitelji morajo v svoji prijavi natančno navesti 
vrsto stroja, orodja oziroma priprave, kje so prijavljeni 
predmeti in kdaj in na kakšen način so prišli v posest 
teh predmetov. 

Prijavljene predmete bo pregledala posebne konusi, 
ja, ki jo bo imenoval minister za kmetijstvo io gozdar- 
stvo LRS. 

2. člen 
Predpis 1. člena no velja za državne strojne poetej* 

in državna kmetijska posestva. 

3. člen 
Kolikor bi ee prekršitev to odredbe ne mogla sma- 

trati kot te?,je kaznivo dejanje po kazenskih zakonih, bo 
kaznovan vsakdo, ki prekrši določbo 1. člena, z odvze- 
mom prostosti ali s prisilnim delom brez odvzema pro- 
slostisdo 3 mesecev ali z denarno kaznijo od 50 do 5000 
dinarjev. V težjih primerih so izreče todi kaxen odvze- 
ma neprijavljenih strojev in orodja. 

Denarne kazni in odvzeti predmeti grado • korbt 
proračuna Ljudske republiko Slovenije. 

LRSc 

4. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v ^Uradnem 1•• 

Ljubljana dne 1. aprila 1947. 
K. •. 5t. 1736/1—47. 

Minister 
za kmetijstvo m pozdarstvo LR& 

Ing. Lcystik Joi* s. t. 
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ZAPISNIK 
1. seje I. rednega zasedanja Ljudske skupščine LKS 

dne 14. aprila 1947 v Ljubljani 
Predsedoval,   preo^ednik   dr.   tordo  Kozak, 

u jru.'v  Mira Tomšičeva. 

Precita se ukaz predsedstva Preziiiija Ljudske skup- 
ščine LRS o sklicanju Ljudske skupščine LRS k 1. red- 
nemu zasedanju. 

Fredsedink ot\ori se|o ob Hi. uri -') minut ter določi 
iiijnika  to\   Miro Tomšičevo. 

Slede sporočila. Predsednik predlaga, da skupščina 
odobn inuiieviu uoputt ijuuMum posiancem Dušanu 
K vedru, Sergeju Kraigherju, Petru Stan tetu, ki so po 
-službeni dol/nnsi; \ '••/.••-•-•: Ad:.' Verbič •• Oton 
Zupančič sta zaprosila zu dopust radi bolezni; Kdvaid 
Kardelj, Boris Kidrič. Boris Ziherl. dr Heli Modic, 
Zdenka Kidričeva, Milica Gabrovec, Ro/.ika Bohinc, Janko 
Rudolf. Janez Vipotnik in Slavko Kovaćič so službeno 
nujno zadržani. 

Nadalje objavi predsednik, da je Ljudska skupščina 
LRS ob sprejetju ustave LRS prejela 357 pozdravnih 
pisem in resolucij. 

Predsednik prečita pisma skupščinskih odborov, v 
katerih mu je bilo sporočeno, da so se vsi skupščinski 
odbori konstituirali in sicer: 

1. Odbor za  prošnji« in pruožbo: 
Leopold Maček, predsednik, Nace Majcen, podpred- 

~.'-•]...•. Unu Bratki). taiiiik. dr. Anton Kržlsnik'm Andrei 
Stegna r. člana 

2. Administrativni   odbor: 
Franc Cerne, predsednik, Andrej Verbič. podpred- 

sednik, Vinko Knol, tajnik. Jože Jurač in Franc Moj- 
škerc. '"lana. 

'•).  Odbisr /a  •«>••(••••••  načrt  hi  finance: 
ing.   ••/•   L-vstik,   predsednik.   Fiaiic   Furlan.   pod- 

predsednik, dr, Miha Kanibič, tajnik. Alojz Lešnik, Mar- 
tin Greif.  Ivan Oevirk. dr. Miha Potočnik, Maks  Krmelj 
in Franc Tavčar, člani. 

4. Mandntno-iiiiuiiitctni odbor- 
-Jože Potrč, picci-odnik. l\o Svetina, podpredsednik. 

Niko Belopavlovič. tajnik. Lado Kozak in Tone Tornati, 
člana. 

Ker dne\ni red 1. ->eje še ni bil določen, predlaga 
predsednik naslednji dnevni red: določitev dnevnega 
reda. 

V zvezj .- tem predlogom opozoii predsednfk skup- 
ščino, da se poslovnik ustavodajne skupščine LRS ne 
more več uporabljati za delo redne Ljudske skupščine, 
r katero se je Ustavodajna skupščina po zakonskih pred- 
pisih spremenila, in predlaga kot nivo točko dnevnega 
reda: rn/m-avo in =klepanje o predlogu poslovnika 'Ljud- 
ske ?ki '     -n.« LRS. 

SkupsCJiia  sprejme predloženi dnevni red. 

Predsednik preide nato'na prvo točko dnevnega 
reda. t. j. na poslovnik Ljudske skupščine LRS in pozove 
poročevalca zakonodajnega odbora dr. Stanka Štora, da 
poda poročilo. Po poročilu odpre predsednik razpravo 
in ker se nihče ne prijavi k besedi, preide na glaso- 
vanje v načelu. Skupščina soglasno sprejme predlog 
poslovnika  v  načelu.  Preide  se  na  glasovanje v  posa- 

meznostih • končno v celoti, kar skupščina sogiasno 
sprejme. 

Pred=edmk ugotovi, da je s tem skupščina dokončno 
sprejela poslovnik Ljudske skupščine LKS. ki je v tem 
trenutku stopii v veliavo • objavi, da r-e bo bodoče 
delo skupščine  vršilo  po  novem   poslovniku 

Nato prečita prod-eduik pismo predsednika vlade 
tov. Mihe Marinka, v katerem sporoča, da je vlada i-RS 
na svoji sej: dne 'K aprila 1947 sprejela naslednje za- 
konske predloge, katere predlaga Ljudski skupščin:, da 
o njih razpravlja in sklepa na svojem 1. rednem zase- 
danju: 

1. Predlog zakona o volitvah odbornikov ljudskih 
odborov. 

2. Predlog zakona o Prezidiju Ljudske skupščine 
LRS. 

o. Predlog zakona o pooblastilu predsedstva Pre- 
/idija Ljudske skupščine LRS za reševanje prošenj in 
pritožb,   poslanih  Ljudski  skupščini  LRS. 

L Predlog zakona o državnem proračunu LRS za 
proračunsko leto 1947. 

o. Predlog finančnega zakona za državni proračun 
za proračunsko leto 1947. 

6. Predlog zakona o zaključnem računu LRS za pro- 
računsko leto 1945. 

Predsednik prečita tudi pismo zakonodajnega od- 
bora Ljudski skupščini LRS, da dostavlja svoja poročila 
o predlogih, ki jih je vlada LRS predložila skupščini v 
razpravo in sklepanje. 

Nadalje piečita predsednik ukaz in pismo predsed- 
stva Prezidija Ljudske skupščine LRS o razrešitvi 
Janeza Hribarja dolžnosti ministra za kmetijstvo in 
gozdarstvo LRS in o imenovanju ing. Jožeta Levstika 
za ministra  za  kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

Na podlagi pročitanih dopisov in ker je dnevni red 
prve ->•;•' izčrpan predl'iga predsednik skupščini na- 
slednji <lnc\ :•!.' red 

L Razprawi in sklepanje o predlogu zakona držav- 
nega proračunu LRS za proračunsko leto 1947 s pred- 
logom finančnega znkona za državni proračun LRS za 
proračunako leto 1947. 

2. Razprava in -klepanje o predlogu zakona o za- 
kl|učnem računu LRS za proračunsko dobo cd 1. julija 
1945 do :)1. decembra 1945. 

•. Razprava in sklepanje o predlogu zakona v vo- 
litvah  odbornikov  ljudskih odborov. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o Pre- 
zidiju Ljudske skupščine LRS. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o po- 
oblastilu predsedstva Prezidija Ljudske skupščine LRS 
za reševanje prošenj m pritožb, poslanih Ljudski skup- 
ščini LRS 

fi. Potidilev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS 
o spremembi v vladi LRS. 

7. Volitev skupščinskih odborov. 
Skupščina -prejme predlog dnevnega reda soglasno. 
Predsednik zaključi 1. sejo i. rednega zasedanja ob 

18. uri in objavi, da bo prihodnja seja dne 15. aprüa 
1947 ob 10. uri dopoldne. 

Ljudska skuš5ina LRS 
Tajnik: Predsednik: 

Tomšič Mira «. r. Dr. Ferdo Kozak s  r. 

izdaj;;- ?Uradn- list LRS< - !*redtiik: Ivo Lapajne; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani — Naročnina- me- 
«"èuo din 24 - viril»!n<v din 10 -. polletno din 135 _. celoletno din 2•• _ posampzna številka- prva pola din 2.50, 
vsaka   nadaljnja   pola   dm   2,—   -   'in-fd-iyo   «•   upravu• 'tv •-. |,:•' inmi.   (îrcfirèiceva  u|. 23. Tel.  ravnateljstvo 49-40, 

uredništvo 49-90, upravniätvo 55-79. Cek. rae. CO—404033. 



Poìtaiaa   platano   v   gotovini. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik i V. V Ljubljan» unr 26. aprila 194? Številka 17. 

VSEBINA: 
83. Finančni zakoa, za državni proračun LBS •• proračunsko 

leto 1947.      ' 
84. Zakon o zaključnem računu L RS za proračunsko dob« od 

1. julija 1946 do 31   decembra 1945: 
85. Zakon o  presidiju Liudske skupščine L RS 
86. Zakon <? pooblastilu preds*d*tva Prezidija Ljudske skup- 

ščine za reâevanje prošenj In pritožb, poslanih Ljudski 
stuipScmi  LRS. s 

87. Uredba o ustanovitvi ckrožuih razsodišč. 
88. Odločba o terenskem dodatku sa terensko delo. 
•iS, Odločba o ustanov .tvj >Uozdarâkcga instituta Slovenije«. . 
90. Odredba o regisVraciji večjih kmetijskih strojev. 
91. Odredba o obiavljaaju mesečnih kon'in^ewtev tobačnih iz- 

delkov po prodajalcih tobàka or. aretino. , 
t*2. Dodatna navodila »a kategorizacijo privatnih bi zadružnih 

eostiSč. 

PBEZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

:,     .;•'.• /i "      . 88. 

"•; '''•'• 'UKAZ'''- 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske repu- 

blike Slovenije v zvezi s 4. Členom •••••• o Prezidiju 
Ljudske skupščine Ljudske republike Sloveuije razglaša 
Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republik? Slovenije 
iinančni zakon za državni proračun LRS za proračunsko 
leto 1947, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske 

; republike Slovenije na prvem rednem zasedanju in ki 
• s« glasi: ,    •' v      ,    ' ' \-  ,-'- 

""\ Finančni zakon - 
za državni prornSun LRS za proràëonek« lete 1M7. 

1. člen      :   . 

Državni proračun za leto 1947 znaša skupno 
izdatkov   ...     .   - .     ,   '.     .     .     .     3-223.883.000 din 
dohodkov .     ..;....     8-223.883,000   „ 

.<-,-'• 2. Jlen 
. Državni proračun obsega: 

'-   ,, •)• republiški proračun 
2 izdatki v znesku 
in dohodki v zneeku . 

:     . ,   .     2.514,518.000 din 
.     .   "*.'    2.514.518.000   „ 

b) skupne vsote proračunov okrajnih ljudskih.odbo- 
rov in sicer: ' " 

j Glavnega mesta Ljubljane: ' 
•/. izdatki v •••••• .   ,'.''.     ...     .     154.585.000 din 
in dohodki v znesku .     ...     .     154,585.000   „ 

\     Okrajnega ljudskega odbora Celje-meato: 
% izdatki v znesku .     .     .   ,/     ,     .     44,970.000 din 
in dohodki v znesku :,   ..'    ...     ,    ,'.     44,970.000   „ 

Okrajnega ljudskega; odbora Celje-okolica: 
K . izdatki  v znesku . 
in dohodki v znesku . 

25.080.000 din 
25,080.000   . 

Okrajnega   ljudskega  odbora  Črnomelj: 
z izdatki v znesku .    4     .   ..     .    ...    11,130.000 dia 
in dohodki v znesku      .     .     •     .  , .     11,130.000   „ 

' Okrajnega ljudskega odbora D«luju Lendava: 

i izdatki v znesku   ...     ...     1     .  ' 12.900.000 dia 
n dohodki v znesku     .     .     .    '.     .     12,900.000   „ 

Okrajnega   ljudskega odbora  Cersja Radgona: 

z izdatki v •••«•• , .     .     .     .'   .     .     11,*70.000 din 
:n dohodki v zneeku     • 11.870.000 \ „ 

Okrajnega   ljudskega   odbora   Grosuplje: 

z izdatki v znesku    .     . . :.     .     .     .     11,250Ì0O0.din 
iu dohodki v znesku,   . ,;.:   .     .     .     11,250.000   „• 

Okrajnega  ljudskega '»dbora  Jesenice:        v 

z izdatki v znesku 17.020.000 dio ' 
in dohodki v znesku   .     ..'...'.     17.020.000   „ 

Okrajnega ljudskega odbora Kamnik: » 

t izdatki v zneskn   .     .     .     .   '••     . " 1.5.110.000 din 
in dohodki v znesku     .     .     ...     15.110.000   „ 

Okrajnega ljudskega odbora Kočevje:  ', , 

z izdatki v znesku .     ....     .     14,410.000 din 
m dohodki v znesku    ;.     .    .    .^ ••.     14,410.000 '„ x 

Okrajnega ljudskega odbora  Kranj: 

'•-.'-r~.     .     .     18,990.000 din 
-.     .     . ',.  • 18,990.000   „ • 

t izdatki v znesku . 
in dohodki v znesku 

Okrajnega   ljudskega  odbora   K räko: 

z izdatki v:znesku ;. :   .    '. \".     .     -     25,380.000 din 
in dohodki v znesku     .     .     .     .     .     25,360.000   „ 

Okrajnega   ljudskega odbora   Ljubljana-okoliea: .    » 

z izdatki v znesku   .     .     . •'.     ..     17,640.000 din 
...   .     .     17,640.000 \, io dohodki  v znesku 

Okrajnega  ljudskega odbora  Ljutomer-. 

• izdatki v znesku   '.     .     .     . t  .   ' .     11,495.000 din 
in dohodki x zneska   ..   ' • '   «    .    . -, 11,495.000 

\\ 

4\ 



.Strati, ö'-i a:ev. 

Okrajnega ijUü»hc-gu, ••••^ .».Uu .w. ... 

z izdatki v znesku 85,500.000 din 
85,500.000   „ in dohodki v znesku .    „    „ 

Okrajnega ljudskega odbora Maribor-okofica : 

z izdatki v zne-sku   .-,....     20,350.ûûU din 
•• dohodki v znesku     ......     20,350.000   „ 

r Okrajnega ljudskega odbora Mozirje: 

z izdatki v znesku 11,830.000 diii 
in* dohodki v znesku     .....     11,830.000   ., 

Okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota: 

z izdatki v znesku   .     .,    .     ,    .     .     32,58O.OÛ0% dit 
•  in dohodki v znesku .     ...     .    .     32,580.000   „ 

Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto: 

z izdatki v znesku   ...     .    .    .    .     34,830.000 din 
.  • dohodki v znesku    . ' „    .     ,    .     34,830.000   „ 

Okrajnega ljudskega odbora Prevalje: 

a izdatki Y znesku  ........     19,710.000 din 
in dohodki v znesku     .    .    .    .    .    19,710.000   „ 

Okrajnega ljudskega'odbora Ptuj: 
z izda tki, v znesku   .     .....     26,110.000 din 
in dohodki v znesku     .....     26,110.000   „ 

' Okrajnega ljudskega odbora Rakek: 
* izdatki v znesku   ,,..-,     .     «     .     10,400.000 din 
in dohodki v znesku 10,400.000   „ 

' ;, •      ,       •        ; • :    - • • \ 

Okrajnega ljudskega odbora Slovenska Bistrica: 
a izdatki V znesku ... '   .     .    v    . -. .     11,500.000 din 
in dohodki v znesku     .     ,     .    '.'    .     11,505.000   „ 

Okrajnega ljudskega odbora Slovenske Konjico: 
% izdatki, v znesku   ......      9,985.000 din 
hi dohodki v znesku      .     .     .     .     .       9,985.000   „  , 

Okrajnega ljudskega odbora'äkofja Loka:      / 
'« izdatki v,znesku   .    -.    •.     .     ,     ;     11.530.000 din 

in dohodki v znesku '   .    '. > .     ... 11,530.000   „ 

y    Okrajnega ljudskega odbora Šmarje pri Jelšah: 
•'-% izdatki v znesku   .  ,.;,.,'•»     . ' .     13,115.000 din 

in dohodki v znesku   -_y   ,    ..   -^.    13,115.000   „ • 

Okrajnega ljudskega odbora-Trbovlje:   --     , 
z izdatki v 'znesku      19,280.000 din 
in dohodki v, znesku     .     .     .    •    .19,280.000   „ 

..Okrajnega. ljudskega odbora Trebnje:        ~ 
z izdatki v znesku    .• .     . '••;'"'.•    •   10,830.000 din 
in dohodki v ••••••     ;   >     .   '..     ... 10,830,000   „' 

„.',     Skupaj-proračuni okrajnih ljudskih odborov; 
z izdatki v znesku ,     .'• /,     ...'<•"   709.365.000   „ 
in dohodki v znesku     ...   .    .    .709.365.000,; 

"' "  .'•' •"'•;'.'       :    3? «len     '.-"   '". •';.-•'•• ;  -''\ 

. Da se proračuni okrajnih ljudskih odborov spravijo 
v ravnotežje, se okrajnim ljudskim odborom določajo na- 

,   slednji -zneski  republiških dohodkov, ki ;b/>do', nabrani 
v ujih območju in so že: izkazani v skupnih zneskih do- 
hodkov v 2. členu tega zakona:  •'"'-•  , .       '.,     • 

a) od dohodnine, pobrane v .njihovem območju; 

i/tuujuemu «juusut-um odboru ot^ja-meito . ort oöijä-mesto .   .   . 00    % 
j» Celje-okolica   .   . 27   % 
VI Crnomeij     .   .   . 52   % 
» Dol. Lendava .   . 55   % 
îï Gor. Radgona .   .' 38.9% 
r> . Grosuplje    .   .   . '38 X 
» Jesenice ;   .   .   .' 25.5% 
J> Kamnik  .... 32.5% 
3» Kočevje  ...» 51.7% 
» Kraiij '., .   .   ,   . 17   % 
» Krško ..... 65.5% 
» Ljubljana-okolicà . 15   % 
î» Ljutomer     .   .   » '31   % 
»J Maribor-mesto '.    . 19.5% 
M Maribor^okolica   . 26   % 
» Mozirje    .   ,   .   ., 33.8% 
» Murska Sobota    . 56   % 
» Novo mesto .   .   . 52   % 
» Prevalje .... 55   % 
n Ptuj    .   . 30   % 
v> Rakek . ..   ... 28   % 
S) Slov. Bistrica  :.   . 26, % 
55 Slov,  Konjice .   . 39   % 
n Ékofja Loka    .- • 44 % 
« Šmarje pri Jelšah •1.•% 
» Trbovlje .... 40   % 
» Trebnje  .... 26   % 

Glavnemu mestu Ljubljana 10.7% 

b) od deleža Ljudske Republike Slovenije na davku 
na promet proizvodov v zbirne proračune okrajnih ljud- 
skih odborov skupno .34,000 000 din. 

'/"I /' ''' '   ;       • :. •- ••..'•4. člen.     •  / •••   ' •   ' ,:••: 
Ljudska.Republika Slovenija odvaja v korist ivezne- 

ga proračuna 5% dohodnine, nabrane na njenem ob- 
močju. 

5. člen 

Če bodo v proračunskem letu 1947 izdani predpisi, 
s katerimi bodo odpravljeni aH združeni posamezni ura- 
di ali "ustanove, smo finanzi minister v soglasju s pred- 
sednikom vlade LRS prenesti kredite, predvidene v nji- 
hovih .predračunih za leto ,1947, v celoti ali deloma na 
tiste organe državne uprave, s katerimi bodo združeni 
oziroma na katere bodo ,••••••••••, njihove funkcije. 

',    • :    •      '• •/•  6.-člen' '     •".' ', i  • : •;,  .. 

Ustanove, ki se razglasijo za gospodarske, ustanove, 
razpolagajo samostojno s svojimi dohodki po določbah 
30. člena osnovnega zakona, ò proračunu in po predpisih, 
s katerimi bo urejeno izvajanje proračuna.       '    '• 

'• • ...j  .. 7; člen    .' •;.',/'' 

Določa'se 5% "rezerva osebnih izdatkov,'.kil jo sme 
pristojni minister trositi;samo z odobritvijo,organa za. 
sistemizacijo. - ' <.   ••     '  ' \' ' '•  '.       •'•',''<'     '' 

Ce se s sistemizacijo "dosežejo prihranki pri osebnih 
Jzdatkih.. gredo'ti prihranki v korist, proračunske rezér-( 

ve vlade LRS za osebne izdatke. '.,..•   ;   .       \ 
Prihranke pri osebnih izdatkih, ki se dosežejo po- 

izvedeni sistemizaciji, sme resorni minister uporabiti v 
druge namene, za pdvzdigo resorne službe ozironia za 
izboljšanje delovnih-pogojev v tej službi." ;'•"-•. , ' = 

'•/'•'•'•   ,|    .'.,.<••;'."  ., Seelen,-  _•'.-'    .'»"','    .,',:•''' 
•;"'   V smislu 31. člena osnovnega zakona o proračunu 
•do od redbodajalcidolžui sestaviti tromesečne načrte za 

, •'/> 

• / 
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izvajanje proračuna, razčlenjene po partijah, poaieijah iu ' 
podpozicijah oeebnih in tvarnih izdatkov, po navodilih, 
ki jih izda finančni minister LRS. 

9 ai«n 

Ta zakon velja od 1. januarja 1947> 

Glavno mesto Ljubljana dne 22. aprila 1947. 
U. št. 13. 

PREDSEDSTVO PREZIDIJA 
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 
Sekretar: Predsednik: 

Franee Lnbej s. r. Josip Vidmar s. r. 

84. 

UKAZ 
Na podlagi 4. locke 72. člena ustave Ljudske repu- 

blike Slovenijo v zveii s 4. členom aakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije razglaša 
Prezidij Ljudske skupščine Ljudeke republike Slovenije 
zakon o zaključnem računu Ljudske republike Slovenije 
za proračunsko dobo od 1. julija 1946 do 31. decembra 
1945, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LRS na prvem 
rednem zasedanju in ki se glasi: 

Zakon 
o zaključnem računu LRS za proračunsko dobo 

od 1. julija 1945 do 31. decembra 1945 

1. člen 

Izvršeni izdatki in doseženi dohodki za proračunsko 
»dobo.od ,1. julija do 31. decembra 1945 so: 

"     IZDATKI: •.   ' din 
po proračunu vlade LRS      .     .     .     . 506,147.936.72 
„          „        okrožnih ljudskih odborov 67,063.062.53 

.„          „        okrajnih ljudskih odborov 73,847.037.61 
„          „ -     krajevnih ljudskih odborov 19,662.754.86 

izdatki • obratne glavnice: 
1. glavne republiške blagajne    .    .    . 91,712.603.52 
2. blagajn ljudskih odborov .... 144,784.375.22 

Skupaj     .     «     .     908,217.769.46 

DOHODKI: ,.   <- 

po proračunu vlado LRS      .... 579,836.271.49 
„          »         okrožnih ljudskih odborov 67,063.062.53 
„          »        okrajnih ljudskih odborov 73,847.037.61 
„          »        krajevnih ljudskih odborov 19,602.764.86 
dohodki obratne glavnice: 
1. glavne republiške blagajne   .    .    - 36,918.189.01 
2. blagajn ljudskih odborov .... 122,799.694.10 

Skupaj     ...     900,127.009.60 

2. člen 

Odobravajo se vsi izvršeni izdatki v breme prora- 
,  čunskih partij in v breme obratne glavnice vlade LRS 

"in ljudskih odborov. 

' * .Glej tabelarični jtfegiod •••••&•• •• 98, ia 09. &*rau£" 

3. člen 

Ta zakon velja*od doeva   razglasitve v »Uradnem 
listu LRS«. .    . 

Glavno mesto Ljubljana dne 22. aprila 1947. 
U. št. 14 

PREDSEDSTVO PREZIDIJA 
LJUDSKE  SKUPŠČINE  LJUDSKE REPUBLIKE 

SLOVENIJE: 
Sekretar: ,        Predsednik: 

France Lubcj s. r. Josip Vidmar s. r. 

• r. 
85 

UKAZ 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske /epu- 

blike Slovenije razglaša predsedstvo Prezidija Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije zakon o Prezi- 
diju Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, ki 
ga je sprejela Ljudskjj skupščina Ljudske republike Slo- 
venije na prvem rednem zasedanju in ki se glasi:        « 

Zakon 
o Prezidiju Ljudske skupščine LKS 

1. člen    , j 

Prezidij Ljudske skupščine LRS sestoji iz predsed- 
nika, dveh do treh podpredsednikov, sekretarja iri naj- 
več dvajset članov. 

2. člen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS izvoli Ljudska skup- 
ščina LRS na svojem zasedanju z večino glasov navzočih 
ljudskih poslancev.. , 

3. Člen 

Predsednik, podpredsedniki in sekretar sestavljajo 
predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS. 

. 4. člen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS opravlja v imenu, 
Ljudske.skupščine LRS naslednje posle: "  . 

1. je predstavnik suverenosti Ljudske Jîepublike 
Slovenije; 

2. sklicuje zasedanje Ljudske skupščine LRS; 
3. razpisuje volitve v Ljudsko skupščino LRS; 
4. daje obvezno tolmačenje zakonov LRS; 

~-  5. razglaša sprejete zakone, izdaja, ukaze; 
6. predlaga Prezidiju Ljudske skupščine FLRJ, da 

presodi skladnost zakonov LRS z ustavo FLRJ in z zvez- 
animi zakoni:      v ^ 

7. izvršuje pravico pomilostitve po zakonskih pred- 
pisih; 

8. podeljuje priznanje in častne naslove Ljudske 
Republike" Slovenije po zakonskih predpisih; 

9. imenuje in razrešuje na predlog predsednika 
vlade LRS posamezne člane, vlade med dvema zaseda- 
njema Ljudske skupščine LRS, a potrebna je naknadna 
potrditev Ljudske skupščine LRS; 

10. določa na predlog predsednika vlade LRS na- 
mestnike članov vlade; v • 

11. spreminja, spaja ali odpravlja med dvema zase- 
danjema Ljudske skupščine. LRS ha predlog .predšod- 
nika4 vlade LRS obstoječa ministrstva in komisije, a 'po- 
trebna je naknadna potrditev Ljudske skupščine LRS; 
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12. med dvema zasedanjema Ljudske skupščine L88 t 
nadzoruje delo vlade LRS ia sprejema od njo poročila o 
njenem delu; 

•13. razveljavlja ali odpravlja, uredbe, navodila, od- 
redbe in odločbe vlade LRS, če niso v skladu z ustavo 
FLRJ ali z ustavo LRS in z zakoni FLRJ ali LRS; 

14. potrjuje statute okrajnih ljudskih odborov ter 
ljudskih odborov Glavnega meata Ljubljane in meet, iz- 
vzetih iz okrajev; 

15. razpušča ljudske odbore, če je njihovo delovanje 
v nasprotju z ustavama FLRJ ali LRS in z zakoni FLRJ 
ali LRS;, 

16. razrešuje dolžnosti izvršilne odbore ljudskih od- 
borov, če je njihovo delovanje v Öasprotju • «stavama 

. FLRJ ali LRS in z zakoni FLRJ ali LRS; 

v   17. razpisuje volitve v ljudske odbore po zakonu o 
volitvah odbornikov ljudskih odborov; 

18. razveljavlja, odpravlja ali spreminja neaakonite 
ali nepravilne odloke, odredbe, navodila in odločbe ljud- 
skih odborov; \ 

19. določa na predlog vlade LRS, katera podjetja in 
.ustanove imajo republiški pomen; 

20. razpisuje po odločbi Ljudske skupščine LRS ali 
na predlog vlade LRS ljudski referendum o vprašanjih, 
za katera je pristojna Ljudska Republika Slovenija; 

21. rešuje vprašanje in zadeve, 2a katere ga po- 
,, oblasti Ljudska skupščina LRS; 

22. vrši vse ostale posle, ki so z ustavo LRS ali ž 
' zakoni FLRJ ali LRS dani v njegovo pristojnost. ; 

11, čleti 

Ta zakon velja od dneva objavo v >Uradaem listu 
LRSc 

Z istim dnem preneha veljati zakon v Prezidiju 
Ustavodajne skupščine LRS z dne 20. novembra 194C 
(Uradni list LRS št. 274/74—1946). 

Glavno mesto'Ljubljana dne 23. aprila 1947. 
U. št. 16 

PREDSEDSTVO PREZIDIJA 
LTODSKE  SKUPŠČINE  LJUDSKE REPUBLIKE 

SLOVENIJE:- 

Predsednik: 
Josip Vidmar s, • 

Sekretar: 
France Lubej s. r. 

I 

'5. aen 

t ', 

Prezidij Ljudske skupščine LRS je, za svoje delo 
"odgovoren Ljudski skupščini LRS. Ljudska skupščina LRS 
lahko' vsak čas odpokliče Prezidij in izvoli, novega in 
lahko tudi vsak čas razreši posamezne Člane Prezidija 
in izvoli nove.; •       ,' 

.'•'   '.'<;. 6. cleri 

Prezidij Ljudske skupščine LRS se iavoli za tisti čas,; 
za katerega .je izvoljena Ljudska skupščina LRS. 

Kadar se Ljudska skupščina LRS razpusti, opravlja 
Prezidij posle do izvolitve novega Prezidija • Ljudske 
skupščine LRS. >      '. /       ' 

•. ",     : ;-   "-•    •    •-.7«acH        ,    •;.*.- 

Prezidij Ljudske skupščine,LRS sme posle iz 4. člena 
tega zakona prenosu na predsedstvo Preiidija izvxçmsi 
posle siz'3., 4.,'12.,, IS., 14., 20. in 21. tožSke navedenega 

. Člena. •   ' ••,.•'.'."      ''.'•;' '     - i 
,, '-'\(-^ '      V     .8. täen       •". ' " • 

Prezidij Ljudske skupščine LRS izdaja v zadevah, 
za katere je pristojen/ukaze,' navodil* ia odločba.,. Pod- 
pisujeta -jih predsednik iii"sekretar.    .     . . •   y, 

.'.'/,' , / 9. člen     >    *     \ -     --',• - '• 

Prezidij Ljudske skupščine LRS »me •• posameene 
posle, za katere je pristojen/ustanavljati svoje. oddelke 

4 in odbore., ki jih sestavljajo, in vodijo člani PrezidiK 

/\:    (     ; >'-.'•_.; '  ,'-.     .   ló.'cten   '^\  ','''•  ', ''.,7.'. 
'Svoj   upiranji, ustroj  si  predpiše •••••; Ljudske 

-skupščine LRS> :s pravilnikom. /• ', • •' > .'.:•• •     -*/ 

/ •' -" 

.se. ••..;,,' 

UKAZ 
i 

Na podlagi 4; točke 72. člena ustave Ljudske repu. 
btike Slovenije v zvezi s 5. členom zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije razglaša 
Prezidij Ljudske^ skupščine Ljudske republike Slovenije 
zakon o pooblastilu predsedstva Prezidija Ljudske skup- . 
ščine LRS za reševanje prošenj in pritožb, poslanih Ljud- 
ski skupščini LRS, ki ga je sprejela Ljudska skupščin« 
LRS na prvem rednem zasedanju in ki se glasi:. / 

' .'.     ,.'"/.    ":, '   • -.-• '': •' .•,'-., •   "V • "    'y • 
*,.„ '. .',, -, ,"•    Zakon.  <     ',',';'   .'-••..,   ' 

o pooblastila predsedsiva Prezidija Ljudske skupščine 
LBS xa reševanje prošenj io pritožb, poslanih Ljudski 

skupščini LRS 

1. člen ' .   1    : 

Ljudska skupščina LRS pooblašča predsedstvo Pre- \ 
zidija Ljudske skupščine LRS, da po poročilu in pred- 
logu za prošnje in pritožbe izdaja po predpisih zakonov 
odločbe o vseh prošnjah in pritožbah, poslanih Ljudski 
skupščini LRS. , i -, 

.    ,2.aen   • "„ '".       >       ,_ 

Prošnje in pritožbe, poslane Ljudski škupaomi LRS, " 
, so proste taks. <•• 

;'/"'<•; 3. člen. 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem ••• 
LRSc   "   " .; •    ,*'•   •;  '   s   ' 

Glavno mesto Ljubljana dno SS. aprila 1947. 
•   -V.U. 17        //. •.••'•'••   ' "- '    " '/],„ 

PREDSEDSTVO PREZIDIJA '     '    " 
LJUDSKE  SKUPŠČINE  LJUDSKE REPUBLIKE. 
\   -   ,  , SLOVENIJE: ^ 

.' Sekretar: _ .predsednic: 
.Fr«née Lubej š/r.      ; '       , Josip ••••** s. a. 

-.'>.. 

/ 

/,       \ 

i . 
.    / 

• r 
•'I • ' 
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••••;, OBHEDBS, NAVODILA • ûOLOCBE 

VLADE LJUDSKE KEPUBLIKE SLOVENIJE 

87. 
Po 2. odstavku 3. člena zakona o reševanju premo- 

ženjskih sporov z državnim razsodiščem z dne 12. XII. 
1946 (Uradni list FLRJ àt. 103/721—1946) izdaja vlada 
Ljudske republike Slovenije 

uredbo s 
o ustanovitvi okrožaih razsodišč  , 

• 
1. člen 

Kot razsodniški sveti za več okrajev so ustanove 
na sedežih okrožnih sodišč v Ljubljani, Mariboru, Celju 
in Novem mestu okrožna razsodišča, in sicer: 

1. okrožno razsodišč« v Ljubljani za glavno mesto 
Ljubljano in za okraje: Grosuplje, Jesenice, Kamnik. 
Krauj, Ljubljana-okolica, Rakek, Školja  Loka; '\ 

2. okrožno razsodišče v Mariboru za okraje: Len- 
dava. Ljutomer, Maribor-mesto, Maribor-okolica, Murska 
Sobota, Prevalje, Ptuj, Radgona, Slov.  Bistrica; 

: 3y okrožno razsodišče za okraje: Celje mesto, Celje 
okolica, Konjice, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje;' 

. 4. okrožno   razsodišče  v Novem   mestu . *f okraje: 
; Črnomelj, '< Kočevje, Krško, Novo mesto, Trebnje. 

;     Obnvočja okrožnih razsodišč se ujemajo z območjem 
okrožnih sodišč. 

2. člen 
Mestni izvršilni odbori v Ljubljani, Mariboru. Celju 

in Novom mestu bodo izvedli organizacijo okrožnih raz-, 
sodiš?- 

Stroške ustanovitve in vzdrževanja bodo krili priza- 
detj,ijudski, odbori sorazmerno ,s številom prebivalcev. 

/,'/' ",' '    •'        ,.'••: .."•     3. 4člon 
Predsednike in etalne. člane okrožnih razsodišč ime- 

nujejo izvršilni odbori prizadetih okrajev sporazumno. 
1        4. člen- 

Ta uredba velja od „dneva objavo v >Uradnem listu 
,LRSc * ' '"..*< 

Ljubljana dne 21. aprila 1947. 
' Štev. S—220. 

. Predsednik vlade LRS: 
•'r'' '     • Miha Marinko s. r. 

, ./ 

••'-•'.•..••' &• 

Vlada Ljudsko republike Slovenije izdaja'.na pod- 
lagi" 77.' člena ustave LRS skladno z odločbo ministra. 
za finance FLRJ o terenskem dodatku T. dne 9. VIII. 
1946 (Ur. liet FLRJ št.» 75/537) 

, odločbo , 
ó terenskem dodatku 

' . .•.•-'• '•• \   . ,        ' 

1. Terensko delo opravljajo tisti delavci, nameščenci 
in, uslužbenci organov, ljudske oblasti, državne uprave, 

' državnih' ustanov in, državnih gospodarskih podjetij' 
republiškega in lokalnega pomena, ki so poslani i dolo1 

cenimi nalogami na začasno delo na terenu izven kràjït 
svoje  sjalne. zaposlitve,  6e traja* taka   zaposUtev  vet* 

'kakor 10 dni '      ' '   * ,'       > .   ,. 

2. Kot, povračilo stroškov, zvezanih z delom na_ 
terenu, pripada dnevux terenski dodatek, in sicer; 

a) za prvih 10 dni v znesku, ki ga določajo pred- 
pisi o dnevnicah '/-a službena potovanja državnih usluž- 
bencev, delavcev  in  nameščencev - (Ur.  list  LRS  Štev. * 
101/42—1946 in Ur. list FLRJ št. 242/37—1046); 

b) za ostali čas pa ne glede na potovanje i* kraja 
v kraj in glede na draginjske razrede:   - 

strokovnjakom   (inženirjem,  tehnikom,  agronomom, 
zdravnikom, geologom, geodetom in podobnim) ter .<tro-  , 
kovnemu vodilnemu osebju pri terenskih  delili od 90 
do 120 dinarjev, ' 

strokovnim delavcem od 60 do 90 dinarjev, • in 
upravnemu ter pomožnemu osebju od 50 dO 70 din.  N 

11 "        '      ' 
Će so delo na terenu opravlja periodično kot sestavni 

del rednega posla uslužbenca ali delavca v območju nje-, 
gove terenske enote, pripada terenski dodatek iz L točke 
2. odstavka pod b) te odločbe, a največ za 10 dni v onem 
'mose-cu. 

• ' 
Co se uslužbenci in delavci vsak dan po opravlje- 

nem delu na terenu lahko vračajo v kraj svojega služ- 
bovanja, jim pripada poleg prevoznih stroškov š<; 30% 
terenskega dodatka iz 1. >očke 2. odstavka pod bi te. 
odločbo, če so'delal; do 12 ur; če so delal j nad 12 ur, 
pa 50% tega dodatka. '•    . • 

''      - _ •   ' •    IV' '.,-'' 
Tam. kjer vrsta dela in razmere na terenu, omogor' , 

'čajo pavšaliranje, določi organ, ki je pristojen za iigoto- /'• 
vite v visine terenskega dodatka med določenim  mini- 
mumom in  maksimumom, .terenski dodatek v pavšali- 
ranem  mesečnem   znesku,  ki  pa   ne  sme   prekoračili 
določenega maksimuma. , ' ', '". ,   ,' , .   ,, 

V Pavšali, ki so že določetii sporazumno i ministrom 
m finance LRS,1-ostanejo v veljavi, če ne nasprotujejo tej 
odločbi. ,• ! ,,,-,.. 

; V   V      ,'--/,_.-,•.•• 
Višino terenskega dodatka 4med določenim minimu- 

mom in maksimumom ugotovi za vsak posamezen pnmer 
terenskega dela, starešina zadevnega državnega oblastva, 
ustanovo ali podjetja. Pri določitvi terenskega dodatka 
se morajo upoštevati vee okoliščine, ki vplivajo ua 
stroške" življenja na terenu (n. pr.: ali je organizirana 

4 preskrba in menza ter poskrbljeno za '• zdrava stane- 
ivanja, ali ee delo opravlja v naseljenih ali nenaseljenih 
krajih, ali se opravi delo na enem kraju ali terenu ali 
s potovanjem iz kraja v kraj ali s lWe<w nameren itd.). 

' Visina terer,5,kt;gn dodatka so i»ora določiti in pri- 
občiti s podrobno utemeljitvijo delavcu oz. uslužbencu v\ 
službenem nalogu, s katerim se pošlje na terensko delo. 

i   -   •-. • ;       . -V1     ''  •••)•,,•;  •': 

/Navodila glede razvrstitve delavcev, nameščencev in 
uslužbencev po 1. točki bo dajal minister za delo LRS. 
Druga ^navodila za izvajanje te odločbe, bo dajal mini- 
ster 'Za finance LRS.        . ,','*' 
'..'•'    '   •  '   ':.•.''"."   vn    " •• '     •'.;•:, 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradtiem listu 
LRSc.   •   . '• ,-:     ' ' x       ""',"' 

i " Ljubljana dne 28. februarja 1947.' 
; Štev. 256/3—I—1947. .   1       \[. 

' .j'iirster'za finance/LRS:t 
JI    - Zoran Poliž s. r.   •'.-' 

PredFednik vlade LRS: 
Mih« Marinko a. i; 

, » ' 
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89. 
Đa »e postavijo temelji v načrtovanju gozdnega in 

lesnega gospodarstva, da se izboljša gozdna in leena 
proizvodnju in da se pospešuje tehnični napredek v 
gozdarstvu, izdaja vlada LRS na podlagi 19. točke 44. 
äana ustave LRS 

odločbo 
o ustanovitvi »Gozdarskega instituta Slovenije« 

1. člen       - 
Ustanovi se »Gozdarski institut Sk>v»nije<, M je dr 

Savna ustanova pod nadzorstvom minietra za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS. 

Sedež instituta je v Ljubljani 

2. člen 
Naloge instituta BO: 
a) vodi, usmerja • združuje vee znanstveno delo v 

gozdarstvu in lesni industriji Slovenije; 
b) spremlja razvoj sodobne gozdarske in druge zna- 

nosti ter vzdržuje stike s1 podobnimi ustanovami v tu- 
zemstvu in inozemstvu; 

e) proučuje posebne pogoje in činitelje gozdarstva 
m lesne industrije v Sloveniji ter z izsledki svojih raz- 

,  iskovan j daje pobudo za naprednejše gospodarstvo; 
č) daje nasvete in strokovna mnenja 6 področja goz- 

darstva in lesne industrije; 
d) proučuje Izvajanje znanstvenih izsledkov v 

praksi; 
e) izdaja poročila o svojem delo, razprave in druge 

strokovne publikacije; 
f) sodeluje pri usposabljanju in »Dopolnjevanju goz- 

darskih strokovnih kadrov. ; 

3. člen 
j Vsa gozdna gospodarstva in lesnoindustrijski obrati 
na ozemlju Ljudske republike Slovenije' morajo nuditi 
gozdarskemu institutu Slovenije pri njegovem delu 
potrebno pomoč. 

4. člen 
Gozdarskemu institutu Slovenije načeluje direktor, 

xki ga imenuje minister za kmetijstvo in gozdarstvo po 
sporazumu e predsednikom vlade LRS. 

Druge uslužbence instituta imenuje minister za kme- 
tijstvo in gozdarstvo LRS po predlogu direktorja insti- 
tuta. 

Direktor instituta je član gozdarskega strokovnega 
sveta v ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

5. Člen 
/ Gozdarski institut Slovenije ima svoj predračun do- 

hodkov in izdatkov v okvira proračuna ministrstva za 
kmetijstvo  in  gozdarstvo LRS.   ' 

Direktor instituta je odredbodajalee za izvajanje 
predračuna instituta. , 

6. člen 
.   Minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS je poobla- 

ščen, da iz gozdnih gospodarstev republiškega pomena 
, iztoči posamezna osnovna sredstva in jih prenese na in- 

' etttot za potrebe njegovega poslovanja. 

7. člen 
Institut sodeluj« pri varstvu naravnih parkov in redr 

kosti v zvezi z gozdarstvom. V njegovo področje spada 
'   ustanavljanje, proučevanje m strokovno nadzorstvo nàd 

gozdnimi rezervacijami, naravnimi parki in drevesnicami. 

8. člen 
Podrobne določbe o ustroju in poslovanju instituta 

predpiše s pravilnikom minister za kmetijstvo in gozdar- 
stvo LRS. 

9. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 

LRS<. 
Ljubljana dne 21. aprila 1947. 
St. S-222. 

Minister 
za'kmetìjstvo in gozdarstvo LRS:     Predsednik vlade LRS: 

Ing. Levstik Jele s. r.   , Miha Marinko s. r. 

PHAV1LN1KI,0DR£DBE,NA¥0DIU.0DL0ČBR 
MINISTRSTEV 

LJUDSKA REPUBLIKE SLOVENCE 

90. 

Na podlagi 3. in 11. člena pravilnika ministra za 
kmetijstvo in gozdarstvo FLRJ o razvidu, registraciji in 
obveznem popravilu večjih kmetijskih strojev z dno 
30. decembra 1946, njegove odredbe o roku za registra- 
cijo kmetijskih strojev z dne 18. januarja 1947. fUr. lisi 
FLRJ št. 88/5 in 66/7 iz 1947) in 1. Člena zakona o 
pooblastitvi vlade LRS in njenih članov za določanje 
kazni za upravne prekrške z dne 23. januarja 1947 
(Ur. list LRS št. 23/5) predpisujem 

oclredbo 
o registraciji večjih .kmetijskih/ strojev 

1. člen 

V območju LRS ee morajo po predpisih navedenega 
pravilnika registrirati poleg kmetijskih strojev, naštetih 
v odredbi ministra za kmetijstvo • gozdarstvo FLRJ z 
dne 18. januarja 1947 (Ur. Ust FLRJ it. 65/7), tudi tile 
državni, zadružni in zasebni kmetijski stroji: 

1. sejalniki, traktorski in vprežni (označba ST, SV); 
2. trosilci umetnih gnojil, * traktorski m vprežni1 

(označba TgM, TgV); 
3. motorne in prevozne škropilnice (označba M Škr, 

PrSkr); 
4. stiskalnice za seno in slamo, motorne in ročne 

(označba MS, RS); ' .    - 
5. traktorski priklopniki za kmetijsko /uporabo 

(označba TPr); 
6. izoralniki za krompir in peso (označba Or). 
Ne registrirajo se kmetijski stroji, dokler so pri pro- 

dueentih aK pooblaščenih, trgovcih zaradi prodaje. 

2. člen 'V 

Z registriranjem kmetijskih strojev po 1. členu je 
pričeti 5. dan po objavi to odredbe in mora biti končano 
v 3 tednih. 

13. cten 

Kmetijske stroje morajo za registracijo prijaviti nji. 
hovi lastniki oziroma koristniki v času in na. način, 
kakor to predpiše okrajni (mestni) izvršilni odbor. 

Obliko registrac-ijske tablice, vsebino in obliko regi- 
stracijske knjižice ter vso druge za registracijo potrebne 

x, t 

/.. - ' 
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listine predpisa iu «caloii  ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo LRS, 

5. člen 
Kdor ne bo prijavil kmetijskega stroja po"3. členu te 

odredbe, bo kaznovan z odvzemom prostosti ali s pri- 
silnim delom brez odvzema prostosti do 8 mesecev ali 
2 denarno kaznijo od 50 do »000 din. 

Denarne kazni gredo v korist proračuna LRS. 

6. člen 
Natančnejša navodila za izvajanje" te odredbe bo 

dajalo ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 
7.člen 

Predpisi G., 7. in 9. člena  navedenega  pravilnika 
veljajo tudi za kmetijske stroje, naštete v 1. členu v' 
1.—6. točki t« odredbe. 

8. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 

LRS.c 
Ljubljana dne 14. aprila 1947.  ; 
K. III. it. S-1S2/2-47.   /, , 

.,      ;, Minister 
• ' j «a kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 

,    ; ••    ,       Ing. Levstik Jože s. r. 

^Minister za trgovino in preskrbo LRS izdaja na pod- 
, :;3agi 1. člena uredbe o odpravi Uprave državnih ••••- 

,   polov in o prenosu njene pristojnosti in poslovanja na 
posamezna ministrstva z dne 4. julija 1946   (Ur. list 
FLRJ št. 386/56-46) in razpisa ministrstva za trgovino in 
preskrbo FLRJ z dne 27. avgusta 194Ö VI. St. 70467 

:...."' '-  v ;  • odredbo 
<>' objavljanju mesečnih kontingentov tobačnih izdel-. 

kov po prodajalcih tobaka ua drobno 
\ 1. člen     • 

Prodajalci tobaka na drobno so dolžni redno na vid- 
nom mestu,v svoji trafiki objaviti: 

1. mesečni kontingent — po količini in vistali — to- 
bačnih izdelkov, ki jim * je dodeljen; 

i   2. količino in vrsto tobačnih izdelkov, ki «o jih dvig- 
nili za potrošnike izven sindikatov, ter dobo, za katero 

"•   BO ti tobačni izdelki določeni; , 
.     ' 3. količino in vrsto tobačnih Üdelkov, ki so jih dvig- 
nili za sindikate;    / •   ,        •   . '  "' '   , ' - 

; 4. količino in vrsto (po komadih) tobaömti izdelkov, 
aoločenih za dnevno prodajo. ,       i 

Vsi pod t. 1.—4. navedeni podatki morajo biti objav-j 
2jeni ve3 mesec za tekoči mesec in se morajo sproti do- 
polnjevati. -,        .       * , 

.•'"/.•':, - '                     •','•'• • .2. Člen   .                   '      ,   " 
Kršilci te odredbe se kaznujejo po zakonu o'zatira- 

nju nedovoljene trgovine, nedovoljene Spekulacijean go- 
spodarske sabotaže. , /,.,'• 

I • •   '•            •     .   -'3. Člen          '. T   ,'," , 
-, Ta odredba velja oä dneva objave v :>Uradnem, listu 

ISSc. -'   v 
',      Ljubljana dne 16. apxüa 1947. t   '      '   T 

'   j       P/S-*. 3473/1.        -   -'-V-  ;;••' ''.••/ 
,','•"      '_ i >'  '.      '-.i---.    Minister 

,  .!',    ""••',   '*    ' *      ;    *a trgovino in preskrbo LRS: 
i     .  ''.   . •",,'•..,).:.' Ton« Fajfar's. r.'   " 

,92. 

Dodatna navodila, 
glede kategorizacije privatnih in zadružnih gostišč 

Ker se pojavljajo v zvozi s* kategorizacijo zasebnih 
in zadružnih gostišč vprašanja, kako je treba .postopati 
z obrati, ki ne ustrezajo predpisom odredbo o katego- 
rizaciji zasebnih in zadružnih gostinskih podjetij (Ur. list 
LRS št. 9 ex 1947), izdajam naslednja dodatna navodila: 

Vodilna misel pri postavljanju pogojev za* to kate- 
gorizacijo je bilo stremljenje, dvigniti raven našega go- 
stinstva, hkrafci pa so lotiti izpolnjevanja nalog, ki nam 
jih nalaga splošni gospodarski načrt: dvigniti število 
turistov in izboljšati kakovost nuđenih gostinskih sto- 
ritev.. Ker so podlaga razvitega turizma dobra gostišča, 
ki morejo nuditi gostom storitve na kulturen naöin in v 
kulturni obliki, 'je nujno potrebno okrepiti državni sektor 
gostinstva ter odpraviti gostišča^ v katerih je vsa do- 
bičkarska delavnost njihovih lastnikov usmerjena zgolj 
na materialno in fizično ugonabljanje delovnega ljudstva. 

' Pri kategorizaciji zasebnih in zadružnih gostišč mno- 
go'teh obratov ne ustreza v.odredbi predpisanim pogo- 
jem in je posebno v mestih in industrijskih krajih pre- 
več gostišč, zlasti gostišč slabše vrste. 

Zaradi pravilne rešitve teh vprašanj je'treba pozvati 
lastnike gostišč, Ici ne izpolnjujejo vsaj predpisanih po- 
gojev za uvrstitev v II. kategorijo, 2. skupino, da 

a) v mestih do 1. julija, 
b) v vseh drugih krajih do L avgusta izpopolnijo 

svoje obrate, tako, da bodo ustrezali predpisom 4.'člena 
odredbo o kategorizaciji zadružnih in zasebnih gostinskih 
podjetij. Če prednji rok ne ustreza dejanskim potrebam, 
s© v utemeljenih primerih lahko tudi skrajša,       V 

Po preteku obeh določenih rokov za izpopolnitev je 
treba znova pregledati pomanjkljivo urejena gostišča, ki 
jih ni bilo mogoče razvrstiti. Čo bodo izpopolnjena, naj 
se uvrstijo T ustrezno skupino, sicer pa naj se izda nji- 
hovim lastnikom odločba, s katero se jim prepoveduje 
izvrševanje gostinske obrti v neustrezajočih prostorih. 
Obenem naj se'prizadeti opozorijo, da imajo zoper od- 
ločbo pravico pritožbe na ministrstvo, za trgovino in pre- 
skrbo v osmih dneh po prejemu odločbe. Pritožbo je tre- 
ba violati pri MLO oziroma ÖL0, ki jo odločbo izdal. MLO 
oziroma 0L0 opremi pritožbo a obraifožemm mnenjem. 

V primerih, kjer se je izvršila kategorizacija nepra- 
vilno, ker so se uvrstila v 'II. kategorijo, 2. skupino tudi 
zadružna •• zasebna gostišča, ki ne, izpolnjujejo pogojev, 
določenih v odredbi; se\ mora izvršiti revizija. kategori- 
zacije in je treba postopati glede neustrezajočih gostišč 
po teh navodilih.    • x      ,      •   '•- 

- Gostišča, ki ob kategorizaciji niso izpolnjevala pred- 
pisanih pogojev, zaradi čeear njihova razvrstitev, tedaj ni 
bila mogoča in jim'je bil zato priznan .'rok. za dodatno 
izpopolnitev po teh navodilih, so do poteka roka oziroma 
do dokončne razvrstitve ali prepovedi' nadaljnjega obra- 
tovanja začasno uvrščena v II. kategorijo 2. skupino.. 

. Tn navodila so dokončna. '< ,  \ 
"'T t - • ' ,•     ,    .      , 

.   ;   Ljubljana dne 15. aprila 1947.       ' t 
(IIL »t. 3892/1.    ,-   ;•" ' Minister ~ 

. ,'  •'        '•••' za. trgovino in preskrbo LRS: 
- ' ;-       ' '  \  •        '.''    'v     T°ne Fajïttr s. r. '- 



Aj 

'tran 9S  '      ätev. 17 

PRE 
izdatkov in đokndkuv i»e državnem [ir* 

IZDATKI 

A. Republiški  proraôun 

„   I. poglavje: Financiranje državnega gospodarstva in ««tale investicije . 

II. poglavje: Izdatki za obnovo (  

III. poglavje: Posebni   izdatki   za   znanstveno   delo in strokovno   dviganje 
kadrov .   / , 

IV. poglavje: Posebni izdatki za tisk in zalpžnižtvo     ....... 

V. poglavje: Izdatki za socialno-zdrav;tveno zaščito ....... 

VI. poglavje: Izdatki za državno upravo in administracijo  

VIII. poglavje: Proračunska rezerv« ............. 

Skupaj izdatki republiškega proračuna   .   .   . 

•. B. Zbirni  proračuni okrajnih  ljudskih  odborov 

Skupaj izdatki proračunov oKrajnih ijudskih odborov 

X 

Skupaj iwlatki'    .    .    . 

dinarjev 
u 

881,651.000 • 

8O7.4Ö0.0O0.- 

411,628.396.- 

5,475.700.- 

392,599.827. 

452,108.081. 

63,565.216. 

2.514,518.000.— 

709,365.000.- 

v : 

I.     J ,   t    ~- , . 
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G LED 
računu LUS za proračunsko leto 1947 

DOHODKI 

A. RepnbliSki  preračun 

L razdelek: Del dobička in presežki obratnih sredstev državnih gospodar- 
skih  podjetij, republiškega  pomena »     »     »     » 

I        *        u        n        m II. razdelek: Del dohodnine za republiški proračun 

lil. razdelek: Dohodki ustanov in uradov     ..„..,,     , 

IV. razdelek: Razni in nepredvideni dohodki    .    « • « *  , i »     . 

V. razdelek: Del o%ne participacije na davku na promet proizvodov 

VI. razdelok: 30%  od  zveznih   taks .... 

V 

1      •      » «       •       » 

; Skupaj dohodki republiškega proračuna     ,     .    » 

B. Zbirni proračuni okrajnih  ljudskih odboro.T 

a) Lastni dohodki: ', ,".,'.      • ' • 

Del dobička in presežki obratnih sred- • 

štev   državnih   gospodarskih   podjetij 
lokalnega pomena  

TroSarina      ...«,... 

Davek na dediščine in darila ... 

Dohodki ustanov,in uradov . ../ . . 

Razni in nepredvideni dohodki     ',•'*. 

b) Delež na* dohodnini .     .     .     .    .    i. 

C) Delež-na   5%ni  participaciji ua davku 
na promet proizvodov    ..-••»..-.'   . 

174,000.000.— 

165,000.000.- 

•  7,500.000,- 

, 29,000.000.— ,. \ 

22,348.000.—    397,848.000.— 

• *    ' ' 277,517.000.— 
\ 

.  • 34,000.000.— 

Skupaj dohodki •        r        • 

dinarjev 

1.176,000.000.- 

839,683.000.- 

56,700.000.- 

50,000.000.- 

345,285.000.- 

46,850.000.- 

2.514,518.000.— 

709,365,000.- 

3.223,883.000.- 

!      V. 

/ 

•I'     I 

''I   • 

A 1,. 1    - •'   I 
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f. 

Pregled »Uradnega usta FLRJ« 
Si. 8 z due 31. ••••&••• 1947: 

78. Uredba o začasnem financiranju državnih potreb 
Federativne'ljudske republike Jugoelavije iu potreb 
ljudskih republik v razdobju januar—marec 1947. 

W. Pravilnik o, obvezal pr.javi  radijskih aparatov ia o 
\      uaćinu plačevanja  radijske naročnine. 
80. Navodilo o elementih, «z katerih sestoji c»na grad- 

benih uslug državnih gradbenih podjetij splošnega 
državnega pomena. 

• 81. Odločba za izračunan je nepredvidenega dobička pri 
delih, zaf katera se • mogla ugotoviti norma stroškov 
v državnih gradbeeih podjetjih splošnega državnega 
pomena. , • 

82. Odločba o odstotkih splošnih stroškov gradišča 1er 
upravnih ia prodajnih stroškov le od odstotkih do- 
datkov sa bruto plače delovne sile v conah grad- 
benih uslug državnih podjetij splošnega državnega 
pomena. 

83. Odločba o povprečnem odstotku  načrtnega dobička, 
za sklad vodstva rudarskih in industrijskih podjetij. 

84. Odločba o odstotku za  racionalizacijo poslovanja in 
'      za povzdigo ravnj kulturnega trgovanja, 
85. Odločba o odložitvi zaključka poslovnih knjig za leto 

1946, dokler se n* ada nova odločba. 
86. Odločba o končani repatriaeijj  državljanov  Federa- 

üvne ljudske republike Jugoslavije 1* Italije. 
Popravek zakona o narodni, jnilici. 
Popravek uredbe P enotnih cenah.     ' 

y ,        Popravek   uredbe o stroških  in dobičku   državnik 
,   ' gostinskih podjetij. ... 

.,'_'   Popravek uredbe o skladu vodstva podjetja  (skladu 
vodstva) in o osrednjem skladu podjetij (osrednjem 
skladu) državnih gostinskih podjetij. 
Popravek odredbe © oživotvorjenju uredb o dobičku, 
razdelitvi dobička, o stroških in ,o skladih  vodstva 

1 , --     gospodarskih podjetij, ki so bue izdane pred lv ja- 
nuarjem 1947. ' 
Popravek zakona o ugotovitvi pravice do pokojnine 
iti o upokojitvi državnih uslužbencev. 

"      Popravek odločbe o stopnji dobička državnih gosthi-, 
; .   skih' podjetij zveznega pomena. 

Popravek odločbe o odstotku splošnih stroškov/ (re- 
/ži,ie).v državnih gostinskih podjetjih zveznega pomena. 

' Popravek odredbe o določitvi skupin proizvodov in 
storitev, za katere se bodo odrejale enotne cene za vso 

: Federativno ljudsko republiko Joeosla vi jo oziroma •• 
' -   i -   katere se bodo odrejale odkupne cene.        , 

Popravek uredbe opkladu vodstva podietja (skladu 
.   vodstva) in o osrednjem 3kladu podjetij (osrednjem 

-i,- "„;•-   skladu) državnih rudarskih in industrijskih podjetij 
' zve2.ne^fl -tn republiškega pomena. 

8T. 'Pravünik o iavalidskih à?«wih- 
88. Pravilnik, o podaljšanju rokov Î2 pravilnika o ure- 

88. 
90, 

dirvi  in   preračunavanju 
Življenjskih zavarovanj.   , 
Odločba o natisku frankovnin znamk. 
Odločba o.barvah frankovnin znamk. 

obvezno?**   iz   Predvojnih 

91. Odločba o spremembi' in dopolnitvi tarifnih postavk 
iz 4. člena uredbe o delu in plačilu za prevozne 
delavce splavarje na Drini, Savi in Donavi, 

St. 11 z dne 7. februarja 1347: 

92. Pravilnik o sklepanju pogodb o prodaji in nakupu 
blaga. \ 

98. Poja*nilo o izplačilu razlike upokojencem med nji- 
hovim čistim zaslužkom od zaposlitve in čistimi po- 
kojninskimi prejemki, če so pokojninski prejemki 
večji. '   * 

94. Navodilo za izvajanje uredbe o stroških trgovine na - 
debelo in na drobno. 

95. Navodilo za izvajanje uredbe o skladu vodstva pod- 
jetja in o osrednjem skladu podjetij splošnega držav- 
nega in republiškega pomena. 

96. Pravilnik o volitvah in delu delavskih inšpektorjev, 

St. 12 z dne 11. februarja 1947;    , ' ' ' 

97. Uredba o dodeljevanju podpor rodbinam, katerih 
hranilci služijo v stalnem kadru jugoslovanske 
armade. ,    ' 

98. Povelje §t. 1 vrhovnega poveljnika oboroženih sil in- 
ministra za narodno obrambo Fedrativne ljudske re- 
publike Jugoslavije za 4. februar 1947. 

99. Odredba, da je vse poslovne enote Narodne banke 
FLRJ šteti za zavode za obračunavanje. 

100. Odredba o likvidaciji pokojninskih skladov, bivših 
samostojnih nosilcev pokojninskega zavarovanja de- 
lavcev in namesčeneev. * v 

101. Navodilo za izvajanje uredbe o stroških in dobiôku 
državnih gostinskih podjetij. ( 

• St. 18 z dne 14. februarja 1947: 

102. Uredba, da se mora orna zemlja4 posejati. 
103. Uredba o zagotovitvi kontingentov blaga, namenje- ' 

nega za izvoz. 
104. Uredba o nadzorstvu nad umetnimi gnojili in ••• 

prometu. • '       ? 

105. Uredba o spremembi 7. člena uredbe o izvedbi na- 
selitve borcev v Vojvodini.  \ - 

106. Uredba1 o spremembah, in dopolnitvah uredbe o pi» 
^ tanju, cenah m prometu s prašiči » gospoda rsaem 
'- letu 1946/47. >'' ' 

107. Odredba o prenosu deviznega nadzorstva, ki je spa- 
dalo v pristojnost bančno-valutnega oddelka uvini- 

,   strstva   za   finance   FLRJ   v   pristojnost   Narodne 
,   bank? FLRJ.     -     „ , 

108. Odredba o mešetarini. 
109. Odredba o normiranih upravnih in prodajnih stro- 

ških v državnih rudarskih in industrijskih'.podjetjih'. 
zv-znega in republiškega pomena.* .    * 

110. Odredba o enotnih cenah za tobačne izdelke v pro- 
daji na drobno v vsej Federativni Jjudeki ^••••oliki 

..      Jugoslaviji. '       ' 
111. Navodilo za overjanje potrošnih ootrdil delavcev in 

namesčeneev v času njihove bolezni.. 
112/Odločba o normiranju upravnih in «'•«xl'i'mh stroš^ 

kov. v industrijskih podjetjih za skupine proizvodov, 
, _•_., katerim se odrejajo enotne cene za v^o-Federativno 

ljudsko republiko Jujroslavijo. .        •> . 

tždaja: >Urađni  Ust LRS<. ~_  Urednik: Ivo  Lapajne 
sečno -J5n 24 -* ••'htrtl<»tnc: 'Jic 70. 
vsaka   nadaljnja  jiola -dia '2.—. — Uredništvo   in 

neka   Prosvetna, tiskarna  — oba   v  Ljubljani 
/dia  i&). -   Posamezna ite vijka ••. 

—, Naročnina:   me-" 
polletno dia; •••.-, celotelno^dta  2fi0. -   •••••<*••• itevilka-.. prvo  polo dio 250, 

•e-dniätvo . in   upravniStvo: Ljubljana.  Gregorčičeva  ul. 23. Tel. ravnateljstvo 4S-40, 
uMdaiìUo 48-90, upïavaiâlvo ••-ï». Cek. rai ••-••)88. • ' 

V 

-( 



Poštnina  platana • gotoriiii. 

LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik iV. V Ljubljani dne 3. maja 1347 Številka 18. 

VSEBINA: 
90 Uredba o arondaciji državnih kmetijskih posestev repu- 

bliškega in lokalnega pomena v območju LRS. 
Uredba o službi krajevnih babic. 
Uredba o ustanovitvi Zavoda za industrijska raziskovanja 
pri ministrstvu za industrijo iu rudarstvo LRS v Ljubljani. 

SC. Jdredba o oddajanju gradbenih del, ki jü iavestìra Ljud- 
ska republika Slovenija. 

97. Sprememba odločbe o ustanovitvi državnega podjetja za 
proizvajanje filmov v Ljubljani. 
Odločba o  imenovanju  stalnih  razsodnikov  republiškega 
razsodišča LKS. 
Odredba o času striženja ovac v gospodarskem letu 1947/48. 

94 
»5 

Ï>S 

• 

100. Odločba o odkupu ovčjo volno na ozemlju LRS. 
101. Navodila za  razporeditev  gradbenih  delavcev v piaèttoe 

skupine. 
102. Pdločba o   potrditvi   individualue   stopnjo predvidenega 

dobička za posamezna gradbena podjetja v LKS. 
103. Odločba o razdelitvi predvidenega dobička gradbenih pod- 

jetij republiškega pomena. 
30-L Odločba o razvrstitvi državnih gcstiJč republiškega pomena. 
1G5. Odločba o ukinitvi Komisije za oKvotvorjenje uredb vlade 

FLRJ o akumulaciji in cenali pri predsedstvu vlade LES. 
106. Odločba o določitvi dostavnih pasov. 
—  Popravek. 

•••••••••, MWÛÏÏÏLAIH ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

93. 
Na podlagi 9. člena uredbe vlade FLRJ z dne 4. XII. 

•6, Uradni list FLRJ z dne 10. XII. 194ß, št. 699/09, 
jadaja vlada LRS 

uredbo 
.« arondaciji državnih kmetijskih posestev republi- 

škega in lokalnega pomena v območju LRS 
1. člen 

Zaradi smotrne obdelave iu čim boljšega izkoriščanja 
Kemijo s,e vsa z zakonom z dne 9. oktobra 1946 o državnih 
kmetijskih posestvih (Ur. list FLRJ z dne 12. XI, 1946, 
št. 846/91) obsežena, ne arondirana posestva arondirajo 
obvozno po predpisih te uredbe, bodisi da jih upravljajo 
vlada LRS ali njeni organi ali ljudski odbori. 

Semkaj se štejejo tud kmetijska posestva, določena 
za proizvodnjo veterinarskih cepiv in zdravil ter pla- 
ninska in šolska posestva. 

2. člen 

Nepremičnine (zemljišča m zgradbe) fizičnih in za- 
sebnih pravnih oseb in. zadružnih organizacij, ki ležijo 
med zemljišči, državnih kmetijskih posestev, ki jih uprav- 
ljajo vlada LRS ali njeni organi ali ljudski odbori, pre- 
idejo brez bremen v last FLRJ in se izročijo v upravo 
državnim kmetijskim posestvom. 

îî. člen 

Odvzem nepremičnin se izvrši proti odškodnini. 
Za odškodnino dobo fizične, zasebne pravne osebe 

in zadružne organizacije iz zemljiškega sklada agrarne 
reforme m kolonizacije zemljišča, ki po svoja vrednosti 
'ustrezajo odvzetemu zemljišču; če je sklad izčrpan, se 
da odmena iz obmejnega predela državnega kmetijskega 
posestva 

Za odvzeto planinsko zemljišče so da kot odškodam» 
državno gozdno zemljišče z gozdom ali brez njega. 

Pri dodeljevanju, se upoštevajo kakovost, kultura m 
lega zemljišč ter druge okolnosti, ki vplivajo na n|üxm» 
vrednost. 

Stanovanjske in gospodarske zgradbe in drugi ob- 
jekti na odvzetih zemljiščih se nadomestijo z ustreznimi 
objekti na predelih državnega kmetijskega posestva, 
dobljenih za odškodnino. Će državno kmetijsko poseefcvo 
nima za odmeno primernih, objektov in tudi ni nado- 
mestila v skladu stanovanjskih in kmetijskih zgradb, ee 
izplača denarna odškodnina po oceni arondaoijeke komi- 
sije, ugotovljena po četrtem odstavku tega člena. 

Dodeljene nepremičnine preidejo v last osefr • 
drugega Sena brez bremen. 

4. člen 

Vse vknjižbe, zaznambe in. predznambe, ki na dam 
prenosa lastninske pravice na FLRJ še obstoje na nepre- 
mičninah, odvzetih osebam iz 2. člena, se prenesejo na 
nepremičnine, ki so jim dodele za odškodnino. 

5. člen 

••••••••• izvajajo komisije za arondacijo. 
Komisija ima tri člane: ministrstvo za kmetijstvo in 

gozdarstvo LRS, okrajni izvrSilni odbor in krajevni ljud- 
ski odbor odrede- vsak po enèga. Ce je posestvo v oi>- 
močju veS okrajev oziroma krajev, odrede člane ljudski 
odbori okrajev oziroma krajev, kjer leži pretežni del 
zemljišča, ki naj se odvzame. Predstavniki manj ude- 
leženih okrajev aH krajev so pokličejo kot posvelovaieâ. 

Komisija za arondacijo ima sedež v okraju, v čigar 
območju leži pretežni del zemljišča, ki je predmet po- 
stopka. Smiselno veljajo odločbe zadnjih dveh 9tavfew 
prejšnjega odstavka. 

Komisija prične poslovati po predlogu Giavoe •$••»• 
državnih posestev.    . 

6. člen 

Komisija izda pismeno odločbo. V odtočni •••••» 
bili natančno označena zemljišča, ki • odyzaio&jp *&• 
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roma dodelijo, in njihova vrednost. Odločba inora obse- 
gat* pravni pouk o pritožbi. 

Zoper odločbo komisije za arondacij« je dopustna 
pritožba na ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 
v 13 dneh po prejemu odločbe. Pritožba se vloži pri 
komisiji, ki je izdala odločbo. Dan vročitve se n*> šteje 
v pritožbeni rok. 

Odločba, ki se izda o pritožbi, je dokončna. 

7. člen 

Pravnomočna odločba o arondacij je podlaga za 
zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice in drugih 
vpisov  na odvzel ih oziroma dodeljenih  nepremičninah. 

8. člen 

Vsi pravni posh' iz te uredbe eo oproščeni taks, 
vStevši tudi zemljiskolcnjižni prenos lastninske pravice, 
in drugih vpisov. 

9. čtaa 

Minister za kmetijstvo m gozdarstvo LRS je po- 
oblaščen, da izdaja navodila za izvajanje te uredbe. 

10. člen 

Uredba vetja od dneva objave v >Uradnem listu LRS«. 
Ljubljana dne 25. februarja 1M7. 

Minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS: 

Ing. Levstik .laïc s. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko &. r. 

04. 
Vlada LRS predpisuje na predlog ministra za ljud- 

sko zdravstvo po privolitvi komiteja za zaščito Ijuo.-ke^ 
zdravstva pri vladi FLRJ tole 

uredbo 
« službi krajevnih bahre 

Nastavitev m pogoji nastavitve krajevnih babic 

L člen 

Država dajo zdravstveno zaščito in babiško pomoč 
nosečnicam, porodnicam, otročnicam in novorojenčkom 
izven državnih porodniških ustanov in ustanov za noseč- 
nice, doječe matere m. otroke po krajevnih babicah. 

Krajevne babice so državno uslužbenke okrajnih 
(mestnih) ljudskih odborov z vsemi dolžno3lm,i in- pra- 
vicami državnih uslužbencev po predpisih zakona o dr- 
žavnih uslužbencih. 

2. člen 

- Krajevne babice nastavlja z dekretom WvrSUiti odbor 
okrajnega (mestnega) ljudskega odbora v sporazumu z 
ministrstvom za ljudsko zdravstvo ter jim hkrati določi 
službene prejemke, službeno meato in delovno območje. 

, Krajevno babico morajo- prvenstveno delati na od- 
rejenem območju. 

3. člen 

Pri nastavljanju krajevnih babic morajo okrajni 
(rastni) izvršilni odbori paziti, da se namesti n& deželi 
po ena babica na dva do Stiri tisoč prebivalcev. V me- 
stih, kjer v b'jhriSnici ni posebnega porodniškega oddelka, 
se.nastavi ena babica na osem do deset tisoč prebival- 
cev: v mestih so porodnišnico pa ena na 25.000 prebi- 
valcev. 

Okrajni (mest&i) izvršilm odbori sinejo <•• odobritvijo 
ministrstva za ljudsko zdravstvo nastaviti krajevne 
babice tudi pri vetjem alj manjšem številu prebivalcev, 
ako je to potrebno. 

4. člen 

Vsa prosta mesta krajevnih babic se morajo raz- 
pisati z natečajem, ki se objavi v >Ur%dnem li^tu l.RSc 
in dnevnem časopisju. 

Kot Icrajevna babica sme biti nastavljena samo diplo- 
mirana babica, ki izpolnjuje vse pogoje za sprejem v 
državno službo. 

Dosedanje občinske babice se lahko nastavijo kot 
krajevne babice no glede na njihovo starost, ako morejo 
opravljati službo; te babice imajo pri namestitvi pred- 
nost. 

Inozemske babiško diplome morajo bili nostrifi- 
cirane. ' 

0. člen 

Vee namestitve in premestitve krajevnih babic mo- 
rajo okrajni (mestni) izvršilni odbori sporočiti mini- 
strstvu za ljudsko zdravstvo. 

Krajevne babice premešča izvršilni odbor okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora v sporazumu z ministr- 
stvom za ljudsko zdravstvo. 

Prejemki krajevnih babk. 

G. člen 
Prejemki krajevnih babic eo tile: 
1. redni mesečni prejemki (plača), ki ne «mejo biti 

manjši od 2.400 din. 
Pri določanju teh prejemkov morajo okrajni ljudski 

odbori upoštevali povprečno mesečno ^levilo porodov, 
Ui jih opravi krajevna babica; daljo obseg njenega d*?Ia 
ter tiji'»o rtLrokovio sposobnost, vestnost in pridnost; 

2. potna povprečnina za teretfsko dek>. 
Potno povprečnino določajo okrajni ljudski odbori 

krajevnim babicam le, če je njihovo delovno območje 
posebno vellico in naporno. Povprečnina ne sme prese- 
gati ene tretjine rednih mesečnih prejemkov; 

3. nagrada za babiško pomoč, ki jo nudijo zdrav- 
niku pri dokončanju splava; 

4. posebna nagrada za uspehe in zasluge v službi, 
zlasti pri uspešnem zatiranju mazaštva. 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da sme 
sporazumno z ministrstvom za finance, če so razmere 
spremenijo, z odredbo določiti drugačno najnižje in naj- 
višje mesečne prejemke in potno povprečnino krajevnih 
babic v skladu s predpisi, Iti veljajo za državne usluž- 
bence. 

' Polžnest» krajevnih babic 

7. člen 
Krajevne babice so zlasti dolžne: 
1. da pomagajo pri vseh porodih, h katerim so po- 

klicane; 
2. da se brigajo za vse ženske, zlasti za v«e tiste, 

ki žive v neugodnih socialnih razmerah, brž ko izvedo, 
da so neseče; da jim priporočajo higienično življenje, 
zdravniške preglede in posvetovalnice za nosečnice; da 
jim pomagajo z nasveti in dejanji pri pripravah za porod; 
da skušajo s pomočjo ljudskih odborov in množičnih, 
organizacij izboljšati njihove socialne razmer*«; 

3. da sodelujejo prj organizaciji zdravstvene zaščite 
, mater in otrok p.Q .odredbah iu navodilih krajevnega iu 
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okrajnega «travnika in zdravnikov zdravstvenih zaščit- 
ni ti ustanov m posvetovalnic za nosečnice, matere in 
otroke; 

i. da se tesno povežejo z ljudskimi odbori in sode- 
lujejo z množičnimi organizacijami ter z zdravstvenimi 
aktivi in socialnozdravstv^nimi odbori na terenu; 

5. da se tudi po končani devetdnevni negi otrocnie 
zanimajo za mater in otroka. V krajih, kjer poslujejo 
posvetovalnice za matere in otroke, mora babica matere 
navajati, da redno obiskujejo posvetovalnice; 

6. da vselej ia povsod propagirajo dojenje; da sa 
zdravstvenoprosvetne delavke na področju materinstva; 

7. da prijavljajo lažibabice in ženske, ki so splavale; 
8. da redno pišejo babiški dnevnik, polletne izkaze 

in druge sezname, ki ••• predpisujejo nadzorstveni zdrav- 
stveni organi; 

Ö. da ob potreb] poučujejo nosečnice, porodnice in 
otročnice o pravicah socialnega zavarovanja, o pravici 
do popolnega ali delnega brezplačnega zdravljenja, o 
pravicah nezakonskih otrok in drugih socialnih zaščitnih 
določbah (porodniški dopusti, olajšave pri delu za doječe 
matere, nedopustnost odpovedi službe med bolezenskim 
in porodnim dopustom, socialne dajatve v nosečnosti in 
ob porodu, vzdrževanje nezakonskih otrok, ugotovitev 
očetovstva itd.); 

10. da varujejo poklicno tajnost; 
11. da ne opravljajo poleg babiškega poklica nobe- 

nega drugega. 

8. člen 

Da S" zutre 'kodljivo mazaštvo, mora le diplomirana 
babica prijavili na matičnem uradu novorojenca ne glads 
na obveznost prijavljanja, ki zadene druge po posebn,ïi 
predpisih. 

Nadzorstvo 
9. člen 

Strokovno nadzira delo krajevnih babic izvršilni odbor 
okrrirte^a (mestnega) ljudskega odbora po strokovnih 
sodelavcih (okrajnih in krajevnih zdravnikih), od katerih 
prvina jo babice tudi potrebna strokovna navodila. 

Vrhovno nadzorstvo nad delom krajevnih babic ima 
ministrstvo za ljudsko zdravstvo. Državna faabiška šola 
mu je posvetovalni organ. 

Plačevanje nagrad Ea babiško pomoč 

10. člen 

Krajevna babica ne sme za babiško pomoč ali za 
katero koli svojo storitev zahtevati od porodnice ali 
kogar koli nobene nagrado v denarju ali v naravi. 

Vse nagrade plačila zmožrah ali socialno zavarovanih 
porodnic za babiško pomoč in drago delo krajevnih babic 
se stekajo v proračun dohodkov okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora. 

Babiška pomoč ^ in druge storitve krajevnih babic 
pri plačila nezmožnih ali socialno nezavarovanih porod- 
nicah so brezplačne. 

11. člen 

Krajevna babica mora poslati okrajnemu (mestne- 
mu) (ii'dskemu odboru do petega v mesecu za prelekli 
rae?"c soznam vseh porodnic. ];{ j{m je nudila babiško 
pomoč ali drugo ßl&ciiu zavezano dela. 

Seznamu mora priložiti od porodnic predložena po- 
trdila krajevnih ljudskih odborov o pravici do brezplač- 
nega zdravljenja oairoma potrdila, da gre za socialno 
zavarovaako oziroma svojko zavarovanca. 

Okrajni ljudski odbor izterja od tistih, za katere niso 
bila predložena potrdila iz prejšnjega odstavka, pred- 
pisane pristojbine s plačilnim nalogom; glede socialnih 
zavarovank oziroma svojk zavarovancev zahteva povra- 
čilo od pristojne podružnice državnega zavoda za social uo 
zavarovanje, 

12. čleo 

Pristojbine za babiško pomoč in druge babiške sto- 
ritve ho predpisal z odločbo minister za ljudsko zdravstvo. 

Preživnina onemoglim babicam 

IS. člen 

Dosedanjim občinskim babicam, ki zaradi bolezni, 
starosti au onemoglosti niso nastavljene za krajevne 
babice po tej uredbi, ki ue opravljajo svoje službe • 
nimajo zadosti sredstev za preživljanje ter niso bile 
socialno zavarovane, izplačujejo okrajni (mestni) ljudski 
odbori preživnino v istem-znesku, kakor ga daje državni 
zavod za socialno zavarovanje kot podporo osebam, ki 
zaradi neizvedenega socialnega zavarovanja niso pri- 
dobile pravice do starostne oziroma onemoglostne rente. 

Kazenske in končne določbe 

14. člen 

Kršilce te uredbe bodo kaznovali, če ne gre za sodno 
kaznivo dejanje, okrajni (.mestni) izvršilni odbori z 
denarno kaznijo od ">0 do 1,500 din, v težjih primerih s 
kaznijo odvzema prostosti oziroma prisilnega dela brez 
odvzema piosiosti do 30 dni. Denarne kazni se stekajo v 
socialni sklad listega okrajnega ljudskega odbora, ki je 
Icazen, izrekel; če se denarna kazen ne more izterjati, se 
i zpremeni v kazen prisilnega dela brez odvzema pro- 
stosti, računajoč \>akih začetih 50 din za en dan pri- 
silnega dela brez odvzema prostosti. 

Zoper prvotno odločbo je dopustna pritožba na mi- 
nistrstvo za ljudsko zdravstvo v 8 dneh po prejemu 
odločbe. 

15. člen 

Najkasneje mesec dni po objavi le uredbe razpišejo 
okrajni (me.-tni) ljudski odbori po predpisih 2., '5. in 
4. člena uredbo ustrezno število mest krajevnih babk. 

16. «en 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da izda 
ob potrebi natančnejše določbo za izvrševanje te uredbe 
m da predpise splošna strokovna navodila za izvrševanje 
babiške siužbe. 

Î7. člen 

Ta uredba velja z dnem objave v >Uradnem listu 
, LRS«. 

Ljubljana due 10. aprila 1847. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LTtS: 

Dr. Alicia Marjan 6. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Mariuko Miha s. x. 
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95. 
Na podlagi določb 78. člena ustave Lito predpisuje 

vlada LRS na predlog ministra za industrijo in rudar- 
stvo LRS l 

uredbo 
o ustanovitvi Zavoda za industrijska raziskovanja pri 
ministrstvu za industrijo in rudarstvo LRS v Ljubljani 

1. člen 

Pri ministrstvu za industrijo in r-udarslvo LRS se 
ustanovi Zavod za industrijska raziskovanja. 

2. täen 

Zavod za industrijska raziskovanja posluje pod nepo- 
srednim nadzorstvom ministra za industrijo in. rudarstvo 
LRS. Ici tudi imenuje ravnatelja zavoda. 

Ravnatelj zavoda neposredno vodi njegovo posiova- 
•••. Poleg ravnatelja imenuje drugo osebje minister za 
industrijo in radarstvo LES na predlog ravnatelja. 

3. Sen 

Zavod za industrijsko raziskovanje: 
a) proučuje vsa vprašanja, ki se tičejo razvojnih 

možnosti in napredka industrije Ljudsko republike Slo- 
venije; 

b) proučuje vse surovino, polizdelke, izdelke in od- 
padne produMe industrijskih podjetij, njihovo uporabo 
in izdelavo ter rezultate teh proučevanj praktično upo- 
rablja za razvoj industrije; 

c) nadzira in usmerja delo vseh laboratorijev v indu- 
strijskih podjetjih in strokovnih šolah, s katerimi mora 
biti neposredno povezan; 

č) je posvetovalni organ ministrstva za industrijo 
Ux rudarstvo LRS v vprašanjih, ki se tičejo industrije; 

d) opravlja vsa druga dela, M mu jih odkazuje 
ministrstvo za industrijo in rudarstvo. 

4. člen 

Zavod ^posluje finančno po lastnem predračunu do- 
hodkov in izdatkov, M pride v kosmatih zneskih v pred- 
račun dohodkov in izdatkov ministrstva za industrijo in 
rudarstvo LRS. 

Finančna sredstva Zavoda za industrijsko razisko- 
vanje se stekajo iz dotacij države in iz dohodkov, ki jih 
zavod doseže v poslovanju z dv-ugimd ustanovami, pod- 
jetji, zadrugami in zasebniki. 

5. člen 

Zavod za indäctniisko raziskovanje razpolaga» finanč- 
nimi sredstvi kot samostojna gospodarska ustanova, ad- 
ministracijo in knjigovodstvo pa vodi po načelih, ki 
veJjajo za državna gospodarska podjetja. 

Odredbodajalec za izvajanju predračuna dohodkov in 
izdatkov je ravnatelj zavoda. 

G. ćiea 

"V sestav Zavoda za industrijsko raaiskovanje se 
vključi tudi že obstoječe preizlcuševalisče za teksliJao 
industrijo v Državni tcksfâui šoli v Kranju. 

7. člen 

Natančno predpise o mreditvi in poslovasiju zavoda 
predp.rre s pravilnikom munister za industrijo in rudar- 
stvo LRS. 

8. eden 

Ta uredba začne veljati z dnem objave v >Uradnem 
listu LES"-. 

Ljubljana dne 11. aprila 1947, 

HI/—pl 724/47. 

Minister za industrijo 
in rudarstvo LRS: 

LeâkeSek Frase s. r. 

Predsednik vlu'.s;   ».US: • 

Miha Marinko s. r. 

m. 
Radi načrtue izvedbo javnih in prioritetnih grad-, 

benih del in na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu 
vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega 
gospodarstva, Ur. list LRS št. 22/5—47, izdaja vlada 
Ljudske republike Slovenije 

odredbo 
o oddajanju gradbenik del, id jih hivestira 

Ljudska republika Slovenija 
» 

1. člen 

Investitorji Ljudske republiko Slovenije ne smejo 
oddajati gradbenih dol iz republiških investicij v izvrše- 
vanje zasebnim podjetjem in obrinikom brez poprejšnje 
odobritve ministra za gradnje LRS. 

2. Člen 

T« odredba velja od dneva objavo v »U-raduem listu 
LKSf. 

Ljii-bljana dne 2->. apr.la 1947. 
SI. S—225. 

Podpredsednik vlade LRS 
in minister zu «radnje: 

Ivan Maček s. r. 

Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko s. r. 

67. 

SpremeiiJ&a. c-diočfes 
o usfaBoviŽTi državnoga podjetja za proizvodnjo 

ììIEOV v Ljubljani 

V Cl. številki .Uradnega lista LRc . dne 13. sep- 
tembra 1948 pod zap. Slov. 230 objiwjeno besedilo 
odločbe o ustanovitvi državnega podjetja za proizvodnjo 
filmov v Ljubljani so spremeni talio, da še 2. člen te 
odločbe giasi: 

:>Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom 
ministrstva za prosveto LPiS, ki predpiše pravila o 
ustroju in poslovanju" podjetja.« 

Ljubljana dne 12. aprila 1947. 
K 185/1 

i 

Mhrislsr za prosveto LRS: 

Lidija Scniju.re s. r. 

Predsednik vlado LRS: 

Miha Hajriuko s, r. 
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98. 

Odi&eba 
o ifiu.-aovaiiju sìaÌHib razsodnikov republiškega raz- 

sodišča Ljudske republike Sloveuije 

Na podlagi G. cieca zakona o reševanju premoženj- 
skih sporov z državnim razsodiščem in v zvezi & 3. čle- 
nom odločbe vlade LRS o ustanovitvi republiškega raz 
sodišča LRS imenuje vlada LRS za stalno člane repu- 
bliškega  razsodišča LBS: 

1. tov. Goršica Staneta, sekretarja Glavne di- 
rekcije lesne industrije, 

2. tov. Grossmanua Edvarda, namestnika di- 
rektorja >Železmne«, Maribor; 

3. lov. Kar d olj a Bojana, pomočnika direktorja 
>Tun'.-i-hotela«; 

4. tov. Kotnika Srečka, relemaia odseka za 
veliko kemično industrijo Glavne direkcije keinièae in- 
dustrije: 

•. lov. Kromžarja Staneta, sekretarja Glavne 
direkcije rudnikov LRS; 

<i. tov. Leskovška    Fraaaa,   direktorja   >2elez- 
uiue*. Ljubljana; 
'      7, lov. Novaka   Framja.  direktorja »Tkanine«; 

8. tov« Pleska Srečka, ravnatelja >Ljudske pra- 
vice«; 

9, tov. ing. S otoška Stanka, načelnika oddelka 
za gozdarelio prosveto minislrsiva za kraetiistve in 
gozdarstvo; 

10. lov. S t r e k 1 j a Ivana, direktorja Glavno direk- 
cije grafične industrije. 

V Ljubljani dne 24. aprila IMI. 
S—2S6 

\       Predsednik vlsde LRS: 
Miha Marislm s. r. 

100. 

Odločba 
o odkupu ovčje volne na ••••••• LBS 

Na podlagi 2. člena uredbe vlade FLRJ z dne H. 
aprila 1047 o striženju in odkupu volne v gospodarskem 
ietu 1947—1043 

odločam, 
da »vrai odkup ovčje volne na ozemlja LRS î-Kolek&c, 
državno podjetje za promet s kožami in tekstilijami v 
Ljubljani. 

Ljubljana dae M. aprila 1D47. 
Minister 

za industrijo in rudarstvo LRS; 

Pomooaik: 

Klemenčič Ivo s. r. 

MINISTE? Sf EV 
LJUDSKE REPUBLIKE SL0VSNWE 

o* «7» 

Na podlagi 2. člena uredbe vlade FLRJ o striženju 
in odkupu volne v gospodarskem letu 1Q-17-4R z dne 
3. IV. 1*•7 (Ur. list FLRJ št. 212/28) nreHpwuje-m v 
soglasju  z  ministrom  za   industrijo ju   rudarstvo  LRS 

odredbo 
o ćasu sìrizeaja ovas v gosncdarekoia lotu ÎS47-4S 

1. člen 

V LRS se smejo stri«! ovco najvoč dvakrat na leto. 
Jagi.jfta se strižejo, ko so stara 7 mesecev. 2• čas stri- 
ženja se določata moseca maj ia september. 

2. člen 
Ta odredba velja cd dneva obiavo v „-.Uradijem listu 

LES«. 
Ljubljana dne 21. aprila 1247. 
K IX. št. 2112/5 

Minister za industrijo Minister za kmettpivo 
in rudarstvo LRS: in •.(••••«!\''> LRS: 

Loskošek Frače s. r. leg. Loiviik 3O2Q G. r. 

101. 

Po 2. cleuu uredbe o plačah delavcev iu vajencev v 
gradbeni s tre Ja izdajam sporazumno z minis tram za 
gradnje LRS tale 

navodila 
Po vrsti dela iu usposobljenosti se gradbeni delavci 

rasporejajo v 12 plačilnih skupim: 
1. delavci, zaposleni pri lažji!» deìiii, kakor psi po- 

spravljanju ua sfavbiščih in osebni postrežbi delavcev; 
2. delavci, »uvedeni v 1. skupini, ki so odlikujejo 

po svoji pridnosti in vestnosti; 
3. stavbni delavci-začelniki. zyposics] psi vueh te- 

žaških delili, kot so izkop brc/, prolilov, •••••••• betona 
in malte, razkladanje, nakladanje iu ••••••••• raznega 
gradbenega materiala, pomožni delavci pri sùdexjih, te- 
sarjih, skladiščnikih itd.; 

4. bolj izkušeni slav cai delavci, oblikovni grad- 
benih jam (temeljev, brezin itd.), dalje piiduepi Glavbui 
d eia ve?-začetniki iz 3. skupine 1er delavci, zKposiani 
v kamnolomih ia podc-s-nsa, ki •••••^•• «iwasüjajo 
vaa težaška deia; 

•. betonerji, pomoöaik-i cdrarjev, opsža*j&v, kfiwä- 
oev železa in minerjev \- odprtih vsekšfc, z&bijolsi pilo- 
tov ter •2•1••••.• za žlahtne oîaeîo; 

G. vsi v 5. sbopiai navedeni epitetateci ia pirkl- 
nejdi delavci in betonerji« lei se labi» zaposlijo psi nabi- 
janju koaapliciransli želeaobelonsMli konstrukcij'ter vi- 
briranju bstoaa, in polagalci kamenHih podlog Eaesstâfcea; 

1. priučeni zidarji, tesarji, klesani krivile! železa, 
kovači, minerji, tlakovale! cesinüi povrSin, shwisiîa- 
zuče-tnifci in pcfcgalcì poljskik ürcv; 

8. vsi iz 7. skupil» z večjim •••••••, s-arefeste-ip 
in sioriiscstjo ter razkrojevalci ktanaa (riaar|i) ja po- 
močniki minerjev, zancsLeoi pni isfcspä^, v iswtìii in 
jaïkih; 

Ö. JzîiSenî a'darji, tesarji, lîsèswji, fesaiiwj*,  t»aiel- 
ski minerji, kovaBi, kriviZci žeieaa, izdelovalci la&eia&ga 
lîanzaa na stavbah, vednjakarji, tlkl-icvalsl cest t, jjranit- 

' nimi kockami a rsanjšo prakso in JEnšeni kerjaa •• ksko- 
nwüvali in cosfnia vsîj^rjiii-, 

10. ••••••! ridarjî, tsssTJi, k'.er-arji in îasadarji a 
•Jaljvo •••1~• in vetijim znanca, samostojni tuneJ-sM 
mioerpj sheiai •:.•1•|, tosçlski sšdarii, samostojni'kri- 
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vuci žeieza  :n kovači, samostojni vo&njaluuji, strojniki 
na lokomotivah, valjarjih in pn večjih kompresorjih; 

11. samostojni, izučeni in sposobni zidarji, tesarji, 
štukaterji, fasadarji, krivilci železa in klesarji, ki znajo 
brati tudi načrte; eirojniki na bagerjih, buldožerjih in 
žerjavih, ki obvladajo konstrukcijo stroja, obvladajo pilo- 
talo ter znajo samostojno izvršiti mala popravila; 

12. popolnoma samostojni zidarji in tesarji, ki ob- 
vladajo tudi vse posebnosti svoje stroke, vse gradbene 
nacrte in vsa obrtniška umetniška dela na stavbah. 

V najvišjo skupino veake kategorije se uvrste in- 
štruktorji novih kadrov in delavci, ki se odlikujejo s 
posebno iniciativnostjo pri organizaciji in izvedbi svo- 
jega dela. 

Ljubljana dne 2. maja 1947. 

Soglašam: 
Podpredsednik vlade 

in minister za gradnje LES: 
Maček Ivaa s, r. 

Minister za delo LRS: 
Brejc Tomo a. r. 

102. 

Na podlagi 3. odstavka 2. člena uredbe o cenah 
gradbenih storitev, ki jih opravljajo državna gradbena 
podjetja splošnega državnega in republiškega pomena, 
ter o dobičku in razdelitvi dobička teh podjetij (Ur. list 
FLRJ št. 103 z dne 31. XII. 1946) in ha podlagi odločbe 
o načinu računanja odstotka predvidenega dobička grad- 
benih podjetij (Ur. Est FLRJ št 5 z dne 17. I. 1947) 
izdaja ministrstvo za gradnje LRS v sporazumu z mmi- 
efcrsfcvoEi za finance LRS 

odločbo 
e potrditvi individualne stopnje predvidenega dobička 

za posamesna gradbena podjetja v LUS 
Individualna stopnja predvidenega dobička za posa- 

mezna gradbena podjetja v LRS se določi za 1. 1917 
v višini: 

za gradbeno podjetje >Gradisc, Ljubljana 2.5% 
(dva in pol odstotka), 

za vsa druga gradbena podjetja državnega, republi- 
škega in lokalnega pomena 2%  (dva odstotka). 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<, izvaja pa se od 1. januarja 1947. 

Ljubljana dne 5. aprila 1947. 

Podpredsednik vlade LRS, 
Äirnister za finance LRS: minister za gradnje: 

Polič Zoran s. r. Maček Ivan s. r. 

103. 

Na podlagi 3. člena uredbe o cenah gradbenih sto- 
ritev, ki jih opravljajo državna gradbena podjetja sploš- 
nega državnega in republiškega pomena, ter o dobičku 
in razdelitvi dobička teh podjetij izdajam 

odločbo 
o razdelitvi predvidenega dobička gradbenih podjetij 

repsblfêïîcga pomena 

Odetotek predvi lenega dobička gradbenih podjetij 
republiškega pomena, ki ga je treba knjižiti na bančni 

račun samih podjetij, se doloòi za L 1947. na 50%  (pet- 
deset od sto). 

Ljubljana dne 17. aprila 1947. 
S—412/47. 

Soglašam: 
Minister za finance LRS: 

Zoran Pofiž s. r. 

Podpredsednik vJado 
in minister za gradnje LRS: 

Ivaa Msžek s. r. 

104. 

Odločba 
o razvrstitvi državnin gostišč rcpuljîiskega pomena 

Na podlagi odredbe o razvrstitvi državnih gostinskih 
podjetij republiškega in lokalnega pomena z dne 24. I. 
1947 (Ur. list LRS št. 30/6 z dne 1. II. 3947) in na 
predlog uprave državnih gostinskih podjetij LRS 

o d I o C a m : 

Kot državna gostišča republiškega pomena se raz- 
vrščajo: 

a) v specialno (I.) kategorijo kot celoletna obrata: 
hotel Slon (novi trakt) Ljubljana in restavracija 
hotela Slon, Ljubljana; 

b) v II. kategorijo, 1. skupino kot celoletna obrata: 
kavarna hotela Slon, Ljubljana in bife hotela 
Slon, Ljubljana; 

c) v II. kategorijo, 2. skupino kot celoletni obrat: 
hotel Slon (stari trakt), Ljubljana; 

č) v II. kategorijo, 2. skupino kot sezonski obrat: 
restavracija »Postojnska jama« v Postojni. 

Glede odmere odstotka splošnih stroškov (režije), 
stopnje dobička in davka ori prometa proizvodov (davka 
od storitev) za razvrščena gostišča je uporabiti veljavne 
predpise: odločbo o odstotku splošnih stroškov — režijo 
za državna gostinska pedjetja republiškega pomena 
(Ur. list št. 31/6 ex 1947) ; odločbo o stopnji dobička drž. 
gostinskih podjetij republiškega pomena (Ur. list št. 8/3 
ex 1947): tarif. štev. 11/1 v višini 25% za gostišča I. kate- 
gorije in 11/2 v višani 10% za gostišča II. kategorije, 
1. in 2. skupine (Ur. list FLRJ štev.-1• z dne 31. XII. 
1946) z delno, za Slovenijo veljavno modifikacijo tarif, 
štev. 11/2. 

Vsaka vrsta po tej odločbi kategoriziranih oztroraa 
razvrščenih gostišč mora imeli v svojih glavnih obrato- 
valnih prostorih o&načbo (v obliki primernih napisov), 
v katero kategorijo in skupino spada, 

Ljubljana dne tS. aprila 1947. 
III. št. 3885/1—47 

• Minister 
za trge>vmo in preskrbo LRS: 

FafSar Tone e. r. 

105. 

Gdloëba 
Ker je Komisija za oživotvorjenje uredb vlad« FLRJ 

o akumulaciji in cenah in za izvajanje navodil Gospo- 
darskega sveta vlade FLRJ pri predsedstvu vlade LRS, 
ustanovljena z odločbo z dne 10. I. 1947, št. S57/2—47, 
Ur. IM LRS št 6/2 z dne 11. L 1947, izpolnila svojo 
nalogo, 
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odločam: 

1. Komisija m oživoivorjenje uredb vlade FLRJ o 
akumulaciji in cenah in za izvedbo navodil Gospodar- 
skoga sveta vlado FLRJ pri predsedstvu vlado LRS se 
ukine. 

2. CLini komisije se razrešijo svojih dolžnosti. 
Ljubljana dno 21. aprila 1947. 
S—57/5. 

Predsednik vlade LRS: 

Miha. Marink» 6. r. 

•. 
Na podlagi odločbo predsednika zvezne plansko ko- 

misije o rabatih za proizvode, ki se jim določa enotna 
prodajna cena na drobno z veljavnostjo ua vsem ozemlju 
FLRJ z dne 28.'1. 1947, Kab. št. 23 (Uradna obvestila 
zveznega urada za cene št. 7G/8-9-47), na podlagi odločbe 
urada za cene pri predsedstvu vlade LRS o popustih 
(rabatih) in pribitldh (maržah) za trgovske stroške v 
prometu s predmeti, za katero določajo cene federalni 
organi za določanje cen z dne 21. marca 1947 (Vestnik 
urada za cene- pri predsedstvu vlado LRS št 13/4-7-47) 
in razpisa ministrstva za trgovino in preskrbo FLRJ z 
<kto 14. III. 1947, št. 12632. izdajam tolo 

odločb»: 
Zaradi določitve popusta (rabata) in pribitka (marže) 

za trgovska podjetja ua drobno je zvezna planska komi- 
sija odredila štiri dœtavu« p.ieow po oddaljenosti trgov- 
skih podjetij na drobno «d najbližja železniške postaje. 

V 1. dostavni pas spadajo kraji, ki so oddaljeni od 
žel. postaje do vključno 5 km, 

v 2. dostavni pas spadajo kraji, ki ao oddaljeni cd 
žel. postajo od 5 do vključno 20 lun, 

v H. dostavni pas spadajo kraji, Iti so oddaljeni od 
žel. postaje od 20 do 50 km in 

v 4. dostavni pi\a spadajo kraji, ki so oddaljeni od 
žel. postaje nad 50 km. 

Z ozirom na to so --pdpži krajevnih ljudskih odborov 
Ljudske republike Slovenije uvrščajo v dostavne pasove, 
kakor sledi: 

Okraj CVlje-ûkolicii 

2. pas: Blagovna, Dobrna, Dramlje. Dobie, Franko- 
lovo, Galicija, Henina, Gomilsko, Jurkk.šter, Kuretno, 
Kalobje, Liboje, Ljubečna. Manju Helm, Marof, Nova 
cerkev, Pristava, Planina p. Sevnici, Prekopa, Ponikva, 
Rifnik, Rifengozd, Rečica, Sv. Jeronim, Sv. Jurij ob Ta- 
boru, Sv. Lovrenc pri Preboldu, Sv. Pavel pri Preboldu, 
Sv. Andraž pri Velenju, Št. Ilj pri Velenju, Št.Janž pri 
Velenju, Sv. Jedert, Sv. Rupert nad Laškim, Sv. Lenart 
nad Laškim, Sv. Primož, Svetina, Socka, Škofja vas, 
Šmartno v Rožni dolini, Vransko, Višnja vas, Vojnik. 
3. p a s :  Sv. Vid pri Planini. 

Okraj Črnomelj 

2. p a s : Adlešiči. Božakovo, Belčji vrh, Črešnjevec, 
Draaiči, Dobliče, Dragatila, Grabrovec, Jugorje, Lokvice, 
Marindol, Petrova vas, Predgrad, Radovica, Stara lipa, 
Stari irg. Suhor pri Metliki, štrekljevec, Tanca gora, 
Trtbuče, Viuica. 3. pas: Preloka, Sinji vrhA Učakovci, 
Zilje, V 

Okraj Dolnja Lendava 

2. pas: Banuta, Bogojina, Brezovica, ••••>», Crea- 
sovci, Dol. Lendava, Dobrovnik, Dol Bistrica, Dolina, 
Filovci, Gabrje, Genterovci, Gor. Bistrie«, Gomilica, Gór. 
Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kot, Lip», Mkla Polana, 
Nedelica, Novo mostje, Odrand, Pince, Radieožanci, Ren- 
kovci Srednja Bistrica, Strehovci, Staro mostje, Trnje, 
Turnišče, Velika Polana, Žižki, Žitkovcd. 3. p a s : Bu- 
kovnica, Kobilje, MotvarovcL 

Okraj Grosuplje 

2. pas: Ambrus, Dvorska vas, Kompolje, Karlo- 
vica, Rob, Struge, Sv. Gregor, Skocjaa, Turjak, Videm- 
Krka, Zagradec. 

Okraj Jesenice . 

2. p a e : Begunje, Koprivnik-Gorjuše, Kropa, Polje, 
Ribno, Srednja Dobrava, Stara Fužina, Zg. Gorje. 

Okraj Kamuik 

2. pas; Blagovica, Bukovica, ••••••••, Craa, Ko- 
menda, Krašee, Krašnja, Krtina, Lukovica, Moravče, 
Moste, Palovče, Peče, Prevoje, Šmartno v Tuhinju, Sked- 
nja vas, Tuhinj, Vodice, Vrhpolje, Zalog. S, pa*: Motnek, 
Spitalič, Št-Ožbalt. 

Okraj ••••••• 

2. p a s : Banja Loka, Gora, Kočevska Reka, Kopriv- 
nilc, LoSki polok, Morava, Mozelj, Sodražica, Stari Log, 
Žigmaricf. |3. pas: Briga, Kostel, K-ulelj, Osdlaica, 
Papeži, Podpreska, Sp. Log, Trava, Vas Fara, Vri. 

Okraj Konjitc 

2. p a s : Cadram, Kcbelj, KunigiKida, Ljubaka, 
Oplotnica, Paka, Preloge, Prihova. Skoooarje, Sira»««, 
Špitalič, Vitanje. 3. p a s :  Črežnjio». 

Okraj Kranj 

2. pas:Brniki, Ceçklje, Gorice, Kokra, Lese, Mav- 
čiče, Preddvor, Smlednik, Sv. Ana, Šenčur, Šeuturška 
pora, Trboje, Trslenik, Velesovo, Visoko, Vogljc, Zapege. 
3. pa s :  Jezersko. 

Okraj Krško 

2- p a s : Arfciče, Brege, Ceridje, Dol, Piroška, Desürja 
vas, Bolsko, Globoko, Gorjane, Jesenice na DoL, Kapele, 
Kostanjevica, Malo Mrsševo, Oštrc, Pečica, Pišecc, Pod- 
sreda, Podvrh, Prušnja vas, Raka, Senuše, Skopie©, 
Sromlje, Sv. Križ, Sv. Duh, Stari grad, Stara va« pri •£• 
Stolovnik, Šuma, Vel. Kamen, V-eL Dolina, Vel. Podlog, 
Veternik, Zabukovje, Zdole. 3. pas: BkeJjcfc«, Bn&ta, 
Sv. Poter. 

Okraj Ljubljana-okolie* 

2. pas : Besnica, Bizovik, Doi. Beračeve, •>•••, €••$•- 
Škrilje, Hotič, Horjul, Ig, •• vas, •••••••-••••••••••, 
Matena-ISka loka, Polšmik, Prežganje-Jaace, Podttpoglav, 
Podgorica-Dragomelj, Podtipa-Smrečje, Praprote-Setoik, 
Polkov. Gradec, Rakitna, Skaručna, Tonuses, Vsageaeo- 
ŽaZar, Vače, Vel. Stanga, Zaklanec, Zasavfe-fiSwtt, Mirn- 
ije, Zaplana. 3. pas :  Bulajnova-Št. Joit,' Cfcni Wh. 

Okraj Ljntomer 

2. pas: Bolebnečice, Globoka, OstixmsxA, ••*- 
šinci, Ključarovci, Kog, Mala Nedelja, Preska, •••••^ 
Radoslavci, Slamnjak, Stara coata2 S*vci, Sejanj Sr;M*r 
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Okraj Maribor-okoliea 

z. p as : Jakobski dol, Jarenina, Kaplja, •••••, 
Li/üen, Partinje, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Selnica 
ob Muri, Selce, Sladki vrli, Smolnik, Sp. Duplek, Sve- 
čina, Sv. Duh na Ostrem vrhu, Sv. Jurij ob Pesnici, 
Sv. Križ n. M., Sv. Lenart v Slov. gor., Sv. Lovrenc na 
Poh., Sv. Martin pri Vurb., Šmarjeta ob P., Voličina. 
Vukovje, Zamarkova, Zg. Duplek. Zimica, Zg. Kungota. 
?.. p a s : Cermljenšak, Gasteràj, Gočova, Jurovski dol, 
Korena, Osek, Plodršniea, Sv. Trojica v Slov. gor., Žer- 
javci. 

Okraj Mozirje 

2. p a s : Belo vode, Gorenje, GruSovlje, Gorica ob 
Dreli, Ljubija-Lepa nijva, Mozirje, Nazarje, Rečica ob 
Savinji, Šmartno ob Dreti, Šmihel, Zavodnja. 3. pas: 
Bočna. Gornji grad, Ljubno, Luče, Nova Štitta, Radmirje, 
Solčava. 

Okraj Murska Sobota 

2. pas: Andrejci, Bakovci, Beznovei, Bodouei, Bo- 
krači, Borejci, Budinci, Cankova, Cepinci. Dolio, Dolina, 
Dol. Slaveči, Domajinci, Domaajševci, Fokovei, Gor. Len- 
dava, Gornji Črnci, Gor. Slaveča, Gradišče, Ivanoi, Iva- 
novci, Ižakovci, Kančevci, Korovci, Krajna, Kramarovci, 
Krašči, Kruplivnik, Kukeč, Kuzma, Martinje, Matjaševci, 
Melinci, Mlajtmci-Luka^evci, Moravci, Motovilci, Nerad- 
uovci, Prosenjakovci, Puža\ci, Radovei, Rankovci, Rat- 
kovci, Rogaševci, Satahovci, Selo v Prekmurju, Skakovci, 
Sotina, Strukovci, Tešanovci. Topolovci, Trtkova, Tro- 
povci, Vadarci, Vanča vas, Vučja gomila, Ženkovci, 2e~ 
navlje. 3. p a s :   Gerlinci, Pertoča. Ropoča, Večeslavci. 

Okraj Novo mesto 

2. •••: Bela cerkev, Brusnice, Crmošnjice-Koč., 
Dobiuïka 'vas, Dolenje Sušice, Dole pri Škocjanu, Dolž, 
Dvor, Gabrje, Globcdol, Gorenje Sušice. Gradišče p. 
št. Jernej, Grčevje-Srednjc. Koroška va?, Vel. Lipje, 
Orehovica, Podgrad, Podturn, Poljane, Roje, Sadinja vas, 
Sela-Ratež, Stara vas pri Št. Jerneju, StopiČe, Št. Jernej, 
št. Peter, Škoejau, Šmarjeta, Toplice pri Šniarjeti, Vel. 
Slatnik. Vrhpolje, Zagrad, Zbure, Žužemberk. 8. pas: 
Ajdovec, Drča, Prekopa, Ratje, Sela-Hinje, Šmihel pri 
Žužemberku, Zameško. 

Okraj Prcvarje 

2. pas: Crna, Gortina, Libellée, Mežrca, Ojstrica, 
Pernice, Podgorje, Razbor, Sele, Sv. Anton na Poh., 
Sv. Primož na Poh., Sv. Danijel pri Pr., Sv. Primož na M., 
SmiklavZ, Trbonje, Žerjav. ?>. pas : Javorje, Koprivna. 

Okraj Ptuj 

2. pas: .Bin, Biaečki vrh, Borovci, Brezovoj, Bu- 
kovci, CIrkuJane, Destemik, Gradišča, Gruškovec, Gorca, 
Gorenjski vrh, Grajena. Gorisnica, Gruškovje, Hum, 
JurSmci. JerSovci, Janežovci, Kiear, Loperšice, Levanjci, 
Leskovee, Markovci, Majski vrh, Majžperk, Nova cerkev, 
Nova vas pri Sv. Marku, Polenšak, Pacinje, Pavlovci, Pod- 
ieiinik. Paradiž. Rodni vrh, Št. Jauž\ na Drav. polju, 
Sestile, Sv. Bblfeuk. Sedlašek, SakuSak, Sela, Sv. Vid 
pri Ptuju, Stojaci, Sopetinci, Slatina, Skorišnjak. šalovci, 

Tržec-Jurovci, Trnovski . rn, fmovska vas, Vareja, Vito 
marci, Vurberg, Vel.°l- Vel. Varriica, Zabovei, Zg. Pri- 
stava, Zavrč, ZaiauSam. ;». p a s :   Dolena, Žetale. 

Okraj Radgona 

2. pas : Andrenci, Apače, Benedikt, Brengova, Cer- 
kvenjak, Cogetinci, Cagona, Dražen vrh, Drvanja, Galu- 
Sak, Grabonoš, Hra&tje-Mota, Ihova, Ivanjci, Ivanjševci, 
Kraljevca, Lokavee-Rozengruud, Ledinek, Nasova, Nego^ 
va, Okoslavci. Očeslavei, Podgorje, Sovjak, Sv. Jurij ob 
Ščavuici, Stara gora, Staveainci, Stogovci, Sp. Ščavnica, 
Trate, Trotkova, Velka, Zg. Ročica, Zg. ščavnica, Zepovei, 
Zupetinei. 3. p a s : Žice. 

Okraj Rakek 

2. pas: Begunje, Bezuljak, Cajnarje. Dol. vas, Gra- 
hovo, Hotedršica, Lož, Nova vas, Otave, Rovte, Vrh- 
Sv. Trije kralji. 3. p a s : Babno polje, Iga vas. Ravnik, 
Sv. Vid, Stari trg, Vel. Bloke. 

Okraj Slovenska Bistrita 

2. pa s : Kopivnik, Makole, Pečke, Podova, Šmartno, 
Tinje, Zg. Ložniea, Zg. Polskava. 

Okraj âkoîja Loka 

2. pas: Bukovica, Cešnjica, Gorenja vas, Log, Mar- 
tini vr"< Poljane, 5v. Lenart, Selca. Železniki. Zminec. 
3. pas: Davča, Hotavlje, Javorje, Leskovica, Lucine, 
Sorica. Sovodeuj, Trebija, Zali log, Žki. 

Okraj Šmarje pri Jelšah 

2. pas: Buče, Donačka gora, Olwnje, Podčetrtek 
Piustava, Prevorje, Sv. Štefan, Sodna vas, Tinsko, Zibika, 
Zusem. 3. pas : Drensko rebro, Kozje, Lisično, Polje ob 
Sotli, Sela-Virštajn, Zagorje. 

Okraj Trbovlje 

2. (>as : Ceoe, Čemšenik, Dole, Dol, Gabr&ko, Izlake, 
Kolredež, Loke-Ki&ovec, Mamo, Mlinše, Sv. Jurij, Šit. Go- 
tard, Št. Lambert, Turje, Vrhovo. 

Okraj Trebnje" 

2. p a s : Cešnjice, Dobrnič, Knežja vas, Korita, Mima 
vas, Moravče, Pnimskovo, Sela-Šumberk, Slanci vrli, 
St. Lovrenc, Telče, Trebelno. 

Vsi drugi sedeži KLO območja LRS, ki zgoraj niso 
navedeni, spadajo v 1. dostavni pas. 

Ljubljana dne 22. aprila 1947. 
VII. št. 3167/1—47. 

Minister 
za'trgovino in preskrbo LRS: 

Tone Fajïar s. r. 

Popravek 
V »Finančnem zakonu za državni proračun LRS za 

proračunsko leto 1947«, objavljenem v ^Uradnem listu 
LRS« št. 17 due 26. aprila 1947, se besedilo 3. člena 
na 92. strani v 20. vrsti 2. stolpca od zgoraj pravàfe» 
glasi: 

>Okrajnemu ljudskemu odboru Ptuj .   .   .   .   20V»c 
Uredništvo 

izdaja: ">Uradni list LRSt - Urednik: Ivo Lapajne; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani — Naročnina: me- 
sečno lin C4 • s3trt[?tno .1>n 70—i polletno din 135.—. celoletno din "260.—. Posamezna številka prva pola din 2.50, 
vsaka  nadaljnja  pota   dia  2.-    —Uredništvo   !n   upravni;tv.v Ljubljana   Gregorčičeva  u], 23, Tel. ravnateljetvo 49-40, 

uredništvo 49-30, upravni&vo 55-79. Cek, rac. 60—404033. 



Poštnina   plačana  v  gotovini 

ADNI L 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 10. maja 1947 Številka 19. 

VSEBINA: 
107. Zakon o volitvah odbornikov ljudskih odborov. 
108. Pravilnik za izvajanje uredbo o odkupu žita na območju 

LRS (v žitorodnih predelih). 
1(1!). Pravilnik o organizaciji in dolžnostih agencije oziroma 

poverjeništev za prevozno delo. 
lili. Odredba o obveznih serijskih zdravniških pregledih oseb, 

zaposlenih v nekaterih gospodarskih strokah ter o zdrav- 
niškem pregledu gospodarskih učencev. 

111. Odredba o izdajanju potrdil o zaposlitvi delavcev in name- 
ščencev. 

112. Odločba o ustanovitvi   agencije  in   povci icništev  »a   pre- 
vozno delo. 

113. Odločba o obvezni   izročitvi   gradbenega   materiala  grad- 
benim podjetjem in o prijavi gradbenih slrojev 

114. Odločba  o  imenovanju  odbora   za    likvidacijo   kreditnih 
zadrug. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

107. 

UKAZ 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske repu- 

blike Slovenije v zvezi s 4. členom zakona o Prezidiju 
Ljudske skupšoine Ljudske republike Slovenije razglaša 
Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
zakon o volitvah odbornikov ljudskih odborov, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
na prvem rednem zasedanju in Ici se glasi: 

Zakon 
i volitvah odbornikov ljudskih odborov 

Splošne določbe 

1. člen 

Volitve odbornikov v ljudske odbore okrajev, mest, 
rajonov in krajev se vrše v Ljudski Republiki Sloveniji 
po dploCbah tega zakona po splošni, enaki in neposredni 
volivni pravici s tajnim glasovanjem. 

2. člen 

Ljudske odbore krajev (vasi in manjših mest) 1er 
rajonov glavnega mesta Ljubljane volijo državljani za 
dve leti, ljudske odbore okrajev in mest, ki so izvzeta iz 
okrajev, za tri leta. 

Razen teh volitev so volitve ljudskega odbora ali 
posameznih odbornikov, kadar je to potrebno zaradi od- 
poklica, smrli ali drugačnega prenehanja mandat« posa- 
meznih odbornikov. 

Ce je prenehal mandat ljudskega odbornika, so nado- 
mestne volitve samo tedaj, če tak ljudski odbornik nima 
namestnika ali če njegov namestnik nima več pogojev 
za ljudskega odbornika. 

Odbornikom, izvoljenim po drugem odstavku, pre- 
neha njihova poslovna doba takrat, ko poteče poslovna 
doba ljudskemu odboru. 

3. člen 

Pravico, voliti in biti voljen, ima vsak div.a\ljun 
FLRJ, ki je vpisan v volivnem imeniku kraja, mesta ali 
rajona v območju upravnoteritorialne enote, za katero 
so volitve. 

Z istimi pogoji imajo pravico, voliti in biti voljene, 
tudi vojaške osebe, ki so vpisane v stalni volivni imenik 
kraja, mesta ali rajona v območju upravnoteritorialne 
enote, za katero so volitve. 

4. člen 

Prezidij Ljudske skupščine LUS razpiše \olitve t 
ukazom v tehle primerih: 

1. splošne volitve za vse ljudske odbore iste stopnje 
kakor tudi volitve v ljudske odbore za posamezna ob- 
močja LRS, ne glede na to, ali je njihova poslovna doba 
potekla; 

2. volitve v ljudski odbor, ki ga je sam razpustil; 
3. volitve v okrajni (mestni) ljudski odbor. Id je 

sklenil sam svoj razpust. 

5. člen 

Okrajni izvršilni odbor oziroma izvršilni odbor me- 
sta, ki je izvzeto iz okraja, kakor tudi izvršilni odbor 
glavnega mesta Ljubljane razpiše volitve v tehle pri- 
merih: 

1. volitve svojega ljudskega odbora kakor tudi kra- 
jevnih ljudskih odborov oziroma ljudskih odborov rajo- 
nov svojega območja, ki jim je potekla poslovna doba; 

2. volitve v krajevne ljudske odbore oziroma ljudske 
odbore rajonov svojega območja, ki jih je okrajni (mest- 
ni) ljudski odbor razpustil; 

3. volitve posameznih odbornikov krajevnih ljudskih 
odborov oziroma ljudskih odborov rajonov svojega ob- 
močja namesto odbornikov, ki so bili odpoklicani; 

4. volitve posameznih odbornikov svojega ljudskega 
odbora namesto odbornikov, ki so bili odpoklicani; 

5. volitve v krajevne ljudske odbore oziroma ljudske 
odbore rajonov svojega območja, ki so sklenili svoj raz- 
pust oziroma so odstopili; 

G. volitve posameznih odbornikov svojega ljudskega 
odbora in odbornikov rajoaskih ter krajevnih ljudskih 
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odborov svojega območja v primeru drugačnega  prene- 
hanja mandata. 

O raapisu volitev mora okrajni (mestni) izvršilni 
odbor obvestiti Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

6. člen 

V primerili, ko preneha mandat zaradi poteka po- 
slovne dobe, se morajo razpisati volitve najkasneje tri 
tedne pred potekom in izvesti najkasneje mesec dni po 
preteku poslovne dobe. V drugih primerih se morajo 
razpisati volitve takoj m izvesti najkasneje v sedmih 
tednih po prenehanju mandata. 

Razpis volitev se mora objaviti v »Uradnem listu 
LRS« najkasneje • tednov pred dnevom volitev. 

7. člen 

Dan volitev se določi v razpisu volitev ali na- 
knadno. 

Volitve ljudskih odborov so vrše v nedeljo. 
Volitve v okrajne ljudske odbore in v ljudske od- 

bore mest, ki so izvzeta iz okrajev, ne smejo biti istega 
dne kakor volitve v krajevne ljudske odbore, v ljudske 
odbore mest e stopnjo kraja oziroma v ljudske odbore 
rajonov. 

8. člen 

Glasovanje pri volitvah je svobodno. Nihče, niti 
organ državne oblasti ali organ državne uprave, ne sme 
v nobenem primeru klicati volivca na odgovornost za- 
radi glasovanja pri volitvah in tudi ne sme od volivca 
zahtevati, naj pove, za koga je glasoval. 

Dva dni pred volitvami in en dan po volitvah ne 
••• biti noben volivec vabljen ali klican pred organe 
ljudske oblasti, če bi ga to oviralo pri izvrševanju vo- 
livne pravice. 

Kandidati in njihovi namestniki kakor tudi zaupniki 
kandidatov se v tem času v upravnoteritorialni enoti, v 
kateri kandidirajo, ne smejo pripreti, razen če so zalo- 
teni pri izvrševanju kaznivega dejanja. 

Številčni sestav ljudskih odborov 

9. člen 

Pri določanju številčnega sestava ljudskih odborov 
je treba upoštevati zlasti število in gostoto prebivalstva 
kakor tudi obseg in posebnosti gospodarskih, kulturnih 
in drugih krajevnih razmer po načelih naslednjih členov. 

10. člen 

jštevilo odbornikov krajevnih ljudskih odborov, ljud- 
skih odborov mest s stopnjo kraja in mestnih rajonov 
določijo okrajni izvršilni odbori oziroma izvršilni odbori 
mest, ki so izvzeta iz okrajev, po navodilih Prezidija 
Ljudske skupščine LRS. 

V krajevne ljudske odbore se voli najmanj 7 in 
največ 35 odbornikov. 

Kraji, ki imajo do 500 prebivalcev, volijo 7 odbor- 
nikov, kraji, ki imajo od 500 do 1000 prebivalcev, do 
14 odbornikov, kraji, toi imajo" od 1000 do 1500 prebi- 
valcev, do 20 odbornikov, kraji, ki imajo od 1500 do 
3000 prebivalcev, do 30 odbornikov in kraji, ki imajo 
nad 3000 prebivalcev, do 35 odbornikov. 

Ljudski odbori rajonov mest imajo od 35 do 60 od- 
bornikov. 

Število odbornikov se lahko zviša ali zniža za naj- 
več eno tretjino, vendar v mejah najvišjega in najniž- 

jega števila odbornikov. Število odbornikov se lahko 
zviša, če je pričakovati, da bo poslovanje ljudskega od- 
bora bolj obse/no in zapleteno zaradi mnogoličnega se- 
stava prebivalstva (industrijski, turistični kraji itd.), 
zaradi obmejnega prometa in podobnih okolnosti, v na- 
sprotnem primeru se število odbornikov lahko zniža. 

11. člen 

Število odbornikov okrajnih ljudskih odborov ozi- 
roma ljudskih odborov mest, ki so izvzeta iz okrajev, 
določi Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

V okrajne ljudske odbore in ljudske odbore mest, 
ki so izvzeta iz okrajev, se voli najmanj po 50 in največ 
po 100 odbornikov. 

Okraji oziroma mesta, izvzeta iz okrajev, ki imajo 
do 25.000 prebivalcev, volijo 50 odbornikov. Okraji ozi- 
roma mesta, izvzeta iz okrajev, ki imajo nad 25.000 pre- 
bivalcev, volijo za vsakih nadaljnjih 1000 prebivalcev še 
po enega odbornika, toda nikdar več kot 100. 

Določba petega odstavka 10. člena eo uporablja smi- 
selno tudi tukaj. 

V ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane se voli 
120 odbornikov. 

Volivne enote 

12. člen 

Odborniki okrajnih ljudskih odborov in ljudskih od- 
borov mest, ki so izvzeta iz okrajev, kakor tudi njihovih 
rajonov in krajev se volijo po volivnih enotah tako, du 
se ozemlja okraja, mesta, rajona ali kraja razdelijo na 
volivne enote. Volivci vsake volivne enote volijo po 
enega odbornika. Ce se pri določanju volivnih enot po- 
kaže potreba po združitvi aH delitvi posameznih krajev, 
se to ne sme zgoditi na tak način, da bi so združili v 
eno volivno enoto deli posameznih krajev. 

Ljudski odbori krajev (vasi in manjših mest) ee 
volijo praviloma prav tako po volivnih enotah, v katerih 
se voli po en odbornik. Pri volitvah v ljudske odbore 
mest in manjših krajev se lahko določijo volivne enote 
tako, da se voli v volivni enoti po več odbornikov, toda 
največ 7 v krajih in največ po 3 odborniki v mestih, 
to pa le s pogojem, če bi se sicer ne moglo osnovati 
toliko volivnih enot, kolikor je treha voliti odbornikov. 

13. člen 

Obseg in razmejitev volivnih enot kakor tudi, v 
katerih krajih in mestih s stopnjo kraja se voli v posa- 
meznih volivnih enotah po več odbornikov, določi okrajna 
(mestna) volivna komisija po navodilih Prezidija Ljud- 
ske skupščine LRS. 

Svojo odločbo mora objaviti na krajevno običajen 
način najkasneje 10 dni po razpisu volitev v vseh krajih 
območja, za katere so razpisane volitve. 

Volivno komisije 

14. člen 

Volitve odbornikov ljudskih odborov vodijo volivne 
komisije. Volivne komisije so stalni državni organi z 
nalogami, ki jih določa ta zakon. V svojem delu so 
neodvisno od ljudskih odborov. Ljudski odbori pa jih 
morajo podpirati v njihovem delu. 

To komisije eo: republiška volivna komisija in 
okrajne oziroma v mestih, ki so izvzeta iz okrajev, 
mestne volivne komisije. 
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Sede/, republiške volivne komisije je v Ljubljani, 
sedeži okrajnih (mestnih) volivnih komisij so na sedežih 
okrajnih  (mestnih) ljudskih odborov. 

15. člen 

Republiško volivno komisijo sestavljajo predsednik, 
ki mora biti član Vrhovnega sodišča LRS, tajnik m trije 
člani. Vsi morajo imeti namestnike. Imenuje in raz- 
rešuje jih Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

Republiška volivna komisija opravlja téle posle: 
1. tehnično pripravlja volitve; 
2. imenuje in razrešuje predsednika, tajnika, člane 

m namestnike okrajnih oziroma mestnih volivnih ko- 
misij; 

B. nadzoruje delo okrajnih oziroma mestnih volivnih 
komisij, jim pomaga in daje potrebna navodila; 

4. odloča o pritožbah zoper odločbe okrajnih oziro- 
ma mestnih volivnih komisij; 

5. opravlja druge posle po predpisih tega zakona. 

16. člen 

Okrajno oziroma mestno volivno komisijo sestav- 
ljajo predsednik, ki mora biti član okrajnega sodišča na 
sedežu okrajne oziroma mestne volivne komisije, tajnik 
in trije člani. Vsi morajo imeti namestnike. Imenuje in 
razrešuje jih republiška volivna komisija na predlog 
okrajnega (mestnega) izvršilnega odbora. Imenovanje se 
objavi na krajevno običajen način. 

Okrajna oziroma mestna volivna komisija opravlja 
téle posle: 

1. tehnično pripravlja volitve; 
2. odloča o potrditvi kandidatur in kandidatnih lisi; 
3. določa volišča; 
4. imenuje volivne odbore; 
5. ugotavlja in razglaša volivno rezultate; 
6. opravlja druge posle po predpisih tega zakona. 

17. člen 

Volivno komisije odločajo praviloma na sejah, ki 
so sklepčne, če so navzoči najmanj trije člani ali na- 
mestniki, med katerimi mora bili predsednik aH njegov 
namestnik. Odloča ee z večino glasov navzočih. Pri ena- 
kosti glasov odloča glas predsedujočega. 

18. člen 

Članom in namestnikom volivnih komisij in volivnih 
odborov preneha funkcija, če kandidirajo za ljudske od- 
bornike ali namestnike v območju volivne komisije ozi- 
roma volivnega odbora. 

Predlaganje kandidatur in kandidatnih Ust 

19. člen 

Odborniki ljudskih odborov so volijo na podlagi po- 
sameznih kandidatur ali v primoru iz drugega odstavka 
12. člena na podlagi kandidatnih list, vloženih in potr- 
jenih za posamezno volivno enote. 

Kandidatne liste za volitve v ljudske odbore mest in 
manjših krajev obsegajo toliko kandidatov in toliko 
namestnikov, kolikor se voli odbornikov za posamezno 
volivno enoto. 

20. Člen 

Ista oseba je lahko pri volitvah v okrajni (mestni) 
ljudski odbor  kandidat ali namestnik  največ  v  dvoh 

volivnih enotah. Tak kandidat mora imeti v vsaki volivni 
enoti drugega namestnika. 

Pri volitvah v krajevne ljudske odbore oziroma ljud- 
ske odbore mest s stopnjo krajev, mestnih rajonov in 
krajev je ista oseba lahko kandidat ali namestnik «amo 
v  eni   volivni  enoti. 

21. člen 

Posamezne kandidate aLi kandidatne liste lahko 
predlagajo politične in družbene organizacije kakor tudi 
določeno število volivcev. 

Predlog za potrditev kandidature za okrajni (mestni) 
ljudski odbor mora podpisati najmanj '• volivcev iz 
območja volivne enote, za katero •• poslavlja  kandidat. 

Predlog za potrditev kandidature v ljudski odbor 
kraja ali rajona mora podpisati najmanj 20 volivcev iz 
območja volivne enote. 

V predlogu za potrditev kandidatne liste pri volitvah 
v ljudske odbore manjših krajev, kjer se voli za eno 
volivno enoto po več odbornikov (12. člen), se število 
predlagateljev lahko zniža do 50 za kandidatno listo 
sedmih kandidatov. 

Prva dva podpisnika predloga veljata za vlagatelja 
predloga. 

Vsak volivec sme podpisati en predlog. Ce jih pod- 
piše več, je veljaven samo podpis na predlogu, ki je 
vložen kot prvi. 

Predlagatelj no sme biti oseba, ki je obsojena ali 
proti kateri je v teku kazenski postopek zaradi kazni- 
vega dejanja po zakonu o zatiranju nedovoljene trgovine, 
špekulacije in gospodarske sabotaže, po zakonu o var- 
stvu splošnega ljudskega premoženja in premoženja pod 
upravo države in po zakonu o kaznivih dejanjih zoper 
ljudstvo in državo. 

22. člen 

Predlog za potrditev kandidature oziroma kandi- 
datne liste se sestavi takole: 

Ce predlaga kandidaturo ali kandidatno listo poli- 
tična ali družbena organizacija se v uvodu predloga 
navede ta organizacija. 

Nato slede tile podatki: 
1. ljudski odbor, za katerega so volitve; 
2. naziv volivne enote; 
3. rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče kan- 

didatov in namestnikov. 
Nato slede podpisi volivcev, ki morajo biti overjeni 

od okrajnega (mestnega) ali krajevnega (rajonskega) 
izvršilnega odbora (izvršilnega organa) ali okrajnega so- 
dišča. Ce predlaga kandidaturo ali kandidatno listo poli- 
tična ali družbena organizacija, mora poleg potrebnega 
števila volivcev podpisati predlog tudi ta po svojih sta- 
tutarnih zastopnikih, katerih podpisi morajo biti na 
enak način overjeni. 

Predlogu je treba priložiti: 
a) pismeno izjave kandidatov in namestnikov, da 

sprejmejo kandidaturo; podpisi morajo biti overjeni po 
predpisih prejšnjega odstavka; 

b) potrdila pristojnih komisij za volivne imenike nli 
krajevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odborov o tem, 
da so kandidati, namestniki in podpisnik; predloga vpi- 
sani v volivnem imeniku, in sicer kandidati in namest- 
niki v območju upravnoteritorialne enote, za katero so 
volitve, podpisniki pa v volivni enoti, za katere se 
predlagajo kandidati/ 
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c) potrdila pristojnih notranjih ousekov pri okrajnih 
(mestnih) izvršilnih odborih o tem, da kandidati in nji- 
hovi namestniki niso obsojeni in da proti njim ni uv- 
deno kazensko postopanje zaradi kaznivega dejanja po 
zakonih, ki so navedeni v 7. odstavku 21. člena. 

23. člen 

Predlog za potrditev kandidature ali kandidatih; 
liste mora biti predložen okrajni (mestni) volivni komi- 
siji v dveh izvodih najpozneje tri tedne pred dnevom 
volitev. Komisija izda osebi, ki predlog prinese, takoj 
potrdilo o prejemu. 

24. člen 

Če potrjeni kaudidat ali namestnik pred volitvami 
umre ali če po potrditvi kandidature izgubi volivno pra- 
vico, lahko najmanj tri četrtine podpisnikov prvega pred- 
loga predlaga drugega kandidata ali namestnika. Tak 
predlog mora biti vložen najkasneje 48 ur pred pričetkom 
volitev. V ostalem veljajo tudi za sestavo in vložitev 
tega predloga in za odločanje o potrditvi predpisi o vla- 
ganju in potrjevanju kandidatur ali kandidatnih list. 
Okrajna (mestna) volivna komisija mora upoštevati pri 
tem nujnost zadeve. 

25. člen 

Dvoje ali več potrjenih kandidatur ali kandidatnih 
list za isto volivno enoto se lahko med seboj zveze z 
učinkom, navedenim v 62. členu. 

Vezavo kandidatur ali kandidatnih list morata pri- 
javiti okrajni (mestni) volivni komisij vlagatelja pred- 
loga vseh kandidatur ali kandidatnih list, ki se vežejo, 
najkasneje 14 dni pred dnevom volitev. 

Prijavo morajo podpisati tudi vsi posamezni kan- 
didati, ki se vežejo, če gre za vezavo kandidatnih list 
z več kandidati, pa prvi kandidat vsake kandidatne lista. 
Podpisi morajo biti overjeni. 

Potrditev in objava kandidatur in kandidatnih list 
ter obravnavanje vezave 

26. člen 

Okrajna (mestna) volivna komisija mora preizkusit: 
v 24 urah predlog za potrditev kandidature oziroma kan- 
didatne liste. Ako najde formalno napako, obvesti o tem 
vlagatelja predloga in ju pozove, naj v roku, ki jima 
ga določi, odstranita napako. 

27. člen 

Če okrajna (mestna) volivna komisija ugotovi, da 
kateri od kandidatov nima zakonitih pogojev za kandi- 
data, zavrne kandidaturo oziroma kandidatno listo v 
24 urah in obvesti o tem vlagatelja predloga z odločbo. 
Proti tej odločbi imata vlagatelja predloga pravico pri- 
tožbe na republiško volivno komisijo v 24 urah po pre- 
jemu odločbe. Pritožba se vloži pri okrajni (mestni) 
volivni komisiji, ki jo mora s spisi in poročilom pred- 
ložiti v 24 urah republiški volivni komisiji. Ta mora 
izdati odločbo v 24 urah po prejemu pritožbe. Njena 
odločba je dokončna. 

Če v predlogu ni napak kakor tudi če se napake od- 
pravijo v danem roku, potrdi okrajna (mestna) volivna 
komisija v 24 lirah po prejemu predloga oziroma po 
odpravi napak kandidaturo ali kandidatne liste z navedbo 
kdaj in y katerem vrstnem   redu je   bila   za dotično 

volivno enoto  potrjena. Odločbo o  tem  posije  vlagate- 
ljema predloga in republiški volivni komisiji. 

Če napake v danem roku niso bile odpravljene, 
zavrne okrajna (mestna) volivna komisija kandidaturo 
oziroma kandidatno libio v 24 urah po preteku ruka. 
Proti tej odločbi je dopustna pritožba po predpisih 
prvega odstavka tega člena. 

28. člen 

Ako pravočasno prijavljena vezava kandidatur ozi- 
roma kandidatnih list ustreza predpisom 25. člena, ob- 
vesti okrajna (mestna) volivna komisija o tem v 24 urah 
vlagatelja predloga in  republiško volivno komisijo. 

Ako pravočasno prijavljena vezava ne ustreza pred- 
pisom, postopa okrajna (mestna) volivna komisija smi- 
selno po predpisih 27. člena. Ako pomanjkljivosti v 
danem roku niso odpravljene, zavrne okrajna (mestna) 
volivna komisija vezavo v 24 urah po preteku roka. 
Proti tej odločbi je dopustna pritožba po prvem odstavku 
27. člena. Pritožbo lahko vložita vlagatelja predloga 
vsake liste. 

Ako je bila prijava vložena prepozno, jo zavrne 
okrajna (mestna) volivna komisija v 24 urah po pre- 
jemu. Glede pritožbe veljajo določbe prejšnjega od- 
stavka. 

29. člen 

Okrajna (mestna) volivna komisija je dofžna pravo- 
časno razmnožiti objavo potrjenih kandidatur oziroma 
kandidatnih list, in sicer za vsako kandidaturo oziroma 
kandidatno listo posebej.  Objava  mora vsebovati: 

1. ako jo bilo to v predlogu za potrditev kandida- 
ture ali kandidatne liste navedeno, naziv politične ili 
družbene organizacije, ki je kandidaturo ali kandidatno 
listo predlagala; 

2. ljudski odbor, za katerega >o voli K 
'•'>. naziv volivne enote; 
4. rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče kan- 

didata oziroma kandidatov in njihovih namestnikov, 
5. pri kandidaturah oziroma kandidatnih listah, ki 

so med seboj vezane, označbo vezave. 
Objave kandidatur oziroma kandidatnih list se mo- 

rajo razlikovati med seboj po barvi papirja. Vendar 
morajo biti vezane kandidature oziroma vezane kandi- 
datne liste objavljene na papirju iste barve. 

30. člen 

Okrajna (mestna) volivna komisija mora pravočasno 
poslati potrebno število razmnoženih izvodov objave, 
potrjenih kandidatur oziroma kandidatnih list krajevnim 
(mestnim, rajonskim) ljudskim odborom zaradi razgla- 
sitve in uporabe na voliščih. 

Ta mwa najpozneje S dni pred dnevom volitev raz- 
glasiti objavo potrjenih kandidatur oziroma kandidatnih 
list na krajevno običajen način in jih razobesiti na pri- 
mernih mestih v območju vsakega volišča. Najmanj po 
dva izvoda vsake objave mora izročiti na dan pred vo- 
litvami volivnemu odboru zaradi razobešenja na volišču. 

Volivni material 

31. člen 

Republiška volivna komisija mora poskrbeti, da 
okrajne (mestne) volivne komisije pravočasno dobijo in 
pripravijo ves potrebni volivni material (skrinjice, kro- 
glice} in druge potrebščine. 
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Okrajne (mestne) volivne komisije skrbijo za hra- 
njenje tega materiala in za to, da krajevni (mestni, 
rajonski) ljudski odbori material pravočasno pošljejo 
volivnim odborom. 0 poslanem volivnem materialu se 
mora voditi poseben zapisnik. 

Skrinjice morajo biti iz lesa ali iz druge primerno 
snovi. Zapirati in odpirati se morajo z dvoma razi io- 
nima ključema. Napravljene morajo bili tako, da se spu- 
ščanje kroglic vanje ne vidi in ne sliši. Na vsako skri- 
njico mora biti jasno vtisnjena zaporedna številka. 

Natančne vzorce vsega volivnega materiala določi 
predsedstvo vlado LRS s posebnimi navodili. 

Volišča. Volivni odbori. Glasovanje 

32. člen 

Vsak  volivec sme  glasovati samo osebno in  samo 
enkrat. 

33. člen 

Prepovedano je točenje in kakršno koli drugo daja- 
nje alkoholnih pijač na dan volitev, na dan pred voli- 
tvami in na dan po volitvah. To prepoved razglasijo 
krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbori tri dnj pred 
volitvami. 

34. člen 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbori morajo 
preskrbeti za volišča najprimernejša poslopja in jih pr;- 
merno urediti. Volišča odredi okrajna (mostna) volivna 
komisija. 

V krajih, ki imajo nad .">()() volivcev, je glasovanje 
na več voliščih. V krajih, kjer imajo manj kol 5011 vo- 
livcev, se glasuje na več voliščih, če je kraj razdeljen 
na več volivnih enot. Vsaka volivna enota mora imeti 
svoje volišče. Če je v kraju več volišč, mora imeti vsako 
volišče svojo Številko. 

V bolnišnicah, porodnišnicah, invalidskih domovih 
in podobnih ustanovah, v katerih jo nad 'Za volivcev, se 
odredijo posebna volišča. 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbori objavijo 
volišča na krajevno običajen način najmanj 8 dni pred 
dnevom volitev z navedbo, kateri volivci bodo glasovali 
po posameznih voliščih. 

35. člen 

Okrajna (mestna) volivna komisija imenuje na pred- 
log pristojnih krajevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih 
odborov za vsako volišče volivni odbor, sestavljen iz 
predsednika in dveh članov. Vsem treni imenuje na- 
mestnika. 

Odločbo o imenovanju, podpisano od predsednika in 
enega člana, pošlje okrajna (mestna) volivna komisija 
proti potrdilu predsedniku volivnega odbora in krajev- 
nemu (mestnemu, rajonskemu) ljudskemu odboru, ki 
mora obvestiti o imenovanju oba člana volivnega odbora 
in namestnike. 

36. člen 

Najpozneje 3 dni pred volitvami smeta vlagatelja 
predloga vsake kandidature oziroma kandidatne liste 
prijaviti okrajni (mestni) volivni komisiji za vsako vo- 
lišče volivne enote po enega zaupnika odobrene kandi- 
dature oziroma kandidatne liste in njegovega namest- 
nika, 

Predsednik okrajne (mostno) \olivne komisije izda 
prijavljenim zaupnikom in namestnikom v 48 urah potr- 
dilo s svojim podpisom in sporoči imena zaupnikov in 
njihovih namestnikov krajevnim (mestnim, rajonskim) 
ljudskim odborom, v katerih območju so volišča, za 
katera so postavljeni. Ta potrdila služijo zaupnikom in 
njihovim namestnikom kot legitimacije za sodelovanje 
pri delu volivnega odbora. 

37. člen 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor je dolžan, 
da skupno z volivnim odborom odredi v bližini volišča 
primerno mesto, na katerem zaupruki kandidatov ozi- 
roma kandidatnih list javno razobesijo objave kandidatur 
oziroma kandidatnih list in volivna gesla. To mesto |o 
treba dati zaupnikom na razpolago najpozneje 48 ur 
pred začetkom volitev. 

38. člen 

Na dan pred volitvami se ob 3. uri popoldne zberejo 
vsi člani volivnega odbora ali njihovi namestniki v 
poslopju, kjer so bo glasovalo, ter prevzamejo od kra- 
jevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora proti 
potrdilu skrinjice s ključi, ustrezno število kroglic, stalni 
volivni imenik, tiskovine z objavo kandidatur oziroma 
kandidatnih list in vse, kar je potrebno za izvedbo 
volitev. Skrinjice morajo pregledati in se prepričati, če 
so v redu. Nato predsednik zaklene skrinjice z dvema 
ključema ter zapečati njih ustja, tako da je vsaka skri- 
njica popolnoma zaprta. Kn ključ vzame predsednik, 
drugega pa eden izmed '•članov ali namestnikov voliv- 
nega odbora. 

Ski'inJM'o kandidatur oziroma Kandidatnih list se 
postavijo.v istem vrstnem redu. \ katerem so bile kan- 
didature oziroma kandidatne liste potrjene. Skrrijice 
kandidatur oziroma kandidatnih list, ki so med seboj 
vezane, se postavijo po vrsti skupaj. K vsaki skrinjici 
postavi volivni odbor na viden in nedvoumen način tisko- 
vine z objavo kandidature oziroma kandidatne liste. 

Pri tem delu imajo pravico prisostvovati tudi zaup- 
niki kandidatur oziroma kandidatnih list. 

Za temi skrinjicami so mora postaviti skrinjica brez 
navedbe kandidata oziroma kandidatne liste (skrinjica 
brez liste), v katero lahko oddajo glasove tudi volivci, 
ki ne bi želeli glasovati za nobenega izmed kandidatov 
oziroma za nobeno kandidatno listo. 

39. člen 

Ko volivni odbor to i/.\rši. napravi o svojem delu 
zapisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči. Nato zapre okna, 
zaklene in zapečati vrata in odredi stražo za poslopje 
oziroma volišče. Ključ volišča vzame predsednik voliv- 
nega odbora. 

40. člen 

Na dan volitev se ob 7. uri zjutraj zbere volivni 
odbor v volivnem poslopju, odstrani pečat, odpre volivni 
prostor, vstopi vanj in se prepriča, ali so skrinjice in 
kroglice in vse drugo v redu. Nato odpre predsednik 
ustje skrinjice. O tem delu in ugotovitvah sestavi volivni 
odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči. 

Nato razglasi predsednik, da se  začne  glasovanje. 
V industrijskih središčih in rudarskih okoliših lahko 

okrajna (mestna) volivna komisija določi drug dnevu: čas 
1 volitev, vendar mora glasovanje trajati v celoti 12 ur. 
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41. člen 

Predsednik volivnega odbora skrbi z drugimi clar.i 
odbora za vzdrževanje reda in miru v času glasovanja. 
V primeru potrebe zahteva predsednik pomor narodne 
milice, ki je ta dan na volišču pod njegovim vodstvom. 

42. člen 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani 
volivnega odbora ali njihovi namestniki. 

Ako zaupnik kandidature oziroma kandidatne liste 
zapusti volišče, se to vpiše v zapisnik, a se vo):be 
nadaljujejo brez njega. 

•        43. člei 

tum 
Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevar- 
orodjem razen v primeru, navedenem v 41. členu. 

44. člen 

V prostor, v katerem se glasuje, vstopajo volivci po 
vrsti drug za drugim, toda nikdar več kakor po deset 
na enkrat. 

45. člen 

Praviloma glasuje vsak volivec na volišču, v katerega 
volivnem imeniku je vpisan. 

Volivci, ki po razpisu volitev spremenijo svoje biva- 
lišče, kakor tudi tisti, ki iz upravičenih razlogov v zvezi 
z zaposlitvijo (na primer železniško vozno osebje), v 
zvezi s šolami ali uradnim poslom ali v zvezi z voliv- 
nimi dejanji (člani volivnih odborov in njihovi namest- 
niki, zaupniki kandidatov oziroma kandidatnih list in 
njihovi namestniki) na dan volitev niso v kraju, kjer 
so vpisani v volivni imenik, smejo glasovati v kraju, v 
katerem so na dan volitev, če predložijo potrdilo, da so 
vpisani v volivnem imeniku. To potrdilo jim izda na 
njihovo zahtevo ljudski odbor okraja (mesta, rajona ali 
kraja), v katerem so vpisani v volivni Imenik; taka 
potrdila se smejo izdajati od dne razpisa volitev pa do 
tretjega dne pred volitvami; pri izdajanju potrdila se 
v stalnem volivnem imeniku v pripombi označi, da je 
tej osebi izdano potrdilo o volivni pravici in da bo na 
dan volitev ta oseba glasovala na drugem kraju. Takemu 
volivcu odvzame volivni odbor ob glasovanju potrdilo in 
ga priključi zapisniku o svojem delu, v katerega tudi 
vpiše, koliko takih volivcev je na tem volišču glasovalo. 

Volivec, ki mu je bilo tako potrdilo izdano, sme na 
svojem volišču glasovati le, ako ob glasovanju potrdilo 
vrne. To se vpiše v volivni imenik in v zapisnik o delu 
volivnega odbora. 

S potrdili po drugem odstavku glasuje lahko volivec 
le takrat, če ležita kraj, kjer je vpisan v volivni imenik, 
in volišče, na katerem hoče glasovati, v območju ljud- 
skega odbora, za katerega so volitve. 

46. člen 

Vsak volivec mora na predsednikov poziv glasno 
povedati svoje rodbinsko in rojstno ime ter poklic, v 
krajih, kjer je več volišč, pa tudi svoje stanovanje. Pred- 
sednik ugotovi istovetnost volivca na podlagi osebne 
izkaznice ali na drug način. 

Nato predsednik, kolikor ne postopa po določbah dru- 
gega odstavka prejšnjega člena, ugotovi, ali je volivec 
vpisan v volivni imenik; ako je vpisan, obkroži njegovo 
zaporedno številko v volivnem imeniku v znamenje, da 
je vpisani glasoval. Obenem vpiše tisti, ki vodi seznam 

glasujočih, po zaporedni številki rodbinsko in rojstne 
ime glasovalca ter številko, pod katero je vpisan v voliv- 
nem imeniku. 

47. člen 

Nato razloži predsednik ali drug član volivnega od- 
bora volivcu način glasovanja, mu izroči kroglico in ga 
napoti na mesto, kjer ee glasuje. 

Predsednik ali eden izmed članov volivnega odbora 
pojasni pred glasovanjem vsakemu volivcu, kateremu 
kandidatu ali kateri kandidatni listi pripada vsaka glaso- 
valna skrinjica. Vsak zaupnik kandidata (kandidatne 
liste) ali njegov namestnik ima pravico, volivcu povedati, 
kateri politični ali družbeni organizaciji pripada kak 
kandidat ali kaka kandidatna lista in katera je skrinjica 
tega kandidata ali kandidatne liste. 

Na volišču je prepovedana vsaka agitacija za dolo- 
čenega kandidata oziroma kandidatno listo. 

48. člen 
Glasuje se takole: 
Ko volivec sprejme kroglico, jo položi v dlan desne 

roke, če te nima, pa v dlan leve roke, nato roko zapre 
in z zaprto roko pristopi po vrsti k vsaki skrinjici in 
seže vanjo. Kroglico spusti v tisto skrinjico, ki pripada 
kandidatu oziroma kandidatni listi, kateri namerava od- 
dati svoj glas, oziroma v skrinjico brez liste, če ne želi 
glasovati za nobenega kandidata oziroma nobeno kandi- 
datno listo. Ko potegne roko iz zadnje skrinjice, jo pred 
vsemi odpre, da lahko vsakdo vidi, da v roki ni več 
kroglice. 

Ves čas, ko volivec glasuje, pazijo predsednik in 
člani volivnega odbora na to, da volivec ne premesti 
kroglice v drugo roko in da je ne odnese s seboj. 

49. člen 

Volivec, ki zaradi kake telesne hibe ne more glaso- 
vati na način, ki je predpisan v prejšnjem členu, ima 
pravico, pripeljati s seboj osebo, ki odda glas namesto 
njega. 0 tem izda volivni odbor odločbo in jo vpiše v 
zapisnik. 

50. člen 

Ko volivec konča glasovanje, se mora odstraniti z 
volišča. Za volišče se šteje poslopje, v katerem se gla- 
suje, in njegovo dvorišče. 

51. člen 

Volivni odbor ne sme odreči glasovanja osebi, ki je 
vpisana v stalni volivni imenik. Morebitni ugovori ali 
pripombe članov odbora ali zaupnikov se vpišejo v 
zapisnik. 

Če hoče glasovati volivec, za katerega je zabeleženo, 
da je že glasoval, odredi predsednik volivnega odbora, 
da se njegovo rodbinsko in rojstno ime, poklic in biva- 
lišče vpišejo v zapisnik, a mu ne pusti glasovati. 

52. člen 

Glasovanje traja nepretrgoma ves dan do 19. ure 
zvečer. Samo v primeru nereda ali višje sile se sme s 
privolitvijo večine volivnega odbora glasovanje prekiniti 
za čas, da se vzpostavi red. Vzrok za prekinitev in tra- 
janje prekinitve glasovanja se vpišeta v zapisnik. 

Ob 19. uri se dvorišče ali poslopje, ako dvorišča ni, 
zapre, in se nihče ne sme več pustiti na volišče. Voliv- 
cem pa, ki so tedaj že v poslopju aH na dvorišču volišča, 
se dovoli glasovanje. 
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Ako se je moralo glasovanje zaradi nereda preki- 
niti za več kakor eno uro, se glasovanje za toliko časa 
podaljša. 

53. člen 

O poteku glasovanja se piše zapisnik, v katerega st- 
vpišejo vsi važni dogodki. 

Vsak član odbora in vsak zaupnik kandidata oziroma 
kandidatno liste sme dajati na zapisnik svoja posebna 
mnenja in staviti svoje pripombe. 

Vsi člani odbora morajo zapisnik podpisati; zapisnik 
podpišejo tudi zaupniki kandidatov oziroma kandidatnih 
list. Co bi ti zapisnika ne podpisali, velja zapisnik tudi 
brez njihovih podpisov. 

Ugotavljanje  volivnih  rezultatov  na voliščih 

54. člen 

Ko se glasovanje konča, prešteje voiivni ouOor nepo- 
rabljene kroglice in jih shrani v posebno vrečico, ki jo 
zapečati. 

55. člen 

Nato voiivni odbor po volivnem imeniku in po 
seznamu tistih, ki so glasovali, ugotovi skupno število 
oddanih glasov. Ko je to ugotovljeno, začne voiivni odbor 
odpirati skrinjice drugo za drugo in štet' glasove po 
oddanih kroglicah na ta način: 

Predsednik odpre prvo skrinjico po« vrstnem redu, 
kakor jo postavljena, in prešteje nato pred vsemi člani 
odbora in navzočimi zaupniki kandidatov oziroma kan- 
didatnih list kroglice takole: ko jih našteje sto. jih izroči 
enemu izmed članov odbora, da jih še ta prešteje. ta pu 
jih izroči zaupniku tistega kandidata oziroma kandidatn. 
liste, katere glasovi ee preštevajo, da jih še on lahko 
tretjič prešteje. To se ponavlja toliko časa, da se pre- 
štejejo vse kroglico ene skrinjice. Nato se takoj vpiše v 
zapisnik z besedami številka skrinjice, kandidata oziroma 
kandidatne liste, za katero so bili oddani v to skrinjico 
glasovi, in z besedami število kroglic, ki so bile v skri- 
njici. Vsi člani odbora in zaupniki kandidatov oziromn 
kandidatnih list se nato podpišejo. 

Na enak način se odpro po vrsti druga za drugo 
nadaljnje skrinjice in se preštejejo kroglice, ki so v 
njih, ugotovi število oddanih glasov in vpiše v zapisnik. 

Ko je končano štetje kroglic v vseh skrinjicah, se 
zapisnik zaključi in ga podpišejo vsi člani odbora in 
navzoči zaupniki kandidatov oziroma kandidatnih list. 
Pod podpisom se pritisne pečat krajevnega ljudskega 
odbora oziroma ljudskega odbora mesta, rajona. Posebna 
mnenja in pripombe o delu odbora so tudi tukaj do- 
voljene. 

Nato razglasi predsednik volivnega odbora javno 
pred volivnim poslopjem, koliko glasov je dobil vsak 
kandidat oziroma kandidatna lista. 

56. člen 

Zapisnike s priključenimi potrdili po 45. členu, 
voiivni imenik in seznam glasovalcev spravi voiivni 
odbor v poseben omot in ga pod pečatom ljudskega 
odbora naslovi na okrajno (mestno) volivno komisijo. 
Omot z volivnimi spisi pusti v volivnem prostoru in 
odide. Voiivni prostor zaklene in zapečati na enak način 
kakor prejšnji dan ter odredi stražo. Ključ volivnega 
prostora pa shrani predsednik. 

Straža ne sme to noč nikogar in z nobenim pogojem 
pustiti v to sobo. 

57. člen 

Naslednji dan po končanem glasovanju se zberejo ob 
7. uri zjutraj vsi člani volivnega odbora pred vrati voliv 
nega prostora, ga odpro in vstopijo. Prepričajo se, ali je 
vse v redu in tako, kakor so prejšnji dan pustili, in ugo- 
tovijo to v zapisniku. Nato vrnejo voiivni material ljud- 
skemu odboru, ki jim vrne potrdilo. Nato vzame pred- 
sednik omot z volivnimi spisi in ga osebno odne>" 
okrajni (mestni) voiivni komisiji. Predsednika lahko 
spremljajo tudi zaupniki kandidatov oziroma kandidatnih 
list ali njihovi namestniki. 

58. člen 

Ako voiivni odbor soglasno sklene in v to privolijo 
vsi navzoči zaupniki kandidatov oziroma kandidatnih list, 
sme predsednik volivnega odbora, ko je bil ta sklep 
vpisan v zapisnik, vzeti omot z vsemi volivnimi SDìSì 

takoj po končanem glasovanju in po preštetju glasov * 
seboj, da ga osebno odda okrajni (mestni) voiivni komi- 
siji. V tem primeru odpade postopek, predpisan v 56. 
in 57. členu, in voiivni odbor vrne takoj voiivni materia; 
ljudskim odborom. 

59. člen 

Ako se na dun volitev na enem ali več voliščih 
glasovanje iz posebnih vzrokov ni moglo končati, odred, 
okrajna (mestna) volivna komisija, kakor hitro to izve, 
da so na teh voliščih glasovanje opravi naslednjo nede- 
ljo, ter obvesti o tem republiško volivno komisijo. Kra- 
jevni (mestni, rajonski) ljudski odbor mora pravočasno 
objaviti, kdaj in kje bo naknadno glasovanje. 

I (.'»tavijanje   volivnih  rezultatov   po  okrajnih   (mestnih) 
volivnih komisijah 

00. člen 

Dan po volitvah »e sestane ob osmi uri zjutraj 
okrajna (mestna) volivna komisija zaradi prevzemanja 
volivnih spisov in ugotavljanja volivnih rezultatov. Pri- 
našalcem volivnih spisov mora potrditi prejem spisov. 

Pri delu okrajne (mestne) volivne komisije je lahko 
navzoč po en zaupnik vsakega kandidata oziroma kandi- 
datne liste v času, ko se ugotavljajo volivm rezuUatj za 
dotično volivno enoto, kakor tudi pri razglasitvi ten 
rezultatov. 

61. člen 

Okrajna (mestna) volivna komisija ugotovj po pre- 
jetih volivnih spisih, koliko volivcev je glasovalo v vsaki 
voiivni enoti in koliko je v vsaki voiivni enoti dobil 
glasov posamezni kandidat oziroma kandidatna Iï—t«• 
kakor tudi koliko glasov je bilo oddanih za skrinj i«-o 
brez liste. 

Ako se pri tem ugotovi razlika med številom odda- 
nih glasov po seznamu glasovalcev in številom oddanih 
glasov po kroglicah, velja rezultat po kroglicah. 

Pri ugotavljanju relativne večine in pri dodelitvi 
mandatov se ne upoštevajo glasovi, oddani v skrinjico 
brez liste. 

62. člen 

Izvoljen je tisti kandidat ali tista» kandidatna lista, 
ki je dobila v svoji voiivni enoti največ glasov (relativna 
večina). 

Med seboj vezani kandidati oziroma kandidatne liste 
veljajo pri ugotavljanju večine proti drugim kandidatom 
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oziroma kandidatnim listam kot enota. Glasovi, oddan* 
za vezane liste, se seštejejo. 

Če dobi skupina vezanih kandidatov največ gìasov, 
velja za izvoljenega tisti izmed vezanih kandidatov, ki 
je dobil med njimi največ glasov. Ce sta dobila dva 
vezana kandidata enako število glasov, odloči med njima 
žreb. 

Če dobi pri volitvah v krajevni (rajonski) ljudski 
odbor skupina vezanih list največ oddanih glasov, '-e 
razdelijo odborniška mesta med vezane liste takoie: 

Število glasov, oddanih za vsako vezano listo, se 
deli z 1, 2, 3 itd. in nazadnje s številom odbornikov, 
kolikor jih voli ta volivna enota. Od števil, ki se dobijo 
s tako delitvijo, se vzame toliko največjih števil, kolikor 
je treba v volivni enoti izvoliti odbornikov; po teh naj- 
večjih številih se dodeli vsaki vezani listi toliko odbor- 
nikov, kolikor teh največjih števil odpade na vsako 
vezano listo. Odborniška mesta se dodelijo posameznim 
listam po vrsti, kakor so kandidati na listah navedeni. 
V primerih enakosti tako ugotovljenih zadnjih števil, 
odloči žreb. kateri listi pripada odborniško mesto. 

63. člen 

Ako sta dobila dva kandidata oziroma dve kandi- 
datni listi ali pa skupina vezanih kandidatov oziroma 
vezanih kandidatnih list in kak drug kandidat oziroma 
kandidatna lista ali dve skupini vezanih kandidatov ozi- 
roma kandidatnih list enako število glasov, odredi okraj- 
na (mestna) volivna komisija za to volivno enoto ponovne 
volitve za prihodnjo nedeljo in obvesti o tem republiško 
volivno komisijo. Volitve so v tem primeru le med 
onimi kandidati oziroma kandidatnimi listami ali sku- 
pino vezanih kandidatov oziroma vezanih kandidatnih 
list, ki imajo enako največje število glasov. 

64. člen 

Okrajna (mestna) volivna komiaija izda izvoljenim 
ljudskim odbornikom potrdilo o izvolitvi. Potrdilo pod- 
pišeta predsednik in tajnik. Potrdila se izročijo izvolje- 
nim odbornikom neposredno ali pa po okrajnem (mest- 
nem) izvršilnem odboru. 

Obrazec potrdila predpise predsedstvo vlade LRS. 

65. člen 

Če ugotovi okrajna (mestna) volivna komisija, da so 
bile na kakem volišču take nepravilnosti, ki utegnejo 
vplivati na pravilnost volivnih rezultatov v tej volivni 
enoti (62. člen, 1. odst.), razveljavi volitve na takem 
volišču in odredi nove volitve za prihodnjo nedeljo. 

Isto pravico ima republiška volivna komisija, če 
ugotovi take nepravilnosti pri reševanju pritožb ali pri 
pregledu volivnih spisov. 

66. člen 

0 svojem delu sestavi okrajna (mestna) volivna 
komisija za vsako volivno enoto poseben zapisnik, 

V zapisniku se zlasti navede, koliko je bilo kandi- 
datov oziroma kandidatnih list v volivni enoti, katere 
osebe so bile kandidati oziroma pri volitvah po kandi- 
datnih listah, katere osebe so bile prvi kandidati na kan- 
didatnih listah, koliko glasov je dobil vsak kandidat 
oziroma kandidatna lista v volivni enoti, koliko glasov 
so dobili skupno vezani kandidati oziroma vezane kan- 
didatnp liste in katerj kandidati so izvoljeni za ljudske 
odbornike. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Vsak član miu 
pravico dati na zapisnik svoje posebno mnenje, in staviti 
pripombe. To velja tudi za zaupnike kandidatov oziioma 
kandidatnih list. 

Po končanem delu razglasi okrajna (mestna) volivna 
komisija na oglasni deski okrajnega (mestnega) ljud- 
skega odbora, koliko je vsak kandidat oziroma kandi- 
datna lista dobila glasov in kateri kandidati >o v posa- 
meznih volivnih enotah izvoljeni za ljudske odbornike. 
Volivne rezultate volitev v krajevne (rajonske) ljudske 
odbore sporoči okrajna (mestna) volivna komisija pri- 
stojnim krajevnim (rajonskim) ljudskim odborom za 
posamezne volivne enote njihovega območja, rezultate 
volitev v okrajne (mestne) ljudske odbore pa vsem ljud- 
skim odborom v območju posameznih volivnih eno! /. 
naročilom, da jih objavijo na krajevno običajen način. 

67. člen 

Proti ugotovitvam okrajne (mestne) volivne komi- 
sije o volivnih rezultatih se lahko pritožijo predlagatelji 
kandidatur oziroma kandidatnih list in kandidati, ven- 
dar le vsak.za svojo volivno enoto. Pritožbe se vlože v 
treh dneh po objavi pri okrajni (mestni) volivni komi- 
siji, ki jih mora predložiti s spisi in poročilom repu- 
bliški volivni komisiji v 24 urah po prejemu. Repu- 
bliška volivna komisija mora rediti pritožbo v treh dneh 
po prejemu. 

Okrajna (mestna) volivna komisija izroči vse volivne 
spise s svojim poročilom ljudskemu odboru, za katerega 
so bile volitve, zaradi verifikacije mandatov izvoljenih 
odbornikov in zaradi nadaljnjega hranjenja spisov. 

Vsaka politična in družbena organizacija kakor tudi 
vsak državljan lahko vloži pritožbo na novo izvoljeni 
ljudski odbor zaradi nepravilnosti, ki so se zgodile med 
volivnim postopkom, kakor tudi zaradi nepravilne od- 
ločbe volivne komisije. Ljudski odbor rešuje vse pri- 
tožbe ob verifikaciji mandatov izvoljenih odbornikov. 

Odpoklic odbornikov ljudskih odborov 

68. člen 

Volivci lahko odpokličejo posamezne odbornike ljud- 
skega odbora pred potekom dobe, za katero so bili izvo- 
ljeni, ob pogojih in na način, ki jih določa zakon. Odbor- 
nika lahko odpokličejo samo volivci volivne enote, v 
kateri je bil odbornik izvoljen. 

Za veljavnost odpoklica je potrebno, da glasuje za 
odpoklic najmanj polovica volivcev volivne enote, za 
katero naj se izvrši odpoklic. 

Način odpoklica bo predpisan s posebnim zako- 
nom LRS. 

PIT© zasedanje ljudskega odbora 

69. člen 

Takoj po objavi volivnih rezultatov sklice organ, ki 
je razpisal volitve, novo izvoljeni ljudski odbor na prvo 
zasedanje, ki mora biti najkasneje osmi dan po volitvah. 

Prvo zasedanje otvori po letih najstarejši navzoči 
ljudski odbornik in vodi njegovo delo do izvolitve delov- 
nega predsedstva. 

Do izvolitve delovnega predsedstva vodi zapisnik 
odbornik, ki ga izbere izmed sebe ljudski odbor na 
predlog začasnega predsednika. 
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VO, člen 

Nato izvoli ljudski odbor verifikacijski odbor treh do 
petih članov, ki izberejo izmed sobo predsednika in 
tajnika. 

Ljudski odborniki predlože verifikacijskemu odboru 
potrdila o svoji izvolitvi. 

Po predložitvi potrdila pozove začasni predsednik 
verifikacijski odbor, da najkasneje v 48 urah progleda 
odborniška potrdila, volivno spise kakor tudi morebitne 
l>ritožbe in opozorila 1er da o tem poročilo. 

71. člen 

Verifikacijski odbor predloži začasnemu predsedniku 
svoje poročilo, nakar se prekinjeno zasedanje nadaljuje. 

Poročilo verifikacijskega odbora prečita tajnik. Ljud- 
ski odbor nato potrdi ali razveljavi izvolitev odbornikov. 

Kolikor bi obstojala sporna vprašanja, se sklepanje 
odloži zaradi poizvedb, ki jih mora verifikacijski odbor 
izvršiti najkasneje v treh dneh. O takih mandatih sklepa 
ljudski odbor na svoji prvi naslednji seji. 

72. člen 

Če se mandat ljudskega odbornika razveljavi zaradi 
tega. ker ne izpolnjuje pogojev za izvolitev, se pokliče 
na njegovo mesto njegov namestnik. Ce tudi ta nima 
pogojev za izvolitev ali če se razveljavi mandat odbor- 
nika zaradi nepravilnosti volitev, se izvedejo ponovne, 
volitve. Ponovni \olitve razpise okrajni (mestni) izvršilni 
odbor. 

Ljudski odbornik, čigar mandat verifikacijski odbor 
izpodbija, nima glasovalne pravice vse dotlej, dokler 
njegova  izvolitev ni  potrjena. 

Odborniki, ki na prvem zasedanju niso predložili 
potrdil o izvolitvi, jih morajo predložiti najkasneje na 
naslednjem zasedanju. 

73. člen 

Ljudski odborniki, ki so bili izvoljeni v dveh voliv- 
nili enotah, izjavijo takoj po verifikaciji mandatov, v 
kateri volivni enoti hočejo obdržati mandat. Za volivno 
enoto, v kateri ne obdržijo mandata, se pokličejo na 
njihovo mesto namestniki. 

74. člen 

Nato ljudski odborniki .opravijo in podpišejo tole 
prisego: »Prisežem pri časti svojega naroda in pri svoj: 
časti, da bom kot ljudski odbornik vedno zvesto zastopal 
in branil demokratične pravice ljudstva, svobodo sloven- 
skega naroda in Ljudske Republike Slovenije; da bom 
zvesto branil neodvisnost, bratstvo in enotnost narodov 
naše skupne domovine Federativne Ljudske Republike 
Jugoslavije; da bom vedno branil in krepil pridobitve 
narodnoosvobodilne borbe; da bom posvetil vse svoje sile 
in vse svoje znanje napredku, blaginji in sreči delov- 
nega ljudstva in da bom svojo odhorniško dolžnost izpol- 
njeval neutrudno in zvesto.c 

Kazenske določbe 

75. člen 

Zaradi prekršitve tega zakona se kaznuje: 
1. kdor na kakršen kolf način prepreči komu dru- 

gemu izvajati volivno pravico ali izvršiti dolžnosti, dolo- 
čene po tem zakona: 

2. kdor s silo ali grožnjo prisili volivca, da glasuje 
al: da ne glasuje za kakega kandidata ali kandidatno 
listo ali da podpiše predlog za potrditev kakega kandi- 
data ali kandidatno listo ali da ga ne podpiše: 

'•. kdoi vpliva s podkupovanjem na \oli\ca \ ^mi-Ili. 
navedenem \   prejšnji točki: 

4. član volivnega odbora, ki z zloialni svoiega polo- 
žaja izvaja pritisk ali na kakršen kol; način \plu;i na 
svobodo volivca glede uporabe  njegove volnm   pravu-": 

•"). volivec, ki glasuje ali Auši yla-ov ah \<\ "KMkm 
enkrat; 

6. kdor razen primera i/. 4ii. člena — glasuje ali 
poskusi  glasovati  me-lo drugega ali |>od tujim  imenom: 

7. kdor na kakršen koli način prekrši 1ajno>t gla- 
sovanja; 

8. kdor fizično napade volivni odboi ali volivno 
komisijo ali katerega od članov ali kakega zaupnika kan- 
didata oziroma kandidatne liste ali na kak drug način 
ovira delo volivnega odbora ali volivne komisije: 

0. kdor pride na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem, razen v primeru iz 41. člena. 

10. kdor namenoma poškoduje, uniči ali odnese ka- 
kršno koli listino o vohtvah ali kakršen koli predmet, 
ki služi za volitve, ali spremeni število glasov v. doda- 
janjem, odvzemanjem ali kako drugače: 

11. stražar, ki je določen za straženje volivnega 
poslopja oziroma volivnih prostorov, ako dopusti, da stori 
kdo katero izmed dejanj, navedenih v   prejšnji točki: 

12. kdor brez pooblastila pred rugaci predlog za po- 
trditev kandidatne liste, ki so jo predlagatelji že pod- 
pisali; 

13. člani volivnega odbora, ki dopustijo, da giabuje 
nekdo, ki ni vpisan v volivnem imeniku, ali nekdo, ki 
je Že glasoval, ali da glasuje nekdo na tuje ime; 

14. člani volivnega odbora, ki brez opravičenega raz- 
loga skrajšajo ali podaljšajo čas za glasovanje ali brez 
opravičenega razloga menjajo volišče, ki je bilo že 
odrejeno in objavljeno; 

15. člani volivnega odbora, katerim je bilo sporo- 
čeno, da so odrejeni za to dolžnost, pa ne pridejo ob 
določenem času na določena mesta, da bi izvršili svojo 
nalogo, pa ne morejo opravičiti svojega izostanka ali brez 
opravičenega razloga zapustijo evoja mesta ali odrečejo 
podpis na zapisniku o volivnem delu: 

16. kdor namenoma nepravilno piše volivni zapisnik 
ali v njem kaj popravi ali vanj vstavi, ko je že podpisan; 

17. kdor brez poziva predsednika volivnega odbora 
ukaže pripeljati ali brez kakega ukaza pripelje na voli- 
šče oboroženo silo; 

18. oblastveni organ, ki pokliče kakega državljana 
na odgovornost zaradi glasovanja po tem zakonu ali od 
njega zahteva, naj pove, za koga je glasoval: 

19. kdor zagreši Itako drugo zlonamerno kršitev 
predpisov tega zakona, kolikor se zanjo ne kaznuje po 
naslednjem členu. 

Za dejanja navedena v tem členu, se kaznuje storilec 
po teži dejanja: 

1. z denarno kaznijo do 2O.O0O din-. 
2. z odvzemom prostosti. 
Poleg kazni odvzema prostosti se lahko obenem 

izreče tudi kazen izgube političnih ali pow»mezniIi držav- 
ljanskih pravic. 

76. člen 

Z denarno kaznijo do 5.O0O din ali s prisilnim delom 
brez odvzema prostosti do 6 mesecev so kaznuje: 
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1. kdor se pri glasovanju nedostojno vede in kdor 
potem, ko se je ugotovilo, da ni vpisan v stalni volivni 
imenik, na opomin predsednika volivnega odbora noče 
oditi iz poslopja, v katerem se glasuje; 

2. kdor razzali volivni odbor ali kakega njegovega 
člana; 

3. kdor proti predpisu 33. člena tega zakona toči 
ali na kak drug način daje alkoholne pijače. 

* 

77. člen 

Ako predpisuje za dejanja iz prejšnjih dveh členov 
kak drug zakon strožje kazni, se storilec kaznuje po 
strožjem zakonu 

78. člen 

Za kazenski postopek so pristojna okrajna sodišča. 
Postopek se uvede na zahtevo javnega tožilca ali na 

prijavo katere koli osebe, politične ali družbeno orga- 
nizacije. 

79. člen 

Volivni odbor mora dejanja, kazniva po zakonu, ki 
jih ugotovi pri svojem uradnem poslovanju, vpisati v 
zapisnik o svojem delu in izpisek iz zapisnika poslati 
javnemu tožilcu. 

Prehodne in končne določbo 

80. člen 

Dokler ne bodo izdani glede volivnega materiala za 
volitve v ljudske odbore posebni predpisi, se uporablja 
za volitve v ljudske odbore isti volivni material kot za 
volitve v Ljudsko skupščino LRS. 

81. člen 

Vse listine, predlogi za potrditev kandidatov oziroma 
kandidatnih list, pritožbe in druge vloge kakor tudi vsi 
posli pred ljudskimi sodišči, ki so v zvezi s tem zako- 
nom, so prosti vseh državnih pristojbin. 

82. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izdaja 
navodila za uporabo tega zakona. 

83. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Glavno mesto Ljubljana dne 23. aprila 1947. 

Ü. št. 15. 

PREDSEDSTVO PREZIDIJA 

LJUDSKE  SKUPŠČINE  LJUDSKE  REPUBLIKE 

SLOVENIJE: 

Sekretar: Predsednik: 

France Lubej s. t Josip Vidmar s. r. 

PBÄVILNiKI,OMEÖB£,NAVÖBILA.ODLÖCBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

108. 

Na podlagi •., ti., 8., 11., 12. in 18. člena uredbe vlade 
FLRJ o odkupu žita z dne 11. marca 1947 (Ur. list FLR.l 
št. 155/22) izdajam v soglasju z ministrom za trgovino in 
preskrbo FLRJ 

pravilnik 
za izvajanje uredbe o odkupu žita na območju 

Ljudske republiko Slovenijo (v žitorodnih predelih) 

1. člen 

V Ljudski republiki Sloveniji velja kot žitorodni 
predel področje naslednjih okrajev: Murske Sobote, Dol. 
Lendave, Ptuja, Ljutomera in Gor. Radgone. 

Vsi drugi okraji veljajo za nežitorodne predele. 

2. člen 

Ker tudi v žitorodnih predelih ni pridelek žita po- 
vsod enak in da bi se v vsakem kraju mogle odrediti 
količine za obvezno oddajo po dejanski moči gospodar- 
stev, ee po povprečnem pridelku določata dva okoliša, 
in to ravninski in hriboviti. V ravninski (I. okoliš) 
spadajo: okraj Gor. Radgona, Ljutomer in ravninski deli 
okrajev Ptuja, Murske Sobote in Dol. Lendave, a v hribo- 
viti (II. okoliš) Haloze v ptujskem okraju in Gorička 
v okraju Murska Sobota oziroma Dol. Lendava. 

Podrobno razmejitev okolišev izvršijo pristojni okraj- 
ni izvršilni odbori. 

3. člen 

Kot obdelovalno zemljo, ki je podlaga za določitev 
obveznosti gospodarstev je šteti vso orno zemljo kakor 
tudi travnike, ki so bili do 1939. leta njive. 

Od te površine je odšteti: 
a) površine, posajene e krompirjem, 
b) površine, ki so po pogodbi z državnimi gospo- 

darskimi podjetji zasejane f. industrijskimi rastlinami, 
c) površine, ki so na podlagi pogodb z državnimi 

gospodarskimi podjetji ali državnimi zdravstvenimi aH 
socialnimi ustanovami zasejane z zelenjavo. 

Vinogradi, sadovnjaki in vrtovi se ne štejejo v ob- 
delovalno zemljo. 

Za obdelovalno zemljo, ki je oddana v najem ali 
naspol, se obremeni za oddajo lastnik in ne najemnik. 
Izjemoma pa so obvezni oddati v žitni sklad oni najem- 
niki, ki obdelujejo zemljo, katera lastniki so v inozem- 
stvu oziroma neznanega bivališča ali pa, ki so dobili 
zemljo v najem od agrarnega sklada. V teb primerih 
se površine, ki so vzete v najem, priračunajo k ostali 
najemnikovi zemlji. 

Gospodarstvom, katerim so bile od obdelovalne zem- 
lje odštete s pogodbami (3. člen b in c) vezane povr- 
šine, bo v primeru, da te svoje obveznosti ne izvršijo, od- 
šteta površina naknadno obremenjena za oddajo žit in 
njihov, obvezni predpis povečan. 
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4. člen 

Po 3. členu tega pravilnika določena obdelovalna 
zemlja je podlaga z- uvrstitev gospodarstev v posamezne 
skupine, ki so navedene v 5. členu tega pravilnika 
(1—3, 3—5, 5—8 itd.). 

5. člen 

Količine žita, katere morajo oddati posamezna gospo- 
darstva v državni žitni sklad se določijo na ta način, da 
se pomnoži obdelovalna zemlja v smislu 3. člena s količ- 
nikom. 

Pri računanju obvezno oddaje za posamezna gospo- 
darstva se ne sme vzeti za podlago niti večji niti manjši 
količnik kot je predpisan v tem členu za dotično skupino 
gospodarstev. 

i 
Najnižji oziroma najvišji količniki so tile: 

skupina 

1— 3 ha 
3— 5 ha 
5- 8 ha 
8—10 ha 

10—15 ha 
15—20 ha 
nad 20 ha 

I. okoliš 

0—200 kg 
150—290 kg 
270—480 kg 
400—640 kg 
540—740 kg 
640—800 kg 
700—820 kg 

•. okoliš 

0—180 kg 
115—270 kg 
220—450 kg 
320—580 kg 
420—680 kg 
500—740 kg 
580-770 kg 

Količnik za posamezno gospodarstvo odredi po navo- 
dilih okrajnega izvršilnega odbora krajevni ljudski od- 
bor, upoštevajoč pri tem povprečni pridelek na hektar, 
žitno površino, kakovost zemlje, dohodek iz drugih go- 
spodarskih panog itd. 

Na podlagi tega količnika odredi krajevni ljudski 
odbor vsakemu posameznemu gospodarstvu količino žit 
za obvezno oddajo in mu jo sporoči vnaprej. 

Obenem z določitvijo količine žita za obvezno oddajo 
določi krajevni ljudski odbor razmerje med belimi žiti 
in koruzo. 

6. člen 

Gospodaretva, ki imajo manj kot 1 ha obdelovalne 
zemlje, niso dolžna dati žita v državni sklad. 

7. člen 

Ker so v 5. členu odrejeni količniki izračunani za 
gospodarstva s 4 člani, se, gospodarstvom, bi imajo 5 
ali več članov, pa nimajo več kot 5 ha obdelovalne 
zemlje, pusti za vsakega nadaljnjega člana še po 200 kg 
žita. Gospodarstvom, ki imajo nad 5 ha obdelovalne zem- 
lje, se teh 200 kg na člana ne pusti, četudi imajo več 
kot 5 članov. 

Za člane gospodarstva je šteti tiste osebe, ki stalno 
živijo v skupnem gospodinjstvu, bodisi da so člani dru- 
žine ali pa da so stalno zaposleni v kmetijskem go- 
spodarstvu. 

8. člen 

Pri izračunanju količin, ki jih morajo oddati kme- 
tijske obdelovalne zadruge, se deli obdelovalna zemlja 
s številom družin, ki so včlanjene v zadrugi. Rezultat 
predstavlja število hektarov, ki je podlaga za uvrstitev 
zadruge v eno izmed skupin 5. člena. 

Od te količine, ki jo dobimo na ta način, da pomno- 
žimo površino obdelovalne zemlje po 3. členu e količ- 
nikom dotične skupine, se odšteje še 10% (ena desetina).. 

Poleg tega odbitka se nadalje oüMt'je -e po 20;t kp 
za vsakega nadaljnjega člana zadružnih družin, ki imajo 
več kot 4 člane. 

Tako dobljeno količino odda zadruga  kot celota 

9. člen 

Predpisi tega pravilnika veljajo samo za žitorodne 
predele. Predpisi za oddajo žita v nežitorodnih predelih 
bodo izdani pozneje. s 

10. člen 

V pravilniku predpisani način določanja količin za 
oddajo ne velja za državna posestva. Navodila za izraču- 
navanje količin, ki jih morajo oddati ta posestva, bodo 
izdana pozneje. 

11. člen 

Kdor skriva žito, noče zasejati orne zemlje, uniči 
žito ali stori kako drugo podobno dejanje sabotaže ali 
špekulacije, se kaznuje po 18. členu uredbe o odkupu 
žita. 

Prekrški, ki ne pomenijo sodno kaznivega dejanja, 
se kaznujejo v denarju do 5.O00 din. Te kazni izreka 
okrajni izvršilni odbor. 

12. člen 

Pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS<. 

Ljubljana dno 25. aprila 1947. 
Minister 

za trgovino in preskrbo LRSi 

Fajlar Tone s. r 

109. 
Na podlagi 16. člena uredbe o delu in delovnih 

pogojih prevoznih delavcev v pomorskih lukah, rečnih 
pristaniščih, železniških postajah, carinskih, javnih in 
zaiebnih skladiščih z dne 8. novembra 1946 (Uradni list 
FLRJ št. 100 z dne 10. XII. 1946) izdajam 

pravilnik 
o organizaciji in dolžnostih agencije oziroma 

poverjeništev za provozno delo 

L Organizacija 

1. člen 

Ageatija «čiroma poverjeništvo za prevozno delo je 
samostojna pisarna pri MLO, ki dodeljuje delovno silo, 
racionalno in pravilno razporeja delo prevoznim delav- 
cem in skrbi za pravilno uporabo uredbe o delu in 
delovnih pogojih prevoznih delavcev in tarife za delo 
prevoznih delavcev. 

2. člen 

Delo agencije oziroma poverjeništva vodi uprava, 
katere predsednik je poverjenik gospodarskega oddelka 
oziroma odseka pri mestnem ljudskem odboru, člana pa 
predstavnik krajevnega sindikalnega sveta in šef agen- 
cije oziroma poverjeništva kot tajnik uprave. 

3. člen 

Poslovnik o delu uprave sestavi uprava sama, potrdi 
ga pa mestni izvršilni odbor. 
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4. cleil 

U pritožbah Aoper ukrepe m poslovanje odloča na 
prvi stopnji mestni izvršilni odbor, na drugi stopnji pa 
ministrstvo za delo. 

o. c len 

Sefa agencije oziroma poverjeništva postavlja mestni 
izvršilni odbor na predlog poverjenika v sporazumu - 
pristojnim krajevnim sindikalnim svetom. 

Drugo potrebno osebje agencije oziroma poverje- 
ništva postavlja uprava s poprejšnjo privolitvijo pristoj- 
nega izvršilnega odbora. 

Ko se postavlja šef oziroma drugo osebje agencije 
oziroma poverjeništva, zasliši izvršilni odbor oziroma 
uprava o strokovni sposobnosti osebja ustanove, ki se 
po svojem poslovanju pečajo • prevozništvom. 

Ö. člen 

Šefu in drugemu osebju se odrede plače po uredbi 
o reguliranju mezd in plač delavcev in nameščencev in 
se izplačujejo iz dohodkov odrejenega dodatka po 
23. členu uredbe o delu in delovnih pogojih prevoznih 
delavcev, iz katerega se izplačujejo tudi drugi admini- 
strativni stroški agencije in poverjeništva. 

Glede discipline odgovornosti veljajo za šefa in druge 
uslužbence agencije oziroma poverjeništva predpisi za 
uslužbence ljudskega odbora. 

7. člen 

Dokler agencija oziroma poverjeništvo ne zmore 
samo administrativnih stroškov, mora mestni izvršilni 
odbor zagotoviti potrebne zneske, ki mu jih mora agen- 
cija oziroma poverjeništvo povrniti iz dohodkov, dolo- 
čenih po 23. členu uredbe o delu in delovnih pogojih 
prevoznih delavcev. 

II. Dolžnosti 

8. člen 

Agencija oziroma poverjeništvo določa v sporazumu 
z izvršilnim odborom in krajevnim sindikalnim svetom 
po zaslišanju podjetij in ustanov, ki imajo interes na 
prevoznem delu, število prevoznih delavcev, ki jim 
je potrebno v njihovem področju. 

9. člen 

Agencija oziroma poverjeništvo vsak v svojem ob- 
močju registrira v sporazumu s krajevnim sindikalnim 
svetom vso delavce v svojem območju ne glede na to, 
ali so zaposleni ali ne. Vsem prevoznim delaveem 
potrdi pristojna sindikalna organizacija, da so res pre- 
vozni delavci, in izda vsakemu registriranemu prevoz- 
nemu delavcu potrdilo o registraciji (legitimacijo). 

Obrazec te legitimacije predpiše minister za delo. 
Vsak prevozni delavec je lahko registriran le na 

enem kraju. Registriran delavec pa lahko opravlja delo 
na vsem območju LRS. 

Ko agencija oziroma poverjeništvo registrira, opre- 
deli delovne skupine po tem, za kakšno delo so delavci 
usposobljeni (kategorizacija). 

10. člen 

Registrirajo se samo prevozni delavci, ki jim jo to 
edina zaposlitev. 

Delavci, ki se nameravajo posvetiti temu delu, se 
registrirajo kot prevozni pomočniki. 

Ne morejo A" registrirati kot pre'vozni delavci tisti. 
ki so kvalificirani • kateri koli drugi stroki ali poklicu, 
kakor tudi ne tisti, ki jim je prevozno delo -amo po- 
stranski ali začasni posel. 

11. člen 

Stranke se morajo za opravo poslov prevoznega dela 
obračati izključno le na agencijo oziroma poverjeništvo za 
prevozno delo. 

Na zahtevo strank bo agencija oziroma poverjeništvo 
dodeljevalo potrebno delovno moč, pri čemer bo gledalo 
na racionalno, pravilno in enakomerno razporeditev dela 
na vse registrirane prevozne delavce v kraju. 

Agencija oziroma poverjeništvo sme zaupati opravo 
posameznih poslov prevoznega dela prevozniškemu pod- 
jetju, ki ji je agencija oziroma poverjeništvo dodelilo in 
registriralo stalne prevozne delavce, zlasti če nima za- 
dostnega ali za ta posel usposobljenega kadra ali ustrez- 
nih sredstev ali pribora za opravo tega posla. Prevoz- 
niška ustanova ali podjetje je dolžno temu nalogu ustreči. 

Predpisi o načinu obračunavanja v tem primeru 
pridejo v poslovnik o delu in morajo biti sporočeni pri- 
zadetim ustanovam oziroma podjetjem. 

12. člen 

Prevozno delo na železniških postajal) se lahko 
opravlja samo z registriranimi prevoznimi delavci. 

Strankam, ki razkladajo in nakladajo blago z neregi- 
striranimi prevoznimi delavci, se za to delo ne prizna- 
vajo računi, ako jih ne overi agencija oziroma poverje- 
ništvo. 

Izjemoma, ako se delo ne more opraviti z registri- 
ranimi delavci, se smejo zaposliti tudi neregistrirani 
delavci. Toda račune za njihove prevozne storitve mora 
overiti agencija oziroma poverjeništvo, sicer «e stroški 
teh postavk ne smejo zaračunati. 

13. člen 

Prevozniška podjetja in druga gospodarska podjetja, 
ki izpolnjujejo pogoje, da zaposlujejo svoje stalne pre- 
vozne delavce, morajo te svoje delavce registrirati pri 
agenciji oziroma poverjeniStvu, sicer jih zadenejo posle- 
dice 8. člena tega pravilnika. 

Podjetje mora navesti tudi, v kakem delu so specia- 
lizirani oziroma izurjeni. 

0 teh delavcih vodi agencija oziroma poverjeništvo 
posebno evidenco. 

14. člen 

Glede izstavljanja računov za opravljeno delo in pla- 
čevanja računov ter reševanja sporov je treba ravnati po 
22. členu uredbe o delu in delovnih pogojih prevoznih 
delavcev. 

Glede vsakega vplačanega zneska mora imeti agon- 
cja oziroma poverjeništvo ustrezajoče račune, overjene 
od strank, in jih mora na zahtevo pristojnega organa ali 
sindikalne organizacije pokazati. 

Način računovodstva in knjigovodstva določa poslov- 
nik o delu, ki se mora glede tega ravnati po veljavnih 
predpisih in skušnjah v takem poslovanju. 

15. člen 

Glede obveznosti in pravic delavcev do agencije ozi- 
roma poverjeništev in obratno veljajo določbe kot za 
druge delavce oziroma delodajalce, kolikor uredba o delu 
in delovnih pogojih prevoznih delavcev y morskih lukah, 
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rečnih pristaniščih, železniških postajah, carinskih, jav- 
nih in zasebnih skladiščili z dne 8. novembra 194(5 
(Ur. list FLRJ št. 100 z dne 13. decembra 1H4G) ne 
odreja glede tega drugače. 

16. člen 

Odstotek posebnega dodatka za administrativne 
stroške in druge izdatke določa ministrstvo za delo. 

17. člen. 

Sicer pa se uporabljajo določbe uredbe o delu in 
delovnih pogojih prevoznih delavcev v morskih lukah, 
rečnih pristaniščih, železniških postajah, carinskih, jav- 
nih in zasebnih skladiščih z dne 8. novembra 194(5, 
Uradni list FLR.T št. 100 z dne 13. decembra 194(5. 

LRS' 

1«. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v    Uradnem listu 

Ljubljana dne 24. aprila 1947. 
Minister za delo LR S: 

Tomo Brejc s. r. 

110. 

Na podlagi 19. točke 44. člena ustave LRS in glede 
na 10. člen splošnega pravilnika ministra za delo FLRJ 
o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri delu 
z dne 13. 1. 1947 (Ur. list št. 121/10—47) predpisuje 
minister za ljudsko zdravstvo sporazumno z ministrom 
za delo vlade LRS tole 

odredbo 
o   obveznih   serijskih   zdravniških   pregledih   oseb, 
zaposlenih   v   nekaterih   gospodarskih   strokah  ter 

o zdravniškem pregledu gospodarskih učencev 

1. člen 

Zaradi zaščite delavcev v obratih, kjer se opravljajo 
težka, nevarnejša in zdravju škodljiva dela ter zaradi 
zaščite splošnih zdravstvenih koristi, se odrejajo občasni 
obvezni serijski zdravniški pregledi vsega delavstva v 
tehle strokah in obratih: 

1. v vseh strokah, kjer so mogoča profesionalna obo- 
lenja (rudarski in topilniâki strok/, kemični industiji in 
podobno), 

2. v živilski industriji in obratih, kolikor ima delav- 
stvo in drugo osebje neposredno opravka z izdelovanjem, 
predelovanjem, prodajanjem, omotavanjem, prevažanjem, 
hranjenjem živil, s postrežbo gostov in podobno; 

3. v brivskih obratih. 

Obveznemu serijskemu zdravniškemu .pregledu so 
zavezani tudi gospoda'rski učenci vseh strok zaradi ugo- 
tovitve njihove telesne in duševne sposobnosti. 

2. člen 

Obvezni eerijski zdravniški pregledi se lahko raz- 
širijo še na delavstvo in osebje v drugih obratih in 
strokah. 

3. člen 

Obvezne serijske zdravniške preglede socialno zava- 
rovanih delavcev bodo opravili zdravniki Državnega za-i 
voda za socialno zavarovanje po možnosti vsako leto po 

poprejšnjem splošnem javnem ali individualnem poziv u 
delodajalcem. O pozivu in pregledu morajo delodajale, 
nemudoma obvestiti prizadete osebe. 

Delavci, pozvani na pregled, imajo pravico zahtevat: 
od delodajalca1 plačo za čas odsotnosti zaradi pregledu, 
ne pripada jim pa dnevnica. 

Zdravniški pregledi se morajo sporazumno s priza- 
detim  podjetjem tako odrediti, da  ne trpi delo \   pod 
jetju. če mogoče izven delovnega časa. 

4. člen 

Delodajalci oziroma njihovi zastopniki v strokah 
(obratih), v katerih sp delavci obvezno pregledujejo, 
morajo vsako leto pristojnemu organu Državnega /a\od:. 
za socialno zavarovanje na njegov fvoziv poslati temu v 
dvojniku sezname vseli oseb, ki pridejo v po>tev za 
zdravniški pregled. 

'). člen 

O vsakem opravljenemu pregledu bo izdal zdravnik 
pregledani osebi  potrdilo. 

Ce pa se je s pregledom ugoto\ilo. da pregledana 
oseba ne more biti več zaposlena pri do>edaii|em delu. 
je treba obvestiti delodajalca in preiskanega, za kakšno 
delo je še sposoben in kakšno delo bi bilo zanj pri- 
merno v njegovi stroki. 

(5. člen 

Delodajalec je dolžan delavca, za katerega se j" 
ugotovilo š pregledom, da zaradi obstoje-<• nevarno:,''! 
za njegovo zdravje ali za splošno zdravstvo ne more •.<•(• 
ostali pri dosedanjem delu. ».pora/umno z delavskim 
inšpektorjem nemudoma zaposlili pn drugem delu. kj< r 
te nevarnosti ni. 

Ako drugačna zaposlitev ne bi bila mogoča, mora 
delodajalec takega delavca nemudoma javiti organu za 
posredovanje dela zaradi druge ustrezne zaposlitve m 
o tem takoj obvestiti inšpekcijo dela. 

Osebo, ki mora po prednjem odstavku spremeniti 
zaposlitev, mora organ za posredovanje dela nemudoma 
in v prvi vrsti upoštevali pri namestitvah v d rug'h 
obratih. V dvomljivih primerih je treba poprej vprašali 
za mnenje zdravnika, ki je osebo pregledal. Sprememba 
delodajalca po tem odstavku se ne šteje za prekint"v 
službe. 

Delodajalec, ki je zaradi zdravniško ugotovljene 
telesne ali duševne nesposobnosti gospodarskega učenca 
razdrl učno pogodbo, mora postopati po predpisih zako:ia 
o gospodarskih učencih (20. člen). 

7. člen 

Zdravnik Državnega zavoda za sociamo zavarovan'; •, 
ki pri pregledu ugotovi, da se mora pregledana ostini 
zdraviti, odredi to zdravljenje po predpisih za sociamo 
zavarovanje. 

8. člen 

Zdravniške preglede oseb. ki niso obvezno zavaro- 
vane po zakonu o socialnem zavarovanju, ki pa spadajo 
po 1. členu pod obveznost pregleda, opravljajo krajevni 
(rajonski) zdravniki in veljajo zanje smiselno vsi pred- 
pisi te odredbe kot za zdravnike socialnega zavarovanja. 

Lastniki živilskih, gostinskih in brivskih obratov 
vseh vrst ter člani njihovih družin, ki opravljajo svoje 
delo ali službo na način, določen v 4. točki 1. člena, re 
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••••• osebno opravljati svojega dela, dokler je njihovo 
zdravstveno stanje nevarno za prenos akutnih in kro- 
ničnih nalezljivih bolezni. 

Okrajni (mestni) ljudski odbori izdajajo pozive za 
pregled ali za predložitev seznamov (4. člen) ter napra« 
vijo razpored pregledov in obvestijo o njih prizadete 
osebo in krajevne (rajonske) zdravnike. 

9. člen 
, ifeKišitve te odredbe bodo kaznovali okrajni (mest- 

ai) ljudski odbori s kaznijo prisilnega dela brez od- 
vzema prostosti do 3 mesecev ali z denarno kaznijo do 
5.000 din v korist socialnega eklada okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora. 

Neizterljive denarne kazni se spremene v kazen pri- 
silnega dela brez odvzema prostosti, računajoč vsakih 
začetih 50 din za 1 dan kazni prisilnega dela. 

10. člen 
Izvrševanje te odredbe bodo nadzorovali sporazumno 

organi inšpekcije dela in sanitarne inšpekcije. 

11. člen 
Navodila za izvrševanje te odredbe bosta predpisala, 

če bo to potrebno, sporazumno minister za ljudsko zdrav- 
stvo in minister za delo LRS. 

12. člen 
Ta odredba dobi veljavo z objavo v >Uradnem listu 

LRSt. 
Ljubljana dne 14. aprila 1947. 

Minister 
Minister za delo LRS: za ljudsko zdravstvo LRS: 

Tomo Brejc s. r. Dr. Ahiin V«rjiu> s. r. 

•. 
Zaradi izvedbe predpisov drugega odstavka 2. člena 

uredbe vlade FLRJ o delovnih knjižicah z dne 10. marca 
1947 (Ur. list FLRJ št. 156/22—47) Izdajam na podlagi 
19. točke 44. člena in 82. člena ustave 

odredbo 
o izdajanju potrdil o zaposlitvi delaveev 

in namešcenccr 

1. člen 
Delodajalec mora zahtevati cd vsakega delavca in 

nameSčenca ob nastopu delovnega razmerja delovno knji- 
žico, ki Jo hrani, dokler traja delovno razmerje. 

2. člen 
O prevzemu delovne knjižice v hrambo mora dati 

delodajalec delavcu oziroma nameščencu potrdilo, ki mu 
je obenem potrdilo o zaposlitvi. 

Potrdilo ima télo podatke: osobne podatke delavca 
oziroma nameSčenca (priimek in rojstno ime, kraj in 
dan rojstva, stanovanje, poklic in vreto zaposlitve); Šte- 
vilko osebne izkaznice in navedbo organa, ki jo Je izdal; 
številko delovne knjižice in navedbo organa, ki jo je 
izdal; delodajalčev priimek, rojstno ime in stanovanje; 

izjavo, da je  pri  ueiodajaicu  zaposlen.  Potrdilo  mora 
delodajalec lastnoročno podpisati. 

Potrdilo se izda na obrazcu, ki ga založi minister 
za delo LRS, delavcu oziroma nameščencu brezplačno. 
Za dvojnik potrdila zahteva lahko delodajalec od delavca 
oziroma nameščenca povračilo dejanskih stroškov. 

3. člen 

Ko delovno razmerje preneha, mora delodajalec vr- 
niti delavcu oziroma nameščencu delovno knjižico, dela- 
vec oziroma nameščenec pa mu mora vrniti potrdilo o 
zaposlitvi. 

Delodajalec obvešča vsakih 10 dni posredovalnico 
za delo pristojnega krajevnega sindikalnega eveta o izvr- 
šenih spremembah v zaposlitvi. 

4. člen 

Ce delavec oziroma nameščenec potrdilo izgubi ali 
če ee potrdilo uniči, mora to objaviti v Uradnem listu 
LRS s pristavkom, da ga razglaša za neveljavno. Nato 
mu mora izstaviti delodajalec dvojnik potrdila na nje- 
gove stroške. 

V primeru prvega odstavka tega člena je dolžan 
delodajalec vrniti ob prenehanju delovnega razmerja 
delovno knjižico šele, ko jo izgubljeno ali uničeno potr- 
dilo z objavo v Uradnem listu razglašeno za neveljavno. 

5. člen 
Kdor prekrši določbe te uredbe, se kaznuje z de- 

narno kaznijo od 60 do 3.000 din, če dejanje ni teže 
kaznivo. 

Za postopek in izrek kazni je pristojen okrajni 
(mestni) izvršilni odbor. Zoper njegovo odločbo je do- 
pustna v 8 dneh po prejemu pritožba na ministrstvo 
za delo LRS. 

6. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LR3<. 

Ljubljana dne 28. aprila 1947. 
Minister za delo LRS: 

Tomo Brejc s. r. 

112. 

Odločba 
Na podlagi 16. člena uredbe o delu in delovnih 

pogojih prevoznih delavcev v morskih lukah, rečnih 
pristaniščih, železniških postajah, carinskih, javnih in 
zasebnih skladiščih z dne 8. novembra 1946 (Ur. Ust 
FLRJ št. 100. z dne 18. XII. 1946) 

odločam: 
1. Pri mestnem ljudskem odboru v Ljubljani se 

ustanovi agencija za prevozno delo. 
2. Pri mestnem ljudskem odboru Maribor in Celje 

se ustanovi poverjeništvo za prevozno delo. 
3. Natančnejše predpise o organizaciji agencije za 

prevozno delo, njenih dolŽnoetlh kakor tudi o dolžnostih 
poverjeništev, o registraciji provoznih delavcev in nji- 
hovem številu, o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati redni 
prevozni delavci, o njihovi disciplinski odgovornosti in 



Štev. 19 Stran 12o 

razvidu obsega pravilnik o organizaciji in dolžnostih 
agencije in poverjeništev z dne 24. aprila 1947 (Ur. list 
LHS št. 109/19-47). 

4. Ta odločba velja takoj. 

Ljubljana dne 24. aprila 1947. 

Minister za delo LRS: 
Tomo Brejc s. r. 

113. 

Odločba 
Da ae, zagotovi smotrna izvedba načrta gradbenih 

del v letu 1947, izdaja načrtna komisija Ljudske repu- 
blike Slovenije po zakonu o petletnem načrtu razvoja 
narodnega gospodarstva FLRJ in v sporazumu z zvezno 
načrtno komisijo 

odločbo 
o obvezni izročitvi gradbenega materiala gradbenim 

podjetjem in o prijavi gradbenih strojev 
1. Vsa zvezna in republiška industrijska, rudarska 

in druga podjetja in ustanove so dolžna, da ves grad- 
beni material, s katerim razpolagajo za izvršitev grad- 
benih del, ne glede na njegov izvor, izročijo gradbenim 
podjetjem, ki so za ta dela določena po operativnem 
načrtu ministrstva za gradnje. Ministrstvo za gradnje 
razpolaga s tem materialom po potrebah operativnega 
načrta. 

Gradbena podjetja prevzamejo ta material s* pre- 
vzemnimi pogodbami, katerih prepise morajo poslati 
ministrstvu za gradnje. Gradbena podjetja izkažejo ma- 
terial v dekadni poročevalski službi kot v drugi dekadi 
maja prejeti material. 

2. Vsa zvezna in republiška industrijska, rudarska 
in druga podjetja in ustanove, ki izvršujejo gradbena 
dela v lastni režiji brez sodelovanja gradbenega podjetja 
ali da za izvršitev njihovih gradbenih del ministrstvo za 
gradnje še ni določilo gradbenega podjetju, so dolžna vse 
zaloge gradbenega materiala, e katerim razpolagajo za 
ta gradbena dela, ne glede na njegov izvor, prijaviti 
načrtni komisiji LRS po stanju na dan prijave. 

3. Gradbeni material, ki ga je treba izročiti oziroma 
prijaviti po tej odločbi, je naslednji: betonsko železo, 
cement, rezani les, tesani les, nova in stara zidna opeka, 
krovski material, steklo, pločevina, železni profili, žica, 
žičniki, železne in cementne cevi in sanitarni predmeti. 

Podjetja in ustanove so dolžna izročiti ta material 
gradbenim podjetjem ne glede na to, katora dela so 
gradbena podjetja že neposredno pogodbeno prevzela. 

4. Vsa zvezna in republiška industrijska, rudarska 
in druga podjetja in ustanove, ki razpolagajo z gradbe- 
nimi stroji, so dolžna prijaviti te stroje načrtni komisiji 
Ljudske republike Slovenije ne glede na njihov izvor in 
namen, in sicer s temi podatki: 

a) ime in Up stroja, b) kapaciteta, c) vrsta pogona, 
d) stanje uporabnosti. 

Gradbenih strojev, ki so industrijskim in rudarskim 
podjetjem stalno potrebni za izvajanje njihovega proiz- 

vodnega  načrta,  ni  potrebno  prijaviti.  Gradbena   |>od- 
jetja teh strojev ne prijavljajo. 

5. Gradbeni stroji, ki jih je treba prijaviti, «o: 
stroji za krivljenje železa, betonski mešalci, drobilci. 
stroji za sejanje peska in gramoza, gradbena dvigala, 
transportni trakovi, zabijala, vrtilni in drugi žerjavi, 
bagerji, buldožerji, skreperji, grederji. kompresorji, vod- 
no črpalke,   vagoneti,  tračnice,  drezine   in   lokomotive. 

6. Rok za izročitev materiala po 1. točki, za prijavo 
materiala po 2. točki in za prijavo gradbenih strojev po 
4. točki te odločbe je 15. maj 1947. 

7. Kršilci te odločbe se kaznujejo po zakonu o zati- 
ranju nedovoljene trgovine, špekulacije in gospodarske 
sabotaže. 

Ljubljana dne 6. maja 1947. 
Št. 643/3—47 

Zastopa 
predsednika načrtne komisije 

podpredsednik vlade in 
minister za gradnje LRS: 

Ivan Maček s. r. 

114. 

Odločba 
Na podlagi uredbe o likvidaciji kreditnih zadrug 

z dne 17. aprila 1947 

imenujem 
odbor za likvidacijo kreditnih zadrug: 

predsednik: Par cor Karel, uslužbenec ministrstva 
za finance LRS, 

podpredsednik: Božič Lado, načelnik pri mini- 
strstvu za finance LRS, 

tajnik: Vrhunc Bronislav, revizor pri Narodni 
banki LRS, 

član: Zor Ivo, referent pri Iniciativnem zadružnem 
odboru Slovenije, 

član: Sifrer Andrej, pomočnik načelnika pri Ini- 
ciativnem zadružnem odboru Slovenije. 

Minister za finance LRR: 
Polič Zoran s. r 

ZAPISNIK 

2. soje I. rednega zasedanja Ljudske skupščino LRS 
dno 15. aprila 1947 v Ljubljani 

Predsedoval: predsednik dr. Ferdo Kozak, 
tajnik Jože Jurač. 

Predsednik odpre 2. sejo ob 10. uri 25 minut in 
določi tajnika tov. Jožeta Jurača. 

Predsednik pozove tajnico tov. Miro Tomšičevo, da 
prečita zapisnik. Skupščina zapisnik soglasno odobri, 
nakar se zapisnik podpiše. 

«Slede sporočila. Skupščina odobri dvodnevni dopust 
ljudskima poslancema Jožetu Brileju in Bogdanu Osol- 
niku, ki sta službeno zadržana ter ljudskemu poslancu 
Andreju Stegnarju, ki je bolan 
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Nato preide predsednik na prvo točko dnevnega 
t*ia, na razpravo in sklepanje o predlogu zakona držav- 

leaa proračuna LRS za proračunsko leto 1947 s pred- 
logom finančnega zakona za državni proračun LUS za 
proračunsko leto 1947. Predsednik opozori poslance, da 
se bo razprava in sklepanje vršilo po 32. in 34. členu 
poslovnika. 

Predsednik' odpre razpravo in pozove poročevalca 
odbora za gospodarski načrt in finance, da poda poro- 
čilo. Poročevalec dr. Miha Kambič predlaga skupščini, 
da ga razreši dolžnosti čitanja poročila odbora za gospo- 
darski načrt in finance, ker je že razmnoženo in raz- 
deljeno ljudskim poslancem. Skupščina predlog soglasno 
sprejme, nakar poda poročevalec dr. Miha Kambič v 
imenu odbora utemeljitev predlaganih zakonskih pred- 
logov. 

V razpravi poda tov. Zoran Polič, minister za finance 
vlade LRS, ekspoze k predlaganim zakonskim osnutkom, 
nakar govorita še o svojih resorih tov. Boris Kraigher, 
minister za notranje zadeve vlade LRS in dr. Marjan 
Ahčin, minister za ljudsko zdravstvo vlade LRS. 

Ob 13. uri 10 minut prekine predsednik sejo in na- 
pove, da se bo nadaljevala ob 16. uri. 

V popoldanski razpravi so govorili: ing. Jože Lev- 
stik, minister za kmetijstvo in gozdarstvo vlade LRS ter 
ljudski poslanci: Alojz Diacci, Jože Petejan, Franc Simo- 
nie, Tone Ulriu, Alojz Ribič, Matija Maležič, Franc Ki- 
movec, dr. Anton Melik, Božidar Jakac in Karel Re- 
beršek, vsi 5za«. 

Ker je bila s tem razprava v načelu in podrob- 
nostih končana, je predsednik pozval poročevalca dr. 
Miho Kambiča, da prečita člen za členom predlog finanč- 
nega zakona za državni nroračun LRS za proračunsko 
leto 1947 in posamezne razdelke predloga zakona držav- 
nega proračuna LRS za proračunsko leto 1947. Glasovalo 
se je po vsakem prečitanem členu in razdelku z dviga- 
njem rok ter sta bila na ta način oba zakonska predloga 
v posameznostih soglasno sprejeta. 

Predsednik je nato po 32. členu poslovnika odredil, 
da se glasovanje o obeh zakonskih predlogih izvrši v 
celoti poimensko. Po poimenskem glasovanju je pred- 
sednik ugotovil, da ' za oba zakonska predloga glaso- 
valo 96 poslancev in da so vsi glasovali   szac. 

Skupščina preide nato na razpravo in sklepanje o 
predlogu zakona o zakljvvnem računu LRS za proračun- 
sko dobo od 1. julija 1943 do 3t. decembra 1945. 

Poročevalec odbora za gospodarski načrt in finance 
dr. Miha Kambič je potem, ko ga je skupščina razrešila 
dolžnosti čitanja poročila odbora, ki je bilo razdeljeno 
••••••••, v svojem govoru utemeljil nujnost sprejetja 
tega zakonskega predloga. Ker ee nihče ni prijavil k 
razpravi, je skupščina prešla na glasovanje v posamez- 
nostih in je najprej člen za členom, nato pa v celoti z 
dviganjem rok. soglasno sprejela predloženi zakonski 
osnutek. 

Nato predlaga predsednik skupščini, da se seja za- 
ključi in skliče prihodnja seja za dne 16. aprila 1947 ob 
10. uri [opoldne z nadaljevanjem že sprejetega dnev- 
nega reda. 

Skupščina predlog soglasno sprejme in predsednik 
ob 19. uri là minut zaključi 2. sejo I. rednega zasedanja 
Ljudske okupščine LRS. 

Tajnik: 
Tomšič Mira s. r. 

Ljudska skupščina LRS 

Predsednik: 
Ur. Ferdo Kozak ts. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 13 z dno 14. februarja 1947: 

113. Odločba o normiranju upravnih in prodajnih ;U.o- 
škov v rudarskih podjetjih zas kupine proizvodov, 
katerim se odrejajo enotne cene za vso Federativno 
ljudsko republiko Jugoslavijo. 

Št. 14 z dno 18. februarja 1947: 

114. Navodilo za izvajanje uredbe o cenah gradbenih 
storitev, ki jih opravljajo državna gradbena podjetja 
splošnega državnega in republiškega pomena, ter o 
dobičku in razdelitvi dobička teh podjetij. 

115. Obvezna razlaga in navodilo za uporabljanje dru- 
gega odstavka 10. člena uredbe o enotnih cenah 
in za obračunavanje prevoznih stroškov, ki gredo 
v breme proizvajalnih podjetij. 

št. 15 z dno 21. februarja 1917: 

116'. Uredba o splošnem državnem amortizacijskem skla- 
du rudarske in industrijske proizvodnje in o amor- 
tizacijskem skladu državnih rudarskih in industrij- 
skih podjetij. 

117. Uredba o ustanovitvi in delu tehničnih predstav- 
ništev (reprezentanc) inozemskih podjetij in ustanov. 

118. Odločba o amortizacijskih stopnjah v rudarstvu in 
industriji. 

119. Odredba da se vodi razvid o delu vozil v avtomo- 
bilskem prometu. 

120. Obvezne ponudbe za odkup deviz in inozemskih 
vrednosti Narodni banki FLR.T. 

št. 16 z dne 25. februarja 1947: 

121. Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varnost- 
nih ukrepih pri delu. 

122. Odredba o ustanovitvi delovnega inspelrtorata m 
železniški promet. 

123. Odredba o ustanovitvi delovneera inspektorata za 
rečni promet v Beogradu, 

izdaja: >Uradni Ust LRS«.  —  urednik: Ivo  Lapajne;  tieka  Prosvetna tiskarna — oba  v  Ljubljani   —  Naročnina:   me- 
sečno din 24.—   četrtletno- din 70.—, polletno din  135.—, celoletno din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50, 
vsaka  nadaljnja pola  din 2.—. —Uredništvo   in   upravništvo: Ljubljana.  Gregorčičeva ul. 23. TeL ravnateljstvo 49-40, 

uredništvo 49-90, upravnižtvo 65-79, Cek. raS. £»—404083. 



Poštnina   platana  Y. gotovini. 

LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 17. maja 1947 Številka 20. 

,115. Popravek zakoua o pooblastilu predsedstva Prezidija LJud- 
'       sko skupšEine LRS za reševanje proScnj in pritožb. 
Ili!. Uredba o obveznem iztrebljevanju divjega in podivjanega 

hmelja. •     , 
117. Odločba o ustanovitvi republiške komisijo pri vladi LRS 

za provedbo državnih uslužbencev. 
118. Odredba  o  epremembi   odredbo  o- objavljanju   meseuoih 

VSEBINA: 
kontingentov tobawäi izdelkov po prodajalcih* tobaka na 
drobno. 

11!). Navodilo za izvajanje  uredbe o skladu  vodstva podjetja 
in o osrednjem skladu podjetij državnih gradbenih pod- 
jetij lokalnega pomena. 

12(1. Odločba o obračunavanju  pasivnih  obresti državnih kre- 
ditnih podjetij na ozemlju LBS. 

mmmf LJUDSKE SKUPščINE LRS    I 

' ' ;• '••..•   115. 
Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščino LRS jo pri 

imnïprjanju z,'izvirnikom ugotovilo, da so v besedilo 
zakona o pooblastilu predsedstva Prezidija Ljudske skup- 

_ Scine LRS za reševanje prošenj in pritožb, poslanih Ljud- 
ski skupščini LRS, objavljeno v 17. številki ^Uradnega 
lista LRS« z dne 26. aprila 1947, na 94. strani zašle 
spodaj navedene napake s tem. da so izpuščene neka- 
tere besede. Zato daje 

, popravek 
zakona » pooblastilu predsedstva" Prezidija Ljudske 
skupScmo LRS za reSevjuije prošenj in pritožb, posla- 

nih Ljudski '-skupščini LRS ; 

V 1. členu navedenega zakona je izostala beseda: 
>..,.odbora« in pa besede: ». 1.Ljudske skupščine LRS...C. 

,        Prvi člen navedenega zakona so "praviloma glasi v 
celoti takole: 

3>Ljudska skupščina LRS pooblašča predsedstvo Pre- 
zidija Ljudske skupščine LRS, da po poročilu in pred- 
logu odbora za, prošnje in pritožbe Ljudske skupščine 
LRS izdaja po. predpisih zakonov odločbe o vseh prošnjah 
-in pritožbah, poslanih Ljudski skupščini LRS.« 

'   Ljubljana dnè 8. maja 1947. •  '        '   - - 

Iz pisarno predsedstva .Prezidija 
, ^   Ljudske skupščine LRS 
' • . Sekretar:, 

France« Lubej s. T.   . 

UHEDBË, •EDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 1. člena zakona «o pooblastilu vladi LRS 
.za izdajanje ..uredb na področju narodnega gospodarstva 
z dne 23. januarja-1947' in 1. člena zakona o pooblastitvi 

»Vlade LRS in ••••• Članov, za določanja kazni »a u££avne 

prekrške z istega, dne (ur. Ust LRS-št. 22/5 iu 28/&). 
tedaja vlada LRS -     'I  '     .   ''.'". 

v . uredbo    ' 

ò »bveanem iztrebljevanju divjega m podivjanega 
•••>1 ja 

1. člen . i 

Da se prepreči škodljiva oplodnja žlahtnega btnelja 
s cvetnim prahom divjega hmelja, morajo vsi lastniki, 
posestniki, uživalci ali zakupniki državnih, zadružnih in 
zasebnih zemljišč v okrajih Celje mesto, Celje okolica, 
Mozirje, Prevalje in v območjih krajevnih ljudskih odbo-( 

rov Motnilr in Špitalič v okraju Kamnik vsako leto naj- 
kasneje do konca maja na teh zemljiščih iztrebiti vse 
rastline divjega in podivjanega hmelja s štorom 'injtose- 
ninami vred. - " -.-'.'" 

2. člen ' • 

- Kot zemljišče je razumeti poleg obdelovalne zornije' 
zlasti tudi gozdove, goščave, obrežja rek in potokov, pa«, 
nike in sploh vse predele, kjer raste divji ali podivjani 
hmelj. \ - , 

3. člen • 

Kdor prekrši predpis 1. člena te uredbe, bo kazno- 
van z odvzemom prostosti ali s prisilnim delom brez 
odvzema prostosti do 'à mesecev ali z, denarno kaznijo 
od 50 do 5000 din) Poleg izrečene kazni se odredi, da ee 
divji in podivjani hmelj' iztrebi na njegove stroSke. 

\ , ' ' 
^4. člen        ', •, '•   ; 

i Izvajanje te uredbe bodo nadzirali krajevni (mestni) 
ljudski odbori s sodelovanjem organov Hmeljne komisije 
za Slovenijo v Žalcu. * 

5. čien 

Ta uredba^ vetja od dneva, objave v >-Uradaem natu 
LRS«. '    , •     v :; 

'    Ljubljana doe 8. maja 1937. 
'     Št. S-244. " •-" •'-,   ':  ' "  '• 
Minister za kmetijstvo 

in gozdarstvo LRS: Predseitaik' vtoöe LK8: 

Ing, L«££tik ifože s. r. Mk& ••••• ft. ft 

• i   <. 
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y Odločba 
-.   .Vlada Ljudsko republiko Slovenije ; . , 

odloča,; 

4u eo  ustanovi pri  vladi   Ljudske  republike Slovenije 
/republiška komisija za. prevedbo" državnih  uslužbencev 
po zakonu,o'državnih uslužbencih z dne 23. julija'1946 
(Ur. list FLRJ St. G2 z dne 2. avgusta 1946). 

'   V komisijo imenuje vlada: 
za predsednika: Franca Popita, načelnika oddelka 

za ; zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti predsedstva 
' vlade LRS;     ,     •       •'       -, ' '    •- 

'     Za člane:.Janka Deklevo, pomočnika ministra za 
finance LRS.        '     ' \ . /, 

' Lojzeta  Pi a k'u rja,, pomočnika   ministra za J delo 
LRS, . '     -  • y '        •  / . .     .. •:',; '.•  /   • / *' ;''_   . .  . 

Draga'  Stepižnika,    pomočnika   ministra   pri 
predsedstvu vlade LRS,       . ,,       " ' 

Antona Krajška,  pravnega referenta oddelka za 
zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti predsedstva vlade 
ms,   ..  . v. o  . ;,.: .-•;  • .• . ./-.•.   ,.•".*.-.•- ' 

.'_  Franca P e t e r n e la , pomočnika  načelnika perso- 
nalnega-oddelka predsedstva  vlado LRS, .   ' • '', 

Mavricija Bo r ca. predsednika krajevnega sindikal- 
nega sveta v Ljubljani, Id ga je predlagaj Glavni odbor 
Enotmh sindikatov Slovenije.    '","''  -   •      :; 

• Komisija začne poslovati takoj.    '/,:''.   /• . 
Ljubljana dne 14! maja 1947.' , . 

;       Št.S—751/i,  :'/.V-       '.-'-''/'•'   '-'•'.'   ':. '   •'.,,. 
,'.'-• ••••,. /','   \    Predsednik^ vlade  LRS: 

''•-•''_•..-. ' ' Miha M»r»nko e' r; 

PRAVILMKl,ODREDBE,NÄVnmL£ ODLÜCBK 
'- • •;' / ••.•: ';• • ' MINISTRSTEV;   'r- ••:"/ 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

•18. 
•-,/ 

', '„ Minister -za trgovino in  preskrbo   LRS /izdaja, pa-, 
slednjo    '-/.      •..-",   ' •'.r   '/•..'  , '.        -.,.»• i- •   ' '' 

/   --    .-' ;..': .odredbo,.; ••.".        :;\ ,',-  f' 
o spremembi odredbe o objavljanju mesečnih kontin- 
gentov'tobačnih izdelkov po prodajalcih tobaka-na 
drobno z dne 16, IV.ia47-GJr._Hef •^ gt: »t/17—47) 

.- ('/ ;,"',:- '"' ••'•. -'''    i.aen   '; •"•' , • .;.'• ',/.'" v 
i.—4. točka 1. člena odredbe se spremeni tako, da 

se novo besedno glasi: •        '    . -  ' /.,     ' 
.,-;-. a) svoj meseSpl kontingent tobačnih izdelkov^ 

• b) količino in vrsto dvignjenih tobačnih izdelkov ter 
dobo, za katero so jih dvignili.  - '•"",'•'    , 

c) dnevni kontingent tobačnih izdelkov z navedbo, 
koliko jkomadov cigaret je vidjoBenin. v dnevni kontin- 
gent, koliko komadov cigaret Je namenjenih ža dopol- 
dansko in koliko komadov •• popoldansko, prodajo.   • 

''•,*. "2. člen 
'    Vse druge določbe odredbe ostanejo neizpremenjene. 

'_'        . i 3. Člen    • 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listn 

LRSc. ,    - ,   •   " 
,.    Ljubljana dne 2. maja 1947, 

--S/p št. 3473/2       '.'.'/• 
Minister 

" * ,*, "za trgovino in preskrbo LRS: 
Tone Fajfar s. vr. 

119. 

Na podlagi 7, člena uredbe o.skladu vodstva podjetja 
in o osrednjem skladu podjetij državnih gradbenih pod- 
jetij lokalnega pomena (Ur. list LRS 3-5/7—47). izdajam 

navodilo     : 
,za izvajanje uredbe o skladu - vodstva podjetja in o 
osrednjem skladu. podjetij državnih ( gradbenih ' pod- 

. jetij lokalnega pomena ; '     > , 

1. Državna gradbena podjetja lokalnega pomena se, 
ravnajo pri k izvajanju uredbe "o skladu vodstva podjetja 
in o osrednjem skladu jrodjetij državnih gradbenih ,pod-, 
jetij lokalnega pomena v celoti po navodilu, ki velja za 
izvajanje, uredbe o'skladu vodstva podjetja in o osred- 

njem skladu, podjetij državnih gradbenih.'l-odjetij sploš- 
nega državnega in republiškega pomena (Ur. list FLRJ, 
Št; 95/•—47).'    ". -,   ,;      '  ,    r 

~:2. To navodilo se uporablja od/1; januarja'1947. 
'     Ljubljana dne 30. aprila 1947.\ 

.  :    &t. P. 54/47:   , '    ;.'.,_'.,•/•   ;' ;    ..-.   _     ' •[   •• ~• 
'Podpredsednik  vlade  LRS 

in  minister za  gradnje: 
. t Ivan Mai-ek s, r. 

120. 

//Zaradi enotuega postopka. pri .obračunavanju pasiv-' 
pih obresti na vsem ozemlju LRS., izdajam na l>odlagi 
pooblastila ministrstva za finance; FLRJ,z dne 24, IIL- 
1947; št. 7319 naslednjo •',•>,' , • 

'.'.'  •""''.' ,. -    ;• •>' odločbo: ', •' ''•'•':"'.;,"    ;'•:. "'. 
•', Vsa krajevna diiavna kreditna podjetja inorajo obra- 

čunavati pasivne obresti takole; '      ••,.• 
1. zâ,tekoče računo se ne plačujejo nobene obresti: 

!    ' 2. za hranilne vloge se plačujejo "téle obresti: 
,   ,*    a) brez odpovedi po 2% letno, ; •• ' ; /, . 

b).za rednevloge po 3% letno, • 

c) za vloge, vezane na 12.mesecev, po 4% letno. 
•Vodi se lahko, samo ene vrste*,tekoči  račun bi* to 

brezobresten.   :'•-    .     , ,«'• \    "   .'•   '','/,'.' \ 
..' , 3. Obrestne mere po tej odločbi se morajo uporab-, 
ljati, od/1. januarja 1947 dalje'. ~:,' ;    •'•   .     •-   •      ; 
'. Ljubljana dne 24. aprila 1947. ?     . 

' .../št. 24700-1947.     .•.;•  . ".-. :, V, •'-; • .  s. 
,,'.•-'.;.- ,  ,       "        •  Ministerjža finance LRS: 

,     ' • .   ;  '/,       Polič Zoran s. r.      / 

Uredaik: Ivo >l>apajne;  tU-ka .Prosvetna tiskarn* — ob« .», Ljubljeni.  —Narofima«; ' ••- 
"    *~       polletno/din  135—. celoletno  rlin 260.—, Posamezna Itevilkat, pr?e pola dta 250,• 

reditiStvo' !n   upravništvo: Ljubljana.  Gregorčičeva nU ßä. Tel, ravoateljrtvo 49-40, 

, iž.laj.i;"'»ttMiin - ,I:-I   i.R? 
tečno lin 24 ~   >p(rl!°tno: 'iio-70.. 
tsaka  riadattato pota dia 2.—. —'urêdnW' .   

"..•".., arßdniäU» 49-90, uj»ra.vniàtvo ,55-7SL Oek. ra& 60—404058 

/,' 
/ •   / 
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VSEBlAA. 
121. Uredba o davku na dohodek (dohodnini). 
122. Uredba o krajevnem  samoprispevku. 
123. Uredba o trošarini. 
124. Uredba o pristojbinah za zdravljenje v državnih bolnicah 

in zdraviliščih za tuberkulozne LRS. 
125. Uredba o obvezni  oddaji in zbiranju  mleka v   mlekar- 

skem letu 1947/48. 

126. Uredba o ustanovitvi Uprave hidrometeorološke službe pri 
vladi LRS. 

127. Odločba o ustanovitvi Doma za invalidno mladino v Kam- 
niku. 

—   Popravek. 

UREDBE, ODREDBE, NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

121. 

Na podlagi pooblastil v 19., 20., 37., 61. in 62. členu 
uredbe o davku na dohodek vlade FLR.I z dne 18. marca 
1Q47 ter na predlog ministra za finance LRS izdaja 
vlada LRS 

uredbo 
o davku na dohodek (dohodnini) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Na ozemlju LRS se pobira davek na dohodek (do- 
hodnina) v naslednjih oblikah: 

1. davek na dohodek delavcev, nameščencev in 
uslužbencev, 

2. davek na dohodek kmetov, 
3. davek na dohodek zadrug, 
4. davek na dohodek družbenih  organizacij, 
5. davek na dohodek zasebnih obratov, poklicev m 

premoženja. 
2. člen 

En dohodek sme bil praviloma obdavčen samo z eno 
obliko davka na dohodek. 

Dohodki, ki so oproščeni davka ene oblike, se ,ie 
smejo obdavčiti z davkom druge oblike. 
,    Dohodki, od katerih se pobira davek z odtegnitvijo 
ob izplačilu ali v stalnem letnem znesku, se ne prište- 
vajo zavezancevim dohodkom iz drugih virov. 

3. člen 

Dohodki iz inozemstva so podvrženi obdavčenju, '*- 
aen če obstoji vzajemnost, t. j. če ee dokaže, da je od 
irjih plačan ustrezen davek v inozemstvu. 

4. ölen 

Kadar se na podlagi višine dohodnine (davčnega 
cenzusa) podeljujejo ali odvzemajo kake pravice (n. pr. 
za pridobitev socialne pomoči, za plačilo bolniških oskrb- 

nih stroškov, za določitev višine invalidnine itd.) se do- 
loči višina davka (cenzus) za posameznega člana gospo- 
darstva tako, da se celotni davek gospodarstva (t. j. 
davek od dohodkov samega gospodarstva, davek, ki ga 
plačajo posamezni člani na dohodke iz službenega raz- 
merja oziroma davek, ki odpade na njihove dohodke od 
dela v zadrugah) deli s številom članov tega gospodar- 
stva. 

V določeno višino dohodnine se teje tudi davek oü 
dohodkov, ki so začasno davka prošli ali za katere it> 
priznane davčne olajšave. Za te davke se posebej določita 
davčna osnova in davek, ne da bi se davek tudi pred- 
pisal. 

5. člen 

Î. Roki, določeni s to uredbo, so obvezni za vsako- 
gar in se ne smejo podaljševati. 

2. Finančni organi državne uprave smejo v postop- 
ku po tej uredbi določiti roke, ki jih ni v tej uredbi. 
Tudi iako določeni roki so obvezni za vse osebe in or> 
gane državne uprave. 

Vsako prekoračenje se kaznuje v smislu predpjsov 
te uredbe. 

3. Kot dan oddaje se računa tudi dan oddaje na po- 
što.- Ce pade zadnji dan roka na nedeljo ali praznik, ko 
uradi ne poslujejo, se rok podaljša do prvega prihodnje- 
ga delovnega dne. 

G. člen 

1. Davčna obveznost se začne z dnem, ko davon* 
zavezanec prične opravljati pridobitno delo ali poklic, 
oziroma z dnem, ko si pridobi premoženjske predmete 
ali pravice, preneha pa s tistim dnem, ko davčni zaveza- 
nec umre, ko preneha opravljati pridobitno delo ali po- 
klic, ali ko odsvoji oziroma izgubi premoženjski pred- 
met aH pravico — kolikor ta uredba ne določa drugače. 

2. Pri pravni osebi preneha davčna obveznost z 
dnem prenehanja njenega obstoja. 

3. Pridobitno delo oziroma poklic"veljata za začeta 
tedaj, ko sta se dejansko začela opravljati. 

4. Vsak davčni zavezanec mora najpozneje v 1• dneh 
po nastanku oziroma prenehanju davčne obveznosti  o 
tem obvestiti pristojni finančni organ. Od tega so izvabi ' 
davčni zavezanci glede dohodkov iz prve oblike (1. točka 
1. člena), kolikor uredba ne določa drugače. 
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II. DAVČNE OBLIKE 

1. Davek il« (lohodfek delitev, ittMtfračeiiret. 
in uslužbencev 

7. člen 
Delavci, nameščenci in uslužbenci plačajo davek od 

kosmatega zaslužka iz vsakega delavnega* razniefja ptP 
sebej. 

8. člen 

V osnovo za" obdavčenje spadajo: osnoviia plača, 
plača za nadurno in akordno delo, kompenzacija za ne- 
izkoriščen dopust ali praznike, funkcijski dodatek i ti 
drugi podobni prejemki. 

Stalni osebni dodatki za izredno delo ift premije se 
obdavčijo ločeno od drugih prejemkov iz istega delov- 
nega razmerja. 

9. člen 
V osnovo za obdavčenje ne spadajo: 
i. enkratne Individualne iiàg'ritdë • ižfedeii Uspeh 

pri delu; 
2. nagrade, ki jih prejemajo delavci, nameščenci aH 

Uslužbenci zu ižtrtoe, ki' biso patentirati!, in za nova- 
iofstvo; 

3. tlagfàdë, ki jih prejemajo odlikovane! po statutih 
za pOsuniežIie rede; 

4. podpore zaslužnim državljanom; 
0. socialne podpore: 
6. zneski, ki se izplačujejo delavcem, nameščencem 

ali uslužbencem ža amortizacijo njihovega inventarja, ki 
ga uporabljajo pri dèlti; 

7. povračila ža izdatke V zveži i opravljanjem služ- 
benih poslov; 

8. dodatki za otroke. 

10, člen 

Tega davka so oproščeni.' 
1, Mitodtti junaki. 
2> diplomatski predstavniki tujih držav in njihovi 

Uslužbenci, če sd tuji državljani, s pogojeni vzajemnosti; 
3. gospodarski učenci, če njihov zaslužek ne pre- 

sega zaslužka gospodarskih učencev, kakor je določen 
v predpisih o zaslužku delavcev in nameščencev v go- 
spodarstvu', 

4. dijaki Miede dohodkov od poučevanja in štipendij. 

11, člen 
Delavci, nameščenci iii uslužbenci plačajo davek po 

•••••••• zaslužku V naslednjih zneskih  (v dinarjih): 
tues, zaslužek   znesek dâvka   mes. zaslužek znesek davka 
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nad 2.800, do 2.900 130 nad 7.800 do   7.900 767 
2.000 3.000 138 7.900 8.000 /84 
3.000 3.100 146 «.000 8. ••' SOI 
:-Moo 3.200 154 8.100 8.200 Si 9 
3,200 3,300 163 8.200 8.300 SJ17 
3.300 3.400 172 8.300 8.40(, (SÔ5 
3.400 3.500 181 8,400 8.500 S73 
3.800 3.600 190 8.500 8.600 -S91 
3,(500 3.700 200 8,600 8.700 009 
3.700 3.800 210 8.700 8.800 ,»27 
3.800 3.900 220 8.800 8.900 940 
3.900 4.000 230 8.9ÔO 9.000 965 
4.000 4.100 240 9.000 9.100 984 
4.100 4.200 250 9.100 9.200 1.003 
4.200    . 4.300 261 9,200 9.800 1.022 
4.300 4.400 272 9.300 9.400 1.041 
4.400 4.500 283 9.400 9.500 1.070 
4.500 4.600 294 9.500 9.600 1.080 
4.600 4.700 305 9.600 9.700 1.100 
4.700 4.800 316 9.700 9.800 1.120 
4.800 4.900 328 9.8O0 9.900 1.140 
4.900 5.000 340 9.900 10.000 1.160 
5.000 5.100 352 10.000 10.100 1.181 
5.100 5.200 364 10-100 10.200 1.202 
5.200 5.300 376 10.200 10.300 1.223 
5.300 5.400 388 10.300 10.400 1.244 
5.400 5.500 401 10.400 10.500 1.265 
5.500 5.600 414 10.500 10.600 1.287 
5.600 5.700 427 10.600 10.700 1.309 
5.700 5.800 440 10.700 10.800 1.331 
5.800 5.900 454 10.800 10.900 1.353 
5.900 6.000 468 10.900 11.000 1.375 
6.000 6.100 482 11.000 11.100 1.398 
6.100 6.200 496 11.100 11.200 1.421 
6.200 Ö.300 510 11.200 11.300 1.444 
6.300 6.400 525 11.300 11.400 1.467 
6.400 6.500 540 11.400 11.500 1.490 
6.500 6.600 555 11.500 11.600 1.514 
6.600 6.700 570 11.000 11.700 1.538 
6.700 6.800 586 11.700 11.800 1.562 
6.800 6.000 602 11.800 11.900 1.586 
6.900 7.000 618 11.900 12.000 1.610 
7.000 7.100 634 12.000 13.000 14% 
7.100 7.200 650 13.000 14.000 10% 
7.200 7.300 666 14.000 15.000 16% 
7.3Ó0 7,400 (582 15.000 16.000 17% 
7.400 7.500 699 16.000 17.000 18% 
7.500 7.600 716 17.000 18.000 19% 
7.600 7.700 733 18.000 20% 
7.700 7.800 750 ,• 

nad 
do 100 2   ii iadl.400 do 1.500 45 

100 do 200 4 1.600 1.600 so 
200 300 6 1.600 1.700 
300 400 8 1.700 1.8Ö0 00 
400 500 - 10 1.800 1.000 65 
500 600 13 i.000 12.000 70 
600 700 16 2.000 2.100 76 
700 800 19 2.10O 2.200 82 
800 WW 22 2.200 2.• 88 
900 1.0O0 25 2.300 2.400 94 

1.000 1,100 29 2.400 2.500 101 
Ì.100 1.200 33 2.5O0 2.000 108 
1.200 1.300 37 2.W0 2.700 •• 
1.300 1.400 41 •2.700 2.800 122 

Od zaslužkov, ki se ne izplačujejo mesečno, se plača 
davek sorazmerno z davkom, ki bi se plačal od ustrez- 
nega mesečnega zaslužka. 

Od dohodkov, ki se ne ponavljajo, temveč ee po- 
javljajo zdaj pa zdaj, se plača davek, kakor tla so to 
mesečni dohodki. 

12, člen 

Kljub določbam iz prednjega člena plačajo ta davek: 
1. obalni prevozni delavci po stopnji 4"/»; 
2. sezonski kmetijski delavci po stopnji 3%; 
3. hišni pomočniki 300 din na leto; 
4. nosači, Žagarji, ulični prodajalci časopisov, sna- 

žilci obutve in podobni delavci, ki opravljajo delo ob 
pretežni uporabi lastne telesne sile: 
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a) v krajih do     5.000 preb.   100.— din na leto 
b)p,,     „       „-  20.000     „      150.-   „   „      „ 
e) „     „       „    50.000     „     200.—   „   „      „ 
Č) •„     „•      „  100.000     „      300.-   „   „      „ 
d) „     „   nad 100.000     „     400.-   „   „      „ 
Davek po 3. in 4. .točki morajo plačati sami delavci 

polletno, in sicer prvo polovico davka do konca januarja, 
drugo polovico pa do konca julija. Ce začno ti delavci 
z delom po določenem roku, morajo plačati davek v 30 
dneh po začetku dela. 

13. člen 
Davek na dohodek delavcev,* nameščencev in usluž- 

bencev se pobira tako, da se odtegne ob izplačilu za- 
služka. l' 

Uradi, ustanove, podjetja, organizacije in osebe, ki 
izplačujejo zaslužek, morajo ta davek obračunati in vpla- 
čati najpozneje v petih dneh po izplačilu, zaslužka. 

Minister za finance LRS sme odrediti, da se ta da- 
vek plačuje tudi v drugačnih rokih. 

Ce izplačuje zaslužek oseba, ki ima svoje prebiva- 
lišče oziroma sedež,v inozemstvu ali ki ima v nasi državi 
pravico eksteritorialnosti, je prejemnik zaslužka dolžan 
sam plačati davek. 

14. člen 
Od prepozno plačanega davka iz 11. in 12. člena te 

uredbe ee zaračunajo zamude obresti, in sicer: delav- 
cem in uslužbencem, ki so dolžni sami plačevati davek, 
za vsak'dan zamude po 0.1%, osebam, ki morajo odtego- 
vati davek ob izplačilu dohodkov, pa za vsak dan zamude 
po 0.20/0. 

Od prepozno plačanega davka plačajo državna go- 
spodarska podjetja in ustanove redne obresti v višini 6°/o 
na leto. 

•Uslužbenci državnih'uradov in ustanov ter državnih 
gospodarskih podjetij, ki so odgovorni za prepozno pla- 
čilo davka, se kaznujejo disciplinsko za davčno ne- 
rednost. 

15. člen 
Izvoljeni ljudski predstavniki plačajo davek od na- 

grad za evoje delo po določbah o davku, na dohodek 
delavcev, nameščencev in uslužbencev. 

2. Davek na dohodek kmetov 
t 

16. člen 
' Davek na dohodek kmetov plačajo kmečkr gospo- 

darstva, ki pripadajo fizičnim osebam. Kot kmečko 
gospodarstvo je treba razumeti vsako skupnost dela in 
življenja članov družine, ki se bavi s kmetijstvom sama 
aH a pomočjo tuje delovne sile. 

Na isti način kot kmečka gospodarstva se obdavču- 
jejo tudi zemljiške skupnosti fizičnih oseb (vaške, kra- 
jevne, plemenske). 

17. člera 
Davčna obveznost nastane z dnem, ko je davčni 

obveznik dobil možnost za izkoriščanje zemljišča, a pre- 
neha z dnem, ko so prenehali pogoji za izkoriščanje 
zemljišča. 

18. člen 

V osnovo za obdavčevanje spadajo ne glede na vir 
dohodka vsi v enem letu in v območju enega kraja oz. 
mesta doseženi dohodki Članov gospodarstva, ki, živijo 
v skupnem gospodinjstvu. 

Kot letni kosmati dohodek obdelanih zemljišč velja 
dejansko doseženi skupni dohodek od vseh panog kmetij- 
stva in postranskega pridobitnega dela, ki se opravlja 
v zvezi s kmetijstvom, to je dejansko dosežena vrednost 
prodanih pridelkov kmetijstva in postranskih panog 
kmetijstva ter povprečna denarna vrednost takih pridel- 
kov, ki jih je davčni zavezanec porabil ali namenil za 
osebne potrebe svoje družine oziroma jih pripravil za 
oddajo drugim. 

Med odbitke se štejejo vsi dejanski izdatki, ki so 
bili potrebni za dosego dohodkov od kmetijstva, razen 
a) vrednosti delovne sile davčnega zavezanca in kakrš- 
nih koli njegovih osebnih stroškov ter članov njegove 
družine, b) plačane dohodnine in krajevnih davkov, 
c) stroškov za povečanje vrednosti zemljišča in č) obresti 
od vloženega lastnega kapitala. Za dohodke iz drugih 
virov pa se je treba glede stroškov ravnati po predpisih 
v 39. členu. 

V osnovo za obdavčenje spadajo tudi dohodki, ki bi 
se v zadevnem letu dosegli od zemljišča, namenjenega 
za kmetijsko obdelovanje, ki ga pa zavezanec ni obdelal. 

19. člen 
V osnovo za obdavčenje ne spadajo: 
1. dohodki, od katerih se plača davek na dohodek 

delavcev, nameščencev'in uslužbencev ter drugi dohodki, 
od katerih se pobira davek z odtegnitvijo ob izplačilu 
(32. člen); 

2. dohodki, od katerih se plača davek na dohodek 
zadrug; 

3. zakupna vrednost vaških zgradb, ki jih kmetijska 
gospodarstva uporabljajo za kmetijske namene ali za 
stanovanje svojih članov in sezonskih kmetijskih delav- 
cev zaposlenih v teh gospodarstvih. 

20. člen 
Davek na dohodek kmetov i se plača  po na= 

letvici: 
od davčne osnove davčna stopnja 

nad do v °/o 
2.500 - 4.5 

2.500 5.000 5 
5.000 7.500 5.5 
7.500 10.000 6 

10.000 12.500 6.5 
12.500 15.000 7 
15.000    ; 17.500 7.5 
17.500 -    20.000 8 
20.000 22.500 8.5 
22.500 25.000 9 
25.000 27.500 9.5 
27.500 30.000 10 
30.000 '35.000 11 
35.000 40.000 12 

, •'               40.000 45.000 13 
46.000 50.000 14 
50.000 55.000 15 
55.000 60.000 16 
60.000 65.000 17  . 
65.000 70.000 18 
70.000 75.000 19 
75.000 80.000 20 
80.000 85.000 21 
85.000 90.000 22 
90.000 95.000 23          > 
95.000 100.000 24 
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od davčne osnove davčna stopnja 
nad do v % 
100.000 105.000 25 
10Ó.000 110.000 26 
110.000 115.000 ' 27 
115.000 120.000 28 
120.000 125.000 29 
125.000 130.000 30 
130.000 135.000 31 
135.000 140.000 32 
140.000 145.000 33 
145.000 150.000 34 
150.000 35 

21. člen 

Ce izvirajo dohodki kmetijskih gospodarstev, ki spa- 
dajo v davčno osnovo, v večjem delu od kmetijstva in 
postranskih kmetijskih panog, v manjšem delu pa iz 
nekmetijskih virov, se-odmerja davek po stopnjah iz 
20. člena te uredbe, zvišanih za eno enoto. 

Če izvirajo dohodki kmetijskih gospodarstev, ki spa- 
dajo v davčno osnovo, v manjšem delu od kmetijstva in 
postranskih panog, v večjem delu pa iz nekmetijskih 
viroVj se odmerja davek po_stopnjah iz 20. člena te ured- 
be, zvišanih za tri enote. 

Če so v kmetijskih gospodarstvih člani, ki se bavijo 
s kmetijstvom hkrati tudi člani kmečkih delovnih za- 
drug se odmerja davek po stopnjah iz 20. člena oz. iz 
prednjih dveh odstavkov tega člena, znižanih za dve enoti. 

22. člen 

Kmetijskim gospodarstvom se zniža odmerjeni davek 
za vsakega otroka do 14." leta starosti oz., če se šola, do 
18 let starosti, ki nima samostojnega dohodka, in za 
odrasle člane, ki so za pridobitno delo popolnoma nespo- 
sobni in so brez samostojnih dohodkov, in sicer: 

za 10%, če davčna osnova ne presega   5.000.— din; 
7À 7%, če davčna osnova ne presega 10.000.— din, 
za 5%, če davčna osnova ne presega 15.000.— din. 
Velja, da otroci nimajo samostojnega dohodka, kaci 

bi njih staršem pripadala pravica do dodatka za otroke, 
če bi bili v državni službi. 

23. Člen 

Kmečka gospodarstva* katerih skupni letni dohodki, 
ki so zavezani obdavčenju po katerikoli obliki davka na 
dohodek ne presegajo nad 2.400.— din, so oproščena 
plačevanja davka na dohodek po tej obliki. *• 

24. člen 

3. Davek na dohodek zadrug 

Davek na dohodek zadrug plačajo zadruge in zadruž- 
ne zveze od vseh dohodkov, ki jih imajo v enem koledar- 
skem letu od pridobitnega dela in premoženja. 

25. člen 

Davek-te oblike plačajo: 
1. kmečke delovne zadruge od vseh svojih dohodkov 

po proporcionalni stopnji 3%; 
2. kmečke proizvajalne in predelovalne zadruge 

(živinorejske, vinogradniške, ribiške in podobne zadru- 
ge), ki so svoje delo in pravila spravile v sklad s sploš- 
nim zatonom o zadrugah: 
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a) od dohodkov, ki jih med letom izplačujejo svojim 
članom za njihovo delo, po postavkah, predpisani^ za ob- 
davčenje zaslužka delavcev, nameščencev in uslužbencev; 

b) od dohodkov, ki jih delijo med svoje člane po 
obsegu njihovega poslovanja z zadrugo glede na deleže 
ali glede na inventar, ki so ga člani vložili v zadrugo, in 
sicer, če dohodki ne presegajo SOtOOO.— din, po stopnjah, 
ki so predpisane v 20. členu te uredbe, znižanih za 2 eno- 
ti, od dohodkov nad 50.000.— din pa po stopnji 13%; 

c) od drugih dohodkov, ki jih zadruge in zadružne 
zveze vlagajo v sklade, po stopnji 3%. 

Kakor kmečke proizvajalne in predelovalne zadruge 
plačajo davek tudi kmečke nabavljalne in prodajne za- 
druge, ki so svoje dolo in pravila 6P>ravile v sklad a 
splošnim zakonom o zadrugah; 

3. vse druge zadruge: 
a) od dohodkov, ki jih med letom izplačujejo svojim 

članom za njihovo delo, po ' postavkah, predpisanih za 
obdavčenje zaslužka delavcev, nameščencev in usluž- 
bencev; 

b) od dohodkov, ki jih delijo med svoje člane po 
obsegu njihovega poslovanja z zadrugo, glede na deleže 
ali glede na inventar, ki so ga člani vložili v zadrugo, in 
sicer, če dohodki ne presegajo 50.000.— din, po stopnjah', 
predpisanih v 20. členu te uredbe, od dohodkov nad 
50.000.— din pa po stopnji 15%; 

, c) od drugih dohodkov, ki jih zadruge in zadružne 
zveze vlagajo v sklade, po proporcionalni stopnji 4%. 

Davek od dohodkov iz točk 2a in 3a se plača ob 
izplačilu dohodkov v vsem po predpisih o davku na do- 
hodek delavcev, nameščencev in uslužbencev. 

Presežek zaslužka, ki se ob koncu leta deli med 
člane zadrug iz ,2. in 3. točke za njihovo delo, se obdavči 
kot mesečni zaslužek-delavcev, nameščencev in usluž- 
bencev. 

Za dohodke iz točk 2b in • se uporabijo stopnje, ki 
ustrezajo višini dohodkov vsakega zadružnika posebej. 
Zadruge in zveze odtegnejo ta davek od dohodkov ob 
izjilacilu. 

26. člen 

Zadruge in zadružno zveze ne plačajo davka od 
dohodkov, ki jih vlagajo v sklad za investicije in v sklad 
za kulturne prosvetne namene, če te vloge ne presegajo 
10% dohodkov iz točk 2c in 3c 25. člena te uredbe. 

4. Davek na dohodek družbenih organizacij 

27. člen 

Družbene organizacije plačajo davek na dohodek od 
vseh dohodkov, ki jih imajo v enem koledarskem letu od 
svojega dela in premoženja.        > 

Kot obdavčljivi dohodek je treba vzeti v zaključnem 
računu' izkazani dobiček z upoštevanjem odbitnih in 
pribitnih postavk, navedenih v 39. in 40. členu. 

28. člen 

V osnovo za obdavčenje ne spadajo dohodki, ki jih 
prejemajo organizacije od svojih članov kot vpisnino in 
članarino, in tudi dohodki iz tistih virov, ki so nepo- 
sredno namenjeni ciljem organizacije. 

29. člen 

Davek te oblike se plača: 
1. od dohodkov od izdajateljskega, kulturnega, pro- 

svetnega, umetniškega in podobnega dela, če ne prese- 
gajo ••.•••.— din, po stopnjah, ki so predpisane v 20. 
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členu te uredbe, zmanjšanih za 2 enoti, od dohodkov nad 
35.000.— din pa po stopnji 11%;   - 

2. od dohodkov od pridobitnega dela, če ne presegajo 
50.000.— din, po stopnjah predpisanih v 20. členu te 
uredbe, od dohodkov nad 50.000.— din pa po stopnji 
15%. 

30. člen 
Množične ljudske organizacije ne plačajo dohodnine 

od dohodkov iz tistih virov, ki so neposredno namenjeni 
njihovemu cilju. 

5. Davek na dohodek od zasebnih obratov, poklicev in 
premoženja 

31. člen 

Davek na dohodek od zasebnih obratov, poklicev in 
premoženja se plača z odtegnitvijo ob prejemu dohodkov, 
v stalnih zneskih, v odstotkih od prometa ali pa po 
odmeri. 

a) Davek, ki se plača z odtegnitvijo 

32. člen    ' 

Z odtegnitvijo ob prejemu dohodkov plačajo davek: 
a) lastniki vrednostnih papirjev in deležev pri go- 

spodarskih podjetjih: od dohodkov od vrednostnih papir- 
jev in deležev; '' 

b) prejemniki obresti od posojil: od prejetih ali odo- 
brenih obresti; 

c) prejemniki dohodkov od patentov, izumov in 
tehničnih izpopolnitev: od teh dohodkov. 

Spredaj navedenim osebam se davek obračuna po 
progresivni stopnji, po kateri se odmerja davek na do- 
hodek premoženja (43. člen te uredbe) ; 

č) prodajalci. srečk državne razredne loterije: od 
provizije za prodajo srečk po stopnji 5%; 

d) dobitniki dobitkov na srečke in druge vrednostne 
papirje: od dobitkov na srečke in druge vrednostne pa- 
pirje po stopnji 10%; 

e) dobitniki stav v gotovini na dirkah ter športnih 
in drugih prireditvah, od dobitkov na stavah po stopnji 
10%; 

f) prejemniki provizij za posredovanje: od prejetih 
provizij po postavkah, ki so predpisane za obdavčenje 
zaslužka delavcev, nameščencev in uslužbencev, zvišanih 
za 25%. 

Od dohodkov iz točk b), o) in i) v prednjem odstav- 
ku se plača^ davek z odtegnitvijo samo tedaj, če te do- 
hodke izplačajo osebe, ki morajo voditi poslovne knjige. 

38. ölen \ 

Tisti, ki izplačuje dohodke, pobira davek od prejem- 
nikov dohodkov in ga vplačuje ua način in v obrokih, ki 
so določeni za davek na dohodek delavcev, nameščencev 
in uslužbencev. 

34. člen 

Davek, ki se pobira z odtegnitvijo, se ne plača; 
1. od dohodkov od hranilnih vlog; 
2. od zneska zavarovanega kapitala, kolikor ta pre- 

sega vplačane premije v primeru doživetja; 
3. od zavarovanih rent; 

4. od dobitkov na srečke državne razredne loterije 
in srečke socialnih in dobrodelnih ustanov» 

b) Davek, ki se plača v stalnem znesku ali v odstotkih 
od prometa 

35. člen 

Potujoči zabavni obrati, ki so dolžni nabavljati vstop- 
nice državne izdaje, plačajo davek na dohodek v višini 
3% od kosmatega zneska cene nabavljenih • prodanili 
vstopnic. 

Zabavišča stalnejše narave, ki niso dolžna nabav- 
ljati vstopnic državne izdaje, plačajo davek v stalnem 
letnem znesku 3.000.— din, podeželska zabavišča pa 
1.000 din. Ti davčni zavezanci plačajo1 davek pred za- 
četkom dela. 

Dokazilo o plačanem davku je potrdilo, ki ga izda 
finančni odsek okrajnega ljudskega odbora. / 

Trgovski potniki in agenti , ki delajo za svoj račun, 
plačajo davek na dohodek v letnem znesku 3.000.— din, 
krošnjarji pa 400.— din. 

c) Davek, ki se plača po odmeri 

* 36. člen 

Davek po odmeri piačajo gospodarstva državljanov 
in pravne osebe, ki ustvarjajo kakršne koli dohodke, od 
katerih se ne plača ' davek po neki drugi obliki dohod- 
nine in tudi ne.davek na dohodek te oblike, ki se pooira 
z odtegnitvijo (32. člen) ali davek v stalnem znesku ali 
v odstotku od prometa (35. člen). 

Kot gospodarstvo državljanov ,je razumeti vsako 
skupnost dela in Z.vljeuja članov, ki se bavijo s pri- 
dobitnimi posli ali imajo doliodke iz premoženja ali pre- 
moženjskih pravic. 

37. člen 

Osnova za odmero tega davka so skupni doseženi 
dohodki gospodarstva v območju enega okraja oziroma 
mesta v tistem koledarskem letu, za katero se davek 
odmerja. * 

Pri pravnih osebah se jemljejo za osnovo dohodki, 
doseženi iz vse države. •» 

38. člen 

Poslovne knjige so dolžna voditi vsa gospodarstva 
državljanov in pravne osebe, kakor je to določeno v 3. 
in 4. členu zakona o enotnem" računovodstvu z dne 
20. novembra 1946. Za nastanek in prenehanje dolžnosti, 
voditi poslovne knjige, so odločilne le določbe omenjenega 
zakona. 

39 člen 

Davčna osnova se ugotavlja na ta način, da se od 
dejansko doseženega kosmatega dohodka v denarju in 
naravi odbijejo stroški, ki so bili potrebni za dosego do- 
hodka. 

Kot dejansko doseženi dohodek se šteje tudi zakup- 
na (najemna) vrednost zgradbe, ki jo lastnik sam upo- 
rablja, jo daje drugemu brezplačno ali izpod dejanske 
vrednosti na razpolago. Ce je bila zgradba (del zgradbe) 
i*zročena drugemu v brezplačno uporabo zaradi višje sile 
(požara, poplave, epidemije, vojne), po, zakonu ali po 
nalogu državnega oblastva, tedaj to nima za posledico 
davčne obveznosti, venar pa je treba takšno uporabo 
prostorov v davčni prijavi obrazložiti. 

Dejanska zakupna vrednost se ne ugotavlja za 
zgradbe oziroma prostore, ki jih lastnik kot davčni za- 
vezanec uporablja za opravljanje svojega pridobitnega 
dela 



Stran 132. Štev. 21. 

Pri ugotavljanju čistega dohodka se priznavajo tile 
odbitki: 

1. pri zgradbah: a) za amortizacijo 10% in b) za 
redno vzdrževanje in redno upravo 10% od kosmatega 
dohodka zgradb. 

Če so stroški za redno vzdrževanje in upravo večji 
od navedenih in davčni zavezanec vse stroške dokaže 
obenem s predložitvijo davčne prijave, se priznajo vsi 
stroški. 

Izdatki za vodo, razsvetljavo, kurjavo, vzdrževanje 
čistoče in podobno, ki jih davčni zavezanec plačuje za 
zgradbe oziroma prostore, ki jih sam uporablja za stano- 
vanje ali jih daje drugim v brezplačno uporabo, se ne 
morejo priznati kot režija. 

Ce davčni zavezanec vodi redne poslovne knjige, se 
redni vzdrževalni in upravni stroški priznajo v višini 
dejanskih izdatkov; 

2. pri opremljenih sobah, oddanih v podnajem s po- 
steljnino 70%, brez posteljnine 35%; 

3. pri obratih, podjetjih in poklicih: 
a) plačana najemnina za lokal in druge poslovne 

prostore v tuji zgradbi;, 
b) plače in mezde delavcem in uslužbencem v de- 

narju in naravi; 
c) obresti za dolgove, ki dokazano obremenjujejo 

posel, če se plačujejo drugemu gospodarstvu; 
č) odpisi oziroma dotacije skladom za amortizacijo 

stvari, ki so potrebne za opravljanje pridobitnega dela 
davčnega zavezanca. 

Pri oceni višine amortizacije se je treba držati sto- 
penj, ki so predpisane, oziroma stopenj, ki se upoštevajo 
pri določanju cen. Če te stopnje niso predpisane, se je 
treba ravnati v glavnem po naslednjih stopnjah, ki se 
morajo šteti za normalne izgube zaradi trošenja premo- 
ženjskih predmetov: za tovarniške zgradbe 3%, za lesene 
zgradbe 10%, za gospodarske zgradbe 4%, za tovarniške 
stroje 10%, za specialne stroje 15%. za peči 6%, za 
orodje in priprave 25%, za modele 50%, za pohištvo 
10%, za pisalne stroje 20%, za vozove 15%, za kočije 
20%, za osebne avtomobile 8%, za železniške proge 5%, 
za cevi za napeljavo 15%, za električne instalacije 20%, 
za električne napeljave 15%, za telefonske instalacije 
15%, za vprežno živino .20%. 

Če podjetje ni opravljalo dela v teku vsega poslov- 
nega leta, so odpisi za amortizacijo dovoljeni samo za 
dobo dela. 

Odpisi za amortizacijo predmetov se morajo knjigo- 
vodsko izvajati: ali neposredno na zadevnem premoženj- 
skem računu ali posredno z rezerviranjem. 

d) odpisi ali dotacije skladom za poravnavo dvom- 
ljivih ali neizterljivih terjatev. 

Odpisi neizterljivih terjatev se morajo izvajati ne-4 

posredno na samih računih ali z rezerviranjem po po- 
sebnem skladu za poravnavo neizterljivih terjatev. Za 
priznanje odpisa neizterljivih terjatev morajo biti izpol- 
njeni trle pogoji: 1. da je terjatev neizterljiva; 2, da je 
davčni zavezanec neizterljivost konkretno in posamično 
obrazložil in dokazal; 3. da je terjatev kot neizterljivo 
odobril zbor delničarjev oziroma organ, ki odobrava za- 
ključne račune ter 4. da so neizterljive terjatve izkazane 
s posebno postavko v računu izgube in dobička. Odpis 
neizterljivih terjatev se sme priznati za tisto leto, v kate- 
rem so te postale neizterljive. Stroški za izterjanje terja- 

/ tev se ne morejo priznati za režijo vse dotlej, dokler se 
ne prizna odpis zadevnih terjatev. 

Odpisi dvomljivih terjatev se no morejo izvajati ne- 
posredno na račun dolžnikov, temveč samo z rezervira- 
njem po posebnem skladu za poravnavo dvomljivih tor- 
jatev, in sicer s pogojem, da je dvomljivost izterjanja 
teh terjatev konkretno in posamezno izkazana in obraz- 
ložena. Osebe, ki ne vodijo poslovnih knjig, ne morejo 
neobdavčeno odpisovati dvomljivih terjatev. 

Če se deloma ali v celoti izterjajo terjatve, ki so bile 
odpisane kot neizterljive, oziroma, ki so bile rezervirane 
po skladu za poravnavo dvomljivih terjatev, je treba iz- 
terjane zneske prišteti davčni osnovi kot dohodek za 
tisto leto, v katerem so bili izterjani ; 

e) plačani davek na promet proizvodov, takse, tro- 
šarine, carina, po zakonu na davkoplačevalca odpadajoči 
prispevki za socialno zavarovanje, premije za zavarova- 
nje hiše, obrata, strojev in podobno, s pogojem, da so 
vsi ti izdatki' v zvezi s poslovanjem v dotičnem letu in 
da so obseženi v kosmatem dohodku; 

î) vse izgube in izdatki v breme že obdavčenih 
skladov; 

g) obdavčeni dobički, preneseni iz prejšnjih poslo- 
vanj; 

h) vsi drugi dejansko potrošeni izdatki, ki so bili 
namenjeni pridobivanju v postov prihajajočih dohodkov, 
kolikor niso posebej izvzeti; 

4. pri drugih premoženjskih pravicah: stroški, ki so 
bili potrebni za dosego dohodkov. 

Kot režijski stroški po 1. in 4, točki se smejo pri- 
znati vsi izdatki, ki se priznavajo po 3. točki tega člena, 

40. člen 
|Cot stroški, potrebni za dosegoi dohodkov, se ne 

morejo priznati: '     ,.'    '. 
1. plačani davek na dohodek, krajevna 'dohodnina 

ter davek dediščin in daril in krajevni samoprispevek; 
2. osebni stroški davčnega zavezanca (gospodarstva 

in članov gospodarstva) v kateri koli obliki. 
3. obresti od vloženega lastnega kapitala; 
4. izgube iz prejšnjih poslovnih let; 
5. nagrade članov upravnega in nadzorstvenega od- 

bora; , -./•;•' 
6. plače lastnikov podjetja in člaflov njegovega go- 

spodarstva, vštevši tudi plače solastnikov premoženja 
pravnih oseb in plače njihovih gospodarstev; 

7. zneski, uporabljeni iz tekočih dohodkov za po- 
večanje podjetja ali obrata, za zvišanje poslovne glavnice 
ali za poravnavo dolgov; •< 

8. vsi drugi izdatki in izgube, ki niso v zvezi s po- 
slovanjem v prizadeti poslovni dobi. 

41. člen 
Pri odmeri tega davka se priznavajo olajšave ob 

pogojih in v mejah 22. člena, ter oprostitve po 23. členu 
te uredbe. 

Obrtnikom, ki delajo sami brez pomočnikov in 
vajencev in ki so dopolnili 60. leto starosti, se zniža 
davek na 10%. 

Davčni zavezanci, ki iz službenega razmerja preje- 
,majo dodatek za otroke in imajo dohodke šo h drugih 
virov, nimajo pravice do olajšave. 

.42. Sten        '„' 
Davek, ki se pobira po odmeri se no plača: 
1. od dohodkov od zgradb, ki so bile zgrajene, do- 

končane ali popravljene po vojni, ob pogojih, predpisanih 
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v 'Uredbi 'o ftinaučnih 'olajšavah za gradnjo novih, za do- 
vršitev načetih in popravila poškodovanih stanovanjskih 
zgradb z «dne -5. maja 1046 '(Ur. >Iirft '••• * dne «. V. 
1946. št. 25278S; 

'•2. «od 'dohodkov «od zgradb tujih «držav, v katerih -ao 
njih «diplomatska in konzularna ipred-staVniSlva in 'od 
zgradb, * "katerih stanujejo .njihovi uslužbenci, s :pogojem 
vi&jemnoaU.   • 

•8. «od 'dohodkov -od /znanstvenega, 'književnega, umet- 
niškega in publicističnega dela do 200.000 din. IP.reSOŽok 
dohodkov  nad 200.000 din se obdavči  po stopnji 20%. 

iDavok *m -doliodek od zasebnih obratov, .poklic 
premoženja po odmeri se plača po naslednj lestvici 

•od «davčne 'davčne 
osnove •stopnje 

imd •do % 
•5/000 7 

5;O0O .7,500 7,5 
«7.500 ao.ooo 8 

10.000 12.000 9 
.12.000, 115:000 4 0 
15.000 1.7,500 •Ï1 
17.500 20.000 12 
20.000 22,500 13 
22.500 25.000 14 
as/oeo 27.500 15 
'27,500 •30/000 16 
HO/000 •85/000 ti 7 
R5.000 40.000 18 
40:000 45.000 19 
45/000 50.000 20 
50.000 55 000 21 
55.000    '• 60.000 22 
60.000 •65ÄW0 23 
'65/000 70O00 24 
70/000 •80.000 26 
•S0.OÖO •90.000 28 
90.000 100.000 •m 

«•00.000 110 000 •:-'»2 
a 30/000 120.000 •4 
120/000 130,000 •.6 
180.000 140.000 38 
140.000 150.000 40 
150.000 •200/000 42 
200,000 250.000 45 
250.000 •800,000 48 

. mo:tm 400.000 53 
400.000 500.000 55 
500.000 OO 

Ml. DOLOČBE O ODM1ÌIU JN POBÏRAN.ÏU 3MVKA 

1- Odmer« Äavka 

44. člen 
Davčno leto se ujema s "koledarskim. 
Izjemoma se ,pri davčnih zavezancih, lei so dolžni 

v&dili poslovne knjige, davčno leto krije s 'poslovnim le- 
tom. V teh primerili je treba knjižiti «davčni predpis v 
korist letnega računa tistega koledarskega leta. v kate- 
rem se konča poslovno leto podjetja, davek pa je treba "od- 
meriti po đavčmih stopujah, îki v«ljajo •• -davčsio iMo, v 
katerem se konča poslovno Jet© podjetja, 

•Če movoust»novljen.a podjetja  sestav.jo  prvi  «••••- 
*i •••••••••••• aa dobo, «daljšo od  12 unesw-ev, je treba 

najprej «določiti, koliko 'dolroäka 'oüpim> •• 'eno Teto in 
odmeriti öd 'tega 'dobodka 'davek -za 'davčno 'leto, v kate- 
rem so bile zaključene poslovne 'knjige. 4W 'ostaloga ••>- 
hodka .'pa sje Ir Oba OdinOVili 'davek fca prej.šnje 'davčno 
leto po predpisih, veljavnih za prejšnjo davčno !leto. 

Ma. .Sien 

Davčno (prijavo •••&•• vložiti: 
•. 'kmečka (gošptfdars&va, 'če 'imajo 'dohodke tudi \'i, 

nekmetijskih virov, če ti dohodki presegajo 2000 'din 
na loto; 

-2. -zavezanci -davka lia -dohodek 'zadrug; 
3. zavezanci -davka na «dohodek družbenih organi- 

zacij; 
4. /zavezanci'davka 'na «dohodek -zasebnih obratov, .po- 

klicev i.'n .premoženja, kadar se iplača 'davek po odmeri. 
•Davčni -zavezatici, «ki vodijo «poslovne knjige, so "dolž- 

ni davčni iprijavi (priložit Ipolög računskoga zaključka 
tuai «obrazložitev 'njegovih 'kontov. 

46  člen 
"Pravne Os'ebe, ki stopijo v 'likvidacijo in so 'dolžne 

voditi poslovne 'knjige, morajo O 'tem 'pil pVfetojneni 
okrajnem »Ijtrdskem 'odboi'u •'10/Jti 'prijavo v Ï5 'tlireli od 
z&Mka likvidacije. 

Ce (pravna 'osdba 'nada'1'juje -s 'posioVtfhjeTn '»fed !li:kvr- 
dae'fjo, inima likvidacija 'nobenega vpllivà fia 'davčno «oV- 
vcznos't. 

<öe pa 'taka 'pravna 'o-sebh 'rre nadaljnje fc po^WanjeW) 
med ilik-vidatii'jo. 'morii Vložil 'dav?«no 'prijavo za 'čas 'od 
zadnje 'dbdav<Vrre !b;iam«e «do 'dire, 'ko 'je sWpfla • likvi- 
dacijo. 'Pr •\•) • t'l-elta vitfr.îl. \ M) «UnA «ođ <đrre Vstopà 
v likvidacijo. Doseženi 4v-rs'li 'ddhftfdek 'AU 'ta 4"as 'Verja 'za 
letno davčno osnovo za leto. v katerem je nastopila li- 
kvidacija. 

V 30 «dnoh 4>o končani 'likvidaciji ..je davčni zaveza- 
nec «dolžan ipredložiti «davčno ipKjnvo '/. 'likvidacijsko bi- 
lanco. 

.Izhodišče «a «ugotovitev 1 ikvidac-ijske 'davčne o&Pove 
je meolWlavce.nì ipresožek iprentožonja ob koncu likvidacije 
nad premoženjem /zadnje «obdavčene bilance {Začetna li- 
kvidacijska bilanca;) T'fcmii presežku .je treba dodati vse 
odobritve oziroma izdatke «a čas ođ zadnje oWuivce'ne 
bilance «do konca likvidacije, 'ki -se \\x> 40. členu lu1 jiri- 
z-•••• -kot ođti'itk'i, od i|iTc*ežka pa je tretja odbili vse v 
lej «lobi potrošene ''izdatke- ki ?-e po S9. «členu te iH'odbe 
priznavajo. Tako ugotovljeni znesek previstavi ja Osnovo 
likvidacije. , 

47, člen 

V-sak dr«avlj«Ti kakor tii-d i vsa «dr%av4ia m zas-c-lvnA 
podjetja, ii^tanov'c du uradi -?o «dolori1 4ta poziv prisloju*- 
ga organa <lati jwli'drtte ji>w4*tkc za «odmero ss-ejega ali 
tujega «davka, 

Okrajni i(iHi«s1<ni) äjudski o<îl>ori a'nwijo 'zaratili iigö- 
tavljaMja -«iohodka «i« j*r«vJln«cRa 'odv*jtainja davka pravì- 
••• •!• ••> ,]>ool)bščenili osebah preizkušaj« poslovne k tin- 
ge m Ihlhib ičr <la ojuavl,jajo pl-egl«Jo jKislovnili pro- 
storov, naprav, -surov in, ••••••• m koncJiìh ìzdelkoT, 

«. 'Men' 

iìo konca ••••••••• vsak-eça leta jo traina vložit4 davx*- 
no prijavo ibodisi mejio^T-ediio^ili J*OSJ«3IIO j>o pošti pri 
prfelojuom kraj-evuejm ^čedrtneui) HjiKlskeiu odlwru, •••.• 
iuia <1fl\vraJ SAvonHt-HS" ««voje ••-•!»^? «fc/iromji mrj kra- 
jevuen1 (òetrt»ein) Jjudekem odtwru, kjer leži uajvečji 
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vir dohodka, če ima davčni zavezanec vire oomxika v 
območju kakega drugega okrajnega ljudskega odbora 
izven kraja svojega bivališča. 

Minister za finance LRS sme ta rok podaljšat' naj- 
več za 30 dni. 

V izjemnih primerih sme minister za finance LRS 
na individualno prošnjo podaljšati rok za vlaganje davč- 
nih prijav zavezancem, ki iz tehničnih razlogov niso mo- 
gli zaključiti poslovnih knjig v enem mesecu po zaključ- 
ku poslovnega leta. 

Prejete prijave gospodarstev državljanov, ki ne vo- 
dijo rednih poslovnih knjig, preizkusijo takoj po vložitvi 
krajevne komisije za pregled prijav o resničnosti podat- 
kov glede nedoletnih otrok in delanezinožnih oseb ter 
glede virov in višine napovedanih dohodkov. Komisija 
stav' svoje pripombe in označi na prijavi sami višino do- 
hodkov. kki so jih zavezanci po mnenju komisije dosegli v 
prejšnjem poslovnem letu. Prav tako ugotovi komisija 
dohodek in sestavni spisek tistih davčnih zavezancev, ki 
prijav niso vložili. 

Dohodke sme komisija ugotavljali s pomočjo mno- 
žičnih organizacij aH na zboru volivcev. 

Komisija za pregled prijav je sestavljena iz pred- 
sednika krajevnega ljudskega odbora, enega "člana davč- 
ne komisije in enega člana komisije za pobiranje dav- 
kov. Oba člana določi izvršilni odbor krajevnega ljudske- 
ga odbora. Od komisije pregledane, s pripombami 
opremljene in overjene davčne prijave predloži krajev- 
ni ljudski odbor najpozneje do konca februarja vsakega 
leta pristojnim finančnim odsekom okrajnih ljudskih od- 
borov s seznamom prejetih prijav in seznamom davčnih 
zavezancev, ki prijav niso vložili. 

49. člen 

Za kmečka gospodarstva sestavijo geodetski odseki 
pri okrajnih ljudskih odborih abecedni razpored po po- 
sameznih krajevnih ljudskih odborih ter izročijo te raz- 
porede pristojnim finančnim odsekom do konca januarja 
vsakega leta. Poleg splošnih podatkov o imenu in kraju 
davčnega zavezanca vpišejo tudi višino katastrskega či- 
stega donosa in površino zemljišča po posameznih kul- 
turah. Če se kak davčni zavezanec vodi v razporedih 
več krajevnih ljudskih odborov istega okraja, je treba 
med seboj povezati zaporedne številke vseh teh razpore- 
dov. Katastrski čisti donos zemljišča služi le v evidenčne 
in kontrolne namene. 

Ko prejmejo razporede, vpišejo okrajni ljudski od- 
bori vanje količino in vrsto pridelkov, določenih po kme- 
tijskem gospodarskem planu, ter normirane cene. Na 
podlagi teh podatkov izračunajo organi finančnih odse- 
kov kosmato vrednost pridelkov vsakega kmečkega go- 
spodarstva ter se napotijo z razporedi ali seznami k po- 
sameznim krajevnim odborom, kjer z njihovo pomočjo 
ugotove čisti dohodek vsakega davčnega zavezanca. 

Kolikor organi finančnih odsekov tega ne bi mogli 
eami izvršiti, pošljejo razporede neposredno krajevnemu 
ljudskemu odboru. Pri ugotavljanju čistega dohodka se 
morajo vpoštevati vse okoliščine, ki utegnejo vplivati 
na znižanje čistega dohodka kmetijstva (n. pr. toča, po- 
plava, suša, elaba letina, odsvojitev zemljišča, ki pe ni 
bila vpisana v kataster) ter okoliščine, ki vplivajo na 
zvišanje čistega dohodka (ai. pr. večji uspeh v posebno 
rodovitnih letih, naprednejše obdelovaiijp zemlje, melio- 
racije, višje cene zaradi bližine tržišča, postranska pri- 

aüü tua deia v kmetijstvu, ••••• zemljišča, ki še ni vpi- 
san v kataster itd.) 

Poleg tega se morajo označiti ludi.drugi viri dohod- 
kov kmetijskega gospodarstva kakor gostilne, čevljar- 
stvo, mizarstvo, kolarstvo, kovačija, krojaštvo itd., razni 
poklic (babištvo itd.) ter dohodki iz drugega premoženja 
(najemnine iz stanovanjskih hiš, zakupnine itd.). 

Krajevni ljudski odbori smejo zbirati vse te podat- 
ke na zboru volivcev svojega kraja in s pomočjo množičnih 
organizacij. 

50. člen 

Finančni odseki okrajnih ljudskih odborov pripravijo 
vse potrebne podatke s predlogi za določitev davčne 
osnove. 

Spiske predlogov al' davčne razporede je treba 
pred določitvijo davčnih osnov poslati pristojnim knjpv- 
nim ljudskim odborom, da jih ti razgrnejo javnosti tia 
vpogled za 5 dni. Po preteku tega roka morajo krajevni 
ljudski odbori vrniti spiske ali davčne razporede, .m ka- 
terih mora biti potrjeno, v katerem času jo bila objava 
izvršena. 

Ministrstvo za finance LRS sme pred razgrnitv<j» 
predlogov odrediti njih pregled. 

51. člen 

Višino dohodka kot osnovo za obdavčanje kmetov, 
zadrug, družbenih organizacij in zavezancev davka na 
dohodek od zasebnih poklicev in premoženja ugotavlja 
okrajni (mestni) izvršilni odbor, v katerega območju ima 
davčni zavezanec svoje prebivališče (domicil) ali vire 
dohodkov oziroma v katerega območju ima pravna oseba 
svoj sedež. 

52. člen 

Za davčne zavezance, ki so dolžni vlagati prijave ,n 
ki ne predložijo bilance, ugotovi okrajni (mestni) ;zvr- 
šilni odbor osnovo po svojem prostem preudarku, upo- 
števajoč davčno prijavo in zbrane podatke. 

Pri osebah, ki vodijo poslovne knjige, oceni okrajni 
(mestni) izvršilni odbor resničnost bilance in po dogna- 
nem dejanskem stanju ugotovi davčno osnovo. 

53. člen 

Okrajni (mestni) izvršilni odbor sme ugotavljanje 
višine dohodka poveriti davčnim komisijam, ki se v ta 
namen sestavijo. Predsednika in člane davčne komisije 
imenuje okrajni (mestni) izvršilni odbor izmed članov 
ljudskega odbora ali izmed drugih državljanov. Najmanj 
2 člana davčne komisije morata biti iz kraja, v katerem 
ima davčni zavezanec svoje prebivališče oziroma v kra- 
jih, v katerih davčni zavezanec nima svojega prebivali- 
šča, iz kraja, iz katerega mìa največji vir dohodkov. Pra- 
viloma mora biti v komisiji tudi en član \• njegove go- 
spodarske panoge. 

Predsedniku in vsakemu članu davčne komisije jo 
treba določiti ob istih pogojih, ki veljajo za redne člane, 
namestnike, ki nadomestujejo rednega člana ob njegovi 
odsotnosti. 

Po potrebi sme sestaviti okrajni (mestni) izvršilni 
odbor tudi več davčnih komisij. 

Davčne komisije odločajo o višini dohodka po pred- 
logu finančnega poverjenika okrajnega (mestnega) izvr- 
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silnega odbora,  in   sicer na   razpravah,  ki  morajo  biti 
javne. 

Člani davčne komisije morajo pred začetkom dela 
opraviti pod vodstvom svojega predsednika tole prisego: 
»Jaz I. I., prisegam pri časti svojega naroda, da bom 
svesto služil narodu, da bom varoval in branil prido- 
bitve narodnoosvobodilne borbe, da bom svoje dolžnosti 
po zakonu in zakonitih odredbah opravljal vestno, mar- 
ljivo in nepristrausko.« 0 tem je treba sestaviti za- 
pisnik. 

'   Funkcija članov   davčne  komisije je  častna držav- 
ljanska dolžnost. .* 

Minister za finance LRS sme članom Üavenili komi- 
sij kot povračilo za dejansko stroške oziroma izgubljene 
dohodke določiti dnevnice in povračilo potnik stroškov. 

Davčna komisija odloča veljavno, če so navzoči pred- 
sednik in vsaj še dva člana, od-katerih eden mora bffi 
iz kraja davčnega zavezanca. 

.Odločbe se izdajajo z večino glasov navzočih članov 
komisije. Če se pri glasovanju ne doseže večina, se dodaja 
glas, ki je za davčnega zavezanca manj povoljen, nasled- 
njemu zanj povoljnejšemu glasu; dokler se tako ne dobi, 
večina za neko ocenitev.        ^ 

. 0 sejah davčne komisije se piše zapisnik, iz katere- 
ga mora biti razvidno, kolikšen cisti dohodek oziroma 
izguba jè bila ugotovljena posebej za vsak vir dohodkov, 

i Odločbe davčne komisije morajo biti obrazložene v 
< zapisniku ali na davčnih prijavah oziroma referatu). Po 

končani seji podpišejo zapisnik aH davčne prijave ozi- 
roma referate na seji sodelujoči predsednik in člani 
davčne komisije še istega dne. 

Davčni zavezanci morajo biti z razglasom obveščeni o 
dnevu razprave in se je smejo v svoji zadevi udeležiti ss- 
mi ali po svojem zastopniku oziroma pooblaščencu.- 

Kot zastopnik sme'nastopiti; mož za ženo, žena za 
moža, staršiza. otroke, otroci starejši od 18 let za star- 
še, zadružna za zadružnika, solastnik za solastnika in 
vsakdo, ki s© obetoma afe za plačo ne bavi s takšnimi 
posli. i  -. 

Kot pooblaščenec z veljavnim pooblastilom ali s po- 
oblaščenjem, • danim pred davčno komisijo, smejo nasto- 
pati pravni zastopniki. Za* pravne osebe smejo nastopiti 
njih predstavniki oziroma pooblaščenci, za osebe pod 
skrbstvom in. za'premoženjske mase pa njih skrbniki ali 
zastopniki. 

* . NiüxiavCni zavezanec oziroma njegov zastopnik ali 
pooblaščenec ne smejo biti navzoči pri sami cenitvi davč- 
ne osnove. 

54. člen 

Pri odmeri.davka po progresivnih davčnih stopnjah 
ne sme davek po višji davčni stopnji biti večji od davka 
po najbližji nižji stopnji, povečanega za razliko dohod- 
kov, zaradi katerih bi bilo treba uporabiti višjo davčno, 
stopnjo. To pravilo velja tudi pri obračunavanju davka 
po proporcionalnih postavkah. 

55. člen 

Pri računanju davka, kazni in obresti se zneski do 
50 par ne upoštevajo, zneski nad 50 par pa se zaokro- 
žijo na dinar. *      ' 

Davčne osnove, ki jih določajo davčne komisije, se 
zaokrožujejo na polne stotice dinarjev, tako da se de- 
setice ;n enice do 50 dinarjev ne 'jipoštevajo, nad 50 din 
pa se zaokrožujejo na4 polnih 100 din. 

56. člen 

Kmečka gospodarstva, kolikor niso dolžna vlagati 
davčnih, prijav, se o odmeri davka obvestijo tako, da jim 
je razpored na vpogled 10 dni v prostorih pristojnega 
krajevnega ljudskega odbora. 

Vpogled v razporede je dovoljen zavezancem tudi 
v pritožbenem roku iz 7G. člena te uredbe. 

Davčnim zavezancem, ki morajo vlagati davčne pri- 
jave, se izda odločba o ugotovljeni-davčni osnovi in vi- 
šini odmerjenega davka, pri čemer je treba napraviti 
tudi obračun za plačilo morebitnih razlik med odmer- 
jenim davkom in plačano akontacijo. * 

,       57. člen 

• Da bi okrajni ljudski odbori mogli izvajati evidenco 
nad številom gospodarstev in .kontrolirati, ali so vsi 
davčni zavezanci vložili davčne prijave oziroma ali je 
predpisan davek tistim davčnim zavezancem, ki .taksnih 
prijav ne bi bili dolžni, predlagati, sinejo okrajni ljud- 
ski odbori .popisati vsa gospodarstva fizičnih in pravnih 
oseb. Popis naj vsebuje vsa obstoječa gospodarstva ne 
glede na vrsto njihovih dohodkov in ne glede na to, 
da dohodkov v davčnem letu morda niso imela. 

2. Pobiranje davka 

58. člen 

Do odmere- davka se plača akontacija, ki se pravilo- 
ma določi  po zadnjem davčnem  predpisu. 

Ce so se dohodki med letom znatneje povečali ali 
zmanjšali, se sme tudi akontacija povečati oziroma 
zmanjšati. 

Novim davčnim zavezancem se' akontacija določi po 
rezultatu enomesečnega dela ali po primerjanju s po- 
dobnimi zavezanci., ' * - 

Odločbo o zvišanju ali znižanju akontacije kakor til- 
di o višini akontacije novim davčnim zavezancem :zda 
okrajni izvršilni odbor (poverjenik za finance), ki je pri-  * 
stojen za odmero davka. 

59. člen 

, Kmečke delovne zadruge in kmetijska gospodarstva 
plačajo davek v dveh enakih letnih obrokh: do 15. av- 
gusta in do 15. oktqbra. 

Druge zadruge plačajo davek: 
a) od dohodkov, ki jih izplačujejo članom, ob ro'-ih, 

ki so določeni za plačilo davka na dohodek delavcev, na- 
meščencev in uslužbencev; 

b) od dohodkov, ki gredo v zadružne sklade, ob ro- 
kih, določenih v naslednjem odstavku. 

Družbene organizacije in zavezanci davka na doho- 
dek od zasebnih poklicev in premoženja po odmeri pla- 
čajo davek v štirih enakih letnih obrokih: do 15. janu- 
arja, do 15. aprila, do 15. julija in do 15. oktobra. 

, Novi davčni zavezanci plačajo dospeli del določene 
akontacije v desetih dneh po sporočitvi odločbe o dolo-1 

•čitvi  akontacije. 
.Razlika med odmerjenim davkom in plačanimi akon- 

tacijami se mora vplačati v desetih dneh po sporočitvi 
odločbe o odmeri. 

Davek v sfalnih zneskih se plača ob. rokih, ki so 
določeni v drugem odstavku Ï2. člena te uredbe. 

Davek na dohodke v odstotkili od'opravljene«^ pro- 
meta se plača hkrati z davkom na promet proizvodov. 

V 
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60. člen 

Vplačani zneski davka se zaračunavajo najprej za 
poravnavo najstarejšega dolga. 

Preveč plačani davek se na zahtevo vrne davčnemu 
zavezancu. 

61. člen 

Na davek, ki ni plačan .ob rokih, določenih, s to 
uredbo, se zaračunajo 6% letne obresti, kolikor niso 
določene zamudne obresti. 

• v Zamudne obresti se razen tistim, ki ne vplačajo o 
pravem času davka na dohodek delavcev, nameščencev 
in uslužbencev, zaračunajo še: 

1. osebam (pravnim in fizičnim), ki morajo odtego- 
vati davek ob izplačilu dohodkov, če državni blagajni' 
ne izročijo davka ob- določenem roku, in sicer po 0.2% 
za vsak dan zamude; 

2. davčnim zavezancem, ki plačajo davek v stalnem 
znesku ali v odstotkih od prometa, če davka ne plačajo 
o pravem času, in sicer po 0.1%> za vsak .dan zamude. 

62. člen     , 

1. Redno pobirajo davek, kolikor ni v uredbi dru- 
gače določeno okrajni (mestni) izvršilni odbori, pri ka- 
terih se davčnemu zavezancu predpisuje davek. 

2. 'Krajevni ljudski odbori so pri tem dolžni nuditi 
vso svojo pomoč tako pri zavarovanju kakor pri izterje- 
vanju davka. V ta namen morajo krajevni ljudski odbori 
določiti posebne davčne izterjevalne komisije, sestoječe 
najmanj iz 3 članov. Finančni odseki okrajnih ljudskih 
odborov, ki jim je treba sestavo teh. komisij takoj spo- 
ročiti, so dolžni po vsakem zapadlem obroku davka pri- 
praviti seznam" vseh dolgujočih davčnih zavezancev z na- 
vedbo 'davčnega zaostanka. Davčne kterjevalne komisije 
morajo na podlagi tega seznama opozoriti na plačilno 
dolžnost, ugotovit: plačilno zmožnost davčnih zavezancev 
in uvesti prisilno izterjavo po predpisih o prisilnem iz- 

=»    terjanju davka. 
'63. člen 

V opravičenih primerih se sme na prošnjo davčnega 
zavezanca dovoliti odlog plačila zapadlega davka ali * 
obročno plačevanje. Če so podani posebni razlogi, se 
sme davčni zavezanec oprostiti tudi plačila rednih za- 
mudnih obresti za čas., dovolj enega odloga oziroma obroč- 
nega plačevanja.  ' ^ 

Prošnje za plačilne olajšave pri davčnih zaostankih 
do 25.000 din „rešujejo finančni odseki okrajnih ' ljud- 
skih odborov, nad tem zneskom pa ministrstvo za finance 
LRS. P/ošnje je treba v vsakem primeru predložiti davč- 
nim izterjevalnim komisijam pri Krajevnih ljudskih, od- 
borih/ ki jih morajo natančno proučiti in s svojim mne- 
njem .takoj odstopiti pristojnim okrajnim ljudskim od- 
borom v odločitev. ^ 

64. člen 

Davčni dolg, ki se ne more izterjati, je treba odpi- 
sati. Velja, da 'je zahtevek neizterljiv, če vsako leto iz- 
vedeni izvršilni postopek ni uspel niti v tretjem letu po 
dospelosti davčnega dolga. Izjemoma -je treba odpisati 
davek tudi pred potekom tega roka, če je iz izvršilnih 
'spisov ter z izjavo krajevnega ljudskega odbora, pristoj- 
nega po prebivališču oziroma sedežu davčnega zavezanca 

.dognano, da n: moaoče niti za daljšo dobo naprej resno 
računati z izterjavo. 

Finančni minister LRS sme delno ali popolnoma od- 
pisati davek v tistih posameznih primerih, kjer bi bila 
glede na osebno stanje davčnega zavezanca izterjava 
davka nepravična ali pa bi pomenila njegovo gospodar- 
sko propast. 

65. člen 

Če davek ni plačan o pravem času, se sme izterjati 
prisilno po predpisih o prisilnem izterjanju davka, 

,        66. elen 

če ima pravna oseba svoje poslovalnice v območju 
več ljudskih republik, se odmerjeni davek na dohodek 
razdeli med ljudske republike, v katerih območju so to 
poslovalnice. Davek se razdeli sorazmerno z doseženimi 
kosmatimi dohodki v območju • posamezne ljudsko repu- 
blike, ko se poprej oddeli 10°/o za kraj, kjer ima pravna 
oseba svoj delež. Če kje ni kosmatih dohodkov ali če jih 
ni mogoče ugotoviti, se ostalih 90°/o davka na dohodek 
razdeli po opravljenem kosmatem prometu. 

Davek na dohodek po prednjem odstavku razdeli 
organ, ki odmeri daveki 

t 
IV. DAVČNA ZATAJITEV IN DAVČNE NEREDNOSTI 

1. Davčna zatajitev 

67. čten 

Davčni zavezanec, ki zataji kak dohodek oziroma 
promet# ali da neresnične ali nepopolne podatke v na- 
meri, da se izogne plačilu davka, v celoti ali deloma, se 
kaznuje z dvojnim do šestkratnim zneskom zatajenoga 
davka, a najmanj s 500 din. 

Namora, izogniti se plačilu davka, so presoja pri 
pravnih osebah po nameri odgovornih nameščencev ozi- 
roma po nameri starešine gospodarstva državljanov v 
tistih primerih, v katerih se gospodarstvo šteje za davč- 
nega zavezanca. ."  ' 

Poleg oseb z prvega odstavka tega člena se kaznuje 
z denarno kaznijo do 100,000 din njihov zastopnik, čo, 
sam stori kaznivo dejanje ali če sodeluje pri njegovi 
storitvi. Če dejanje iz prvega odstavka tega člena storijo 
zastopniki osebe, ki je pod skrbstvom* ali pod roditelj- 
sko oblastjo, se z določeno kaznijo kaznujejo samo taki 
zastopniki. ,       •  * ^ « 

V posebno hudih primerih so za dejanja iz prvega 
odstavka tega člena storilec kaznuje tudi, z odvzemom 
prostosti do 5 let. 

68. člen 

Kazen za zatajitev davka po zadnjem odstavku 39. 
člena zakona o davkih plačajo v odstotkih od zalajenega 
davka glede na čas, kolikor je bil davek pozneje, plačan, 
a z omejitvijo, da kazen ne sme presegati šestkratnega 
zneska zalajenega davka: , , 

1. osebe, ki so dolžne ob izplačilu dohodkov obraču- 
nati in,plačati davek, če odtegnjenega davka no izročijo 
pristojni državni blagajni;, 

2. davčni zavezanci, ki plačajo davek'v stalnem zne- 
sku, če se v* kakem /letu niso prijavili kot davčni za- 
vezanci. ; \ .    ? 

Kazen plačajo o^ebe iz 1. • točke po l?/o; osebo iz 
2. točke pa 0,3?/o •• dan. 
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2. Duveiio nerodnosti 

09. člen " 

Co je predpisano, da inora davčni zavezanec vložiti 
davčno prijavo, pa je ne vloži v določenem roku, plača 
kazen v višini 3% od odmerjenega davka, če pa ne vloži 
prijave v določenem roku niti po pismenem pozivu, pla- 
ča kazen v višini 6°/c od odmerjenega davka. Kazen za 
opustitev prijave ne sme presegati 50.000 dinarjev. Ka- 
zen se odmeri hkrati z davkom in veljajo zanjo iste do- 
ločbe kakor za davek. 

70. ölen 

Davčni zavezanci, ki ne vložijo kakšne druge prija- 
ve, ki bi jo morali vložiti, se kaznujejo z denarno kazni- 
jo do 5000 din. Tako se kaznujejo tudi ti^ti, ki po zahtevi 
ljudskega odbora, pristojnega za odmero davka, ne dajo 
podatkov, potrebnih za odmero sVojega ali tujega davka; 

71, dien 

Oseba, pri kateri je zaposlen hišni pomočnik (po- 
močnica), ki ni plačal davka, se kaznuje v denarju do 
200 din. 

72. člen 

Davčni zavezanci in druge osebe, ki ria zahtevo po- 
oblaščenih organov ne dovolijo pregleda poslovnih knjig 
in listin, poslovnih prostorov in inštalacij ali zalog su- 
rovin, materiala dn izdelkov, ge kaznujejo z denarno kaz- 
nijo do 200.000 dm. 

73. člen 

• Kazenske določbe iz prednjih členov te uredbo se 
ne uporabljajo za državna gospodarska podjetja, državne 
ustanove in državne urade. Državni uslužbenci, ki pre- 
kršijo določbe te uredbe (davčne nerednosti)^ se kaznu- 
jejo v denarju do 20.000 din, a v. hujših primerih' v de- 
narju, do^ 100.000 din. • '     ,. -'   _      ; 

Za ta-dejanja (davčne • neredhosti) državnih name- 
ščencev je pristojno disciplinsko sodišče. 

J 74. člen 

^ Za izrekanje kazni za davčne nerednosti so pristojni 
okrajni (mestni) izvršilni odbori. Zoper njihovo odločbe 
je dopustna pritožba v 30 dneh na ministrstvo za finance 
Ljudske republike Slovenije. , 

75. čleri 

Za izrekanje kazni za davčno zatajitev so pristojna 
okrajna sodišča. Predhodne poizvedbe o teh dejanjih 
opravljajo finančni poverjeniki okrajnih (mestnih) iz- 
vršilnih odborov, pristojnih za odmero davka. 

V. PRITOŽBE       . J 

76. člen 4 

Zoper odločbe prvostopnih finančnih organov, izdane 
po tej uredbi, je dopustna pritožba samo na niiništrstvo 

. za finance LES, Pritožbe je treba vlagat} pri prvostop- 
nem oblastvu, ki je izdalo odločbo, in sicer v roku 30 dni 

: od prejema odločbe oziroma za zavezance davka'od do- 
hodkov kmetov v 30 dneh po preteku zadnjega dne 
javnega vpogleda v razpored, (56. člen). 

Pritožbe, s katerimi se izpodbija višina davčne osno- 
' ve," rešuje v drugi stopnji davčna komisija pri nihrslr- 

stvu za finance LRS, ki jo sestavljena iz predsednika in 
4 članov. Komisijo imenuje vlada LBS.'    ' 

V pritožbi je dopustno * obenem izpodbijati višino 
davčne osnove, kakor tudi odmero davka. 0* pritožbeni 
odločbi je treba obvestili davčnega zavezanca in poverje- 
nika za finance okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. 

Vložena pritožba ne zadrži izterjanja davka. 

VI. ZASTARANJE IN JAMSTVO 

77. člen 

Pravica države do odmere davka zastara v 5 letih 
po preteku leta, v katerem bi bil moral biti davek od- 
merjen. ,      ' 

Pravica države do izrekanja kazni zastara v 5 letih 
po preteku leta, v katerem je bilo dejanje storjeno. 

Pravica države do izterjanja davka in kazm zastara 
v petih letih po^reteku leta, v katerem bi morala biti 
davek in kazen plačana. 

Pravica davčnega zavezanca do povračila davka m 
kazni, katerih ni bil dolžan plačati, zastara v pelili letih 
po preteku leta, v katerem jo plačal davek oziroma 
kazen., * 

. Zastaranje se prekine z vsakim uradnim dejanjem 
pristojnega organa, ki so po predpisih priobči davčnemu 
zavezancu ali kaznovani osebi oziroma njenemu zastop- 
niku ali poroku. 

78. člen 

Pravnomočno dokončani postopek za. odmero davka 
se sme obnoviti v treh letih po pravnomočnosti, če se 
izve za dejstva, iz katerih izhaja, da je bil davek nepra- 
vilno odmerjen, ta dejstva pa ob odmeri davka niso bila 
znana. ' » 

79. člen 

Pravne in.fizične osebe, ki so po tej uredbi dolžne 
obračunavati in pobjrat; davek ob izplačilu oziroma 
odobritvi dohodkov, jamčijo' za ta davek z vsem svojim 
premoženjem in dohodki. Za davčne zaostanke in pred- 
pis davka po likvidacijski, bilanci jamčijo solidarno likvi- 
datorji in prevzemniki premoženja. 

Za plačilo davka, predpisanega posameznim gospo- 
darstvom in skupnostim (10. člen te uredbe) jamčijo ne- 
razdelno v'Si člani, katerih dohodki so skupno obdavčeni, 
davčeni. 

80. člen 

Država ima prednostno pravico za izterjanje davka, 
obresti in kazni iz dohodkov in premoženja davčnega 
zavezanca oziroma poroka 5 let po preteku leta, v kate- 
rem sta bili odmera davka ali odmera kazni" sporočeni 
davčnemu zavezancu, oziroma v katerem bi bilo' treba 
plačati davek, ki se pobira z odtegnitvijo ali v stalnem 
znesku oziroma v odstotkih od prometa. 

.   i 

81. člen 
i 

Pri prenosu nepremičnin mora prenosnik premože- 
nja predložili potrdilo o plačanih davkih, sicer se prenos 
ne izvrši. • ;       , 

.     , VIL KRAJEVNA DOHODNINA 

82.' Člen   . 

Okrajni (mestni) ljudski odbori smejo z odobritvijo 
vlade ljudske republike Slovenije uvesti za kritje svojih 
potreb in potreb nižjih'ljudskih odborov, ki so določene 

i v  proračunu, določen odstotek na dohodnino v svojem 
1' območju oziroma v območju nekaterih ljudskih odboro*. 
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abodki ôd te krajevne dohodnine ,se ne smejo jemati 
j potrebe višjih organov državne oblasti, 

Krajevna dohodnina se ne sme uvesti na plače 
delavcev in nameščencev, na dohodke od hranilnih vlog 
ter na dohodke kmečkih delovnih zadrug. 

VIII. PREHODNE IN K.ONÖNE DOLOČBE 

83. člen 

Do konea leta 1947 so oproščeni plačila davka na 
dohodek kolonisti, ki so naseljeni po zakonu o agrarni 
reformi in kolonizaciji z dne 23. avgusta 1945, in kmečke 
delovne zadruge. 

, . 84. člen 

Davčfliin zavezancem II. in IV. skupine iz 2. člena 
'-»»nona o neposrednih davkih z dne 11. avgusta 1946 bo 
odmerjen davek za leto 1946 po določbah te uredbe. 
Izj >:nno plačajo državna gospodarsku podjetja in državne 

.ustanove neposredni in krajevni davek tudi za leto 1946 
po določbah, ki so veljale do dne, ko je dobil veljavo 
zakon o davkih ' 

85. člen 

Določbe te uredbe o davkih, ki se pobirajo z odteg- 
nitvijo pri izplačilu dohodkov, se bodo uporabljale od 
prvega zplačila po 25. marcu 1947, glede davka v stal- 
nih zneskih, pa se uporabijo od 1. januarja 1947, kolikor 
davek po' določeni postavki po zakonu ò neposrednih 
davkih z dne 11. avgusta 1946 še ni plačan ali ne bo 
plačan do 30. junija 1947. -   '    ' 

86. člen .«;     - 

Natančnejše določbe za izvajanje te uredbe razen 
določb o davku na dohodek delavcev, nameščencev in 
uslužbencev predpiše minister za finance LRS, ki je tudi 
pooblaščen   dajati  navod'la   za  uporabljanje te .uredbe. 

87. člen 

Ta uredba začne veljati z dnem objave v ^Uradnem 
listu LRS;; in se uporablja od 1. januarja 1947 dalje, koli- 
kor v uredbi ni drugače določeno. 

Ljubljana dne 13. maja 1947. 

'    Št   316/223—1947. 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Polič ZoAin s. r. Marinko Miha s. r. 

122. 

Xa podlagi 77. člena ustave LRS, \ zvezi s 25. in 26. 
členom zakona o davkih z dne 26. XII. 1946 (Ur. list 
FLRJ z dne 27. XII. 1Ö46 št. 736/105) ter na predlog 
ministra za finance izdaja vlada LRS 

uredbo 

o krajevnem samoprispevku 

1. člen 

Krajevni samoprispevek je s sklepom davčnih za- 
vezancev odrejen davek ali prevzem obveznosti dela ali 
oddaje materiala za izvršitev določenih nalog za pospe- 
ševanje in dviganje materialnega in, kulturnega življenja 

državljanov, n. pr. za zgraditev in popravilo šol, bolnic, 
cest, mostov, kulturnih „ustanov itd. 

S samoprispevkom ee ne.smejo kriti čisto admini- 
strativne potrebe in izvrševati naloge, določene. \ red- 
nem proračunu. 

2. Člen 

Krajevni samoprispevek ee'sme uvesti samo v kra- 
jih, vaseh, trgih in manjših mestih.  . 

Če je na ozemlju enega krajevnega ljudskega odbo- 
ra več vasi, sme krajevni samoprispevek uvesti tudi po-, 
samezrta vas ali skupina vasi. 

3. člen 

H krajövnemu samoprispevku eo zavezani vsi držav- 
ljani, gospodarstva in podjetja posameznega kraja. 

'   4. člen x 

Predlog za uvedbo krajevnega-samoprispevka stavi 
krajevni ljudski odbor sam ali po zahtevi državljanov. 

5. člen 
O uvedbi krajevnega samoprispevka sklepa zbor 

volivcev posameznega kraja. Na zboru volivcev mora biti 
navzoča nadpolovična večina volivcev, ki pridejo v po- 
štev kot zavezanci krajevnega samoprispevka v onem 
kraju. Če večina volivcev ni navzoča, se zbor odloži naj- 
manj za teden dni. če tudi na drugem zboru ni navzoča 
večina volivcev, zbor o samoprispevku: no sme sklepati. 

'     6. člen 
Sklep o samoprispevku mora Uiti sprejet z večino 

glasov navzočih volivcev. -   .       • 
Zbor vodi predsedništvo, ki ga ' izbere ' zbor vo- 

livcev. 
O poteku zborovanja in o sklepih' se piše zapisnik. 

7. člen 
Zbor volivcev določa: 
a) namen, zS- katerega naj so uporabi samopri- 

spevek; 
b) višino zneska oziroma količino materiala, ki naj 

se zbere oziroma vrstó in količino dela, ki je potrebna 
za izvršitev določene naloge; 

c) višino zneska oziroma materiala, ki ga jo vđak 
zavezanec dolžan prispevati, oziroma kakšno in kolikšno 
delo je posameznik dolžan opraviti;, , 

č) roke, do katerih se mora plačati krajevni samo- 
prispevek oziroma do kdaj se mora delo opraviti; 

d) denarno vrednost dela, ki naj jo zavezanec plača 
v primeru neizvršitve; 

e) kateri zavezanci se oproste plačila krajevnega 
samoprispevka ali dela in kateri ga plačajo v manjših 
zneskih. r, 

'8. člen 
Gospodarstva vojnih invalidov, invalide dela, siro- 

mašne osebe, in druge zavezance, ki bi jim plačevanje 
krajevnega samoprispevka v denarju ali materialu po-' 
vzročilo posebne gospodarske težave, šme zbor volivcev 
oprostiti plačevanja samoprispevka. 

9. člen 
Krajevni samoprispevek plačajo oziroma prispevajo 

z delom ali materialom državljani ali njih gospodariva 
ter pravnp osebe, ki,imajo na obmonn oneea kraia «voie 
bivališče (sedež) oziroma vire dohodkov ali premoženje. 
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10. člen 

Krajevni samoprispevek se ne sme uvesti v breme 
državnih gospodarskih podjetij in ustanov. 

11. člen 

Pri določevanju višine samoprispevka mora zbor 
volivcev vpoštevati celotno gospodarsko moč kraja, tako 
da plačevanje krajevnega samoprispevka ne ogroža pobi- 
ranja rednih državnih davkov. 

12. člen 

Na podlagi sklepa zbora volivcev izda krajevni ljud- 
ski odbor odlok o določitvi krajevnega samoprispevka. 
Če krajevni ljudski odbor misli, da je sklep zbora voliv- 
cev nezakonit ali nepravilen, ga sporoči okrajnemu ljud- 
skemu odboru. V vsakem primeru mora krajevni ljudski 
odbor sporočiti svoj odlok okrajnemu (mestnemu) izvr- 
šilnemu odboru zaradi nadzorstva. 

18. člen 

Odlok o določitvi krajevnega samoprispevka je obve- 
zen za vse zavezance onega kraja ali vasi oziroma za 
skupino vasi. 

14. čien 

Individualna odmera krajevnega samoprispevka se 
izvrši po celotnem dohodku, premoženju ali sploh po 
gospodarski moči zavezancev. 

15. člon 

Ce se izvrši odmera po dohodku, višina odmerjenega 
samoprispevka ne sme presegati: 

a) 0.5% od dohodkov kmečkih delovnih zadrug; 
b) 1 % od dohodkov delavcev, nameščencev in usluž- 

bencev; 
1% od dohodkov, ki jih zadruga izplačuje svojim 

članom za njihovo delo; 
1% od dohodkov, ki jih zadruga in zadružne 

zveze vlagajo v sklade; 
1% od provizije za prodajo srečk državne raz- 

redne loterije; 
c) 2% od dohodkov družbenih organizacij; 

2% od dohodkov, ki jih zadrugo delijo med svoje 
člane po obsegu.njihovega poslovanja z za- 
drugo; 

2% od dobitkov na erečke in druge vrednostne 
papirje; 

2% od dobitkov na dirkali in drugih športnih 
prireditvah; 

2% od prejetih provizij za posredovanje; 
č) 3% od dohodkov kmečkih gospodarstev; 
d) S% od dohodkov od obratov, zasebnih  poklicev 

in premoženja; 
5% od dohodkov od vrednostnih papirjev in -de- 

ležev; 
5% od prejetih ali odobrenih obresti; 
5% od dohodkov od patentov, izumov in tehnič- 

nih izpopolnitev; 
e<) 10% dohodnine, ki jo plačujejo davčni zavezanci 

v stalnih zneskih (12. in 35. člen uredbe o 
davku na dohodek). 

le. člen 

0 odmeri krajevnega samoprispevka ?e obvestijo 
zavezanci tako, da jim je razpored na vpugled IS dni. 

V tem roku in v nadaljnjih 15 dneh imajo zavezam, 
pravico do pritožbe zoper odmero na okrajni izvršilni 
odbor. V 30 dneh po prejemu pritožbe mora okrajni 
izvršilni odbor izdati svojo odločbo, zoper katero ni več 
pritožbe. 

17. čien 

Krajevni samoprispevek se plačuje v gotovini nepo- 
sredno pri krajevnem ljudskem odboru, ki je dolžan 
izdati potrdilo o prejetih zneskih. Namesto gotovine 
smejo zavezanci z dovoljenjem" krajevnega ljudskega od- 
bora dati protivrednost v materialu, ki je potreben za 
dovršitev določeno naloge. 

18. člen 

Dohodki in izdatki, določeni s sklepom o samopri- 
spevku, ne pridejo v redni krajevni proračun, temveč v 
poseben predračun, ki ga sestavi krajevni ljudski odbor 
po sklepu zbora volivcev ter ga predloži okrajnemu izvr- 
šilnemu odboru v potrditev. Če okrajni izvršilni odbor 
ugotovi, da predračun ne ustreza sklepu zbora volivcev, 
ga vrne s svojimi pripombami v popravo. 

Zbiralni pregled takih posebnih predračunov kra- 
jevnih ljudskih odborov predložijo okrajni ljudski odbori 
ministrstvu za finance LRS do konca novembra vsakega 
leta. 

19. člen 

Za nepravočasno plačani krajevni samoprispevek se 
plačajo 6% letne zamudne obresti. 

Glede rednega in prisilnega pobiranja pa veljajo 
smiselno določbe uredbe o davku na dohodek, vendar 
s" pri neizvršitvi dela izterja njegova vrednost v go- 
tovini. 

20. člen 

Redno nadzorstvo nad pravilnim izvrševanjem pred- 
pisov te uredbe izvaja okrajni izvršilni odbor. 

21. člen 
Posamezne določbe te uredbe razlaga minister za 

finance LRS. 
22. Člen 

Ta uredba velja od dneva objave v "Uradnem listu 
LRSr. 

Ljubljana dne 13. maja 1947. 
Št. 31771-1917 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Polič Zoran s. r. Marinko Miha s. r. 

123. 

Na podlagi 21. člena zakona o davkih (Ur. list 
FLRJ št. 105/46) in uredbe vlade FLRJ o trošarini (Ur. 
list FLRJ št. 47/25) izdaja vjada LRS na predlog mini- 
stra za finance LRS 

uredbo 
o trošarini 

1. člen 

Na območju LRS se plačuje trošarina v mestih in 
krajih, kjer je sedež okrajnih ljudskih odborov ter v de- 
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lavskih naselbinah na blngo, ki se troši v teb krajin, 
kakor tudi od Izkoriščanja določenih pravic m opravlja- 
nja določenih storitev. 

Zaradi zagotovitve proračunskih dohodkov se sin*» 
uvesti trošarina tudi v drugih krajih in naseljih. 

2. člen 

S trošarino se ne sme obdavčiti naslednje blago: 

1. sveže in sterilizirano mleko, 
2. moka za otroke, 
3. žito vseli vrst, 
4. kruh, 
5. sol (natrijev klorid), 
6. les za gradnjo in leseni gradbeni material, 
7. gramoz, pesek in lomljenj kameri, 
8. navadno apno • cement, 
9. opeka vseh vi-st (zidaki, strešniki, žlebniki), 

10. steklo za okna, 
11. železni nosilci In železne konstrukcije za strehe, 

delavnice in podobno, 
12. pribor za električno razsvetljavo razen žarnic* 
13. navadno in medicinsko milo, 
14. pripravljena zdravila in dozirani preparati, 
15. preparati za varstvo rastlin in sadja, 
16. zelena in modra galica, 
17. umetna gnojila, 
18. kalcijev karbid, 
Ì9. nafta,in proizvodi iz nafte, 
20. navadne opanke, 
2Ì. stroji, instrumenti in orodje za kmetijstvo, indu- 

strijo, gradbeništvo in obrt, 
22. instrumenti In aparati za znanstvene, medicinske 

in geodetske namene, 
23. tovorni avtomobili, 
24. električna energija. 
Trošarina se ne sme pobirati od prireditev društva 

Rdečega križa, od predstav državnih gledališč in kina 
ter od fizkulturnih prireditev. 

3. člen 

Na naslednje blago ee «me uvajati trošarina samo 
do določenih najvišjih zneskov: 

1. na hioko od vseh vrat zita   do    3 din od 100 kg 
2. na zdrob, kosmiče, kašo, je- 

šprenj,   rezance,   makarone 
in tarano «    20   „    ,,  100  „ 

3. na riž „    20   „    ,,  100 ,, 
L ia  zeleno  in  zrelo  sočivje 

ter îia zelenjavo .... „ 20 „ „ 100 ,. 
5. na eveže «adje   •. .   .   i   . „ 20 „ „ 100 „ 
6. na sadno mezgo .   .   .   . „ 50 „ „ Ì00 „ 
7. na živo Živino: 

a) veliko, izvzemši teleta   . „ 10 „ „ glavo 
b) drobnico, izvzemši jag- 

njeta, kozličke in pra- 
šičke  ,, 5 „ „  glave 

8. na sveže meso  „ 50 „ „100 kg 
9. na «mesne izdelke   .... „ 100 „ „  100 „ 

10. "na suho "meso in slanino   . „ 100 „ „ 100 „ 
11. ha svmjs&o masi , 100 „ „ 100 „ 
12. na jedilno Oljè   .     .     .    . „ 100 •„ „  100 „ 
13. na loj  „ 50 .; „  100 ,, 
14. na sveže ali sušene ribo   •. „ 0.5% „  prodajne cene 
15. na jajca        „ 5 din .,  100 komadov 
IG. na sladkor      .   .   .   .  %   » „ 100 „ „  100 kg 
17. na naravni med      ....    „ Ï00 „ „  100  „ 
18. na kvas „ 50 „ „  100  ., 
19. na kajmak, čajno maslo, -na- 

vaden sir in kačkavalj    .   .    .. 100 ,. „  100 .. 
20. na drva  1 „ .,      1 »* 
21. foa premoč     s  .  t •• -, ,   „ W „ *     i toae 

na racionirano blago, izde- 
lano iz bombažne, lanene, 
könopljmp in volnene "preje do     2% 

na   racionirano   Mago, 
iano iz usnja      .   •   • 

m\o- 

od enotne prodaj- 
ne cene na 

drobno 

H% 

4. -člen 

Trošarina se ne pobira v naslednjih .primerih uc 
glede na vrsto blaga: 

1. na blago, ki ga industrijska in obrtna podjetja 
uporabljajo kot surovino ali kot pogonski ali potrošni 
material ; 

'2. na blago, ki ga deli Rdeči križ; 
3. na blago, ki •gA uporablja Jugoslovanska armada; 
4. na stvari oseb, ki se priselijo, 
5. na predmete, namenjene za javne muzeje; 
6. na uporabljene posode in omote, <če se «dokaže, da 

jih je rabil izvoznik za izvoz blaga iz trošarinskega oko- 
liša in da se mu vračajo v nadaljnjo rabo; 

7. na pošiljke živil učencem, vojakom, bolnikom in 
osebam, ki jim je «odvzeta prostost, do 10 kg -teže; 

8. na blago, ki se prevaža skozi Irošarinsko območje 
ter na blago, ki se uvozi zaradi dodelave, obdelave ali 
predelave, če ee po dodelavi, obdelavi ali predelavi zo- 
pet izvozi iz IroSarinskega območja. 

5. člen 

Trošarina se sme pobirati tudi na izkoriščanje pra- 
vic kot: ua. prireditve {zabavne, plesne, glasbene in po- 
dobne), za točenje alkoholnih pijač, Izobešanje napisnih 
tabel (firme), opravljanje gostinske obrti nad določe- 
nim «delovnim časom za gostinske obrate, za posest psa, 
biljarda, za javne stave na tekmah, razne igre na srečo 
in drugo ter za opravljanje storitev kol: za uporabo sej- 
mišč, javne tehtnice, klavnice, vodovoda, za zdravstvene 
storitve, za vzdrževanje «nage, za reklame, objave, ogla- 
se, za bivanje (prenočevanje)  tujcev in  podobno. 

<G. «len 

Odlok o pobiranju trošarine izda krajevni ljudski 
odbor po odobritvi okrajnega ljudskega odbora. Odločbo 
o pobiranju trošarine za mesta z rangom kraja (Ljublja- 
na, Maribor, Celje), odobri ministrstvo za .finance LRS. 

Odlok o trošarini obsega polog tarifnega dela v smi- 
slu 22. člena zakona o davkih tudi določbe v načinu pla- 
čila in pobiranja trošarine, o nadzorstvu in kontroli tro- 
šarinskih predmetov, o načinu reševanja sporov, o vrsti 
in kakovosti blaga, «o jamstvu, oprostitvah, o prevoznem 
(tranzitnem) blagu, povračilu, prestopkih in prekrških, 
pritožbah, zastaranju ter morebitne preliodne in končne 
določbe. 

7. člen 

Brez poprejšnje odločbe ljudski odbori ne «mejo po- 
birati trošarine. 

Dokler ne izdajo pristojni ljudski odbori odločbe o 
trošarini, pobirajo trošarino na blago, ki. ni našteto v 2. 
in 4. «členu te uredbe, kakor ludi na izkoriščanje pravic 
in opravljanje storitev, po navodilih za pobiranje troša- 
rin za 1.1947, izdanih v »Finančnem zborniku« št. 8 z dne- 
10. marca 1947, ki veljajo še nadalje kot smernice za 
odobravanje ti-ošarin, kolikor nieo v nasprotju s to 
uredbo. 
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8. člen 
Ta uredba vexja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
î-jubljana dne 18. maja 1947. 
St. 13164/24—1947. 

Minister za finance LRS: 
Polič Zoran s. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Marinko Miha s. r. 

124. 

Na predlog ministra za ljudsko zdravstvo LRS in 
sporazumno z ministrom za finance LRS izdaja vlada 
Ljudske republiko Slovenijo na podlagi 1." člena zakona 
o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva (Ur. Jist LRS št. 22/5 z dno 
25. I. 1947) tole 

uredbo v 

o pristojbinah   za zdravljenje v, državnih   bolnicah 
in zdraviliščih za tuberkulozno LRS 

1. člen 

Za zdravljenje in oskrbovanje bolnikov v vseh držav- 
nih bolnicah in zdraviliščih za tuberkulozne se plačujejo 
pristojbine kot dnevna. oskrbnina. Razen te oskrbnine 
se no plačujejo nobene druge posebne pristojbine. 

V dnevni oskrbnini so zaračunani stroški zdravlje- 
nja, zdravniških storitev, zdravil, obveiilnega materiala, 
uporabe bolničnih zdravstvenih pripomočkov, transfuzije 
krvi, rentgena, oskrbovanja in vsi drugi stroški v zvezi 
z bolnikovim zdravljenjem in oskrbovanjem. 

' 2. člen 
Dnevna oskrbnina znaša:  • 
1. v vseh državnih bolnicah 80 din; - 
2. v bolnicah za duševno, bolezni 30 din; po proteku 

neprekinjenega enoletnega zdravljenja se za nadaljnjo 
leto zniža na 10 din; v vsej nadaljnji dobi neprekinje- 
nega zdravljenja pa se plačilo dnevno oskrbnine no 
zahteva in gre v breme predračuna ministrstva .za ljud- 
sko zdravstvo LRS; 

3. v zdraviliščih republiškega pomena za luberku- 
lozne 120 din. 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da spo- 
razumno z ministrom za finance pri izpremenjenih raz- 
merah te oskrbnine z odločbo zviša ali zniža. 

3. člen 
Za spremljevalko bolnega dojenčka, to je otroka do 

1. leta starosti, ki se sama ne zdravi, kakor tudi za 
bolno mater z dojenčkom, so zaračunava dnevna oskrb- 
nina samo za eno'osebo. 

4. ölen 
Za dan bolnikovega prihoda in odhoda iz bolnice 

(zdravilišča) se, plača ena sama dnevna oskrbnina; 
zaračuna jo tista bolnica (zdravilišče), ki je bolnika 
odpustila. , 

, 5. Člen 
Dnevne oskrbnine iz 2. člena so za vse plačilne 

zavezance (osebe, ustanove in oblastva) ter za vse vrste 
bolezni enake. 

6. člen 
Oskrbni razredi v vseh državnih bolnicah (zdravi- 

liščih) so odpravljajo. Razmestitev po sobah in vrsto 
prehrane odredi zdravnik z upoštevanjem značaja bolezni 
in zdravstvenega stanja bolnikov. 

7. Člen 

Dejansko stroške premestitve bolnika v drugo bol- 
nico (zdravilišče) izven kraja liste bolnice, v kateri se 
je do sedaj zdravil, povrne -bolnici (zdraviliščem) tisti, 
ki je dolžan plačati dnevno oskrbnino. 

8. člen 

Ambulantni pregledi in storitve so brezplačne. 
Pravico do njih imajo plačila nezmožne, socialno 

nezavarovane osebe, ki so izkažejo s potrdilom krajev- 
nega (rajonskega) ljudskega odbora o plačila nezmožnosti 
1er Usti, ki jim je priznana ta pravica po drugih, zveznih 
alu republiških predpisih. 

9. člen 
Socialno zavarovanim osebam in njihovim svojcem 

so izjemoma dovoljeni ambulantni pregledi in druge 
ambulantno storitve v državnih bolnicah (zdraviliščih), če 
se izkažejo z napotnico zdravnika socialnega zavarovanja. 

Za to ambulantne preglede in storitve se zaračunava 
Državnemu zavodu za socialno zavarovanje enodnevna 
oskrbnina. 

10. Člen 
Dnevno oskrbnino plača v prvi vrsti tisti, ki se zdra- 

vi, oziroma tisti, ki jo je zanj po zakonu dolžan plačati. 
V zakonski skupnosti Živeča zakonca jamčita za plačilo 
dnevnih oskrbnin drug za drugega; za nedoletne zakon- 
ske, pozakonjene in posvojeno otroke sta solidarno za- 
vezana plačati oskrbnino roditelja. 

Če je kdo drugi po pogodbi ali iz drugega zasebno- 
pravnega naslova dolžan plačali dnevno oskrbnino, ga 
lahko pozove bolnica neposredno, naj plača, če je nje- 
gova obveznost nedvoumna, in iz bolničnih spisov rai- 
vidna; v vseh drugih primerih se pozove k plačilu v prvi 
vrsti oseba, ki jo zavezana k teniu po prvem odstavku. 

11. člen 

Dnevne oskrbnine je treba plačati najkasneje konec 
vsakega meseca. ,,   , 

Zaradi izterjanja oskrbnin, ki ostanejo neplačane ob 
odhodu bolnika iz bolnice (zdravilišča), pošlje bolnica 
(zdravilišče) račun stroškov pristojni ustanovi socialnega 
zavarovanja oziroma, okrajnemu .ljudskemu odboru, če 
gre za upravičenca po predpisih o zdravljenju nepre- 
možnih, v vseh drugih primerih pa krajevnemu (mestne- 
mu oziroma rajonskemu) ljudskemu odboru, dà izterja 
stroške od zavezanca. 

Krajevni (mestni oziroma rajonski) ljudski odbori so 
dolžni od samoplačnikov in od tistih, ki.so upravičeni 
samo do delnega brezplačnega zdravljenja po predpisih 
o zdravljenju nopremožnih, izterjati dnevne oskrbnine v 
15 dneh po prejemu računa'. 

"   12. Člen 

Dnevne oskrbnine, ki so ostale neizterjane po pred- 
njem členu, izterja krajevni (mestni oziroma rajonski) 
ljudski odbnr prisilno po predpisih, ki veljajo za izter- 
jevanje davkov. 
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Od oseb, ki so zavezane plačati dnevno oskrbnino 
po drugem odstavim 10. člena, se oskrbnine izterjajo, če 
je ostal neposreden poziv brezuspešen, s tožbo pri so- 
dfšču. 

Izkaz dnevnih oskrbnin plačnikov iz prvega odstavka 
10. člena je izvršilni naslov za izvršbo. 

13. člen 

Plačevanje dnevnih oskrbnin, kjer je plačnik država 
• osebe, zaščitene z invalidskimi zakoni, odlikovana itd.), 
je urejeno s posebnimi predpisi. 

Dnevnih oskrbnin, ki jih morata plačati Državni za- 
vod za socialno zavarovanje in okrajni (mestni) ljudski 
odbor po predpisih o zdravljenju nepremožnih, ni do- 
pustno izterjavati z izvršbo. 

14. člen 

Predpisi te uredbe ne veljajo za bolnice Državnega 
zavoda za socialno zavarovanje, za zdravilišča občedržav- 
nega pomena na Golniku ter za zasebne bolnico (sana- 
torije). * ' 

Zasebne bolnice (sanatoriji) morajo v 30 dneh po 
objavi te uredbe predložiti ministrstvu za ljudsko zdrav- 
stvo v odobritev pristojbine za zdravljenje bolnikov, si- 
cer ne smejo pobirati višjih pristojbin, kot so določene v 
tej uredbi, 

15. člen 

Plačevanje dnevnih oskrbnin pripadnikov drugih 
ljudskih republik in tujih državljanov bo posebej ure- 
jeno. 

1«. člen 

Minister za ljudsko zdravstvo bo po potrebi predpi- 
sal natančnejše določbe izvrševanja to uredbe. 

V njegovo pristojnost spada tudi obvezna razlaga te 
uredbe. 

17. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS« z vzvratno močjo od 1. IV. 1947. 

Stroški ki so bili za čas od 1. IV. 1947 do dneva, ko 
začne veljati ta uredba, plačani za zdravljenje v višjih 
oskrbnih razredih, kakor tudi posebne pristojbine pla- 
čano za ta čas, se obračunajo po predpisih te uredbe; 
morebitna razlika se izterja, če je bilo plačano premalo; 
če je bilo plačano preveč, pa se razlika ne vrne. 

18. člen 

Ko dobi ta uredba obvezno moč, prenehajo veljati: 
pravilnik o pristojbinah za zdravljenje v javnib bolni- 
cali z dne 23. II. 1946 (Ur. list LRS št. 80/18 z dne 2. IH. 
1946); pravilnik o pristojbinah za zdravljenje tuberku- 
loze in duševnih bolezni v zdraviliščih oziroma bolnicah 
za duševne bolezni z dne 25. Vili. 1946 (Ur. list LRS 
štev. 238/61 z dne 13. IX. 1946); odločba o višini posebnih 
pristojbin v javnih bolnicah z dne 6. ÏV. "•• (Ur. list 
LRS štev. 122/28 z dne 10. IV. 1946) s spremembo z 'âne 

•10. I. 1947 (Ur. list LRS št. 12/3 z dne 18. I. 1947/). 

"Ljubljana dne 8. aprila 1947. 

Št. 3287/1—V b. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Aličiii Marjan s. r. 
Predsednik vlade LRS: 

3Iarinko Miba s.r» 

125. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi Ljud- 
ske republike Slovenije za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva predpisuje7 vlada Ljudske repu- 
blike Slovenije na predlog ministra za trgovino iti pre- 
skrbo in ministra za kmetijstvo in gozdarstvo 

uredbo 
o obvezni oddaji iu zbiranju mleka V mlekarskem 

letu 1947/48. 

1. člen 

Živinorejci morajo v mlekarskem letu 1947/48, to je 
od 1. marca 1947 do 29. februarja 1948. oddati zbiral- 
nicam državnih trgovskih podjetij »Mleko« ter »Mleko 
in meso« oziroma zbiralnicam istovrstnih okrajnih trgov- 
skih podjetij téle količine mleka: 

V 1. mlekarskem okolišu: 
od ene krave ......      300 litrov, 
od dveh krav ......   1.000 litrov, 
od treh krav 1.700 litrov, 
od vsake nadaljnje krave   po 1.000 litrov več, 

V 2. mlekarskem okolišu: 
od eno kravo ......      250 litrov, 
od dveh krav ......     800 litrov, 
od treh krav  1.400 litrov, 
od vsake nadaljnje kravo   po 800 litrov več, 

•, 3. mlckaTskem okolišu: 
od eno krave ......      170 litrov, 
od dyeh krav, ......      560 litrov, 
od treh krav   .   .   .   ...     950 litrov, 
od vsake nadaljnje krave   po    600 litrov več. 

Kateri kraji se uvrstijo v posamezne mlekarske oko- 
liše, določi minister za trgovino in preskrbo LRS v spo- 
razumu z ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo LRS po 
zaslišanju okrajnih ljudskih odborov. 

Družine, ki redijo samo eno ali dve kravi, pa imajo 
več kot 4 člane, smejo oddati za vsakega nadaljnjega 
člana družine po 50 litrov mleka manj od predpisane 
količine. 

Posameznim živinorejcem bo med mlekarskim letom 
dana možnost, da ee jim po uredbi ministra za kmetij- 
stvo in gozdarstvo o vzreji plemenske živine zmanjša 
za obvezno oddajo predpisana količina mleka. 

Mleko jo treba oddati sveže, polno, kakor je namol- 
zeno, čisto, precejeno in ohlajeno. 

2. člen 

V krajih, kjer ni mogoče zbirati svežega mleka, mo- 
rajo Čddati živinorejci namesto mleka kuhano maslo; 
pri tem se računa lkg kuhanega masla za 35 litrov 
mleka. Te kraje določi okrajni izvršilni odbor v spo- 
razumu s pooblaščenim odkupnim podjetjem. 

3. člen 

Kmetijske obdelovalne zadruge sklenejo glede od- 
daje mleka pogodbo z odkupnim podjetjem. Pogodbeno 
za oddajo določena količina mora znašati najmanj 70% 
količine, ki se določi po 1. Členu te uredbe. 

•   Od krav nezadružnikov oddajo člani zadrug mleko 
po določbah 1. Člena te uredbe. 

Državna kmetijska podjetja sklenejo glede oddajo 
mleka pogodbo z odkupnim podjetjem. Pogodbeno za 

/ •      .. 
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oddajo določena količina ne sme biti manjša, kakor je 
določeno v 1. členu te uredbe. 

4. člen 

Odkupna podjetja so dolžna zajeti v zbiralno mrežo 
vse kraje Ljudske republike Slovenije. Živinorejske za- 
druge zbirajo mleko neposredno; kjer pa te zadruge še 
niso ustanovljene, zbirajo mleko zbiralci, ki jih poobla- 
stijo odkupna podjetja. 

Dokler ee ne ustanovijo okrajna trgovska podjetja 
za promet z mlekom, kjer so določena, organizirajo zbi- 
ranje in razdeljevanje mleka v njih okoliših republiška 
odkupna podjetja. 

5. člen 

Odkupna podjetja so dolžna odvažati mleko iz zbi- 
ralnih središč, to je zbiralnic ob glavnih cestah, ter 
skrbeti za organizacijo prevoza od kraja zbiranja do 
zbiralnih središč. 2e zbiralnice same nimajo prevoznih 
Sredstev, jim morajo dati prevozna sredstva na razpo- 
lago krajevni ljudski odbori. Ti smejo naložiti prevoz 
mleka posestnikom vprežne živine svojega kraja, ki se 
y tej dolžnosti menjavajo v določenih krajših razdobjih. 

G. člen 

Zbiranje in razdeljevanje mleka nadzorujejo okrajni 
in krajevni ljudski odbori. 

Živinorejci morajo krajevnemu ljudskemu odboru 
javiti vsako spremembo v stanju živine najkasneje v 
7 dneh po nastali spremembi. 

Krajevni ljudski odbori morajo s sodelovanjem od- 
kupnega podjetja vsaj do 16. junija t. 1. živinorejcem 
poslati pismene pozive za oddajo mleka, v katerih mora 
biti naveden letni predpis obvezme oddaje. 

Letni predpis se sme s pogodbo med živinorejcem 
in odkupnim podjetjem razdeliti tudi na več razdobij 
mlekarskega leta. 

7. člen 

Živinorejci, ki oddajo predpisane letne količine mle- 
ka, sinejo z vsemi presežki prosto razpolagati. 

Živinorejci, ki oddajajo mleko po 1. členu te uredbe, 
imajo prednost pri nabavi otrobov. 

Živinorejcem, ki oddajo več mleka, kakor znaša pred- 
pisana letna količina, se smejo nakloniti posebne ugod- 
nosti. Način in obliko teh ugodnosti določi minister za 
trgovino in preskrbo v sporazumu z ministrom za kme- 
tijstvo in gozdarstvo. 

8. člen 

Odkupne in prodajne cene mleka in kuhanega masla, 
ki naj bodo v sorazmerju s cenami drugega blaga, določi 
urad za cene pri predsedstvu vlade Ljudske republike 
Slovenije. 

9. člen 
Kršilci te uredbe se kaznujejo po zakonu o zatira- 

, nju nedovoljene   trgovine,   nedovoljene   špekulacije in 
gospodarske sabotaže. 

10. člen 

Neodvisno od kazenskega postopka smejo okrajni 
ljudski odbori živinorejcem, ki brez opravičljivega, raz- 
loga ne oddajo količin mleka, predpisanih za mlekarsko 
leto, oziroma količin, določenih pogodbeno za posamezna 
razdobja po zadnjem odstavku G. člena te .uredbe, pred- 
pisati plačilo trikratne razlike med veljavno odkupno in 
prodajno ceno mleka za vso neoddano količino. Zneski, 

ki jih na ta način plačajo živinorejci, se uporabijo za 
naklonitev ugodnosti po 7. členu te uredbe. 

11. člen 

' Podrobna navodila za izvajanje te uredbe izda po 
potrebi minister za trgovino in preskrbo v sporazumu 
z ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo. 

12. člen 

Ko začne veljati ta uredba, neha veljati uredba mi- 
nistra za trgovino in preskrbo o obvezni oddaji in zbi- 
ranju mleka z dne 22. januarja 3946, Ur. list SNOS-a in 
NVS št. 31/8-46. 

Dokler se ne izvrši uvrstitev krajev v mlekarske 
okoliše po 1. členu te uredbe, so živinorejci dolžni od- 
dajati količine mleka po dosedanjih predpisih. Od 1. mar- 
ca t. 1. dalje oddane količine se bodo vračunale v predpis 
po 1. členu te uredbe. 

13. člen 

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

Ljubljana dne 18. maja 1947. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Tone frajfar s. r, Miha Marinko s. r. 

Minister 
za kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 

Ing. Levstik Jože s. r. 

126. 
Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 

in po 2. členu uredbe o organizaciji hidrometeorološke 
službe z dne 31. XII. 1946 (Ur. list FLRJ štev. 12/2—47) 
izdaja vlada Ljudske republike Slovenije 

'   uredbo 
o ustanovitvi Uprave hidrometeorološke službe 

pri vladi LRS 

1. člen 

Pri vladi LRS se ustanovi za opravljanje hidro- 
meteorološke službe na ozemlju Ljudske republike Slo- 
venije uprava hidrometeorološke službe. 

2. člen 

Uprava hidrometeorološke službe pri vladi LRS ima 
téle naloge: 

1. vodi celotno hidrometeorološko službo na ozemlju 
LRS po navodilih zvezne uprave hidrometeorološke služ- 
be pri vladi FLRJ; 

2. proučuje vse hidrološke in meteorološke pojave; 
3. zbira in obdeluje podatke hidroloških in meteoro- 

loških opazovanj in meritev glede na narodno gospodar- 
stvo, državno obrambo in znanost; 

4. objavlja podatke opazovanj in izsledke prouča- 
vanj, razprave in študije s področja hidrometeorologije; 

5. sestavlja načrt mreže hidrometeoroloških postaj 
republiškega pomena, organizira in upravlja te postaje 
po. splošnih navodilih zvezne uprave hidrometeorološke 
službe: 
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u, organizira prognosučno službo ter duje poročila 
.a prognoze o vseh hidrometeoroloških pojavih; 

7. skrbi za vzgojo strokovnih kadrov in za napredek 
hidrometeorološke službe; 

8. predlaga vladi LRS predpise, ki naj se izdajajo 
o hidrometeorološki službi. 

3. člen 
_^ravo hidrometeorološke službe pri vladi LRS vodi 

...einik, ki ima dvu pomočnika, enega za hidrološko 
iiužbo, drugega pa za meteorološko službo. 

Načelnika In oba pomočnika Imenuje predsednik 
vlade LRS. Drugo vodilno in strokovno osebje uprave 
nastavlja načelnik sporazumno s predsednikom vlade 
LRS. 

Za delo uprave jo načelnik odgovoren vladi LRS. 

4. člen 
Podrobnejše določbe o organizaciji in delu uprave 

hidrometeorološke službe pri vladi LRS predpiše s pra- 
vilnikom predsednik vlade LRS v skladu z navodili 
zvezne uprave. 

5. člen 

Uprava ima za upravljanje hidrometeorološke službe 
republiškega pomena svoj samostojni predračun, ki spada 
v sestav republiškega proračuna. 

Načelnik uprave je odredbodajalec, za izvajanje pro- 
računa. 

, v       6. člen 
^ Za razpravljanje o strokovnih vprašanjih in zaradi 

eksploatacije znanstvenih izsledkov na področju "hidro- 
logije in meteorologije se ustanovi posvetovalni stro- 
kovni svet, ki ga tvorijo načelnik, oba pomočnika ter 
zastopniki ustreznih institulov univerze in drugih znan- 
stvenik ustanov. 

Poslovanje tega sveta se predpiše s posebnim pravil- 
nikom. 

7. člen 
Z dnem ustanovitve' uprave hidrometeorološke služ- 

be pri vladi LRS preidejo dosedanje hidrološke in meteo- 
rološke postaje in ustanove na ozemlju LRS, izvzemši 
postaje splošnega zveznega pomena, v njen sestav skupaj 
z vsem strokovnim in administrativnim osebjem, inven- 
tarjem, instrumentarijem in arhivi. 

8. člen 
Ko začne veljati ta uredba, se dajo na razpolago 

upravi hidrometeorološke službe pri vladi LRS osebne 
in stvarne proračunske postavke iz proračuna za leto 
1947. 

9. Sen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 15. aprila 1947. 
Štev. S-218. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko s. r. 

127. 

Zaradi najnujnejše oskrbe iu zasilnega šolanja inva- 
lidnih otrok v Sloveniji izdaja vlada Ljudske republike 
Slovenije 

odločbo 
o ustanovitvi Doma za invalidno mladino v Kamniku 

1. člen 

Ustanovi se Dom za invalidno mladino v Kamniku, 
ki je državna ustanova republiškega pomena pod nad- 
zorstvom ministrstva za socialno skrbstvo LRS. 

2. člen 

Dom za invalidno mladino v Kamniku ima téle 
naloge: 

1. oskrbuje težko invalidno mladino, ki je ni mo- 
goče usposobiti za delo; 

2. izobražuje in usposablja za delo invalidno mla- 
dino; 

3. ambulantno zdravi invalidno mladino in jo pre- 
skrbuje s protezami. 

3. člen 
Dom za invalidno mladino v Kamniku se vzdržuje 

iz proračuna ministrstva za socialno skrbstvo. 

4. člen 
Minister za socialno ekrbstvo bo predpisal ustroj in 

delo Doma za invalidno mladino. 

5. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS.« 

Ljubljana dne 18. maja 1947. 
Štev. S—258. 

Minister 
za socialno skrbstvo LUS: 
Dr. Anton Kržišnik s. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Marinko Miha e. r. 

Popravek 

V uredbi o likvidaciji kreditnih zadrug z dne 17. 
aprila 1947, objavljeni v >Uradnem listu LRS« št. 10 
z dne 19. aprila 1947, se je v 7. členil, točka c) vrinila 
napaka. Pravilno se mora točka c) 7. člena glasiti: 

>c) plače in drugi prejemki oseb, ki so bile v službi 
kreditne zadruge, za zadnje leto pred uvedbo likvida- 
cije;« 

Iz ministrstva sta finance. 

V drugem odstavku 8. člena odredbe o obveznih 
serijskih zdravniških pregledih oseb, zaposlenih v neka- 
terih gospodarskih strokah ter o zdravniškem pregledu 
gospodarskih učencev (Ur. list LRS »t. 110/19 z dne 
10. V. 1947), se besedilo vJi. vrst} pravilno glasi: sdelo 
ali službo na način, določen v 2. točki 1. člena«. in*»e 
v 4. točki 1. člena. 

ii ministrova ta ljudsko zdravstvo. 
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Pregled »Uradnega tista FLRJ« 
št. 17 z dne 28. februarja 1947: 

124. Udredba o prenosu naprav in o združitvi naciona- 
liziranih podjetij z državnimi gospodarskimi pod- 
jetji ter o poprejšnjem popisu in ocenitvi premo- 
ženja teh nacionaliziranih podjetij. 

12Ó. Pravilnik o spremembi pravilnika o dnevnicah post- 
nih uslužbencev za spremljanje pošte. 

VMS. Odredba o načrtnem razdeljevanju in potrošnji kav- 
stiene, amoniakove in kristalne sode. 

127. Odredba o ustanovitvi delovnega inspektorata za 
pomorstvo v Splitu in delovnega inspektorata za po- 
morstvo na Reki (Sušaku). 

128. Odločba o zamenjavi odpravljenih taksnih obrazcev. 
129. Obvezni kontni načrt za trgovska podjetja na debelo 

in na drobno, veljaven od 1. januarja 1947. 
Popravek pravilnika o eklcpanju pogodb o prodaji 
in nakupu blaga. • 

St. 18 z dno 4. marca 1947: 

130. Načrt za pridelovanje tobaka in pogoji za sklepanje 
pogodb za pridelovanje v letu 1947 v območju FLRJ. 

131. Spremembe in dopolnitve pravil o organizaciji po- 
sredovanja dela VII. štev. 2347 z dno 24. junija 1946. 
Popravek splošnega pravilnika o higienskih in teh- 
ničnih varnostnih ukrepih pri delu. 
Popravek navodila za izvajanje uredbe o stroških 
trgovino na debelo in Ha drobno -in priloge 1; temu 
navodilu. 
Popravek  pravilniku o  knjižicah   za   gospodarske 
učence. 

St. 19 ss Atto 7. marca 1947: 

1*12. Ukaz o  razglasitvi  pœdinih  podjetij   /a  podjetja 
splošnega državnega pomena. 

J33. Uredba o skladu vodstva podjetja (skladu vodstva) 
in o osrednjem skladu podjetij (osrednjem skladu) 
državnih odkupnih podjetij. 

134. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
začasni tarifi davka na promet proizvodov.' 

135. Uredba o ustanovitvi generalnih ravnateljstev za 
izvoz in uvoz in glavnega ravnateljstva za med- 
narodno prevozništvo in javna skladišča. 

130. Uredba o ustanovitvi generalnih in glavnih ravna- 
teljstev ministrstva za rudarstvo" FLRJ. 

137. Uredba o 'pravilih za varnost  rudarskega dela, 
138. Uredba o spremembah 14. in 1«. Člena uredbe o 

reguliranju mezd in plač delavcev in nameščencev 
v gospodarskih državnih in' zasebnih podjetjih, za- 
sebnih ustanovah in organizacijah z dne 20. aprila 
1945 in drugega odstavka 1. člena uredbo o pravici 
delavcev, nameščencev in vajencev do mezde in 
plače v primeru bolezni in nezgode. 

139. Odredba o dnevnih obrokih kruha. 
140. Navodilo za izvajanje uredbe o podeljevanju lH)dpor 

rodbinam, katerih hranilci služijo v stalnem kadru 
jugoslovanske vojske. 

Št. 20 z dne 11. murra 1917: 

141; Pravilnik « razporeditvi položajev osebja med- 
narodne   družbe >WagoiiB*Lits<;   po   skupinah   rt 

8. člena uredbe o ureditvi! mezd in plač delavcev in 
nameščencev v gospodarskih državnih in zasebnih 
podjetjih, zasebnih  ustanovah in organizacijah. 

142. Odredba o načrtnem porazdeljevanju svinjskega 
usnja, jermeneev za šivanje, cepljenca (spalta) in 
kozlovske kože do treh čevljev tipa za rokavice in 
celino (glavine). 

143. Odredba o določanju razlike akumulacije, ki ni 
zajeta s stopnjo davka na promet proizvodov. 

144. Navodilo za izvajanje odredbe o določanju razlike 
akumulacije, ki ni zajeta a stopnjo davka na promet 
proizvodov. 

145. Odločba o ravnanju z zasebnimi železniškimi vozovi. 
14G. Sprememba 10. člena sporazuma o vzajemnih sto- 

ritvah med ministrstvom za pošto in Narodno banko 
FLRJ. 

Št. 21 z dne 14. marca 1947: 

147. Uredba o discipblni v narodni milici. 
148. Uredba o invalidih narodne milice. 
149. Uredba o odkupu živalske dlake. 
150. Odredba o odpravi carinske meje in carin med Fe- 

derativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Ljudsko 
republiko Albanijo. 

151. Odločba o prenosu melioracijskih del in regulacije 
rek iz področja ministrstva za gradnje FLRJ v pod- 
ročje ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo FLRJ. 

152. Pravilnik o postopku pri razlastitvi ter o načinu 
ugotavljanja in izplačevanja odškodnine lastnikom 
razlaščenih nepremičnin po uredbi o razlastitvi ne- 
premičnin, .potrebnih &a razrešitev eksploatacije 
državnega premogovnika Banoviči—Zivinice, sedaj 

.   premogovnika Tito. ' 
1-53. Odredba o obliki žigov kontrole mer in dragocenih 

kovin za žigosanje steklenih meril, steklenic, posode 
in balonov. 

154. Odločba o izločanju zemljišč iz zemljiškega sklada 
agrarne reformo in kolonizacije in o dodeljevanju 
zemlje ustanovam. 
Popravek zakona o organizaciji državne kmetijske 
strojne službe. 
Popravek navodila za izvajanje uredbe o upravnih 
in prodajnih stroških v državnih rudarskih in indu- 
strijskih podjetjih zveznega in republiškega pomen«, 
uredbe o skladu vodstva podjetja (skladu vodstva) 
in o osrednjem skladu podjetij (osrednjem skladu) 
državnih rudarskih in industrijskih podjetij zvezne- 
ga in republiškega pomena ter uredbe o določanju 
dobičkov rudarskih in industrijskih podjetjih. 

št. 22 z ilne 15. marca 1947: 

155. Uredba o odkupu žila. 
15G. Uredba o delavskih knjižicah. 
157. Uredba o kratkem popisu prebivalstva v FLRJ. 

Št. 23 z dne 18. marca 1947: 

158. Uredba o šoli za zuilanjo trgovino. 
159. Pravilnik o izplačevanju mesečnega denarnega do- 

hodka in o drugih ugodnostih odlikovancev • redom 
narodnega junaka 
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100. Pravilnik o hišnem redu v kazenskih poboljševalnih 
zavodih ter okrožnih in okrajnih zaporih v FLRJ. 

161. Odredba o rokih za plačilo davka od prometa pro- 
izvodov. 

162. Odredba o prvi dopolnitvi odredbe glede denarnih 
sredstev, ki jih je šteti za dolgoročna. 

163. Odločba o dovolitvi uživanja in o izplačevanju po- 
kojnine v inozemstvu. 

164. Odločba, v katerih primerih je promet kmetijskih 
proizvodov oproščen davka od prometa proizvodov. 

165. Pojasnilo o naknadnem pobiranju takse, če se do- 
končno zavrne zahtevek za priznanje pravice do 
pokojnine. 

št. 24 z dno 21. marca 1947: 

166. Uredba o izvajanju proračuna. 
167. Uredba o davku od prometa proizvodov. 
168. Uredba o ureditvi in poslovanju Državne investi- 

cijske banke. 
169. Uredba o ureditvi in poslovanju Državnega zava- 

rovalnega zavoda. 
170. Uredba o voznikih motornih vozil. 
171. Pravilnik o hišnem redu v poboljševalnih domovih 

za obsojence mladoletnike. 
172. Navodilo o vplačilu v Narodno banko razlike, ki se 

pojavi v rudarskih in industrijskih podjetjih pri pro- 
daji v mesecu januarju in februarju 1947. 

173. Odločba o zaključku poslovnih knjig za leto 1946. 

Št. 25 z dne 25. marca 1947: 

174. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine FLRJ na III. 
redno zasedanje. 

175. Uredba o davku ha dohodek (dohodnini). 
176. Uredba o davku na dediščine in darila. 
177. Uredba o skladu vodstva podjetja (skladu vodstva) 

in o osrednjem skladu podjetij (osrednjem skladu) 
državnih podjetij, ki se bavijo z izvozom in uvozom. 

178. Uredba o trošarini. 
179. Uredba o stroških državnih podjetij, ki se bavijo 

•L izvozom in uvozom. 
ISO. Uredba o obveznem zavarovanju potnikov zoper 

nezgode na železnicah. 
181. Navodilo o uporabi predpisov tretjega odstavka 

1. člena in prvega odstavka 2. člena uredbe o od- 
povedih delavcev in nameščencev. 

št. 26 z dne 28. marca 1947: 

182. Uredba o ureditvi in poslovanju Narodne banke 
FLRJ. 

183. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah za izvajanje 
zakoaa o vojaški obveznosti državljanov FLRJ. 

I.S4. I'tavilmk o pomorskem razsodišču pri Trgovinski 
zbornici FLRJ. 

185 Pravilnik o zunanjetrgovinskem razsodišču pri Tr-. 
govinski zbornici FLRJ. 

186. Pravilnik o prejemkih pripadnikov industrijsko- 
zavodske narodne milice. 

187. Povelje št. 2 vrhovnega poveljnika oboroženih sil 
in ministra za narodno obrambo za 12. februar 1947. 

188. Odredba o financiranju investicijskih del in o da- 
janju kreditov gradbenim in montažnim podjetjem. 

189. Odredba o socialnem zavarovanju članov obrtnih 
proizvajalnih in predelovalnih zadrug. 

190. Odredba o času prodaje in klanja jagnjičev, 
191. Navodilo o knjigovodstvu v splošnih zadružnih or- 

ganizacijah (vaških in mestnih zadrugah). 
192. Odločba o ukinitvi carinarnic na albanski meji. 
193. Odločba o pristojbinah za analizo, raziskovanje, 

plombiranje in atestiranje semenskega blaga ter 
o načinu njih pobiranja. 

št. 26 % ••• 1. april» 1947: 

194. Finančni zakon za splošni državni proračun za 
proračunsko leto 1947. 

195. Obvezna razlaga členov 42, 45 in 50 loč. 9 (drugi 
del) finančnega zakona za proračunsko leto 1946. 

196. Obvezna razlaga drugega odstavka 5B. člena zakona 
o državnih matičnih knjigah. 

197. Uredba o vračanju, pobiranju in storniranju voznih 
in. drugih pristojbin na državnih železnicah in dr- 
žavnih rečnih ladjah. 

198. Uredba o ustanovitvi zavoda za geološka razisko- 
vanja pri ministrstvu za rudarstvo FLRJ, 

199. Odločba o odstotku radijske naročnine, ki pripada 
radijski postaji Beograd. 

204). Odločba o razglasitvi zavoda za avtorsko-pravno po- 
sredništvo za gospodarsko ustanovo. 

201. Navodilo za izvedbo 12. člena zakona o volivnih 
imenikih. 

202. Odredba o obveznem kontnem načrtu za državna in 
zasebna gradbena podjetja. 

203. Odredba o socialnem zavarovanju kmetijskih de- 
lavcev. 

204. Odredba o socialnem zavarovanju učencev gospo- 
darskih strokovnih šol. 

205. Odredba o zdravstvenem varstvu pripadnikov na- 
rodne milice. 

206. Začasno navodilo za financiranje investicij iz sploš- 
nega državnega proračuna za leto 1947. 

207. Odločba o obveznj tipizaciji enodelnih in dvodelnih 
dvojnih oken. 

208. Odločba o obvezni tipizaciji notranjih wat. 

izdaja: >Uradnl list LUS«. — Orednik: Ivo  tapajae; tiska  Prosvetna tiskarna — oba  v  Ljubljani. —  Naročnina:  me- 
«eftio din 24.—   četrtletno! din 70.—, polletno din 135.—, celoletno din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50, 
••••• nadaljnja pola din 2.—. — Uredništvo  in  upravnistvo: Ljubljana. Gregorčičeva ul. 23. T-el. ravnateljstvo 49-40, 

uredniätyo 49-90, upravnistvo 65-79. Cek,. ra«. 60—404033. 



IV-iüjii.i   piačaua   »   gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik  IV. V Ljubljani dne 31. maja 1947 Številk* 22. 

VSEBINA: 
12š. Urodba  o zdravljenju uepremožaih. 
12!)   Uredba  •> prepovedi klanja ovac. 
13(t. UdloEba <. ustanovitvi Uprave za turizom in gostinstvo pri 

ministrstvu za trgovino ia preskrbo LRS. 

•. Pravilnik  o   odpisovanju  t-tioàkov   • 
možnih. 

132. Odločba o odkupu surovo ko/.e  m,  <i 
133. Opozorilo vsem izplačilnim ti!a«><ijiiiiii 

i   /ui.ivjjfiijf   nepre- 

UREDBE, ODREDBE. MVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

128. 

Po 35. členu in 19. točki 44. člena ustave LRS izdaja 
Vlada LES 

uredbo 
o zdravljenju nepreniožnih 

Splošne določbe 

L. člen 

Pravica do popolnega ali delnega brezplačnega zdrav- 
ljenja po tej uredbi se prizna osebam, ki no morejo 
plačati stroškov za zdravniško pomoč zaradi nevarnosti 
za svoj obstoj ali za obstoj tistih, ki so zanje dolžni 
skrbeti in ki žive z njimi v skupnosti. 

2. člen 

Zdravniške pomoči po tej uredbi ne morejo uživati 
tist:, ki so zdravstveno zaščiteni po drugih predpisih. 

Upravičenci 

3. člen 

Pravico do popolnega brezplačnega zdravljenja uži- 
vajo „ 

1. bolniki ne glede na vrsto bolezni, ki sami ali nji- 
hov hranilci plačujejo letno manj kot 400.— din dohod- 
nine; 

'•i. bolniki z akutnimi nalezljivimi boleznimi, z jetiko, 
s trahomom, z malarijo in e spolnimi boleznimi, ki sami 
ali njihovi hranilci plačujejo letno manj kot 700.— din 
dohodnine; 

3. umobolni, ki so po enoletnem bolničnem zdrav- 
ljenju Se vedno za pridobitno delo nesposobni; 

4. drugi kronični in neozdravljivi bolniki, pri kate- 
rih traja zdravniško ugotovljena nesposobnost za prido- 
bitno delo nad 6 mesecev. 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da sme 
sporazumno z ministrstvom za finance, če se spremenijo 
razmere, z odločbo določiti drugačno višino letno dohod- 
nine za dosego ugodnosti po tem členu. 

4. den 

Pravico do delnega brezplačnega /.ur.r. i^-nja v obliki 
50%   popusta od stroškov zdravljenja   uživajo. 

1. bolniki ne glede na vrsto bolezn.. ki »ani; ali 
njihovi hranilci plačajo letno več kot 400.— d>n m manj 
kot 600.— din dohodnine; 

2» bolniki z akutnimi nalezljivimi bolezunm, i jetiko, 
s trahomom, z malarijo in s spolnim, boleznim:, ki sami 
ali njihovi hranilci plačujejo letno več kot 700.— din in 
manj kot 1.000.— din dohodnine; 

3. otroci do 7. leta starosti, bolue porodnice, vdove 
z dvema ali več nepreskrbljennn otroki m starši s pe- 
timi ali več nepreskrbljenim; otroki. 

Minister za ljudsko zdravstvo •* t>o<>bl.:-čen da sme 
sporazumno z ministrstvom za finance, <"e -p spremenijo 
razmere, z odločbo določiti drugačno vi-ino letne dohod- 
nine za dosego ugodnosti po tem rlenu. 

5. člen 

Krajevni ljudski odbor pa sme tudi razen primerov, 
navedenih v 8. in 4. členu, izjemoma priznal, v posa- 
meznem primeru pravico do popolnega ah deii:eii:> biez,- 
plačnega zdravljenja in ne glede na višino odmerjene 
dohodnine osebi, ki bi bila zarad, »vojih socialnih, pri- 
dobitnih, družinskih in drugih razmer gospodarsko ogro- 
žena, ako bi morala plačati stroške zdravniške pomoči. 

Če krajevni ljudski odbor prizna osebi samo pra- 
vico do delnega brezplačnega zdravljenja, mora v svoji 
odločbi v odstotkih navesti višino popusta od stroškov. 
Odločba krajevnega ljudskega odbora mora biti uteme- 
ljena ter potrjena od pristojnega okrajnega ljudskega 
odbora. 

Obseg pravice 

6. člen 

Upravičenci do popolnega brezplačnega zdravljenja 
imajo pravico do tehle vrst zdravniške pomoči: 

1. pravico do ordinacije pri pristojnem krajevnem 
zdravniku; 

2. pravico do obiskov pristojnega krajevnega zdrav- 
nika na domu; 

3. pravico do zdravil v javni lekarni ali, če te ni 
v kraju, pri zdravniku, ki ima zakonito dovoljeno hišno 
lekarno; 

4. pravico do zdravljenja v bolnicah, zdraviliščih io 
drugih javnih zdravstvenih ustanovah; 
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ò. pia vico  vi^   -lauuve   uauctazuih   ortopedskih   preo 
metov m drugih zdraviin.h pripomočkov; 

ö pravico do pregleda po uradnih specialistih \ 
javnih zdravstvenih ustanovah (bolnicah, zdravil išči h 
itd.); 

7   pravico do prevoza v  bolnico", 
8. pravico do babiške pomoči. 
Pravice po 3. do 7. točki so smejo izvrševati le po 

odredbi pristojnega krajevnega zdravnika na receptu aii 
na posebni napotnici; za pravico po 5. točki je potrebno 
lud! ^• poprejšnje mnenje uradnega specialista. 

Prevoz v bolmco po 7. točki se sme V nujnih pri- 
merih izvršiti tudi brez odredbe pristojnega krajevnega 
zdravnika. Bolnica naknadno potrdi nujnost teb pri- 
merov. 

Za druge vrste zdravljenja, kot so navedene v 1. do 
8. točki tega člena, kakor tudi v primerih, če niso izpol- 
njeni pogoji 2. in 3. odstavka, pravica do popolnega brez- 
plačnega zdravljenja ne velja. 

1. člen 
Upravičenci do delnega brezplačnega zdravljenja 

imajo pravico do 50% popusta od stroškov pri tehle vr- 
stah zdravniške pomoči: 

1. pravico do zdravljenja v bolnicah, zdraviliščih m 
drugih javnih zdravstvenih ustanovah; 

2. pravico do nabave bandažnih ortopedskih pred- 
metov m drugih zdravilnih pripomočkov; 

3. pravico do prevoza v bolnico. 
Zdravniška pomoč po 1-, 2., 6. in 8. točki iz 6. čiens 

je tudi za upravičence do delnega brezplačnega zdrav- 
ljenja popolnoma brezplačna. 

Za upravičence iz tega člena veljajo smiselno pogoji 
2., 3. in 4. odstavka prejšnjega člena. 

Uporaba pravice «lo brezplačne zdravniške poinofi, 
potrdilo 

8. člen 

Upravičenec ima pravico do popolnega ali delnega 
brezplačnega zdravljenja samo na podlagi potrdila, ki ga 
izda pristojni krajevni ljudski odbor. 

Obrazec potrdila predpiše ministrstvo za ljudsko 
zdravstvo. 

Za izdajo potrdila se ne pobira nobena taksa. 
Krajevni ljudski odbor mora voditi evidenco izdanih 

potrdil. 
Uporaba potrdite 

9. člen 

Potrdilo mora upravičenec predložiti pristojnemu 
krajevnemu zdravniku oziroma krajevni babici takoj pri 
prvem iskanju zdravniško oziroma babiške pomoči. 

Krajevni zdravnik zadrži predloženo potrdilo in 
vpisuje vanj svoje odredbe. 

Kadar je zdravniška pomoč tako nujna, da bi po- 
menila odklonitev to pomoči življenjsko nevarnost za 
upravičenca, se sme pristojnemu krajevnemu zdravniku 
izjemoma predložiti potrdilo tudi naknadno. 

Stroški za brezplačno sedra«niško pomoč 

10. člen 

Stroški za brezplačno adra^ieoje ofcfQmenjujejo 
okrajne ljudsko odhjor^. 

Okrajih ijudsk. odbou »o dolžni določiti v *vojeiu 
letnem proračunu primerne vsote za stroške tega zdrav- 
ljenja, upoštevaje največje verjetno število upravičencev, 
ki bodo upoi abili piavico do popolnega ali delnega brez- 
plačnega zdravljenju. Za podiago naj služijo okrajnim 
ljudskim odborom podatki o plačilih v preteklem letu in 
-eznami. ki  jih  predložno krajevni ljudski odbori. 

Predložitev računov 

11. člen 

V»i latum o slroäkiU ćU brezplačno zdravljenje se 
inoralo piedkiz.ii tistemu okrajnemu ljudskemu odboru, 
v območju katerega ;e krajevni ljudski odboi, v čigar 
seznamu |e vpisan upravičenec oziroma, če ni vpisan, v 
območju katerega upravičenec stalno prebiva. 

Okrajni Ijudsk odbor pregleda, oceni in izplača 
1>••1•)/.••> račune. 

Posebno je treba paziti pri oceni stroškov za prevoz. 
Zavrniti se morajo računi, kolikor niso v skladu z 

običajnimi ali predpisanimi cenami, in vsi nepotrebni 
stroški. 

Recepte pregleda in strokovno oceni okrajni zdrav- 
nik. <:'-znicrne stro-rke za nepotrebna ali neekonomična 
idrnv.la plača listi, ki j.h je predpisal. Retaksacijo recep- 
tov mora izvršili magister farmacije. Računi morajo biti 
lekarnam plačani v enem mesecu po predložitvi. More- 
bitno ra/.like. nastale zarad, relaksacije, se obračunavajo 
pri piač.iu prihodnjega računa. 

Zoper odločbo izvršilnega odbora okrajnega ljud- 
skega odbora o višini in utemeljenosti predloženih raču- 
nov je dopustna pritožba na ministrstvo za ljudsko zdrav- 
stvo v 15 dneh po vročitvi odločbe. Pritožbo je vložiti 
pri okrajnem ljudskem odboru. 

Odločba ministrstva za ljudsko zdravstvo je do- 
končna. 

12. člen 

Zdravniki v javni službi za zdravljenje in krajevne 
babice za babiško pomoč upravičencem po tej uredbi 
nimajo pravico predlagati računov. 

•lavne lekarne in zdravniki, ki imajo zakonito dovo- 
ljeno hišno lekarno, predložijo računo po prednjem členu 
tromepočno na predpisanih obrazcih. Na magistralna 
zdravil«  morajo dati javne lekarne 20%ni popust. 

13. člen 

Okrajni ljudski odbori morajo vodili natančno evi- 
denco, koliko jo bilo plačanih stroškov za brezplačno 
zdravljenje. Konec leta morajo poročati ministrstvu za 
ljudsko zdravstvo, koliko je bilo plačanih stroškov za 
popolno in koliko za delno brezplačno zdravljenje. 

Povračilo stroškov 

14. člen 

Upravičencem, ki postanejo v treh letih po zadnjem 
letu danega brezplačnega zdravljenja sposobni plačati 
stroške tega zdravljenja, smo okrajni izvršilni ljudski 
odbor po oceni njihovih premoženjskih, pridobitnih, so- 
cialnih in drugih razmer naložiti z odločbo popolno aH 
delno povračilo teh stroškov. 

Zoper to odločbo jo dopustna pritožba na ministrstvo 
za ljudsko zdravstvo v 15 dneh po prejemu odločbe. 
Pritožba se vlaga pri okrajnem ljudskem odboru: 

Odločba ministrstva za ljudsko ađravstoo jo do- 
. temšB3t 
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Eazcasko določbo 

15. člen 
ix. räilce te uredbe bo kaznoval okrajni izvršilni od- 

bor, če dejanje ni težje kaznivo po sodnih kazenskih 
zakonih, L denarno kaznijo do 20.000.— din ali s kaznijo 
odvzema prostosti ali prisilnega dela brez odvzema pro- 
stosti do največ enega leta. 

Denarne kazni se stekajo v socialni sklad okrajnega 
ljudskega odbora. 

Ce se denarna kazen ne moro izterjati, se spremeni 
v kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, raču- 
najoč vsakih začetih 50.— din za en dan prisilnega dela 
brez odvzema prostosti, vendar nadomestna kazen ne 
sme trajati več kot eno leto. 

Zoper kazenske odločbe okrajnih ljudskih odborov 
je dovoljena pritožba na ministrstvo za ljudsko zdrav- 
stvo v 8 dneh po prejemu odločbe. 

Razen tega odgovarjajo državni organi za kršitve 
predpisov te uredb© tudi disciplinsko in odškodninsko 
po veljavnih predpisih. 

Predhodno določbo 

t6. člen 

Ker okrajni ljudski odbori za tekoče proračunsko 
leto nimajo predvidenih zadosti sredstev za plačevanje 
vseh stroškov brezplačnega zdravljenja, se bodo stroški 
za to zdravljenje iz 4. točke 6. člena in iz 1. točke 
7. člena, to je zdravljenje v državnih bolnicah in zdra- 
viliščih za tuberkulozo v Topolščici in Novem Celju v 
tekočem proračunskem letu odpisovali v breme dohod- 
kov teh ustanov na način, kot bo to posebej predpisal e 
pravilnikom minister za ljudsko zdravstvo v sporazumu 
z ministrom za finance LRS. 

17. člen 
Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da izda 

navodila za izvrševanje te uredbe. 

18. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v sUradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 5. maja 1947. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Dr. Ahčin Marjan s. r. Marinko Miha s. r. 

129. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodar- 
stva z dne 23. januarja 1947 in 1. člena zakona o po- 
oblastitvi vlade LRS in njenih članov za določanje kazni 
za upravne prekrške z istega dne (or. list LRS št. 22/5 
in 23/5) izdaja vlada LRS 

uredbo 
o prepovedi klanja ovac 

1. člen 
Do nadaljnje odredbe je na območju Ljudske repu- 

blike Slovenije prepovedano klanje ovac ženskega spola 
v starosti do 6 let. 

2. člen 

Določba 1. člena ne velja za ovce, za katere ht 
ugotovi, da niso primerne za pleme. Neprimernost za 
pleme ugotovita in izdata o tem pismeno potrdilo dva 
člana ovcerejskega odseka pristojne živinorejske zadru- 
ge, kjer pa take zadruge ni, stori to okrajni kmetijski 
referent, okrajni žlvinozdravnik ali kmetijski strokov- 
njak ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

3. člen 

Kolikor ne gre za dejanje, kaznivo po zakonu o za- 
tiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in 
gospodarske sabotaže, se kaznuje vsak, ki prekrši do- 
ločbe 1. člena te uredbe, z odvzemom prostosti ali s 
prisilnim delom brez odvzema prostosti do 1 meseca 
ali z denarno kaznijo od 50 do 1500 din. Denarne kazna 
gredo v korist proračuna LRS. 

4. člen 

Ta uredba velja od petega dneva po objavi v >Urad- 
nem listu LRS«. 

Ljubljana dne 29. maja 1947. 

Minister za kmetijstvo Predsednik vlade LRS: 
in gozdarstvo LRS: Miha Marinko s. r. 

Ing. Jožo Levstik s. r. 

130. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
z dne 23. januarja 1947, Ur. list LRS št. 22/5—47 in 23. 
člena temeljnega zakona o državnih gospodarskih pod- 
jetjih, izdaja vlada LRS 

odločbo 
o ustanovitvi Uprave za turizem in gostinstvo pri 

ministrstvu za trgovino in preskrbo LRS 

1. člen 

Pri ministrstvu za trgovino in preskrbo IJiS se usta- 
novi uprava za turizem in gostinstvo. 

Sedež uprave je v Ljubljani. 

2. člen 

Uprava za turizem in gostinstvo ima v olivini zvez- 
nih predpisov na področju Ljudske republike Slovenije 
splošno vodstvo nad ureditvijo turizma in izvajanjem 
turistične politike, obdeluje in uresničuje načrt turizma 
in gostinstva, prenaša izvajanje teh načrtov na nižje or- 
gane ljudske oblasti, nadzira izvedbo teh načrtov, skrbi 
za pravilno razporeditev gostinske mreže in turističnih 
postojank, stavi predloge za splošni načrt v turizmu in 
gostinstvu, skrbi za napredek turizma, uravnava propa- 
gando turizma, organizira in vodi turistično propagando 
ter vodi razvid gostinskih podjetij in turističnih po- 
stojank. 

Uprava za turizem in gostinstvo je operativni uprav- 
ni voditelj turističnih in gostinskih podjetij republiškega 
pomena in Lma kot talca pristojnost dosedanje uprave 
gostinskih podjetij LRS. 

3. člen 

Uprava za turizem in gostinstvo je pod neposrednim 
vodstvom ministra za trgovino in preskrbo LRS 
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4. člen 
" Uprava ima: 

1. tajništvo za vodstvo pravnih in splošnih zadev 
uprave, 

2. načrtni sektor, 
3. operativni sektor, 
4. dispečersko skupino. 

5. člen 

Upravi aačeluje načelnik, posameznim sektorjem 
voditelji sektorjev. 

Načelnika m voditelje sektorjev postavlja in raz- 
rešuje minister zâ trgovino in preskrbo LRS sporazumno 
6 predsednikom vlade LRS. 

Drugo osebje uprave postavlja in razrešuje mini- 
ster za trgovino in preskrbo po predlogu načelnika upra- 
ve, honorarno in pogodbeno osebje pa načelnik uprave 
v mejah proračuna uprave. 

6. člen 

Načelnik in voditelji posameznih sektorjev in skupin 
ter tajnik sestavljajo kolegij uprave. 

Kolegij je posvetovalni organ načelnika, ki ga ta 
sklicuje na posvet o vseh važnejših tehničnih vprašanjih, 
važnejših vprašanjih operativnega vodstva in načelnih 
vprašanjih, kakor so sestava načrta, ureditev podjetij, 
sklepanje važnejših pogodb, racionalizacija, rekonstruk- 
cija, osnutki pravnih predpisov in podobno. 

Ce se načelnik ne strinja s predlogom kolegija, sme 
vsak član kolegija zahtevati odločitev ministra za trgo- 
vino in preskrbo LRS. Vendar taka zahteva ne zadrži 
izvršitve naloga načelnika. 

7. člen 

Uprava za turizem in gostinstvo vodi računovodstvo 
in upravo po načelih, ki veljajo za državna gospodar- 
ska podjetja. 

8. člen 

Uprava razpolaga za potrebe svojega poslovanja z 
lastnimi finančnimi sredstvi, ki jih črpa iz prispevkov 
podjetij, ki so pod operativnim upravnim vodstvom 
uprave in iz proračuna Ljudske republike Slovenije. 
Ključ določi minister za trgovino in preskrbo sporazumno 
z ministrom za finance LRS. 

Uprava ima svoj letni proračun, ki ga odobri mini- 
ster za trgovino in preskrbo LRS. 

9. člen 

Natančnejše določbe glede organizacije, dela in 
poslovanja uprave, posameznih sektorjev in referatov bo 
predpisal pravilnik, ki ga sestavi uprava in odobri mi- 
nister za trgovino in preskrbo LRS. 

10. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 30. maja 1947. 
S283 zak. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS:        Predsednik vlade LRS: 

Eajfar Tone s. r4 BJiha Marinko s. r« 

PRAV1L•1.GU^•E,HAV0DILA.0DLUČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

•. 
Na podlagi 16. člena uredbe o Pravljenju nepre- 

možnih predpisuje minister za ljudsko zdravstvo LRS 
v sporazumu z ministrom za finance LRS tale 

pravilnik 
o odpisovanju stroškov za zdravljenj»; ncpremožnili 

1. člen 

Bolniški oskrbni stroški za zdravljenje upravičencev 
do popolnega ali delnega brezplačnega zdravljenja v 
državnih bolnicah in v zdraviliščih za tuberkulozo v To- 
polščici in Novem Celju, se v tekočem proračunskem 
letu odpisujejo v breme dohodkov teh ustanov. 

2. člen 

Te odpise izvrši  ministrstvo  za ljudsko  zdravstvo    ? 
LRS z odločbo po temle postopku: 

1. Uprave državnih bolnic in zdravilišč za tuberku- 
lozne pošljejo račune za neplačane stroške zdravljenja 
oseb, razen oseb, ki so se zdravile v breme socialnega 
zavarovanja, pristojnim krajevnim ljudskim odborom v, 
izterjanje. 

Ce gre za osebo, ki je upravičena do popolnega ali 
delnega brezplačnega zdravljenja, ugotovi krajevni ljud- 
ski odbor to upravičenost na ra&unu, kj ga pošlje nato 
okrajnemu ljudskemu odboru v pregled in oceno. 

2. Ako pa je bolmk pri sprejemu ali pozneje pred- 
ložil upravi bolnice oziroma zdravilišča za tuberkulozo 
potrdilo o upravičenosti do popolnega ali delnega brez- 
plačnega zdravljenja, pa pošlje uprava bolnice (zdravi- 
lišča) račune s priključenim potrdilom v pregled in 
oceno neposredno okrajnemu ljudskemu odboru. 

3. Okrajni ljudski odbor preizkusi predložene spise 
pod 1. (in 2.) predvsem pa potrdilo krajevnega ljudskega 
odbora, ali so pogoji upravičenosti v skladu s predpisi 
uredbe o zdravljenju nepremožnih. 

Ce okrajni ljudski odbor ugotovi upravičenost, )X>» 
trdi to na računu, nato pa vrne spis s predlogom za 
odpis upravi bolnice (zdravilišča); če pa ugotovi neupra- 
vičenost izdanega potrdila, pa izda o tem utemeljeno 
odločbo, ki jo pošlje s spisom vred krajevnemu ljud- 
skemu odboru zaradi izterjanja oskrbnih stroškov, upra- 
vo bolnice (zdravilišča) pa obvesti o tem. 

4. Uprave državnih bolnic (zdravilišča za tuberku- 
lozo) napravijo nato sezname vseh upravičencev, sestav- 
ljene po okrajnih ljudskih odborih in predložijo te se- 
zname z oskrbnimi spisi, dokazili in predlogi zaradi 
odpisa ministrstvu za ljudsko zdravstvo. 

Seznami se predlagajo četrtletno. 
5. Ministrstvo za ljudsko zdravstvo pregleda spise 

in odredi odpis v breme dohodkov zdravstvene ustanove, 
ki je sezname predložila, če najde, da je vse v redu; v 
nasprotnem primeru odredi odpravo pomanjkljivosti ozi- 
roma izterjanje stroškov, če prizadeta oseba ni upravi- 
čena do ugodnosti po uredbi o zdravljenju nepremožnih. 

6. Ministrstvo za ljudsko zdravstvo mora voditi na- 
tančno eviû&noo po okrajnih ljudskih odborih o tem, 
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kol.Jw je  bilo odpisanih stroškov   uptavièencem   popol- 
nega oziroma delnega brezplačnega zdravljenja. 

3. člen 
Ta  pravilnik  velja od dneva objave   v  »Uradnem 

listu LRS«. 
Ljubljana dne 5. maja 1947. 

Minister za ljudsko zdravstvo LKS: 
Dr. Ahčin Marjan s. r. 

132. 

Odločba 
iN a podlagi 1. ölena uredbe o odkupu in prometu 

kož domače živino z dne 19. maja 1947 
odločam, 

da  bo odkupovalo surove kože na ozemlju  LRS   iz- 
ključno   Državno podjetje za  promet  s kožami  in 
tekstilijami >Koteks< v Ljubljani. 

Ljubljana dno 27. maja 1947. 
Minister 

za industrijo in rudarstvo LRS: 
Lcskošck Franc s. r. 

133. 

Opozorilo vsem izplačilnim blagajnam 
V »Uradnem listu FLRJ št. 6 z dne 21. 1. 1947 je 

pod zap. št. 49 objavljeno ^Navodilo za izdajanje uredbo 
o višini prispevka državnih uslužbencev in upokojencev 
za socialno zavarovanje«, I št. 282 z dne 15. januarja 
1947, ki je bilo izdano od ministra za finance FLRJ. 

To navodilo je izredne važnosti, ker določa tehnično 
in administrativno izvedbo socialnega zavarovanja držav- 
nih uslužbencev in upokojencev. 

Besedilo se glasi: 
Na podlagi 6. člena uredbe o višini prispevka držav- 

nih uslužbencev in upokojencev za socialno zavarovanje 
predpisujem sprazumno z ministrom za delo FLRJ 

navodilo 
za izvajanje uredbe o visini prispevka državnih 

uslužbencev za socialno zavarovanje 

1. Izplačilne blagajne, ki likvidirajo prejemke dr- 
žavnih uslužbencev in pokojnine osebnih in rodbinskih 
državnih upokojencev, morajo gledati na to, da se v pla- 
čilnih seznamih, začenši s 1. januarjem 1947, redno od- 
teguje: 

a) kot prispevek za zdravstveno varstvo 3% od 
skupnega zneska rednih prejemkov državnih uslužben- 
cev ter osebnih in rodbinskih državnih upokojencev; 

b) kot vloga v uradniški pokojninski sklad oziroma 
v podporni sklad pomožnega osebja v službi države 
3.5% od skupnega zneska rednih prejemkov državnih 
uslužbencev in pokojnin osebnih državnih upokojencev; 

c) kot prispevek za delavska počivališča 0.3°/o od 
skupnega zneska rednih prejemkov državnih usluž- 
bencev. 

V osnovo za računanje teh prispevkov ne spadajo 
rodbinski dodatki, pač pa spadajo stalni mesečni do- 
datki. 

Državnim uslužbencem se torej odteguje vsega sku- 
paj 6.8°/o od rednih prejemkov, povečanih za morebitne 
stalne mesečne dodatke, osebnim državnim upokojen- 
cem 6.5°/o. rodbinskim državnim upokojencem  pa  3% 

od  pokojnine,  v  vseh treh  primerih  brez  •••••••••^• 

dodatka. 
Ud 1. januaarja 1947 se preneha z vseim duoeuuj,ri,, 

odtegljaji  za pokojninske  sklade,   v   Ljudski   it-poum^ 
Hrvatski  pa  tudi  z odtegljaji   za  zdravstveno  .euiraio 
(osrednjico). 

2. Kot državni uslužbenci, na katere se naiu-,,1 . 
predpisi uredbe o višini prispevka državnih Uöiuzuc^v 
za socialno zavarovanje, se štejejo vsi tisti, k, delajo 
v ljudskih skupščinah in njihovih prezidijih, v uiim-ir- 
stvih in drugih organih vlad, izvzemši ministre, v g>a\ 
nih izvršilnih odborih, ljudskih odborih jn njihov • or- 
ganih, v javnih tožilstvih, sodiščih, v vodstvu in strokov- 
nem upravnem aparatu državnih podjetij, ki prejemu,.' 
prejemke po uredbi o ureditvi prejemkov .ivilnih držav- 
nih uslužbencev in drugih javnih uslužbencev zveznih 
ministrstev in ustanov z dne 20. aprila 1945 (Union. 4-i 
DFJ št. 24/45), a niso obvezno zavarovani pri Državnem 
zavodu za socialno zavarovanje. 

Predpisi omenjene uredbe ne veljajo zu tiste držav- 
ne uslužbence, ki so že obvezno zavarovani pri Državnem 
zavodu za socialno zavarovanje. 

Za tiste državne uslužbence, ki prejemajo predni- 
ke po uredbi o ureditvi mezd in plač delavcev m name- 
ščencev v gospodarskih državnih in zasebnih podjetjih, 
v zasebnih ustanovah in organizacijah z dne 20. aprila 
1945 (Uradni list DFJ št. 24/45), a niso obvezno zavaro- 
vani pri Državnem zavodu za socialno zavarovanje, ve- 
ljajo vsi predpisi uredbe o višini prit^pevka državnii 
uslužbencev in upokojencev za socialno zavarovanje. ;z- 
vzcmSi predpise iz 2. člena o povečanju prejemkov. 

Predpisi uredbe, ki se nanašajo na državne ushrž- 
j bence, se uporabijo ustrezno tudi za upokojence bivših 

samouprav. 
3. Redni prejemki ee po 2. členu uredbe povečajo 

natančno za razliko med dosedanjimi in na novo pred- 
pisanimi odtegljaji za socialno zavarovanje. Doslej so 
je pri večini državnih uslužbencev, ki niso bih obvezno 
zavarovani pri Državnem zavodu za socialno za va Rva- 
nje, odtegovalo 2.5% kot vloga v pokojninski ^klad, ce 
so njihovi redni prejemki znašali do 4(300 dinarjev. Ker 
se jim bo od 1. januarja 1947 odtegovalo za socalno 
zavarovanje 6.8%, se jim prejemki povečajo za to raz- 
liko, t. j. 4.3%i. Državnim uslužbencem z rednimi pre- 
jemki nad 4600 dinarjev, katerim se je doslej odtego- 
valo 5% kot vloga v pokojninski sklad, od 1. ianuarja 
1947 pa se jim bo odtegovalo 6.8%, -.o povečajo pre- 
jemki za to razliko, t. j. za 1.8%. Državnim uslužbencem, 
ki prejemajo stalni mesečni dodatek, se povečanje obra- 
čuna posebej za osnovno plačo in posebej za la dodatek. 
N. pr.: Uslužbencu V. položajne skupine, ki ima osnov- 
no plačo 4300 dinarjev in stalni mesečni dodatek 1000 
dinarjev, se poveča osnovna plača za 4.3%, t. j. za 1.S5 
dinarjev in stalni mesečni dodatek za 4.3%, t. j. za 43 
dinarjev, skupaj torej za 228 dinarjev. Povečanje se torei 
ne računa od vsote osnovne plače in dodatka, kar bi po- 
menilo 1.8% od 5300 dinarjev. 

4. Ker se po drugem odstavku iz 2. člena uredbe 
povečanje prejemkov ne vračuna v osnovo za odmero 
davka za zaslužek delavcev jn uslubencev ,n tudi ne v 
osnovo za odmero prispevkov in vlog iz 1. člena uredbe, 
se mora povečanje prejemkov izkazovati v posebnem 
razpredelku plačilnega seznama. Na str. l.r)2 je obrazec 
plačilnega seznama s primerom obračuna za državnesia 
uslužbenca V. položajne skupine, ki prejema .-talni me- 
sečni dodatek 1000 dinarjev in ima enega otroka: 
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v" gornjem primeru je vračunano: Povečanje prejemkov (razpredelek 3): 4.3% od 43U0 dinarjev znaša 
1S5 d narjev. 4.3% od 1000 dinarjev znaša 43 dinarjev, ali skupaj 228 dinarjev. Davek na zaslužek (razpre- 
deiek 6): o<j 4300 dinarjev (po tabeli) znaša 258 dinarjev, od stalnega mesečnega dodatka 1000 dinarjev znaša 
(pr abe!U 26 dinarjev, ali skupaj 284 dinarjev. Prispevek za socialno zavarovanje (razpredelek 7): 6.8% od 
5300 dinarjev, znaša 350 dinarjev. 

Zneski vseh razpredelkov se zaokrožijo na cele di- 
narje tako. da se pare do 0.50 ne upoštevajo, pare od 
0.51 navzgor pa zaokrožijo na cel dinar. 

5. Za državne upokojence se sestavijo posebni pla- 
čilni seznami za osebne upokojence in posebni za rodbin- 
ske. Od pokojnin, ki se ne povečajo po 2. členu uredbe, 
se odteguje kot prispevek za socialno zavarovanje oseb- 
nim upokojencem 6.5%. rodbinskim pa 3% od pokojni- 
ne. Ti odtegljaji se morajo izkazovati v posebnih razpre- 
delkih plačilnih seznamov. Zaposlenim upokojencem se 

te postavke odtegujejo od pokojnin, zmanjšanih po če- 
trtem odstavku 36. člena zakona o ugotovitvi pravice do 
pokojnine in o upokojitvi državnih uslužbencev (Uradni 
list FLRJ št. 93/40). 

6. Odtegujem prispevek za socialno zavarovanje mo- 
rajo izplačila« blagajne nakazati pristojni podružnici Dr- 
žavnega zavoda za socialno zavarovanje najpozneje do 
desetega v naslednjem mesecu in jo o nakazilu obvestiti 
z naslednjim spisom: 

Izplačilna blagajna K štev. 

Državnemu zavodu za socialno zavarovanje 
podružnica 

Kot prispevek za socialno zavarovanje za mesec   
konstnikom: 
za   državnih    uslužbencev    vplačevalcev    v 

uradniški pokojninski sklad s ^kupnim 
zneskom njihovih rednih prejemkov    .    • 

za državnih uslužbencev vplačevalcev v pod- 
porni sklad pomožnega osebja v «lužbi 
države s skupnim zneskom njihovih red- 
nih prejemkov  

za osebnih državnih upokojencev s skupnim 
zneskom njihovih pokojnin  

••   rodbinskih državnih upokojencev s skup- 
nim zneskom njihovih pokojnin  .... 

194.. 

Kot skupni znesek rednih prejemkov se navede vso- 
ta .z razpredelkov 1 in 2 v plačilnem seznamu, kot zne- 
sek prispevka za socialno zavarovanje pa vsota iz raz- 
predelka 7 v plačilnem seznamu. 

Kot pristojno podružnico Državnega zavoda za so- 
cialno zavarovanje je razumeti krajevno pristojno po- 
družnico Državnega zavoda za ••••••• zavarovanje, t. j. 
podružnico, v katere območju je zadevna izplačilna bla- 
gajna. Državni zavod za socialno zavarovanje ima tele 
podružnice: 

v Ljudski republiki Srbiji: Beograd, Niš, Novi Sad 
in Priština; 

v Ljudski republiki Hrvatski: Zagreb. Split. Osijek 
in Sušak: 

v Ljudski republiki Slovemj.. Ljubljana m Maribor; 

194. , se nakazuje zaradi   razdelitve 

din    vsega din 

n «      —" 

» » 
Skupaj din    

Podpis 

v Ljudski republiki Bosni in Hercegovini: Sarajevo, 
Banja Luka in Tuzla; 

v  Ljudski republiki Makedoniji: Skoplje; 
v Ljudski  republiki Crni gori: Titovgrad. 
Pri nakazovanju odtegnjenih prispevokv podružni- 

cam Državnega zavoda za socialno zavarovanje izplačilne 
blagajne niso dolžne pošiljati posebnih individualnih 
seznamov uslužbencev oziroma upokojencev. 

7. S predpisom 5. člena uredbe o višini prispevka 
državnih uslužbencev in upokojencev za socialno zavaro- 
vanje je odpravljeno dosedanje odtegovanje za pokojnin- 
ski sklad polovice prvomesečnih prejemkov na novo na- 
stavljenih uslužbencev in prvomesečne razlike med do- 
tedanjimi in novimi prejemki uslužbencev, k; so napre- 
dovali. Državnim uslužbencem, ki so bili na novo nastav- 
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IjiMi. v mesecu decembru 1946, pa jim prvomesečni pre . 
jeuiki niso biti odtegujem Kito, ker je bil znesek, ki bi 
ga bilo treba odtegniti, večj. od zneska, lu so ga prejeli, 
se ti prejemki naknadno ne odtegnejo. Prav tako se ne 
od i-igne razlika med dotedanjimi m novimi prejemk. 
uslužbencev, ki so napredovali v decembru 1946. 

8. Redni prejemki državnih uslužbencev ;n pokojnin 
državnih upokojencev se imajo od 1. januarja 1947 likvi- 
dirati ob vpošlevanju predpisov uredbe o višini prispev- 
ka državnih uslužbencev in upokojencev za socialno zava- 
rovanje in tega navodila. Ce so bili likvidirani prejemk. 
oziroma pokojnine za mesec januar 1947 po prejsnjiu 
predpisih, jo treba to v teku meseca januarja 1947 spra- 
viti v sklad z omenjenimi predpisi. 

9. Državni uslužbenci, osebni in rodbinski državni 
upokojenci 1er njihovi rodbinski člani izkoristijo svoje 
pravice iz zdravstvenega varstva pri pristojnem zdrav- 
niku Državnega zavoda za socialno zavarovanje, in si- 
cer državni usužbenci in njihovi rodbinski člani na pod- 
lagi potrdila o zaposlitvi, ki ga izda personalni oddelek 
oziroma personalni odsek urada ali ustanove, pri kate- 
rih je državni uslužbence zaposlen, upokojenci in nji- 
hovi rodbinski člani pa na podlagi dokazil, ki so pred- 
pisana v 6. členu odredbe o zdravstvenem varstvu dr- 
žavnih uslužbencev (Uradni list FLRJ št. 88/46). Po 
toh predpisih dokažejo osebni in rodbinski državni upo- 
kojenci pravico do zdravstvenega varstva zase z odločbo 
o odmeri pokojnine in potrdilom blagajne, ki izplačuje 
pokx>jnino, oziroma z odrezkom čeka Poštne hranilnice o 
izplačilu pokojnine /.a mesec, v katerem se zahteva 
zdravstveno varstvo. Rodbinski člani osebnih oziroma 
rodbinskih upokojencev dokažejo svojo pravico do zdrav- 
<tvetroga varstva z omenjeno odioso, polrdilom blair.nno 
(oziroma odrezkom) in s potrdilom ljudskega oblaslva. 
da je tisti, ki zahteva zdravstveno varstvo, zares član 
upokojenčeve rodbine. 

Beograd dne lö. januarja 1947. 
I. št. 282. 

Strinjam   se: 
Minister za delo: 

Vitko Krstulovir s. r. 

Zast. ministra za finance 
minister za industrijo: 

Boris Kidrič s. r. 

Opozarjamo vse izplačilne blagajne, da se  ravnajo 
po sprednjem navodilu. 

Ljtibljana dne 24.  maja 1947. 
Št.  41/16—1946. 

Državni zarod za socialno zavarovanje 
filiala v Ljubljani 

Direktor: 
Hribar France s.  r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 28 z dne 4. aprila 1917: 

209. Osnovni zakon o razlastitvi. 
210. Ukaz o razglasitvi podjetja Javna skladišča d. z o. j. 

v Ljubljani in Carinska javna skladišča d. d. v Za- 
grebu za podjetja splošnega državnega pomena. 

311. Obvezna razlaga drugega odstavka 5. člena zakona 
o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembo 
z dne 27. julija 1946. ' 

212. Uredba o striženju in odkupu volne v gospodarskem 
letu 1947-1948. 

213. Uredba o Rtoča« delavcev in vfljejMčv v. gradbeni 
stroki. 

214. Pravilnik za izvajanje uredbe o ustanovitvi in delu 
tehničnih predstavništev (reprezentanc) inozemskih 
podjetij in  ustanov. 
Popravek uredbo o izvajanju proračuna 
Popravek odločbe o ukinitvi carinarnic na albanski 
meji. 
Popravek tinančnega zakona za splošni državni pro- 
račun za proračunsko leto 1947. 

St. 29 z dne 8. aprila 1947: 
215. Splošni zakon o varstvu gozdov pred požari. 
216. Zakon o izdajanju in razširjanju mladinske in otio 

»ko književnosti • tiska. 
217. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dru- 

štvih, zborovanjih in drugih javnih shodili. 
218. Uredba o ustanovitvi generalnega brodarskega rav- 

nateljstva pri ministrstvu za pomorstvo FLRJ. 
219. Uredba o ustanovitvi glavnega ravnateljstva radio- 

iadustrije m komiteja za radiooddajno službo pri 
vladi FLRJ. 

220. Uredba o ustanovitvi glavnih ravnateljstev ministr- 
stva za trgovino m preskrbo FLRJ. 

221. Uredba o ustanovitvi glavnega ravnateljstva držav- 
nih kmetijskih posestev pri ministrstvu za kmetij- 
stvo in gozdarstvo. 

222. Uredba o klicanju državnih upokojencev v službo in 
o ureditvi njihovih pokojnin. 

22:$. Uredba o ustanovitvi glavne uprave za turizem pri 
ministrstvu za trgovino in  preskrbo FLRJ. 

224. Uredba o zatiranju sramne kuge kopilarjev (durine). 
225. Uredba o spremembi G. člena uredbe o ureditvi pre- 

dnikov  civilnih državnih uslužbencev. 
22ti. Uredb,i o medsebojnem plačevanju obveznosti dr- 

žavniii gospodarskih podjetij, uradov in ustanov. 
227. Uredba o načrtnem razdeljevanju gradbenega mate- 

riala. 
228. Odločba o cenah za odkup volne v letu 1947 za vso 

FLRJ. 
229. Odredba o načrtnem razdeljevanju in potrošnji ve- 

zanih in panelnih plošč. 
230. Odločba o višini dela amortizacije, kj bi se mogel od 

normiranih amortizacijskih stopenj uporabiti za ve- 
lika popravila v posameznih rudarskih proizvodnih 
panogah. 

231. Odločba o višini dela amortizacijo, ki bi se mogel 
od normiranih amortizacijskih stopenj uporabiti za 
velika popravila v posameznih industrijskih proiz- 
vodnih panogah. 

232. Pojasnilo o uporabi prvih sprememb in dopolnitev 
začasne tarife za davek od prometa proizvodov. 
Popravek pravilnika  o pregledu sadnih   izdelkov, 
namenjenih za izvoz. 

St. 30 z «Ino 11. aprila 1947: 
233. Zakon o državnem zaključnem računu za razdobje 

od 1. novembra 1944 do 31. decembra 1945. 
234. Temeljni zakon o skrbništvu. 
235. Zakon o posvojitvi 
236. Zakon o dopolnitvi zakona o poštnih, telegrafskih in 

telefonskih pristojbinah. 
237. Odredba o obvezni setvi bombaža in drugih subtro 

pičnih kultur v letu 1947. 
238. Odločba o pooblastitvi Gospodarskega svela pn vlad 

FLRJ za predpisovanje enotnih cen, veljavnih za vs< 
območje FLRJ, za surovine, pogonski material, pred 
meto množične potrošnje in za storitve, navedene ' 
odjfidM vlade JFJLBJ s dne 14. januarja 1947. 
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239. Pravilnik o spremembah in dopoimtvan pravunika 
o rednih prejemkih pripadnikov narodne milice in 
o dodatkih civilnim osebam, ki so v elužbi pri na- 
rodni milici 

240. Pravilnik o enotni tehniki vodstva poslovnih knjij 
in njih obrazcev za trgovska podjetja kategorije >C«. 
ki izpolnjujejo pogoje iz točke 3 a) v 4. členu zakona 
o enotnem računovodstvu. 

241. Pravilnik o izvajanju uredbe o delovnih knjižicah 
242. Pravilnik o spremembi pravilnika o zobnem zdrav- 

ljenju članov socialnega zavarovanja. 
243. Odredba o določitvi blagajniškega maksima. 
244. Odredba o preskrbi prebivalstva z lignitom na kre- 

dit. 
245. Navodilo o izpolnjevanju delovnih knjižic. 
246. Navodilo o določanju višine stroškov oziroma škode 

po 18. členu zakona o socialnem zavarovanju delav- 
cev, nameščencev in uslužbencev. 

247. Odločba o rokih, v katerih morajo državna gospo- 
darska podjetja republiškega pomena spraviti v 
sklad svoja računovodstva s predpisi zakona o enot- 
nem računovodstvu. 

248. Odločba o izročitvi v prodajo posebnih ovitkov s pa- 
pirjem za pisma, ki se pošiljajo po letalski pošti. 

249. Odločba o obvezni tipizaciji sklopljenih oken siste- 
ma prodel B 4 in B 12. 
Obrazec za vozniško knjižico. 
Obrazec talona. 

Št. 31 z dne 15. aprila 1947: 

250. Ukaz o razglasitvi zavodov za impregniranje v Sla- 
vonskem Brodu, Karlovcu, Sušaku in Hoči za pod- 
jetja splošnega državnega pomena. 

251. Ukaz o razglasitvi kino »Beograd« in kino »Kasina« 
v Beogradu za podjetja splošnega državnega pomena. 

252. Uredba o načrtnem razdeljevanju industrijskega 
blaga. 

253. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
medsebojnem plačevanju obveznosti državnih gospo- 
darskih podjetij, uradov in ustanov z dne 4. apri- 
la 1947. 

254. Odločba o odkupnih cenah za surove kože drobnice 
v letu 1947. veljavnih za vso FLRJ. 

255. Odločba o odkupnih cenah za surove kože živine v 
letu 1947. veljavnih za vso FLRJ. 

256. Navodilo za izvajanje uredbe o medsebojnem plače- 
vanju obveznosti državnih gospodarskih podjetij, 
uradov in ustanov., 

257. Odredba o prostovoljnem in taks prostem odtegova. 
nju prejemkov delavcev in državnih uslužbencev za 
življenjsko zavarovanje pri državnem zavarovalnem 
zavodu FLRJ. 
Popravek uredbe o davku na dediščine in darila. 
Popravek zakona o ureditvi plačilnega prometa z 
inozemstvom (deviznega zakona). 
Bopravek uredbe o trošarini. 

St. 32 z dne 18. aprila 1947: 
258. Ukaz o razglasitvi gradbenega podjetja za fundira- 

nje >TemeIj« v Beogradu, za podjetje splošnega dr- 
žasmega pomena. 

^••. Uredba o začasnih normah m začasmb. tehničnih 
predpisih v gradbeni stroki. 

.-!60. Pravilnik o razglašanju udarnikov oa mladinski pro. 
gi Samac—Sarajevo. 

201. Pravilnik o ureditvi in delu tečajev za splošno izo- 
brazbo in strokovnih tečajev za vojaške vojne in- 
valide. 

262. Pravilnik o enotni tehniki vodstva poslovnih knjig 
in njih obrazcev za proizvajalne obrte kategorije 
>C«, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 3a) v 1. členu 
zakona o enotnem  računovodstvu. 

263. Pravilnik o preskrbi obiskovalcev turističnih, kli- 
matičnih in kopaliških krajev z življenjskimi potreb- 
ščinami v turistični sezoni 1947. 

264. Navodilo za državne urade, ustanove in podjetja, ki 
izvajajo investicijska dela, o odobravanju avansov 
gradbenim in montažnim podjetjem 

265. Odredba <? času in načinu odkupa volne v gospodar, 
skem letu 1947-1948. 

266. Odredba o socialnem zavarovanju obsojencev. 
267. Odločba o oprostitvi radio komiteja pri vladi FLRJ 

plačila carine in drugih davščin za radijski mate- 
rial, ki se uvaža iz inozemstva. 
Popravek o zatiranju sramne kuge kopitarjev (du. 
rine). 

Št 33 z dne 22. aprila 1947: 

268. Odlok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi uredb, 
ki jih je izdala vlada FLRJ v dobi od 20. februarja 
1946 do 4. julija 1946 na podlagi zakona o poobla- 
stitvi vlade FLRJ za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva. 

269 Odlok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi uredb, 
ki iih je izdala vlada FLRJ v dobi od 16. julijd 1946 
do 10. mai ca HM7 na podlagi zakona o pooblastitvi 
vlade FLRJ za izdajanje uredb na področju narod- 
nega gospodarstva. 

270. uredba o likvidaciji poslov glede kmečkih dolgov. 
271. Navodilo za izvajanje volivne pravice vojaških oseb, 

ki služijo '- kadru, pri volitvah v ljudske odbore. 
272. Obrazca k navodilu vlade FLRJ za izvajanje «divne 

pravice vojaških oseb, ki služijo v kadru pri vo- 
litvah v ljudske odbore. 

273. Odredba kako plačuje jugoslovanska armada dobav- 
ljeno blago ali opravljene storitve. 

274. Odločba o dopolnitvi poštne, telegrafske in telefon- 
ske taksne tarife. 

275. Odločba o rednih letalskih znamkah. 
Popravek odločbe o odkupnih cenah za surove kože 
drobnice a letu 1947. 
Popravek zakona o menici. 

Št. 34 z dno 25. aprila Vt *7î 

276. Navodilo o izplačilu pogrebnir s v primeru smrti 
aktivnih m upokojenih država7/!) uslužbencev. 

277. Odločba o dovoljenju obnove dela društvu federa- 
cije esperantistov Jugoslavije«. 

izdaja: >Oradal list LRS«. — Oredalk: Ivo Lapajno; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. — Naročnina: me- 
sečno dm 24—. četrtletno: din 70.—, polletno din 135.—, celoletno din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50, 
veafea nadaljnja pola dia $.**, — Uredništvo in  upravniStvo: Ljubljana. Gregorčičeva nI. 23   Tel ravnatolistvo 49-40, 

esadajäLvo •%• nocaxnföyo JS-Tâ. Cek, rač. 60-404033. 



Poštuinn   plaćana   »   gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 7. junija H>47 Številka 23. 

VSEBINA; 

184. Uredba o številu in o načinu volitev delegiranih odbor- 
nikov za okrožne abore, ki volijo predsednike, sodnike in 
sodnike porotnike okrožnih sod š5. 

135. Navodilo za izvajanje uredbe o likvidaciji kreditnih zadrug 
z dne 17. aprila 1947. 

13C. Navodila za izvajanje uredbe o obvezni prijavi površin 
in uporabe zemljišč. 

137. Pravilnik o poslovnih knjigah za odvetniške pisarne, 
138. Odredba o zavarovanju redke flore. 
139. Odredba o pnstoibinab za babiško pomoč. 
141). Odločba  o viš ni dela  dobička,  s  katerim  »mejo  državna 

gostinska  podjetja  republiškega   pomena samostojno   raz- 
polagati. 

—  Popravek. 

UREDBE, ODREDBE, NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

134. 

Na podlagi 21. člena točke a) zakona o ureditvi ljud- 
skih sodišč (odlok o potrditvi sprememb in dopolnitev 
v zakonu o ureditvi ljudskih sodišč z dne 23. XII. 1946, 
Uradni list FLRJ št. 746/5) predpisuje vlada Ljudske re- 
publike Slovenije tole 

uredbo 
o Številu in o načinu volitev delegiranih odbornikov 
za okrožne zbore, ki volijo predsednike, sodnike in 

sodnike porotnike okrožnih sodiš« 

1. člen 

Predsednika, sodnike in sodnike porotnike okrožne- 
ga sodišča voli in razrešuje dolžnosti okrožni zbor dele- 
giranih odbornikov okrajnih in mestnih ljudskih odbo- 
rov iz območja okrožnega sodišča. 

Okrožnemu zboru delegiranih odbornikov poda 
okrožno sodišče poročilo po 27. členu zakona o ureditvi 
ljudskih sodišč; njemu je tudi odgovorno za svoje deio. 

Okrožni zbor delegiranih odbornikov zaseda na se- 
dežu okrožnega sodišča. 

2. člen 

Posamezni okrajni oziroma mestni ljudski odbori 
volijo: 

a) v okrožni zbor za območje okrožnega sodišča v 
Celju 21 odbornikov, in sicer: 

. Celje mesto 3, Celje okolica 6, Konjice 2, Mozirje 3, 
Šmarje 3 in Trbovlje 4; 

b) v okrožni zbor za območje okrožnega sodišča v 
Ljubljani 36 odbornikov, in sicer: 

Grosuplje 3, Jesenice 4, Kamnik 4, Kranj 5, Ljub- 
ljana okolica 5, Rakek 2, Škofja Loka 2 in glavho mesto 
Ljubljana 11; 

c) v okrožni zbor za območje okrožnega sodišča v 
Mariboru 41 odbornikov, in sicer: 

Lendava 3, Ljutomer 3, Maribor mesto 7, Maribor 
okolica 5, Murska Sobota 6, Prevalje 4, Ptuj 7, Radgo- 
na 3 in Slov. Bistrica 3; 

č) v okrožni zbor za območje okrožnega sodišča v 
Novem mestu 18 odbornikov, in sicer: 

Črnomelj 3, Kočevje 2, Krško 6, Novo mesto 4 in 
Trebnje 3. 

3. člen 

Delegirane odbornike volijo okrajni oziroma mestni 
ljudski odbori na svojem prvem lednem zasedanju. Ce 
ljudski odbor ne določi drugače, se volijo delegati tajno 
z listki. 

4. člen 

Okrajni oziroma mestni ljudski odbori sporočijo iz- 
volitev delegiranih odbornikov ministrstvu za pravosodje 
LRS. Po predlogu ministrstva za pravosodje LRS skliče 
Prezidij Ljudske skupščine LRS okrožni zbor delegiranih 
odbornikov k prvemu zasedanju. 

5. člen 

Na prvem zasedanju izvoli okrožni zbor delegiranih 
odbornikov predsednika in tajnika okrožnega zbora ter 
njuna namestnika. 

6. člen 

Predsednik vodi zasedanje okrožnega zbora, tajnik 
vodi zapisnik o zasedanju. 

Med dvema zasedanjema okrožnega zbora pripravita 
predsednik in tajnik zasedanje okrožnega zbora, ga skli- 
četa ter izvršita njegove sklepe. 

Zadržanega predsednika ali tajnika nadomešča nje- 
gov namestnik. 

7. člen 

Okrožni zbor delegiranih odbornikov se skliče od 
časa do časa, kadar koli se v okviru 1. člena te uredbe 
pokaže za to potreba. 

Predsednik in tajnik morata sklicati zasedanje 
okrožnega zbora tudi po zahtevi vsakega okrajnega ali 
mestnega ljudskega odbora z območja okrožnega sodišča, 
po zahtevi ene tretjine vseh delegiranih odbornikov, po 
zahtevi Prezid:ja Ljudske skupščine LRS in po zahtevi 
ministrstva za pravosodje LRS. 
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ti. ćien 
Okrožni  zbor delegiranih odbornikov sme na vsa 

libili Gledanju razrešiti dolžnosti predsednika in tajnika 
okrožnega zbora in njuna namestnika in na njib mesto 
izvoliti nove. 

9. člen 
Zasedanja okrožnega zbora delegiranih odbornikov 

so javna; okrožni zbor sme samo iz upravičenih razlogov 
odločiti drugače. 

Okrožni zbor delegiranih odbornikov veljavno skle- 
pa, če je na zasedanju navzoča večina odborn'kov. 

Okrožni zbor delegiranih odbornikov odloča z večino 
glasov navzočih odbornikov.       • > ^ .  • 

.     /. 10. člen r' 
Služba delegiranega odbornika Je častna in pravilo- 

ma brezplačna. 
Okrajni in mestni ljudski odbori emejo odobriti de- 

legiranim odbornikom, ki niso s sedeža okrožnega sodi- 
šča, povračilo dejanskih stroškov, ki so jih imeli z oprav- 
ljanjem te službo. 

11. der 
Služba delegiranega odbornika preneha, če ga ljud- 

ski odbor, ki ga je izvolil, odpokliče ali če neha biti član 
1••• ljudskega odbora. Na mesto odbornika, ki mu je 
s!:iba prenehala, izvoli ljudski odbor takoj novega od- 
bornika. 

' . / 12. člen   "    ••  <• v *   -   . 
Kolikor ni določeno a to uredbo drugače, veljajo za 

delo okrožnega zbora delegiranih odbornikov splošne do- 
ločbe zakona o ljudskih odborih. 

13. člen    " •   • 

Mrnister za pravosodje LRS Je pooblaščen, da daje 
la izvajanje te uredbe potrebna pojasnila in navodila. 

14. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 1. junija 1947. 
S—130 zak. 

Minister za pravosodje LRS:        Predsednik vlade LRS: 
Dr. Jože Pokorn s. r. Milia Marinko s. r. 

135. 

Na podlagi 77. člena ustave LRS izdaja vlada LRS 
tole 

navodilo 
2a izvajanje uredbe o likvidaciji kreditnih  Zudrng 
z dne 17, aprila 1947 (Ur. list LRS z dno 19. aprila 

?947, št. 16): 

1. Predpisi uredbe veljajo tudi za Zadružno zyezo, 
•. • o. j. v Ljubljani v likvidac ji in za Zvezo slovenskih 
zauriig, z. z o. i. v Liubliani y likvidaciji. 

Ü. Predpisi 4. člena uredbe veljajo tudi za doseda- 
nje upravne odbore kreditn.h zadrug, ki do uveljavljenja 
te uredbe že niso bile v likvidaciji. 

lil. Minister za finance je pooblaščen, da izda na- 
daljnja morebiti še potrebna navodila in pojasnila. 

Ljubljana dne 21. maja 1947. 
St. S—281 zak. ; 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Polič Zoran s. r. Miha Marinko s. r. 

136. 

Na podlagi 8. člena uredbe zvezne vlade o obvezni 
prijavi površin in uporabe zemljišč z dne 19. maja 1947 
(Ur. list FLRJ št. 329/43) Izdaja vlada LRS na predlog 
predsednika načrtne komisije 

navodila 
za izvajanje uredbe o obvezni prijavi povrim in 

uporabe zemljišč 

1. člen 
Prijaviti je treba vsako zemljišče občeljudske imo- 

vine, zadružne lastnine ali lastnine zasebnih fizičnih ali 
pravnih oseb, če meri nezazidana površina zemljišča nad 
500 m2. 

2. člen 
Prijavo izvrši lastnik zemljišča za vse svoje zemljišče 

ne glede na to, ali ga sam izkorišča ali ne. 
Prijavo izvrši za zemljišča, ki so v dolgoročnem za- 

kupu ali užitku, tudi vsak zakupnik ali uživalec zem- 
ljišča. 

Kot zakupnik velja tisti, ki izkorišča določeno zem- 
ljišče za daljšo dobo, to je veaj za 5 let. 

Praviloma mora izvršiti prijavo lastnik, zakupnik ali 
uživalec sam. 

Ce je lastnik, zakupnik ali uživalec iz tehtnih razlo- 
gov zadržan, poda prijavo član njegove rodbine, skrbnik 
ali namestnik. Za zasebne pravne osebe izvrši prijavo 
oseba, ki je po zakonitih predpisih in po pravilih upra- 
vičena za zastopanje. Občeljudsko imovino prijavi držav- 
ni organ, ki jo neposredno upravlja. Zadružno imovino 
prijavi upravni odbor zadruge. 

3. člen 
Prijava se izvrši pri krajevnem (mestnem, rajon- 

skem) ljudskem odboru prijaviteljevega stalnega biva- 
lišča. 

4. ûien 
Popis se izvrši po stanju 81. maja 1947. Prične se 

15. junija 1947 in se mora izvršiti do 16. Julija 1947, 

6. člen 
Podrobnejši postopek za popis predpiše načrtna ko- 

misija LRS po svojem statističnem uradu, ki izda tudi 
potrebno obrazce. 

Pri statističnem uradu načrtne komisije LRS se usta- 
novi popisna komisija, sestoječa iz članov načrtne komi- 
sije In gospodarskih ministrstev. Komisija pripravi po- 
pis, in nadzira njegovo izvedbo. 
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6. člen 

Popis organizirajo in vodijo okrajni izvršilni odbo 
ri, ki sestavijo v ta nameri okrajne popisne komisije. Te 
komisije so sestavljene iz 6—10 članov. 

7. člen 

Popis sam Izvrše krajevni (mestni, rajonski) ljudski 
odbori s posebnimi popisovalci in obveščevalci. Število 
popisovalcev in obveščevalcev mora biti tolikšno, da se 
popis izvrši v določenem roku. 

8. člen 

Za zemljiške površine posameznih gospodarstev se 
uvedejo pri krajevnih (mestnih, rajonskh) ljudskih od- 
borih zemljiški listi, ki so javne listine. Zemljiški listi ob- 
segajo preskušene podatke prijav. 

Prijavitelju se «da prepis zemljiškega lista. 

9. člen 

Ta navodila veljajo od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

Ljubljana dne 4. junija 1947. 
III—780/1—47. 

Predsednik 
načrtne komisije LRS: 

Kraigher Sergej s. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko e. r. 

PHMIIMK1.0DREDBE.NAV0DILA.QIÌLUCBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

137. 

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o od- 
vetništvu z dne 12. XII. 1946, Uradni list FLRJ štev. 
716/102, predpisujem v sporazumu z ministrom za pra- 
vosodje LRS tale 

pravilnik 
o poslovnih knjigah za "odvetniške pisarne 

1. člen 

Odvetnik mora voditi v zvezi s svojim odvetniškim 
delom téle poslovne knjige: 

1. dnevnik, 
2. knjigo strank. 

2. člen 

Dnevnik in knjiga strank morata biti vezana in po- 
trjena od finančnega odseka pristojnega ljudskega od- 
bora. Posamezni listi morajo biti označeni z zaporednimi 
številkami. Knjiga strank ee sme voditi tudi v obliki 
kartoteke. 

3. dien 

V dnevnik se vpisujejo: 
1. zneski, ki jih odvetnik prejme od stranke ali pa 

od drugih oseb za njen račun; 

2. izdatki in izplačila, opravljena za stranke; 
3. ca opravljeno delo zaračunani zneski; 
4. stroški odvetniške pisarne  (režijski stroški). 

Vsi ti poslovni dogodki se vpisujejo po kronološkem 
redu posamič pod rednimi številkami, ki teko vsako leto 
znova od redne številke 1 dalje; vpisati se morajo tiste- 
ga  dne,  ko  so  se   pripetili. 

Dnevnik se vodi po obrazcu št. 1. 

4. člen 

V knjigi strank se vodi za vsako etranko poseben 
račun. 

Vse zneske, ki se v dnevniku knjižijo v dobro ali na 
breme strank, jo treba dnevno prenesti iz dnevnika v 
knjigo strank. 

Knjiga strank se vodi po obrazcu st 2, 

5. člen 

Dnevnik in knjigo ßtrank je treba voditi po načelih 
rednega knjigovodstva in morata dati vsak čas natančno 
in popolno sliko odvetnikovega poslovanja. 

Vpisi se morajo vpisati s črnilom (strojem) in biti 
čitljivi. Predrugačenje in brisanje vpisov je prepovedano; 
čo je treba kaj popraviti, naj se to napravi s prečrta- 
njem, vendar tako, da ostane prvotno besedilo čitljivo. 
Med posameznimi vpisi ne smejo biti prazne vrste, vrste, 
ki jih ni mogoče porabiti za vpise, se prečrtajo z vodo- 
ravno črto. 

6. člen ' 

Ce stranka ali druge osebe za račun stranke ne 
opravijo plačila po pošti ali denarnem zavodu, mora 
odvetnik izdati potrdilo o plačilu. 

Potrdilo mora Imeti redno številko, datum in podpia 
osebe, ki je plačilo sprejela. V potrdilu mora biti nave- 
den plačani znesek, oseba, ki je plačala, za čigav račun 
in v kateri zadevi je plačala. 

Potrdila morajo biti kopirana, kopije potrdil mora 
odvetnik hraniti 5 let. 

7. člen 

Ce odvetnik ne vodi knjig ali jih" ne vodi v redu, se 
kaznuje po predpisih, ki veljajo za neredno knjigovod- 
stvo. Ta kazen ne Izključuje odvetnikove disciplinske 
odgovornosti za opustitev knjigovodstva ali za neredno 
knjigovodstvo (drugi odstavek 17. člena zakona o odvet- 
ništvu), 

"' '   * 8. člen 

Pravilnik dobi veljavo z dnem, ko bo uveljavljena 
tarila za odvetniške nagrade po četrtem odstavku 18. 
člena zakona o odvetništvu. 

Ljubljana dne 4. junija 1947t 

Št. 5109/71 

Soglašam: 
Minister za pravosodje LRS: 

Dr. Jože Pokom s. r. 
Minister za finance LRS: 

Zoran Polič s. r. 
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Obrazce št. 1. 
Str. 

Dnevnik za 1. 194  

Red. 
štev. 

1 

Da- 
tum 

2 

Red. 
itev. 
spisa 

3 

Zadeva 
Stran 
knjige 
strank 

Nagrada Pre.emki 
in  izdatki zi. 
račun  stranke 

Izdatki 
pisarne 
(režija) 

Pripombe zaračunana 
plačana 

it. znesek 'prejemki izdatki 

4 5 6 7 8 9 10 11 '           12 

Na vodilo: 

1. V 2. razdelek se vpišeta dan in mesec knjiže 
2. v  3. razdelek ee vpiše številka, ki jo je dobil 
3. v 4. razdelku se na kratko opiše opravilo (na 

zastopanje na razpravi dne   „  v zadevi  
4. v 6. in 7. razdelek se vpiše nagrada, zaračuna 

po kateri nagrada pripada, v 7. razdelek pa znesek na 
5. v 8. razdelek se vpiše znesek, ki ga je odvet 
6. v 9. razdelek se vpiše vse, kar odvetnik prejme 

njen račun (plačane takse, potni stroški, pričnine, poštni 
navo sodnih stroškov ali svojih efektivnih izdatkov, ka 
10. razdelek pa je treba vpisati vse, kar je odvetnik izda 

7. v 12. razdelek naj se vpišejo morebitna pojas 

nia; 
spis v odvetniški pisarni; 
primer »plačana taksa za tožbo N. N.-c q]i >nagradn za 
 <); 
na za opravilo, in sicer v 6. razdelek tarifna postavka, 
grade po tarifi; 
nik prejel od stranke kot nagrado za opravilo; 
od stranke, bodisi kot povračilo zneskov, izplačanih na 

ne, izvedenine in podobno), ali kot predujem za porav- 
kor tudi zaradi izplačila drugim osebam  (depoziti). V 
1 za račun stranke, za kateri koli pravkar našteti namen; 
nila za posamezne vknjižbe. 

Str. 

Ime in naslov stranke 

Obrazec St. 2. 

Knjiga strank 

Datum 
Redna 

št dnev- 
nika 

Redna 
štev. 
spisa 

Zadeva 

Nagrada Prejemki in izdatki 

Pripombe zaračunana 
pla- 
čana 

za račun stranke 

prejemki izdatki tek. 
štev. znesek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N a vod i lo : 

1. V 1. razdelek se vpiše dan, mesec in leto knjiženja; 
2. v  4. do 9. razdelek se vpišejo isti podatki kakor v 4. ter 6- do 10. razdelek dnevnika. 

138. 
Na podlagi splošnega zakona o varstvu kulturnih 

spomenikov in naravnih redkosti z dne 4. oktobra 1946 
(Ur. list FLRJ z dne 8. oktobra 1946, št. 81) in na pred- 
log Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje kul- 
turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije 
izdaja ministrstvo za prosveto LRS 

odredbo 
o zavarovanja redke flore 

1. člen 

Ne smejo se trgati, ruvati, prodajati, ponujati y 
nakup, in. izyazâU téle rastline^ -   -----      — - 

et 

3. 
4. 

1. košutnik ali rumeni svisò (Gentiana lutea L 
var. symphyandra Mrb.) 

2. Fröhlichov   svedre   ali   Fröhlichov   svišč   (Gen- 
tiana Fröhlichii Hladn.), 
panonski svišč (Gentiana pannonica Scop.), 
Clusijev svišč (Gentiana Clusii Pers. et Song.), 

5. Sternbergov klinček ali resasti klinček (Dianthus 
Sternbergii Sieb.), 

6. opojna zlatica (Ranunculus thora h.), 
7. črna murka (Nigritella nigra L.), 
8. rdeča murka (Nigritella rubra Rieht.), 
0. lepi čeveljc ali   lepi   ceptec  (Cypripedium cal- 

ceolus L.), 
10. Blagajev volem ali igalka  (Daphne Blagayana 

Freyer.), 
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11. dišeči ali blagodiaeći volćin ali jožefica (Daphne 
••••••• L.), 

12. progasti voie:u (Daphne etriata Tratt.), 
13. iovorolistni ali lovorikasti volcm ah volčji koren 

(Daphne laureola L.), 
14. planinska možina (Eryugium alpinum L.), 
15. kranjski jeglič (Primula carniolica Jacq.), 
16. lepi jeglič ali avrikelj (Primula auricula L.), 
17. dolgocvetni jegl.č (Primula longiflora A1LJ, 
18. Zoisova vijolica (Viola Zoisii Wulf.), 
19. rogata vijolica (Viola cornuta L.), 
20. Zoisova zvončnica (Campanula Zoisii Wulf.), 
21. cesarski   silj   aH   cesarski   koren  ali  jasčarica 

(Peucedanum ostruthium L.), 
22. planika ali očnica ali pečnica (Leontopodlum al- 

pinum Cass.), 
23. kranjska bunika (Soopolia carniolica Jacq.), 
24. Hladnikova bunika  (Scopolia Hladnikiana Blat- 

zov.), 
25. srednja rosika (Drosera Intermedia Hayne), 
26. okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia L.), 
27. beli planinski mak (Papaver Sendtneri Kern.), 
28. rumeni planinski mak (Papaver Kerneri Hay.), 
29. triglavska roža (Potentilla nitida L.), 
30. jesenček (Dictamnus albus L.), 
31. rdeči dežen (Heraclium siifolium (Scop.) Rechb.), 
32. rožmarinka (Andromeda polifolia L.), 
33. rjasti eleo (Rhododendron ferrugineum L.), 
34. dlakasti sleö (Rhododendron hirsutum L.) — toda 

samo na Dolenjskem, Notranjskem in v Zasavju, 
85. rdeči zvončki (Cortusa Matthioli L.), 
36. madronščlca (Linaria alpina (L.) Mill.), 
37. rožnati kačjak (Scorzonera rosea W. K.), 
38. zlati klobuk (Lilium martagon L.), 
39. zlato jabolko (Lilium carniollcum Bernh.)], ; 

fi. člen    . 

Na rastline, navedene v 1. členu, ki eo vzgojene na 
zasebnih vrtovih, se ta odredba ne nanaša, vendar ee 
mora njihov izvor dokazati e potrdilom domačega kra- 
jevnega ljudskega odbora. 

3. člen 

V znanstvene namene sme Zavod za varstvo in znan- 
stveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti Slovenije dovoliti Izjeme od izdane prepo- 
vedi o trganju v 1. členu navedenih rastlin. 

1 4. člen 

Javni nadzorstveni organi, posebno pa gozdno în 
lovsko varstveno osebje, in organi, ki Jim je poverjeno 
trino nadzorstvo, so dolžni, da nadzirajo Izvrševanje te 
odločbe. Kršilce te odredbe morajo naznaniti pristojnemu 
okrajnemu javnemu tožilcu, jim odvzeti rastline, ki so 
v njihovih rokah in zapleniti orodje, e katerim je bilo 
kaznivo dejanje izvršeno. ..„-•-+. 

.... ,-.,»•»' 
6. člen 

Prestopki te ociredbe so kaznivi po 18. členu sploš- 
nega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in narav- 
nih redkosti z globo do 25.000 din; • hujših primerih pa 
s prisilnim delom brez odvzema prostosti. 

Za p os too ek ca grvj stopnji «o pristojna okrajna 
sodišča^ 

6. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS.< 
Ljubljana dne 27. maja 1947. 
IV. št. 8071/3. 

Minister za prosveto LRSt 
Lidija Scntjurc s. r. 

138. 
Na podlagi 12. člena uredbe vlade LRS o službi kra- 

jevnih babic (Uradni list LRS z dne 3. maja 1947, št 18} 
predpisujem tole 

odredbo 
o pristojbinah za babiško pomoč 

1. člen 
Za babiško pomoč 1• druge babiške storitve s» pobi« 

rajo téle pristojbine: -*v' 

din 
860.-» 
540.-1 

90.-» 

270/—, 
200.-I 

za rojstvo enega otroka    •    .    *    « 
za rojstvo dvojčkov .    ,    .    • 
za vodstvo poroda, ki ga je pričela ba- 

bica, a je dokončan v bolnici. 
za rojstvo otroka, Id je v prvih deeetih 

dneh umrl     .•....«• 
za rojstvo mrtvorojenega otroka     ,   « 

• 
Za babiško pomoč, ki jo nudi zdravniku pri «JcdtOtt* 

čanju splava, prejme babica 120.—> din. 
«  « --•**•- 2. člen 

Te pristojbine veljajo za babiško pomoč In 'drage 
storitve, ki jih nudijo krajevne In zasebne babiee gre* 
možnim ali socialno zavarovanim bolnicam. * •>"- 

a člen '        ' 
Babiška pomoč, ki jo nudijo krajevne baUice pliftÖfc 

.uOzmožnim in socialno nezavarovanim porodnicam, je 
brezplačna. Če taki porodnici nudi babiško pomoč v •£• 
In zaradi zadržanosti krajevne babice zasebna babiee, 
ima pravico do nagrade po tej tarifL Nagrado Ji tepteftt 
okrajni ljudski odbor na podlagi potrdila krajevne ba« 
biče, da je bila ta zadržana in t navedbo vzroka jadu 
žanoatL 

4. Člen 
Kršitve te odredbe bodo kaznovali okrajni (vavAnlf 

izvršilni odbori i denarno kaznijo od 50 do 1600 din, t 
težjih primerih s kaznijo odvzema prostosti oziroma prt« 
silnega dela brez odvzema prostosti do 80 dni. 

Denarne kazni se stekajo v sodami sklad tistega 
okrajnega ljudskega odbora, ki je kazen Izrekel; če se 
denarna kazen ne more izterjati, se izpremeni v kazen 
prisilnega dela brez odvzema prostosti, računajoč vsakih. 
50 din za en dan prisilnega dela brez odvzema prostosti* 

5. člen 
Ta odredba velja od dneva objave • >TJradnem Uffa 

LRS«. 
Ljubljana dne 80. maja 1047. 
St. 3371/3—Vb. Minister 

za ljudsko zdravstvo LRS: 
Pjr. Marjan AWäa §> t. 
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140. 

Na podlagi drugega odstavka 8. Člena in v zvezi s 6. 
Členom uredbe o strošk.h in dobičku državnih gostinskih 
podjetij (Uradni list FLRJ 764/106 z dne 31. decembra 
1946) in na predlog ministra za trgovino in preskrbo 
LKS izdajam tole 

odločbo 
o višini dela dobička, s katerim smejo državna go- 
stinska   podjetja  republiškega  pomena  samostojno 

razpolagati 

1. Skupni znesek dobička državnih gostinskih pod- 
jetij republiškega pomena, ki se knjiži v korist samega 
podjetja, se uporabi takole: 

3 75% podjetje samostojno razpolaga za lzvennačrtne 
investicije, za boljšo ureditev ter za dvig ravni racional- 
nega in kulturnega poslovanja podjetja, 

25% pa uporabi podjetje za investicije in racionali- 
zacijo po načrtu ter za načrtno povečanje obratnih sred- 
stev. 

2. Neizkoriščeni del tega dobička gre v korist pro- 
računa organa, ki je podjetje ustanovil. 

3. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, izvaja pa se od 1. januarja 1947. 

Ljubljana dne 23. maja 1947. 
št. 121697-1947. Mklister M flnance LRS. 

PoliC Zoran s. r. 

Popravek 
V uredbah, objavljenih v >Uradnem listu LRS« štev. 

21 z dne 24. maja 1947, je treba popraviti téle napake: 
»Uredba o davku na dohodek«: 
v 18. členu mora namesto besede »kraja« stati pra- 

vilno beseda »okraja«; v 35. členu mora sedanji tretji 
odstavek stati na koncu člena kot 4. odstavek; v drugem 
odstavku 41. člena mora namesto besed >na 10%« stati 
pravilno »za 10%«; v četrtem odstavku 48. člena mora 
namesto besede »sestavni« etati pravilno beseda »se- 
stavi«; v 66. členu mora namesto besede »delež« stati 
pravilno beseda »sedež«; v 67. Členu mora namesto be- 
sedo »šestkratnim« stati beseda »petkratnim«; v 68. čle- 
nu mora namesto besede »šestkratnega« stati pravilno 
beseda »petkratnega«. 

»Uredba o krajevnem samoprispevku«: 
v 16. členu mora namesto besed »na vpogled 15 dni« 

etati pravilno »na vpogled 10 dni«. ; 
»Uredba o trošarini«: 
v 5. členu se mora za besedo »psa«, uvrstiti Beseda 

»vozil«; v prvem odstavku 6. člena mora namesto besede 
»kraja« stati pravilno beseda »okraja«. 

Uredništvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 35 z dne 29. aprila 1947: 

278. Uredba o ustroju in poslovanju jugoslovanskih" dr- 
žavnih i železnic. 

279. Uredba o plačah kmetijskih delavcev. 

St. 36 z dne 30. aprila 1947: 

280. Zakon o petietnem načrtu za razvoj narodnega go. 
spodarstva FL11J v letin 1947—1951. 

Si. 37 z dne 30. aprila 1947: 

281. Odredba o minimalnih rentah in pokojninah, pod* 
porah in odpravninah Iz socialnega zavarovanja. 
Popravek uredbe o načrtnem razdeljevanju indu- 
strijskega blaga. 

St. 38 z dne 6. maja 1947: 

282. Obvezna razlaga 1. točke 5. člena zakona o taksah". 
283. Obvezna razlaga 82. člena zakona o državnih usluž- 

bencih. 
284. Obvezna razlaga 2. točke člena zakona o odvetni- 

štvu. 
285. Obvezna razlaga drugega odstavka L člena zakona 

o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe. 
286. Odredba o odkupnih cenah belih žit v gospodar- 

skem leta 1947/48. 
287. Odredba o odkupnib cenah za koruzo v zrnu in 

storžu v gospodarskem letu 1947/48. 
288. Odločba o upravi premoženja zaplenjenih in sekve- 

etnranih zavarovalnic. 
289. Navodilo za izvajanje zakona o reševanju delovnih] 

sporov. 
290. Navodilo e uporabi 6. In 15. člena uredbe o plačali 

delavcev • vajencev v gradbeni stroki. 
291. Odredba o prenosu devizne kontrole od Narodno 

banke FLRJ v pristojnost oddelka za plačilni pro- 
met z inozemstvom finančnega ministrstva. 

292. Odločba o obveznem standardu za žagan les iglavcev. 
293. Odločba o obveznem standardu za neobdelan les. 
294. Odločba o začasnih normah in začasnih tehničnih" 

predpisih v gradbeni stroki. 

St. 39 z dne 9. maja 1947: 
295. Ukay o.pomilostitvi vojaških oseb. 
296. Ukaz o razglasitvi, da so obvezna pravna pravila o 

kaznovanju gozdnih prekrškov iz zakona o gozdo- 
vih z dne 21 decembra 1929. 

297. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ure- 
ditvi in poslovanju Narodne banke FLRJ. 

298. Navodilo za izvajanje uredbe o stroških državnih 
podjetij, ki se bavijo z uvozom in uvozom, in ured- 
be o «kladu vodstva in osrednjem skladu državnih 
podjetij, Id se bavijo z izvozom in uvozom. 

299. Navodilo z? dopolnitev navodila, kako dobe zadruge 
kredit pri državnih kreditnih podjetjih. 

800. Odredba o obvezni prijavi vseh dobrodelnih ustanov. 
801. Odredba II. o spremembi in dopolnitvi odredbe o 

maksimama provizijah in stroških za storitve v 
bančnih poslih. 
Popravek pravilnika o zunanjetrgovinskem razso- 
dišču pri Trgovinski zbornici FLRJ. 
Popravek pravilnika o enotni tehniki vodstva po- 
slovnih knjig in obrazcev njih za proizvajalne obrte 
kategorije »C«. 

izdaja: >Uradni list LRS«. — Urednik: Ivo  Lapajne; tiska  Prosvetna tiskarna ~ oba  v  Ljubljani. —  Naroînma:  me- 
sečno itn 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno din  185.—, celoletno din 260.—. Pœamezna številka: prva pola dlD 2.50, 
vsaka nadaljnja pola din Z—• —Uredništvo  in  upravništvo: Ljubljana. Greeorcïïeva ul, 23, Tej, ravnateljstvo £9-40, 

wedelte) £8-•0. uprayniSlts Bâ-79. Sek, •••, ßO-*0i083..,- 
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Letnik IV. V Ljubljani dne 14. junija 1947 Številka 24. 

141. Ukaz o imenovanju ministra za komunalne zadeve LRS. 
142. Ukaz o določitvi namestnika ministra za  komunalne za- 

' deve LRS. 
143. Uredba o obveznem odkupu volne v LRS v gospodarskem 

letu  1947/48. 
144. Uredba o obvezni oddaji krompirja letine  1947. 

VSEBINA. 
145. Odločba o ustanovitvi Odvetniške zbornice za območje LRS 

e sedežem  v Ljubljani. 
14G. Pravilnik o določitvi drugega sedeža za odvetniške pisarne. 
147. Pravilnik o nagradah za delo odvetnikov  (• 'arito). 
148. Odredba o pridelovanju semena  detelje  in giahonce. 

PREZIDI] LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

Na podlagi 7. točk© 72. člena ustave Ljudske repu- 
blike Slovenije, 9. točke 4. člena zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije ter na 
predlog vlade Ljudske republike Slovenije predsedstvo 
Prezidija Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

imenuje 

tov. Ivana Regenta 

za ministra za komunalne zadeve Ljudske republike Slo- 
yenije. 

Glavno mesto Ljubljana dne 9. junija 1947. 
,U. št. 18/47. 

Predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubcj s. r, Josip Vidmar s. r. 

142. 

Ukaz 
Na podlagi 8. točke 72. člena ustave LRS ter na 

podlagi 10. točke 4. člena zakona o Preziddju Ljudske 
skupščine LRS, na predlog predsednika vlade LRS pred- 
sedstvo Prezidija Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

določa 

dr. Marijana Breclja, podpredsednika vlade LRS 
za namestnika 

ministru za komunalne zadeve LRS Ivanu R O g e n t u, za 
ča; njegove službene odsotnosti v inozemstvu. 

Glavno mesto Ljubljana dne 10. junija 1947 
U. št. 19/47 

Predsedstvo Prczidija 
Ljudske skupščine Ljudske republike Stovenijc: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

UREDBE. ODREDBE. MVODILä ÎH ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

143. 

Na podlagi 2. in 4. člena uredbe vlade FLRJ o stri- 
ženju in odkupu volne v gu?pt;Jar»keui lelu 1947/48 
(Uradni list FLRJ z dne 4. IV. 1947, ;t. 212/28) in 1. 
člena uredbe o spremembi ;n dopolnitvi te uredbe 
(Uradni list FLRJ /. dne 27. V. 1917, -t. WlTyU) izdaja 
vlada LRS na predlog ministra'~za kmetijstvo • goz- 
darstvo 

uredbo 
o obveznem odkupu volno v Ljudski repuh'iki 

Sloveniji v gospodarskem letu 1947—1948 

'l   "Uen 

Gospodarstva v Ljudski republiki Sloveni]', ki go- 
jijo ovce, so dolžna izročati volno v odkup državi po 
določbah le uredbe. 

2. člen 

Odkup volne izvršuje za državo sKoteks«, podjetje 
za promet s kožami in tekstilijami, oziroma oseba, ki je 
za odkup od tega podjetja pooblaščena. 

3. člen 

Vsa gospodarstva, ki goj;jo ovce, so ne glede na 
število ovac, oproščena oddaje volne od dveh ovac. 

Gospodarstva, ki imajo nad 2 ovci, oddajajo državi 
tele količine volne: 

a) gospodarstva, ki imajo od 3 do C glav navedene 
drobnice, od vsake glave po 309 g volne; 

b) gospodarstva, lü imajo nad 6 do 10 glav drob- 
nice, od vsake glave po 400 g volne; 

c) gospodarstva, ki imajo nad 10 do 15 glav drob- 
nice, od vsake glave po 450 g volne; 

č) gospodarstva, ki imajo nad 15 do 20 glav drob- 
nice, od vsake glave po 500 g volne; 

d) gospodarstva, ki imajo nad 20 do 30 glav drob- 
nice, od vsake glave po 600 g volne; 

e) gospodarstva, ki imajo nad 30 glav drobnice, od 
vsake glave po 700 g volne. 
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Volna se mora izročiti v celih, neraztrganih rimili 
brez vsake primesi in v enakem razmerju ne glede na 
pasmo drobnice (dolenjske, solčavske, bovške, domače 
pramenke). Gospodarstva oddajo volno v navedenem 
razmerju kot celota ne glede na to, da so posamezni kosi 
drobnice v osebni lasti enega ali drugega člana družine, 
ki živi na gospodarstvu, tako da pride za oddajo volne 
y poštev celotno število drobnice, ki je na gospodarstvu. 

Od jagniet ee volna ne pobira. 

4. člen 

Volna, ki izvira od katere koli druge 'drobnice, ostane 
vsakemu gospodarstvu v proste razpolagale. 

Prosto razpolaganje obsega tudi prodajo volne po 
svobodnih cenah. 

6. člen 

Glede časa in načina odkupa volne se morajo gospo- 
darstva ravnati po odredbi ministra za industrijo FLRJ 
z dne 15. IV. 1947 (Uradni list FLRJ z dne 18. IV. 1947, 
št. 265/32), glede cene za obvezno oddajo volne po od- 
ločbi vlade FLRJ z dne 20. III. 1947 (Uradni Ust FLRJ z 
dne 8. IV. 1947, št. 228/29), glede časa striženja ovac pa po 
odredbi ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS z dne 
14. IV. 1947 (Uradni Ust LRS z dne 3. V. 1947, št. 94/18). 

6. člen 

Neizpolnjevanje obvezne oddaje volne (1. člen te 
uredbe se kaznuje po zakonu o zatiranju nedovoljene 
trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske ?abo- 
taže. 

7. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem Ustu 
LRS«. 

Ljubljana dne 10. junija 1947. 
Št. S-zak. 312. 

Minister za kmetijstvo 
m gozdarstvo LRS: 

Ing. Jožo Levstik s. r. 
Predsednik vlade LKS: 

Miha Marinko s. r. 

144. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi Ljud- 
ske republike Slovenije za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva predpisuje vlada Ljudske re- 
publike Slovenije na predlog ministra za trgovino in pre- 
skrbo in ministra za kmetijstvo in gozdarstvo 

uredbo 
o obvezni oddaji krompirja letine 1947 

1. člen 

Osnova za obvezno oddajo krompirja posameznih 
pridelovalcev je s krompirjem posajena njivska površina 
in povprečni pridelek krompirja na 1 ha. 

S krompirjem posajene njivske površine popiše kra- 
jevni ljudski odbor. 

2. člen 

Glede povprečnega pridelka krompirja na 1 ha se 
ozemlje Ljudske republike Slovenije deli v tri okoliše 
s povprečnim pridelkom po 8100 kg, 7300 kg in 6600 kg 
na 1 ha. 

Kateri kraji se uvrstijo v posamezne okoliše, določi 
minister za trgovino in preskrbo LRS v sporazumu z 

min.strum za kniLl jstvo '-ti goidar&ivo LKS po zaslišanju, 
okrajnih  Ijuidskih odborov. 

3. člen 

Pridelovalcem, ki imajo uad 10 arov s krompirjem po- 
sajene njiv.-nke površine, se določi obvezna oddaja krom- 
pirja po tabeli, ki jo predp.še m.raster za trgovino in 
preskrbo LUS v sporazumu z ministrom za kmetijstvo 
• gozda rstv»o LRS. 

Pri sestavi tabele bodo upoštevane potrebe pridelo- 
valcev, in siicer: 

1. semtaiske potrebe, računajoč po 2000 kilogramov 
krompirja na ha. 

2. prebrana družine, računajoč po 150kg krompirja 
na družinskega člana. 

3. kalo in krma prašičev, računajoč, da odpade na te 
potrebe  povprečno 25%   celotnega  pridelka  krompirja* 

Za družinske člane se štejejo osebe, ki se stalno 
hranijo v gospodinjstvu. 

Z odbt.feom pridelovalčevib potreb od celotnega pri- 
delka dobimo presežek, od katerega se izračuna koUčina 
za obvezno oddajo tako, da znaša najmanjša za oddajo 
določena količina 45% izračunanega presežka, a največja 
80% presežka. ' Uporaba manjšega ali večjega odstotka 
je odvisna od površine pod krompirjem, tako da bo naj- 
manjši pridelovalec, ki pride v poštev za oddajo, oddal 
le 45% presežka, a največji 80% presežka. 

Pridelovalci, ki imajo manj kot 10 arov s krompirjem 
posajene površine, ne oudajo ničesar. 

Od zemfcje, ki je dana v najem, odda predpisano koli* 
čino najemnik. 

4. člen 

Na podlogi tabele odredi krajevni ljudski odbor vsa- 
kemu posameznemu pridelovalcu kobčino krompirja za 
obvezno oddajo in mu jo sporoči vnaprej najkasneje do 
5. julija t. L 

> 5. člen 

Državna posestva morajo oddati vse presežke pri- 
delka k romp. rja. 

Za kmetijske obdelovalne zadruge se določi koUöina 
obvezne oddaje na isti način kakor za druge pridelo- 
valce s to razliko, da oddajo ne glede na površino pod 
krompirjem 60% presežka. Zo družinske člane se štejejo 
člani družin, k: so včlanjeni v zadrugi. 

Od neradružne površine pod krompirjem oddaja 
člani zadrug krompir po 3. členu te uredbe. 

6. člen 

Obvezna oddaja krompirja po tej uredbi je enkratna. 
Pridelovale;, ki oddajo predpisano količino, so prosti 
vsake nadaljnje oddaje krompirja letine 1947 in smejo 
s prostimi presežki svobodno razpolagati. 

7. člen 

Podrobna navodila za izvajanje te uredbe izda po 
potrebi minister za trgovino in preskrbo LRS v sporazu- 
mu z ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

* 8. člen 

Kršilci te uredbe se kaznujejo po zakonu o zatiranju 
nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospo- 
darske sabotaže. 
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9  člen '• 

Uredba o obvezni prjavi krompirja letine 1046 in 
oddaji [jie-e/.kov z dne 24. novembra 1946, Uradni list 
LRS št. 276/75—46, se razveljavlja. , 

10. člen i 

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

Ljubljana dne 11- junija 1947. 
St. S-zak. 313. 

Minister za trgovino 
in preskrbo LRS: Predsedn.k  vlade LRS: 
Fajîar Tono s. r. Marinko Miha s. r. 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 
Ing. Levstik Jožo s. r. 

145. 

Na podlagi pooblastila iz 34. člena zakona o odvet 
ništvu z dne 12. XII. 1946, št. 655. Uradna list FLIU 
z dne 18. XII. 1946, št. 716/102, in na predlog ministra 
za pravosodje LRS izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije naslednjo 

odločbo ' 
Za celotno območje Ljudske republike Slovenije se 

ustanovi Odvetniška zbornica s sedežem v Ljubljani. 

Ljubljana, dne 23. maja  1947 
St. S-zak. 287. 

Minister za   »ravosodje LRS: 
Dr. Jože Pnkorn s. r, 

Pred«edn;k vlade T.IÎS: 
Milia Marinko >. r. 

PRAVILNffiI.ODUBDBE.MVOBILfi,UDLCČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

146. 

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena zakona o od- 
vetništvu z dne 12. decembra 1946 (Uradni list FLRJ, 
št. 716/102), predpisujem tale 

pravilnik 
o določitvi drugega sedeža za odvetniško pisarno 

1. člen 

Odvetniku se sme določiti drug sedež pisarne, če je 
to potrebno zaradi tega, da se bolje organizira pravna 
pomoč ustanovam, podjetjem, organizacijam in Dosamez- 
nikom. 

2. člen „ 

Minister za pravosodje odloči, kateri kraj potrebuje 
odvetnika ali več odvetnikov, in o tem obvesti odvetniško 
zbornico. 

Odvetniška zbornica mora v 80 dneh po prejemu 
odločbe ministra za pravosodje določiti odvetnika, ki bo 
imel svojo pisarno v kraju, ki mu je po ugotovitvi mi- 
nistra za pravosodje potreben odvetnik. 

Odločba odvetniške zbornice se vroč: od\<tnkii 'n 
ministru za pravosodje. 

Zoper odločbo odvetniške zbornice se sme odvetnik 
pritožiti v 15 dneh po prejemu odločbe na ministra za 
pravosodje. 

3. člen 

Pri določitvi drugega sedeža pisarne je treba upošte- 
vati starost, zdravstveno stanje in druge od\etniko\e 
osebne in družinske razmere. 

4. člen 

Odvetnik je dolžan začeti delo v določenem kraju 
v enem mesecu po pravnomočnosti odločbe. 

Iz važnih razlogov sme odvetniška zbornica ta rok 
podaljšati največ za tri mesece. 

6. člen 

Odvetni'k mora določiti prevzemnika svoje prejšnje 
pisarne in to javiti odvetniški zbornici, ('e odvelirk 107a 
ne stori, določi odvetniška zbornica prevzemnika, če je to 
potrebno. 

6. člen 

Odvetnik, ki je prebil tri leta v kraju, določenem 
od odvetniške zbornice, ima pravico zahtevati, da spre- 
meni sedež pisarne in ga prenese v kraj, kjer je prej 
imel pisarno. 

7. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v ^Uiadnem listu 
LRS . 

Ljubljana  dne 4. junija  1947. 
Št.  llI-HMi 17. 

Minuter za pravosodja LR"! 
Dr. Jože Pokorn s. r. 

147. 

Na podlagi iS clona zakonu o odvetništvu z dne 
12. decembra '''''•o (Uradni list FLRJ. št. 716/102). pred- 
pisujem tale 

pravilnik 
o nagradah za delo odvetnikov 

1. člen 

Za dajanje pravne pomoči strankam pripada odvet- 
niku nagrada po določbah tega pravilnika in po določbah 
tarife, lu je sestavni del pravilnika. 

2. člen 

Odvetniku pripada tudi povračilo stroškov, ki so bili 
zvezam z dajanjem pravne pomoči. 

Med stroške spadajo samo dejanski in potrebni iz- 
datki, ki jih je imel odvetnik pri opravljanju zaupanih 
mu opravil (potni stroški, izdatki za kolke, poštne 
znamke lin pod.). 

3. člen 

Predpisi tega pravilnika se uporabljajo, če gre za 
nagrado in stroške odvetnika, ki jih plača  stranka,  pa 
tudi pri odmeri stroškov, katerih povračilo naloži držav- 

[ ni organ nasprotni stranki. 
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4. člen 

Odvetnik se ne sme dogovoriti za višjo nagrado in 
He sprejeti višje nagrade, kot je določena v tarifi. 

Odvetnik se sme s stranko dogovoriti tudi za nižjo 
nagrado, kot je določena v tarifi. 

Nagrada se sme dogovoriti in plačati samo v denarju. 
Kadar nagrada v tarifi ni določena, se sme do- 

govoriti odvetnik s stranko o višini nagrade v skladu 
z nagradami, ki jih tarifa določa za podobna opravila. 
,V tem primeru sme zahtevati stranka, da odvetniška 
zbornica določi višino nagrade. Za veljavnost dogovora 
o nagradi je potrebna listina, v kateri so napisani znesek 
nagrade, način plačila in znesek prejetega predujma. 

5. člen 

Odvetnik ne sme zadeve, ki mu jo stranka Izroči, 
bodisi v celoti ali delno odkupiti, niti se dogovoriti, da 
dobi določen del zneska, ki se bo prisodil strankt 

8. člen 

Nagrada se izplača odvetniku praviloma po oprav- 
ljenem delu. 

Kadar je določena s tarifo za kako opravilo enotna 
nagrada, se izplača ta nagrada po opravljenem opravilu. 

Odvetnik se sme s stranko sporazumeti, da mu da 
primeren predujem na račun nagrade. 

Odvetnik ima pravico zahtevati, da se mu plačajo 
itroški vnaprej. 

7. člen 

Odvetniku pripada nagrada za tale opravila: 
1. za dajanje pravnih nasvetov; 
2. za sestavo listin; 
8. za sestavo vlog; 
4. za zastopanje in zagovarjanje pred sodišči; 
6. za zastopanje pred razsodniškimi sveti; 
6. za zastopanje in zagovarjanje pred organi državne 

«prave. 

8. člen 

Će odvetnik ne dokonča začetega opravila, mu pri- 
pada nagrada samo za dejansko opravljeno delo. Kadar 
je določena v tarifi za ves postopek enotna nagrada, 
mu pripada nagrada, ki ustreza opravljenemu delu. 

9. člen 

Odvetniku ne pripada nagrada za opravila, bi niso 
bila umestna in potrebna za pravilno zastopanje in uve- 
ljavljanje strankinih pravic in koristi, posebno pa: 

1. če so bile preložene razprave ali naroki po od- 
vetnikovi krivdi; 

2. če pismene vloge niso bile potrebne ali bi se 
lahko združile z drugimi vlogami ali če bi odvetnik lahko 
njihovo vsebino podal ustno na naroku. 

_ 10. člen 

Kot vrednost predmeta, ki je po tarifi odločilna za 
'določitev nagrade, se šteje: 

1. pri pogodbah in poravnavah vrednost predmeta, 
navedenega v pogodbi oziroma poravnavi; 

2. pri zastopanju v pravdah pred sodiščem in raz- 
sodniškim svetom vrednost spornega predmeta brez 
stranskih zahtevkov (plodov, obresti, stroškov); 

3. pri zastopanju v zviv.ilin in postopku vrednost 
zahtevka brez stran.-k ii z;;lit"vkov (p.;,iiov, o. ie-ii, -.tro- 
Škov); 

4. pri zastopanju v slerajnem potopim višina ter- 
jatve oz.roma vrednost zahtevka,  ki  se  uveljavlja  v  po- 

! stopku; 
5. pri zastopanju v zemljiškoknjižnih zadevah vred- 

nost pravice. 
11. člen 

Ce so predmet spora ponavljajoče se dajatve ali 
storitve, se vzame kot vrednost *pora se^vek vseh po- 
navljajočih se dajatev ali storitev, ki pa ne sme pre- 
segati desetkratnega enoletnega zneska. 

V sporu o obstoju ali neobstoju pogodbe o zakupu 
ali najemu stvari, velja kot vrednost spornega predmeta 
enoletni znesek zakupnine oziroma najemn.ne. 

V sporu o preživnini se vzame kot vrednost spor- 
nega predmeta enoletni znesek preživnine. 

Če se zahteva, naj se zneski preživnine zvišajo ali 
znižajo, veJja za vrednost spornega predmeta enoletni 
znesek zahtevanega zvišanja ali znižanja. 

12. člen 
Kadar tožba obsega več zahtevkov, se določi vred- 

nost spornega predmeta po seštevku vrednosti vseh teh 
zahtevkov. 

Kadar se združi več pravd zaradi skupnega razprav- 
ljanja, se vzame kot podlaga za izračunanje nagrade, 
dokler tra;ja skupno razpravljanje, seï'evek vrednosti 
vseh pravd. 

13. člen 
če se zahteva s tožbo samo zavarovanje terjatve ali 

zastavna pravica, se določi vrednost spornega predpeta 
po znesku terjatve, ki naj ee zavaruje, če ima zastav-" 
ljeni predmet manjšo vrednost od terjatve, ki naj se za- 
varuje, se določi vrednost spornega predmeta po vred- 
nosti predmeta zastave. 

14. člen 
Kadar se vrednost spornega predmeta spremeni 

zaradi spremembe, razširitve aH skrčitve tožbenega za- 
htevka, se spremenjena vrednost vzame v poštev samo 
za delo, ki je bilo opravljeno po nastali spremembi 

15. člen 

Če meni sodišče, da je vrednost spornega predmeta, 
ki ni denarni znesek, navedena oöividno previsoko ali 
očividno prenizko, sme med postopkom po predlogu 
stranke ali po uradni dolžnosti, potem ko je zaslišalo 
stranke, določiti po prostem preudarku vrednost pred- 
meta zaradi odmere nagrade. Tako ugotovljena vrednost 
je podlaga za odmero nagrade tudi za tisto delo, ki jo 
bilo opravljeno pred to ugotovitvijo vrednosti predmeta. 
Zoper odločbo sodišča, s katero se ugotovi vrednost spor- 
nega predmeta, ni pritožbe. 

16. člen 

Kadar je predmet neocenljiv in ne gre za postopek", 
za kateroga je določena v tarifi nagrada ne glede na 
vrednost, se vzame kot vrednost znesek 10.000 din. 

17. člen 
Če z'stopa odvetnik v postopku več strank, se na- 

grada za zastopanje druge in vsake nadaljnje stranke 
zviša za 5%, vendar največ za 25%. 

Za k,azenski postopek je posebna določba v tarifi. 
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18. člen 

Kadar zastopa stranko več odvetnikov, pripada vsa- 
kemu celotna nagrada, če n; drugače dogovorjeno. Na- 
sprotna stranka srne biti obsojena le na povračilo stro- 
škov, ki bi nastali, če bi stranko zastopal en sam od- 
vetnik. 

19. člen 

Kadar je določena v tarifi za kako opravilo nagrada 
od najmanjšega do največjega zneska, se določi nagrada 
v mejah teh zneskov glede na zamotanost zadeve, trud, 
število razprav ali narokov, izgubo časa in vrednost pred- 
meta. 

_w. cfen 

Ce se stranka in odvetnik ne moreta zediniti o višinii 
nagrade, smeta predlagati, da določi nagrado državni 
organ, pred katerim se o zadevi razpravlja, če pa se ni 
o njej razpravljalo pred državnim organom, okrajno so- 
dišče, v katerega območju je prebivališče nasprotne 
stranke. 

Zoper odločbo o določitvi nagrade ni pritožbe. Na 
podlagi te odločbe se ne more zahtevati izvršba. 

Dokler se ne izda odločba o določitvi nagrade, se 
ne more vložiti tožba iz 24. člena zakona o odvetništvu. 

Kadar zahteva odvetnik določitev nagrade in kadar 
se zahteva od nasprotne stranke povračilo stroškov za 
zastopnika, mora vložiti odvetnik popis stroškov (stro- 
škovnik), kadar pa zahteva stranka določitev nagrade, 
•• naloži odvetniku, da vloži stroškovnik. 

f 

21. člen 

Kadar se odmerja odvetniku nagrada po vrednosti 
predmeta, nagrada ne sme preseči 25% vrednosti tistega 
predmeta. 

Ce je opravilo posamezna opravila več odvetnikov, 
tako da bi skupna nagrada presegla znesek iz 1. od- 
stavka, se ima porazdeliti nagrada med odvetniki — 
razmerno z opravljenim delom. 

so- 

22. člen 

V posameznih tarifnih določbah je obsežena, če ni 
določeno v tarifi drugače, tudi nagrada za vsa priprav- 
lja ';ia in strairka dela, ki so navadno zvezana z, opravili, 
za katere je določena nagrada, kakor tudii nagrada za 
Vsa pisarniška dela. 

23. člen  ' 

Predpisi o odmeri nagrade odvetnikom za zagovar- 
janje pred sodiščem v kazenskih zadevah se uporabljajo 
tudi .za   zagovarjanje   v   postopku   pred   disciplinskim 
sodiščem. 

24. člen 

Odvetnik je dolžan izdati potrdilo o plačilih, spreje- 
tih za račun stranke. Natančnejši predpisi o tem so v 
6. členu pravilndka o poslovnih knjigah za odvetniške 
pisarne. 

Če stranka zahteva, ji je odvetnik dolžan dati pisme- 
ni račun nagrade in stroškov. 

25. člen 

Odvetnik ni upravičen zaradi poravnave stroškov in 
zavarovanja nagrade pridržati vrednostne pan:rje, listine 
in druge predmete, ki se ne morejo šteti za gotovino 
Po 21. členu zakona o odvetništvu. 

26  člen 
Predpisi tega pravilnika se uporabljajo tudi pn od- 

meri nagrade za dela, ki j.h je odvetnik opravil od 
10. VII. 1945 do uveljavitve lega pravil n.ka. če za taka 
dela nagrada odvetniku ni bila že plačana ali odmerjena 
od državnega organa. 

27. člen 
Pravilnik dobi veljavo z dnem objave v ^Uradnem 

listu LRSc. 
V Ljubljani dne 5. junija 1947. 
St. 111-223/47-2. 

Minister za pravosodje LRS: 
Dr. Jože Pokoril s. r. 

TARIFA 
•• odvetniške nagrauV 

I. Pravni nasveti 

Tar. št. 1. 
Za dajanje pravnih nasvetovi din 
a) pismenih 50-200 
b) ustnih      25— 50 
Opomba t 
1. Če je bilo dajanje pismenega nasveta 

zvezano z obsežnim proučevanjem zadeve, 
posebnim trudom in veliko zamudo časa, se 
nagrada lahko poveča, vendar največ do 100%. 

2. Odvetniku pripada ta nagrada takrat, 
kadar se dajanje pravne pomoči omeji le na 
dajanje pravnega nasveta. 

•. Listino 

Tar št. 2. 
Za sestavo naslednjih listin: din 
a) za enostranska pravna opravila .   .   .     50—100 
b) za pogodbe in poravnave 

j)ri vrednosti predmeta: 
do   1.000 din ..........   . 60 
od   1.000 do     2.000 din     .....   . 80 
od   2.000 do     3.000 din      .....   . 120 
od   3.000 do     5.000 din        150 
od   5.000 do   10.000 din  200 
od 10.000 do   25.000 din  250 
od 25.000 do   50.000 din 251-500 
od 50.000 do 100.000 din      ......   501—700 
nad 100.000 din 701—900 
c) za izjavo poslednje volje 100—300 
č) za pooblastilo in odpoved pooblastila   . 50 
Opomba: 
Odvetniku ne pripada posebna nagrada 

za 6estavo pooblastila, s katerim ga stranka 
pooblašča za zastopanje v postopku, ali za od- 
poved pooblastila, ki jo poda med postopkom; 
tudi mu ne pripada posebna nagrada za se- 
stavo stroškovnika. 

III. Zastopanje in zagovarjanje pred sodiščem 
v kazenskih zadevah 

Tar. št. 3 
Za sestavo vlog: din 
a) za kazenske ovadbe, predloge in tožbe 

oškodovancev 50—150 
b) za vse druge vloge v kazenskem po- 

stopku »•• ,. 50 
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•••. št. 4. 

Za zastopanje in zagovarjanje: din 
a) za zastopanje oškodovanca v celotnem 

postopku         100—3üo 
b) za zagovarjanje v celotnem postopku na 

prvi stopnji: 
t. pred okrajnim sodiščem  100—500 
2. pred okrožnim sodiščem  150—600 
3. pred vrhovnim sodiščem  300—800 
i) za  zagovarjanje  v  postopku na drugi 

stopnji ,   150—500 
Opomba: 
1. V zamotanih zadevah, v katerih je bilo zagovarjanje 

zvezano s posebnim trudom, sme sodišče po predlogu 
odvetnika nagrado tudi zvišati, vendar največ za 100%. 

2. Ce zagovarja odvetnik dve osebi, mu pripada za 
vsako osebo 75 % nagrade, če pa zagovarja tri ali več 
oseb, za vsako osebo 60% nagrade. 

3. Če je razprava trajala nepretrgoma več kakor dva 
dni, pripada odvetniku kot nagrada za zagovarjanje za 
vsak nadaljnji dan še 300 do 500 din. Enako nagrado sme 
odmeriti sodišče odvetniku, če je trajala razprava več 
kakor dva dni, ni pa trajala nepretrgoma. Ta povišek 
nagrade ne pripada odvetniku, če se je nadaljnji dan raz- 
glasila samo eodba. 

4. Po tej tar. številki odmeri sodišče nagrado odvet- 
niku, ki je bil določen za zagovornika po uradni dolžnosti. 

5. Če je zaradi odstopa upravičene osebe od obtožbe, 
predloga ali tožbe prišlo do ustavitve postopka pred raz- 
pravo ali na začetku razprave, pripada odvetniku nagrada 
od 50 do 200 din. 

Tar. St. 6. 
Za sestavo pritožb: 
a) zoper sodbe: din 
1. okrajnih sodišč    ......   •   r   «   100—300 
2. okrožnih sodišč   .........   150—500 
b) zoper sklepe okrajnih in okrožnih sodišč     50—150 

Tar. št. 6. 

Za sestavo predlogov zaradi vložitve za- 
hteve za varstvo zakonitosti in za obnovo po- 
stopka    .   .   .   .   ,   100-500 

Tar. št. 7. 

Za sestavo prošenj za odložitev izvršitve 
kazni, za izredno omilitev kazni, za pomilosti- 
tev, za izbris sodbe, za pogojni izpust .   .   >   .   50—150 

IV. Zastopanje v pravdah pred sodiščem 
in razsoduiškim svetom 

Tar. št. 8. 
Za sestavo tožb: 
a) za razvezo ali razveljavitev zakonske 

zveze ali za ugotovitev obstoja ali neobstoja din 
zakonske zveze   200 

za priznanje ali izpodbijanje zakonskega 
rojstva ali priznanje nezakonskega očetovstva . 160 

zaradi motenja posesti ......>. 100 
b) za druge tožbe 

pri vrednosti predmeta: 
do 1.000 din ........   •   ,, » 60 
od 1.000 do 2.000 din   ,,.,.., , 80 
od 2.000 do 3.000 din    ....... . 120 
od 3.0OQ do 5.000 din   ....... . 150 

din 
od    5.000 do    10.000 din  200 
od 10.000 do   25.000 din  250 
od 25.000 do   50.000 diti 251    500 
od 50.000 do 100.000 dm    ........   501—700 
nad 100.000 din 701—900 

Opomba : 
1. Za menične, mandatne in čekovne tožbe, za tožbo 

iz delovnih razmerij, za tožbe zaradi preživnine (alimen- 
tacije), za tožbe zaradi plačila najemnine in zakupnine, 
pripada odvetniku polovica nagrade, določene za tožbe 
pod b). 

2. Če se v tožbi za razvezo zakonske zveze zahteva 
tudi odločba o tem, komu naj se zaupajo otroci, se za to 
zahtevo ne odmeri posebna nagrada; če pa se zahteva 
alimentacija, pripada odvetniku za ta zahtevek ïp nolovica 
nagrade pod b) te tar. številke. 

Tar. št. 9. 
Za tele vloge: 
a) za odgovore na tožbo 
enaka nagrada kot za tožbo pod tar. št. 8., s tem da 

se za ugovor zoper plačilni nalog plača nagrada po tor. 
št. 8. b), 

b) za predloge za zavarovanje dokazov 
50% nagrade, določene za tožbo v tar. št. 8., 
c) za vse druge vloge 
25% nagrade, določene za tožbo v tar št. 8. 

Tar. št. 10. 

Za vsak narok se plača 
enaka nagrada kot za tožbo pod tar. št. 8. 

Opomba: , 
1. Za preložene naroke, na katerih ni prišlo do raz- 

pravljanja, pripada odvetniku 25% te nagrade. 
2. Za naroke, na katerih je takoj prišlo do pripoznave 

tožbenega zahtevka, do odpovedi tožbenemu zahtevku, do 
umika tožbe ali do poravnave, pripada odvetniku 50% 
te nagrade. 

Tar. št. 11. 

Za sestavo pritožb zoper sodbe, predlogov zaradi vlo- 
žitve zahteve za varstvo zakonitosti in zahtevka za obnovo 
postopka 

enaka nagrada kot za tožbo pod tar. št. 8. 
Za sestavo pritožb zoper sklepe 
polovica nagrade, določene za tožbo v tar. št, 8. 

V. Zastopanje v nepravdnem postopku 

Tar. št 12. din 
Za sestavo vlog     50—•• 

Tar. št. 13. 
Za vsak narok      50—15(1 
Opomba: 
Za preložene naroke, na katerih ni prišlo do raz- 

pravljanja, pripada odvetniku 25% nagrade.   . 

Tar. št. 14. 
Za sestavo p*ritožb iu predlogov zarad] vložitve za* 

hteve za varstvo zakonitosti .......   100—200 

Tar. St. 18. 
Za celotni postopek, od začetka do končne sodne 

odlpobej 
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a) za razglasitev za mrtvega in za dokazo- din 
vatiJK sunti  150 

n) za dovolitev, da mladoletnik sklene za- 
kon:-ko   zvezo    . ,   .   ,   . 100 

•) za odvzem svojepravnosti    .   •   •   .   • 200 
č) za amortizacijo listin    • 100 
Opomba: 
V tej nagradi je obsežena tudi nagrada za sestavo 

vseh vlog in pritožb in nagrada za zastopanje na raz- 
pravi, 

VI. Zastopanje • izvršilnem postopku 

Tar. št. 16. 

Za sestavo tehle vlog: 
a) za dovolitev izvršbe in za predloge zaradi izdaje 

začasnih odredb 
50% nagrade, določene za tožbo v tar. št. 8. b), 
b) za druge vlogo 
25% nagrade, določene za tožbo v tar. št. 8. b). 
Opomba: 
Nagrada za predlog za izdajo začasnih odredb pri- 

pada odvetniku tudi, če je bil predlog podan med pravdo, 
če pa je bil podan v tožbi, ne pripada odvetniku za pred- 
log posebna nagrada. 

Tar. št. 17. 
Za vsak narok: 
a) na katerem se je razpravljalo o nasprotnih pred- 

logih strank aH so se izvajali dokazi 
enaka nagrada kot za tožbo pod tar. št. 8. b), 
b) za vse druge naroke 
50% nagrade, določene za tožbo pod tar. št. 8. b). 
Opomba: 
Za preložene naroke, na katerih ni prišlo do raz- 

pravljanja, pripada odvetniku 25% nagrade, določene za 
tožbo v tar. št. 8. b). 

Tar. št. 18. 
Za sestavo pritožb in predlogov zaradi vložitve za- 

hteve za varstvo zakonitosti 
enaka nagrada kot za vloge iz tar. št. 16. a). 

VII. Za zastopanje v stečajnem postopku 

Tar. št. 19. 

Za sestavo tehle vlog: 
a) za predloge upnikov in dolžnika, da se uvede 

stečaj 
enaka nagrada kot za tožbo pod tar. št. 8. b)t 

b) za vse druge vloge 
25% do 50% nagrade, določeno za tožbo v tar. št. 8 b). 

Tar. št. 20. 
Ža vsak narok 
enaka nagrada kot za vloge pod tar. št. 19. a), 
Opomba: 
Za preložene naroke, na katerih ni prišlo do razprav- 

lja .pripada odvetniku 25% te nagrade, 

Tar. H. 21. 

Za sestavo pritožb in predlogov zaradi vložitve za- 
hteve za varstvo zakonitosti 

ûagr^4a, d,o.lp.č.e„9.a za vjoge s tar. ät, 19. a£, 
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Vili, Zastopanje v zemljiškoknjižnem postopku 

Tar. št. 22. 
Za naslednje vloge: 
a) . vloge, na podlagi katerih" so odloči 

i   emljišk knjižnem vpisu, 
, ; vii dnosti pravico 

do 10.000 din    ........   .   ,   . 75 din 
od 10.000 do   50.000 din   ,  150 „ 
od 50.000  „   100.000   „    ....... 250 „ 
nad 100.000 din    .......... 350 „ 
b) za vse druge vloge 
25 % do 50 % nagrade, določene pod a). 
Opomba: 
Če je z eno vlogo zaprošeno za več zemljiškoknjižnih 

vpisov na podlagi iste listine-, prpada odvetniku samo 
ena nagrada, ki se določi po najvišji vrednosti pravice, ki 
je predmet vpisa. 

Tar. št. 23. 
Za sestavo pritožb in predlogov za vložitev zahteve za 

varstvo zakonitosti 
enaka nagrada kot za vloge pod tar. št. 22. a). 

IX. Za zastopanje pred organi državno upravo 

Tar. št. 24. 
Za sestavo vlog: 
a) za vloge, na podlagi katerih se uvede        din 

upravn-   postopek 50—200 
b) za vse druge vloge 30—100 

Tar. št 25. 

Za zastopanje v posvojitveneinu postopku 
od začetka do končne odločbe   ...... 100 

Tar. št. 26. 
Za naroke 50—200 
Opomba: 
Za preložene naroke, na katerih n: prišlo do raz- 

pravljanja, pripada odvetniku 50% tu določene nagrade. 

Tar. št. 27. 
Za ugovore, pritožbe, predloge za vložitev 

zahteve za varstvo zakonitosti in predloge za 
obnovo postopka 50—200 

X. Skupne (splošne) določbo 

Tar. št. 28. 

Za pregled spisov pripada odvetniku na-        din 
grada ,    30—100 

Opomba: 
1. Ta nagrada pripada odvetniku samo tedaj, kadar 

je bilo zaradi dajanja pravne pomoči potrebno pregledati 
spise. 

2. Nagrada iz te tar. številke pripada odvetniku ne 
glede na vrsto in vrednost predmeta in ne glede na to, 
ali je delo opravljeno pred sodiščem ali nrad orcanom 
državne uprave, 

Tar. št. 29. 
Za pregled zemljiških knjig ...,.".     30—100 
Opomba: 
Ta nagrada pripada odvetniku samo tedaj, kadar je 

bil   pregled   zemljiških  knjig potreben  zaradi  dajanja 
l •••••• ' 
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•••  št. 30. 

Za vsa pismena spotoč la državnim orga- 
nom ne glede na vrednost predmeta ,   »   •   , 

Tar. št. 3L 

Za obvestilo o naroku .   .   . 
za druga obvestila strankam 

din 
25 

10 
25 

Potni stroški 

Tar. št. 32. 

Pri opravilih zunaj sedeža odvetniške pisarne pri- 
pada odvetniku, če je kraj opravila oddaljen več kakor 
3 km od meje rajona, kjer je sedež odvetniške pisarne, 
poleg nagrade za opravilo še: 

1. povračilo stroškov za uporabo javnega prevoznega 
sredstva (železnice, pamika, avtobusa), ki se da uporabiti 
kot najcenejša in najkrajša prometna zveza od sedeža 
odvetniške pisarne do kraja opravila in nazaj; 

2. dnevnica v znesku 220 din. 

Opomba: 
1. Če potuje odvetnik z železnico ali parnikom, mu 

pripada za potovanje z železnico povračilo za plačano vo- 
zovnico 2. razreda, za potovanje s parnikom pa povračilo 
za plačano vozovnico 1. razreda. 

2. Kadar se za potovanje ne more uporabiti javno 
prometno sredstvo, pripada odvetniku povračilo za prevoz 
v znesku 5 din od kilometra. Začeti kilometer se računa 
za cel kilometer. Ce je dala stranka odvetniku prevozno 
sredstvo, odvetnik nima pravice do kilometrine. 

3. Če je odvetnik na potovanju manj kakor 6 ur, mu 
pripada pol dnevnice, za več kakor 6 ur pa cela dnevnica. 

4. Če opravi odvetnik na enem potovanju več opravil 
in za več strank, se potni stroški porazdelijo sorazmerno 
med vse stranke. 

148. 

Na podlagi 4. in 12. člena uredbe o ureditvi semen- 
ske službe z dne 19. maja 1947 (Uradni list FLRJ štev. 
342/44 z dne 27, maja 1947) izdaja minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS y sporazumu s predsednikom vlade 
LRS 

odredbo 
o pridelovanju semena detelje in grahorice 

1. člen 

Zaradi preskrbe kmetijstva s semenom detelje in jare 
grahorice morajo pridelovalci detelje (črne detelje, lucer- 
ne, rdeče detelje-inkarnatke) in jare grahorice vsako leto 
pustiti za seme deteljo in jaro grahorico na površini, ki 
znaša na državnih posestvih najmanj V4, na zadružnih in 
zasebnih posestvih pa najmanj xli njihovega celotnega 
posevka detelje oziroma jare grahorice, in sicer tisti del 
posevka, ki je najboljši za seme. Od črne detelje in lu- 
cerne se mora pustiti za seme drugi ali starejši letnik. 

Kdor prideluje hkrati več navedenih vrst detelje, 
mora od vsake vrste pustiti za seme sorazmerni del po- 
sevka. 

Od tako določene detelje in grahorice se mora pri- 
dobiti seme. 

2. člen 

Kdor ravna v nasprotju s to odredbo, bo kaznovan 
po predpisih zakona o zatiranju nedovoljene trgovine, ne. 
dovoljene špekulacije in gospodarske «ahobr/.p. 

3. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 12. junija 1947, 
St. S—zak. 273. 

Minister za kmetijstvo in Soglašam. 
gozdarstvo LRS: Za predsednika vlade LRS: 

Ing. Levstik Jože s. r. Dr. BrecOlj Marijan s. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 40 z dne 13. maja 1947: 

302. 

308, 

305. 

308. 

Pravilnik o institutu za oceanografijo in ritiarstvo 
v Splitu. 
Pravilnik o likvidaciji pokojninskih skladov, ki niso 
samostojni nosilci socialnega zavarovanja, ter o ure« 
ditvi in obveznosti do teh skladov. 

304. Navodilo za izvajanje uredbe o skladu vodstva pod" 
jetja (skladu vodstva) in o osrednjem skladu pod. 
jetij (osrednjem skladu) državnih trgovskih podjetij 
na debelo in na drobno. 
Navodilo za izvajanje uredbe o skladu vodstva pod- 
jetja (skladu vodstva) in o osrednjem skladu pod- 
jetij (osrednjem skladu) državnih gostinskih pod- 
jetij. 
Navodilo za izvajanje uredbe o likvidaciji poslov, 
glede kmečkih dolgov. 

307. Začasno navodilo za knjiženje financiranja državnih 
gospodarskih podjetij iz proračuna in njih vplače« 
vanja v proračun. 

308. Začasno navodilo za knjiženje kalkulacijskih in knji- 
govodskih odpisov pri državnih gospodarskih pod- 
jetjih. 

300. Splošno navodilo o reviziji starih vozniških knjižio« 
310. Navodilo o tovarniških higienikih. 
311. Odredba o davku, ki se pobira pri uvozu radijskih'j 

aparatov. ' '      j 
312. Odredba o obvezni preskrbi delavcev v oddelkih z j 

visoko temperaturo z gazirano slano vodo. j 
313. Odločba o sprejemanju hranilnih vlog na vložne knji- 

žice, glaseče se na prinosilca. 
314. Odločba o ukinitvi osrednjih carinskih blagajn v: 

Beogradu, Skoplju, Zagrebu, Splitu, Ljubljani in No- 
vem Sadu. 
Odločba o uporabi pravilnika o razglašanju udarni« 
kov na mladinski progi Samac—Sarajevo pri gra- 
ditvi proge Nikšić—Titograd. 
Pojasnilo o plačevanju prometnega davka od proiz* 
vodov za pogrebne potrebščine. 

315. 

316. 

izdaja: >UradnI list LRS«. — Urednik: Ivo Lapajne; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. — Naročnina: me- 
sečno din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno din 135.—, celoletno din 260.—, Posamezna štev/lka: prva pola din 2.5ft. 
vsaka nadajjnja pola din 2.—. — Uredništvo In upravniätvo: Ljubljana, Gregorčičeva ul, 23, Tel, ravnatejjstvo 49-40, 

••••••••• 4•• ••••••• •& •••. «S. fiP-•••••. 



Poštnina plačana v gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 21. junija 1947 Številka 25. 

VSEBINA: 
149. Odredba o izvajanju kreditnega plana za leto 1947. 
-4 Popravek. 

UREDBE. 00•••••. NAVODILA iN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

149. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
ter na podlagi odredbe ministra za finance FLRJ z dne 
12. maja 1947, štev. „VII/1321 izdaja vlada LRS 

odredbo 
o izvajanju kreditnega plana za leto 1947. 

1. člen 

Kredit za leto 1947, ki ga bosta Narodna banka FLRJ 
in Državna investicijska banka FLRJ dala na razpolago 
vladi LRS za območje Ljudske republike Slovenije, se 
razporeja na kratkoročne in dolgoročne kredite po raz- 
delilniku, ki ga prejmejo od ministrstva za finance LRS 
ministrstva LRS, ljudski odbori in državna kreditna pod- 
jetja na območju LRS. 

2. člen 

Državna kreditna podjetja dovoljujejo kredite držav- 
nemu, zadružnemu in zasebnemu sektorju izključno v 
mejah kreditnega plana. 

3. člen 

Kredit za obratna sredstva in potrošniški krediti so 
kratkoročni z odplačilnim rokom do 31. decembra 1947 
oziroma do dneva uveljavljenja kreditnega načrta za 
leto 1948. 

Roki za odplačevanje dolgoročnih (investicijskih) 
kreditov se določajo za vse sektorje sporazumno s pri- 
stojnim načrtnim organom, razen za kredite državnih 
gradbenih podjetij in kredite za komunalna dela, ki se 
morajo odplačati do 31. decembra 1947, 

4. člen 
Krediti se odpirajo: 
1. državnim gospodarskim podjetjem na njih za- 

htevo in z odobritvijo (priporočilom) pristojnega opera- 
tivnega upravnega voditelja; 

2. zadružnim organizacijam na priporočilo pristoj- 
nega ljudskega odbora in po predpisih navodila zveznega 
ministrstva za finance, kako dobe zadruge kredit pri 
državnih kreditnih podjetjih, VII. št. 643 z dne 11. ja- 
nuarja 1947 (Ur. list FLRJ z dne 21. januarja •7. št. 6) 

z njegovimi dopolnitvami, št. 14.842 z dne 2(3. aprila 1947 
(Ur. list FLRJ z dne 9. maja 1947 št. o!1;, 

3. zasebnemu sektorju na •••••••• pristojnega 
ljudskega odbora z upoštevanjem dodeljenih proizvodnih 
nalog. 

Za višino potrošniških kreditov velja odločba zvez- 
nega ministrstva za finance, Vil. št. 11159 z dne 2(3. ju- 
nija 1946. 

5. člen 

Obrestna mera za obratne kredite. do\oljene držav- 
nim gospodarskim podjetjem, m za kredite, dovoljene 
kmečkim delovnim zadrugam, znaši  \"/,,  na leto. 

Zasebnim podjetjem in zadružnim organizacijam se 
zaračunavajo obresti po predpis li odirdbe zveznega mi- 
nistrstva za finance o cbre^mh merah za obratna sred- 
stva pri aktivnih poslih državnih kreditnih podjetij, VII. 
št. 27039 z dne 23. decembra 194(3 (Ur. list FLRJ z dne 
31. decembra 1946, št. 106) z njenim: dopolnitvami. 

Obrestna mera za potrošniške kredite znaša 5% na 
leto. 

6. člen 

Virmiranje dovoljenih kreditov med posameznimi 
gospodarskimi panogami izvršujejo min.sii>t\a LRS v 
sporazumu z ministrstvom za finance LRS. 

Kolikor gospodarstva posameznih okrajev ne bi iz- 
koristila določenega kredita, sme minister za finance 
LRS v soglasju z republimo načrtno komi.-..jo virmirati 
neizkoriščeni del. 

7. člen 

Državna gospodarska podjetja, ki jim bo dovoljen 
kredit, morajo pošiljali Narodni banki oziroma Državni 
investicijski banki svoja trimesečna poročila o stanju 
podjetja (55. člen temeljnega zakona o državnih gospo- 
darskih podjetjih) in svoje letne zaključne račune 

8. člen 

Narodna banka FLRJ, centrala za LRS. izvrši naj- 
kasneje do 30. junija 1947 revizijo vseh kratkoročnih 
kreditov po resorih in gospodarskih panogah ter obsto- 
ječe kredite vekladi % republičnim kreditnim planom. 

Vsi kratkoročni krediti, ki niso obseženi v planu, 
se morajo odpovedati in morajo biti plačani ob zapadlo- 
sti, a najkasneje do 31. decembra 1947. 

Narodna banka predloži ministrstvu za finance LRS 
Eoročilo o izvršeni reviziji najkasneje do 15. julija 1947. 
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9. člen 

Narodna banka FLRJ, centrala za LRS, in glavna 
filiala Državne investicijske banke za področje LRS pred- 
lagata vsak mesec ministrstvu za finance LRS poročilo 
o dovoljenih in izkoriščenih kreditih po stanju konec 
minulega meseca, ki je sestavljeno po razvrstitvi kreditov 
y republičnem kreditnem planu. 

10. člen 

Če dolžniki ne izpolnjujejo svojih obvezuo.-ti, se jim 
ustavi nadaljnje kreditiranje in se zahteva takojšnje pla- 
čilo obveznosti. 

Kolikor gre za državno gospodarsko podjetje, ob- 
vesti banka o tem ukrepu pristojnega operativnega 
uDravnega voditelja. 

11. člen 

Navodila za izvajanje te odredbe izdaja minister za 
finance LRS. 

12. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 3. junija 1947. 
St. 5101735—1947. 

Predsednik vlade LRS: Minister za finance LRS: 
Polič Zoran s. e Marinko Milia s. r. 

Popravek 
V pravilniku o poslovnih knjigah za odvetniške pi- 

sarne z dne 4. VI. 1947, ki je bil objavljen v »Uradnem 
listu LRS« št. 137/23 — 47, se mora v obrazcu št. 1 (dnev- 
nik) v napisu k 6. stolpcu in v obrazcu št. 2 (knjiga 
strank) v napisu k 5. stolpcu glasiti pravilno »tar. štev.« 
namesto »tek. štev.«. 

Uredništvo. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 41 z dne 16. maja 1947: 

317. Ukaz o razglasitvi federalnega kmetijskega posestva 
Vukovar s sedežem uprave v Vukovaru za podjetje 
splošnega državnega pomena. 

818. Uredba o ustanovitvi veterinarskega instituta. 
319  Uredba o plaćanju delavcev ob državnih praznikih. 
320. Odredba o odkupu kokonov v gospodarskem letu 

1947-48. 
321. Odločba o odkupnih cenah za različne surove kože 

v letu 1947 za vso FLRJ. 
322. Pravilnik za izvajanje uredbe o zatiranju spolne 

kuge kopitarjev (durine). 
Popravek pravilnika o preskrbi obiskovalcev turi- 
stičnih, klimatičnih in kopaliških krajev z življenj- 
skimi potrebščinami v turistični sezoni 1947. 
Popravek uredbe o plačah kmetijskih delavcev. 

St. 42 z đno 20. maja 1947: 

323. Uredba o davčnih oprostitvah v zvezi z gradnjo 
mladinske proge Samac—Sarajevo. 

324. Odredba o zatiranju koloradskega hrošča. 
•Air, 

326. 

327. 

Ì28 

Navodilo za izvajanje ukaza o pomilostitvi vojaških 
oseb. 
Navodilo o sklepanju pogodbe o prodaji prostih pre- 
sežkov žita in o ugodnostih, k} se dajo kmetom pro- 
dajalcem pri preskrbi z racioniranirn industrijskim 
blagom. 
Navodilo za uporabo 17. člena uredbe o plačah kme- 
tijskih delavcev. 
Odrpdba o obveznem polaganju denarnih depozitov, 
ki jih upravljajo državni uradi in ustanove, pri Dr- 
žavni investicijski banki. 
Popravek uredbe o ustroju in poslovanju jugoslo- 
vanskih državnih železnic. 

Št. 43 z dne 23. maja 1947: 

Uredba o obvezni prijavi površin in uporabe zem- 
ljišč. 
Uredba o odkupu in prometu surovih kož domače 
živine. 
Uredba o taksah, ki se pobirajo od plovnih sredstev 
za notranjo plovbo. 
Pravilnik o sklepanju pogodb o gradbenih storitvah. 
Dopolnitev pravilnika o volitvah in delu delavskih 
inšpektorjev. 
Navodilo za izvajanje uredbe o odkupu in prometu 
surovih kož domače živine. 
Odredba o obvezni otvoritvi poštnih predalov in o 
načinu plačevanja prometnega davka od proizvodov 
po nakaznici ali virmanskem čeku. 
Odredba o prepovedi izročanja v promet netipizira- 
nih ročnih aparatov za gašenje požara. 
Odločba o plačevanju prevoznih stroškov železnice. 
Odločba o spremembah in dopolnitvah poštne, tele- 
grafske in telefonske tarife. 
Odločba o priložnostnih znamkah ob stoletnici »Gor- 
skega venca«. 
Pojasnilo o taksah in davku, ki so plačani od pro- 
meta s fizičnimi deli zgradb. 
Popravek pravilnika za izvajanje uredbe o zatiranju 
spolne kuge kopitarjev (durine). 
Popravek odredbe o odkupu svilenih kokonov v go- 
spodarskem letu 1947/48. 

St. 44 z dne 27. maja 1947: 

341. Ukaz o razglasitvi za podjetja splošnega državnega 
pomena  tiskarn   »Borba«,   »Politika«,   »Omladina«, 
»Kultura«, »Rad« iz Beograda in »Hromos«. tovarne 
tiskarskih barv Samobor-Zemun. 
Uredba o ureditvi semenske službt 
Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o re- 
viziji dovoljenj za poslovanje in o likvidaciji zaseb- 
nih kreditnih podjetij. 

344. Uredba o oprostitvi prometa z žitom davka od pro« 
meta proizvodov. 

345. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o striže- 
nju in odkupu volne v gospodarskem letu 1947/48. 

346. Navodilo o sestavljanju in kontroli nad izvajanjem 
načrta davka od prometa proizvodov. 

329. 

330. 

331. 

332. 

333. 

334. 

335. 

336. 

337. 
338. 

339. 

340. 

342 
343 

izdaja: »Uradni list LRS«. — urednik: Ivo Lapajne; tiska  Prosvetna tiskarna — oba v  Ljubljani. — Naročnina:  me- 
sečno din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno din 135.—, celoletno diD 2f>0—. Posamezna številka: prva pola din 2.Ü0, 
vsaka nadaljaja gola dia 2.—. — Uredništvo  In   upravništvo: Ljubljana. Gregorčičeva ul 23, Tel, ravnateljstvo. £9-40, 

«rednima 49-90, upravniätvo 65-79. fiek, rač. ß0-4pjpa& 



'oštnitiii  platana  v gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Lei (i.-   • 
 i 

V Ljubljani dne 28. junija 1947 Številka 26. 

VSEBINA: 
151). Uredba o ustanovitvi agronomske fakultete na univerzi v 

Ljubljani. 
151. Uredba o ustanovitvi komisije za fizkulturo pri vladi LRS. 
152. Pravilnik o povračilih imetnikom avtorskih pravic za iz- 

vajanje in  predvajanje  književnih  in umetniških  del. 

153. Pravilnik o višini avtorskih honorarjev za književna umet- 
niška in znanstvena dela. 

154. Odredba  o  zaračunavanju   stroškov  obsevanj  na  onkolo- 
škem zavodu medicinske fakultete v Ljubljani. 

155. Odredba o dopolnitvi odredbe o zavarovanju redke flore. 
15G. Odločba o imenovanju komisije za fizkulturo. 

UBEDBE. O0EEDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

150. 

Na podlagi 36. in 37. člena ustave LRS izdaja vlada 
LRS na predlog ministra za kmetijstvo in gozdar- 
stvo LRS 

uredbo 
o ustanovitvi agronomske îakulteto na univerzi 

v Ljubljani 

1. člen 
Ljubljani   se ustanovi agronomska Na   univerzi 

fakulteta. 
2. člen 

Za agronomsko fakulteto univerze v Ljubljani velja- 
jo določbe začasne uredbe vlade LRS o univerzitetnih 
oblastvih in učnem osebju z dne 30. avgusta 1945 (Ur. list 
LRS št. 254/45). 

Prvega dekana, prodekana in prve profesorje fakul- 
tete imenuje minister za prosveto LRS v sporazumu z 
ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo LRS po posvetu 
Z univerzitetnim senatom. 

3. člen • 
• Natančnejše začasne določbe o učnem načrtu in ure- 

ditvi fakultete predpiše e pravilnikom minister za pro- 
eveto LRS v sporazumu z ministrom za kmetijstvo in 
gozdarstvo LRS po posvetu z univerzitetnim senatom. 

'&. člen 
Agronomska fakulteta začne svoje delo v zimskem 

eemestru 1947/48. 
•. člen 

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

S — zak. 267 
Ljubljana dne 8. maja 1947. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

Minister za kmetijstvo in 
Minister za prosveto LRS: gozdarstvo LRS: 

Lidija Sontjurc 1. r. Ing. Levstik Jože L r. 

151. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena in v zvezi i 
določbo drugega odstavka 35. člena ustave LRS izdaja 
vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi komisije za fizkulturo pri vladi LRS 

1. člen 

Pri vladi LRS se ustanovi komisija zn fizkulturo.    • 

2. člen 

Naloge komisijo so, da 
1. skrbi za telesno vzgojo ljudstva, zlasti mladinei 

to vzgojo vodi in usmerja; 
2. vodi in uravnava delo organov za fizkulturo pri 

ljudskih odborih in pri ministrstvu za prosveto LRS; 
3. podpira in vzporeja fizkulturno delavnost, ki jo 

razvijajo Fizkulturna zveza Slovenije in množične orga- 
nizacije, katerih namen je fizična vzgoja ljudstva, dvi- 
ganje njegove delovne sposobnosti in krepitev obrambne 
moči države s telesno vzgojo ljudstva. 

Komisija dela po splošnih smernicah komiteja za fiz- 
kulturo vlade FLRJ. 

-    3. člen !     " 

Komisijo sestavljajo: predsednik, tajnik in potrebno 
število članov, ki jih imenuje  predsednik vlade LRS. 

4. člen 

Z uredbo vla'de LRS z dne 12. XI. 1946 (Ur. list LRS 
št. 272/73) ustanovljeni Zavod za fizkulturo v Ljubljani 
preide iz pristojnosti ministrstva oziroma ministra za 
prosveto LRS v. pristojnost te komisije oziroma njenega 
predsednika. 

6. člen 

Ta komisija ima svoj predračun dohodkov in izdat- 
kov in v letu 1947 razpolaga s proračunskimi sredstvi, 
ki jih ji nakaže ministrstvo za finance LRS. 

6. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda po. 
drobne p/edpise za izvajanje te uredbe. 
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7. člen 

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

Ljubljana dne 18. junija 1947. 
Št. S—zak. 322. 

Minister za prosveto LRS: 
Lidija Šentjurc L r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

FElâVlLMÎKIJQEEDEE.MVODILÂfODLOCBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

152. 

Na podlagi 23. in 27 člena zakona o zaščiti avtor- 
ske pravice in splošnih navodil komiteja za kulture in 
umetnost pri vladi FLRJ šte 5641 z dne 26, decem- 
bra 1946, predpisuje minister •& prvsveto LRS 

pravilnik 
o povračilih imetnikom avtorskih pravic za izvajanje 

in predvajanje književnih in umetniških del 

L člen 

Za vsako javno izvajanje ali predvajanje književnega 
ali drugega umetniškega dela je avtor dela, oziroma 
imetnik avtorske pravice upravičen do materialnega po- 
vračila (4. člen zakona o zaščiti avtorske pravice), ra 
zon če se delo izvaja zaradi pouka in v obliki pouka (2. 
točka 16. člena navedenega zakona) ter v primerih, ki 
jih določi minister za prosveto (17. člen navedenega 
zakona). 

?  člen 

Povračilo po prejšnjem členu je dolžan plačati Imet- 
niku avtorske pravice oziroma njegovemu pooblaščenemu 
zastopniku prireditelj prireditve, na kateri se delo javno 
izvaja ali predvaja. 

3. člen 

Kot povračilo za javno izvajanje ali predvajanje na 
območju LRS so prireditelji dolžni plačevati Zavodu za 
avtorskopravno posredništvo, poslovalnici v Ljubljani, 
zneske, določene v naslednjih členih. 

Gledališča 

4. čler> 

Državna gledališča plačajo za izvajanje dramskih, 
opernih ali drugih glasbenih odrskih del odstotke od ko- 
smatih dohodkov predstav:' 

Î. za celovečerna dela: 
a) domačih avtorjev: 20°/ò za Krstno uprizoritev, po 

15°/o za vsako nadaljnjo predstavo, 
b) inozemskih avtorjev: po 8*/e za vsako predstavo. 
2. za krajša dela, ki ne izpolnjujejo programa vse 

predstave, se plača povračilo po dejanjih. Na dejanje od- 
pade ena tretjina pod, X. točko tega člena ••••••••• 
ineskQî. 

5. člen 

Prevajalci celovečernih del tujih avtorjev ali neslo- 
ven.sk.h jugoslovanskih avtorjev dobe od dohodkov wike 
predstave: 

1. za prevode dramskih del v prozi 2°/o, 
2. za prevode glasbenih del v prozi 3°/o, 
3. za prevode dramskih ali glasbenih del v ver- 

zih 4°/o. 
Pri prevodih tujih del se ti zneski izplačajo iz zneska, 

ki je določen za povračilo tujemu avtorju, pri delih ne- 
slovenskih jugoslovanskih avtorjev pa poleg zneskov, ki 
so določeni kot povračilo avtorjem samim. 

Za prevode krajših del velja smiselno 2. točka 4.člena. 
Po posebni pogodbi s prevajalcem lahko izplača gle- 

dališče za prevod tudi enkratni znesek, ki so določi ana« 
logno po pravilniku za avtorske honorarje pri književ- 
nih delih (s pribitkom 30% za prevode tekstov glasbenih 
del). Vendar prevajalec v takem primeru ne more zah< 
tevati povračila od posamezne predstave, določenega < 
prvem odstavku tega člena. 

6. člen 

Pri delih domačih avtorjev lahko na predlog mini- 
strstva za prosveto določi komite za kulturo in umetnost 
pri vladi FLRJ od primera do primera tudi za nadaljnje 
predstave povračilo po stopnji, ki je določena za krstne 
uprizoritve. 

Pri prevodih tujih del, ki predstavljajo posebno 
umetniško vrednost in je imetnik avtorskih pravic za ta 
dela država, lahko na predlog ministrstva za prosveto 
določi komite za kulturo in umetnost 7-a prevajalca tudi 
višji odstotek, kot odpade nanj po 5. členu tega pravilni- 
ka, vse do polnega zneska, ki se plača kot tantiema za 
tisto delo. 

7. člen 

Stalna amaterska gledališča (Šentjakobsko gledališče 
v Ljubljani, mestna gledališča v Kranju, Celju, Ptuju, Ko- 
čevju, Jesenicah in druga gledališča, ki v sezoni stalno 
predvajajo povprečno vsaj eno predstavo na teden) pla- 
čajo kot povračilo za javno predvajanje: 

a) za oramska dela po 150 din od predstave, 
b) za dela za glasbo po 200 din od predstave (ope- 

rete, spevoigre,". 

8. člen 

Amaterske igralske družine množičnih' organizacij in 
druge igralske skupine, ki ne prirejajo predstav stalno, 
plačajo od predstave po 4% od koematih dohodkov 
vstopnine. 

9. člen 

Povračila obračunajo in plačajo državna gledališča 
tedensko, stalna amaterska gledališča (7. člen) mesečno, 
amaterske igralske družine (8. člen), pa za vsako pred- 
stavo posebej. 

V znesku po 4. do 8. členu ni obseženo plačilo za iz- 
posojanje glasbenega notnega materiala. 

10. člen 

Za slavnostne predstave v državnih gledališčih, za 
katejce. ge. •• fiobira. nikaka ystpgnina, s_e •••.•• 200 din. 
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Za prireditve v gledaüiöib, na katerih se ne pred- 
vajajo v prvi vrsti dramska ali glasbena odreka dela, se 
pluća povračilo, k: je določeno za koncerte oz,roma kul- 
turno-umetniške prireditve po 11. členu. 

Prireditro 

11. čleu 

Koncerti in drugo kulturuo-umetniško prireditve 

Prireditelji koncertov plaöajo za avtorske tantieme: 
1. za koncerte z vstopnino 4°/o od kosmatih dohodkov 

vstopnine. Če so namesto vstopnic programi, se plačajo 
4°/o od prodanih programov. 

2. za koncerte z izrazitim vzgojnim namenom (za 
mladino v tovarnah, za delavce in pod.), kjer se ne pobi- 
ra nikaka vstopnina, 10 din od koncerta; 

3. za koncerte ob slavnostnih proslavah, za katere 
so vstopnina ne pobira, 100 dinarjev, če se prireja kon- 
cert v dvorani s 500 sedeži ali manj, in 200 dinarjev, če 
se prireja koncert v dvorani z več ko 500 sedeži; 

4. pri koncertih v dobrodelne namene, za katere se 
pobira vstopnina, se vzamejo za osnovo obračuna samo 
dohodki od vstopnine in ne od prostovoljnih prispevkov. 
Ce se na takem koncertu pobirajo samo prostovoljni pri- 
spevki, se plača 200 dinarjev za koncert v dvorani z do 
500 sedeži oziroma 400 dinarjev za koncert v dvorani z 
več ko 500 sedeži. 

12. člen 

Za koncerte po prejšnjem členu je šteti ludi kultur- 
no-umetnUke prireditve v javnih dvoranah, na katerih 
niso izvajana samo glasbena dela. 

Za interne krajše kulturno-umetniške prireditve 
množičnih organizacij, za katere se ne pobira nikaka 
vstopnina, plača vsaka osnovna enota množičnih organi- 
zacij letno 12 dinarjev vnaprej, vendar je dolžna poslati 
Zavodu za avtorskopravno posredništvo, poslovalnici v 
Ljubljani, program »    ' * take prireditve, 

13. člon 

Šolsko prireditve 

Za šolske prireditve plačajo šole: 
1. ta Šolske koncerte v šolskih prostorih in Interne 

produkcije glasbenih šol (tudi izven šolskih prostorov) 
10 din od prireditve; 

2. za ìoi,ke konrer'e. in javne produkcije glasbenih 
šol izven šolskih prosi..iov, ki se prirejajo z vstopnino, 
2ô din od prireditve; 

3. za šolske prireditve s plesom v šoli 50 dinarjev 
od prireditve. 

Za krajše interne šolske kulturno-umetniške prire- 
ditve ob raznih prilikah (n. pr. proslavah) se ne plača 
nikako povračilo, vendar morajo šole poslati Zavodu za 
avtorskopravno posredništvo program tudi za take pri- 
reditve. 

Ï4. člen 

Plesno prireditve 

Prireditelji plesnih prireditev in zabavnih prireditev 
s plesom plačajo za izvajanje glasbe: 

1. od prireditev, za katere se pobira vstopnina, 5% 
od kosmatih dohodkov vstopninej če se priredi na ta- 

kih prireditvah tudi koncert, Vh od kosmatih dohodkov 
vstopnine, a najmanj 200 din oziroma 250 din. 

2. od prireditev brez vstopnine, matinej, čajank in 
prireditev v domovih Jugoelovanike armade po 100 din 
od prireditve; 

8. od internih zabavnih prireditev množičnih organi, 
zacdj brez vstopnine In tovarifkih večerov v domovih Ju- 
goslovanske armade po 50 din od prireditve; 

4. od svečanih prireditev, ki jih prirejajo gostinski 
obrati brez posebne vstopnine, se plača povračilo po od- 
stavku c) 20. člena. 

Fizkulturne prireditvo 

15. člen 

Za izvajanje glasbe na fizkulturnib prireditvah se 
plača i°/o od kosmatih dohodkov vstopnine. 

Radijske postajo 

16. člen 

Radijske postaje plačajo: 
1. za tako imenovane male pravice (neodrsko glasbo, 

recitacijo itd.) S0/» kosmate naročnine; 
2. za prenos odrskih del z glasbo (opere, operete, 

baleti itd.), če se ta dela izvajajo kontinuirano, po 6 di- 
narjev od minute; 

3. za prenos odrskih del brez glasbe (drame, kome- 
dije itd), če se izvajajo ta dela kontinuirano, po 3 dinar- 
je od minute. 

17. člen 

Kot prenos po 16. členu je razumeti vsakršno oddajo, 
tudi oddajo na mehaničen način reproduciranih del. 

Za kontinuirano Izvajanje po 16. členu velja vsaka 
oddaja, v kateri se izvaja ali predvaja delo bodisi v ce- 
loti aH po posameznih dejanjih ali elikah ali kot strnjen 
niz odlomkov iz istega dela. Oddaja posameznih krajših 
odlomkov ali točk iz različnih del ne spada pod 2. ozi- 
roma 8. točko 16. člena. 

Kinoglodališca 

18. člen 

Za pravico izvajanja glasbe pred predvajanjem In 
po predvajanju filma (plošče) ter za izvajanje glasbe pri 
obzornikih in zvočnih filmih plačajo kinoglodališca: 

1. za predstave z najvišjo vstopnino do vključno 10 
dinarjev po 0.05 dinarja za vsakega obiskovalca; 

2. za predstave z najvišjo vstopnino do vključno 12 
dinarjev po 0.10 dinarja za vsakega obiskovalca; 

8. za p,..istave z najvišjo vstopnino nad 12 dinarjev 
po 0.12 denarja za vsakega obiskovalca. 

Povračila se obračunavajo In plačajo ob koncu vsa- 
kega meseca, najkasneje do petega v naslednjem mesecu. 

Gostinski obrati 

19. Člen 

Zaradi odmere povračila za Izvajanje glasbe v go- 
stinskih obratih, se gostinski obrati na območju Ljuri-ke 
republike Slovenije razvrstijo v štiri razrede glede na 
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üategorizaeijo, izvrženo po ministrstvu za trgovino in 
preskrbo, in sicer spadajo v 

1. razred: gostinski obrati I. kategorije republiškega 
gomena; 

2. razred: gostinski obrati II. kategorije, l/a skupi- 
ne republiškega pomena; 

3. razred: gostinski obrati II. kategorije, 1/b skupi- 
ne republiškega pomena; 

4. razred: gostinski obrati II. kategorije, 2. skupine 
lokalnega pomena. 

20. člen 

Kot povračilo za izvajanje glasbe plačajo: 
a) vsi gostinski obrati, ki imajo stalno godbo, razen 

obratov naštetih pod b): 
obrati 1. razreda mesečno 3000.— din 

„      2.      „      . „ 1500.—   „ 
i»      3.       „ „ 700.—   ,, 

b) varieteji, bari in podobni plesni lokali: 

v zimskem času   v poletnem času 
od 1. X. -1. V.   od 1. •, —il. X. 

obrati 1. razreda mesečno 4500.— din    2500.— din 
„     2.      „ „ 2500—   „      1250.-   „ 
„     3.       „ „ 2000.—'   jj      1000.—   „ 
„     4.       „ „ 2000.-   „      1000.-   „ 
Če je v teh lokalih glavna sezona poleti, se plačajo 

zneski določeni za zimski čas; 
e) za zabavne prireditve s plesom, ki jih prireja last- 

nik gostinskega obrata brez posebne vstopnine, plačajo 
obrati pod a) in b) tega člena še posebej: 

obrati 1. razreda 400.— din 
„     2.      „      300.-   „ 

3. 100.— 
100.— 

č) za uporabljanje mehanične glasbe (radio, gramo- 
fon, orkestrion itd.) se plača 50°/o od zneskov, določenih 
v odstavkih a) do c) tega člena. 

d) menze, ki niso namenjene javnosti, ampak poslu- 
jejo le za člane v okviru določenega obrata, ustanove, 
organizacije, plačajo za izvajanje reproducirane glasbe 
letno 12 din; 

e) ljudske restavracije in javne menze plačajo za iz- 
vajanje reproducirane glasbe mesečno 20 din. 

-1. člen 

Zneski pod a) in b) prejšnjega člena se plačajo, če 
predvaja obrat godbo dnevno. Ce se predvaja godba sicer 
stalno, a 1© na določene dni v tednu, ali dnevno, toda 
manj kot mesec dni, ali le posamično, se izračuna ustrez- 
ni znesek povračila sorazmerno po številu dni. Pri tem 
velja, da ustrezajo zneski pod a) in b) oziroma č) prejš- 
njega člena 80 dnevom. 

22. člen' 

Ce se predvaja godba v več različnih lokalih istega 
obrata (n. pr. bar, restavracija, kavarna), se plaça povra- 
čilo, go. 19. členu za ssak tak lokal posebej, ' 

Ce se prenaša v takem primeru godba iz enega lo- 
kala v druge na mehaničen način (z ojačevalcem), se pla- 
ča za tak prenos ustrezni znesek pod č) 19. člena za vsak 
lokal posebej. 

Drugo 

23. člen 

Za odmere povračila po 24. členu tega pravilnika se 
razvrstijo kraji Ljudske republike Slovenije v te tri 
razrede: 

I. razred: Ljubljana, Maribor in v sezoni: Bled, Ro- 
gaška Slatina, Slatina Radenci, Dobrna; 

II. razred: Celje, Jesenice, Ptuj, Novo mesto. Kranj; 

III. razred: vsi drugi kraji ter Bled, Rogaška Slati- 
na, Slatina Radenci in Dobrna izven sezone. 

24. člen 

Za uporabo radijskih aparatov v trgovskih obratih, 
slaščičarnah in drugih obratih, ki niso navedeni posebej 
v drugih členih pravilnika, se plača: 

mesečno 
za obrate y krajih   I. razr. (23. člen) 200.— din 
»      » »      H.    „ 100.-   n 

H • >1      "•*•      » •0.«-•     „ 

2ö. člen 

Organizacije ali društva, ki prirejajo plesne vaje, pla- 
čajo za izvajanje glasbe: 

1. če znaša povprečno število obiskovalcev 40 ali 
manj, 100 dinarjev mesečno; 

2. če znaša povprečno število obiskovalcev več ko 
40, pa 200 dinarjev mesečno; 

Plesne šole, ki se bavijo s poučevanjem družabnih 
plesov obrtoma, plačajo mesečno 300 dinarjev oziroma 
400 dinarjev, če znaša skupno število obiskovalcev na 
vseh tečajih do 100, oziroma več ko 100. 

20. člen 

Vrtiljaki, cirkusi, godbe na sejmih in podobni obrati 
plačajo za izvajanje glasbe tedensko od 20 do 80 din, po 
sporazumu s poslovalnico Zavoda za avtorskopravno po- 
sredništvo. 

27. člen 

Vojaške godbe plačajo za službeno igranje od 100 do 
150 dinarjev letno. 

28. člen 

Za izvajanje glasbe v javnih kopališčih na prostem 
se plača od 100 do 300 dinarjev mesečno, po sporazumu 
s poslovalnico Zavoda za avtorskopravno posredništvo, 

29. člen 

Za glasbo na javnih' krajih v letoviščih in zdraviliščih 
se določi povračilo po posebnem sporazumu med posloval, 
nico Zavoda za avtorskopravno posredništvo ter Upravo 
za turizem in gostinstvo pri ministrstvu sa trgovino in 
EJleskrbi). 
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Splošne določbe 

Vsi prireditelji prireditev oziroma obrati, našteti 
. t. do 29, členu tega pravilnika, morajo ob plačilu pred- 
pisanega povračila sporočiti poslovalnici Zavoda za av- 
torskopravno posredništvo tudi program izvajanih ali 
predvajanih glasbenih oziroma književnih de] z natančno 
aavedbo avtorjev zaradi razdelitve povračil med posa- 
mezne avtorje. 

81. člen 

V sporih glede višine povračila po lem pravilniku 
odloča ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slo- 
venije. 

32. olon 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS«. Vendar veljajo predpisi tega pravilnika tudi 
za ureditev razmerja med imetniki avtorskih pravic in 
osebami, ki so predvajala ali izvajala književna ali umet- 
niška dela preden je bil objavljen ta pravilnik, če ni 
bilo to razmerje urejeno s posebno pogodbo. 

Ljubljana dne 7. junija 1047. 
IV. št. •63/1 

Minister za prosveto LRS: 
Lidija Sentjurc L t„ 

158. 

Na podlagi 28. in 27. člena zakona o zaščiti avtorske 
pravice in splošnih navodil komiteja za kulturo in umet 
nost vlade FLRJ o višini avtorskih honorarjev za knji- 
ževna, umetniška in znanstvena dela, št. 5456 z dne 16. 
decembra 1946, predpisuje minister za prosveto Ljudske 
republike Slovenije 

pravilnik 
o višini avtorskih honorarjev za književna umetniška 

\• znanstvena dela 

1. člen 

Za objavljanje književnih umetniških ali znanstve- 
nih del ee plača avtorju oziroma imetniku avtorske pra- 
vice honorar po vrsti, vrednosti in nakladi dela, in sicer 
praviloma po tiskovni poli, če ni v predpisih tega pravil- 
nika drugače določeno. 

Kot tiskovna pola po tem pravilniku se šteje idealna 
tiskovna pola s 90.000 tiskarskimi znaki. Dela, ki se 
objavljajo v knjižni obliki ali v revijah, ee za odmero 
avtorskega honorarja preračunavajo po obsegu na šte- 
vilo idealnih tiskovnih pol. 

Za objavo književnih del v časopisih se plača avtorju 
honorar 2 do 8 din od vretice v tolpcu. 

Ä. Originalna del« 

%. člen 

Za umetnìStìo prozo (pripovedke, novele, črtice, ski- 
ce, romane, dnevnike, drame, pesmi v prozi itd.) znaša 
honorar pri nakladi do 6000 Jzvo^oj \• 4P 4Ç0Q din ©d 
tiskovne, pole. 

Dramska dela v verzih •• honorirajo po 3 <"l"rui 
tega pravilnika. 

3. Ölen 

Za pesmi znaša honorar pri nakladi do 8000 svodov 
tO do 35 din od verza. 

Za pesem do 30 tiskanih vrstic, ki ima posebno 
umetniško književl*» vrednost, lahko znaša honorar tudi 
do 2000 din. 

4. člen 

Za otroško umetniško prozo znaša honorar pn nakla- 
di 10.000 izvodov 1S0O do 4600 din od tiskovne pole. 

Pri slikanicah za predšolske otroke, kjer je glavni 
del ilustracija, znaša honorar pri nakladi do 10.000 izvo- 
dov 200 do 800 din od strani teketa v prozi. 

Otroške peemi se honorirajo po S. členu tega pra- 
vilnika. 

5. člen 

Za znanstveno teoretična dela s področja sorinlno- 
ekonomekih, prirodoslovnih ved, filozofije, tehnike, kme- 
tijstva, prava, zgodovine, umetnosti, za kritike in eseje 
znaša honorar pri nakladi do 4000 izvodov 2500 do •500 
dinarjev od tiskovne pole. 

6. člen 

Za poljudnoznanstvena dela znaša honorar pr. na. 
kladi do 10.000 izvodov 2000 do 4000 din od tiskovne pole. 

7. člen 

Za množičnopropagandna dela ter propagandnoteh- 
nična in kmetijska dela znaša honorar pri nakladi do 
10.000 izvodov 1000 do 3000 din od tiskovne pole. 

8. člen 

Za šolske knjige (učbenike in čitanke) se plačajo 
tile honorarji od tiskovne pole: 

a) za visoke šole pri nakladi do 300U izvodov 2000 do 
4000 din, 

b) za srednje šole pri nakladi do 20.000 izvodov 2000 
do 4000 din, 

c) za osnovne šole pri nakladi do 40.000 izvodov 
1500 do 3500 din. 

Ako ima šolska knjiga za visoke šole samostojno 
znanstveno vrednost v tem, da obsega avtorjeve nove 
znanstvene rezultate, ee lahko honorira kot znanstveno 
delo po 5. členu tega pravilnika. 

9. člen 

Razprave za enciklopedijo in slovarje se honorirajo 
po 2 do 8 din od vrstice v sfolpcu. 

B. Prevodi 

10. člen 

Za prevode se plačajo tile honorarji, ne glede na vi- 
šino naklade: 

1, za umetniška književna dela (vštevši otroška) v 
PjOftij • <te 15QQ din Q4 tistecme fiole, 
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2. za pesmi 5 do 20 din od verza, 
3. za znanstvena socialnoekonomska in îilozofska de- 

la 800 do 2000 din od tiskovne pole, 
4. za vse druge prevode 600 do 1000 din od tiskovne 

pole 

11. Sien 

Najvišje stopnje honorarjev po 10. členu ee smejo 
plačevati samo za odgovoren prevod, to je prevod, pri- 
pravljen za tisk, ki mu nI potrebna nikakršna redakcija. 

12. člen 

Poleg honorarja prevajalcu placa založnik za dela, 
ki izidejo v knjižni obliki, kot honorar avtorju original- 
nega dela oziroma imetniku avtorske pravice, kolikor 
ni v 23, členu tega pravilnika drugače določeno, tele 
zneske: 

1. neslovenskemu jugoslovanskemu avtorju 60°/o ho- 
norarja, ki bi ga prejel po predpisih tega pravilnika za 
originalno delo, 

2. tujim avtorjem 5—10% od prodajne cene celotne 
naklade, računajoč kot podlago detajlno prodajno ceno 
broširanega izvoda. V izredaih primerih se sme plačati 
na zahtevo tujega avtorja tudi vigji odstotek, toda le z 
odobritvijo ministrstva za prosveto. 

C. Drugo. 

13. člen 
Za sestavljanje tujejezičnih slovarjev in lekslkonskih 

slovarjev znaša honorar 1000 do 3000 din od tiskovne 
pole. 
 """       14. člen 

Za eestavljanje antologij umetniške književnosti zna- 
ša honorar od 800 do 1200 din, za sestavljanje dragih 
antologij pa 200 do 800 din od tiskovne pole. 

Razen tega mora plačati založnik domačim avtorjem 
za ponatis dela v antologiji honorar kot za prvo izdajo 
tega dela, v kasnejših izdajah pa po določbah 20. člena 
tega pravilnika. 

15. člen 

Za prirejanje zbranih ali izbranfh del znaša honorar 
pri nakladi do 6000 izvodov 800 do 1200 din od tiskovne 
pole. 

16. člen 

Za sestavljanje zbornikov pravnih predpisov in 
zbornikov arhivskega materiala znaša honorar 200 do 
600 din od tiskovne pole. 

17. člen 
Za sestavljanje bibliografskih del, katalogov, in- 

deksov, registrov in podobno znaša honorar od 300 do 
800 din od tiskovne pole. 

Če ima bibliografsko delo pomen znanstvenega dela, 
BO honorira po 6. členu tega pravilnika, 

18. člen 

Za uvode, komentarje in opombe prireditelja ali 
urednika pri književnih umetniških ali znanstvenih de- 
lih znaša honorar, 1000 do 45Q0 din od tiskovne Dole. 

10. člen 

Za izdajo glasbenih d«] («kladb) znaša avtorski ho- 
norar 10 do 20% od prodajne cene celotne naklade. 

0. Splošne določbe 

20. člen 

Avtorski honorarji, navedeni v sprednjih členih, se 
plačajo za prvo Izdajo. Če dejanska naklada preseže v 
tem pravilniku navedeno število, se presežek šteje za 
drugo izdajo. 

Za drugo izdajo se plača avtorju 60% honorarja, do- 
ločenega za prvo izdajo, če je naklada večja od polovice 
prve izdaje. Če je naklada manjša od polovice prve iz- 
daje, se plača kot za tretjo izdajo. 

Za tretjo izdajo se plača avtorju 40 %, za četrto 30 %, 
za peto in nadaljnje izdaje pa 20% honorarja, določenega 
za prvo izdajo. 

Predpisi tega člena se ne nanašajo na izdaje glas- 
benih del. 

21. člen 

Če je delo že izdal kak drug založnik v območju Fe- 
derativne ljudske republike Jugoslavije, plača novi za- 
ložnik zanj honorar kot IA drugo izdajo, 

Vendar ee za celotna zbrana avtorjeva dela plača ho- 
norar, Id je določen za prvo izdajo, čeprav so bila posa- 
mezna dela že prej objavljena. 

22   člen 

Ce avtor predela svoje delo in obsega predelava 
najmanj 26% prvotnega dela, ee plača honorar kot m 
prvo izdajo. 

23. člen 

Avtorski honorarji, določeni v tem pravilniku. •*« 
plačajo tudi za književna umetniška in znanstvena dela, 
pri katerih je imetnik avtorskih pravic država. ' 

Vendar ee v primerih, kjer je postala država imet- 
nik avtorskih pravic po 11. členu zakona o zaščiti avtor- 
ske pravice, plača za dela slovenskih avtorjev honorar 
kot za peto izdajo, pri delib neslovenskih jugoslovanskih 
avtorjev pa 12% honorarja, ki bi ga plačal založnik za 
izvirno delo po tem pravilniku. 

Za ljudske izdaje z naklado nad 8000 izvodov se pla- 
čata v takem primeru za dela slovenskih avtorjev 2%, 
za dela drugih jugoslovanskih in tujih avtorjev pa 1% 
od prodajne cene celotno naklade, računajoč kot podlago 
detajlno prodajno ceno broâï rannen Izvoda. Kaj veli'» '.a 
ljudsko izdajo, odloči v dvomljivih primerih ministrovo 
za prosveto. 

Za objavljanje del v šolskih knjigah (čitankah in po- 
možnih šolskih berilih) se državi kot imotniku avtorskih 
pravic ne plača avtorski honorar. 

24. člen 

Od avtorskega Honorarja, dogovorjenega na podlagi 
tega pravilnika, se izplača 50%, ko se rokopis končno 
sprejme za tisk, ostanek pa, ko delo izide. Dovoljeni so 
predujmi na honorar pred temi roki. 

V izrednih primerih se smejo z odobritvijo ministr- 
stva *a RWAYStp dogovoriti med imetnikom avtorske P.ra« 



Štev. 26 Stran 17t 

vice in založnikom tudi daljši roki za plačilo avtorskega 
honorarja. 

25. člen 

Pogodbe, sklenjene pred objavo tega pravilnika, 
ostanejo v veljavi, če so vsaj na polovico že realizirane, 
t. j. če je rokopis že izročen založniku in del honorarja 
avtorju že izplačan. 

26. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
Ljudske republike Slovenije«. 

Ljubljana dne 16. junija 1947. 
IV št. 11162/1—47. 

Minister za prosveto LRS: 
Lidija Šentjurc 1. r. 

154. 

Odredba 
Po 16. členu uredbe o pristojbinah za zdravljenje v 

državnih bolnicah in zdraviliščih za tuberkulozne v zvezi 
z 8. in 9. členom iste uredbe ter v zvezi z uredbo o 
zdravljenju nepremožnib 

odrejam: 

I 

Vsakodnevno, dalje časa trajajoče serijsko rentgen- 
sko obsevanje na onkološkem zavodu se ne smatra niti 
za običajno ambulantno storitev po 8. členu uredbe o pri- 
stojbinah za zdravljenje v drž. bolnicah in. zdraviliščih 
za tuberkulozne niti za redno zdravljenje v bolnici z 
oskrbovanjem bolnika Izven bolnice. 

Zato za ta specialen primer odrejam, da onkološki 
zavod še nadalje pobira téle pristojbine za obsevanje po 
dejanskih stroških: 

za vsako načeto serijo rentgenskega obsevanja 50 
dinarjev in poleg tega Še za vsakih 10 R od 1—5000 R 
po 1 din, za vsakih 10 R nad 5000 R pa 0.50 din, 

H 

V točki I. določene pristojbine plačajo plačila zmo- 
žne osebe oziroma Državni zavod za socialno zavarovanje 
za svoje zavarovance, ki se izkažejo z napotnico eoe. za- 
varovanja. 

Upravičenci do popolnega brezplačnega zdravljenja 
po uredbi o zdravljenju nepremožnib, ki ee izkažejo e 
potrdilom krajevnega ljudskega odbora o tej pravici, ne 
plačajo ničesar; upravičenci do delnega brezplačnega 
zdravljenja   pa   plačajo  50%   pristojbine,   navedene   v 
točki I. 

Gledo pristojbin, ki niso plačane po določbi druge- 
ga odstavka tega člena, ee postopa po pravilniku o odpi- 
sovanju stroškov za zdravljenje nepremožnib. .(Ur. list 
LRS št. 131/22—47). 

III    \ 

Pristojbine v točki T. ne plačajo bolniki, ki so spre- 
jeti na redno zdravljenje, na kateri koli o^djljk kliničfle I 

bolnice in ki samo zaradi pomanjkanja  prostora  im-.'ijo 
na obsevanje na onkološki zavod. 

Ljubljana dne 17. junija 1947. 
St. 4839/6—V b. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: 

dr. Ahèin Marjan 1. r. 

155. 

Minister za prosveto LRS izdaja 

odredbo 
o dopolnitvi odredbe o zavarovanju redke flore z dne 
27. maja 1947 (Ur. list št. 138/23 z dne 7. junija 1947) 

1. Člen 

4. člen odredbe se dopolni tako, da se na koncu čle- 
na dostavi še besedilo: 

Prav tako so pooblaščeni, da nadzirajo izvrševanje 
te odredbe in legitimirajo kršilce, registrirani gorski 
reševalci in vodniki FZS. 

2. člen 

Vse druge določbe odredbe ostanejo nespremenjene. 

3. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 20. junija 1947. 
IV. št. 8071/•. 

Minister za prosveto LRS: 
Lidija  Scntjurc 1. r. 

156. 

Odločba 
Na podlagi 3. člena uredbe o ustanovitvi komisijo 

za fizkulturo pri vladi LRS z dne 18. junija 1947 (Ur. list 
LRS št. 26) 

imenujem 

naslednjo komisijo za fizkulturo pri vladi LRS; 
predsednik: dr. Doug an Danilo, generalni sekre- 

tar predsedstva vlade LRS; 
tajnik: Fu ria n Silvo; 
člani: Polič Zoran, minister za finance LRS; 

polkovnik  Lah  Milan; 
Albreht  Roman, član Glavnega od- 
bora ESZDNS; 
Perovšek France, predsednik LMS; 
O e e p e k Angelca, predsednica AFZ; 
ing. B loud e k Stanko. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha, ••••••• 1. r. 
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Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 44 z dno 27. maja 1947: 

347. Navodilo o spremembi druge točke navodila za iz- 
vajanje drugega odstavka 9. člena zakona o zatira- 
nju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije 
in gospodarske sabotaže. 

848. Odločba da se dajo v promet priložnostne dopisnice 
>Otroški teden«. 
Popravek zakona o socialnem zavarovanju delavcev, 
nameščencev in uslužbencev. 

Št. 45 • dno 30„ maja 1947: 

349. Uredba o ustanovitvi glavnega ravnateljstva zvezne 
grafične industrije pri ministrstvu za industrijo FLRJ. 

350. Uredba o ustanovitvi in delu skladišč inozemskih 
podjetij in ustanov. 

351. Uredba o drugih spremembah in dopolnitvah za- 
časne tarife davka od prometa proizvodov. 

352. Pravilnik o izvajanju zakona o konverziji predvoj- 
nih notranjih državnih dolgov in obveznosti. 

353. Pravilnik o plačanem letnem dopustu pripadnikov 
narodne milice. 

854. Pravilnik o delih y gradbeništvu, ki jih je treba 
šteti za težka, zdravju škodljiva ali smrtno nevarna, 
kakor tudi o delih, ki jih je treba šteti za dela v 
vročih obratih. 

355. Navodilo o enotnem bilanciranju v gospodarskih 
podjetjih za poslovno leto 1946. 

356. Navodilo o uporabi norm v gradbeništvu. 
357. Navodilo za izvajanje uredbe o plačah delavcev in 

vajencev v gradbeni stroki. 
358. Odredba o obrestnih merah pri aktivnih poslih dr- 

žavnih kreditnih podjetij. 
359. Odredba o roku vplačila davka od prometa pro- 

izvodov na pivo. 

360. 

St. 4G z dne 3. junija 1937: 

361. 

362. 

Uredba o sestavljanju načrta uvoza in o načrtnem 
razdeljevanju iz inozemstva uvoženega blaga. 
Uredba o začasnih tehničnih predpisih za beton in 
armirani beton. 
Uredba o ustanovitvi in delu trgovskih zastopstev 
inozemskih podjetij in ustanov. 

363. Uredba o zvišanju zaslužka rudarskih delavcev. 
364. Uredba o amortizacijskem skladu državnih gradbe- 

nih podjetij. 
365. Uredba o prenosu poslov uprave za mere in ple- 

menite kovine v pristojnost zvezne načrtne komis'ije 
in republiških ministrstev za trgovino in preskrbo. 

366. Uredba o ustanovitvi in delu državnih mojstrskih 
delavnic za likovno umetnost. 

367. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukre- 
pih v gradbeništvu. 

368. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukre- 
pih pri delu v konopljarnah. 

369. Sprememba navodila o tovarniških higienikiK. 
370. Navodilo za nadnačrtne dobičke. 
371. Uredba o prijavljanju blaga za uvoz, izvoz in 

tranzit. 

372. Odredba o izdelovanju, prometu • uporabi bele 
kovine paladija in zlata (poladorja) za zobotehnične- 
potrebe in o nadzorstvu nad njo. 

373. Odločba o prežigosanju meničnih blanketov in o 
puščanju v promet nove izdaje potrdi] o prejemu 
najemnine od zgradb. 

374. Odločba, da se morajo nakazati upnikom vsa dose- 
danja odplačila in zaplenjeni zneski iz predvojnih 
in okupacijskih terjatev. 
Popravek uredbe o izvajanju socialnega zavarovanja 
po predpisih zakona o socialnem zavarovanju delav- 
cev, nameščencev in uslužbencev. 
Popravek zakona o socialnem zavarovanju delavcev, 
nameščencev in uslužbencev. 
Popravek odredbe o obveznem polaganju denarnih 
depozitov, ki jih upravljajo državni uradi in usta- 
nove, pri Državni investicijski banki. 

Št. 47 z đno 4. junija 1947: 

375. Uredba o stroških državnih odkupnih podjetij. 

St. 48 z dno 6. junija 1947: 

376. Uredba o prodajnih servisih. 
377. Odredba o ugodnostih članov Enotnih sindikatov 

Jugoslavije v času izrabe letnega dopusta. 
378. Odredba o obvezni prijavi zalog surovin in tehnič- 

nega materiala. 
379. Navodilo za pobiranje davka od dohodka delavcev, 

nameščencev in uslužbencev. 
380. Začasna odredba o vplačilu amortizacijskih zneskov, 

v splošni državni amortizacijski sklad II. 
381. Odredba o ureditvi plačilnega prometa med našo 

državo in cono >•<• za neblagovna plačila. 
382. Odredba o obveznem periodičnem zdravniškem pre- 

gledu delavcev. 
383. Tarifa o plačilu prevoznih delavcev splavarjev na 

reki Bosni. 

St. 49 z dne 10. junija 1947: 

384. Odredba o sklepanju pogodb, ki jih določata uredba 
o načrtnem razdeljevanje industrijskega blaga in 
uredba o sestavljanju načrta uvoza in o načrtnem 
razdeljevanju iz inozemstva uvoženega blaga. 

385. Odredba o ureditvi deviznega poslovanja morskih 
paroplovnih podjetij in paroplovnih agencij. 

386. Odredba o mletju žita. 
387. Navodilo o ustanovitvi in delu komisije za priznanje 

spričeval inozemskih srednjih splošnih izobraževal- 
nih in strokovnih šol ter strokovnih izpitov, oprav- 
ljenih v inozemstvu. 

388. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih poštnih' 
znamk ob zveznem zletu fizkulturnikov. 
Popravek odločbe o prežigosanju meničnih blanke- 
tov in o puščanju v promet nove izdaje potrdil o 
prejemu najemnine od zgradb. 

izdaja: >Oradnl Ust LRS«. — urednik: Ivo Eapajne; tiska  Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. — Naročnina: me- 
sečno dtn 24—, četrtletno: din 70 , polletno din 135.—, celoletno din 260—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50, 
V3aka  nadaljnja pola  din 2.—. —Uredništvo  in  upravništvo: Ljublana, GregorčiZeva uL 23, Tel, ravnateljstvo 49-.40, 

u^dnj.ttv(Q 49-90, uKavnjIivo 65-79. CA FftS. 60^40^•.••, 



Poštnin;!  plačana  v  gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik  i V. V Ljubljani dne 5. julija 1947 Številka 27. 

157,  UkazopomilofitihMwb, ki so bile obsojene zaradi kršitve 
uredbe o obvezni  prijavi krompirja letine 1940 in oddaji 
presežkov, 

154   Utrdba  o brezplačnem zdravljenju oseb, ki niso  socialno 
zavarovane  in so zbolele pri prostovoljnem delo. 

15!»   Odločba   >    ustanovitvi  poslovalnice  za  kultunio-umelniške 
prireditve. LRS. 

VSEBINA 
160. Odločba o ustanovitvi  višje  pedagoške sole v Ljubljani. 
161. Odredba o plačevanju davka od prometa proizvotlov pav- 

šalistov. 
162. Navodilo za izvrševanje uredbe o zdravljenju nepremožnih. 
163. Navodilo za preimenovanje odbora za likvidacijo kreditnih 

zadrug. 

PEEZIOIF LJUDSKE SKUPŠČINE LIS 

157. 

Po predlogu ministra za pravosodje LRS in na pod- 
lagi 7. točke 44. člena in 5. točke 72. člena ustave LRS 
ter 7. točke 4. člena zakona o Prezidiju Ljudske skup- 
ščine'LRS z dne 23. IV. 1947, Uradni list št. 83/17, izda- 
ja predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

ukaz 
o pomilostitvi oseb. ki so bile obsojeno zaradi kršitve 
uredbo o  obvezni  prijavi  krompirja  letine  1940  in 

oddaji presežkov 

1. ölen 

Pomilostijo se tisti, ki so bili glede na 6, člen uredbe 
0 obvezni prijavi krompirja letine 1946 in oddaji presež- 
kov i. dne 24. novembra 1946, Uradni list št. 27675, pravno. 
močno obsojeni zaradi kršitve določb te uredbe po zakonu 
o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekula- 
cije in gospodarske sabotaže, 

2. člen 

Osebam iz prvega člena tega ukaza se odpusti na- 
daljnje prestajanje kazni odvzema prostosti s prisilnim 
delom, odvzema prostosti in prisilnega dela brez odvze- 
ma prostosti, denarna kazen, kolikor do dneva izdaje tega 
ukaza še ni izterjana, kazen zaplembe premoženja ter 
v OP druge kazni, bodisi da so bile izrečene kot glavne, 
al, pa kot stranske. 

Kazn., ki se še niso začele izvrševati, se ne izvršijo. 
Zaplenjene  nepremičnine  se vrnejo pomiloščenim. 

3. člen 
Od pomilostitve po tem ukazu so izvzeti samo tisti, 

ki so se pokazali za organizatorje zoper odkup krompirja 
ali ki so kršili predpise uredbe o oddaji presežkov krom- 
pirja na la način, da so zlohotno uničili krompir, ki bi ga 
bilo Ireba oddati, ali z nasiljem poskušali preprečiti od- 
dajo presežkov. 

4. člen 
Odločbe po lem ukazu izdajajo po uradni dolžnosti 

pa tudi na prošnjo oseb iz 1. člena tega ukaza sodišča, 
ki so izrekla sodbo na prvi stopnji. 

Zoper odločbo sodišča prve stopnje je dovoljena pri- 
tožba na sodišče druge stopnje. Pritožba se mora vložiti 
v 15 dneh po prejemu odločbe. 

5. člen 

Minister za pravosodje LRS bo dajal uavodila za 
uporabo tega ukaza. 

6. člen 

Ta ukaz velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRS.« 

Glavno mesto Ljubljana dne 'J. julija 1947. 
U. št. 20/47 

Prezidi] Ljudske skupščine Ljudske republiko Slovenije 

Sekretar: Predsednik: 
Fra noe Lube j 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

UBED3E. QBBEQBE. NAVODILU IN 00L0ÉBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

158. 

Na predlog ministra za ljudsko zdravstvo LRS in 
sporazumno z ministrom za finance LRS izdaja vlada 
Ljudske republike Slovenije na podlagi 1. člena zakona 
o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva (Ur. list. LRS št. 22/• z dne 
25. 1. 1941) tole 

uredbo 
o brezplačnem zdravljenju oseb, ki niso socialno za- 

varovane in so zbolele pri prostovoljnem delu. 

1. člen 

Vsak zdravnik v javni službi je dolžan nuditi brez- 
plačno zdravniško pomoč osebi, ki ni socialno zavarovana 
in je zbolela pri prostovoljnem delu. 

Če se taka oseba zdravi v zdravstveni ustanovi, gre- 
do bolniški oskrbni stroški v breme te ustanove. 

Zdravniki v javni službi pa morajo brezplačno zdrav- 
niško preiskati prostpyo,ljçe tudi •••• dejpynp. afedjp, če 
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jih k temu pozove organ, kj je prostovoljno delo orga- 
niziral 

2. Člen 

Ce delovne prostovoljne skupine nimajo svoje ambu- 
lante, povrne stroške za zdravila, ki jih izdajo lekarne 
na recept zdravnika ali zdravnik iz svoje hišne lekarne, 
bolnemu, socialno nezavarovanemu prostovoljcu, ministr- 
stvo za ljudsko zdravstvo Iz kredita, ki mu ga v ta na 
men da na razpolago minister za finance LRS. 

3. Sen 

Brezplačno zdravniško pomoč in brezplačno bolnično 
zdravljenje se nudita na podlagi potrdila, da je dotična 
oseba na prostovoljnem brezplačnem delu, da ni socialno 
zavarovana in da je zbolela pri opravljanju prostovolj- 
nega dela. 

Potrdilo, ki mora obsegati Se osebne podatke pro- 
stovoljca, izda vodja prostovoljnega dela. 

4. člen 

Obračune za Izdana zdravila predlagajo lekarne in 
zdravniki, ki imajo zakonito dovoljeno hišno lekarno, me- 
sečno v izplačilo ministrstvu za ljudsko zdravstvo. 

Obračunu morata biti priložena recept in potrdilo 
iz prejšnjega člena. 

Bolnične ustanove predložijo ministrstvu za ljudsko 
zdravstvo četrtletno zaradi odpisa bolniških oskrbn h 
stroškov sezname oseb, ki so se brezplačno zdravile po 
tej uredbi. Seznamu morajo biti priloženi oskrbni spi- 
si in potrdila, izdana po 3. členu te uredbe. 

Ministrstvo za ljudsko zdravstvo odredi z odločbo 
odpis teh stroškov v breme dohodkov dotične zdravstvene 
ustanove. 

5. člen 

Za prostovoljno delo se štejejo vsa ••• splošno ko- 
ristnega pomena, ki jih je organiziral kak državni organ 
in ki se ga udeležijo osebe prostovoljno in brezplačno 

• člen 

Ta uredba velja od dneva objave * >Uradnem li- 
stu LRS<. 

Določbe te uredbe pa se uporabijo tudi za primere, 
ki so se dogodili preden je dobila veljavo ta uredba. 

Ljubljana dne 3. julija 1947. 
Štev. S — zak. 353. 

Minister Predsednik  vlade  LRS- 

za ljudsko zdravstvo LRS: Miha Marinko L t. 
Dr. Ahčin Marjan L r. 

1E0. 

Na podlagi 10. točke 44. člena in 2. odstavka 78. člena 
ustave LRS izdaja vlada LRS na predlog ministra za 
prosveto 

odločbo 
o ustanovitvi poslovalnice za kulturno-umetniško 

prireditve LRS. 
1. člen 

Pri ministrstvu za prosveto Ljudske republike Slo- 
vénie ae  ustanovi poslovalnica za kulturno-umetniške 

priiedilve kot državna ustanova pod operativnim uprav- 
nim vodstvom ministrstva za prosveto. 

2. člen 

Naloge poslovalnice so: 
1. da organizira na območju Ljudske republike Slo- 

venije kulturno-umetniške prireditve vseh vrst z doma- 
čimi umetniki In kulturno-umetniškimi skupinami; 

2. da skrbi za izmenjavo reproduktivnih umetnikov 
med Ljudsko republiko Slovenijo In drugimi ljudskimi 
republikami Jugoslavije ter inozemstvom po poslovalnici 
za kulturno-umetniške prireditve pri komiteju za kul- 
turo in umetnost FLRJ; 

3. da vodi pregled o kulturno-umetniških prireditvah 
v Ljudski republiki Sloveniju 

3. člen 

Zadeve poslovalnice za območja posameznih okrajev 
in mest, ki so izvzeta iz okrajev, opravljajo oddelki ozi- 
roma odseki za prosveto pri okrajnih (mestnih) ljudskih 
odborih (referati za ljudsko prosveto), V večjih krajih, 
/.lasti v mestih se po potrebi lahko ustanovijo podružnico 
poslovalnice. 

4. člen 

Poslovalnica se financira po lastnem predračunu do* 
hodkov in izdatkov v okviru proračuna ministrstva za 
prosveto po določbah 28. člena temeljnega zakona o 
proraču.iu. 

5. člen 

Upra\nika poslovalnice ,n vse drago potrebno osebje 
, rnenuje minister m prosveto. 

6. člen 

Pori rob':"!ie navori l< ?.:• j red i'm i: fjo'e posloval- 
nice predpi.-e - posebnim prav Iriikum minister za 
p ros veto. 

7. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu  LRS«, 

Ljubljana dne VI  junija  1947. 
IV. št.  11164 1-17 

Vlini-ter za prosveto LRS: 
Lidija šcntjurc l. r. 

Predsednik vlade  LRS. 
Miha Marinko 1. r. 

160. 

Na podlagi 19. točke 44. člena in 77, olena ustavo 
LRS izdaja vlada  LRS na predlog ministra ^ prosveto 

odločbe 
o ustanovitvi višje pedagoške šole v Ljubljani 

1. člen 
Ustanovi ee višja pedagoška šola v Ljubljani s stop- 

njo visoke strokovne šole. 

2. člen 

Naloga višje pedagoške šole je, da pripravlja kvali- 
ficirane učitelje za poučevanje v višjih razredih sedem- 
letnega obveznega šolanja (višjih osnovnih šolah, v višjih 
razredih sedemletke in nižjih razredih gimnazije) za delo 
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na  posebnih šolah  za defektne otroke  in   vzgojiteljsko 
delo v vzgojnih domovih. % 

3. člen 

Višja pedagoška Šola v Ljubljani se vzdržuje iz pro- 
računa Ljudske republike Slovenije. 

4. člen 

Višja pedagoška šola ima téle odseke: 
1. Odsek za pripravo učiteljev na pouk v višjih raz- 

redih sedemletnega obveznega šolanja. Ta odsek se deli 
na  téle  skupine: 

I. a) slovenščina-srbščina in hrvaščina, 
b) ruščina-srbščina in hrvaščina, 
c) elovenščina-ruščina. 

II. Zgodovinsko-zemljepisna skupina predmetov. 
III   Biološko-kemijska skupina predmetov. 
IV. Matematično-fizikalna skupina predmetov. 

V. Tehnična skupina predmetov. 

2. Odsek za defektologijo se deli na téle skupine 
predmetov: 

I, Skupina za vzgojo slepih  (surdopedagogika). 
II. Skupina za vzgojo gluhonemih (tillopedagogika). 
•. Skupina za vzgojo duševno zaostalih (oligofrenope- 
dagogika). 

TV. Skupina za poklicno izobrazbo defektnih otrok. 
3. Odsek za vzgojitelje v vzgojnih domovih, 
Pedagoško-psihološka skupina predmetov in preda 

parija in ruščine in angleščine ali francoščine kot izobra 
ievalnili jezikov so obvezna za slušatelje vseh skupin 
fišje pedagoške šole. 

5. člen 

Odseki in skupine imajo svoje pomožne ustanove, 
kabinete, laboratorije, biblioteke, institute itd. Pomožne 
ustanove se ustanovijo, kadar je to potrebno. 

6. člen 

Višjo pedagoško šolo vodi direktor, ki je za svoje 
delo odgovoren ministru za prosveto. Direktorju pomaga 
svet višje pedagoške šole, ki- ga sestavljajo profesorji in 
drugo učno osebje. 

7. člen 

Direktorja imemiie minister za prosveto. 

8. člen 

Učno osebje (profesorje, honorarne profesorje, asi- 
stente in druge učitelje), postavlja minister za prosveto 
iz vrst prosvetnih delavcev, ki se odlikujejo po evojem 
šolskem in znanstvenem delu. 

* 
9. člen 

Sekretarja in tehnično osebje imenuje minister za 
prosveto, 

10. člen 

Slušatelji višje pedagoške šole morajo imeti višji 
tečajni izpit ali učiteljski diplomski izpit. 0 sprejemu 

absolventov strokovnih šol, ki imajo značaj popolne sred- 
nje šole, odloča minister za prosveto. 

11. člen 

Slušatelji so redni in izredni. Izredni slušatelji mo- 
rejo biti učitelji v aktivni službi. Ti morajo nabavljati 
skripta višje pedagoške šole, periodično prihajati na 
praktične vaje in v določenih rokih opravljati izpite. 

12. člen 

Kandidati se sprejemajo v višjo pedagoško šolo po 
konkurzu, ki ga objavi vodstvo šole najkasneje do 1. ju- 
lija, za šolsko leto 1947/48 izjemoma do 15. julija. 

13. člen 

Pouk na višji pedagoški šoli traja 2 leti za redne 
slušatelje in 3 leta za izredne slušatelie. 

14. člen 

Minister za prosveto ustanavlja po potrebi nove od- 
seke in skupine predmetov na višji pedagoški šoli. 

15. člen 

Organizacijo in delo višje pedagoške šole predpiše 
minister /a  prosveto s posebnim pravilnikom. 

16. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 4. julija 1947. 
S—zak. 351. 

Minister za prosveto LRS: 
Lidija Šcntjurc 1. r. 

Predsednik vlade LRSr 
Miha Marinko 1. r 

PMVILNIiaODHEïiBE.MVeDILfi.ODLQGBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

161. 

Na podlagi pooblastila 11. člena uredbe o davku od 
prometa proizvodov z dne 18. III. 1947 (Ur. list FLRJ 
št. 167/24—1947) izdajam tole 

odredbo 
o plačevanju davka od promela proizvodov 

pavšalistov 

1. Davčni zavezanci iz 11. člena uredbe o davku od 
prometa proizvodov (pavšalisti), ki po veljavnih predpisih 
niso dolžni voditi poslovnih knjig, ki pa poklicno oprav- 
ljajo promet, zavezan plačilu davka od prometa proizvo- 
dov in storitev, morajo plačevati ta davek vsak mesec in 
sicer v 5 dneh po preteku meseca, v katerem je bil pro- 
met opravljen. Obenem z odvodom davka od prometa 
proizvodov morajo ti davčni zavezanci na predpisanem 
obrazcu predložiti pristojnemu odseku za finance okraj- 



Stran 176 Stcv. 17 

nega ljudskega odbora mesečno prijavo o opravljenem 
prometu. Po zaključku koledarskega leta pa morajo v 
roku 30 dni vložiti letno prijavo o prometu, ki so ga 
opravili v minulem letu. 

2. Zaradii pravilnega obračunavanja in plačevanja 
davka od prometa proizvodov morajo ti davčni zavezanci 
začenši z dnem 1. julija 1947 voditi evidenco: a) o na- 
bavljenih surovinah, pomožnem materialu, o polizdelkih 
in izdelkih ter b) evidenco o prodaji izgotovljenih izdel- 
kov in o prejetih odškodninah za izvršene storitve. 

Za prodano blago in za izvršene storitve so dolžni 
izstavljati račune s prepisom, katerega morajo hraniti 
kot prilogo k prodajni evidenci. Računov pa niso dolžni 
izstavljati prodajalci jestvin in drugega blaga, ki ga pro- 
dajajo na drobno, če predstavlja vsakokratni izkupiček 
malenkosten znesek. V teb primerih je treba voditi evi- 
denco o vsakodnevnem celotnem izkupičku. 

3. Ce mesečni povprečni promet ne presega 2500 
din, se davčni zavezanci oproste dolžnosti vodenja evi- 
denc in mesečnega plačevanja davka od prometa proiz- 
vodov. Ta davek plačujejo v rokih in na način, ki je pred- 
pisan za dohodnino. 

4. Za promet, opravljen v času od 1. januarja do 30. ju- 
nija 1947 morajo davčni zavezanci predložiti prijavo do 
31. julija 1947. Do istega roka morajo plačati razi'ko med 
že plačanim in prijavljenim davkom od prometa proiz- 
vodov. 

5. Kršitve teh predpisov se kaznujejo po določban 
uredbe o davku od prometa proizvodov. 

6. Za izvajanje te odredbe bo ministrstvo za finance 
izdalo podrobno navodilo. 

7. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS.« 

Ljubljana dne 1. julija 1947. 
Št. 5101561.2—1947. " 

Minister •• •••••• LKS: 
Polif Zoran I. r. 

162. * 

Na podlagi 8., 12. in 17. člena uredbe o zdravlic-nju 
nepremožnih (Ur. list LBS št. 128/22-1947) predpisujem 
tole 

navodilo 
za izvrševanje uredbe o zdravljenju nepremožnih 

I. Potrdilo o pravici do brezplačnega zdravljenja 

1. Upravičenec do popolnega ali delnega brezplač- 
nega zdravljenja mora praviloma predložiti potrdilo 
krajevnega ljudskega odbora o tej upravičenosti krajev- 
nemu zdravniku oziroma krajevni babici ob prvem 
iskanju zdravniške oziroma babiške pomoči (8. točka teh 
navodil). 

2. Potrdilo izda brez takse krajevni ljudski odbor 
vsakomur, ki stalno prebiva na njegovem območju in ki 
je po 3., 4. ali izjemoma tudi po 5. členu uredbe upra- 
vičen do popolnega ali delnega brezplačnega zdravljenja, 
ter članom njegove družine, s katerimi upravičenec živi 
v skupnem gospodinjstvu in za katere skrbi in če upra- 
vičenec ne uživa zdravstvenega varstva po drugih pred- 
pisih (2. člen uredbe). 

3. Obrazec potrdila o pravici do popolnega alj da- 
nega brezplačnega zdravljenja v velikosti 20X34 cm, uw- 
ra imeti tele podatke: 

a) označbo krajevnega ljudskega odbora, ki je po- 
trdilo dal in zaporedno številko potrdila po evidenčni 
knjigi (7. točka); 

b) upravičenčeve osebne podatke (ime, priimek, po- 
klic, bivališče, čas in kraj rojstva); pri nedoletnih in po- 
ročenih je treba navesti enake podatke tudi za osebo, od 
katere izvaja upravičenec svoje pravico (hranilca); 

c) navedbo, po kater točki in po katerem členu 
uredbe o zdravljenju nepremožnih je oseba upravičena 
do popolnega ali delnega brezplačnega zdravljenja; 

č) razlog upravičenosti (natančna označba višine do- 
hodnine; nalezljiva ali spolna bolezen, jetika, trahom, 
malarija; umobolnost nad 1 leto; kronična oziroma ne- 
ozdravljiva bolezen; otroci do 7. leta; bolna porodnica; 
vdova z dvema ali več otroki; roditelj s 5 ali več nedo- 
letnimi otroki ali druge važne in konkretne okolnosti 
iz 5. člena uredbe); 

d) ugotovitev, da upravičenec ne uživa zdravstve- 
nega varstva po drugih predpisih; 

e) navedbo, da traja veljavnost potrdila šest mese- 
cev od dneva  izdaje; 

f) poseben prostor za odredbo krajevnega zdravnika; 
g) pečal ter podpisa predsednika in tajnika krajev- 

nega ljudskega odbora. 
4. Obrazec potrdila po osnutku z zgornjimi podatki 

bo založila Državna založba Slovenije. Te obrazce naj 
okrajni ljudski odbori proti povračilu dejanskih stroškov 
v zadostnem številu pošljejo krajevnim ljudskim odbo- 
rom. 

5. Ob izdaji potrdila morajo organi krajevnih 
ljudskih odborov z osebno, disciplinsko in odškodnin-ko 
odgovornostjo paziti, ali je oseba res upravičena po inal- 
bi do popolnega ali delnega brezplačnega zdravljenja; 
po kateri točki in členu uredbe je upravičena; dalje mo- 
rajo konkretno navesti razloge upravičenosti ter v potr- 
dilu prečrtati neustrezajoce besedilo, če gre za delno 
upravičenega. 

Zla-ti morajo krajevni ljudski odbori paziti, ali upra- 
vičenec ne uživa zdravstvenega varstva po drugih pred- 
pisih, n. pr, o socialnem zavarovanju, invalidih  itd. 

V dvomu glede upravičenosti in, če sami nimajo za- 
nesljivih podatkov, sinejo od prosilca zahtevati dokaze, 
n. pr. potrdilo o višini dohodnine, potrdilo o pridobitni 
nesposobnosti bolnice za duševne bolezni, rojstni list pri 
otrocih, izjavo zdravnika alj krajevne babice za bolno po- 
rodnico itd. Kadar gre za nujen primer ali je v nevar- 
nosti življenje, krajevni ljudski odbori teh dokazi] ne 
smejo zahtevati poprej, temveč po potrebi naknadno. 

6. Krajevni ljudski odbori morajo biti posebno paz- 
ljivi pri izdajanju odločb o priznanju brezplačnega zdrav- 
ljenja, v izrednih primerih po 5. členu uredbe. Razlogi 
upravičenosti morajo biti tu še posebno konkretno in 
določno navedeni. Po tem členu naj se izdajajo potrdila 
le gospodarsko ogroženim osebam zaradi nesreč in bo- 
lezni v družini aH pri živini, izrednih vremenskih ne- 
zgod, požarov, izredno številne družine itd. in morajo 
biti te okolnosti v potrdilu navedene. 

Potrdilo (odločba), izdano po 5. členu uredbe, ima 
veljavo šele, če in kadar ga potrdi okrajni ljudski odbor. 

Višina popusta od stroškov naj se določa za delno 
upravičene s 50 odstotki, kolikor ne govore posebne 
okolnosti za drucaçen odstojek. 



Štev. 27 Stran 17i 

7. Krajevni ljudski odbori morajo voditi evidenco 
izdanih potrdil; najpreprostejše je, da imajo za to evi- 
denčno knjigo za vsako leto posebej. V knjigo se vpisu- 
jejo po zaporednih številkah izdana potrdila, dan izdaje, 
upravičenčevo ime in, ali gre za popolnoma ali deloma 
upravičenega. 

Osnutek obrazca evidenčne knjige bo predpisalo mi- 
nistrstvo za ljudsko zdravstvo, izdala ga bo Državna za- 
ložba Slovenije, io lo v obliki vložnih pol. Vložne pole 
naj krajevni ljudski odbori vlože v ovitek z napisom: 
>Knjiga izdanih potrdil o pravici do popolnega ali del- 
nega brezplačnega zdravljenja za leto « 

Na izdanih potrdilih n.j se navaja zaporedna šte- 
vilka te evidenčne knjige. 

II. uporaba potrdila 

ö. Krajevni zdravniki oziroma krajevne babice mo- 
rajo zahtevati od osebe, ki ee sklicuje na svojo upravi- 
čenost do popolnega ali delnega brezplačnega zdrav- 
ljenja, potrdilo o tem; ne smejo pa odkloniti svoje po- 
moči,'če bi taka odklonitev pomenila nevarnost za živ- 
ljenje upravičenca. V takih primerih lahko upravičenec 
naknadno predloži to potrdilo; če tega ne stori, se mo- 
rajo od njega izterjati stroški za dano pomoč. Isto velja 
za   prevoze  v  bolnico,  če je  nujnost  prevoza  potrdila 
bolnica. „ 

9. Predloženo potrdilo zadrži krajevni zdravnik ozi- 
roma krajevna babica in vpisujeta vanj svoje odredbe. 
Krajevna babica priključi to potrdilo seznamu, ki ga po 
11. členu uredbe o službi krajevnih babic pošlje okraj- 
nemu  (mestnemu) ljudskemu odboru. 

10 Krajevni zdravnik predpisuje zdravila upravičen- 
cu na posebnem receptu bele barve v velikosti 15X21 cm, 
na katerem morajo biti navedeni poleg drugega ime, 
priimek, poklic, bivališče upravičenca, krajevni ljud- 
sk. odbor, dan in zaporedna številka izdanega po- 
trdila ter obseg upravičenosti. 

Krajevni zdravnik naj predpiše vsako zdravilo na 
nrwebnem obrazcu recepta. Paziti mora tudi, da ne pred- 
piše na takem obrazcu zdravil osebi, ki je upravičena 
samo do delnega brezplačnega zdravljenja, ker taki upra- 
vičenci ne uživajo po uredbi nobenega popusta pri zdra- 
vilih v lekarnah. 

Obrazec teb receptov po osnutku ministrstva za ljud- 
sko zdravstvo založi Državna založba Slovenije v obliki 
dvojno numeriranih blokov, tako da ostane zdravniku 
z ridi evidenco prepis recepta. Okrajni ljudski odbor 
pošlje bloU receptov brezplačno v zadostnem številu 
krajevniia tdravnlkoœ 

Lekarne predlože te recepte e svojimi računi za iz- 
dana zdravila brc* potrdila o upravičenosti v plačilo 
okrajnim ljudskim odborom po 11. členu uredbe. 

11 L- druge vrste- zdravniške pomoči po 4., 5., 6. in 
7 točki 6 člena uredbe, po 1., 2. in 3. točki 7. člena in 
po 2. oc "avku 7. člena uporabljajo krajevni zdravniki 
posebne n^iointce. 

0 podatkih in oVizcih teh napotnic velja isto kot za 
recepte po prejšnji l„.H, to je. da jih po osnutku mi- 
nistrstva za ljudsko zdravstvo založi Državna založba Slo- 
venije ia da Jib oLrajni ljudski odbori brezplačno v za- 
dostnem 6luvilu pojejo krajevnim zdravnikom. 

12 Krajevni zdravniki morajo biti skrajno previdni 
pri odrejanju vrste zdravniške pomoči, zlasti pa pri 
predpisovanju zdravil 1• odrejanju p.revozov y bolnico. 

III. Prcdlagaflje in ocenjevanje računov 

13. Zdravniki v javni službi in krajevne babice ni 
majo pravice predlagati račune za stroške zdiavuiske 
(babiške) pomoči upravičencem. Reševalnim postajam • 
drugim zdravstvenim ustanovam z lastnim p red računom 
ta pravica pripada. 

14. Javno in ročne lekarne predložijo mesečne la- 
cune do 30Ü din trome=ečno, nad tem mesečnim zne&kum 
pa mesečno po odbitku zakonitega popusta (sedaj -Cr',c 
na magistralna zdravila) na posebnih obtazcih s podatki, 
kot jih bo določilo ministrstvo za ljudsko zdravstvo in 
izdala Državna založba Slovenije Računom morajo biti 
priloženi numerirani recepti. 

Recepte retaksira apotekarski referent okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora. Ce ljudski odbor ni ina 
apotekarskega referenta, retaksira recepte retaksator, ki 
ga določi minister za ljudsko zdravstvo, in sicer proli 
honorarju, ki ga plača ljudski odbor. Retaksator je dol- 
žan opozoriti okrajnega zdravnika, če ugotovi, da so bila 
zdravila neekonomično predpisana. 

Lekarnam se morajo plačati računi v enem mesecu 
po predložitvi; če v tem času še niso retaksirani, se pla- 
čajo v znesku, kot so predloženi, pri retaksacji ugotov- 
ljena razlika pa so odbije od prihodnjega predloženega 
računa. 

Ce predložilec računa misli, da so recepti nepravilne 
relaksirani, ima pravico v 1 mesecu po zaznnnju dohiti 
relaksirane recepte na pogled in se eventualno pritožiti 
ua  ministrstvo za ljudsko zdravstvo. 

13. Pri oceni stroškov za prevoz se mota zia -ti 
paziti, kdo je prevoz opravil in ali se i': ravnal po o io- 
breni tarifi. Računu za prevoz moia !>.'.. \<"•:•> , ,,i ••- 
cena napotnica krajevnega zdravnika o/jroma <. • U- i.,, 
potrdilo bolnice o nujnosti prevoza in v tem pomeni 
tudi še potrdilo krajevnega ljudskega odbora o upravi- 
čenosti. 

16. Računu za nabavo bandažnih ortopedskih pred- 
metov in drugih zdravstvenih pripomočkov mora biti 
priključena odredba krajevnega zdravnika in mnenje 
uradnega specialista. 

17. Ce so predloženi računi pretirani ali sploh ne- 
utemeljeni p.!i če jih je napravil upravičenec brez poprej- 
šnje ali vsaj naknadne odredbe krajevnega zdravnika, 
se morajo z odločbo okrajnega ljudskega odbora za- 
vrniti v celoti ah deloma. 

Ce je krajevni zdravnik predpisal neekonomična ali 
nepotrebna zdravila, jih mora okrajni ljudski odbor pla- 
čati lekarni, z odločbo pa naloži krajevnemu zdrnvnku 
povračilo razlike zaradi tega nastalih Čezmernih stroškov. 

Od upravičenca same "a predloženi računi za njegove 
stroške se morajo v v-akem primeru zavrniti. 

Lekarnam eo, co tega posebej ne zahtevajo, ne iz- 
dajo posebne odločbe, ako se pri refaksaciji ugotovi, da 
so bila zdravila preveč zaračunana; pri lekarnah se 
postopa po predzadnjem odstavku 14. točke. 

Odločb ni treba v nobenem primeru izdajati, ^e se 
račun prizna; pri neznatnih razlikah v računu se odločba 
izda le na zahtevo predlagatelja računa. 

18. Odločbe okrajnih izvršilnih odborov po 17. točki 
morajo biti utemeljene in morajo imeti pravilen pravni 
pouk. Za pritožbe zoper te odločbe se plača taksa. 

19. Okrajni ljudski odbori morajo skrbeti, da pred- 
ložene račune brez nepotrebnega odlašanja izplačajo; če 
pa se ugotovijo pri oceni računov formalne napake, se 
morajo po najkrajši poti odpraviti 
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20. V primerih, kadar upravičenec postane v 3 letih 
po izdani zdravniški pomoći iz katerega koli razloga (de- 
diščina, daritve itd.) sposoben plačati stroške te pomoč', 
mu sme okrajni izvršilni odbor s posebno formalno in 
obrazloženo odločbo po oceni vseh okolnosti (14. člen 
uredbe) naložiti povračilo zanj plačanih stroškov. 

Krajevni ljudski odbori naj v ta namen vsako leto 
vsaj enkrat pregledajo knjigo izdanih potrdil o upravi- 
čencih do brezplačnega zdravljenja za pretekla leta in 
naj stavijo okrajnim ljudskim odborom ustrezne pred- 
loge za povračilo. 

Po prednjih predpisih je treba postopati tudi, če se 
naknadno ugotovi, da je bila komu proti predpisom 
uredbe in navodila priznana upravičenost do brezplačnega 
zdravljenja in se je s tem okoristil, 

21. Stroški zdravljenja upravičencev do popolnega 
ali delnega brezplačnega zdravljenja v državnih bolnicah 
in zdraviliščih v Novem Celju in Topolš<~ici se bodo v 
proračunskem letu 1947. odpisovali po posebnem pravil- 
niku  (Ur. list LRS št. 131/22-1947). 

IV   Končno  navodilo 

22. Ker so pri izvrševanju uredbe o zdravljenju ne- 
premožnib mogoče nevestnesti in zlorabe, se zlasti kra- 
jevni ljudski odbori, krajevni zdravniki in krajevne 
babice opozarjajo na kazensko, dicciplinsko in od- 
škodninsko odsovornost po 15, členu uredbe o zdrav- 
ljenju nepremožnili in po splošnem zakonu o državnih 
uslužbencih. 

Ljubljana, dne 17. junija 1947. 
St. 1852/3-VO. 

Minister za ljudsko zdravstvo usxS: 
Dr. Ahčin Marjan 1. r. 

163. 

Na podlagi pcobla«liia vb.de URS v •••. to"ki navodila 
za izvajanji uredbe o Lk^dac-iu kr'-ditruh zadrug z dne 
17. aprila 1947 (Ur. lisi z dne 7. j.;i;ija MK75 -I. 135/23) 
izdajam tole 

navodilo 
Za preimenovanje cd hora za likvidacijo kreditnih 

zadrug 

Odbor za likvidacijo kreditnih zadrug, ustanovljen 
na podlagi 2. člena uredbe o Tkvidacij' kreditnih za- 
drug, se preimenuje tako, da ,e njegov naziv odslej glasi: 
komisija za likvidacijo kreditnih zadrug pri ministrstvu za 
f'rs a m-e LRS. Po potrebi ima lahko svoja poverjeništva /a 
pf.ï.Tursrte kreditne zadruge v likvidaciji oziroma za do- 
ločeno skupino teh zadrug. 

•. 
To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS'. 
Ljubljana dne 1. julija 1947. 
Št. 5101829 — 1947. 

Minister za finance LRS: 
Polič Zoran I. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

Št. 30 z dne 13. junija 1947: 

389. Navodilo za izvajanje odredbe o zatiranju kolorad- 
skega hrošča. 

390. Odločba o obvezni tipizaciji gasilnih priprav in 
gasilske opreme. 

Št. 51 z dne 17. junija 1947: 

391. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila za iz- 
vajanje uredbe o medsebojnim plačevanju obvez- 
nosti državnih gospodarskih podjetij za rečno plovbo. 

392. Odredba o ureditvi deviznega poslovanja domačih 
podjetij za rečno plovbo. 

393. Odredba o pobiranju davka od prometa proizvodov 
na blagajnih državnih uradov in ustanov. 
Popravek zakona o reševanju premoženjskih sporov 
z državnim razsodništvom. 

Št. 52 2 dno 20. junija 1047: 

394. Ukaz o pomilostitvi oseb, ki so bile obsojene zaradi 
skrivanja in neoddaje presežkov žita v gospodar- 
skem letu 1946—1947. 

395. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o iz- 
dajanju in prijavljanju delnic z dne 17. junija 194G. 

396. Navodilo za izplačevanje predujmov na pokojnino. 
397. Odredba o načinu plačevanja reparacijskega in resti. 

tucijskega blaga. 
398. Odredba s katero so naši izseljenci oproščeni držav- 

nih davščin na tobak in cigarete. 
399. Odločba o dovolitvi ustanovitve in delovanja Kultur- 

nega  društva Jugoslavija—Češkoslovaška. 
400. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o za- 

časnih normah za motorna vozila. 

St. 53 z dne 24. junija 1047: 

401. Uredba o splošnih načelih za kategorizacijo, o otro- 
ških, dobičku, razdelitvi dobička in o skladih vod- 
stva državnih gospodarskih podjetij lokalnega po- 
mena. 

402. Odločba o potrditvi predračuna dohodkov in izdat- 
kov zavoda za avtorsko pravno posredništvo v Beo- 
gradu za leto 1947. 

403. Naredba o socialnem zavarovanju oseb, zaposlenih 
pri delih s kmetijskimi stroji. 

404 Pravilnik o organizaciji službe za zaposlitev delav- 
cev. 

405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o postopku pri likvidaciji zasebnih kreditnih pod- 
jetij. 

Št. 54 z dne 27. junija 1947: 

406. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrc 
pih pri delu s kmetijskmi stroji. 

407. Navodilo za izvajanje odredbe o obveznem polaganju 
denarnih depozitov, ki jih upravljajo denarni uradi 
in ustanove, pri Državni investicijski banki. 

408. Odredba o ukrepih za odvrnitev nevarnosti gozdnih 
požarov, ki jih utegnejo zanetiti lokomotive gozdnih 
industrijskih  železnic in železnic javnega   prometa. 

Lzdaja: >Urađn,  list f.RS<   —  fJre<inik: ivt   f.apajne;   tiska   Prosvetna   tiskarna   —  oba   *   Ljuhlian:    -   Naročnna-   me- 
feeno din 24,—.  Vlrtï-'no:  •iin  70 , polletno   din   135.—.  CPloMno   'lin   •\ —    Poeann-7na   M»>  'Ka    prvn   pola   <]<r   2 ">0, 
•••••  nadaljnja  pola   din  2.—       Uredrv'tvo   !n   upravniku •   I, o i in UP    f; .'••••••

-
.-«   «L  23,  Tel.   ravaateljstvo J9-40, 

uredništvo 49-90. uDravaišlvo 55 79. Cek.  rau. ßü-404033. 
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LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 12. julija 1947 Številka 28. 
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VSEBINA: 
164 î.iwiz o zakljuoitvi T. rednega zasedanja Ljudske skupščine 

LRS. .     u 
165. Odločba o ukinitvi sole za žensko domačo obrt v Ljubljani 

in ženske obrtne šole pri državni tehniški srednji ioli v 
Ljubljani. . 

160. Pravilnik o opravljanju odvetniškega izpita. 

167. Odločba o sklicanju ustanovnega občnega zbora Odvetniške 
zbornice v Ljubljani. 

— Zapisnik 3. seje I.  rednega zasedanja  Ljudske skupščine 
LRS dne 16. aprila 1947 v Ljubljani. 

— Popravek. 

PBEZIDIf LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

164. 

Ukaz 
o zaključitvi I. rednega zasedanja Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije 

Ker je Ljudska skupščina Ljudske republike Slo- 
venije dovršila svoje delo, je predsedstvo Prezidija Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije na podlagi 
56. člena ustave Ljudske republike Slovenije 

o d ločil o : 

I. redno zasedanje Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije, sklicano z ukazom predsedstva Prezidija 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije na dan 
14. aprila 1947, se zaključi. 

Glavno mesto Ljubljana dne 8. julija 1947, 
Ü. št. 21/47. 

Prezidij Ljudske skupščino 
Ljudske republike Slovenije 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubcj L tv JosiP •^••• 1. r. 

UREDBE 0DRE1BE» NAVODILA M ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

165. 

Odločba 
Hade Ljudske republike Slovenije o ukinitvi šole za 
Žensko domaČo obrt v Ljubljani in ženske obrtne šole 

pri državni tehniški srednji šoli v Ljubljani 

1. eleu 

Zaradi izkazane potrebe se ukinjata šola za žensko 
domač« obrt v Ljubljani in ženjka, obrtna «flla.v Lj«bjjanis 

2. člen 

Ukinitev imenovanih dveh Sol se izvrši postopoma 
in tako, da prenehajo s poukom v šolskem letu 1947/48. 
prvi razredi, v šolskem letu 194849. drugi razredi m v 
šol. letu 1949/50. zadnji t. j. tretji razredi obeb ^ 

LRS 

3. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v tUradnem listu 
i«. 

Ljubljana dne 1. julija 1947. 
S-zak. 308. 

Minister za industrijo 
in rudarstvo LRS: 

Leskošek Franc 1. r. 
Rimedili k vlade LRS: 

Viha Marinko 1. r. 

?iAmMKì,0BREDBE.M¥ZÌMLA.0BL0CBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

166. 
Na podlagi 4. člena zakona o odvetništvu z dne 12. 

decembra 1946 (Ur. list FLRJ št. 710/102) ter splošnih 
navodil ministrstva za pravosodje FLRJ z dne 6. T. 1947, 
št. 59/47 Zak. predpisujem ta-Ie 

pravilnik 
o opravljanju odvetniškega izpita 

Tvarina odvetniškega izpita 

1. člen 

Odvetniški izpit se opravlja iz tehle predmetov: 
1. iz splošne ti iirije države in prava (temelji nauka 

o državi in splošna načela nauka o pravu); 
2. iz zgodovine ljudske oblasti (zgodovina narodnega 

osvobodilnega boja; nastanek in razvoj ljudske oblastij 
| ßPJQm, ljudske oblasti^ 
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o. u ustavnega in upravnega prava (ustavna uredi- 
tev FLRJ; ustavna ureditev ljudskih republik, organiza- 
cija ljudskih odborov; organizacija ljudskih sodišč, jav- 
nega tožilstva, odvetništva, kontrolne službe, narodne mi- 
lice, upravni postopek); 

4. iz kazenskega prava (načela in pojmi kazenskega 
Diu\a iti vsa pozitivna kazenska zakonodaja); 

h. iz kazenskega postopka; 
(i. iz državljanskega prava (splošni del, stvarno, obli- 

gacijsko • dedno pravo); 
7. iz rodbinskega prava (zakonsko pravo, skrbstve- 

u<> pravo; razmerje med starši in otroki; posvojitev); 
8. iz. trgovinskega, meničnega in čekovnega prava; 
9. iz civilnega postopka (pravdni, nepravdni, izvršil- 

ni in stečajni postopek); 
10. iz delovnega prava; 
11. iz gospodarske zakonodaje (o državnem načrtu, 

državnih gospodarskih podjetjih, zadrugah, financah in 
••azsodništvu); 

12. iz mednarodnega prava (temeljni pojmi). 

Pravica do opravljanja odvetniškega izpita 

2. člen 

Pravico do opravljanja odvetniškega izpita imajo ti- 
sti, ki so prebili po zakonu o odvetništvu predpisano pri- 
pravniško prakso. 

Komisija za opravljanje odvetniškega izpita 

3. člen 

Odvetniški izpit se opravlja pred komisijo za oprav- 
ljanje odvetniškega izpita pri ministrstvu za pravosodje 
l.HS, ki sestoji iz predsednika, štirih članov in zapisni- 
karja. 

4. člen 

Minister za pravosodje imenuje predsednika, potreb- 
no število članov komisije in njihove namestnike. 

Predsednik in člani komisije kakor tudi njihovi na- 
mestniki se imenujejo iz vr»t odvetnikov, sodnikov vr- 
hovnega sodišča, uslužbencev javnega tožilstva, uslužben- 
cev ministrstva za pravosodje, profesorjev pravne iakul- 
teìe in izmed drugih odličnih pravnikov. 

Po zahtevi ministra za pravosodje pošlje odvetniška 
zbornica imena odvetnikov, ki jih predlaga za člane iz- 
pitne komisije. 

[)i;> «ljenje za opravljanje izpita iu določitev izpitne 
komisije 

5. člen 

Prošnja za opravljanje odvetniškega izpita se vloži 
pri odvetniški zbornici. 

Kandidat priloži prošnji dokaz o tem: 
1. da je dovršil pravno fakulteto; 
2. da ima predpisano pripravniško prakso. 
Izvršilni  odbor odvetniške  zbornice   pošlje   prejeto 

prošnjo ministrstvu za pravosodje s svojimi pripombami 
o delu kandidata med pripravniško prakso. 

6. člen 

Ko ministrstvo za pravosodje ugotovi, da izpolnjuje 
kiftdidat vse pogoje za opravljanje izpita, določi kraj, 
dan in uro za opravljanje izpita in obvesti o tem kandi- 
dala. Obenem sestavi iz imenovanih članov komisije in 

njihovih namestnikov komisijo za ta izpit, določi člane 
komisije, ki bodo sestavili pismeno nalogo iu zapisnikarje 
komisije. 

Odvetniški izpit 

7. člen 

Odvetniški   izpit  sestoji   iz  pismenega  in  ustnega 
izpita. 

8. člen 

Na pismenem izpitu kandidat izdela nalogo iz civil- 
nega in iz kazenskega prava. Obe nalogi morata obsegati 
materialno in procesualno pravo. 

Za vsako pismeno nalogo se da kandidatu po en 
praktični pravni primer, ki se lahko vzame iz sodnega 
spisa, tako da sestavi kandidat na podlagi spisa tožbo 
oziroma napravi obtožnico, izdela sodbo in pritožbo. 

Naloge in spisi, če se dela naloga na podlagi sodnih 
spisov, se oddajo zapečateni zapisnikarju, pod čigar nad- 
zorstvom bo kandidat izdelal nalogo. 

9. člen 

Pismeni izpit se opravlja v dveh zaporednih dneh 
pod stalnim nadzorstvom zapisnikarja. Vsako nalogo je 
treba izdelali v šestih urah. Izpit lahko opravlja več kan- 
didatov istočasno. Ko izdeluje kandidat nalogo, sme upo- 
rabljati samo besedila zakonov. Prepovedana je vsaka 
druga pomoč, kakor tudi posvetovanje kandidatov med 
seboj in z drugim. Kandidat sme zapustiti prostor, ki je 
določen za opravljanje pismenega izpita, preden je oddal 
nalogo le, če je to nujno potrebno iû samo pod nadzor- 
stvom. 

Nadzorstveni organ ne sme med izpitom zapustiti 
prostora in mora vse opažene nepravilnosti prijaviti 
predsedniku komisije. 

10. člen 

Na dan, ki je določen za izpit, se kandidat ob dolo- 
čenem času priglasi zapisnikarju komisije. Zapisnikar od- 
pre vpričo kandidata zapečateno pismeno nalogo, ki jo 
kandidat dobi v izdelavo, ter mu jo izroči s ootrebnimi 
navodili. 

11. člen 

Ko kandidat izdela pismeno nalogo, jo izroči zapis- 
nikarju. Kandidat mora izročiti ludi neizgotovljeno pisme- 
no nalogo, če je potekel čas, določen za njeno izdelivo. 
Zapisnikar nalogo prešije, zapečati ter jo z navedbo časa, 
kdaj  je  bila  oddana,  izroči  predsedniku  komisije 

12. člen 

Ustnj izpit se opravlja javno pred komisijo. 
Izpraševanje mora biti izčrpno in traja, dokler se 

komisija zadosti ne prepriča o kandidatovi usposoblje- 
nosti. 

13. ölen 

Pri ustnem izpitu mora kandidat razen praktičnega 
znanja pokazati, da razume zakonite predpise in da teo- 
retično dovolj pozna in razume tvarino. iz katere se 
opravlja izpit. 

14. člen 

Ciani komisije izprašujejo kandidata po vrstnem re- 
du, ki ga določi predsednik komisije. 

Predsednik komisije sme zastavljati vprašanja iz 
vseh predmetov, iz katerih se opravlja izpit. 
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15. člen 

Ce se kandidat med izpitom odstrani, in ne pre za 
bolezen ali drug upravičen razlog, velja kakor da izpila 
ni napravil. 

16. člen 

Po končanem izpitu oceni komisija celoten uspeh. Po- 
svetovanje je tajno. 

Ocene eo: »napravil z odličnim uspehom«, > napravih 
in »ni napravil«. Kandidat je napravil izpit, če glasujejo 
za to štirje člani komisije. 

Kandidat, ki ni napravil izpita, ga sme ponoviti čez 
C mesecev. Ce tudi drugič ne napravi izpita, ga sme 
opravljati samo Se enkrat, in to po preteku enega leta od 
ponavljanega izpita. 

17. člen 

Po končanem ocenjevanju izpita naznani predsednik 
komisije kandidatu v navzočnosti vseh članov uspeh 
izpita. 

Komisija   izda  kandidatu  spričevalo  o  napravljenem 
upitu, ki ga podpišejo predsednik in vsi člani komisije. 

18. člen 

O izpitu se vodi knjiga po priloženem obrazcu in za- 
pisnik. V zapisnik o ustnem izpitu zapiše zapisnikar po- 
samezna vprašanja, ki so bila kandidatu zastavljena. Za- 
pisnik podpišejo vsi člani komisije in zapisnikar. 

19. čl 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LR S«. 

Ljubljana dne- 1. julija 1947. 
St. lil 17" 17 

Minister za pravosodje LRS: 

Dr. Jože Pokora L r. 

Knjiga za opravljanje odvetniških izpitov 

"" \   Priimek in ime 

Pri kom je 
opravljal pri- ' 

pravniško 
prakso in koliko 

časa 

lipit  se 
opravlja 

(prvikrat, 
drugikrat, 
tretlikrat) 

Priimek in ime 
članov izpitne 

komisije 

Dan opravljanja 
izpita Uspeh 

izpita 

Podpisi članov 
izpitne 

komisije 
Pripomba 

c          kandidata 
V     t 

1 

pisme- 
nega ustnega 

l 
l 

16?. 

Odločba 
o sklicanju ustanovnega občnega zbora 

Odvetniške zbornice v Ljubljani 

Na podlagi 2. odstavka 70. člena zakona o odvetni- 
štvu sklicujem ustanovni občni zbor Odvetniške zbornice 
v Ljubljani na dan 26. julija 1947 ob 9. uri dopoldne z 
naslednjim dnevnim redom: 

1. odprtje ustanovnega občnega zbora in poročilo de- 
legata v Odvetniški zbornici; 

2. izvolitev delovnega predsedstva; 
3. referat o nalogah odvetništva v FLRJ; 
4. izvolitev izvršilnega odbora, nadzorstvenega od- 

bora, disciplinskega sodišča in disciplinskega to- 
žilca; 

5. sklepanje v statutu Odvetniške zbornice in njenem 
poslovniku; 

6. slučajnosti. e 
Ustanovni občni zbor sklepa veljavno, če je navzoča 

polovica odvetnikov, ki imajo pravico do izvrševanja od- 
vetništva na podlagi pravnomočne odločbe. 

Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem po listah, 
ki obsegajo imena kandidatov in potrebnih namestnikov 
za vso organe Odvetniške zbornice. Izvoljeni so vsi kan-, 
didati in namestniki tiste liste, ki je dobila največje 
število glasov navzočih odvetnikov. 

Listo predlaga najmanj 10 predlagateljev. Kandidat 
ne more biti obenem predlagatelj. 

Ce je predložena samo ena kandidatna lista, se opra- 
vijo volitve z aklamacijo. 

Ustanovni občni zbor je v zbornični dvorani univerze. 

Z izvolitvijo organov Odvetniške zbornice v Ljubljani 
se delegat v Odvetniški zbornici, imenovan z odredbo 
ministrstva za pravosodje LRS z dne 18. V. 1945, Uradni 
list SNOS-a in NVS 1945 št. 5, razvezuje od svoj© dolž- 
nosti. 

Ljubljana dne 10. julija 1947. 

Minister za pravosodje LRS? 
Dr. Jože Pokora l. r. 

ZAPISNIK 

3. seje I. rednega zasedanja Ljudsko skupščino LRS 
dne 16. aprila 1947 v Ljubljani 

Predsedoval: predsednik dr. Ferdo Kozak, 
tajnik: Miloš Ledinek. 

Predsednik odpre 3. sejo I. rednega zasedanja ob 
10. uri 15 minut ter določi tajnika Miloša Ledineka. 

Zapisnik 2. seje prebere tajnica Mira Tomšičeva, 
katerega skupščina soglasno odobri, nakar se zapisnik 
podpiše. 

Med sporočili predlaga predsednik skupščini, da 
odobri enodevni dopust naslednjim ljudskim poslancem: 
Radu Pehačku, Stanetu Potočarju, Rudiju Hriberniku, 
Ladu Kozaku in Olgi Vrabičevi. 

Nato preide predsednik k 1. točki dnevnega reda, 
na razprava in sklepanje o predlogu zakona o volitvah 
odbornikov ljudskih odborov, odpre razpravo in pozove 
poročevalca zakonodajnega odbora, da poda poročilo. 

Poročevalec zakonodajnega odbora France Popit poda 
poročilo, nakar predsednik odredi lOminutni odmor ia 
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pozove ljudske poslance, ki želijo sodelovati pri razpravi, 
naj se med odmorom prijavijo tajniku. 

Po odmoru se «eja nadaljuje. V razpravi govorila 
Karel Štrukelj in Mara Bester, oba •••«. Nato poda v 
imenu vlade dr Manjan Brecelj, podpredsednik vlade 
LRS izjavo, da vlada sprejme popravke, ki jih je nave- 
del zakonodajni odbor v svojem poročilu. 

S tem je bila razprava v načelu in v podrobnostih kon- 
čana. Predsednik preide k glasovanju v podrobnostih in 
pozove poročevalca, da prebere člen za členom osnutek 
zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov. Skup- 
ščina sprejme predloženi zakonski predlog soglasno. Na 
predlog podpredsednika vlade dr. Marijana Breclja od- 
redi predsednik — v smislu 32. člena poslovnika — gla- 
sovanje v celoti z dviganjem rok. Skupščina sprejme 
predlog zakona soglasno, nakar predsednik objavi, da 
bo pravkar sprejeti zakon o volitvah odbornikov ljudskih 
odborov, po 72. členu ustave LRS in.35. členu poslov- 
nika dostavil Prezidiju Ljudske skupščine LRS zaradi 
razglasitve. 

Predsednik preide na 2. točko dnevnega reda, na 
razpravo in sklepanje o predlogu zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS in odpre razpravo v načelu in 
posameznostih. 

Poročevalec zakonodajnega odbora Alojz Vrhove po- 
da poročilo s spremembami in popravki, ki jih je sprejel 
na sejah zakonodajni odbor. K besedi se prijavi dr. Ma- 
rijan Brecelj, podpredsednik vlade LRS in predlaga skup- 
ščini, da naj sprejme po vladi predloženi amandman za 
7. člen ter izjavi, da vlada sprejema vse druge popravke, 
kakor jih je predložil v svojem poročilu zakonodajni 
odbor. 

Predsednik preide na glasovanje v posameznostih in 
končno na glasovanje v celoti, kar skupščina z dviganjem 
rok soglasno sprejme. Predsednik objavi, da bo tudi ta 
zakon dostavil Prezidiju Ljudske skupščine LRS zaradi 
razglasitve. 

Preide so na 3. točko dnevnega reda, na razpravo 
In sklepanje o predlogu zakona o pooblastilu predsed- 
stva Prezidija Ljudske skupščine LRS za reševanje pro- 
šenj in pritožb, poslanih Ljudski skupščini LRS. Pred- 
sednik odpre razpravo v načelu in posameznostih. Poro- 
čevalec zakonodajnega odbora Alojz Vrhove poda poro- 
čilo in po izjavi podpredsednika vlade dr. Marijana 
Breclja, da vlada sprejema popravke, kakor jih je vnesel 
v predloženi osnutek zakonodajni odbor, preide pred- 
sednik na glasovanje v posameznostih in nato v celoti. 
Skupščina sprejme soglasno z dviganjem rok predloženi 
zakonski osnutek, nakar predsednik objavi, da bo prav- 
kar sprejeti zakon dostavil zaradi razglasitve Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS. 

Predsednik preide na 4. točko dnevnega reda, na 
potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS o spre- 
membi v vladi LRS. K besedi se prijavi podpredsednik 
Vlade dr. Marijan Brecelj, ki poda v imenu predsednika 
vlade pojasnilo o nujnosti spremembe v vladi LRS, to je, 
da je Prezidij Ljudske skupščine LRS z ukazom razrešil 
dolžnosti ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS Janeza 
Hribarja in imenoval ing. Jožeta Levstika za ministra za 
kmetijstvo in gozdarstvo LRS, zato predlaga skupščini, da 

ta ukaz. Pie^idija potrdi. Skupščina soglasno z dviganjem 
rok potrdi ukaz Prezidija Ljudske skupščine LRS o spre- 
membi v vladi LRS. 

Predsednik preide na 5. točko dnevnega reda, to je, 
na volitev skupščinskih odborov. Ker je Ljudska skup- 
ščina na 1. seji 1. rednega zasedanja sprejela poslovnik 
Ljudske skupščine LRS, objavi predsednik, da bodo vo- 
litve v smislu 8., 9. in 10. člena poslovnika. Predsednik 
odredi lOminutni odmor in pozove poslance, da med od- 
morom oddajo tajništvu svoje predloge. 

Po odmoru se seja nadaljuje. Na predlog Alojza Ri- 
biča skupščina soglasno izvoli v zakonodajni odbor ljud- 
ske poslance: dr. Antona Melika, Viktorja Avblja, Alojza 
Vrbovca, Franca Popita, Maro Bester, Matijo MaleŽiča, 
Alojza Colariča, Nika Jakofčiča, dr. Stanica štora, Jožeta 
Petejana in dr. Helija Modica. 

V odbor za gospodarski načrt in finance skupščina 
soglasno izvoli na predlog ljudskega poslanca Rudija 
Hribarja ljudske poslance: 

Janeza Hribarja, Alojza Lešnika, Franca Furlana, 
Miho Kambiča, Ivana Ocvirka, dr. Miho Potočnika, Maksa 
Krmelja in Franca Tavčarja. 

V mandatno imunitetni odbor pa skupščina soglasno 
izvoli, na predlog ljudskega poslanca Franca Dragana, 
ljudske poslance: 

Iva Svetina, Lada Kozaka, Toneta Tomana, Nika 
Belopavlovića in Jožeta Potrča. 

V administrativni odbor skupščina soglasno izvoli na 
predlog ljudskega poslanca Jožeta Klariča ljudske po- 
slance: 

Andreja Verbiča, Franca Cerneta, Jožeta Jurača, 
Vinka Knola in Franca Mojškerca. 

V odbor za prošnje in pritožbe skupščina soglasno 
izvoli ua predlog ljudskega poslanca Toneta Zupančiča 
ljudske poslance: 

Ivana Bratka, Andreja Stegnarja, Poldeta Mačka, 
Načeta Ma jena in Mirana Košmelja. 

S tem je dnevni red 3. seje I. rednega zasedanja 
Ljudske skupščine LRS izčrpan. Predsednik zaključi sejo 
ob 12. uri 50 minut in objavi, da bo prihodnjo sejo 
sklical pismeno. 

Ljudska skupščina LRS 
Tajnik: Predsednik: 

Lclinek Miloš 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

Popravek 

V 3>081očbi o ustanovitvi višje pedagoške šole v Ljub- 
ljani« (Ur. list LRS št. 160/27 z dne 5. julija 1947) se 
besedilo 4. člena v 2. točki pravilno glasi: 

»2. Odsek za defektologijo so deli na téle skupino 
predmetov: 

I. Skupina za vzgojo slepih (tiflopedagogika). 
II. Skupina za vzgojo gluhonemih (surdopedagogikaj.» 

Iz ministrstva za prosveto LRS 

izdaja: >UradnI Ust LRS<. — Urednik: Ivo   Lapajne;  tiska  Prosvetna tiskarna — oba  v  LJubljani. —  Naročnina:   me- 
<ečno din 24.—, četrtletno: dio 70—, polletno din 135.—, celoletno din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50, 
Tsaka  nadaljnja pola  din 2.—. — uredništvo in  npravništvo: Ljubljana. Gregorčičeva uL 23, Tel, ravnateljstvo 49-40, 

uredniflvo 49-90, upravni&tYo 65-70. ček, •••. ••-•• 
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Leiis;»   iV V Ljubljani dne 19. julija 1947 Številka 29. 

VSEBilMA. 

1GS. Odredba o obveznem zaščitnem cepljenju kokoši proti ko- 
košji kugi v krajih, kjer bo ta bolezen ugotovljena. 

16i>. Odločba c planskem znižanju proizvajalnih stroškov za 
drugo polletje 1947 v rudarskih in industrijskih podjetjih 
i opubliškega pomena. 

170. Odredba o izdajanju dovoljenj za delo inozemskim delav- 
cem m nameščencem. 

171. Tarife mestnih trošarin   mestnega   ljudskega   odboja za 
glavno mesto Ljubljana. 

— Zapisnik 1. seje 1. rednega zasedanja Ljudske skupščine 
LRS dne 7. julija 1947 v Ljubljani. 

— Zapisnik 5.  seje  I. rednega zasedanja  Ljudske skupščine 
LRS dne 8. julija 1947 v Ljubljani. 

••••. ODBEDBE. NÄV0DILÄIN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

168. 

Na podlagi 19. točke 44. člena ustave LR-S ui zakona 
o pooblastitvi vlade LRS in njenih članov za določanje 
kazni za upravne prekoke z dne 22. 1. 1947 (Ur. list LRS 
z dne 25. I. 1947. št. 23 .">) izdaja vlada LRS na predlog 
mincira '.a kmetij--t\o in gozdai>tvo 

odredbo 
) o;;\eznem zašritnem cepljenju kokoši proti   kokošji 

kugi v krajih, kjer ho ta bolezen ugotovljena 

1. člen 

/uradi zatiranja kokošje kuge morajo okrajni ljud- 
ski c.lbori v \seh krajih, kjer bo ta kuga ugotovljena, 
o«. (Uli nemudoma obvezno zaščitno cepljenje kokoši 
proti koko.:ji kugi. 

2. člen 
Obvezno zasilno cepljenje odredijo okrajni ljudski 

odbori v vsem okraju ali pa samo v posamezni)] krajih 
ter v krajih, ki mejijo z okuženim krajem. V določenem 
ol«ili;(i šP morajo zaščitno cepiti vse kokoši. 

Obvezno zaščitno cepljenje bo opravljeno brezplačno. 
Stroški cepljenja se krijejo iz proračunskih sredstev mi- 
nistrstva za kmetijstvo in  gozdarstvo LRS. 

3. člen 
V vseh krajih, kjer bo odrejeno zaštitno cepljenje 

kokoši proti kokošji kugi, morajo krajevni ljudski odbo- 
ri pred cepljenjem, takoj ko se bolezen ugotovi, napra- 
viti številčni popis kokoši. 

4. člen 
.Vso necepljene kokoši morajo lastniki poklati. 

5, člen 
Vsa dvorišča, kjer bo opravljeno brezplačno ceplje- 

nje, morajo lastniki temeljito razkužiti. 

6. člen 
Prekršitelje te odredbe bodo Ita-novali okrajni izvr- 

šilni odbori po 2. členu zakona o pooblastitvi vlade LRS 
in njenih članov za določanje kazni za upravne prekrške z 

dne 23. I. 1947 v denarju do 500 din ali s pri 
lom brez odvzema prostosti do 10 dni. 

de 

7. člen 
«Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem list" 

LRS«. 
Ljubljana dne 12. julija 1947. 
S-zak. 370. 

Predsednik vlade LRS: 
Minister Milyi Marinko 1. r. 

za kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 
Ing. Jože  Levstik  1.   r. 

169. 
Na podlagi 7. člena odločbe Gospodarskega sveta 

vlade FLRJ z dne 2•>. junija  1947 izdaja vlada LRS 

odločbo 
o planskem znižanju proizvajalnih stroškov za drugo 
polletje 1947 v rudarskih  in industrijskih prijetjih 

republiškega pomena 

1. člen 

Na podlagi doseženih rezultatov, ugotovljen.h po 
prvih obračunskih kalkulacijah za leto 1947, in na pod- 
lagi podatkov iz internih planskih kalkulacij za drugo 
polletje 1947 se odredi za republiška rudarska in indu- 
strijska podjetja LRS v drugem polletju 1947 znižanja 
proizvajalnih stroškov, ki so bili planirani za prvo pol- 
letje 1947. 

2. člen 

Plansko znižanje proizvajalnih stroškov za drugo pol- 
letje 1947 se izvrši v ustreznih odstotkih nasproti plan- 
skim proizvajalnim stroškom za prvo polletje 1947. 

Minister za industrijo in rudarstvo LRS določi v 
sporazumu s predsednikom planske komisije LRS za 
vsako glavno direkcijo ministrstva za industrijo in rudar- 
stvo LRS odstotek planskega znižanja proizvajalnih stro- 
škov po prvem odstavku. 

Na podlagi tako določenega odstotka znižanja bo 
vsaka glavna direkcija za vsako podjetje, ki je pod nje- 
nim operativnim upravnim vodstvom, izračunala indivi- 
dualni odstotek zni/.arja proizvajalnih stroškov na tak 
način, da bo sku,pni učinek znižanja proizvajalnih stre- 
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•kov. *Mb ujenih podjetij ustrezal učinku znižanja, ki 
izhaja is odstotka znižanja določenega po prejšnjem od- 
stavku. Bri tem morajo direkcije upoštevati rezultate, 
dosežene v obračunskih kalkulacijah posameznih pod- 
jetij. 

S. člen 
Na podlagi navodil ministra za finance LRS o s&4*vi 

finančnih planov za III. četrtletje 1947 se morajo pod- 
jetja takoj lotiti izdelave finančnih planov za III. četrt- 
letje 1947 na podlagi proizvajalnih stroškov, ki so pla- 
nirani za I. polletje 1.947. 

4. člen 
Znižanje proizvajalnih stroškov, ki ga morajo ures- 

ničiti podjetja po 2. členu te odločbe v drugem polletju 
1947, se šteje za posebno kategorijo rednega planskega 
dobička. 

Podjetja razdelijo in knjižijo tako doseženi planski 
dobiček po predpisih uredbe o določanju dobička v ru- 
darskih in industrijskih podjetjih. Prispevek za sklad 
vodstva iz tega dobička se obračuna na podlagi indivi- 
dualnega odstotka prispevka iz planskega dobička za 
sklad vodstva, ki je odrejen podjetju za prvo polletje 
1947. 

5. člen 
Znižanje planskih polnih lastnih cen za prvo polletje 

1947, ki se doseže v prvem polletju 1947, knjižijo pod- 
jetja kot nadplanski dobiček. 

Znižanje planskih proizvajalnih stroškov za prvo pol- 
letje 1947, ki se doseže v drugem polletju 1947 iznad 
odstotka, ki je določen za ustrezno podjetje po tretjem 
odstavku drugega člena te odločbe, knjižijo podjetja prav 
tako kot nadplanski dobiček. 

6. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem iistu 

LRSc. 
Ljubljana dne 15. julija 1947. 
S-zak. 363. 

i       Predsednik 
planske komisije LRS: Predsednik vlade LRS: 
Kraigher Sergej 1. r. Miha Marinko 1. r. 

PRAVILNIKI.ODREDBE.HAVODILA.ODLOCBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

170. 

Da se zagotovi razvid nad inozemskimi delavci in 
nameščenci, zaposlenimi na ozemlju LRS, izdajam po 
19. točki 44. člena ustave LRS 

odredbo 
D izdajanju dovoljenj za delo inozemskim delavcem 

in nameščencem 
1. člen 

Vsak inozemski delavec ali nameščenec, ki etopi v 
delovno razmerje na ozemlju Ljudske republike Slove- 
nije mora imeti posebno izkaznico: Dovoljenje za delo. 

Dovoljenje za delo je javna listina, ki na<iomejsča 
delovno tojižicoj 

2. člen 
Dovoljenje za delo se <*tr.e izdati samo tistemu de- 

lavcu oziroma nameščencu, ki ima od pristojnega oblastva 
izdano dovolilnico za bivanje. Dovoljenje za delo se iz- 
daja za določen čas, vendar največ za 6 mesecev. Po iz- 
teku tega roka se dovoljenje po potrebi lahko podaljša. 

3. člen 
Dovoljenje za delo izdajajo izvršilni odbori okrajnih 

(mestnih) ljudskih odborov po svojih odsekih za delo. 
Odseki za delo poročajo o izdanih dovoljenjih notranjim 
odsekom pri svojih izvršilnih odborih. 

4. člen 
Obrazec dovoljenja za delo ima tele podatke: tekočo 

številko, kraj in čas izdaje, osebne podatke delavca ozi- 
roma nameščenca (priimek, ime in očetovo ime, kraj in 
dan rojstva, stalno bivališče, narodnost in državljanstvo, 
družinski stan, poklic in sedanje bivališče); številko m 
datum osebne izkaznice in navedbo organa, ki jo je izdal, 
trajanje zaposlitve in naslov  podjetja, kjer je zaposlen. 

Dovoljenje za delo mora biti izdano na tiskanih 
obrazcih, ki jih založi ministrstvo za delo LRS. 

5. člen 
Izvršilni okrajni (mestni) ljudski odbori in ministr- 

stvo za delo LRS vodijo o izdanih dovoljenjih poseben 
razvid. 

6. člen 
Delodajalec je o prenehanju delovnega razmerja ino- 

zemskega delavca oziroma nameščenca dolžan poročati 
okrajnemu (mestnemu) izvršilnemu ljudskemu odboru — 
odseku za delo, ki je izdal dovoljenje za delo. 

7. člen 
Delavec oziroma nameščenec, ki namerava zapustiti 

ozemlje LRS, mora dovoljenje za delo izročiti deloda- 
jalcu, pri katerem je bil nazadnje zaposlen. Ta mora 
poslati vrnjeno dovoljenje okrajnemu izvršilnemu od- 
boru — odseku za delo, ki je izdal dovoljenje. 

Ce se dovoljenje za delo izgubi ali uniči, mora de- 
lavec oziroma nameščenec to objavitj v >Uradnem listu 
LRS« s pristavkom. da ga razglaša za neveljavno. Na 
podlagi take izjave izstavi okrajni (mestni) izvršilni 
odbor novo dovoljenje za delo. 

9. člen 
Delodajalec, ki sprejme v službeno razmerje delavca 

oziroma nameščenca brez dovoljenja za delo ali ki opusti 
sporočilo po 6. členu te odredbe, se kaznuje z denarno 
kaznijo od 50—3000 din. 

Za postopek in izrek kazni je pristojen okrajni 
(mestni) izvršilni odbor. Zoper njegovo odločbo je do- 
pustna v 8 dneh  po prejemu pritožba na  ministrstvo 
za delo LRS. 

10. člen 

Zloraba in ponaredba dovoljenja za delo se kaznuje 
po predpisih kazenskega zakona. 

11. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 11. julija 1947. 
Štev. •-34/9. 

Minister zu v    ,    -RS: 
Tomo, fiC£ic J, X. 
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ODLOKI LJUDSKIH ODBOROV 

171. 

Tarife 
mestnih trošarin mestnega ljudskega odbora za glavno mesto  Ljubljana 

Mestni ljudski odbor za glavno mesto Ljubljano je na svojem 4. zasedanju dne 30. junija 1947 za dosego 
na svojem 4. zasedanju dne 30. junija 1947 za dosego dohodkov, določenih po proračunu za leto 1947 sprejel 

odlok 
o pobiranju mestnih trošarin 

po naslednjih tarifah.   Tarife   mestne  trošarine je po 6. členu uredbe o trošarini  (Uradni list  LRS št. 21 z dne 
24. V. 1947)  potrdilo finančno ministrstvo LRS z odločbo št. 13154/7-1947 z dne 26. junija 1947. 

A. Tarifa za mestno trošarino 

Tar. 
štev. Predmet Merilo 

Odmera 
din 

1. Rum, arak,  esence  in arome  brez 
alkohola   ali   z   alkoholom,   vinjak, 
vinski destilat, likerji in vse oslajene     hl° 

opojne pijače oz. kg 

Pripomba: Sem spadajo vsa dišeča 
žganja, tinkture in vse podobne užit- 
ne tekočine. Osnova za odmero tro- 
šarine pri likerju je od 35% naprej, 
če jakost ni uradno ugotovljena. 

2. Spirit in žganje: 

a) špirit »   •   «   . 

b) žganje vseh vrst  

3 a) Denaturlrani   špirit .   • 

b) Vse vrste politur in lakov ne gle- 
de na dodatek etersko špirituoz- 
nih kemičnih sestavin v suhem 
«li   mokrem   stanju,   aceton   in 

hP 

hP 

liter 

kg 
eter, lak barve za tisk 

4. Vino: 

a) navadno vino v sodih in stekle- 

nicah     .   »  

Pripomba: Sem spadajo vinski mošt, 
vinska drozga in medica. 

b) fina vina v sodih in steklenicah. 
Za določitev takšne vrste vina je 
treba uporabljati določbe o dav- 
ku od prometa proizvodov .   .   • 

liter 

35.- 

80.— 

20.- 

3 — 

. oz. liter      2.— 

4.- 

liter 15.- 

Tar. 
štev. Predmet Merilo 

5  Brezalkoholne   pijače 

a) sadni   most     liter 

b) vino iz ja^od, nmlinovec in drugi 
sadni šoki      kg 

c) limonova, vinska in mlečna kisli- 
na, kakor tudi vse sadne "e 
in sirupi brez alkohola, oglj.kova 
kislina   ..........     kg 

č) brezalkoholne pijače, kolikor ni- 
so posebej imenovane, kakor po- 
kalice, Cliabeso in podobno   .   . 

6. P e n i n a : 
i 
šampanjec in vsa draga vina, \.\ so 
penijo ali kipe, tudi domača   .   .   . 

7. Pivo  

8. Kis: 

a) navadni in vinski  

b) ldsova kislina m kis z nad 12% 

9. Goveja živina in konji za rejo 

10. Prašiči za rejo ....... 

11. Drobnica za rejo .   •   •   »   .   . 

Pripomba k tar. št. 9., 10. in 11.: 
Na klavno živino iz tar. št. 9., 10. in 
11., klano na mestni klavnici ali njej 
podobnem fiodjetjUj se pobira mastna 

liter 

Odmera 
din 

1.— 

1.— 

1.— 

0.50 

liter 45.— 

liter 3.- 

liter 1.— 

kg 8.— 

glava 10— 

glava 5,— 

glava 5.- 
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Tar. 
štev. P.redmet Merilo 

Odmera 
din 

trosar na po tar. številki 12., t. j. po 
dejansko ugotovljeni teži mesa, sla- 
nine, drobovja in pod., kakor je to 
določeno v tar. številki 12/a, c in č. 

J2. Meso,   mesni   izdelki   in   razne 
masti: 

kg a) razno sveže meso   .   r   .   .   • 

b) suho meso, klobase in salame, 
razsekana divjačina in divjačina 
v kosih, domači zajec, preka- 
jena in papricirana slanina, koo- 
eervirano meso kg 

c) užitna mast vseh vrst, tudi rast- 
linska in umetna (ceres, kunerol 
itd.), sveža in soljena slanina .   .     kg 

č) krvavice, užitni loj, vampi, ocvir- 
ki, pljuča, vimena, goltanci, glave, 
parklji (tudi suhi) in kosti za pri- 
klado     ....,.,.«.     kg 

18. Perutnina: 

a) purani, gosi, race itd glava 

b) mala perutnina: kokoši,- piščeta,   glava 
par golobčkov ali grlic   .... oz. par 

Pripomba: Perutnina, uvožena v za- 
klanem stanju je zavezana mestni 
trošarini po tar. številki 12/b. 

c) jajca *   . komad 

14. R i b e : 

a) ribe sveže, suhe, nasoljene, pre- 
kajene in marinirane vseh vrst   . vrednost 

b) raki, školjke, polži, žabe in vse 
vrste užitnih morskih živali, ra- 
zen rib t   •   • 

c) ribje konserve 

15. Sadje: 

a) sveže domače sadje in vse vrste 
gozdnih užitnih sadežev .... 

kg 

kg 

kg 

b) suho domače, orehi, lesniki in 
mandeljni v lupinah, limone, ro- 
žiči, rožičeva moka, mak in češplje- 
va mezga (pekmez)   .....    kg 

c) sadne marmelade, paradižnikova 
mezga in kompoti vseh vrst, po- 
maranče, arašidi in domače južno 

sadje ter gorčica .  ». _•.»_•,    kg 

0.50 

1.- 

1- 

0.50 

6.- 

3 — 

o.os 

0.5°/o 

2- 

2- 

0.10 

0.50 

1.50 

Tar 
^tey Predmet Merilo 

č) tuje južno sadje (ananas, kokosov 
oreh itd.), ouhe smokve, <>t,. MII- 

ljene za prodajo na drobno .        .     kg 

d) rozine, suhe smokve v vencih, ore. 
nova, lešnikova in mandeljnova 
jedrca    ..,...,,..     kg 

*) vsi  drugi  neužitni gozdni sad •/.. 
(divji kostanj, žir, želod itd.) .   .     kg 

16. Med  brez razlike, tudi v satovju in 
umetni      kg 

17. R i ž in r i ž e v a m o k a .   . kg 

Lb  Jedilna olja, vosek in sveče: 

a) jedilno olje vseh vrst      kg 

b) vosek in voščene sveče, steari- 
nove, parafinove in lojeve sveče, 
voščeni   zdelki in glicerin   .   .   . 

c) stearin,   parafin,   vse   voščine  in 
odpadki od sveč, satov je    .   .   . 

19. Pralna sredstva: 

a) pralni praški,  masti  in tekoč:ne 
za pranje, soda ... 

kg 

kg 

kg 

b) toaletno milo, neparfumirano in 
parfumirano      kg 

iO. Čokolada, kakao in kandit- 
no blago: 

a) čokolada, kakao in nadomestki, 
izdelki iz njih, vse kandirano bla- 
^o, vse vrste slaščic, kolikor ne 
spadajo v točko b). kandirano 
sadje in pod  kg 

b) pecivo, za močeno delno ali v ce- 
loti s čokolado, napolitanke, 
adria in podobne rezine, ne glede 
s čim so polnjene, vse vrste čaj- 
nega peciva in keksi, vse vrste 
biskvitov, ki so kot močnato pe- 
civo oslajeni ali barvani ali oblo- 
ženi s slikami, vse podobno pe- 
civo in medičarski izdelki, ki po 
notranji sestavi v primesi z dru- 
gimi dodatki ne izgube povsem 

narave močnatega izdelka .   .   « kg 

.iniera 
din 

3.- 

0.OS 

1.— 

0.20 

1.— 

0.50 

0.50 

2.-s 

8.— 

c) sladkor za prehrano «   •  «  •  *    kg 

4.-» 

0.13 
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Tar. 
štev. 

Predmet Merilo 

21. Kava in čaj : 
« 

a) surova kava in razni čaji, prepro- 
sto zaviti  kg 

Odmera 
din 

20.— 

30.- 

5.- 

b) kava pražena, tudi zmleta in vse 
vrste etiketiranega čaja .   *   •   •     kg 

c) kavini izvlečki, kavine mešanice 
in konserve v vsaki obliki...     kg 

c) žitna  kava  vseh vrst in kavini 
dodatki  (cikorija) kg 

22 Mlečni izdelkii 

a) mlečni praški, konserve in nado- 
mestki, navadni sir v hlebčkih, 
etiketiran sir, čajno maslo, maslo. 
kakavovo maslo in smetana   .   .     kg 2.— 

b) fini siri kakor: grana, strachino, 
gorgonzola, imperial, pristni 
emendolski, parmezan, chalet itd.     kg 4.— 

23. Dišave: 

a) vanilija, tudi umetna, žafran, mu- 
škatni oreh in cvet kapre   ...     kg 10.— 

b) druge dišave: poper, cimet, ko- 
reander, paprika, nageljnove 
žbice in podobno, predelane do- 
mače začimbe in njih nadomestki 
Juhan, Maggi in pod      kg 5.— 

24. Mineralne vode: 

razne mineralne vode in sifon kg 1- 

25. Cvetje: 

a) cvetje v lončkih in dekorativno 
grmičevje bruto za neto ter bo- 
žična  drevesca kg 0.10 

b) sveže, vrtno, domače brez razli- 
ke, odrezano, preproste fvcii.- 
ne sadike, lovorjevo listje in zrna, 
nepredelane domače začimbe ka- 
kor meta, majaron in pod. ...     kg 0.50 

c) suho cvetje, tudi listi, naravno in 
preparirano kg 

č) sveže tuje cvetje brez razlike in 
razno odrezano cvetje od 1. XI. 
do 30. IV. v letu kg 15.— 

Pripomba: Umetno cvetje je treba 
tarifirati po tar. številki 65. 

26 Kuriva: 
a) drva, mehka in trda, butarej l.,.ie     m' 1,— 

3.- 

Tar. 
štev. Predmet Merilo 

Odmer* 

b) oglje in koks 

c) premog .   . 

27. Železo: 

•   »   •   • 

•   •   «   »   » 

din 

tona 40.— 

tona 10.— 

a) železna žica in pločevina, pocin- 
kana pločevina,  konjske podkve     kg 0.10 

b) izdelki iz železa kakor: ključav- 
ničarski izdelki, železno okovje, 
navadne železne peči, železne ce- 
vi in njih deli, žeblji in železni 
vijaki, radiatorji in vzmeti za po- 
stelje           kg 0.20 

c) železne blagajne, kasete, peći, 
kopalne peči, kopalne kadi, de- 
cimalne tehtnice, železno pohi- 
štvo, tudi emajlirano, lijak' emaj- 
lirani, kuhinjsko orodje (razne 
stiskalnice, stroji za rezanje me- 

sa in sočivja), emajlirana jeklena 
in pocinkana kr.rtinjska posoda, 
emajlirane   in   barvane   napisne 
table, hladilne omare in pod.    .     kg 0.30 

č) izdelki iz železa v točkah b) in c) 
ponikljani, pocinkani, pokromani, 
medeno plat:rani, a'ko ne spadajo 
pod višjo tarifno številko   ...     kg 0.50 

28. Baker, cink, med, alumi- 
nij, ein, svinec, bron in raz- 
ne z 1 i fì n e : 

a) v surovem stanju in v blok'h, 
pločevina, cevi in ž>ca iz navede- 
nih  kovin kg 0.20 

b) izdelki iz kovin v točki a), iz- 
vzemši aluminija, kakor: namiz- 
no kuhinjsko orodje, armature m 

podobno ter polizdelki iz alumi- 
nija, žične krtače in gobe, jekle- 
ne stružnice kg L— 

c) razni izdelki iz aluminija, niklja, 
alpaka in rje prostega jekla, žepni 
noži, britve, škarje do 200 gra- 
mov teže, aparati za striženje in 
drsalke kg 4.—« 

č) kompletni brivski aparati ...     kg 5.— 

d) britvice (gilete) .   «   .   «   «   >   . komad        0.10 

Pripomba: Kuh njsko in namizno po- 
sodo in orodje iz dragocenih kovin: 
iz srebra, zlata, kitajskega srebra in 
pod. je treba tarifirati po tar. št. 65. 
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Tar. 
štev. Predmet Merilo 

Odmera 
din 

29. Za rn i ce in radijski aparati: 

a) radijski aparati in njih sestavni 
deli vrednost 

komad b) žarnice do vštetih 2ö W .   . 

Pripomba: Žarnice za žepne električ- 
ne svetilke je treba tarifirati po ta- 
rifni številki 63. a). 

c) žarnice nad 25 W do vštetih 75 W komad 

č) žarnice nad 75 W do 300 W   .   . komad 

d) druge žarnice nad 300 W .   .   . komad 

e) žepne baterije, žepne svetilke    .     kg 

30. Gla sbila  in  drugi  aparati  pre- 
cizne mehanike: 

a) klavirji, pianini, orgle, harmo- 
niji, orkestroni in druga podobna 
glasbila in njih sestavn; dei i, 
tudi  stari §   .   . kg 

b) gramofoni in njih sestavni deli, 
gramofonske plošče, predmeti 
precizne mehanike, kakor: sešte- 
valni stroji, pisalni stroji in njih 
sestavni deli, razni razmnoževal- 
ni in kopirni stroji in aparati, tudi 
leseni, avtomatične tehtnice, go- 
dalni, pihalni in tem enaki in- 
štrumenti, kovinasti kakor leseni, 
harmonike, puške in samokresi, 
sestavni deli navedenih predme- 
tov, kakor tudi strune iz črev, 
žice in pod., etuiji za godala, re- 
gistrirne blagajne in analitične 
tehtnice, fotografski in v fotograf- 
sko stroko spadajoči aparati in 
sestavni deli, tudj stativi, filmske 
aparature ,   .   . 

c) razni  šivalni  stroji  in stroji za 
pletenje ter njih sestavni deli   .     kg 

č) razni traki za pisalne in podobne 
stroje, tudi kemični ..... 

31. Vozila: 

a) osebni avtomobili, motorna Ko- 
lesa, tudi s prikolico, motorji za 
vozila, motorni priklopni sedeži, 
razna kolesa in posamezni deli 
za sestavo in popravila koles, mo- 
torjev in avtomobilov, kakor tudi 

kg 

Tar. 
štev. 

2°/o 

1.- 

2- 

4.- 

6.- 

3- 

2- 

vrednost       3% 

20- 

Pr edm et 

vsi drugi deli za mehanična vozi- 
la ter sesalke za kolesa, otroški 
vozički brez razlike  

b) kočije  in zapravljivčki .... 

,,    .,     Udmera 
Menlo d.n 

kg 

kg 

32. Gumi, 
izdelki: 

mehki in  trdi kavčuk ter 

a) za avtomobile, motorje, kolesa, 
otroške vozičke, gumijaste cevi za 
škropljenje in podobne potrebe, 
arabski gumi, vse gumijaste raz- 
topine, kadilo, gumijasti izdelki, 
tkanine prepojene s k':\ kom, 
nadalje surovi gumi, mehki in trdi 
kavčuk, plošče in palice ter drugi 
izdelki iz galalita in bakelita ter 
podobnih umetnih smol, gumija- 
ste pete, gumijasti podplati   .   • vrednost 

b) vsi drugi boljši gumijasti izdelki, 
kakor: glavniki, žoge, igrače, šport- 
ni, drogerijski predmeti in drugo 
blago iz gumija in kavčuka ter iz 
tkanin, prepojenih z gumijem ali 
kavčukom, oblačilni izdelki, se- 
stavljeni v glavnem iz gumija in 
vse celuloidne in druge gumija- 

ste igračke . vrednost 

c) razna  obrtniška lepila ne glede 
na tvarino, tudi škrob, želatina kg 

č) gumijasta pnevmatika za popra- 
vila in odpadki od gumija . kg 

13. Olja: 

a) pokosti (firneži), rastlinska olja, 
antracensko,   kaferno,   anilinsko 
in podobno olje  kg 

b) fina eterska rožna in dišeča olja, 
vsa druga podobna olja ter dišeče 
vode brez alkohola za predelavo     !•- 

35. Barve : 

a) razne barve y suhem stanju 

1.— 

0.50 

3%. 

Wo 

0.50 

0.1Q 

20;- 

34. Cr e va in čistila : 

a) sveža in soljena čreva   .... kg 0.50 

b) suha, umetna čreva in drugi iz- 
delki iz črev    . kg 5.-S 

c) vse vrste voščil in čistil za usnje, 
les in kovine ter podobno .   .   . kg 2.-^ 

kg 0.5Q 



Štev. 29. Stran 189 

l'ai 
štev Predmet Merilo 

b) barve, mešane z oljem, gliceri- 
nom, pokostom (firne/.em) ali z 
drugimi prirodnimi snovmi, vse 
barve grafične stroke, anilinske, 
bron/..ne barve, sikativ;, kit., raz- 
redčeni, brunolin in razne apre- 
ture kg 

c) kreda, trda in zmleta, kiti, loje- 
vec, grafit in drugi rudninski 
proizvodi, zmleti ali v trdem sta- 
aju,  saje      kg 

č) akvarelne in oljnate umetne bar- 
ve (tudi v tubah) kg 

36. M a v e c : 

zmlet in v kosih      kg 

37. Cementni   izdelki: 

a) okviri, robniki in podstavki za 
grobove, navadni nagrobni spo- 
meniki iz raznih cementnih me- 
šanic            kg 

b) cementni izdelki v okrasne na- 
mene           kg 

38   Marmor: 

a) neobdelan grški, italijanski in 
koroški marmor, alabaster, ne- 
obdelani drugi marmorji, serpen- 
tin, grami in porfir kg 

b) obdelani marmorji in alabaster 
iz točke a), razni izdelki iz njih, 
izvzemši luksuzne, obdelani dru- 
gi  marmorji  in  kiparski  izdelki 

iz  njih kg 

c) dalmatinski marmor v blokih in 
temu podobne kvalitete ....     kg 

39. Izdelki iz keramične ga 
materiala : 

a) glinasta posoda, surovo izdelana 

• preprosto glazirana  ....     kg 

b) glinasta posoda, fino glazirana in 
keramični izdelki, izvzemši galan- 
terijske in luksuzne, kuhinjska 
posoda in posoda za gospodarske 
in obrtne namene, smirkov prah, 
karborundum izdelki in glazure     kg 

40. Steklo in stekleni izdelki: 

a) steklen1 izdelki kakor: votlo ste- 
klo, stiskano, polirano, motno, bru- 

Odmera 
din 

1.— 

0.30 

4.— 

0.1U 

Tar. 
štev. Predmet Merilo 

Odmera 
din 

0.20 

0.20 

1.— 

0.05 

0.20 

seno, mlečno, barvano, ogledala, 
fotografske plošče, galanterijski 
izdelki in podobno vrednost        5% 

b) barometri, termometri jn optični 
izdelki v zvezi z drugim matera- 
lom, razni naočniki z opremo ali 
brez nje, naočniki za sončenje in 
motorna vozila, optično steklo, 
nemontirano      kg 20.— 

41. Papir, karton in izdelki; 

a) časopisni in tiskarski papir, na- 
vadni pisalni in risalni papir, ia- 
vojni papir, izdelane navadne 
vrečice za špecerijo in pod., grob 
karton, navadna lepenka, barva- 
na in glajena       kg 0.10 

b) natiskan papir, natiskan zavojui 
papir, in natiskane vrečice, pre- 
parirana stiskana lepenka, smir- 
kov papir in platno, rebrast kar- 
ton (zlepljen papir za paketira- 
nje), povoščena in druga podobna 
platna za knjigoveško stroko .   .     kg 0.50 

c) konfekcioniran pisarniški papir 
vseh vrst, pivhiški papir, pisem- 
ski papir v mapah in vse vrste 
kuvert, barvan kopirni papir, na- 
pojen s parafinom ali kemikali- 
jami vseh vrst, karton, razni kar- 
tonažni izdelki, boljše papirnate 
vrečice, krep papir, svileni in 
staniolni papir, razni tapetniški 
in pergamentni papir, celofan 
papir, šablone za slikarije, geo- 
grafske in druge karte, papirne 
imitacije usnja in podobno za ta- 
peciranje pohištva, prevleke raz- 
nih predmetov, ves drug papir, 
prepariran z voskom ali firnežem, 
katranom ali smolo, papirnate 
tapete in preproge in pod., šolski 
zvezki brez razlike, žepni, sten- 
ski in namizni koledarji, pisem- 
ski bloki in konfekcionirano pa- 
pirnato blago v škatlah ....     kg J,— 

č) vse vrste beležnic, podobice, raz- 
glednice, fotografije, poslovne 
knjige,  razne vrste  reklamnega 
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Tar. 
štev. Predmet Merilo 

Odmera 

papirnega blaga, navadne slike, 
lepaki in letaki, tudi s slikami, 
tiskani in vezani bloki   ....     kg 

ä) fotografski   filmi   in   fotografski 
papir vrednost 

Pripomba: Časopisi in periodične re- 
vije, učne, znanstvene in leposlovne 
knjige, tiskovine vseh vrst so prosti 
mestne trošarine. 

12. P 1 u t o v i n a : 

a) navadna plutovina, surova in izo- 
lacijske plošče iz plutovine   .   .     kg 

b) izdelki iz plutovine za predelavo 
in plošče iz plutovine za polaga- 
nje tal       kg 

c) gotovi izdelki iz plutovine ...     kg 

č) suhe morske gobe vseh vrst, oči- 
ščene in  predelane kg 

û) suhe morske gobe za predelavo     kg 

t3. Bombaž, juta, lan, konop- 
lja, volna in polvolna, umetna 
vlakna ter izdelki, kakor: preja za 
prodajo na drobno, tkanine, plete- 
nine, perilo, oblačilni izdelki, odeje 
in   podobno vrednost 

44. Svila, naravna in umetna in iz- 
delki iz nje kakor: preja za prodajo 
na drobno, tkanine, pletenine, peri- 
lo, oblačilni izdelki, odeje, zlate in 
srebrne niti, pletene ali sukane za 
vezenje in  podobno ... vrednost 

Pripomba: Za svileno blago velja 
blago, M vsebuje nad 25% svile. 
Vzorci pletenin in tkanin so prosti. 

45. Dekorativne preproge: 

a) preproge iz jute, bombaža, volne, 
izvzemši tekače    .     kg 

b) svilene  in   polsvilene,  perzijske 
in druge orientalske preproge kg 

16. Klobučevina, klobuki, kape in 
čepice: 

a) klobučevina in polst iz volne ali 
živalskih dlak ter izdelki iz nje, 
izvzemši klobuke in kape, kape iz 
sukna ali platna ter neizgotovlje- 

5.— 

3% 

0.30 

1.- 

2.50 

10.-. 

5,— 

2% 

5°/o 

10.- 

30.- 

v.   ' Predmet Merilo štev. 

ne oblike  (tulci)   in čepice,  ko- 
likor ne spadajo v tar. številke -V.i   . 
in 44., otroški  klobuki  ali slam- komad 
niki, modne gamaše oz. par 

b) mo.-k, in ženski klobuki in slam- 
niki    komad 

•  Usnje in perje: 

a) navadno usnje za vrhnje dele 
čevljev in za drugo obrtno upo- 
rabo ter podplati kg 

b) kozličje usnje, sevrô, lakasfo vseh 
vrst, želvino, antilopno, brokat- 
no, zlate in srebrne kombinacije 
in podobno finejše usnje v kosih     kg 

c) puh in perje za okras kg 

č) očiščeno perje      k« 

d) neočiščeno perje    ......     kg 

18. Izdelki iz usnja: 

a) galanterijski izdelki iz usnja ka- 
kor: ročne torbice, •^.•• 'tudi 
iz prepojenih tkanin in vulkan- 
fibra), obleke, pasji ovratn k , 
pasovi, gamaše -in aktovke, vsa 
oprema in drugo boljše blago .   .     k<* 

b) usnjene  rokavice      kg 

c) šolske torbice iz usnja    ....      kg 

č) jf-rmeni. konj-k;i npicina. spojke 
iz živalskih kit in usnja, vsi pol- 
izdelki iz usnja ter drug izdelk; 
za obrt in gospodinjstvo ....      kg 

d) obutev: kakor moški, ženski in 
otroški čevlji, polčevlji, modni 
čevlji iz usnja, tkun.np, uumija in 
usnjenih imitai-ij, sandale, copa- 
te in podobno   ....... vrednost 

e) bakanče     ...» vrednost 

Pripomba: Svilene ali deloma svi- 
lene čevlje, atlasne, brokatne čevlje 
iz bronziranega, pozlačenega ali po- 
erebrenega usnja in čevlje, ki se 
uvažajo preko carinarnice, je treba 
tarifirati po tar. številki 65. 

49  Pisarniške potrebščine: 

a) vse šolske potrebščine, svinčniki 
v lesu vseh vrst, radirke, Žeblji- 
čki, sponke in podobni predmeti, 

Mmera 
din 

2.— 

o.—•- 

0.50 

o.— 

20.— 

6,— 

6.— 

20.— 

1.— 

1.50 

3«/o 

l?/o 
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Tac. 
štev Predmet Merilo 

Odiiu 

din 

l>t:iesimi« in Ialino biago, na- 
stavki za črnilo iz ler-a in kovin, 
pivniki in druga podobna oprema 
v lesni in kov i,>u, /.i!i-lavi, te- 
inu podobne •• i u hire, r salno 
orodje ,navadno ali v garniturah, 
pečatni vosek, tuši in razna črni- 
la, rdečila, ravnila in krivuljniki, 
r,salue deske in podobni pred- 
met;    vrednost        1% 

b)'svinčniki in držala iz galalita, ce- 
rnì:!,eia   in  kovinasti vrednost        5% 

Pripomba: Polnilna peresa iz trdega 
kavčuka ali celuloida je treba tari- 
fi rati po tar. Številki 32. b), polnilna 
peresa, zlata ali z zlatom okovana, 
pa po tar. ótevilki 65. 

50   (i u m b i : 

vseh vrst ne glede na material .    . vrednost        3Vo 

51. S • e t a r s k o blago: 

a)  krtače,   ••••:.   omela   in   i/del'; 

i   / nit kg 

b) isto iz rastlinskih snovi, nadalje 
fibris, ščetine, žima in živalska 
dlaka        kg 

c) slamnati podnožniki, metle, sir- 
kove metle in krtače       kg 

č) sirkova  slama   n  brezove metle      kg 

K r • n o : 

a) i i)''iliovina domačih živali, stro- 
jena in nestrojena, polhove in 
jazbečeve kože      kg 

b) kožuhovina divjačine, strojena ali 
nestrojena, delno prikrojena, bar. 
vana ali imitirana, kožuhovina 
domačih   živali      kg 

c) kožuhovina divjačine, delno pri- 
krojena, barvana ali imitirana    . 

č) krznarsko blago domačih živali, 
polhov in jazbecev ...... 

d) krznarsko blago divjačine .   .   . 

e) nagačene živali ,   , 

f) živali za nagačenje ..... 

Pripomba: Drago krzno v ka- 
kršni koli obliki je treba tarifirati po 

2- 

1- 

0.30 

0.05 

o.— 

kg 10. 

kg 15. 

kg 20. 

kg 35. 

kg 15. 

kg 1. 

Tar. 
štev. Predmet Merilo 

Odmera 
dia 

tor. Številki 65. Sem spadajo: srebr- 
na lisica, sobol, nerc, hermelin, plava 
lisica, kuna zlatica, astrahan, perzi- 
janec. 

K o z m e t i k a : 

parfumi, črtala za ustnice, barva <• 
lase, ličila in kreme za lepotičenje, 
fina dišeča olja,  puder,  kozmet čne 
vode, brilantin, pomade in kreme za 
negovanje kože, toaletno milo v etui-' 
jih  in  podobno vrednost      20°/« 

Antiseptična sredstva: 

vata v zavojih, bombažna in papir- 
nata, obveze, ovojne tančice, vsa na- 
vadna razkužila v suhem al; mokrem 
stanju (caherlin in flit), bencinski 
eter in pod., bruto za neto ....     kg 

03. Umetno   zobovje: 

zobotehnični instrumenti in ves teh- 
nični material kakor: živo sreb o, 
amalgam , gumi in gutaperča, razni 
vložki in mavci, mosticki. zobne kro- 
ne, vrtalni stroji, sonde, svedri, 
umetno zobovje kakor tudi zlato La 
ta   namen vrednost 

.16  K e m i k a 1 i j e : 

vse keniAil'K' jodkp in kisle teko- 
čine, vinski kamen, .vse vrste soli 
in pod., tudi smole, izolacije, lesni 
cement  kg 

kg 

57. K v a s : 

a) kvas  

b) d roži, kakor tudi razni pecilni 
praški, sladni i/.vlečki, kakor dio- 
slad, diamald itd      kg 

58. Semena in suhe gobe: 

a) vse vrste cvetličnih semen, go- 
molji in čebulice za cvetje ...     kg 

b) suhe gobe, kumna in janež ...     kg 

59. Suha roba in sitar-sko blago: 

a) sitarsko blago za gi>; barsko 
rabo. pleteno blago in bnlj'e ple- 
tarsko blago   .,.<•>».     kg 

t- 

3»• 

0.50 

0.5Û 

3.— 

1.- 
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štev. „ 
Tar> Predmet Menlo 

b) preprosti lesni izdelki domare 
obrti v gospodinjske namene, su- 
ha roba kakor: lesene žlice, ku- 
halnice. obešalniki itd., pletene 
košarice iz protja in lesa (kol 
embalaža) .........     kg 

60. Izdelki iz lesa : 

a) zeljarski sodi iz mehkega lesa, 
kocke za tlakovanje, šibje, belje- 
no ali barvano, ročaji za metle 
in grob;i «tojala za stole, lesna 

volna in moka >•••«••     kg 

b) tesarski, kolarski in scrlarskj iz- 

delki iz mehkega in tr2.->ga lesa, 

nadalje grobo izdelani stavbeno- 
nnzarski izdelki iz trdega iin meh- 

kega lesa kakor: podboji in oboji 
za vrata in okna, pragi, vzidane 

omare, nepleskano pohištvo ;z 

mehkega lesa kg 

c) mizarski in rezbarski izdelki, 
okna in vrata iz mehkega lesa, 
pleskani, jn furnirji do 3 mm de- 
beline       ,   .   .   .     kg 

6) mizarski in rezbarski izdelki ;z 
trdega lesa ali furnirani, okna in 
vrata, kopita in pete kg 

d) vezane ploščice in parketne de- 
ščice, eksotični les ne glede na 
predelavo, tudi trstje, surovo ali 
cepljeno '(bambus, španski trsto- 
vec   (lignum   sanctum),   furnirji 
nad 3mm debeline   .   ,   .   ,   .    kg 

e) sanke in smuči, tapetniški izdelki     kg 

61. Peoarski Izdelki: 

a) vsi  pečarski   izdelki,   postekleni 
ali emajlirani (dlaške)   ....     kg 

b) porcelanske plošče za peči, šte- 

dilnike in razne obloge ....    kg 

62. Vrvareki   izdelki: 

a) vse vrvarske surovine in polizdel- 
ki, rafija, sisal in dreta .   «   .   .     kg 

b) vsi vrvarski izdelki  .   .   •   *   .     kg 

c) airik •••,.(.!••.    kg 

Odmera 
din 

0.20 

0.10 

0.30 

0.50 

0.60 

0.20 

1.- 

Ü.50 

1.- 

1.- 

2.— 

0.20. 

Tar. 
štev. Predmet Merilo 

udineia 
din 

63. Galanterijski i z d e 1 k i : 

a) toaletne in zobne Krtačke, pa:-te 

in praški za zobe, izdelki iz lesa, 

celuloida in gumija, iz kovin, iz 

kosti in umetnih smol, iz blaga, 
porcelana in podobnih sestavin, 

iz mavca, stekla in pod., kipi, 

plakete, vaze in podobno iz mav- 
ca in keramičnega mater ala. ••- 

lanterijsM izdelki Jz slame in 

papirja, usnja in usnjenih imita- 

cij, športni predmeti iz lesa, tudi 

razni nahrbtniki, kovinasta ogle- 

dala, glavniki za česanje iz rože- 

vine (domači izdelek), če za te 

izdelke ni večja odmera po tar. 

številkah glede na material, na- 

prsne igle in zaponke z okraski, 

kamni, kameni in podobni izdel- 

ki, kakor stekleni biseri za okras 

oblek, svetilk ter navadna bižute- 
rija, izdelki iz kosti in umetnih 

kosti, termos steklenice in njih 

deli vrednost 6°/ò 

b) razne sprehajalne palice   .   .   •     kg 5.—» 

c) igralne karte, domino in podobno    igra 10.— 

č) svileni   in   polsvileni   dežniki   in 

sončniki komad 15.— 

d) drugi dežniki in sončniki .   .   . komad 

e) vsa razstreliva in prazni naboji     kg 

f) polni naboji in pirotehn.nii pred- 
meti kg 

7.-> 

1.50 

3.-T 

i4. Ure: 

vseh vrst, kakor tudi vsi deli in me- 
hanizmi, ki spadajo v urarsko in zla- 
tarsko stroko ne p'ode na material . vrednost 

65. Luksuzno blago: 

Sem spadajo vsi izdelki iz žlahtnih 
kovin, dragega in poldragega kame- 
nja, izdelki iz slonove kosti in imi- 
tacij, izdelki iz jantarja, ahata in 
morske pene, luksuzni Izdelki it bi- 
serovine, celuloida, ribje kosti, 
umetno cvetje vseh vrst in izdelki 
iz njega, luksuzni izdelki iz stekla in 
porcelana brez zveze ali v zvez} z 
drugim materialom, kakor: sechisi in 

5Vo 
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Tar. 
štev Predmet Merilo 

Odin 
din 

iijili posamezni deli in pod., izdelki 
iz steklenih biserov, koral in pod., 
luksuzni izdelki iz papirja in kartona, 
kakor: lampijončki, konfeti, tonan- 
doli, albumi, krinke in pod., luksuz- 
ni izdelki iz usnja, krzna ter izdelki 
iz navadnih kovm, pozlačeni in po- 
srebreni, boljša bižuterija, tkanine, 
prepletene ali okrašene s kovinasti- 
mi nitmi ali vložki in pod., luksuzni 
izdelki iz živalskih tvarin za rezbar- 
stvo in drugi posebej neimenovani 
izdelki, dalje vsi posebej neimeno- 
vani dekorativni predmeti, kakor: 
gobelini, vsi predmeti okovan,- z zla- 
tom ali srebrom ali okrašeni na po- 
doben način, antikvitete   n podobno vrednost      20% 

Pripombo 

k tarili za mestno trošarino 

1. a) Za vse predmete, ki se uvažajo v prosta 
skladišča s stalnim trošarmskim uslužben- 
cem in se pozneje izvažajo, razen za blago, 
prijavljeno 'in obdavčeno za potrošnjo v 
mestu ter za blago, prepeljano iz enega v 
drugo prosto skladišče, se pobira kontrolna 
pristojbina od 100 kg oziroma litrov . din 1.— 
Ta pristojbina pa se pobira le v znesku, ki 
presega določeni ekvivalent za trošarin- 
skega uslužbenca. 

b) Za izredno časovno podaljšanje tranzitnih 
bolet nad rokom, določenim v pravilniku, se 
plača od ustrezajoče trošarine po ustrezni 

tarifni številki: 

1. za nadaljnjih 24 ur 

2. nad 48 ur ...   . 

«   •   i   •   •   •   . 10% 

25% 

Vendar pa se bolete za trošarinsko blago ne morejo 
podaljšati nad 15 dni od dneva uvoza, kolikor v posarne* 

nih primerih ne sklene izvršilni odbor mestnega  ljud- 
skega odbora drugačne olajšave. 

2. Ob uvozu vinskega mošta se priznava 5% vsušek, 
ki se obračunava takoj na trošarinski postaji. Ta vsušek 
se priznava za vinski mošt, ki ga uvažajo točilci na drobno, 
ki nimajo založn.li kleti za \ino, ni sicer od vsake ko- 
ličine v sodih, ne pa od mošta v steklen cali Od '20. no- 
vembra vsakega leta dalje se ta vsušek ne priznava več. 
Vsušek za vinski mošt, ki ga uva/.; jo lastil kj u-••/. rli 
kleti za vino, se priznava po pravilniku o mestni tro- 
šarini. 

3. Lastnikom založnih kleti za vino se priznava vsu- 
šek v višini Vi % mesečne knj.žne zaloge in K- % z za- 
ložne kleti izkletene količine. To pa velja le za viiio 
v sodih, ne pa v steklenicah. Sicer pa vHiajo predpisi, 
določeni za davek od prometa proizvodov. 

Za predmete iz tar. številk 1., 2 a) in 2 b) se lastni- 
kom založnih kleti priznava vsušek po 3% od knj /.ne 
zaloge in od iznosa. Določbe prejšnjega odstavka veljajo 
tudi za te predmete. 

4. Vinogradniki smejo uvoziti iz lastnega vinograda 
brez plačila mestne trošarine na leto za lastno porabo 
tiste količine vina in žganja, od katerih niso dolžni plačati 
davka od prometa proizvodov. Za oprostitev trošarine je 
treba vložiti pri trošarmskem odseku prošnjo v roku od 
1 X. do 31. XII. vsakega leta in ji priložiti potrdilo pri- 
stojnega krajevnega ljudskega odbora na kraju i.v :;' "ča 
o površini zemljišča in o količini lastnega pridelka. Pre- 
pozno vložene prošnje se ne upoštevajo. 

5. Točilcem na drobno, ki nimajo založnih kleti, se 
dovoljuje ob uvozu vina nad 100 litrov v lesenih posodah 
1% odpis na mestni trošarini, to pa ne velja za nabave 
v mestu pri založn.ii kleteh al'  prostih sklad.ščili. 

6. Kot osnovo za -odmero mestne trošarine pri troša- 
rinskih predmetih, za katere je označena v trošarinski 
tarifi vrednost trošar nekega predmeta, je vzeti: 

a) pri predmetih, za katere je odrejena enotna pro- 
dajna cena na drobno, cena za prodajo na drobno, 

b) za predmete, za katere niso odrejene enotne pro- 
dajne cene, pa dejanska fakturna vrednost. 

7. POL ranje • • t. „óar.ne po lej tarifi velja od 
1. julija 1947 

B. Razne trošarine 

din 
1. Mestna tržnina se pobira po naslednji odmeri: 

a) za zavzemanje prostora s stojnicami za 1 ms      0.50 

b) za zavzemanje prostora na trgu, izven lo- 
kalov, barak in lop, od 1 m» dnevno   .   .     4 — 

c) od voza z 1 konjem       8.- 

5) od voza z 2 konjema ali poltovornega avto- 

mobila    *   •    12,~ 

din 
d) od tovornega avtomobila  20.— 

e) od  vozička  4.— 

f) za vole, krave, bivole, teleta, konje, drugo 
večjo žival in za pitane svinje, od glave .   . 10.— 

g) za jagnjeta, kozličke in prašičke, od glave . 5.— 

h) za malo perutnino, od komada  1.— 

i) za veliko perutnino, od komada   .   ,  .   , 2.— 
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8. Pokop mrhovine: din 
a) za pokop ali raztelesenje večjih živali se 

pobira     .............    35.—' 

b) za teličke, ovce itd se pobira polovica zne- 
ska, določenega v točki a) 

c) za prevoz za pol dneva    .......    75.—« 

č) za prevoz za ves dan   .   .   ,   ,   ,   t   »   . 100.—« 

d) za pokončanje psa •   .   •    20.—» 

9. Trošarina na napisne table: 

Ne glede na čas in dobo obratovanja zavezanca 
velja naslednja kategorizacija in odmera: 

a) delniške družbe, komanditne družbe druž- 
be z o. z., zadruge, rudniške družbe, zava- 
rovalne družbe in hranilnice, pridobitna 
podjetja pod upravo ministrstva in ljudskih 
odborov, trgovska in industrijska podjetja, 
letno ,   •   ,   1.000.-» 

b) obrtna  podjetja  (obrti), ki  prodajajo tudi 
le deloma nabavljeno izdelano blago, letno .   .  600.—» 

c) lekarne, sanatoriji in vsa podjetja te stro- 
ke,  letno 500.-* 

č) hoteli, penzionati, kavarne, kinematografi, 
varieteji, bari in podobna podjetja, letno   1.000.—» 

gostilne, bifeji 1. kategorije, letno .   .   . 1.000.— 

gostilne, bifeji 11. kategorije, letno   .   . .  600.—! 

gost Ine, bifej.  III. kategor je, letno .   . .   400.— 

gostilne in krčme IV. kategorije, letno . 200.—' 

d) prevozniška, špediterska, železniška, tram- 
vajska in druga prometna in prevozna pod- 
jetja, letno 1.000.— 

e) prevoznik, s konjsko vprego (z več vozoVi), 
letno    , ,   .       500.— 

f) agenture, komisijski obrati, posredovalnice, 
letno    , ,   .    1.000.-^ 

g) eksploatacija zemljišč, kamnolomi, apne- 
nice, kopanje peska, kuhanje lesnega oglja 
itd.,  letno 500.— 

h) druga   podjetja, obrati  in  poslovalnice za 
doseganje dobička, letno .   .   •   •   •   t   •  200.— 

i) svobodni poklici: 

1. advokati, pravni zastopniki, zdravniki, 
arhitekti in inženirji, geodeti, veteri- 
narji, agenti, trgovski potniki, letno      .  500.—i 

2. književn:ki, zasebni učitelji, novinarji in 
glasbeniki, letno ,•«•••••• 100.—» 

din 
2. Sejmarina se pobira za uporabo zemljišča ob 

semanjih dneh: 

a) za vole, konje, od glave 10.— 

b) za krave, telice, od glave.   ,   •   •   «   (   «     8.— 

" c) za svinje, prašiče, od glave       5,— 

•) za žrebeta in teleta, od glave  .....      5.— 

d) za drobnico, od glave   , 2.— 

3. Trošarina za uporabo ulic in pločnikov. 
Za zavzemanje ulice in pločnika z mizami in 
stoli se placa za vsako mizo na leto  ....  100.— 

4. Mestna tehtnma. 

Za tehtanje vseh  vrst blaga na javnih teht- 
nicah mestnega ljudskega odbora se pobira: 

a) za neto težo do 500 kg ........      5.— 

b) za  vsakih  nadaljnjih  začetih  100 kg neto 
teže pa še       0.50 

c) za konje, govedo, drobnico, od glave .   .   .     5.— 

Pripomba: Pristojbina za eno tehtanje ne 
more biti večja od 50.— din. 

5. Klavnii'na trošarina 

Za uporabo klavničnih naprav ob klanju 
živine se pobira: 

a) od goveda nad 450 kg žive teže   .... 150.— 

b) od goveda do 450 kg žive teže  100.— 

c) od prašičev     ........... 100.— 

č) od odojkov ,.,. 10.— 

d) od telet   ,  45.- 

e) od velike drobnice  25.-- 

f) od male drobnice    ....,..., 6.— 

g) od konjev  100.— 

h) od žrebet     ............ 50.— 

6. Prevozi z rešilnimi avtomobili. 

Za prevoz bolnikov z vozili rešilne postaje se 
pobira za vožnjo do 8 km 80.— 

Za vsak nadaljnji km še 10.— 

7. Veterinarski pregledi. 

a) za veterinarski pregled uvoženega mesa se 
pobira od kg       2.— 

b) za ribe, mast od kg       1.— 

Za zavarovanje   veterinarskega   pregleda   se ob 
uvozu v mesto pobira kavcija, ki se po pregledu vrne. 
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din 
3. čarodeji, babice, godci itd., letno .   .   .  100. — 

t) obrtna  podjetja: 

1. vsa obrtna podjetja, ki delajo s stroj, na 
pogon, ali delajo z več kot dvema po- 
močnikoma, letno     .   , 500,— 

2. druga obrtna podjetja, kjer dela lastn:k 
sam ali do dveh pomočnikov, letno   .   .  200. 

k) drugi poklici: avtotaksiji, vozniki, kočijaži, 
če opravljajo posel sami in nimajo več 
nego en voz, čistilci, krošnjarji, nosači, kol- 
porterj, časopisov itd., letno 100 — 

10.  Trošarina na posest psov se pobira na leto od 
komada: 

a) od psa,  letno 300. ~~ 

b) od psa čuvaja, letno 30 — 

c) odškodnina za znamko 10.— 

11   Trošarina  na reklame, objave in oglase: 

a) za vse začasne objave, lepake, oglase in 
podobno, ki se prlepljajo ali razielju.jojo 
zaradi   materialnih   koristi,  se   pobira   za 
vsak  izvod       2.— 

C» se take objave, plakat., oglasi in temu po- 
doi no nosijo po mestu alj se obešajo čez ulico 

med zgradbami, se plača za vsak izvod, ne 
glede na tvarno, na kateri je besedilo na- 
pisano,   dnevno 30 — 

b) /.a vse napisane al; nasi kane objave, ki se 
obešajo na raznih krajih ali so izdelane na 
zidovih, ograjah, strehah, trgovinah in na 
drugih krajih ali objekth, kakor tudi a 
vse svetlobne reklame (neon) ne glede na 
površino, letno 500 — 

Za vse svetlobne reklame- v kinematogra- 
fih, letno .   . 100.- 

c) za vse oglase v časopisih, koledarjih, revi- 
jah (periodični listi), knjigah in temu po- 
dobno, od vsakega oglasa: 

1. za male oglase do 20 cm2 površine  .   .      2.— 

2. za oglase od 20 do 50 cm2 površine   .   .      5.— 

3. za oglase od 50 do 100 cm2 površine .   .    20.— 

4. za oglase od 100 do 400 cms površine    .    50.— 

5. za oglase nad 400 cm2 površine .   .   .  100.— 

To trošarino  plačujejo  lastniki   oziroma  izdajatelji 

časopisov, knjig itd. 
Pripomba: Za objave in plakate kulturnih prired tev 

(koncertov, poučnih predavanj itd.), če se vrše brez za- 
bave kakor tudi za male table zavarovalnic na zavaro- 

vali!.h objekt,h, za table • oglase na trgov-k ,i lokalih 
o predmetih, ki se prodajajo v gotovini ali so se po 
naravi obrata prodajali prej, se ne pobira trošarina iz te 
tarifne številke. 

12. Trošarina na javne stave in lombole: 

Na javne stave in tombole se pobna trošar.na 
od vsote stav in prodanih tombolskih kart .   .       1°/» 

Ki   Za  godbo  v javnih  lokalih  in  društvenih  do- 
movih se pobira za vsak dan         50.— 

Za prireditev z godbo, združeno s plesom .    .   100.— 

14. Za dovoljenje podaljšanja polir.jske ure v go 
stmskih  obratih  in  pri   zabavnih   prreditvah 
se pobira ,        200.— 

15. Za uporabo pravice za točenje alkoholnih pijač 
se plačuje na leto največ do 4.500.— 

16. Za posest biljarda se plačuje letno od komada   200.— 

17. Trošarina na. prenočišča se plačuje: 

a) v   vseh   državnih   hotelih   I.   kalegonje  po 
osebi •• vsak dan prenočevanja 10.— 

b) v vseh državnih hotelih, pen/, onih in pre- 
nočiščnih obratih II   kategorije 1. skupine, 
po oseb   za vsak dan prenočevanja   .    .    .      8.— 

c) v vseh obratih naveden.h v točki b) 11. ka- 
tegorije 2. skupine ter v zadružnih m za- 
sebn h goslišč h iste vrste 11. kategorije 
1. skupine, po osebi za v»ak dan prenoče- 
vanja   ... .      6.— 

Ć) v zadružnih in zasebnih gostiščih II. kate- 
gor.je 2. skupine, po osebi za vsak dan pre- 
nočevanja       ...      4.— 

d) v vseh vilah, hišah in drugih stanovališč h, 
ako oddajajo tujske sobe proti plačilu,  po 
osebi za vsak dan prenočevanja .   . .      2.— 

Plačevanja trošarine od bivanja tujcev so oproščeni 
člani sindikatov (vpokojenci) in njihove družine, nadalje 
vse vojaške osebe in njihove družine, invalidi ter imetniki 
spominskega znaka iz leta 1941, vsi s pogojem, da bivajo 
v nekem kraju več kot dva ldni skupaj. Samo za en ali 
dva dni bivanja m nihče oproščen te trošarine, razen 
vojnih invalidov in uslužbencev državnih oblastev, usta- 
nov in podjetij, ki se mude po službenih opravkih. Vse 
oprostitve se morajo dokazati z verodostojnimi listinami. 

Pobiranje raznih trošarin iz oddelka B velja za pro- 
računsko leto 1947. Trošarine iz tega oddelka, ki n.so 
vezane na proračunsko leto, pa ee.pobirajo od dneva 
objave. 

Glavno mesto Ljubljana dne 1. julija 1947. 

Tajnik IO MLO: Predsednik IO MLO: 

Srečko Plcško 1. r. Fran Albreht 1. r. 
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ZAPISNIK 

4. seje L mednega zasedanja Ljudske skupščine LlììS 
dne 7. julija 1947 • Ljubljani 

Predsedoval: predsednik dr. Ferdo Kozak, 
tajnik: Mira Tomšičeva. 

Predsednik odpre 4. sejo I. rednega zasedanja ob 
18. uri 30 minut in določi tajnika Miro Tomšičevo. 

Zapisnik 3. seje prebere Jože Jurač, katerega skup- 
ščina soglasno odobri, nakar se zapisnik podpiše. 

Med sporočili predlaga predsednik skupščine, da se 
dovoli dvodnevni dopust ljudskim poslancem: Roziki Bo- 
hinc, Milici Gabrovec, Francu Popitu, Janku Rudolfu, ki 
so službeno zadržani, Mari Bester in Andreju Verbiču, 
ki sta bolna, dr. Božidarju Lavriču, Petru Stantetu, Du- 
šanu Kvedru in Bogdanu Osolniku, ki so v inozemstvu. 
Nadalje sporoči predsednik, da so se skupščinski odbori, 
izvoljeni na 3. seji I. rednega zasedanja Ljudske skup- 
ščine LRS dne 16. aprila 1947, konstituirali takole: 

1. zakonodajni odbor: 

predsednik   Viktor  Avbelj,   podpredsednik   Jože 
Petejan, tajnik dr. Stanko Štor; 

2. odbor za gospodarski načrt in finance: 

predsednik Janez Hribar,  podpredsednik Franc 
Furlan, tajnik dr. Miha Kambič; 

3. mandatno-imunitetni odbor: 

predsednik   dr. Jože Potrč,   podpredsednik   Ivo 
Svetina, tajnik Belopavlović Niko; 

4. administrativni odbor: 

predsednik Franc Cerne,   podpredsednik Andrej 
Verbič, tajnik Vinko Knol; 

5. odbor za prošnje in pritožbe: 

predsednik Leopold Maček, podpredsednik Nace 
Majcen, tajnik Ivan Bratko. 

Nato prebere predsednik poročilo administrativnega 
odbora, ki je na 6. redni seji dne 30. junija 1947 pre- 
gledal celotno poslovanje računovodstva in blagajne, bla- 
gajniško knjigo, kontroinik in glavni dnevnik ter ugoto- 
vil pravilno poslovanje. 

Nadalje prebere predsednik spremljevalno pismo 
Prezidija Ljudske skupščine LRS o imenovanju Ivana 
Regenta za ministra za komunalne zadeve LRS in sprem- 
ljevalno pismo predsednika vlade LRS, s katerim vlada 
LRS dostavlja Ljudski skupščini LRS v razpravo in skle- 
panje predlog zakona o petletnem planu za razvoj narod- 
nega gospodarstva Ljudske republike Slovenije v letih 
1947—1951. 

Predsednik objavi skupščini, da je ta predlog poslal 
odboru za gospodarski načrt in finance, ki je o njem 

sklepal, ga soglasno odobril in izdelal poročilo, ki je bilo 
razmnoženo in razdeljeno ljudskim poslancem. 

Nato preide predsednik k določitvi dnevnega reda. 

Glede na to, ker je Prezidij Ljudske skupščine LRS 
poslal Ljudski skupščini LRS v potrditev ukaz o imeno- 
vanju Ivana Regenta za ministra za komunalne zadeve 
LRS in ker je vlada LRS predložila predlog zakona o 
petletnem planu za razvoj narodnega gospodarstva Ljud- 
ske republike Slovenije v letih 1947—1951, predlaga 
predsednik Ljudski skupščini naslednji dnevni red: 

1. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS 
o imenovanju Ivana Regenta za ministra za komunalne 
zadeve LRS; 

2. razprava in sklepanje o predlogu zakona o pet- 
letnem planu za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske 
republike Slovenije v letih 1947—1951. 

Skupščina predlog predsednika soglasno odobri, na- 
kar preide predsednik k prvi točki dnevnega reda, k 
potrditvi ukaza o imenovanju Ivana Regenta za ministra 
za komunalne zadeve LRS. Skupščina soglasno in s plo- 
skanjem potrdi ta ukaz. 

Predsednik preide nato k drugi točki dnevnega reda, 
k razpravi in sklepanju o predlogu zakona o petletnem 
planu za razvoj narodnega gospodarstva LRS v letih 
1947—1951. Objavi, da bo razprava in sklepanje po 32. 
členu poslovnika, odpre razpravo ter pozove poročevalca 
odbora za gospodarski načrt in finance, da poda poročilo. 

Poročevalec odbora za gospodarski načrt in finance 
dr. Miha Potočnik poda poročilo. 

Po poročilu poročevalca poda predsednik besedo 
predsedniku vlade LRS Mihi Marinku. Sledi ekspoze 
predsednika načrtne komisije pri predsedstvu vlade LRS 
Sergija Kraigherja. Oba govornika izjavita, da bosta gla- 
sovala za predlog zakona o petletnem planu. 

Predsednik odredi ob 19. uri 15 minut odmor do 
21. ure. Ob 21. uri 30 minut se seja nadaljuje. Svoje 
ekspozeje podajo še: minister za industrijo in rudarstvo 
LRS France Leskošek, minister za kmetijstvo in gozdar- 
stvo LRS ing. Jože Levstik, minister za prosveto LRS 
Lidija Šentjurc in podpredsednik vlade LRS dr. Marijan 
Brecelj, vsi z izjavo, da bodo glasovali >za«. 

Predsednik predlaga nato skupščini, da se današnja 
seja zaključi in da se skliče prihodnja seja za jutri, dne 
8. julija 1947 ob 9. uri z naslednjim dnevnim redom: 

Nadaljevanje razprave in sklepanje o predlogu za- 
kona o petletnem planu za razvoj narodnega gospodarstva 
Ljudske republike Slovenije v letih 1947—1951. 

Sku, ••• odobri predlog predsednika. Predsednik 
prosi ljudske poslancej ki žele. sodelovati y, razpravi, da 
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se prijavijo tajnici Miri Tomšičevi in zaključi sejo ob 
23. uri. » 

Ljubljana dne 7. julija 1947. 
St. 1147. 

Ljudska skupščina LliS 

Tajnik: Predsednik: 

Tomšič Mira L r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

ZAPISNIK 

5. seje I. rednega zasedanja Ljudske skupščine LUS 
dne 8. juliia 1947 v Ljubljani 

Predsedoval: predsednik dr. Ferdo Kozak, 
tajnik: Jože Jurač. 

Predsednik odpre 5. sejo I. rednega zasedanja ob 
9. uri 30 minut in določi tajnika Jožeta Jurača. 

Zapisnik 4. seje prebere tajnica Mira Tomšičeva, 
katere«a skupščina soglasno odobri, uakar se zapisnik 
podpiše. 

Med sporočili predlaga predsednik skupščini, da do- 
voli dvodnevni dopust ljudskima poslancema: Janezu Vi- 
potniku in dr. Jožetu Brileju, ki sta službeno zadržana 
in Angeli Ocepek enodnevni dopust, ker je bolna. 

Predsednik preide na dnevni red, k nadaljevanju 
razprave in sklepanja o predlogu zakona o petletnem 
planu za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske repu- 
blike Slovenije v letih 1947—1951. 

V razpravi govore ljudski poslanci: Boris Kidrič, 
minister za industrijo FLRJ in predsednik Gospodarske- 
ga sveta FLRJ, Matija Maležič, Jaka Avšič, Martin Greif, 
Jože Šiftar, Ivan Trojar, Božidar Jakac, dr. Anton Melik, 
Vinko Sumrada in dr. Jože Potrč, vsi »za«. 

S tem je lista govornikov izčrpana, predsednik za- 
ključi razpravo in predlaga skupščini, da se seja prekine 
in da se nadaljuje popoldne ob 17. uri. 

Ob 17. uri 15 minut se seja nadaljuje. Predsednik 
načrtne komisije Sergej Kraigher izjavi v imenu vlade 
LRS, da se vlada strinja z vsemi pripombami, ki jih je 
dal odbor za gospodarski načrt in finance k predlogu 
zakona o petletnem planu za razvoj narodnega gospodar- 
stva Ljudske republike Slovenije v letih 1947—1951. 

Predsednik preide nato k glasovanju o predlogu za- 
kona v posameznostih, objavi, da bo glasovanje po posa- 
meznih členih z dviganjem rok ter pozove poročevalca 
odbora za gospodarski načrt, da prebere naslov, nadpis 
in besedilo 1. člena, katerega skupščina soglasno sprejme. 
Na enak način sprejme skupščina soglasno vse člene 
predloženega zakonskega predloga skupno z amandma- 
noma k 3. in •. členu, 7. točka, 2, odstavek katera |e 

predlagal v imenu vlade LRS njen podpredsednik dr. 
Marijan Brecelj. 

Po glasovanju v posameznostih preide predsednik k 
glasovanju v celoti in odredi poimensko glasovanje. Taj- 
nik Jože Jurač kliče poimensko ljudske poslance, nakar 
objavi predsednik, da so za predloženi zakonski predlog 
glasovali 103 poslanci, vsi >za<. Skupščina z dolgotraj- 
nim «ploskanjem pozdravi sprejetje zakona o petletnem 
planu za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske repu- 
blike Slovenije v letih 1947—1951. 

Nato objavi predsednik skupščini, da bo pravkar 
sprejeti zakon po 72. členu ustave in po 35. členu poslov- 
nika poslal Prezidiju Ljudske skupščine LRS zaradi raz- 
glasitve. 

Ker je s tem dnevni red izčrpan in ker je Prezidij 
Ljudske skupščine LRS izdal ukaz o zaključitvi I. red- 
nega zasedanja Ljudske skupščine LRS, predlaga pred- 
sednik, da skupščina pooblasti predsednika in tajnika, 
da podpišeta zapisnik 5. seje. Skupščina odobri predlog 
predsednika. 

Predsednik prebere ukaz Prezidija Ljudske skup- 
ščine LRS o zaključitvi I. rednega zasedanja Ljudske 
skupščine LRS in s tem je I. redno zasedanje zaključeno. 

Ljubljana dne 9. julija 1947. 
St. 1148-7-47. 

Ljudska skupščina LRS 

Tajnik: 

Jurač Jože 1. r. 
Predsednik: 

Dr. Fcrdo Kozak 1. r. 

Pregled »Uradnega Lista FLRJ" 
St. 54 z dne 27. junija 1947: 

409. Odločba o uporabi pravilnika o razglašanju udarni- 
kov na mladinski progi Samac-Sarajevo pri graditvi 
proge Stupari-Kladanj. 

410. Pojasnilo o odobritvi izplačevanja pokojnin upoko- 
jencem, ki živijo v inozemstvu. 

St. 55 z dne 1. julija 1947: 

411. Pravilnik o higienski in tehničnih varstvenih ukre- 
pih pri rudarskem podzemeljskem delu. 

412. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukre- 
pih na morskih ladjah. 

Št. 56 z dne 4. julija 1947: 

413. Obvezna razlaga 32. člena zakona o reševanju pre- 
moženjskih sporov z državnim razsodništvom. 

414. Obvezna razlaga 29. člena zakona o ugotovitvi pra- 
pravice do pokojnine in o upokojitvi državnih usluž- 
bence.Vj 



Stran 198 Štev. 29. 

415. Ubvezua razlaga 27. tarifne številke taksne tarife 
/>akona o taksah. 

416. Obvezna razlaga ukaza Prezidija Ljudske skupščine 
FLRJ o določitvi podjetij splošnega državnega po- 
mena. 

417. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o in- 
validskih prejemkih. 

418. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukre- 
pih pri delu v tiskarskih podjetjih. 

•9. Navodilo o povračilu pomotoma pobranega davka. 

420. Navodilo o določanju osnove za denarne podpore iz 
socialnega zavarovanja pri hišnem pomočniškem 
osebju. 

121. Odločba o načrtnem znižanju proizvodnih stroškov 
rudarskih in industrijskih podjetij splošnega držav- 
nega pomena za drugo polletje 1947. 

Št. 57 i dne 8. julija 1947: 

422. Pravilnik o izvajanju proračuna. 

423. Navodilo o dvojnem knjigovodstvu v ustanovah in 
uradih, ki imajo po proračunu ali tromesečnem na- 
črtu predračun (proračunske ustanove in uradi). 

424. Navodilo o spremembi 4. točke navodila za dopol- 
nitev navodila, kako dobe zadruge kredit pri držav- 
nih kreditnih podjetjih. 

425. Odredba o obvezni uporabi obrazcev o poslovanju z 
Narodno banko. 

126. Odredba o cenah za oskrbo v državnih gostinskih 
podjetjih v zdraviliških. kopali-k;h in turističnih 
krajih v sezoni 1947. 

Št. 58 z dne 11. julija 1947: 

427. Ukaz o ratifikaciji konvencije o kulturnem sodelova- 
nju med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo 
in Češkoslovaško republiko. 

428. Uredba o vknjižbi lastninske pravice na državnih 

nepremičninah. 

429. Uredba o spremembi uredbe o sklepanju pogodb v 
gospodarstvu. 

430. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pla- 
čanem letnem dopustu delavcev nameščencev in 
uslužbencev. 

431. Odločba o konverziji predvojnih dolgov bivših samo- 
uprav pri Državni investicijski banki. 

432. Odločba o temeljnem odstotku — znesku — prispev- 
ka za sklad vodstva državnih odkupnih podjetij, ki 
se bavijo z odkupom živine, mesa in maščob ter z 
odkupom žita. 

433. Odločba o navodilu za uporabo začasnih tehničnih 
predpisov za beton in armirani beton. 

434. Odločba o spremembah in dopolnitvah poštne, tele- 
fonske taksne tarife. 

435. Odločba o uporabi pravilnika o razglašanju udar- 
nikov na mladinski progi Šamac—Sarajevo pri gra- 
ditvi mladinske tovarne težkih orodnih strojev v de- 
ležniku. 

Popravek uredbe o splošnih načelih za kategorizacijo, o 
stroških, dobičku, razdelitvi dobička in o skladih 
vodstva državnih go»podai>kih ; • ' - ; J i f • 11 î lokalnega po- 
mena. 

Št. 59 z dne 15. julija 1947: 

436. Ukaz o določitvi zvezne prUtojno-l; <xV\\v iip.avlja- 
nja stanovanjskih zgradb, ki so državna last 

437. Ukaz o določitvi zveznih organov za uprav i(anje 
zgradb, ki so državna last. , 

438 Uredba o ustanovitvi in ustroju ravnateljstva za in- 
formacije. 

439. Uredba o spremembah in dopolnitvah un dbc o rj.-iu 
in delovnih pogojih za pr"v/.no •••• •• moi>kih 
lukah. rečn'h pristaniščih na žel-v.n -!..,h e>»|aiali 
ter v carinr-kih, javnih in •.•• bmh -ki".di->c,h. 

440. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
izdajanju pomorskih knjižic. 

441. Odločba o začasnih  normali  v gradbeništvu 

Popravek nanašajoč se na Zbirko kazen -kiii zakono\ - 
pojasnili (tretja izdaja str. 104) v izdaji Uradnega 
lista FLRJ. 

Popravek pravilnika o higienskih in tehničnih varstvenih 
ukrepih v gradbeništvu. 

Popravek uredbe o vknjižbi lastninske pravice na držav- 
nih nepremičninah. 

izdaja: >Uradü   Ust LRS«.  —  Urednik: ivc,   ' spaine;  K...   Prosvetna  tiskarna  -  oba   *   Ljubljani -   Narocn^a:   me- 
eîno din 24.-   «atrtletno: din 70—, polletno din  135.—, celoletno din  360.-   Posamezna  številka: prva pola dm 2.o0, 
vaaka nadalinia pola dia %—. - Uredništvo in upravništvo: Ljubljajia, Gregorčičeva •. 23, Tel, ravnateljstvo 49-40, 

uredništvo •90, upravjoiltvo 65-29. £&& jač. 60-4.04.033, 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 26. julija 1947 Številka 30. 

VSEBlflA: 
172. Uredba o splošnih načelih za kategorizacijo, o stroških, 

dobit-ku, razdelitvi dobička in o skladih vodstva državnih 
gospodarskih podjetij lokalnega pomena. 

173. Uredba o pitanju in oddaji prašičev v gospodarskem letu 
1947/43. 

174. Uredba o ustanovitvi komiteja za zunanjo trgovino pri 
vladi LRS. 

175. Odredba o razglasitvi trahomskih ozemelj m o sodelovanju 
zdravnikov pri zatiranju in zdravljenju trahoma na tra- 
homskem ozemlju. 

17G. Navodilo za plačevanje davka od prometa proizvodov pav- 
šalistov. 

177. Odločba o spremembi v članstvu drugostopne komisije za 
končno likvidacijo kmečkih dolgov in o imenovanju članov- 
namestnikov. 

178. Odlok o ukinitvi trošarinskega sistema na ozemlju Ljub- 
ljane. 

17!). Odlok o spremembi tarife za me^no trošarino v Ljubljani. 
180. Odredba o pobiranju mestne trošarine v Ljubljani. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

172. 

Na podlagi 1.. 7., 8., 9., 10., IG. in 18. člena uredbe 
o splošnih načelih za kategorizacijo, o stroških, dobičku, 
ra/.dHil\. dobička .n o skladih vodstva državnih gospo- 
darskih podjetij lokalnega pomena z dne 19. VI. 1947 
(Uradni list FLRJ št. 53 z dne 24. VI. 1947) izdaja vlada 
Ljudske republike Slovenije po predlogu ministra za 
komunalne  zadeve 

uredbo 
o splošnih načelih za kategorizacijo, o stroških, dobič- 
ku, razdelitvi dobička in o skladih vodstva državnih 

gospodarskih podjetij lokalnega pomena 

I. Splošne določbe 

1. ölen 

Načelno so lahko državna gospodarska podjetja lo- 
kalnega pomena: a) proizvajalna, b) obrtna storitvena, 
c)  trgovska,   č)  gostinska,  d)  gradbena,   e)  kmetijska, 
f) kreditna   (mestne aH  krajevne  ljudske  hranilnice), 
g) komunalna in h)   podjetja za  upravo stanovanjskih 
zgradb. 

Ljudski odbori lahko ustanovijo tudi druga državna 
gospodarska podjetja lokalnega pomena, katerih delo- 
vanje se zaradi njihove posebnosti ne bi moglo popolno- 
ma uvrstiti v kategorije, ki so naštete v prednjem 
odstavku. 

Glede teh podjetij bo izdala vlada LRS posebne 
predpise. 

2. člen 

Vsa državna gospodarska podjetja lokalnega pomena 
poslujejo po načelu gospodarskega računa. 

Načelo gospodarskega računa je način upravljanja 
državnih gospodarskih podjetij in je izraženo v na- 
slednjem: 

a) podjetja so pravne osebe, imajo operativno samo- 
stojnost in gospodarsko iniciativo; 

b) podjetja so materialno zainteresirana na uspe- 
šnem izpolnjevanju proizvajalnega oziroma delovnega 
piana; 

c) podjetja poslujejo na puliam pogodb, ki se se- 
stavijo na podlagi gospodarskega plana in so odgovorna 
za izpolnitev pogodb; 

č) podjetjem se dodelijo osnovna in obratna sred- 
stva v samostojno upravljanje; 

d) podjetja imajo svojo samostojno bilanco. 

3. člen 

Nadaljnji predpisi te uredbe veljajo za tale državna 
gospodarska  podjetja lokalnega pomena: 

a) proizvajalna, 
b) obrtna storitvena, 
c) komunalna, 
č) podjetja za upravo stanovanjskih zgradb. 
Za državna trgovska, gostinska, gradbena, kmetijska 

in kreditna podjetja lokalnega pomena veljajo predpisi 
ustreznih uredb, ki veljajo za podjetja splošnega držav- 
nega in republiškega pomena. 

Za večja in naprednejša proizvajalna podjetja lokal- 
nega pomena lahko izda minister za komunalne zadeve 
posebne predpise za določitev stroškov, dobička in sklada 
vodstva. 

4. člen 

H komunalnim podjetjem je treba šteli po tej uredbi 
tista državna gospodarska podjetja lokalnega pomena, ki 
imajo za nalogo, da zadovoljijo glede na življenjske po- 
goje posameznega naseljenega kraja skupne življenjske 
potrebe vseh državljanov in ki so s posebno odločbo pri- 
stojnega ljudskega odbora razglašena za komunalna. Ta 
podjetja so lahko različna (vodovodi, kanalizacija, plinar- 
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ne, podjetja za mesta! promet, konjedernice, zoološki 
vrtovi, javna kopališča, pogrebna podjetja, distributivna- 
elektrogospodarska podjetja, elektrarne in pod.). 

5. člen 

Za podjetje za upravo stanovanjskih zgradb je treba 
Jteti tisto državno gospodarsko podjetje lokalnega po- 
mena, k: gradi in upravlja državne stanovanjske zgradbe, 
izvzemši tiste zgradbe, ki jih gradijo državna gospodar- 
ska podjetja ali ustanove za svoje uslužbence. 

6. člen 

Zaradi zagotovitve planskega poslovanja po načelu 
gospodarskega računa po določbah te uredbe morajo lo- 
kalna podjetja v skladu z gospodarskim planom m ob- 
stoječimi zakonit,mi predpisi sestaviti proizvajalne oziro- 
ma delovne plane in na njih podlagi tudi finančne plane. 
Proizvajalne oziroma delovne kot tudi finančne plane 
lokalnih gospodarskih podjetij pregledajo in potrdijo 
pristojni operativni upravni voditelji. 

7. člen 

Državna proizvajalna podjetja lokalnega pomena 
lahko svoje proizvode neposredno sama prodajajo na 
veliko in na malo ter lahko po potrebi v ta nameri ••••- 
ni'zirajo svoje  prodajalne oddelke ali   prodajalne. 

II. Struktura stroškov. 

8. člen 

Strukturo stroškov   (polne lastne cene)   sestavljajo: 
a) za proizvajalna, obrtniška storitvena in komunal- 

na podjetja: 

1. stroški proizvodnje oziroma storitve, 
2. kalkulacijski  odpisi   (amortizacija), 
3. upravni in prodajni stroški; 

b) za podjetja za upravo stanovanjskih zgradb: 
1. stroški za tekoča popravila, čiščenje in redno 

vzdrževanje zgradb in instalacij, 
2. amortizacija, ' 
3. upravni  stroški, 
4. drugi stroški (strošk; za vodo, prispevek za ka- 

nalizacijo in pod.). 

Za podjetja za upravo stanovanjskih zgradb izdajo 
pristojni odbori podrobnejše predpise o elementih struk- 
ture polne lastne cene razen amortizacije. 

9. člen 

V stroških proizvodnje oziroma storitve je treba po- 
sebej evidentirati i ri planirati: 

1. stroške za material s pribitkom splošnih mate- 
rialnih stroškov, obračunanih po določenih cenah in ta- 
rifah, in 

2. stroške za plače s prispevki na te plače. 

Za državna proizvajalna, obrtniška storitvena in ko- 
munalna podjetja določi planska komisija LRS povprečne 
proizvajalne stroške na podlagi predloženih kalkulacij 
posame^uih podjetij. 

10. člen 

Amortizacijski odpisi za industrijska in rudarska 
podjetja lokalnega pomena se določajo po amortizacijskih 
stopnjah odločbe o amortizacijskih stopnjah v rudarstvu 
in industriji z dne 10. II. 1947 (Uradni list FLRJ št 15). 

Načela za določitev amortizacijskih odpisov in sto- 
penj za državna obrtna podjetja, komunalna podjetja in 
za podjetja za upravo stanovanjskih zgradb bo določila 
vlada LRS v posebni uredbi. 

Minister za finance LRS bo po predlogu predsed- 
nika planske komi^.je LRS in v soglasju z ministrom za 
finance FLRJ za podjetja iz prednjega odstavka predpi- 
sal amortizacijske stopnje. 

11. člen 

Upravni in prodajni stroški podjetja obsegajo: 
1. stroške  uprave in  prodaje;,  prispevek za direkcije 

podjetij oziroma stroške za uslužbence, ki opravljajo po- 
sle direkcije in stroške za vzgojo kadrov, ki se normi- 
rajo po 12. členu te uredbe; 

2. povprečne prevozne -troške. 

12. člen 

Upravni in prodajni »troškj so normirani in se ra- 
čunajo na povprečne stroške proizvodnje oziroma sto- 
ritve. 

Izvršilni odbori ljudskih odborov določijo za svoje 
območje s posebno odločbo odstotke normiranih uprav- 
nih in prodajnih stroškov po strokah za posamezne sku- 
pine proizvodov oziroma storitev. 

III. Določitev  dobička 

13. člen 

Dobiček, ki ga dosežejo državna gospodarska pod- 
jetja lokalnega pomena, je lahko planski, to je po plana 
določeni, in nad planski, to je po planu nepredvideni 
dobiček. 

Planski dobiček je sestavni del s planom določene 
proizvajalne cene. 

Praviloma je planiki dobiček državnih proizvajalnih 
in obrtniških storitvenih podjetij lokalnega pomena večji 
kot dobrek komunalnih podjelij in podjetij za upravo 
stanovanjskih zgradb. 

14. člen 

Povprečno stopnjo dobička določi predsednik planske 
komisije LRS ločeno po posameznih kategorijah in stro- 
kah državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena, in 
sicer v odstotkih na povprečne proizvajalne stroške. 

Kolikor so individualni proizvajalni stroški v racio- 
nalnejših podjetjih nižji od povprečnih proizvajalnih stro- 
škov, gre  razlika  v  planski dobiček podjetja. 

15. člen 

Nadplanski dobiček doseže podjetje s tem, da zniža 
svojo polno lastno ceno izpod načrtne, to je, da poveča 
produktivnost dela in da izven plana prihrani na ma- 
terialu. Ce podjetje zmanjša upravne stroške pod normi- 
rane upravne etroške, je treba žteti ta prihranek v nad- 
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plai^ki dobiček. Za nadplanski dobiček je treba šteti tudi 
ves dobiček proizvodnje nad planom, in sicer v primeru, 
ko je potrjeni proizvajalni plan dosežen, tako po vred- 
nosti, kakor tudi po količini v planu določenih sorti- 
mentov. 

üb koneu vsakega trimesečja izračuna podjetje nad- 
planski dobiček in o tem poroča organu za neposredno 
operativno upravno vodstvo, in sicer najpozneje v šestih 
tednih po preteku trimesečja. Glede knjiženja nadplan- 
skega dobička na bančni račun dobička velja ista določba 
kot za planski dobiček (18. člen te uredbe). 

IG. člen 

Individualna stopnja rednega dobička državnih pro- 
izvajalnih in obrtnih podjetij lokalnega pomena, ki izde- 
lujejo predmete, za katere se odrejajo enotne cene, se 
določi na način, ki je določen v uredbi o določanju do- 
bička v rudarskih in industrijskih podjetjih splošnega 
državnega in republiškega pomena z dne 4. decembra 
1946 (Uradni list FLRJ št. 99/46). 

Za državna proizvajalna, obrtna in komunalna podje- 
tja lokalnega pomena, Id izdelujejo predmete ali oprav- 
ljajo storitve, za katere se ne odrejajo enotne cene, se 
individualna stopnja dobička določi prav tako na podlagi 
republiških proizvajalnih stroškov teli podjetij. 

17. člen 

Individualno stopnjo rednega dobička za posamezna 
podjetja izračuna operativni upravni voditelj, potrdi jo 
podjetju  pristojni  izvršilni odbor ljudskega odbora. 

Kolikor ima podjetje več vrst raznih panog proiz- 
vodnje, se individualna stopnja dobička izračuna na vsako 
vrsto posebej. 

IV. Razdelitev dobička 

18. člen 

Podjetja in organi za neposredno operativno uprav- 
no vodstvo podjetij knjižijo celoten dobiček na bančnih 
računih dobička po uredbi o bančnih računih državnih 
gospodarskih podjetij lokalnega pomena in njhovih ope- 
rativnih upravnih voditeljev z dne 20. I. 1947 (Uradni 
list LRS št. 5/47). 

19. člen 

Dobiček državnih gospodarskih podjetij lokalnega 
pomena se razdeli na: 

1. del dobička, ki gre v sklad vodstva, 
2. del dobička, ki mora ostati po 4. členu uredbe 

o razdelitvi dobička rudarskih in industrijskih 
podjetij z dne 4. XII. 1946 (Ur. list FLRJ št. 99/46) 
podjetju v prosto razpolaganje, 

3. del dobička, ki se knjiži na račun direkcij pod- 
jetij za dvig zaostalejših podjetij, 

4. del dobička, ki ga mora podjetje vplačati v pro- 
račun organa, ki upravlja podjetje. 

20. člen 

Izvršilni odbori ljudskih odborov določijo stopnjo 
dobička za sklad vodstva v skladu z odstotkom znižanja 
normiranih elementov povprečnih stroškov proizvodnje 
oziroma storitev oziroma normiranih upravnih stroškov2 

in sicer od planskega dobička v mejah od 4 do 8% in od 
nadplanskega dobička od 20 do 50%. 

Izvršilni odbori ljudskih odborov določijo, kolikšen 
del sklada vodstva gre v sklad vodstva podjetja in ko- 
likšen del sklada vodstva gre v osrednii sklad vodstva 
podjetij. 

21. člen 

V prosto razpolago podjetjem za manjše racionali- 
zacije v smislu 2. točke 19. člena te uredbe pripada 10% 
dobička. Izvršilni odbori ljudskih odborov sinejo ta od- 
stotek zvi'šati do 20% dobička. 

S polovico tako doseženega zneska prosto razpola- 
gajo vodstva podjetij neposredno sama, z drugo polovico 
zneska pa po poprejšnjem soglasju operativnega uprav- 
nega voditelja. 

22. člen 

Izvršilni odbori ljudskih odborov lahko določijo, ko- 
likšen del dobička se knjiži na račun direkcij podjetij za 
dvig zaostalih podjetij. 

23. člen 

Ostanek dobička vplača podjetje oziroma operativni 
upravni voditelj v proračun ljudskega odbora, ki je pod- 
jetje ustanovil oziroma ki podjetje upravlja. 

Prav tako se vplačajo v proračun vsa neuporabljena 
sredstva, knjižena na bančni račun podjetja oziroma ope- 
rativnega upravnega voditelja. 

24. člen 

Del celotnega dobička, ki ostane po odbitku prispev- 
ka v sklad vodstva in po odbitku zneska, ki gre v pro- 
račun pristojnega ljudskega odbora, sme znašati na banč- 
nem računu podjetja največ 20 "/o planskega in največ 
40 "/o nadplanskega dobička. Višino tega dobička določi 
izvršilni odbor ljudskega odbora po üredlogu operativ- 
nega upravnega voditelja. 

V. Sklad vodstva 

25. člen 

Sredstva sklada vodstva se uporabijo po določbah 
60. člena temeljnega zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih. 

Iz sklada vodstva podjetja se ne smejo nagrajevati 
voditelji podjetja in njegovi namestniki oziroma po- 
močniki. 

Sredstva osrednjega sklada podjetij se uporabijo za 
nagrade voditeljem podjetij, njihovim nimestnikom, teh- 
ničnemu osebju ter delavcem in uslužbencem podjetij, ki 
se posebno izkažejo. 

26. člen 

Sklad vodstva podjetja upravlja voditelj podjetja. 
Voditelj podjetja se mora pri uporabljanju sredstva 

sklada vodstva podjetja posvetovati s sindikalno organi- 
zacijo v podjetju. Sd'nd'Lkaina organizacija sme po odločbi 
voditelja podjetja dajati pripombe operativnemu uprav- 
nemu voditelju podjetja. 

Osrednji sklad podjetij upravljajo uprave podjetij 
oziroma izvršilni odbor ljudskega odbora. 
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27. člen 

Operativni upravni voditelj podjetja odloči, ali so 
upravičeni večji proizvajalni stroški od določenih. Če so 
proizvajalni stroški neopravičeno večji, izgubi podjetje 
pravico na prispevek za sklad vodstva, 

28. člen 

Natančnejše določbe za izvajanje predpisov o skladu 
vodstva te uredbe izda minister za komunalne zadeve. 

VI. Druge določbe 

29. člen 

Izvršilni odbori ljudskih odborov smejo za pred- 
mete, za katere so določene enotne cene za vse območje 
Federativne ljudske republike Jugoslavije ali za območje 
Ljudske republike Slovenije in ki jih proizvajajo državna 
proizvajalna in obrtna podjetja lokalnega pomena, pred- 
lagati vladi LRS zmanjšanje stopnje davka od prometa 
proizvodov do 50% za nadaljnji postopek po 11. členu 
uredbe o splošnih načelih za kategorizacijo, o stroških, 
dobičku, razdelitvi dobička in o skladih vodstva držav- 
nih gospodarskih podjetij lokalnega pomena z dne 19. VI. 
1947 (Ur. list FLRJ št. 53/47). 

30. člen 

V primeru, navedenem v prednjem členu, določi re- 
publiška planska komisija za ustrezni predmet povprečne 
proizvajalne stroške, ki jih ima podjetje lokalnega po- 
mena v območju LRS. Tem stroškom se prištejejo zneski 
normiranih stio<kov iz polne lastne cene, znesek pov- 
prečnega dobička ali zmanjšani znesek povprečnega do- 
bička, zmanjšani znesek davka od prometa proizvodov 
in trgovski stroški. 

Ra/.lika med enotno ceno in ceno, določeno na način, 
op.nan v prednjem odstavku, gie v proračun ljudskega 
odbora. 

31. člen 

Ljudski odbori, katerih podjetja delajo z višjimi 
stroški kot so povprečni proizvajalni stroški, določeni po 
prvem odstavku 30. člena te uredbe, smejo dodati z do- 
voljenjem vlade LRS določen dodatni znesek k prodajn. 
ceni predmeta, ki ga izdelujejo lokalna podjetja pod 
upravo ljudskega odbora. 

Ce gre za predmete, katerih ceno odreja ljudski od- 
bor, določajo ljudski odbori sami dodatni zne.-ek za tista 
svoja podjetja, ki predmet izdelujejo ob višjih proizva- 
jalnih stroških, kot so povprečno proizvajalni stroški, do- 
ločeni po drugem odstavku 16. člena. 

LRS. 
Vsak tak primer morajo ljudski odbori javiti vladi 

32. člen 

Predloge za določitev cene za predmete, katerih ceno 
dovoljuje republiški ali zvezni urad za cene, pošiljajo 
podjetja uradu za cene pri predsedstvu vlade LRS v na- 
daljnje poslovanje. O predlogih za odobritev cene za dru- 
ge predmete, odločujejo izvršilni odbori ljudskih odbo- 
rov po svojih za to odrejenih organih. 

33. člen 

Za določene storitve in izdelke predpiše v sporazumu 
z ministrom za komunalne zadeve tarifo urad za cene 
pri predsedstvu vlade LRS. 

Upoštevajoč obseg enoletnega dela po planu mora 
skupni efekt tarife kriti povprečno lastno ceno državnih 
gospodarskih podjetij lokalnega pomena, njihov pov- 
prečni načrtni dobiček in predvideni davek od prometa 
proizvodov. 

Ljudski odbori, ki upravljajo podjetja, katerih indi- 
vidualni stroški so nižji kot so stroški, na podlagi kate- 
rih je sestavljena tarifa, smejo samostojno za to podjetje 
znižati tarifo, in sicer za znesek njegovega višjega 
dobička. 

Ljudski odbor:, ki upravljajo podjetja, katerih indi. 
vidualni stroški so višji kot so stroški, na podlagi katerih 
je sestavljena tarifa, smejo z dovoljenjem vlade LRS zvi* 
sati tarifo za znesek, ki je enak razliki pri stroških. 

Tarifa je lahko za isti izdelek oziroma za isto stori- 
tev diferencirana po kategoriji potrošnikov in po obsegu 
in naravi potrošnje. 

VII. Končne določbe 

34. člen 

Podrobnejše predpise in navodilo za izvajanje te 
uredbe izda minister za komunalne zadeve. 

35. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS*. ,zvaj:i  pa ••><• od 1. julija 1947. 

Ljubljana dne  IS   julija  1947. 
Št   S-/.a k   :W9 

Aürusler 
za komunalne 'adeve  LRS: 

Ivan Regent 1. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko l. r. 

173. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada Ljudske republike Slovenije na predlog mi- 
nistra za trgovino in preskrbo LRS in ministra za kme- 
tijstvo in gozdarstvo LRS v sporazumu z ministrom za 
trgovino in preskrbo FLRJ 

uredbo 
o pitanju in oddaji prašičev v gospodarskem letu 

1947/48 

1. člen 

Kmetovalci s posestjo nad 4 ha njiv so dolžni v go- 
spodarskem letu 1947/48, ki traja od 1. avgusta 1947 do 
31. julija 1948, izpitati in oddati pooblaščenemu pod- 
jetju za odkup določeno število prašičev in sicer: 
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a) najmanj 1 prašiča, če znaša površina njiv   4— 6 ha, 
b) ,,      2       „       „      „ „ „      G— 9 ha, 
c) » 3 )? )) r 5) )) 9—12 ha, 
č) ÎÏ 4 M » )> '> 12—13 ha, 
d) ») 5 » 1> » )1 ») 15—18 ha, 
e) » 6 » • )> »S ') 18—23 ha, 
i) )» 7 M » » H » nad 23 ha. 

Pitanje in oddaja prašičev za državna posestva in 
kmečke obdelovalne zadruge bo določena naknadno v 
zvezi z njihovim proizvajalnim načrtom. 

2. člen 

Glede obvezne oddaje prašičev je področje Ljudske 
republike Slovenije razdeljeno v dva rajona. Drugi rajon 
ima podrajon. 

Kateri okraji spadajo v prvi ali drugi rajon oziroma 
v podrajon drugega rajona, določi miui&ter za trgovino 
in preskrbo v sporazumu z ministrom za kmetijstvo in 
gozdarstvo po zaslišanju okrajnih ljudskih odborov. 

V okrajih, ki spadajo v I. rajon in je njihova gospo- 
darska struktura različna, tako da imajo zaokroženi pre- 
deli slabše krmilne pogoje, sme okrajni ljudski odbor 
po poprejšnjem privoljenju ministra za trgovino in pre- 
skrbo te predele uvrstiti v 11. rajon. Prav lako imajo 
okrajni ljudski odbori okrajev, ki spadajo v 11. rajon 
možnost, da takšne zaokrožene predele uvrstijo v pred- 
videni podrajon II. rajona. 

Oddani prašiči morajo imeti v 1. rajonu najmanj 
130 kg, v II. rajonu 120 kg in v podrajonu FI. rajona 110 kg 
žive teže z najmanj 25% maščobe. 

3. člen 

Okrajni ljudski odbori morajo na podlagi popisa 
njivskih površin do 15. avgusta 1947 poslati ministrstvu 
za trgovino in preskrbo LRS sumaričen pregled praši- 
čev obvezne oddaje za področje okraja. 

Do 31. avgusta 1947 morajo okrajni ljudski odbori 
sestaviti sezname kmetovalcev po krajevnih ljudskih od- 
borih, bi so dolžni v smislu 1. člena te uredbe oddati 
prašiče. Te sezname v dvojniku in pismena obvestila za 
posamezne kmetovalce pošljejo okrajni ljudski odbori 
vsem krajevnim ljudskim odborom, ki ta obvestila izro- 
čijo proti podpisu prizadetim kmetovalcem in kopije se- 
znamov vrnejo najpozneje do 15. septembra pristojnemu 
okrajnemu ljudskemu odboru. 

4. člen 

Kmetovalcem, ki so bili dolžni oddati prašiče v smi- 
slu uredbe o pitanju in oddaji prašičev v gospodarskem 
leta 1946/47 in jih iz neopravičenih razlogov niso od- 
dali, se ta obveznost prenese na gospodarsko leto 1947/48. 
Okrajni ljudski odbori morajo v poslanih pismenih obve- 
stilih to posebej označiti. 

5. člen 

Minister za trgovino in preskrbo bo v sporazumu z 
ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo dodatno določil 
rajone za vzrejo mladih prašičkov za potrebe pasivnih 
predelov. V teh rajonih bodo priznane olajšave pri od- 
daji prašičev; X smislu te uredbe. 

6. člen 

Cene pitanim prašičem se bodo objavile pozneje. 
Za prašiče, ki imajo večji odstotek maščobe kot 25%, 

bodo izplačane premije na naslednji način: 
a) za prašiče s 25—35% maščobe din 0.50 za kg 

žive teže, 
b) za prašiče s 35—45% maščobe din L— za kg 

žive teže, 
c) za prašiče z več kot 45% maščobe din 1.50 za kg 

žive teže. 
Ta premija bo izplačana prašičerejcem kot dodatek 

na osnovno ceno. Odstotek maščobe se računa z ozirom 
na težo v zaklanem stanju in se ugotovi po cenitvi. 

Za pitane prašiče do starosti 14 mesecev bodo po- 
oblaščena odkupna podjetja plačala osnovno ceno po 
predhodnem višjem razredu, premijo pa za neposredno 
višjo maščobno stopnjo. 

7. člen 

Roki, v katerih je treba oddati prašiče, se določijo 
takole: 

Kmetovalci, ki so dolžni oddati več kot enega pra- 
šiča, morajo oddati najmanj enega najkasneje do 15. de- 
cembra 1947. Vse druge prašiče morajo ti kmetovalci 
oddati najkasneje do 15. januarja 1948. 

Do 15. januarja 1948 morajo oddati prašiča tudi tisti 
kmetovalci, ki so po tej uredbi dolžni oddati enega 
prašiča. 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo sme v izjemnih 
primerih podaljšati roke oddaje. 

8. člen 

Kmetovalci-prašičerejci, ki so izpolnili obveznosti iz 
te uredbe, smejo s preostalimi prašiči prosto razpolagati. 

Kmetovalci, ki po določbah te uredbe niso dolžni 
pitati prašičev, smejo prosto razpolagati s svojimi prašiči. 

9. člen 

Minister za trgovino in preskrbo je pooblaščen, da 
izda natančnejše predpise za izvajanje te uredbe. 

10. člen 

Kršilci te uredbe se kaznujejo po zakonu o zati- 
ranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in 
gospodarske sabotaže. 

11. čleii 

Ta uredba velja od 1. avgusta 1947. Hkrati izgubi 
veljavo uredba o pitanju in oddaji prašičev za gospo- 
darsko leto 1946/47 z dne 14. avgusta 1946, Uradni list 
LRS št. 192/55—46. 

Ljubljana dne 18. julija 1947. 
St. S-zak. 388. 

Za ministra 
za trgovino in preskrbo 
pod p reds ed ni!; vlade LRS; 
Dr. Marijan Brecclj 1. r 

Predsednik vlade LRSi 
Miha Marinko 1. r. 
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174. 

Na podlagi 2. odstavka 78. člena ustave LRS in 1. čle- 
na zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb na 
področju narodnega gospodarstva izdaja vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi komiteja za zunanjo trgovino 

pri vladi LUS 

1. člen 

Là izvajanje gospodarskih in organizacijskih nalog 
iz področja zunanje trgovine, kolikor so po odločbi vlade 
F LR J prenesene na Ljudsko republiko Slovenijo, se usta- 
novi pri vladi LRS komite za zunanjo trgovino. 

2. člen 

Komite izdaja v svoji pristojnosti na podlagi zakonov 
in uredb FLRJ in LRS odredbe, navodila, pojasnila in 
odločbe. 

3. člen 

Komite sestavljajo predsednik, sekretar in potrebno 
število članov, ki jih imenuje predsednik vlade LRS. 

Predsednik komiteja je lahko tudi član vlade LRS. 

4. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda po- 
drobne predpise za izvajanje te uredbe. 

5. člen 

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

Ljubljana dne 25. julija 1947. 
St. S-zak. 410. 

Predsednik  vlade   LRS: 
MUia Marinko L r. 

PHÄVILNIKI.ODKEDBE.MVODILÄ.ODLOGEE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

175. 

Minister za ljudsko zdravstvo vlade LRS predpisuje 
na podlagi 3., 7. in 17. člena uredbe o zatiranju in zdrav- 
ljenju trahoma (Ur. list LRS št. 191/54 z dne 14. VIII. 
1946) tole 

odredbo 
o razglasitvi trahomskih ozemelj   in   o  sodelovanju 
zdravnikov pri zatiranju in zdravljenju trahoma na 

trahomskem ozemlju. 

1. člen 

Območji okrajnih ljudskih odborov v Murski Soboti 
In  Dolnji Lendavi se razglašata na podlagi ugotovitev 

izvršenega  pregleda  prebivalstva zaradi okuženosti  ua 
trahomu za trahotnsko ozemlje. 

Vsi zdravniki v javni službi in v zasebnem poklicu 
na trahomskem ozemlju morajo sodelovati pri zatiranju 
in zdravljenju trahoma po naslednjih določbah. 

2. člen 

Vsi zdravniki v javni službi in v zasebnem poklicu 
na trahomskem ozemlju morajo: 

1. opraviti pri vsakem pregledu katerega koli bol- 
nika tudi pregled oči in vse nedvomne primere obolelosti 
na trahomu takoj prijavit} pristojni trahomski ustanovi 
zaradi vpisa v seznam trahomskih bolnikov, razen če 
bolnik ni že vpisan v ta seznam; vse osebe z dvomljivo 
obolelostjo na trahomu pa morajo poslati na strokovni 
pregled  v  najbližjo trahomsko ustanovo; 

2. prijaviti glavnemu trahomskemu ambulatoriju 
sploh vse primere trahoma, za katere sicer izvedo v 
izvrševanju svoje službe; 

3. pomagati pri zatiranju trahoma s predavanji, po- 
jasnili in z navodili v zasebni ordinaciji ter s strokovno 
pomočjo javnim trahomskim ustanovam, kadar jih v pri- 
meru potrebe te pokličejo. 

3. člen 

Zdravniki smejo zadržati v seznam trahomskih bol- 
nikov vpisane trahomske bolnike na zdravljenju v svoji 
zasebni praksi, če to bolnik zahteva in glavni trahomski 
ambulatori] v to privoli. Privoljenje glavnega trahoin- 
skega ambulatorija je podano, če po izvršeni prijavi bol- 
nika ni ambulatori] odredil drugačnega načina zdrav- 
ljenja. 

Prijava bolnika mora v tem primeru vsebovati ime 
zasebnoga zdravnika in izrecno pripombo, da se bo bol- 
nik zdravil zasebno. 

Zdravnik mora mesečno obveščati trahomsko postajo 
o rednem zdravljenju bolnika in mora prijaviti vsako 
samovoljno prekinitev zasebnega zdravljenja pristojni 
trahomski postaji, ki mora pozvati bolnika, da nadaljuje 
zdravljenje v javni trahomski ustanovi. Bolnika, ki ne 
ustreže temu pozivu, mora trahomska postaja takoj pri- 
javiti pristojnemu izvršilnemu odboru okrajnega ljud- 
skega odbora zaradi kaznovanja po 15. členu uredbe. 

Zdravnik mora po končanem zasebnem zdravljenju 
pismeno prijaviti glavnemu trahomskemu ambulatoriju, 
da je zdravljenje končano in da je bolnik ozdravljen. 
Pred izbrisom bolnika iz kartoteke trahomskih bolnikov 
sme glavni trahomski ambulatori] odrediti pregled bol- 
nika. 

Določbe tega člena veljajo tudi za zdravnike na 
netrahomskem ozemlju, ki zdravijo trahomske bolnike; 
vse zadevne prijave pa morajo pošiljati pristojnemu 
okrajnemu zdravniku. 

4. člen 

•  Krajevni zdravniki na trahomskem ozemlju  imajo 
poleg splošnih (2. člen) še téle posebne dolžnosti: 

1. da najmanj enkrat tedensko delajo v stalni ali 
pomožni trahomski postaji, če je takšna v kraju njiho- 
vega bivanja ali v oddaljenosti do 5 km. Dan in trajanja 
tega dela se določi sporazumno med krajevnim zdrav- 
nikom in glavnim trahomskim ambulatorijem; 
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2. da najmanj enkrat mesečno obiščejo vse trabom- 
ske postaje svojega območja, pregledajo njihovo delo in 
da pomagajo pomožnemu zdravstvenemu osebju v tra- 
homski službi s strokovnimi nasveti in navodili; 

3. da imajo vsaj enkrat letno predavanja o trabomu, 
o potrebi in obveznosti njegovega zdravljenja v vseh kra- 
jih svojega območja, kjer je več kot dvajset trahomskih 
bolnikov; 

4. da pri sistematskih pregledih šolske mladine po 
10. členu uredbe in pri drugih zdravniških pregledih po 
šolah posvetijo posebno pozornost pregledu oči in da 
vse primere okuženosti na trahomu prijavijo trahomski 
postaji zaradi vpisa v kartoteko, bolnike pa napotijo v 
trahomsko ustanovo zaradi zdravljenja. 

0 vseh ukrepih po tej točki morajo biti obveščeni 
tudi otrokovi starši oziroma osebe, ki skrbijo zanj, z 
opozorilom, da so dolžni paziti na redno zdravljenje 
otroka; 

5. da v sodelovanju s pristojnim krajevnim ljudskim 
odborom skrbijo za uspešno delo in odstranjevanje težav 
pri delu trahomskih postaj in za redno zdravljenje bol- 
nikov; 

6. da sodelujejo pri izvajanju načrta za zatiranje tra- 
homa ki ga izdela glavni trahomski ambulatori} po po- 
prejšnjem posvetu s krajevnimi zdravniki in zastopniki 
ljudskih odborov; 

7. da se udeležujejo vseh sestankov, anket, tečajev 
itd., ki jih sklicuje glavni trahomski ambulatori} in da 
pošiljajo redna mesečna poročila o svojem delu pri 
zatiranju in zdravljenju trahoma; 

8. da predlagajo glavnemu trahom>kemu ambulato- 
ri j u potrebne ukrepe za zatiranje trahoma. 

5. člen 

Okrajni zdravniki na trahomskem ozemlju kot stro- 
kovni sodelavci ljudskih odborov v okraju morajo biti 

i v »talnem tesnem sodelovanju z glavnim trahomskim am- 
bulatorijem; sodelovati morajo zlasti še pri sestavi in 
izvajanju načrta za zatiranje trahoma in pri nadzorstvu 
nad njegovim izvajanjem. V ta namen se morajo ude- 
leževati rednih četrtletnih sestankov pri glavnem tra- 
homskem ambulatoriju in ga seznanjati z opaženimi po- 
manjkljivostmi. 

Od časa do časa morajo pregledati delo in uspehe 
trahomskih postaj in nadzorovati delo zdravnikov, če 
opravljajo po tej odredbi predpisane dolžnosti. 

O svojih pregledih in delu pri zatiranju trahoma 
morajo mesečno poročati glavnemu trahomskemu ambu- 
latoriju in ministrstvu za ljudsko zdravstvo. 

6. člen 

Zaradi spoznavanja sodobnih metod zatiranja in 
zdravljenja trahoma se morajo vsi zdravniki (2. člen) in 
pomožno medicinsko osebje na trahomskem ozemlju, po 
odredbi vodje glavnega trahomskega ambulatorija, ude- 
ležiti krajših tečajev v ta namen. 

Kraj in čas teh tečajev določi vodja glavnega tra- 
homskega ambulatorija v sporazumu z ministrstvom za 
ljudsko zdravstvo. 

Udeležencem tečaja gre za udeležbo na tečaju povra- 
čilo po predpisih o potnih in selitvenih stroških držav- 

nih uslužbencev v breme glavnega trahomskega ambula- 
torija. 

7. člen 

Kršilce te odredbe bo kaznoval izvršilni odbor okraj- 
nega ljudskega odbora po 15. členu uredbe o zatiranju 
in zdravljenju trahoma (Ur. list LRS št. 191/54 z dne 
14. VIII. 1946). 

8. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v --Uradnem listu 
LRSc. 

Ljubljana dne 20. julija 1947. 
Minister 

za ljudsko zdravstvo LRS: 
Dr. Ahtin Marjan 1. r. 

176 

V zvezi z odredbo ministra za finance LRS, šiev. 
5101561/2 z dne 1. VII. 1947 (Ur. list LRS št. 27 z dne 
5. julija 1947) izdajam tole 

navodilo 
za plačevanje davka od prometa proizvodov 

pavšalistov 

1. Vsi davčni zavezanci iz 11. člena uredbo o davku 
od prometa proizvodov (pa\>ali>ti) so zaradi pravilnega 
obračunavanja in plačevanja davka od prometa proizvo- 
dov dolžni voditi, začenši z dnem 1. julija 1917 

a) evidenčno knjigo o nabavi blaga (kratko: nabavno 
knjigo — glej obrazec št. L); 

b) evidenčno knjigo o prodaji blaga (kratko: pro- 
dajno knjigo — glej obrazec št. II.); 

ad a): V nabavno knjigo vpisujejo davčni zave- 
zanci vsako nabavo surovin, polizdelkov, pomožnega ma- 
teriala in izgotovJjèrah izdelkov. Vrednost nabave tujih 
izgotovljenih izdelkov se vpisuje v poseben za to določen 
stolpec ločeno od vrednosti surovin, polizdelkov in po- 
možnega materiala. Prav tako se morajo vpisovati tudi 
vsi stroški, ki so v zvezi z nabavo blaga. 

Za vsako nabavo blaga morajo dobavitelji izdati 
račun aLi obračun in ti se vpisujejo v nabavno knjigo 
zaporedoma po časovnem redu. kakor prihajajo. Računa 
ni treba izdajati za živila in arugo blago, ki se kupuje 
na drobno na trgu.V tem primeru napravi kupec sam 
zapisek o vrsti in vrednosti blaga in ga vpiše v knjigo. 

V začetku in na koncu vsakega leta morajo davčni 
zavezanci pregledati vso zalogo in jo vpisati v nabavno 
knjigo po količini in vrednosti, ločeno za surovine in pol- 
izdelke, za izdelke in za pomožni material, in sicer v 
skupnih zneskih za posamezno skupino kakor na primer: 

Surovino: 
a) 10 m3 mehkega lesa ,     20.000.— din 
b) 15 ms hrastovega rezanega lesa     « '.     75.000.—   „ 

Izgotovljcni izdelki: 
2 spalnici iz hrastovega lesa .....     40.000.—   „ 

Pomožni material: 
10 kg kleja. 20 kg žičnikov in drugo   . 5.000.—   „ 

Vrednost zaloge na dan 31. XII. 1947   .   140.000.— din 
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Prvi popis zaloge je treba opraviti po stanju na dan 
1. VII. 1947 in ga vpisati v nabavno knjigo. 

ad b) V prodajno knjigo je treba vpisati vsako 
prodajo bodisi lastnih izgotovljenih izdelkov, bodisi blaga, 
ki se preprodaja v nespremenjenem stanju. Prav tako se 
vpisujejo prejete odškodnine za opravljene storitve (na 
primer za popravilo čevljev, za šivanje obleke, za britje, 
za striženje  las, za prevoz blaga itd.). 

Zaradi lažjega obračuna davka od prometa proizvo- 
dov naj se v knjigi v posebnih stolpcih izkaže višina pro- 
meta ločeno: a) za lastne izdelke, b) za opravljene sto- 
ritve in c) za preprodano blago tuje izdelave, od kate- 
rega je plačal davek že proizvajalec ali prodajalec. 

Promet lastnih izdelkov naj se razčleni po posamez- 
nih ustreznih tarifnih številkah. 

Za prodano blago in za opravljene storitve so davčni 
zavezanci dolžni izdati ra<4in v dveh izvodih. En izvod 
se Lzroči kupcu, drugi izvod pa služi kot temeljnica za 
vpis v prodajno knjigo. 

Računov niso dolžni izdajati prodajalci blaga na 
drobno, kakor na primer gostinski obrati, slaščičarno. 
bifeji in podobno, če predstavlja vsakokratni izkupiček 
malenkosten znesek. V teh primerih se vpiše v prodajno 
knjige vsak dan sproti vsakodnevni celotni izkupiček v 
skupnem znesku, in sicer v 8. stolpec knjige. Ce se izda- 
jajo bloki, se na podlagi njih sestavi dnevni obračun. 

Prejeti računi in zapiski ter prepisi izdanih raču- 
nov in dnevni obračuni se marajo označiti z redno šte- 
vilko, pod katero so vp: -•i v nabavno ali prodajno 
knjigo. Tako označeni računi se zlagajo po zaporednih 
številkah za prejeto račune in ločeno za izdane račun'-1 

ter se hran,io \ i-o-.obni mapi zaradi kontrole. 

Zage, ki režejo le* sarno za tuj račun, so namesto 
nabavne in prodajne knjige dolžne voditi posebno evi 
denco \H) obrazcu, ki •• bo izdalo ministrstvo za financ*. 
Žage. ki režejo le« za svoj in tuj račun, morajo \oditi 
nabavno in prodajno knjigo ter evidenco o žaganju za 
tuj račun. 

Mlini, ki meljejo tuje žito na merico in o tem vodijo 
evidenco, predpisano od ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo I.RS. ni-o<l(l/!ii \    ' '   mbavne in prodamo koü"0 

Evidenčnih knjig niso dolžni voditi in tudi računov 
niso dolžni izdajati davčni zavezanci, katerih promet ne 
presega zneska 2500 din na mesec. Pri izdelavi po naro- 
čilu iz naročnikovega materiala, je treba šteti kot pro- 
met vrednost izgotovljenih izdelkov, od katerih je pro- 
izvajalec dolžan plačati davek od prometa proizvodov. 

2. Na podlagi prodajne evidence oziroma evidence, 
določene po posebnih predpisih, sestavijo davčni zave- 
zanci vsak mesec obračun opravljenega prometa in obra- 
čun davka od prometa proizvodov ter so dolžni odpa- 
dajoči davek plačati v 5. dneh po preteku vsakega me- 
seca pri izvršilnem odboru pristojnega okrajnega ljud- 
skega odbora, odseku za finance, obenem s predložitvijo 
obračuna (mesečne prijave) v dveh izvodih (glej obra- 
zec štev TTT ) Fn izvid obdrži odsek za finance zaradi 
knjiženja, na drugem izvodu pa potrdi plačilo davka ter 
tako potrjeni izvod vrne stranki. 

V obračunu (prijavi) je treba navesti celoten pro- 
met, opravljen v minulem meseca ne glede na to, ali se 
plača davek od vsega prometa ali ne. Od tega prometa se 
odšteje in ločeno izkaže: 

a) znesek prometa, doseženega e preprodanim bla- 
gom,  od   katerega je  davek  že  plačal proizvajalec  ali 
prodajalec; 

b) znesek prometa, dosežen z državnimi ustanovami 
in uradi, ki so davek odtegnili pri izplačilu računov za 
nabave. 

Po odbitku teh dveh zneskov ostane promet, od ka- 
teioga je davčni zavezanec sam dolžan plačati davek. Ta 
promet je treba v prijavi razčleniti po ustreznih tarifnih 
številkah in po davčnih stopnjah, če jih je več v eni 
tarifni številki. Na primer mizar, ki je izdelal netipi- 
zirano pohištvo za zasebnika v vrednosti 25.000 din in 
šol-ko pohištvo v vrednosti 15.000 din, ne bo prijavil 
tega prometa v skupnem znesku 40.000 din, temveč lo- 
čeno, vsakega zase, ker se po tar. številki 432 plača 
davek od prometa proizvodov po raznih stopnjah, in 
sicer za netipizirano pohištvo 20%, za šolsko pa 9% 
od   prometa. 

Če je urad za cene pri določitvi cen za posamezne 
izdelke določil, da se določeni znesek od enote izdelka 
ali določi-Ci odstotek od cene izdelka vplača na zbiralni 
račun ! aii na račun republiške razlike, se mora ta 
razlika odve-fj v istem roku kakor davek od prometa 
proizvodov. 

V '.iu dneh po preteku koledarskega leta so davčni 
zavezanci dolžni predložiti letni obračun (prijavo) o pro- 
metu, opravljenem v minulem letu. Letni promet se iz- 
k;'M' v prnavi lojeno na isti način kakor v mesečni pri- 
javi. Poletj le]i podatkov je treba v letni prijavi navesti 
tudi [H:daM;o o začetni m končni zalogi blaga, vrednosl 
med letom nabav lj"nega blaga, število zaposlenih oseb 
visino rež.jskih stroškov, vrednost med letom nabavila 
nega inventarja in nepremičnin, višino plačane dohoó 
nine in davka od prometa proizvodov, kakor to zahteva 
prijavni obiazec. Vse te podatke je treba navesti že * 
letni prijavi za 1. 1917, v kateri se mora izkazati tudi 
vrednost začetne zaloge na dan 1- I. 1947. 

Obrazec za mesečne in letne prijave bo založilo fi- 
nančno ministrstvo i;, jih poslalo odsekom za finance 
zaradi prodaje. 

Mesečnih obračunov (prijav) niso dolžni vlagati davč- 
ni zavezanci, katerih promet ne presega zneska 2500 din 
na nie«ec. Ti zavezanci vlagajo le letne prijave iu plačajo 
davek na način, ki je predpisan za dohodnino. 

Prvo mesečno prijavo bodo za promet, opravljen v 
mesecu juliju 194". pavšalisti vložili do 5. avgusta 1947 
in do tega dne tudi-že plačali ustrezni davek. Za promet, 
opravljen v času od 1. januarja do 30. junija 1947, pa 
bodo predložili skupno prijavo do 31. julija 1947 in do 
tega roka plačali razliko med že plačanim in prijavlje- 
nim davkom od prometa proizvodov. Do tega roka so 
zavezanci dolžni plačat; tudi republiško razliko za ves 
čas od 1. januarja 1•47 dalje, kolikor je še niso plačali. 

To navodilo velja od dneva objave v Uradnem 
listu LRS«. 
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Obrazci 
L Obrazce evidenčne knjige o nabavi blaga 

O, 
SJ 

Datum  raču- 
na   oziroma 

prejema 
blaga 

Priimek,   ime in 
bivališče   (natan- 
čen   naslov)   do- 

bavitelja 

• 

Vrsta 

kupljenega 
blaga 

Količina 

blaga v me- 
rilnih enotah 
(kg, m,  m3 

itđ.) 

Nabavna vrednost 

surovin, 
polizdelkov 

in   pomožne- 
ga materiala 

din 

tujih   izdel- 
kov  za  pre- 

prodajo 

din 

1 2 3 4 5 6 7 

IL Obrazce evidenčne knjige v prodaji blaga 

ci 
ci 
M 

Datum 

izdanega 
računa 

Priimek,   ime in 
prebivališče   (na- 

tančen naslov) 
odjemalca 

Vrsta 
proclami] 
izdelkov 
cz ironia 

blaga 

Koli   •• 
blaga   v nie- 
11 III ili enolali 

(kg, m, m1 

itd.) 

Prodajna  vrednost 
Vrednost 
prejete 

odškodnine 
za opravlje- 
ne   storitve 

lastnih izdelkov 
tujih 

izdelkov 
za   prepro- 

dajo 

tar. 
št. 

znesek 
prometa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
» 

Skupni promet, opravljen  v mesecu 
 , je znašal    din. 

Od tega se odšteje: 
a) promet  z  blagom,  od   katerega   je   plač-i!   <h\"'; 

pro.zvajalec ali prodajalec   
.   din   

b) promet, od katerega so odtegnili davek državni 
uradi in ustanove pri plačilu računa  

.   din   

III. Obrazec obračuna (prijave): 

Skupaj promet pod a) in b) . 

    din 

Ostane promet za obdavčenje . 

    din 

t a kola: 
ki se porazdeli med posamezne tarifne postavke 

.^5 

O. 
a 

SI 

Vrsta proizvodov 
oziroma   6toritev 

Skupna 
vrednost 
prodanih 

proizvodov 
oziroma 
storitev 

Davek   (nI   prometa 
pn i/• Cllov 

Republiška   razlika 
oz. zbiralni račun I Skupaj 

stolpca 
6 4-8 

Opomba 
tar. 
št. 

4 

slo]iii|a /.•'<-•• 
davka stopnja znesek 

2 H 5 (i i 8 9 10 

l 

Skupaj .  .  . 

— 

Ljubljana dne 14. julija 1947. 
gtev. 5101561/3-1947. Minister za finance LBS: 

Zoran Polič 1. r, 

177. 

Odločba 
o  spremenil)! ff  članstvu  drugostopne  komisije  za 
končno likvidacijo kmečkih dolgov in o imenovanju 

članov-namestnikov 
Na podlagi 2. točke odločbe predsednika \lade LRS 

et. 1331—11—47 z dne 3. februarja 1947 in v zvezi z 

odločbo ministra za finance LRS št. 1321—II—47 z dne 
18. marca 1947 (Ur. Ust LRS z dne 5. aprila 1947, 
št. 15/79). 

imenujem: 

I. za   člana drugostopne komisije po 5. odstavku 
5. člena   zakona o končni   likvidaciji   kmečkih   dolgov 
tovariša: 
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1. .Mejaka Feliksa, referenta pri ministrstvu za 
finance LRS namesto dosedanjega člana Perneta Dušana. 

11 za namestnike članov za primer njihove 
zadržanosti,  tovariše: 

1. dr   Šlular |ii   Franca, referenta pri ministrstvu 
za  !'.nance  LRS: 

2. \ e č e m er i a   Ferdinanda, sodnika okrajnega so- 
dišča v  Ljubi [•• i : 

3. B r ü f a c !i a     ii\:dona.    geodeta    pri    geodetski 
upravi v Ljuliljarii. 

Ljublana dne 11   inliia  1947 
Št   ."jliJl'JÔG 1—1947. 

Minisler za finance LRS: 

Zoran  Polič 1. r. 

ODLOKI • ODREDBE LJUDSKIH ODBOROV 

178. 

Me»tni l|iid-ki odÌKit /a (/lavno mesto Ljubljano 
izdapi ria (M)dd'.a' 27.. 2i> ,n 37. Hena splošnega zakona 
o l|ii.!-.kih odborih, v /••/.i 7. 22 èie nom zakona o dav- 
kih naslednji 

cdlok 
1. Na ozemlju ^lavneua mesta Ljubljane se odpravlja' 

tro~:Win~ki   sistem   zaprtega    mesta   in   se   opustijo   vse 
dosedanje trošanriske postaje na dovoznih  cestah  v me- 
sto, na  kolodvorih, carinarnici in na pošti. 

2. Pobiranje n;f'ti,e trošarine na območju ulavnega 
mesta  Ljiibl|nue -i1 bo piedp.-alo s po-elmo odredbo. 

3. Pobiranje mestne trošarine po predpisih nove 
odredbe  se   prične 20. julija   1947. 

Odlok dobi veljavo dne 20. julija 1947. 

Glavno mesto Ljubljana dne 19. julija 1947. 

•. št. 982'47. 
Tajnik MLO: Predsednik 1OML0: 

Pleško Srečko 1. r. Albreht Fran 1. r. 

179. 

Mestni ljudski odbor za s glavno mesto' Ljubljano 
izdaja na podlag, 27.. 2S m 37 člena splošnega zaJ<ona 
o ljudskih odpni.h in G člena uredbe o trošarini (Ur. list 
LRS št. 21 z dne 24. maja  1947) 

odlok 
o spremembi tarifo za mostno trošarino 

Tarifa za mestno trošarino, objavljena v ^Uradnem 
listu LKSi »t. 29 dne 19. julija 1947 se spreminja takole: 

1. Tar. Št. 14'e 
2. „     -   19ü 

3. „    „  19 b 

Dosedanja  lanfa 
merilo       odmera 

din 
kg 2 

0.50 
9 _ 

Nova tarifa 
merilo odmera 

— vrednost 0.5 
o 

Uüoedanja tarifa Nova tarifa 
merilo odmera 

dia 
merilo odmera 

4. 
•»         53 "Zo/a kg 0.10 vrednost 5 

5. 53          53 25/b n 0.50 t» 5 
6. 51          33 25,'c 91 3.— 

9) 5 
7. 

33         5) 25/č y 15.— 
99        / 5 

8. 31          5) 27/a ?'. 0.10 9} 

9. 33          31 27/b 95 0.20 99 

10. 33          3) 27/c 51 0.30 
99 

11. 33         55 27/č 19 0.50 
9) 

12. 
33         33 28/a 99 0.20 

99 

13. 
5'          53 28/b 99 1.— 

99 

14. 33          33 28/c 99 4.— 
99 2 

15. 3)          35 28/č 91 5.— 
5) 3 

10. 
33         33 29/e 9) 3.— 

99 4 
17. 31            33 30/a 99 2.— 

99 3 
18. 33          33 30,'c 99 1.— 

9) 1 
19. 33          33 30/č 99 20.— 

99 1 
20. 

31         35 31/a 19 1.— 9> 0.5 
21. 

53          53 31/b 11 0.50 99 0.5 
22. 

33          33 33/b J) 20.— 9» 20 
23. 5)           33 34/b 99 5.— 99 

2 
24. 

3)           33 34/c 99 2.— 
9! 

2 
25. 33            îï 37/a 11 0.20 9)     ' 

3 
20. 35            33 37/b 19 1.— 9> 

3 
27. 33          33 39 a 11 0.20 9) 1 
28. 33            53 39/b 5» 1 — 

99 
2 

29. 
33          33 40/b 19 20.— 99 

3 
30. 33          31 41/c 99 1.— 99 1 
31. 

31          33 41/č 
11 5.— 99 6 

32. 
33          33 45/a 11 10.— 99 8 

33. 
33          33 45/b 99 30.— 99 8 

34. 
33          33 46/a 91 2.— 

99 1 
35. 

33           "1 40 1) 1' 5.— 
9) 2 

30. 
33 47 V, 11 20.— 9) 10 

37. 
33          3) 48'a 

11 G.— 
9) 6 

38. 
••'            37 48, b 11 20.— 9) 6 

39. 
33          31 48/c 11 1.— 

99 
1 

40. 
53          33 48/č 

19 1.50 99 1 
41. 

33          33 51 /a 91 2.— 
!9 

1 
42. 

3)          3) 51/b 
19 1 — 

99 
1 

43. 
33           31 51/c 11 0.30 9) 

1 
44. 

33           33 51/č 11 0.05 >! 1 
45. 

Î3          33 52 a 19 5.— 
99 

10 
40. 

13          33 52/b 91 10.— 
99 

10 
47. 

35          3) 52/c 99 15.— 99 10 
48. 

33          33 52/č 11 20.— 
99 10 

49. 
53          3 52/d )) 35.— 9) 10 

50. 33          33 52/e 99 
15.— 9) 6 

51. 11        1 59/a 11 
1.— 99 1 

52. 
33          33 59, b 9' 0.20 99 1 

53. 
33          3 00/a 11 0.10 99 1 

54. 
11       1 00/b 99 0.30 99 1 

55. 
11          31 00/c 1' 0.50 99 1 

56. 33          3 G0/Č 9'. 0.60 9j 1 
57. 33          3 60,'d 19 0.20 99 

1 
58. 31          3 00/e 5) 1.— 99 

1 
59. 

33          3 01/a 11 0.50 99 
1 

00. 33          3 ,   01/b 11 1.— 9) 
1 

61. 51         1 ,  03/b 11 5.— 99 
6 

02. 33          3 ,   03/6 komaû 15.— 9f 5 
03. 

15          1 ,   63/d 19 7.— IL 2 

04 Tarif na št. 54 se črta. 
05 Točk 1.a)   in b) pripomb k tarifi za mestno trošE 
rlno se črtata. 
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Spremembe tarife za mestno trošarino po tem odloku 
veljajo od dne 1. avgusta 1947. 

Glavno mesto LjubLjaiia dne 23. julija 1947. 

Za predsednika 
podpredsednik: 

Maček Leopold 1. r. 
Tajnik 10MLO: 

Pleško Srečko i. r. 

Odobreno z veljavnostjo dne 1. avgusta 1947. 

Ljubljana dne 26. julija 1947. 
St. »12101/152—1947. 

Minister za finance LRS: 
Zoran Polit Lr. 

180. 

Na podlagi svojega odloka T št. 982/47 z dne 19. ju- 
lija 1947 predpisuje mestni ljudski odbor za glavno me- 
sto Ljubljano 

odredbo 
o pobiranju mestne trošarine 

1. člen 

Predmeti, ki se potrošijo v glavnem mestu Ljubljani 
in so navedeni v zadevni tarifi mestne trošarine, eo zave- 
zani plačilu mestne trošarine. Ta se mora zanje plače- 
vati, bodisi da se predmeti uvažajo v mesto ali pa da 
se izdelajo ali pridelajo v mestu ali kakor koli dajo 
v promet v mestu. Te predmete imenujemo trošarinske 
predmete. Za trošarinsko območje se šteje ozemlje glav- 
nega mesta Ljubljane. 

2. člen 

Mestno trošarino mora plačevati vsakdo, ki prejme 
ali kot prejemnik uvozi trošarinsko blago zaradi' potroš- 
nje na ozemlju glavnega mesta Ljubljane in vsi proiz- 
vajalci na mestnem področju. 

3. člen 

Obveznost plačila mestne trošarine nastane: 
i. za trošarinske predmete, ki «o v  prostih skladi- 

ščili, ko se iz njih dajo v potrošnjo na mestnem ozemlju; 
2. za trošarinske predmete v založnih kleteh, ko se 

odnesejo iz založno kleti zaradi potrošnje "« mestnem 
ozemlju; 

3. za trošarinsko predmete, izdelane ali pridelano 
na mestnem ozemlju, ko so dajo v promet zaradi po- 
trošnje; 

4. za trošarinske predmete, ki jih uvozijo ali prej- 
mejo trgovska in prehrambena podjetja, ko jih uvozijo 
ali prejmejo zaradi prodajo potrošnikom; 

5. za trošarinske predmete, ki jih uvozijo ali prej- 
mejo druge fizične in pravne osebe, ko Jih uvozijo ali 
prejmejo zaradi potrošnje. 

4. člen 

Mestno trošarino je plačevati v rokih in kraju kakor 
sledi: 

1. V roku 5 dni po poteku vsakih 10 dni: 
a) lastniki prostih skladišč za trošarinske predmete, 

izdane zaradi prodaje ali potrošnje, 

b) lastniki založnih kleti za alkoholne pijače, odne- 
sene iz založne kleti zaradi prodaje ali potrošnje, 

c) proizvajalci predmetov, zavezanih mestni troša- 
rini, ki so po 10. členu uredbo o davku od prometa pro- 
izvodov dolžni voditi poslovne knjige, za predmete, dane 
v promet, 

č) trgovska in prehrambena podjetja za uvožene ali 
drugače prejete nezatrošarinjene predmete. 

2. Proizvajalci predmetov, zavezanih mestni troša- 
rini, Id po 11. členu uredbe o davku od prometa proiz- 
vodov niso dolžni voditi poslovnih knjig, morajo plače- 
vati mestno trošarino v roku 5 dni po poteku vsakega 
meseca. 

3. Drugi zavezanci mestne trošarine plačujejo mest- 
no trošarino v roku 3 dni po uvozu ali prejemu troša- 
rinskih predmetov. 

4. Ne glede na prednje določbe pa je treba vselej 
plačevati mestno trošarino na alkoholne pijače, če niso 
te postavljene v prosta skladišča ali založne kleti, že v 
roku 24 ur po izvršenem uvozu, kolikor poverjenik za 
finance izvršilnega odbora mestnega ljudskega odbora 
na posebno prošnjo ne določi drugače. 

Plačilo mestne trošarine je v primerili iz 1., 2. in 
4. točke izvršiti pri rajonskem ljudskem odboru oziroma 
krajevnem ljudskem odboru, pristojnem po sedežu pod- 
jetja oziroma prebivališču davčnega zavezanca, dočim 
morejo zavezanci iz 3. točke plačevati mestno trošarino 
pri najbližjem rajonskem ljudskem odboru oziroma kra- 
jevnem ljudskem odboru. 

•. člen 

Glede oprostitve od plačila mestne trošarine veljajo 
določbe 4. člena uredbe vlade LRS o trošarini z dne 
13. maja 1947. 

Poleg tega je oproščen mestne trošarine vnos vina 
ali mošta do 5 litrov, žganja do dveh Litrov in vseh Živ- 
ljenjskih potrebščin, ki jih prinaša prebivalstvo in niso 
namenjene prodaji. 

G. člen 

Zato, da se olajša trgovina na mestnem ozemlju, se 
smejo ustanavljati prosta skladišča. 

Prosta skladišča so delijo: 
1. prosta skladišča samo za alkoholne pijače (za- 

ložne kleti), 
2. prosta skladišča za alkoholne pijače in druge tro- 

šarinske predmete. 

7. Člen 

Dovoljenja za prosta skladišča predmetov, ki so pod- 
vrženi mestni trošarini, izdaja izvršilni odbor mestnega 
ljudskega odbora na pismeno prošnjo stranke, ob pogojih, 
ki jih smatra v vsakem posameznem primeru za potreb- 
ne, da so zavarujejo koristi mestnega ljudskega odbora. 
Osebe, ki imajo dovoljenja za davčna shranjevališča, 
smejo ta shranjevališča uporabljati tudi za predmete, 
podvržene mestni trošarini. 

8. člen 

Prosto skladišče se sme odvzeti: 
1. če je bil lastnik kaznovan po tej odredbi zaradi 

davčne zatajitve, 
2. če preneha kateri koli pogoj, s katerim je bilo 

prosto skladišče podeljeno, 

\ 
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3. če se v roku 1 leta ob pregledu skladišča ugotovi 
presežek ali nedovoljeni primanjkljaj blaga v prostem 
skladišču. 

O odvzemu prostih skladišč sklepa izvršilni odbor 
mestnega ljudskega odbora. 

9. člen 

Finančni organi smejo vstopiti v vsa prosta skladišča 
vsak čas med poslovnimi urami skladišča. 

Finančnim organom je dovoljeno vsak čas med po- 
slovnimi urami popisovati zalogo trošarinskih predmetov 
v prostih skladiščih, vendar pa zmeraj vpričo lastnika ali 
njegovega pooblaščenca. 

10. člen 

Konec vsakega meseca je lastnik prostega skladišča 
dolžan javiti svojemu rajonskemu ljudskemu odboru ozi- 
roma krajevnemu ljudskemu odboru promet v prosto 
skladišče sprejetih in izdanih količin trošarinskih pred- 
metov. 

11. člen 

Lastnikom prostih skladišč se priznata vsušek in 
kalo po predpisih, ki veljajo za davek od prometa pro- 
izvodov. Kolikor za posamezne predmete uredba o davku 
od prometa proizvodov ne predvideva vsuška ali kala, 
prizna izvršilni odbor mestnega ljudskega odbora vsušek 
ali kalo s posebnim sklepom. 

12. člen 

Vsak državljan kakor tudi vsa državna in zasebna 
podjetja, ustanove in uradi so dolžni na poziv pristojnih 
finančnih organov dati potrebne podatke glede mestni 
trošarini zavezanih predmetov. 

Pooblaščeni finančni organi imajo pravico zaradi 
ugotovitve višine in plačila mestne trošarine preizkusiti 
poslovne knjige in listine ter pregledati poslovne pro- 
store in druge naprave. 

13. člen 

Izvršilni odbor mestnega ljudskega odbora sme na 
prošnjo ljubljanskih proizvajalcev določili tudi pavšalno 
plačevanje trošarine. Proizvajalec pa je tudi v takem pri- 
meru dolžan sporočiti svojemu rajonskemu ljudskemu 
odboru oziroma krajevnemu ljudskemu odboru uvoz in 
porabo surovin ter polizdelkov in prodajo izdelkov. Pav- 
šal se plačuje mesečno vnaprej. 

14. člen 

Glede kaznovanja davčne zatajitve in davčnih nered- 
nosti veljajo smiselno določbe 39. do 44. člena zakona 
o davkih. 

15. člen 

Glede zastaranja pravice do odmere mestne troša- 
rine, izrekanja kazni, pravice do izterjanja mestne tro- 
šarine in kazni, glede povračila preveč ali pomotoma 
plačane mestne trošarine kakor tudi plačila obresti za 
nepravočasno plačano mestno trošarino je smiselno upo- 
rabljati predpise 45. do 47. člena zakona o davkih in 
45. do 46. člena uredbe vlade FLRJ o davku od dohodka. 

16. člen 
Zoper vsako prvostopno odločbo, izdano po tej od- 

redbi, j© dopustna pritožba v roku 30 dni po obvestitvi 
na ministrstvo za finance LRS. 

Pritožbo je treba vložiti pri prvostopnem oblastvu. 
Vložitev pritožbe ne zadrži izterjanja mestne trošarine. 

17. člen 
Lastniki prostih skladišč, ki jim je bilo prosto skla- 

dišče podeljeno po prejšnjih predpisih, morajo v roku 
dveh mesecev, ko stopi ta odredba v veljavo, predlo/iti 
dosedanja dovoljenja o prostih skladiščih, kolikor niso 
izdana od ministrstva za finance LRS, v zamenjavo za 
nova in svoje poslovanje urediti po predpisih te odredbe, 

18. člen 
V sporih glede uporabe posameznih določb te od- 

redbe, kakor tudi pri pomanjkanju potrebnih določb za 
izvrševanje finančne službe in kontrol daje obvezna po- 
jasnila in navodila izvršilni odbor mestnega ljudskega 
odbora. 

19. člen 
Vsa trošarinska kazniva dejanja, izvršena pred uve- 

ljavljenjem te odredbe, se obravnavajo po prej veljavnih 
predpisih. 

20. člen 
Vse ugodnosti, izdane po prej veljavnih predpisih, 

se ukinjajo, kolikor niso v skladu s to odredbo. 

21. člen 
Ta odredba dobi veljavo dne 20. julija 1947. 
Istega dne preneha veljati uredba o mestni ti oma- 

rini iz leta 1946. 
Glavno mesto Ljubljana dne 19. julija 1947. 

Tajnik MLO: Predsednik IO .NILO: 
Pleško Srečko 1. r. Albreht Fran 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 60 z dne 18. julija 1947: 

442. Odločba o enotnih prodajnih cenah na debelo za 
pšenico, pšenično moko in zdrob v gospodarskem 
letu 1947/48, veljavnih za vso Federativno ljudsko 
republiko Jugoslavijo. 

443. Navodilo o ugodnosti članov enotnih sindikatov Ju- 
goslavije med letnim dopustom. 

444. Odredba o ukinitvi stalnega finančnega nadzorstva 
pri državnih gospodarskih podjetjih. 

445. Odredba, kako je treba ravnati s plemenitimi kovi- 
nami in izdelki iz teh kovin, ki jih iz katerega koli 
razloga hranijo državni organi. 

St. 61 z dne 22. julija 1947: 

446. Ukaz o ustanovitvi ministrstva za elektrogospodar- 
stvo FLRJ. 

447. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o 
povračilu stroškov za službena potovanja in selitve 
zveznih uslužbencev, uslužbencev zveznih prometnih 
in drugih samostojnih ustanov ter vseh njegovih 
sprememb in dopolnitev. 

zdaja: >Uradn- ust LRS< _ urednik: lvr i ••••••; i U Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. — Naročnina: me- 
deno din 24 - Mrtl-tmv 4in 70.—, polletno din 135.—. celoletno din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50, 
•••••   aadaljnja  pola   din  2.—.   -  Uredništvo  In   npravnUtvo: Ljubljana   Gregorčičeva u\. 23. TeL  ravnateljstvo 49-40, 

uredništvo 49-90, upravniStvo 65-79. •••.'•••. 60—404033. 
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VSEBINA: 
181. Zakon o petletnem planu za razvoj narodnega gospodarstva LU.- V letih 1947—1951 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

181. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske republike Slovenije razglaša predsedstvo Prezidija Ljudske 

skupščine Ljudske republike Slovenije zakon o petletnem planu za razvoj narodne»;) wi jio-kii-Ha Ljudske 
republike Slovenije v letih 1947 do 1951. ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na 
1. rednem za>ed;min due S. julija 1947 in k: *e glasi: 

ZAKON 
O PETLETNEM PLANU 

za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske republike Slovenije 
v letih 1947 do 1951 

UVOD 
i, Proti okupatorskim fašističnim silam, proti ljudstvu 

sovražnim begemonističnim in izdajalskim režimom stare Jugo- 
slavije in proti izkoreninjeni domači reakciji je šlo slovensko 
ljudstvo ob zlomu predaprilske Jugoslavije v letu 1941 na poziv 
Komunistične partije Jugoslavije in strnjeno v Osvobodilni 
fronti v boj za osvoboditev in združitev ter za tako demokra- 
tično državno, politično in družbeno ureditev svoje domovine, 
y kateri bo delovno ljudstvo zaživelo človeka dostojno življenje. 
• trdni zvezi vseh jugoslovanskih narodov je bil osvobodilni 
boj zmagovito zaključen, utrjena sta bila bratstvo in enotnost 
naših narodov, ustvarjena je bila močna ljudska jugoslovanska 
armada, postavljeni so bili temelji novi ljudski oblasti in novi 
državni organizaciji. Slovenski narod je postal suveren, uresni- 
čil jo svoja vekovna stremljenja in se kot narod s svojo lastno 
državno organizacijo vključi] v resnično domovino vseh jugo- 
slovanskih narodov, v Federativno ljudsko republiko Jugo- 
slavijo, 

2. Kakor je bil osvobodilni boj slovenskega ljudstva 
uspešen zato, ker jo bil vključen v enotno borbo vseh jugo- 
slovanskih narodov, tako Je bila zgraditev države, obnova 
porušene domovine, utrditev političnega reda in narodnega 
gospodarstva uspešna zato, ker so jugoslovanski narodi tudi 
po vojni skupaj obnavljali in gradili. V dobi dveh povojnih let 
so bili ustvarjeni vsi temelji za nov družbeni red. Z učvrstitvijo 
ljudske oblasti, z agrarno reformo in nacionalizacijo bank, in- 
dustrije in veletrgovine je bil zadan smrtni udarec ostankom 
sistema izkoriščanja človeka po človeku. Bil je ustvarjen po 
svoji vsebini socialistični državni sektor in bil okrepljen v taki 
meri, da je postal skupaj z ljudskim zadružništvom usmerje- 
valec vsega narodnega gospodarstva. Z veem tem so ustvarjeni 
vsi potrebni pogoji za socialistično graditev narodnega gospo- 
darstva, za graditev socializma v naši domovini. 

3. Delovne množice Jugoslavije so z enakim junaštvom in 
nožrtvovalnostio, kakor v. .vojni tako tudi v. dobi po osvoboditvi, 
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izgrajevale svo|0 državo, ]0 gospodarsko nhuavl|a.> in jo krepile. 
Zahvaljujoč njihovi predanost; in delovnemu poletu je bila 
ustvarjena možnost prehoda v plansko gospodarstvo. Zaradi 
tega in ker je vlada Federativne ljudske republike Jugoslavije 
v dobi 1945—1047 pripravila vse potrebne organizacijske • 
materialne pogoje za ta prehod, so mogli narodi Jugoslav •• 
28 aprila 1947 sprejeti v svoji Ljudski skupščini zakon o pet- 
letnem planu za razvoj narodnega gospodarstva FLRJ v letih 
1947—1931 

4. Z investicijami za dvig industrije in elektrifikacije, za 
dvig kmetijstva, gozdarstva in stavbarstva, prometa in trgovine, 
za dvig pro3vete, znanosti in umetnosti — v znesku 278 milijard 
dinarjev, z dvigom tehnike in uvajanjem modernih znanstvenih 
metod v produkciio. s širokim intenzivnejšim šolaniem kadra, 
z dvigom delovnega poleta, delovne discipline, lastne iniciative. 
tekmovanja in novatorstva — bodo izpolnjene velike naloge 
prvega občedržavnega petletnega plana. 

Odpravljena bo gospodarska in tehnična zaostalost države, 
okrepljena bo njena ekonomika in obrambna moč, okrepil se 
bo socialistični sektor narodnega gospodarstva, splošno blago- 
stanje delovnega ljudstva v državnem, zadružnem in zasebnem 
sektorju pa se bo dvignilo. Z izvedbo zveznega petletnega plana 
bo visoko dvigniena ekonomska in kulturna raven države kot 
celote in vsake  ljudske republike  posebej 

o. Realizarna investicij občedi/auiega plana na ozemlju 
Ljudske republike Slovenije bo v korist napredku vsega sloven- 
skega ljudstva. Zvezne investicije v rudarstvo, elektrifikacijo 
in industrijo v znesku t4 milijard dinarjev, bodo dvignile in- 
dustrijski značaj Slovenije, obenem pa ustvarjale kmetijstvu m 
obrtništvu boljše pogoje razvoja Investicije v promet v znesku 
blizu 5 milijard bodo v znatni meri dvignile gospodarsko rav^n 
Slovenije fnbodo — med diugim — zlasti dvignile važnost 
turizma za Slovenijo. Zvezne investicije v stanovanjski sklad 
v znesku blizu 2 milijard dinarjev bodo okrepile stanovanjski 
sklad v Sloveniji in dvignile standard prebivalstva Druge 
zvezne investicije v splošne kulturne namene, posebno v zdrav- 
6tvo in fizkulturo, bodo znatna pomoč k dvigu duhovne in 
telesne moči slovenskega ljudstva. 

6. Skupna osvobodilna vojna jugoslovanskih narodov proti 
fašizmu, imperializmu in domači reakciji in pravilna rešitev 
nacionalnega vprašanja je omogočila slovenskemu ljudstvu lastno 
državno organizacijo, družbeno in kulturno obnovo ter organi- 
zacijo in krepitev lastnega republiškega gospodarstva. Zato 
sprejema Ljudska republika Slovenija, zastopajoč načelo enotne 
jugoslovanske gospodarske politike, v okviru občedržavnega 
plana svoj republiški petletni plan za dobo 1947—1951. Ta svoj 
plan in njegovo izvedbo opira Ljudska republika Slovenija na 
stopnjo svojega dosedanjega razvoja in na mobilizacijo vseh 
ljudskih iu materialnih yiroy, Enotnost .vsega delovnega ljudstva 

Slovenije, združenega v -imwii .arodni politični organizacij» 
Osvobodilni fronti Slovenije in na čelu s Komunistično partijo 
Slovenije, delovni polet in duh tekmovanja delavstva v proiz- 
vodnji, aktivna zavestna težnja našega kmečkega ljudstva h 
gospodarskemu napredku, predanost naše inteligence ljudstvu, 
trdna povezanost delavca, kmeta, delovne inteligence in vseh 
delovnih srednjih slojev, organiziran in ekonomsko 'imJan 
državni gospodarski sektor, široka mreža zadrug vseh rst, 
razvito obrtništvo, vuoka zavest in delavnost prebivalstva — 
vse to so temelji in  poroštvo za izvedbo plana. 

7. lemelj planskega razvoj narodnega gospodarstva SI 
Liudski republiki Sloveniji je, v okviru zveznih nalog industria- 
lizacije in elektrilikanje na novo zgraditi in razviti obstoječo 
republiško industrijo vseh vrst, predvsem kemično, lesno, kovin- 
sko in tekstilno. Uvesti v vso industrijsko proizvodnjo moderne 
znanstvene metode i rt opreti njeno izgraditev na moderno teh- 
nično bazo Razviti jn izboljšali promet z Izgraditvijo velikih 
prometnih naprav. I)v,gniti ob dvigu in razvoju industrijske pro- 
izvodnje kmetijstvo in gozdarstvo Slovenije v smeri večje kvan- 
Mtetne in kvalitetne proizvodnje, v gojitev donosnejših. poi|3- 
delskih kultur, v dvig živinoreje, sadjarstva in vinogradništva. 
Nuditi vso pomoč razvoju zadružništva vseh vrst. Dvigniti ;n 
razviti obrtništvo ter ga oskrbeti .-, surovinami in orodjem. 
Dvignili gospodarsko moč okrajev, zgradili in razviti lokalno 
proizvodnjo Razviti šolstvo, prosveto, znanost in umetnost. 
Dvignili obči standard prebivalstva z graditvijo stanovanj, ko- 
munalnih naprav, z boljšo in izdatnejšo preskrbo in prehrano, 
z izgraditvijo in organizacijo zdravstvenih in socialnih ustanov 
tet omogočiti delovnemu ljudstvu višje kulturno življenje. Zato 
bo Ljudska republika Slovenija povišala akumulacijo finančnih 
sredstev, izkoristila lastne vire za pridobivanje materiala, tako 
da bo sposobna v teku pelili lei za uresničitev plana investirati 
i/, lastnih sredstev  blizu  1:> milipird  dinarjev. 

8 Ker so dani vtd ob|<;klivni pogop za sistematični prehod 
v plansko gosjiodaistvo v Sloveniji in ker je vlada Ljudske 
lepublike Slovenije v okviru občedržavnega gospodarskega 
sistema, po navodilih in s pomočjo vlade FLRJ, pripravila orga- 
nizaiijske in materialne pogoje za ta prehod, zato •••••••• 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije petletni plan 
za razvoj narodnega gospodarstva v Sloveniji z glavno nalogo 

dvigniti gospodarstvo in tehniko v Sloveniji, 

okrepiti in razvijati socialistični sektor narodnega gospo- 
darstva, 

dvigniti splošno blagostanje (»ovnega ljudstva na držav- 
nem, zadružnem in zasebnem področju, 

dvigniti — n:i temeljih povečane gospodarsko moči sloven- 
skega naroda in povečanja blagostanja delovnega ljudstva r~- 
ravjen nacionalne kulture elovenskega naroda. 
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FR VI DEL 

I. poglavje 

Temeljne naloge petletnega plana 
1'. ölen 

V dobi bodočih petih let bo Ljudska republika Slo- 
venija ua podlagi občedržavnega in svojega republiškega 
gospodarskega plana razvila in dvignila z mobilizacijo 
vseh ljudskih in materialnih sil svojo industrijo, kmetij- 
stvo in druge proizvajalne panoge, tehniko, znanost in 
pro?veto na višjo raven in s tem zagotovila dvig kulture 
in občega življenjskega standarda slovenskega ljudstva. 

Narodni dohodek v okviru republiškega gospodarstva 
se bo povečal od 12.5 milijarde dinarjev v letu 1939 na 
18.5 milijarde dinarjev v letu 1951, tako da se bo dvignil 
celotni narodni dohodek v Ljudski republiki Slovenij', 
upoštevajoč zvezne proizvajalne panoge, od 16 milijard 
dinarjev na 24 milijard dinarjev v letu 1951. 

V gospodarstvu Ljudske republike Slovenije se bo 
vrednost celotne proizvodnje dvignila od 22 milijard di- 
narjev v letu 1939 na 84 milijard dinarjev v letu 1951. 

Ljudska republika Slovenija bo iz svojih sredstev 
Sovestirala v proizvajalne panoge republiškega in lokal- 
nega pomena 8.764 milijonov dinarjev in 3.920 milijonov 
dinarjev v neproizvajalne panoge, tako da bodo znašale 
celotno investicije na ozemlju Ljudske republike Slovenijo 
skupaj z zveznimi investicijami v dobi petletke za pro- 
izvajalne in neproizvajalne panoge nad 33 milijard di- 
narjev. 

2. člen 
Za uresničenje petletnega plan* se postavljajo indu- 

striji Ljudske republike Slovenre te tpmeljnp naloge: 
t. Povečati vrednost republiške industrijske proiz- 

vodnje od 4.6 milijarde dinarjev v letu 1946 na 12.6 mili- 
jarde dinarjev v letu 1951, ali 2.7kratno. 

2. Mobilizirati vse potrebne republiške sile in vire 
za uvedbo občedržavnega plana težke industrije, samo- 
stojno pa izgraditi republiško industrijo vodnih turbin 
in gradbenih strojev. 

3. Izgraditi lahko kovinsko in kemično industrijo kot 
bazi za razvoj drugih panog industrije, kmetijstva in 
gradbene delavnosti. 

4. Zgraditi v okviru občedržavnega plana elektrifi- 
kacije manjše republiške hidrocentrale, razširiti elek- 
trično omre?je in elektrificirati podeželje. 

5. Zgraditi novo in razširiti obstoječo industrijo grad- 
benega materiala kot podlago za fevedbo celotnega inve- 
sticijskega plana na ozemlju Ljudske republike Slove- 
nije. 

6. Zgraditi v lesni industriji dva lesna kombinata in 
racionalizirati obstoječo lesno industrijo za čim večjo in 
čim bolj ekonomično izrabo lesa in lesnih odpadkov. 

7. Izvesti v tekstilni in usnjarski industriji raciona- 
lizacijo in rekonstrukcijo za dvig kakovosti proizvodov. 

8. Racionalizirati republiške premogovnike in dvig- 
niti njihovo proizvodnjo. 

9. Izgraditi in razviti industrijo lokalnega pomena 
kot podlago lastnega gospodarstva ljudskih odborov in 
kot dopolnilo zvezni in republiški industriji. 

3. Hen 
KWtijstvu in gozdarstvu Ljudske republike Slove- 

venije se postavljajo te temeljne naloge; 

1. Osušiti z izvedbo obsežnih melioracijskih del 
20.000 ha zemljišč. 

2. Povečat; posejano površino industrijskih rasti JJ za 
12.300 ha. vrtnio za 11.000 ha in krmilnih rastlin za 
17.800 lu. 

3. Dvigniti 'teviJo goveje živine za 75.000. prašn.v 
ta 1381 KW, ov-e za 46.000 glav. 

4. Dvigniti proizvodnjo vseh poljedelskih proizvodov, 
posebno semenskega krompirja za zagotovitev lastnih po- 
treb In izvozu. (iroi/A'4i(lii|<> industrii kili rastlin za po- 
trebe industrije, tako da se bo dvignila vrednost celotne 
kmetijske proizvodnje od 5.550 miMjonov dinarjev v letu 
1939 na 6.875 milijonov dinarjev v letu 1951. 

5. Usmeriti državna kmetijska posestva v gojitev se- 
lekcioniranih semen, izbranega sadnega in trsnega ma- 
teriala ter izbrane plemenske živine za dvig '-plotn^ga 
kmetijskega gospodarstva v Sloveniji. Razširiti do leta 
1951 proizvodnjo kakovostnih semen na 72% njivske po- 
vršine državnih kmetijskih posestev. 

6. Vskladiti v gozdarstvu do leta 1951 sečnjo z narav- 
nim pnustkom lesa. izvrševati trajna pogozdovanja tako 
da bo v letu 1951 vnašala nova pogozdera letna površ.na 
1940 ha. Povečati v ta namen predelavo sadik od 4 mili- 
jonov v letu 1946 na 14 milronov v lfttu 1951. Raciona- 
lizirati in mehanizirati sečnjo in transport lesa s potreb- 
nimi investicijami. 

4. člen 
Zadružništvu bo dana potrebna strokovna pomoč in 

pomoč v materialu in kreditu za njegov vsestranski raz- 
voj in krepitev. 

V teku petletnega plana je zato potrebno: 
1. Ustanavljati na novo in razvijali obstoječe kmečke 

delovne zadruge vseh vrst, nuditi jim strokovno in gmot- 
no pomoč, da postanejo vzorna kmetijska posestva. Usmer- 
jati njihovo proizvodnjo v pridelovanje selekcioniranih 
semen, v produkcijo industrijskih rastlin, trtnih in dre- 
vesnih sadik ter plemenske živine. 

2. Ustanavljat; na novo in razvijati obstoječe potroš- 
niške oziroma nabavljalne in prodajne zadruge v mestih 
in industrijskih središčih, v trgih in na vaseh, dvigat; 
njihovo trgovsko sposobnost, gojiti kulturno poslovanje 
m jih na tej podlagi konkurenčno usposabljati. Usposab- 
ljati posebej zadruge za nakup in prodajo vseh vrft 
kmečkih proizvodov ter usmerjati njihovo delavnost v 
lastno industrijsko predelavo kmetijskih proizvodov. 

3. Organizirati in razvijati zadružno proizvajalno in 
popravljalno (reparaturno) obrtništvo, dvigniti vrednost 
njegove proi -.vodnje od 450 milijonov dinarjev v letu 1939 
na 1.300 milijonov dinarjev v letu 1951 in mu zajamčiti 
potrebni material in orodje. 

5. člen 

Za razvoj obrtništva in njegovo vključitev v petletni 
plan se postavljajo naslednje naloge: 

1. Razširiti obseg in dvigniti ' kakovost proizvodov 
vseh vrst obrtništva: usmerjati obrtno proizvodnjo za iz- 
vedbo investicijskega plana; usmeriti \roizvajalno in po- 
pravljalno obrtništvo x dopolnitev  industrije;  dvigniti 
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delavnost storitvene obrti za boljšo in cenejšo zadovo- 
ljitev potreb prebivalstva; oskrbeti zasebno in zadružno 
obrt s potrebnim materialom in orodjem, storiti po- 
trebne ukrepe za ohranitev in okrepitev pozitivnih obrt- 
niških tradicij in kvalitet 

2. Dvigniti privatno in zadružno proizvajalno, po- 
pravljalno in storitveno obrtno delavnost od 2.5 milijarde 
dinarjev v letu 1939 na 3.5 milijarde dinarjev v letu 
1951. 

3. Dvigniti in razviti domačo in umetno obrt v čipkar- 
stvu, suhi robi. lončarstvu, keramiki, pletarstvu, sitarstvu. 
umetnem ključavničarstvu in kovaštvu od 34 milijonov 
dinarjev v letu 1946 na 90 milijonov dinarjev v letu 1951. 

4. Organizirati odkup obrtniških proizvodov za pro- 
dajo na večjih domačih in tujih tržiščih. 

6. člen 

Za izboljšanje življenjskega standarda prebivalstva je 
Ljudski republiki Sloveniji potrebno: • 

1. Zgraditi do leta 1951 iz republiških sredstev 
470.000 m2 zazidane stanovanjske površine, tako da bo 
skupaj z zveznimi investicijami pridobljenih 1 milijon 
m2 nove zazidai.e stanovanjske površine. 

2. Izboljšati z razvojem republiške in lokalne lahke 
industrije, z organizacijo živilskih trpov v mestih in in- 
dustrijskih središčih, z usposabljanjem državnega, za- 
družnega in zasebnega trgovskega aparata za Mter in 
nemoten razvoj blagovnega prometa preskrbo prebival- 
stva s predmeti široke potrošnje, zlasti z življenjskimi 
potrebščinami, obutvijo in obleko, z izboljšanjem kvali- 
tete in večjo izbiro, to vse v skladu z dvigom življenj- 
skega standarda, katerega povprečje določa občedržavni 
petletni plan. 

7. "en 
Da 6e doseže višja kulturna raven, se postavljajo 

téle temeljne naloge: 
1. Zajeti v više organizirane sedemletne osnovne 

šole (sedemletke) in v nižje srednje šole 75% šoloob- 
vezne mladine. 

2. Obnoviti in razširiti omrežje šolskih in prosvetnih 
ustanov Organizirati nove domove ljudske kulture in s 
tem izboljšati pogoje kulturnega in prosvetnega dela v 
mestih, industrijskih središčih in na podeželju. 

3. Ustanoviti nove in razvijati obstoječe tehnične, 
znanstvene, kulturne in umetniške ustanove. 

4. Razviti proizvodnjo filmov vseh vrst in povečati 
število stalnih in potujočih kinematografov. 

5. Zgraditi novo radijsko oddajno postajo v Ljubljani 
z 20 kW. 

6. Pridobiti 1.200 novih bolniških postelj in v boju 
proti tuberkulozi zgraditi pljučne oddelke pri obstoječih 
bolnišnicah in nove protituberkulozne dispanzerje. 

8. člen 

Za izvršitev teh temeljnih nalog petletnega plana je 
potrebno: 

1. Razvijati nadalje delovni polet in ustvarjalno ini- 
ciativo delavskega razreda in vsega delovnega ljudstva 
ter zagotoviti neprestano dviganje produktivnosti. 

2. Utrditi delovno in plansko disciplino. Razvijati in 
izpopolnjevati tekmovanje kot metodo mobilizacije delov- 
nih množic za kvalitetno in kvantitetno izpolnitev plana. 

3. Uvesti znanstvene metode v organizaciji dela. 
4. Razviti delo znanstvenih in strokovnih raziskoval, 

niih zavodov za znanstveni študij in za praktično reševa- 
nje znanstvenih in tehničnih problemov v zvezi s petlet- 
nim planom in za vzgojo strokovnih kadrov. Razviti in 
okrepiti delo tehničnih, pravnih, geografskih, geološk.h, 
kmetijskih gozdarskih in drugtih strokovnjakov ter nji- 
hovo medsebojno sodelovanje. 

5. Zagotoviti vzgojo in dvig srednjih, nižjih in višjih 
kadrov in vključiti znanstveno in vso drugo delovno inte- 
ligenco v izvedbo plana. 

C. Uporabljati v vseh proizvajalnih panogah najno- 
vejše izsledke znanosti in tehnike, uvajati in uporabljati 
zlasti v industriji nove tehnološke postopke in preusme- 
riti proizvodnjo na domače surovine. 

7. Uvesti v vsej proizvodnji varčevanje s surovinami 
in drugim materialom ter navajati delovnega človeka k 
vestnemu varovanju strojev in orodja. 

8. Uvesti sodobne metode za izboljšanje proizvodnje 
v vseh panogah kmetijstva, izboljšati že uvedene ter pro- 
učevati in uvajati nove kmetijske kulture. 

Dvigniti porabo mineralnih gnojil, povečati kmetijski 
strojni park in dvigniti storilnost traktorjev in drugih 
strojev na kmetijskih strojnih postajah. Razširiti mrežo 
kmetijskih strojnih postaj. Ustanoviti agronomsko fakul- 
teto v Ljubljani za vzgojo višjih strokovnih kadrov v 
kmetijstvu. 

9. člen 

Vsakemu delovnemu človeku, ki je na državnem, za- 
družnem ali zasebnem gospodarskem področju vključen 
v izvajanje petletnega plana, se postavlja obveznost 
naj planske naloge vestno m v celoti izvršuje, naj pra- 
vilno in racionalno izkorišča surovine, proizvajalna sred- 
stva in delovne moči, naj pravilno in smotrno izvršuje 
investicije, skrbi za kakovost izdelkov in za njihovo stalno 
izboljševanje ter izpopolnjevanje. 

Dolžnost organov ljudske oblasti pa je, ustrezno 
planskim nalogam enakomerno razporejati materialna 
sredstva in kadre, zagotoviti delavcu, kmetu, obrtniku, 
delovni inteligenci, strokovnemu kadru in znanstvenikom 
ustrezne življenjske pogoje in dvigniti njihovo materialno 
in kulturno raven. 

Splošni pregled petletnega plana 
\ 

10. člen 

I. Narodni dohodek Odno» T »/• 
1951      1951:1939 1939 

(v milijardah* dinarjev) 

Ï. Vrednost celokupne proizvod- 
nje v Ljudski republiki Slove- 
niji   .   .   ,   ,         33      50        151 
od tega v republiškem gospo- 
darstvu         22      34       Ï55 

2. Narodni dohodek v Ljudska 
rj9£ubliki Sioxenjü   ._•_•»       iS     2*       • 

od tega v republiškem gospo- 
darstvu   

1939 
Odnoi T •/• 

1951      19MU9M 

12.5    18.5     148 

II. Industrija 
(v milijardah dinarjev) 

Vrednost republiške industrijske 
proizvodnje (po povprečnih 
polnih lastnih cenah iz 1,1947), â&* •1 

e Eodaty la leta •§> 

m 
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III. Obrt Odnos v »/o 
1939 ISSI 1951:1939 

(v milijonih dinarjev) 

Vrednost obrtne proizvodnje 
popravil in storitev  .... 2.500 3.500 140 

od tega: 
vrednost proizvodnje .... 1.600 1.800 112 
vrednost   popravil    .... 800 1.600 200 
Od celokupne vrednosti  pro- 
izvodnje odpade na zadružni 

450 1300 289 
Vrednost domače in  umetne 

34* 90 265 

IV. Kmetijstvo 

1. Posejana površina (v 1000 ha)      314.4 330        111 
2. Melioracije do leta 1951: osu- 

ševanje (v 1000 ha)   .... 20 
3 Vrednost kmetijske proizvod- 

nje (v milijonih dinarjev) .   .    5.550 6.875 124 
4. Površina, obdelana s traktorji 

(v pogojnih hektarj" )       .    .29.000*75.000 259 
5 Poraba mineralnih gnojil (v 

prvem stolpcu povprečje 1935 
do 1939 v tonah) 4.600 38.000 826 

6. Državni kmetijski sektor Ko- 
čevje: 

, kmetijska površina (v 1000 ha) 0.9*  16.2   1.800 
število goved (v 1000 glav) . 0.1*    2.5   2.500 
število ovac (v 1000 glav),    . 0.1*     7.5   7.500 

V. Gozdarstvo 

1. Pogozdena površna (v ha)    .     1.190*1.940 163 
2. Pridelane sadike (v milijonih 

komadov)  4*     14        350 
3. Posekana lesna masa (v 1000 

m8) 2.641* 2.350 89 

VL Investicije 
(v milijonih dinarjev) 

Skupne     Struktura 
1. Vrednost investicij iz akumu-    investicije V% 

lacije Ljudske republike Slo- 
venije v dobi od 1947 do 1951 
skupaj ,   . 12.684 100 

od tega: 
a) proizvajalne panoge: 

rudarstvo  202 1.6 
elektrifikacija  700 5.5 
druga industrija   .... 2.892 22.8 
komunalno gospodarstvo z 

lokalno industrijo .   .   . 1.002 8 
gradbena podjetja    .   .   . 550 4.3 
kmetijstvo  1.081 8.6 
gozdarstvo  518 4.1 
promet  1.290 10.4 
trgovina in turizem ... 311 2.4 
proizvajalno-znanstveni in- 

stituti      218 1.7 
b) neproizvajalne panoge: 

stanovanja v mestih in in- 
dustrijskih  naseljih  .   . 1.630 12.9 

upravne zgradbe  .... 397 31 
osnovno in srednje šolstvo 550 4 3 
nižji  in   srednji   strokovni 

kadri  335 2.6 
višji strokovni kadri .   .   . 267 2.1 
zdravstvo  268 2.1 
socialno skrbstvo .... 122 0.9 
kultura in umetnost .   .   . 135 0.9 
kinematografija    .... 80 0.6 
radio  88 0.7 
fizkultura       48 0.4 

2. Od  skupnih   investicij   v  le- 
tih 1947—1951 odpade na: 
proizvajalne panoge .   .   . 8.764 69.4 
neproizvajalne panoge .   . 3.920 30.6 

II. poglavje 

Plan razvoja proizvajalnih sil 

11. člen 
Da se izvede plan razvoja proizvajalnih sil je po- 

trebno: 

Elektrifikacija 
1. Zgraditi v zvezi z velikimi elektrarnami splošnega 

državnega pomena več manjših hidrocentral s skupnim 
učinkom 15.000 kW, da se bo proizvodnja električnega 
toka v republiških elektrarnah povečala od 25 milijonov 
kWh v letu 1989 na 88 milijonov kWh v letu 1951: torej 
3,5 kratno. 

Postaviti 18 razdelilnih in 304 transformatorske po- 
staje, napeljati 1.656 km daljnovodov ter 56 km kablo- 
vodov, te napeljave dopolniti s 395 km omrežja nizke 
napetosti in tako znatno razširiti in spopolniti omrežje 
v Ljudski republiki Sloveniji z izkoriščanjem materiala 
iz notranjih rezerv in s pritegnitvijo prostovoljne de- 
lovne sile. 

Za izvršitev teh" nalog investirati 700 milijonov, di- 
narjev. 

"podatki iz leta 1946« 

Industrija 
2. Doseči v letu 1951 obseg proizvodnje republiške in 

lokalne industrije v višini 15.18 mtilijarde dinarjev po 
povprečnih polnih lastnih renah iz leta 1947. Investirati 
v ta namen v industrijo in rudarstvo 3616 milijonov di- 
narjev za zgraditev novih tovarn ter za tehnično rekon- 
strukcijo in modernizacijo obstoječih tovarn. Uvesti v 
industrijsko proizvodnjo novo delovne metode, moderno 
tehniko in sodobne tehnološke postopke; specializirali to- 
varne in koncentrirati manjše naprave; izboljšati df>lo 
obstoječih naprav in mehanizirati delovne postooke. 

3. Uvesti produkcijo novih proizvodov, med njimi 
vodnih turbin, biciklov, pisalnih strojev, formalina, pla- 
stičnih mas in organskih barvil. 

4. Uvesti pravilno razmestitev podjetij glede na ob- 
stoječe surovinske in energijske baze in prometne zveze. 

Izvršiti geološka in mehanična raziskovanja za pra- 
vilno razmestitev hidrocentral. 

5. Znižati do leta 19Ö1 polno lastno ceno industrijske 
••••••••• Eovßrecno za 25% in dvigniti produktivnost 
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dela v industriji z-a 62%, oboje v primerjavi z začetkom 
1  'i 1947. 

Posvetiti v ta namen posebno pozornost organizaciji 
delovnega mesta, postavljanju norm, uvajanju moderne 
serijske i/.delave, racionalizaciji notranjega tovarniškega 
prevo/.a. dvigu kakovosti proizvodnje, varčevanju s suro- 
vinami in potrošnim materialom in zmanjšanju odpadkov. 

6. Usmeriti delo institutov, znanstvenih ustanov m 
raziskovalnih zavodov za reševanje konkretnih proble- 
mov .nduš'rije, predvsem • čim večjo izrabo ""omačih 
surovin in odpadkov in za zamenjavo uvoznih surovin 
in , olizdolkov z domačimi Prnuč'fi pridobivanje aromat- 
skih oglikovodikov (beneola in drugih) iz domačih su- 
rovin, izkoristiti rjavi premog in lignit tudi za pridob - 
vanje huminskih kislin. Ugotoviti najbolj ekonomične na- 
čine predelave in uporabe odpadnih generatorskih katra- 
nov, možnost uporabe domačih surovin za proizvodnjo 
kemičnih sredstev za zatiranje rastlinskih škodljivcev, 
obvladati moderne načine uporabe boksitov, bogatin kre- 
menice za izdelavo glinice in stranskih produktov. Ugo- 
toviti metode za racionalno izkoriščanje odpadnih lužin 
pri pridobivanju sulfitne celuloze 

Premog in nekovinske izkopanine 
7. Investirati v rudarstvu ljudske republike Slove- 

nije" 202 milijona dinarjev. 

Razviti proizvodnjo premoga tako, da bo v letu 1951 
izkopanih v republiških premogovnikih skupaj 306.000 
ton, od tega 260.000 ton rjavega premoga. Izvesti za iz- 
polnitev postavljenih nalog obsežna raziskovalna dela 
v Zabukovici, Libojah, Štorah pri Celju, v Št. Janžu in 
Kanižarici. 

8. Zmanjšati potrošnjo premoga kot goriva s pove- 
čano uporabo električne energije in znižanjem norm po- 
rabe goriva. 

9. Preurediti kurišča na uporabo lignita in dicb 
nega premoga, pri gradnji industrijskih kurišč pa pred- 
videti predvsem kurjenje z drobnim premogcn in pre- 
mogovim prahom. 

10. Povečati dvakratno proizvodnjo kaolina v Črni, od 
4.635 ton v letu 1946 na 9.300 ton v letu 1951. 

11. Razviti rudnik barita v Plešah tako, da se bo 
proizvodnja 665 ton v letu 1946 dvignila 14kratno, na 
9.200 ton v letu 1951. 

12. Raziskavati z geolizičnimi metodami in poskus 
nimi vrtanji področje Ptujskega polja, vzhodno od Ptuja, 
glede nahajališč soli. 

Kovinska industrija 
13. Ustvariti v kovinski industriji močno proizvodnjo 

vodnih turbin, gradbenih strojev ter proizvodnjo instala- 
cijskega in drugega kovinskega materiala, potrebnega za 
kapitalno izgradnjo in za graditev stanovanjskih objek- 
tov. Dvigniti proizvodnjo knetijskih strojev m orodja ter 
proizvodnjo karoserij. 

Uvesti proizvodnjo precizijskih ter finomehaničnih 
izdelkov. Povečati porabo aluminija kot surovine. 

14. Zagotoviti dvig proizvodnje vijakov, žebljev in 
zakovic od 1.055 ton v letu 1939 na 2.400 ton v letu 1951, 
ali 2.3kratno. 

15. Dvtigati stalno proizvodnjo železnih odlitkov in 
zlasti z izgraditvijo Litostroja v Ljubljani omogočiti dvig 
proizvodnje vseh vrst litin od 588 ton v letu 1939 na 
9.520 ton v letu 1951, torej več ko 16kratno. 

Zagotoviti tako proizvodnjo vodnih turbin in doseči 
y letu 1Ö51 produkcijo 2.500 ton. 

16. Proizvesti v letu 1951 2.790 ton gradbenih stro- 
jev, da M; omogoči mehanizacija velikih giadiienih del. 

17. Dvižnih proizvodnjo instalacijskega matonaia 
(armatur in fitingov) od 126 ton v letu 1939 na 740 ton 
v letu 1951, ali 6kratno. 

18. Povečati proizvodnjo gradbenega in mizarskega 
'-kovia tako, da bo znašala v letu 1951 1.850 ton. ali 
'!.")kr !no v primeri z letom '939. 

19. Oskrbeti dovolj materiala za centralno ogrevanje, 
dvigniti predvsem proizvodnjo radiatorjev od 60.000 m3 

v letu 1939 na 135.000 m2 v letu 1951,'na 225%. 
20. Dvigniti produkcijo kmetijskih strojev in orodja 

od 941 ton v letu 1939 na 2.480 ton v letu 1951, ali 2.6krat- 
no. Povečati proizvodnjo slamoreznic od 128 komadov v 
idil  \U.V.) na 2.600 komadov v letu 1951, ali 20kratno 

21. Dvigniti količine kovinskih predmetov široke po- 
trošnje, med njimi zlasti razne posode na 6.170 ton. ali 
na 121 "/o v primeri z letom 1939. 

22. Povečati proizvodnjo vseh vrst tehtnic na 21.000 
komadov v letu 1951, ali 7.2kratno v primeri z letom 1939. 

23. Uvesti proizvodni. koles in doseči v letu 1951 
produkcijo 50.000 komadov letno in uvesti nove kon- 
strukcij.1. 

24. Uvesti proizvodnjo pisalnih strojev ter doseči 
leta 1951 produkcijo 10.000 strojev letno. 

25. Uvesti proizvodnjo optičnih stekel in instru- 
mentov. 

Kemična industrija 
26. Uvesti v zvezi s kombinatom v Velenju nove 

industrijske vrste organskih sintetičnih proizvodov na 
podlagi modernih tehnoloških metod, zlasti kataiitičnih 
procesov. 

27. Posvetiti posebno pozornost uvajanju proizvodnje 
umetnih smol in doseči v letu 1951 proizvodnjo 400 ton. 

28. Proizvesti formalin preko sinteze metilnega alko- 
hola in v letu 1951 doseči proi/.\odnio 2.000 Ion. 

29. Uvesti nove postopke za proizvodnjo več vrst or- 
gan><k'h barvil ter doseči proizvodnjo 1.000 ton v letu 
1951. 

30. Predelovati smolo naših gozdov ter proizvesti v 
letu 1951 200 ton kolofonije in terpentina. 

31. Dv.gniti proizvodnjo mila od 2.160 ton v letu 
1939 na 6 000 ton v letu 1951, ali 2.3kratno. 

32. Razvijati za kritje potreb industrijske proizvod- 
nje, investicijskega programa in potreb široke potrošnje 
proizvodnjo obstoječe kemične industrije, zlasti litopona, 
lakov in emajlov, Meja, strešne lepenke, katrana in ka- 
transkih smol, gorilnega plina in plinskega koksa, higi- 
enskih proizvodov in proizvodov za gospodinjstvo tako, 
da se bo vrednost kemične proizvodnje dvignila 4.5krat- 
no v primeri z letom 1946. 

Industrija gradbenega materiala 
33. Povečati proizvodnjo zidakov leta 1951 na 200 mi- 

lijonov komadov in 2.8kratno prekoračiti proizvodnjo 
leta 1939. Povečati izdelavo strešnikov v letu 1951 na 46 
milijonov, ali na 177% v primeri z letom 1939. 

Mehanizirati obrate za raoionalizacijo proizvodnje zi- 
dakov in strešnikov in organizirati smotrni transport. 

34. Dvigniti proizvodnjo apna na 110.000 ton v letu 
1951, ali 2.8kratno v primeri z letom 1939. Uvesti proiz- 
vodnjo hidriranega apna in doseči v letu 1951 20.000 ton. 

35. Dvigniti proizvodnjo umetnih brusov Skratno v 
primeri z letom 1939 in doseči leta 1051 proizvodnjo 
550 ton. 
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36. Povečati proizvodnjo vseh vrst umetnih gradbe- 
nih ploSč. izdelati leta 1951 1 million m2, ali 84.6kratno 
količino v primeri z letom 1939. 

37. Uvesti proizvodnjo sanitarnih keramičnih in ka- 
menirifisHh izdelkov. 

Lesna industrija 
38. Razviti in usmeriti lesno industrijo v čim popol- 

nejše in čim boljše izkoriščanje vseh razpoložljivih suro- 
vin in odpadkov. Ustanoviti v ta namen kombinate lesne 
industrije v ljubljanskem in novomeškem bazenu. 

Izvesti koncentracijo malih žag, likvidirati zastarele 
nadštevilne žage in pravilno razmestiti novo žage. Oskr- 
beti žage z zadostnimi napravami za umetno sušenje lesa. 
Usmerjati rezanje lesa za načrtno distribucijo na moder- 
nejše obrate. 

39. Dvigniti industrijsko proizvodnjo pohištva leta 
1951 na 12kratni obseg iz leta 1946 in ustanoviti nove 
obrate zabojev, sodov, karoserij, voz, gradbenega mizar- 
stva in drugih končnih izdelkov. 

40. Povečati proizvodnjo ve/.anih plošč na 9.(500 m3 

v letu 1951 in razviti proizvodnjo materiala iz lesnih vla- 
ken od 1.400 ton v letu 1046 na 8.400 (on v letu 1951, aH 
6kratno. 

Tekstilna industrija 
41. Dvigniti kvaliteto celotne tekstilne industrije. 

Povečati izbiro tkanin in razširiti proizvodnjo kakovostno 
boljših tkanin. 

42. Dvigniti proizvodnjo volnenih tkanin v letu 1951 
nn 1,670.000 metrov, 3.2kratno v primeri z letom 1939, 
proizvodnjo bombažnih tkanin pa povečati v letu 1951 
na 49 milijonov metrov, al, 1.8kratno v primeri z le- 
tom 1939. 

43. Povečati v tekstilni industriji uporabo domačega 
lanu in konoplje ter doseči v letu 1951 produkcijo 900.000 
metrov lanenih in 850.000 metrov konopljenih tkanin. 

44., Skrbeti zaradi ekonomične izrabe materiala za 
stalen dvig proizvodnje konfekcioniranega blaga, ki naj 
doseže v letu 1951 15 milijonov metrov, 3.8 krat več kot 
letr 1939. 

Industrija usnja in obutve 
45. Rekonstruirati obsežno v vsej usnjarski industriji 

naprave in racionalizirati proizvodnjo. 
46. Povečati proizvodnjo spodnjega usnja 4kratno v 

primeri z letom 1946 in doseči v letu 1951 produkcijo 
2.050 ton. Proizvesti v letu 1951 74 milijonov dm2 zgor- 
njega usnja, ali 3.4 krat toliko kot v letu 1946. 

47. Proizvesti v letu 1951 900.000 parov usnjene 
obutve, 1.8 krat več kot leta 1946. 

Živilska industrija 
48. Izdelati v kombinatu za izdelavo konserviranih 

živil v letu 1951 3.020 ton konserviranega sočivja in 1.880 
ton mesnih izdelkov. 

49. Razviti in zagotoviti v sadjarskih okoliših prede- 
lovanje sadja. 

Izdelati v letu 1951 6.500 ton brezalkoholnih pijač, 
sadnih sokov, malinovca, kupinovega soka itd. ter 7.200 
ton pulpe in marmelade. 

50. Povečati proizvodnjo testenin na 6.900 ton v letu 
1951, ali 2kratno v primeri z letom 1939. Izdelati v letu 
1951 590 ton keksov. 

51. Izkoristiti polno zmogljivost vseh pivovarn in 
proizvesti v, letu 1951 200.000 M piva ter 1.920 ton kvasa. 

12. člen 

Lokalna industrija 
1. Ustanavljati nove in racionalizirati obstoječe obra- 

te lokalne industrije ter e tem povečati njihovo ekono- 
mičnost in dvigniti vrednost proizvodnje od 1.2 milijarde 
dinarjev v letu 1946 na 2.6 milijarde dinarjev v letu 
1951 ali 2.2kratno. Investirati v ta namen v lokalno indu- 
strijo 522 milijonov dinarjev. 

2. Dvigniti v kovinski industriji v Mariboru proiz- 
vodnjo tehtnic in blagajn 4kratno v primeri z letom 1946. 

Povečati v obstoječih obratih kovinske galanterijo 
proizvodnjo 3kratno v primeri z letom 1946. 

3. Razviti proizvodnjo gorilnega plina v Ljubljani, 
Mariboru in Celju od 3,650.000 m3 v letu 1939 na 
5,760.000 ma v letu 1951, ali 1.6kratno. Razviti proizvodnjo 
higienskih sredstev, organizirati v okviru lokalnih potreb 
kemične čistilnice in pralnice. 

4. Razviti industrijo gradbenega materiala z izko- 
riščanjem lokalnih surovin. Razširiti grla obstoječih ope- 
karn in zgraditi nove, tako da se bo povečala proizvodnja 
lokalnih opekarn od 69 milijonov opečnih enot v letu 
1939 na 143 milijonov v letu 1951, ali 2kratno. 

Postaviti vzporedno z razvojem opekarn apnenice, 
tako da bo proizvodnja apna povečana od 7.000 ton v letu 
1946 na 50.000 ton v letu 1951, ali 7.1kratno. 

5. Organizirati in dvigniti proizvodnjo pohištva od 
(555 garnitur v letu 1946 na 5.000 garnitur v letu 1951 al; 
7.6kratno, proizvodnjo izdelkov stavbenega mizarstva pa 
od 8.970 komadov v letu 1946 na 13.000 komadov v letu 
1951, ali 1.5kralno. 

Povečati proizvodnjo sodov l.Okratno v primeri z le- 
tom 1946 in doseči v letu 1951 35.000 hI. 

Vskladiti žagarsko proizvodnjo z lokali)'mi potrebami 
in z nalogami, ki jih postavlja splošni ao^imdpr-ki plan. 

6. Organizirati in dvigniti za lokalne potiebe kon- 
fekcijsko izdelovanje oblek in perila ter dvigniti pro- 
izvodnjo za 25% v primeri z letom 1939. 

Dvigniti do leta 1951 proizvodnjo kvalitetnih plete- 
nin 2.3kratno v primeri z' letom 1946. Dvigniti izdelavo 
fizkulturnih potrebščin 2kratno v primeri z letom 1939. 

Dvigniti proizvodnjo kožubovine in kožuhovinnstih 
izdelkov, predelavo domačih kož 10kratno v primeri z 
letom 1946 in doseči v letu 1951 produkcijo 30.000 kož. 

7. Organizirati za potrebe avtomobilskega prometa v 
okrajnih centrih avtoservise in mehanične delavnice. 
Povečati v Ljubljani in Mariboru zmogljivost vulkaniza- 
cijskih delavnic. 

8. Razviti živilsko industrijo. Postaviti v Ljubljani, 
Mariboru in v Celju sodobne pekarne s skupno proizvod- 
njo do 20.000 ton letno. Modernizirati in zgraditi klavnice 
v mestih. Organizirati predelavo sadja in gozdnih sade- 
žev v sadjarskih okrajih. Dvigniti proizvodnjo mlečnih 
produktov v živinorejskih okrajih. 

Razširiti proizvodnjo žganja in drugih močnih alko- 
holnih pijač ter doseči v letu 1951 produkcijo 11.000 hI. 

9. Povečati v industriji za predelovanje papirja pro- 
izvodnjo za potrebe pisarn in šolskega pouka in ljudske 
prosvete. Povečati •••••• vrednost proizvodnje od 35.7 
milijonov dinarjev v 1. 1946 na 100.7 milijonov dinarjev 
v letu 1951 ali 2.8kratno. 

13. člen 

Obrt 
1. Dvigniti zadružno in zasebno proizvajalno, poprav- 

ljalno (reparatumo) in storitveno obrtno delavnost od 
2.5 milijarde dinarjev v letu 1939 na 3.5 milijarde di- 
narjev. x letu 1951» ali IJkratna 
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2. Noverati storilnost dela v obrtništvu z izrabo 
zmogljivosti, s pravilnim dodeljevanjem surovin ter z 
zagotovitvijo orodja in strojev v vrednosti 1.00 milijonov 
dinarjev. 

3. Dvigniti strokovno kvalifikacijo obrtnikov in jih 
usmeriti v visoko kvalitativno proizvodnjo izdelkov za 
trg in po naročilih. 

4. Izkoriščati v obrtni delavnosti predvsem surovine, 
ki niso primerne za nadaljnjo industrijsko predelavo in 
uporabljati surovine lokalnega značaja. 

5. Dvigniti domačo, hišno in umetno obrt, tako med 
drugim suho robo v Ribnici. Sodražici, Velikih Laščah, 
čipkarstvo v Idriji, Zireh. Gorenji vasi, Železnikih, lon- 
čarstvo in keramiko v Prekmurju, Beli Krajini, Ribnici in 
v kamniškem okraju, pletarstvo in sitarstvo v Stražišču, 
Ptuju, Ljubljani. Radovljici, Ribnici, umetno kovaštvo in 
ključavničarstvo v mestih in trgih. Nuditi tej vrsti obrt- 
nikov strokovno in materialno pomoč. Organizirati odkup 
njihovih izdelkov, noskrbeti za prodajo na domačem trgu 
ter na predvojnih in novih tujih tržiščih. 

14. člen 

Kmetijstvo 
1. Povečati proizvodnjo in izboljšati kakovost kmetij- 

skih pridelkov in dvigniti vrednost kmetijske proizvod- 
nje do leta 1951 za 24% v primeri z letom 1939. 

Razvijati znanstveno raziskovalno delo, povečati šte- 
vilo kmetijskih raziskovalnih ustanov in uporabiti pri- 
dobitve sodobne znanosti in tehnike v celotni kmetijski 
proizvodnji. 

Oskrbeti kmetijstvo s potrebnimi proizvajalnimi sred- 
stvi, predvsem s stroji, umetnimi gnojili in sredstvi za 
zaščito rastlin ter pospeševati mehanizacijo kmetijskih 
del. 

2. Osušiti poplavna in zamočvirjena zemljišča in s 
tem pridobiti nove površine, predvsem za povečanje orne 
zemlje. Z melioracijami osušiti 20.000 ha zemljišč in z 
regulacijskimi deli zavarovati pred poplavami 6.00O ha 
zemljišč. 

Izvesti za dosego večjega in trajnejšega pridelka 
umetno namakanje ua površini najmanj 3.000 ha. 

Izkrčiti nedonosne kraške steljnike in zaraščena paš- 
niška tla v površini 10.600 ha in jih zamenjati s kmetij- 
skimi kulturami. 

Izvršiti zaradi povečanja in izboljšanja pašniških po- 
vršin melioracijo pašnikov in planin s postavitvijo objek- 
tov, z izgraditvijo poti, napajališč in drugih potrebnih 
naprav. Meliorirati do leta 1951 11.000 ha pašnikov in 
planin. 

Povečati z mehanizacijo in boljšo organizacijo dela 
storilnost pri izvajanju melioracijskih del za 35% v pri- 
meri z letom 1946. 

3. Izdelati vodni kataster in uvesti hidrografsko 
službo v skladu s potrebami vodnega gospodarstva. 

Izdelati v zvezi z regulacijskimi in melioracijskimi 
deli ter izrabo vodnih sil in regulacijo hudournikov 
vodnogospodarske načrte za porečja Drave in gornjega 
toka Save. 

Pričeti s sistematičnim raziskovanjem Krasa ter v 
zvezi s tem pedološko in hidrološko raziskati področje 
Cerkniškega jezera in izdelati podrobne načrte za melio- 
racijska dela na tem področju. 

Poljedelstvo 
4. Povečati s krčenjem gozda na relativnih gozdnih 

tleh ter z izvajanjem melioracijskih in regulacijskih del 

kmetijsko površino    Povečati površino  orne   zemlje  v 
okviru kmetijske površine na 330.000 ha. 

Dvigniti z uporabo selekcioniranih semen, z boljšim 
obdelovanjem in večjo uporabo umetnih gnojil hektarski 
donos pri žitu za 25 do 34%, pri industrijskih rasili- 
nah za 13 do 29%, pri krompirju za 54% in pri krmilnih 
rastlinah za 36 do 43% v primeri e povprečjem v letih 
1930—1939. 

5. Povečati, kljub zmanjšanju posejanih površin, z 
večjim hektarskim donosom proizvodnjo /.ita za 1.500 va- 
gonov ali za 18% v primer1! z letom 1939. 

6. Povečati površino zemljišč za industrijske rastline 
za 11.300 ha. ' 

Uvesti poskusno gojitev sladkorne pese v okrajih 
Lendava, Murska Sobota, Radgona, Ptuj, Ljutomer, Ma- 
ribor okolica, Slov. Bistrica, Konjice, Celje okolica, Krško, 
Ljubljana okolica in razviti gojitev sladkorne pese v 
okrajih, kjer bodo dani pogoji. Doseči do leta 1951 povr- 
-•IK> 6.000 ha sladkorne pese s pridelkom 210q na 1 ha. 

Razširiti gojitev lanu in povečati posejano površino 
za 1.500 ha. 

Obnoviti nasade hmelja in doseči površino 2.000 ha. 
Uvesti v okraju Črnomelj poskusno saditev tobaka 

in razširiti njegovo gojitev v celoti na 400 ha. 
7. Povečati površino, posejano e krompirjem, na 

64.300 ha in dvigniti proizvodnjo s povečanjem hektar- 
skega donosa na 100 q na 64.000 vagonov letno. Proizva- 
jati izbrano seme za lastne potrebe in za potrebe drugih 
ljudskih republik. 

Povečati pridelek fižola na letnih 750 vagonov. 
Razširiti gojitev zelja in s povečanjem hektarskega 

donosa dvigniti pridelek na 6.000 vagonov letno. 
Povečati z večjim številom toplih gred, z intenzivnim 

obdelovanjem in izdatnejšim gnojenjem proizvodnjo ze- 
lenjave in sočivja za preskrbo mest in industrijskih 
središč. 

8. Povečati pridelovanje krme na njivah na površino 
75.000 ha. Povečati površino detelje za 65%, površino 
lucerne za 111% v primeri z letom 1939. Razširiti go- 
jitev strniščnih krmilnih rastlin. 

Povečati pridelek sena z boljšo nego travnikov na 
26 q na ha. Povečati z melioracijskimi deli površin« in 
izboljšati donosnost pašnikov. 

Sadjarstvo in vinogradništvo 
9. Povečati v petletki število sadnega dr u via za 

194.000 dreves v primeri z letom 1946 in dviumti kako- 
vost sadja. Saditi v posameznih sadnih predelih tiste vr- 
ste sadja, ki v njih najbolje uspevajo. Pospeševati v vino- 
gradniških legah saditev strnjenih nasadov breskev. 

Uničiti ameriškega kaparja s čiščenjem in škrop- 
ljenjem sadnega drevja. Povečati pridelek sadja z izbiro 
ustrezajoeih sadnih sort, s sistematičnim zatiranjem sad- 
nih boiezni in škodljivcev ter z rednim gnojeniom za 
30% v primeri s povprečjem iz let 1930—1939. Doseči 
za obnovo in nadaljnji dvig sadjarstva do leta 1951 skup- 
no proizvodnjo 1,100.000 sadik. 

10. Dvigniti v primeri s povprečjem iz let 1930 do 
1939 proizvodnjo vina za 22% jn povečati količino grozdja 
za potrošnjo za 159%. 

Zagotoviti s pospešenim povečevanjem površine trs- 
nic in matičnjakov čim hitrejšo pomnožitev produkcije 
trsnega materiala. Povečati do leta 1951 površino trsnic 
od 2.1 na 58 ha, površino matičnjakov od 16 na 62 ha, 
površino matičnih nasadov za pridobivanje kakovostnih 
cepičev od 6 na 25 ha, vse to v primeri z letom 1946. 
Povečati proizvodnjo cepljenk na 8,400.000 komadov v 
letu 1951. 
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Izvršiti za zagotovitev kvalitetnega napredka vino- 
gradništva inventarizacijo vinogradov in vinogradniških 
področij in saditi nove nasade izključno v vinogradni- 
ških legah. Izboljšati zaradi dviga kakovosti vina kletar- 
stvo in urediti vzorne kleti. Uvajati mehanizirano obde- 
lovanje vinogradov 

živinoreja 

11. Dvigniti živinorejo številčno in kakovostno s po- 
večanjem števila dobrih plemenjakov. z izboljšanjem 
veterinarske službe, s skrbnejšo nego živine in s poveča- 
njem krmilne baze tako. da bo vrednost živinorejske pro- 
izvodnje v letu 1951 presegla predvojno proizvodnjo 
za 15%. 

12. Povečati število konj v letu 1951 na 55.000, goved 
na +50.000, prašičev na 450.000 ter ovac na 80.000 glav. 

Vzgojiti dobro plemensko govejo živino za lastne 
potrebe in za potrebe drugih ljudskih republik. Razvi- 
jati gojitev mesnatega tipa prašiča in zagotoviti v letu 
1951 pogodbeno vzrejo 100.000 pitanih prašičev. Razširiti 
zaradi preskrbe industrije s čim večjo množino volne 
gojitev ovac v vseh krajih, ki imajo primerne ovčje 
pašnike. 

Dvignili število in donosnost perutnine ter razširiti 
gojitev kuncev in drugih malih živali. 

13. Povečati obenem s pomnožilvijo številčnega sta- 
nja tudi produktivnost živine. Zmanjšati z omejitvijo 
kužnih bolezni in z razširitvijo umetnega oplojevanja 
jalovost krav tako, da se bo v letu 1951 na 100 krav 
doseglo 75 telet nasproti 68 v letu 1939. 

Dvigniti proizvodnjo mleka od 1.8 milijona hI na 
2.5 milijona hI, volne od 51 ton na 152 ton, jajc od 
68 milijonov komadov na 125 milijonov komadov in mesa 
od :><i.0W) fon na of).000 ion. 

11. Dogi aditi veterinarski zavod in povečati število 
veterinarskih bolnic. Zgraditi omrežje veterinarskih am- 
bulane \n živinorejskih postaj. 

15. i Razvijati sladkovodno ribarstvo, povečati število 
vališč in dvigniti površino in donosnost ribnikov. 

Mehanizacija in kemizacija kmetijstva 

16. Pospešiti tehnični dvig in napredek kmetijstva z 
dobavo večjega števila strojev, večje množine mineralnih 
gnojil, sredstev za zatiranje rastlinskih bolezni in škod- 
ljivcev in zdravil za živino. 

Dobaviti na novo kmetijstvu 160 traktorjev, 900 mla- 
tilii -, IOUKI plii;>o\. 1.200 sejalnih strojev, i.090 kosilnih 
in žetvenih strojev, 300- trierjev. Povečati število kme- 
tijskih strojnih postaj in razširiti mrežo traktorskih bri- 
gad. Povečati storilnost traktorjev od 123 pogojnih ha v 
letu 1946 na 300 v letu 1951. 

Oskrbeti kmetijstvo v letu 1951 z 38.000 tonami mi- 
neialnih gnojil m 4.900 tonami raznih sredstev za zatira- 
nje rastlinskih bolezni in škodljivcev. 

Državna kmetijska posestva 

17. Usmeriti državna kmetijska posestva na proiz- 
vajanje selekcioniranih semen, kakovostnih sadnih sadik, 
trsnih cepljenk in izbrane plemenske živine za preskrbo 
kmetijskih gospodarstev. 

Povečati površino, določeno za proizvodnjo izbranih 
njivskih semen, za 167% in površino za proizvodnjo iz- 
branih vrtnih setnen za 50%. Razširiti'do leta 1951 pro- 
izvodnjo kakovostnih semen na 72% njivske površine 
državnih posestev. 

Povečati na državnih kmetijskih posestvih hektarski 
donos plenice na 24 q, ječmena na 22 q, ovsa na 19 q, 
koruze na 29 q, sladkorne p.ese na 240 q, hmelja na 14 q, 

krompirja na  180 q. fižola  ua 22 q, zelja na  240 «j. de- 
telje na 60 q in lucerne na 75 q. • 

Povečati z vključitvijo državne zemlje na izseljenem 
Kočevskem v državno kmetijsko gospodarstvo v Kočevju 
kmetijsko površino državnih posestev na 22.500 ha. Pove- 
čati število plemenskih goved na državnih posestvih 
1.9 krat, ovac 24 krat in prašičev 4.27 krat v primeri z 
letom 1946. 

Kmečke delovne zadruge 

Ustanavljati in razvijati kmečke delovne zadruge in 
jim nuditi strokovno in gmotno pomoč ter jim zagotoviti 
potrebni material in kredite za popravo starih in posta- 
vitev novih objektov, za nabavo strojev, orodja in ple- 
menske živine, za napravo vzornih vinogradov in sadov- 
njakov ter za izvedbo čim večje mehanizacije. 

Usmerjati proizvodnjo kmečkih delovnih zadrug v 
bližini mest k večji gojitvi vrtnin, pospeševati pri vino- 
gradniških in sadjarskih delovnih zadrugah saditev več- 
jih strnjenih nasadov, ki omogočajo mehanizacijo dela in 
vključiti kmečke delovne zadruge v pridelovanje selek- 
cioniranih semen in trsnega in drevesnega materiala. 

15. člen 

Gozdarstvo 
1. Pogozditi 9.700 ha starih posek, požpanih gozdov, 

goličav in krasa, med drugim kraška zemljišča v okrajih 
Črnomelj, Novo mesto in Rakek. Opuščati postopno smre- 
kove sestoje na rastiščih., ki so za njihovo gojitev nepri- 
merna. Gojiti v večji meri listavce, zlasti hitro rastoče 
vrste. Pretvarjati čiste sestoje iglavcev v višinskih pre- 
delih v mešane sestoje, /.lasti - prime-avaujem bukve. 
Med iglavci v večji meri gojiti macesen in v mešanih 
sestojih duglazijo. 

Pogozdovati z modernimi metodami jeseni in po- 
mladi in v večji meri uporabljati setev. Investirati za 
pogozdovanje 84 milijonov dinarjev. 

Urediti ustrezno gozdno semenarno ter načrtno raz- 
mestiti in obdelali gozdne drevesnice. 

Izvajati sečnjo gozdov tako, da se v največji meri 
zagotovi prirodno pomlajevanje. 

Izvesti obsežna dela za varstvo lai pred vetrom in 
vodo ter za varstvo kmetijskih tal. -komunikacij in zgradb 
pred naplavinami hudournikov in plazovi, zajeti vsaj 
polovico vseh registriranih hudourniških predelov, med 
temi predele Save Dolinke, Kamniške Ristrice, Savinje, 
Dravinje, Krke, Meže in območje Ljubljanskega barja. 
Investirati za to 80 milijonov dinarjev. 

Premeriti, popisati in določili prirast 5n donos na 
površini najmanj 360.000 ha gozdov in gozdnega zem- 
ljišča. Posvetiti posebno skrb ureditvi privatnih gozdov. 
Investirati za urejanje 20 milijonov dinarjev. 

Razviti v čim večji meri znanstveno delo na področju 
gozdarstva. 

Organizirati v Ljubljani za znanstvena raziskovanja 
na področju gozdarstva znanstveni institut z laboratori- 
jem, na terenu pa postaviti raziskovalne postaje in usta- 
noviti raziskovalne ploskve. 

2. Zmanjšati odpadke pri sečnji, spravljanju lesa iz 
gozdov in predelavi, odpadke pa uporabljati za indu- 
strijsko in obrtno predelavo. 

Zmanjšati uporabo drv v mestih in industrijskih sre- 
diščih v letu 1951 za 240.000 prm v primeri z leto» 
1939 ter jih nadomestiti z drugimi gorivi. 

Zmanjšati s tipizacijo porabo lesa pri gradbenih 
konstrukcijah, v gradbenem mizarstvu in pri izdelavi po- 
hištva. Podaljšati s konserviranjem lesa njecovo trajnost. 
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i. Uporabljati motorne in električne ročne žage ta 
meliti ri i /^i i i'\<) in racionalizacijo delu v üH/.(UI ;ii v obratili. 
Preskrbeti gozdarstvo e potrebnim številom stalnih in 
prenosnih dvigal in tako mehanizirati nakladanje in 
prekladanje za 30%. Z gozdnimi in kamionskinu cesta 
mi razširiti dosedanjo transportno mrežo, posebno na 
Pohorju, Boču. Menini. Jelovici in v kočevskem bazenu. 

Nabaviti za prevoz lesa traktorje, kamione in žič- 
nice ter izgraditi gozdne ceste v skupni vrednosti 240 
milijonov dinarjev. Pripraviti najmanj 30% vseh motor- 
nih vozi) za pogon na oglje in les. 

Zgraditi poslovna, stanovanjska in gospodarska po- 
slopja, delavske hiše in lovske koče v skupni vrednosti 
90 milijonov dinarjev. 

Urediti gozdno pašo in steljarjenje. Organizirati 
službo za varstvo pred požarom in pred lubadarji. 

16. člen 

Javni avtomobilski promet 
1. Organizirati na novo in izpopolniti javni avtomo- 

bilski promet za dopolnitev in razbremenitev železni- 
škega prevoza na kratke razdalje. Koordinirat, avtomo- 
bilski tovorni promet za boljše izkoriščanje avtomobil- 
skega parka in organizirati okrajna in mestna provozna 
podjetja. 

2. Povečati •••••• število kamionov v javnem pre- 
vozništvu od 156 v letu 1946 na 626 v letu 1951. Dvig- 
niti odstotek sposobnih kamionov od 72% v letu 1946 na 
85% ter povečati odstotek izkoriščanja v obe smeri od 
62% na 75% v letu 1951. Povečati za dosego racional- 
nosti tni'wporta število prikolic na 120. 

3. Povečati s pomnožitvijo števila avtobusov od 95 
na 240 število avtobusnih linij od 64 v letu 1946 na 120 
v letu 1951. Upoštevati pri uvajanju novih linij zvezo 
bolj oddaljenih krajev z upravnimi, gospodarskimi in 
kulturnimi središčL 

Investirati za izvršitev teh nalog v javni avtomobil- 
ski promet 500 milijonov dinarjev. 

Ceste 

4. Izvršiti v dopolnitev zveznega cestnega programa 
avtostrade Ljubljana—Zagreb in modernizacije ceste 
Postojna—Maribor ter zaradi povečanja predvsem avto- 
mobilskega cestnega prometa modernizacijo cestišča na 
republiškem cestnem omrežju. 

Izvršiti med drugimi modernizacijo na cestah Št. Pe- 
ter—Solčava, Maribor—Radgona. Novo mesto—Črnomelj 
Lesce—Bohinj, Maribor—Dravograd. 

5. Zgraditi na novo cesto Šoštanj—Crna in zasavsko 
cesto Sava—Zagorje. 

6. Izboljšati in povečati okrajno in krajevno cestno 
omrežje. 

7. Investirati v ceste republiškega in lokalnega po- 
mena 790 milijonov dinarjev. 

17. člen 

Delo in kadri 
1. Zagotoviti stalno povečanje produktivnosti dela z 

uvedbo čim večje mehanizacije, novih delovnih metod, 
novih tehnoloških procesov in delovnih norm, s poveča- 
njem kvalifikacije delavcev in s polnim izkoriščeujem 
delovnega časa. Izpopolniti sistem progresivnega plače- 
vanja pri prekoračenju norm, kakor tudi sistem podelje- 
vanja nagrad inženirskemu in tehničnemu osebju za 
izvedbo in prekoračenje plana. 

2. Usposobiti za zagotovitev p te na 45.000 novih kvali- 
ficiranih delavcev. Povečati število vajencev in število 
učencev v nižjih industrijskih in rudarskih šolah. Izpo- 
polniti vajeniško šolstvo. Izvesti množično izobrazbo pol- 
kvalificiranih delavcev s široko mrežo tečajev v vseh 
podjetjih in dvigniti njihovo strokovno usposobljenost na 
raven kvalificiranih delavcev. Usposobiti v posebnih 
tečajih čim večje število kvalificiranih delavcev posebne 
strokovne usposobljenosti. Usposabljati kvalificirane de- 
lavce v višjih tečajih za voditelje. Povečati v proizvodnji 
Število ženskih delovnih moči. 

3. Povečati število srednjega strokovnega kadra za 
s.ooo. Zgraditi v ta namen tehnično srednjo šolo in od- 
preti srednjo veterinarsko šolo. Zagotoviti poleg rednega 
šolanja na srednjih strokovnih šolah povečanje srednjega 
strokovnega kadra z organiziranjem posebnega pouka za 
dvig nižjega strokovnega kadra na raven srednjega stro- 
kovnega kadra. 

4. Usposobiti do leta 1951 na vseh fakultetah 2.100 
višjega strokovnega kadra. Dograditi in izpopolniti na 
tehnični fakulteti v Ljubljani institute in laboratorije. 

5. Povezati pouk s praktičnim delom v gospodarstvu 
in usposobiti med šolanjem kadre za neposredno vklju- 
čitev v proizvodnjo. 

6. Zagotoviti ustrezen življenjski standard predvsem 
v prehrani, preskrbi in stanovanju ter v zadovoljitvi kul- 
turnih potreb vsakemu delovnemu človeku, zaposlenemu 
v izvajanju petletnega plana, da se mu omogoči čim 
uspešnejše izvrševanje  njegovih  nalog. 

Graditi za delavce in nameščence v produkciji ter 
za njihove družine potrebna stanovanja, ustanavljati 
menze, domove kulture, domove igre in dela ter otroške 
jasli. 

18. člen 

Znižanje proizvajalnih stroškov 
1. Poceniti na podlagi povečanja produktivnosti in 

znižanja polne lastne cene predmete široke potrošnje ta 
s tem zvišati realno mezdo. 

2. Uvesti in voditi v podjetjih sistematično evidenco 
in kalkulacijo, postaviti in izboljšati delovne in mate- 
rialne norme. 

3. Povečati produktivnost dela in znižati lastno ceno 
/. i/.lx>lwitiiem kvalifikacije delavcev, s tekmovanjem in 
udarniŠtvom, s krepitvijo delovne discipline In z izbolj- 
šanjem delovnih pogojev, nadalje z racionalizacijo in 
mehanizacijo proizvodnje, s polno izrabo tehnične zmog- 
ljivosti podjetij, z izboljšanjem organizacije podjetij, z 
zmanjšanjem praznega teka in izgube časa, z izboljša- 
njem kvalitete surovin, polfabrikatov. pomožnega mate- 
riala, goriva itd. ter z varčevanjem, boljšim izkorišča- 
njem materiala in odpadkov in končno z zmanjšanjem 
količine odpadkov in škartnih proizvodov. 

4. Poenostaviti s standardizacijo in tipizacijo suro- 
vin, polizdelkov in končnih izdelkov produkcijo in izme- 
njavo produktov, znižati lastno ceno, omogočiti znižanje 
prodajne cene ter doseči hkrati izboljšanje kakovosti 
izdelkov. 

5. Znižati polno lastno ceno e povečanjem produk- 
tivnosti dela za 62% v industriji in rudarstvu, za 45% 
v gradbeni stroki, z znižanjem materialnih stroškov in 
s povečanjem obsega proizvodnje, ne upoštevajoč zni- 
žanje zaradi pocenitve materiala: v industriji za 25%, v 
rudarstvu za 16%, v gradbeni stroki za 30% v primeri e 
cenami v začetku leta 1947. 

Znižati stroške trgovine v letu 1951 pod 8% pro- 
dajne cene. na drobno. 
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19. člen 

Komunalno gospodarstvo 
1. Zgraditi na novo, powvat] m i/beii-ati -, mc-tili 

trgih in industrijskih naseljih vodovode, kanalizacijo, 
javna kopališča, pralnice, prometne naprave (avtobus, 
trolejbus in tramvaj), cestno razsvetljavo, tržnice, na- 
sade in parke za fizkulturo in počitek. 

2. Organizirati in povečati na mestnih tržiščih pre- 
skrbo z mesom, sadjem, kmetijskimi pridelki, mlekom in 
ribami. Izboljšati in povečati obstoječo omrežje plinskih 
vodov in kakovost plina. Zgraditi, izboljšati in pove- 
čati klavnice in hladilne naprave. Organizirati v mestih 
in industrijskih središčih velike mestne pralnice z obrati 
za kemično čiščenje, barvanje, šivanje in likanje. 

3. Zgraditi vodovode v okrajih, kjer primanjkuje 
vode (Metlika, Suha Krajina, Novo mesto) ter izboljšati 
in povečati vodovodno omrežje v mestih in industrijskih 
naseljih. V ta namen obnoviti, izboljšati, povečati in na 
novo zgraditi 140 km vodovodov. Mesta in industrijska 
središča oskrbeti s kanalizacijskim omrežjem v dolžini 
74 km. 

Izboljšati notranji mestni promet, predvsem v Ljub- 
ljani in v Mariboru s povečanjem tramvajskih in uvedbo 
trolejbusnih prog ter z izpopolnitvijo mestnih avtobus- 
nih linij. Obnoviti, izboljšati in na novo zgraditi 87 km 
ulic in 87 km cestne razsvetljave v mestih in industrij- 
skih središčih. 

4. Investirati poleg prispevka zvezne industrije za 
komunalna gospodarstva Ljudske republike Slovenije v 
znesku 201 milijon dinarjev za izvršitev navedenih nalog 
480 milijonov dinarjev. 

Glavno mesto Ljubljana 
5. Za pospe, en industrijski, gospodarski in kulturni 

razvoj glavnega mesta Ljubljane bo investiranih iz virov 
Ljudske republike Sloveniije v industrijo 1.300 milijonov 
dinarjev, v univerzitetne, znanstvene, kulturne in gospo- 
darske ustanove 1.041 milijonov dinarjev, v stanovanja in 
komunalne naprave 1.200 milijonov dinarjev, v reprezen- 
tativne in administrativne zgradbe 300 milijonov dinar- 
jev in v zdravstvo 100 milijonov dinarjev, tako da bodo 
znašale celotne republiške investicije na območju ljud- 
skega odbora glavnega mesta Ljubljane blizu 4 milijarde 
dinarjev. 

Da se bodo zgradbe iz teh investicij kakor tudi iz 
zveznih investicij na področju Ljubljane (železnica, stav- 
be zveznih ustanov, stanovanjske zgradbe itd.) gradile 
po enotnem urbanističnem načrtu, se postavlja uradu za 
regulacijo Ljubljane naloga, izdelati enoten regulacijski 
načrt za glavno mesto Ljubljano in prevzeti nadzorstvo 
nad njegovim izvajanjem. 

20. člen 

Obnova, gradnja stanovanj 
in javnih poslopij 

1. Obnoviti do leta 1951 vsa med vojno porušena 
stanovanjska in gospodarska poslopja na podeželju. Na- 
domestiti do konca leta 1949 v mestih in industrijskih 
središčih vso med vojno izgubljeno stanovanjsko po- 
vršino. 

2. Zgraditi iz republiških sredstev v mestih in indu- 
strijskih središčih stanovanjska poslopja ter pridobiti 
v mestih 470.000 m8 novo zazidane stanovanjske povr- 
šine. Investirati v ta namen 1.630 milijonov dinarjev. 

3. Poceniiti v teku petletke gradbene stroške od 3.500 
na 2.700 dinarjev za 1 ms, da se omogoči gradnja sta- 
novanj v večji meri, 

4. Izgraditi zavod za preiskavo materiala ter ga 
vključiti v eksperimentalna znanstveno-tehnična dela za 
proizvajanje novega, boljštega in cenejšega gradiva na 
podlagi domačega materiala in odpadkov. 

5. Zgraditi v glavnem mestu Ljubljani zgradbe za: 
Prezidij Ljudske skupščine Ljudske  republike Slo- 

venije, 
Ljudsko skupščino Ljudske republike Slovenije, 
Predsedstvo vlade   Ljudske republike   Slovenije in 

zgradbi dveh ministrstev; 
na področjih okrajnih odborov: 
pet upravnih zgradb in 
pet zgradb okrajnih sodišč, 

21. člen 

Prosveta in kultura 
1. Dvigniti v petih letih splošno kulturno raven ljud- 

stva. Uresničiti lOOodstotno osnovnošolsko obveznost. Za- 
jeti v više organizirane sedemletne osnovne šole (sedem- 
letke) in nižje srednje šole 75% šoloobvezne mladine. Z 
dopolnilnimi tečaji doseči pri mladini, ki je leta 1947 
dopolnila 21 let, izobrazbo najmanj Štirih razredov 
osnovne šole. 

Organizirati v Ljubljani višjo pedagoško šolo in uspo- 
sobiti za poučevanje na sedemletnih osnovnih šolah (se- 
demletkah) poleg rednih absolventov še 400 izrednih iz 
vrst osnovnošolskega učiteljstva. 

2. Obnoviti in -izširiti omrežje šolskih in drugih 
kulturnih ustanov z investicijami 1.065 mil.jonov dinarjev. 

Investirati 565 milijonov dinarjev za šole, internate 
in učila. Obnoviti na osnovnih šolah 551 in zgraditi 506 
učilnic. Preseči predvojno stanje srednješoli-kih učilnic 
za 56 razredov. 

Investirati 237 milijonov dinarjev za zgraditev hidro- 
tehničnega laboratorija, metalurškega instituta, elektro- 
tehničnega oddelka tehniške fakultete in v dograditev 
kemičnega in rudarskega instituta. Zgraditi v dopolnitev 
ljubljanske univerze še eno fakultetno poslopje. Adapti- 
rati zgradbo in izpopolniti institute akademije znanosti 
in umetnosti v Ljubljani. 

Investirati za kulturo in umetnost 135 milijonov di- 
narjev in s tem dograditi Moderno galerijo, preurediti 
Ljubljanski grad v muzej narodnega osvobodilnega boja, 
preurediti narodne muzeje, zgraditi osrednji državni ar- 
hiv in obnoviti oziroma zgraditi 61 zgradb za domove 
ljudske prosvete. Pričeti v letu 1950 v Ljubljani z grad- 
njo nove opere. 

Investirati za razvoj kinematografije 80 milijonov 
dinarjev; s tem zgostiti omrežje kinematografov za 60% 
tako, da se bo spremenilo območje enega kinematografa 
od 18.000 prebivalcev v letu 1946 na 10.000 prebivalcev v 
letu 1951. Povečati število potujočih kinematografov na 
10. Povečati razvoj kinofikacije ozkega filma za 75% 
tako, da bo število aparatur naraslo od 43 v letu 1946 
na 75 v letu 1951. 

Usposobiti filmsko podjetje >Triglav film« do leta 
1951 za proizvodnjo 25 različnih filmov (umetniških, kul- 
turnih in dokumentarnih) na normalnem traku in 24 raz- 
ličnih filmov (šolskih, prosvetnih, znanstvenih) na ozkem 
traku. 

3. Zgraditi za razvoj fizkulture v Ljubljani stadion, 
drsališče in šolo za fizkulturo, v Mariboru stadion, v 
Celju plavalni bazen, v Planici skakalnico in športni dom, 
v Bohinju sankališče. Obnoviti planinske domove in koče 
in zgraditi manjše fizkulturne naprave drugod v Slo- 
veniji ter v ta namen investirati polog zveznih sredstev 
48. ••••••• dinarjev, i* republiških virov. 
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22. čleD 

Radio 
1. Dograditi 20 kilovatno oddajno postajo, da se 

omogoči boljši sprejem v Sloveniji in izven meja države. 
2. Okrepiti in izpopolniti relejne postaje Maribor in 

Slov. Primorje nad 10 kilovatov. Vzpostaviti brezžično 
povezavo z ultrakratkimi valovi z drugimi radijskimi 
oddajnimi postajami v državi. 

3. Izpopolniti oddajnik Ljubljane II. ter staviti v 
obrat naprave novega radijskega doma v Ljubljani do 
leta 1951. 

4. Uvesti celodnevni program Ljubljane I. in pro- 
gram postaje Ljubljane II. 

5. Omogočiti največjo širino sprejema z ureditvijo 
zvočnih postaj v podjetjih, šolah in naseljih. 

6. Organizirati za reportažne prenose posebne sku- 
pine in jih opremiti s snemalniki ter s prenosnimi oddaj- 
nimi napravami. 

23. člen 

Zdravstvo in socialno skrbstvo 
1. Pridobiti z dograditvijo kliničnih bolnišnic v Ljub- 

ljani, bolnišnice v Mariboru, Celju, Ptuju in v Murski 
Soboti 1120 novih bolniških postelj in s tem število po- 
stelj na 1000 prebivalcev dvigniti od 3.78 v letu 1939 na 
4.53 v letu 1951. 

2. Zgradita za boj proti tuberkulozi pljučne oddelke 
na ljubljanski kliniki, v Mariboru, Celju, Ptuju, Murski 
Soboti, Brežicah in v Novem mestu in 8 protituberkuloz- 
nih dispanzerjev. 

3. Investirati v te namene zdravstva poleg investicij 
socialnega zavarovanja iz zveznih virov 268 milijonov 
dinarjev iz republiških sredstev. 

4. Na področju socialnega skrbstva: 
Omogočiti invalidom s prešolanjem vključitev v go- 

spodarsko delavnost, težkim invalidom pa zagotoviti do- 
stojen azil. Pričeti v ta namen z zgradnjo centralnega 
invalidskega doma v Ljubljani. 

Obnoviti in na novo organizirati za mladino, po- 
trebno zdravstvene okrepitve, počitniške planinske in 
obmorske kolonije. Zgraditi v zvezi s tem v Ljubljani 
prehodni mladinski dom. 

Zvišati število postelj v domovih za onemogle za 700. 
Investirati za izvršitev teh nalog v socialno skrbstvo 

122 milijonov dinarjev. 

24. člen 

Trgovina, preskrba in turizem 
1. Posvetiti preskrbi širokih ljudskih množic naj- 

večjo pozornost. Povečati v zvezi z nalogami za dvi« živ- 
ljenjskega standarda med izpolnjevanjem petletnega 
plana celotni blagovni promet po obsegu in vrednosti v 
skladu z nalogami, ki jih predvideva občedržavnj pet- 
letni plan. 

Opuščati postopno z dvigom proizvodnje v kmetij- 
stvu in industriji, sistem racionirane preskrbe z živežem 
in industrijskimi izdelki. 

2. Organizirati hitro, ceneno in pravilno distribucijo 
blaga za široko potrošnjo s smotrnim neposrednim pre- 
vzemanjem blaga pri proizvajalcu. 

Razviti in, povečati omrežje trgovin na debelo in 
drobno ter v ta namen pridobiti 35.000 m2 skladiščne 
površine v mestih in okrajih. 

Izboljšati preskrbo industrijskih naselij z organiza- 
cijo tovarniških magazinov. 

Izboljšati preskrbo mest, trgov in podeželja z organi- 
zacijo zadružne in privatne trgovske mreže. 

3. Zagotoviti v trgovini čimbolj kulturno postrežbo 
in povečati izbiro blaga. 

4. Povečati zamenjavo blaga med deželo in mestom. 
5. Dvigniti tujski promet z igraditvijo državnih hote- 

lov in gostišč in s pritegnitvjo zasebnega gostinstva. 
Izboljšati postrežbo gostov in nuditi delovnemu ljud- 

stvu možnost udobnega oddiha. 
Načrtno podaljšati letno in zimsko turistično sezijo 

ter usposobiti gostinske obrate in zdravilišča za zimsko 
obratovanje. 

Obnoviti planinske koče in domove. 

DRUGI DEL 

Pregled proizvodnje po panogah 
25. člen 

Industrijska proizvodnja 
Odnos v °/e 

1939 1951    1951:1939 

Rudarstvo: 
rjavi premog (ton)   .... 198.000 260.000 181 
lignit (ton)  13.000   46.000 354 
kaolin (ton)  4.635*   9.300 201 
barit (ton)  656*   9.200 1.402 

2. Električne centrale 
proizvodnja  (v 1000 kWti) .     25.436   88.000    346 

3. Kovinska industrija: 
vijaki, žeblji, zakovice (ton)' . Î.055    2.400    227 

od tega lokalna  350 
železni odlitki (ton) .... 688    9.520 1.619 

od tega lokalna ..... 810 
* Podatki iz leta •& 

drugi kovinski odlitki (ton) 
od tega lokalna  

instalacijski material, arma- 
ture in fitingi (ton) . . . 
od tega lokalna  

radiatorji (v 1000 m2)  .   .   . 
vodne turbine (ton) .... 
gradbeni stroji (ton).... 
gradbeno in mizarsko okovje 

(ton)       
od tega lokalna  

kmetijski stroji in orodje: 
krampi, lopate, grablje, vile 

(ton)       
od tega lokalna  

v tem: 
srpi (v 1000 komadov)'.   .   . 
koge. „(y. lppp •••••••). «  •  • 

Odnoi v '/o 
1939 1951 

1.900 
15 

195111939 

126 740 
25 

587 

30 135 225 
70 2.500 3.571 

2.790 

528 1.850 
100 

350 

941 2.480 
30 

264 

328 870 265 
519 660 m 
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slamoreznice (komadov) 
od tega lokalna .   .   . 

sekire (ton)  
od tega lokalna .   .   . 

stiskalnice za grozdje in sadje 
(komadov)  
od tega lokalna .... 

avtobusne karoserije    .   . 
lokalna (komadov)     .   . 

kamionske karoserije   .   . 
lokalna (komadov)     .   . 

tehtnice (komadov) .   .   . 
od tega lokalna .... 

posoda (ton)  
kolesa (komadov) . . . 
pisalni etroji (komadov) i 
elp'drični kuhalniki (l-nnad.) 

lokalna  
električni Hkalniki (komadov) 

lokalna  

4. Kemična industrija: 
formalin (ton)  
umetne smole (ton) . . . 
organske barve (ton) . • 
žveplena kislina (ton) .   . 
litopon  (ton)  
mineralne barve, suhe (ton) 

od tega lokalna (ton) 
barve, laki in emajli  (ton) 
kolofonija in terpentin (ton) 
mil" (ton)  
kini (ton)  
pasta za čevlje (ton) .   .   . 

od tega lokalna .... 
strešna  lepenka  (zvitkov) 
plin. lokalna (v 1000 ms) . 
plinski  koks, lokalna (ton) 
katran,  lokalna   (ton)   .   . 
katran, smola,  lokalna   (ton) 
katran olja. lokalna (ton) .   . 
bencol  in  homologi,  lokalna 

(ton)  

5. Industrija gradbenega mate- 
riala; 
zidaki (milijonov komadov) 

od tega lokalna  
strešniki  (milijonov komad.) 

od tega lokalna .   . 
apno (ton)    .... 

od tega lokalna .   . 
hidrirano apno (ton) 
umetni brusi (ton) .   .   . 
umetne plošče (v 1000 m8) 

6. Lesna industrija: 
rezan les (v 1000 m3) . . 
zaboji (v 1000 ms). . . . 
vezane plošče (m*) . . , 
lesonit plošče (ton) . . . 
okna in vrata (komadov) . 

od tega lokalna.... 
pohištvo, stanovanjsko  (gar 

nitur)  
od tega lokalna..... 

pisarniško pohištvo (komad.) 
upognjeno pohištvo (komad.) 
galanterija (v 1000 komadov) 

od tega lokalna •   •   »  •  • 

OdDOi v "(o 

1939 1951 1951:1939 

128 2.600 2.031 
530 

226 700 
10C 

.150 

30S 

850 

500 

500 
2.910 21.000 

4.800 
722 

5.101 6.170 
50.000 
10.000 

2.000 

10.000 

2.000 
400 

1.000 

121 

2.053 4.000 195 
141 610 433 

1.540 2.310 
330 

150 

449 2.600 
200 

579 

2.610 6.000 230 
1.263 1.400 111 
310 342 

60 
180.000 

110 

3.550 5.760 162 
4.850 7.900 163 
272 440 

550 
400 

162 

35 

72        200 278 
54        108 200 
26         46 177 
15         35 233 

39.000 110.000 282 
50.000 
20.000 

108       550 509 
13     1.100 8.461 

268* 
42* 

1.200* 
1.400* 
8.970* 
8.970* 

300 
60 

9.600 
8.400 

73.000 
13.000 

112 
143 
800 
600 
814 
145 

1.055* 17.800 1.687 
655*   5.000 763 

6.000* 15.000 250 
126.000*300.000 238 

1.823*   2.226 122 
323*      513 159 

JPedatki is leta 1946, 

merila (v 1000 komadov) .   . 
pete in kopita (v 1000 parov) 

7. Tekstilna industrija: 
bombažna preja (ton) . . 
volnena preja (ton) . . . 
lanena preja (ton) . . . 
konopljena preja (ton) . . 
bombažne tkanine (v 1O00 m 

od tega lokalna .... 
volnene tkanine (v 1000 m) 

od tega lokalna .... 
lanene tkanine (v 1000 m) 
konopljene tkanine (v 1000 m 
nogavice (v tisočih parov) 

od tega lokalna 
trikotažno perilo (ton) 
vrhnje pletenine (ton) 
konfekcija (v 1000 m) 

od tega lokalna .   . 
žima, lokalna  (ton) .   .   .   . 
prešite odeje, lokalna (komad.) 

8. Usnjo in obutev: 
spodnje usnje (ton) . 

v tem krupona 
tehnično usnje (ton) . 
zgornje usnje (v milij. dms) 
v tem od drobnice 
jermenje (ton) .   .   . 
čevlji   i  usnjenimi    podplati 

(parov)      .... 
v tem gojzarjev 

strojena kožuhovina. 
lokalna  (komadov) 

9. Živilska industrija: 
špirit, surov (hI) .   . 
kvas (ton)    .... 

od tega lokalna .   . 
pivo (v 1000 hI)   .   . 

od tega lokalna .   . 
žganje in druge močne alko- 

holne  pijače, lokalna   (hI) 
jedilno olje (ton) .   .   . 

od tega lokalna .   .   . 
brezalkoholne pijače (hI) 

od tega lokalna .   .   . 
marmelade tn   pulpe,   mark 

(ton)     ....... 
od tega lokalna .... 

bonboni (ton)  
od tega lokalna.... 

keksi (ton)   ...... 
od tega lokalna .... 

testenine (ton)  
od tega lokalna .... 

kavni nadomestki (ton)   . 
od tega lokalna .... 

konservirano meso (ton). . 
klobase (ton) ..... 

od tega lokalna .... 
gorčica, lokalna (ton)1 . . 
konservirano sočivje (ton) 
predelava    mleka,    lokalna 

(ton)  

Stran 223 

Odiioi v °/( 

1939 1951 1951:1931 

60(1* 7<>i. 117 
1.500* 1.700 113 

4.121 Ö.850 166 
325 1.290 397 
374 750 201 
21* 450 206 

27.434 49.000 179 
5.000 5.500 110 
523 1.670 319 
50 60 120 

775 900 116 
445 850 191 

3.700 3.800 103 
800 950 

400 
200 

119 

4.0OÜ 15.000 375 
4.000 5.000 

88 
8.400 

125 

505* 2.050 406 
183* 797 436 
150* 400 267 
21.7 '  74 341 
12* 24 200 
84* 130 155 

496.330*900.000    181 
11.353*200.000 1.762 

3.000* 30.000 1.000 

9.000 12.000 133 
444 1.220 

600 
275 

65 200 
15 

11.000 

308 

828 1.180 
290 

6.500 
870 

7.200 
270 

143 

375 970 
900 
590 
275 

259 

3.600 6.900 
1.480 

192 

863 2.150 
760 
780 

1.10G 
250 
120 

3.020 

249 

31.500 
* Podatki iz leta 1946. 
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26. cien 

Kmetijska proizvodnja 
Poljedelstvo Ođno»v "'• 

18SS 1951     19311183» 

1. Površine (v tisočih ha): 
Melioracije  in   regulacije do 

leta 1961: 
osuševanje  20 
namakanje  3 

kultiviranje   kraških   steljni- 
kov in pašnikov    .... 10.6 

melioracija planin    .   »   .   . 11 
regulacije .   « 6 
•••••••• površina    .... 314.4     330    105 
Posevki: 
žito        »   .   . 195.9     160      82 
od tega: 

pšenica  65-5      •<>      7Ô 

koruza  43.8      35      80 
oves  22.2       20      90 

IiHiistrijs!    rastline 3.7       15    405 
od tega: 

sladkorna pesa ....   » 6 
lan  1           2.5 250 
hmelj  1.9        2    105 
tobak    ........ 0.4 

Vrtnino 69.2       80    116 
od tega: 

krompir  58.3       64.3 110 
Krmilne rastlino 45.6       75    164 
od tega: 

detelja  27.2       45    165 
lucerna  7.1       15    211 

Hektarski    donos    (v    stotih) 
(v  prvem  stolpcu   povprečje 
1930 do 1939): 
žito: 

pšenica     ....... 9.7       13    134 
koruza o   . 13.4       18    134 
oves  8.P       U    125 

Industrijsko rastline 
sladkorna pesa ...... 210 
lan  6.8        7.5 129 
hmelj  9.7      11    113 
Vrtnino 
krompir  65        100    154 

Krmilne rastlino 
detelja  33 45     136 
lucerna  35 50    143 

3. Proizvodnja (v 100 stotih): 
Žito  19.513 21.000 103 
od tega: 

pšenica     ....... 6.014 3.500 108 
koruza  5.908 6.300 107 
oves    . 2.057 2.200 107 

Industrijsko rastlino 
sladkorna pesa  12.600 
lan    i 64.2     186    341 
hmelj  184       220    120 

Vrtnine 
krompir   ........ 37.500 64.000 171 
fižol  654 750 136 
zelje  3.500 6.500 186 

* Eodatki is te.ta l•. 

Krm'lne rastline 
detelja .    ...... » » 

1939 

Ö.96U 
2.518 

6.721* 

8.518* 
664* 
802* 
213» 
173* 
224* 
132* 

u 
1• 

20.2ÒO 
7.500 

6.915 

8.600 
700 
780 
230 
230 
235 
140 

3I1U»   V   "(• 

1951:1939 

298 

Sadjarstvo in vinogradništ 
. Sadno   drevje,   všteval   mia 

drevesca, ki še ne rodijo: 
(v lOOO komadov)    .   .   . 
od  tesa : 

jablane  
hruške in kutine   .   .   . 

vo 
da 

103 

102 
105 
97 

češnje in višnje ..... 
marelice in breskve .   . 

108 
133 
105 
106 

Proizvodnja sadja (v 100 sto- 
tih)    (v   prvem   stolpcu   po- 
vprečje 1930 do 1939): 
od  tega : 

5.619 

3.633 
836 
623 
194 

40 
148 
145 

120* 

5.724 

4.182 
290 

7.300 

4.900 
850 
680 
250 
240 
200 
180 

400 

7.380 

6.100 
750 

130 

135 
hruške in kutine   .   . 
oešplje in slive •   .   .   , 
češuje In višnje .   .   . 
marelice in breskve .   . 

) 

102 
109 
129 
600 
135 

kostanj  
3. Proizvodnja sadik 

(v 1000 komadov): 

4. P. lizvodnja grozdja    (v 
stotih)  (v prvem etolpcu 
vprečje 1930 do 1939): 
od tega: 

1(K 
po- 

124 

333 

129 

122 
grozdje za potrošnjo .   . 259 

j. Proizvodnja cepljcnk (v 100C 

proizvodnja   ključev   (v   100C 

) 

) 

» 

300* 

1.200* 
16* 

2.1 

8.400 

18.300 
62 

*     58 

2.800 

1.525 
povina mafičnjakov (ha] 
površina trsnic (ha) .   . » 

887 
2.762 

Živinoreja 

1. Stovilo živine (v 1000): 
konji  52 55    106 
od tega kobile  27 26      96 
goveda         375       450    120 
od tega krave  200 235 117 
prašiči  312 450 144 
od tega plemenske svinje .   . 75 62 83 
ovce       84 80 235 
od f^ga ovce za pleme ... 18 43 239 
perutnina  1.201 1.6ÖÖ 133 
čebele ~ panji  85 120 141 

2. Produktivnost živine: 
letna  proizvodnja  mleka na 

kravo (litrov)       1.100     1.300    118 
letna proizvodnja jajc na ko- 

koš (komadov)  70       100    143 
letna   proizvodnja   volne   na 

ovco (kg)  1.5        1.9 127 

* Podatki iz leta 1846. 
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Od nos T °/i> 

1939 19•. 951:1939 

3. živinorejska proizvodnja: 
meso (v 100 stotih)  .... 3.(300 3.900 109 
mast  (v  100 stotih)  .... 785 790 101 
mleko   (v   100 hI)  18.400   25.000 136 
volna (v 100 stotih) .... 5.1 15.2 298 
jajca tv milijonih)    .... 68 125 184 
med  (v 100 stotih)  .... 41.6 70 168 
kože. velike (v 1000 komadih) 150 160 107 
kože. male (v 1O00 komadih) 90 365 406 

4. število   veterinarskih   ambu- 
lane: 11* 28 255 
število živine na eno ambu- 

82* 36 44 

D. PovrŠina ribnikov (ha) .   .   . 64* 150 234 

število vališc  9* 10 111 

3Ielianizacija in kemizacija 
kmetijstva 

1. Kmetijske strojne postaje: 
štev.  kmetijskih strojnih  po- 

6* 8 133 
157* 300 191 

površina, obdelana e traktor- 
ji, preračunana na pogojne 
hektarje (v 1000 ha) .   .   . 29* 75 259 

pogojno oranje na 1 traktor 
(ha)  123* 300 244 

2. Kmetijski stroji in orodje: 
dobava v petletki: 

10.000 
sejalni stroji  1. 200 
kosilni in žetveni stroji .   . 1 09(1 

901) 
300 

3 l'o-"ba     mineralnih     gnojil 
(ton)  4.600   . 38.000 826 

4 1'oraba   sredstev   za   zatiranje 
rastlinskih bolezni in škodljiv- 
cev: 
modra galica (ton)   .... 1.400 1.500 107 
žveplo, žvepleni preparati in 

500 2.500 500 
pepein    in    druga    sredstva 

(ton)        15 900 6.000 

Državna kmetijska posestva 
1. Kmetijska površina (v tisočih 

6.9 22.5 326 
od tega: 

2.2* 3.4 155 
vinogradi in sadovnjaki .   . 1.2* 1.3 108 
travniki  2* 10.3 515 

Ï.5* 7.5 500 

2. Proizvodnja izbranih njivskih 
semen (v 1000 ha)    .... 0.9* 2.4 267 

o. Proizvodnja   izbranih vrtnih 
semen (v 1000 ha)   .... 0.04* 0.06 150 

k Število živino (V 1000); 
0.5* 0.5 100 

goveda .••••»«•« l!9* 5.6 295 
0.4* 10   2.500 
1.1* 5.8 527 

» Eodalki Sg leta •& 

"27. člen 

Gozdarska proizvodnja 
Odnos v »/, 

19W !•'•        1W1H'.:9 

1.1011* 1 0411 163 

4*         14 350 

2.641* 2.350 89 

1.540* 1.300 84 

5* 8     160 
57* 80     140 
76* 36       47 

563* 315       56 

17* 36     212 
16* 600 3.750 

promet 
Odnoi T »/» 

1939 1951      1951:1939 

1'ognzdPtia   |,(i\''4tia   (ha) 
pridelam-   «ozdrie   -sadike   (v 

milijonih   komadm)   . 
lesna rna-^a za -ečnjo (v  1000 

m3)   
od   tega  za   načrtno distri 
bucijo    •   •        •    • 

od -ortimentov za načrtno <li 
stnbnciio med drugim pro- 
izvesti   (v  KHK) m3)    .    . 
hlodov  za  lupljenje    .    . 
hlodov za žage. listavci . 
lesaneya  lesa     .... 
drv  (v   1000 prm)  .    .    . 
žagarski   odp.cfki    za   čelu 
lozo (v 1000 prm) .    .    . 
proizvodnja smole (ton) 

28. člen 

Javni avtomobilski 

1. Kamioni: 
skupno -levilo v javnem pro- 

metu   
-kupno -levilo prikolic .    .    . 

2. Avtobusi v  javnem   prometu: 
potniški avtomobili v javnem 

prometu  

3. Odstotek sposobnih kamionov 
(v  %)        
nosilnost kamionov  (ton)  .    . 
avtobusi na rednih linijah    • 
število linij   
izkoriščeni avtodnevi    .   .   . 
odstotek izkoriščanja    •   •   • 

29. člen 

Znižanje polne lastne cene 

Povprečno polno lastno ceno v začetku leta 1S17 je 
treba do konca leta 1951, brez upoštevanja znižanja cen 
materiala, znižati: 

v kovinski industriji za 23% 
v industriji gradbenega materiala za   .   .   26% 
v kemični industriji za   ......   .   25% 
v lesni industriji za   ..,,...,   26% 
v tekstilni industriji za   . 
v usnjarski industriji za . 
v živilski industriji za .   . 
v grafični industriji za   . 
v rudarstvu za        .   .   . 

156* 626 401 
30* 90 300 

.95* 240 252 

45* 340 756 

72* 85 118 
2.5* 4 160 

73* 220 301 
64* 120 188 

208* 300 144 
61* 75 123 

Ì.O /O 

20% 
24& 
12% 
16% 

* Podatki iz leta 1•. 
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TRETJI   DEL 

Izpolnitev in  uresničenje plana 
30. čleD 

Vlada LRS bo izvedla vse potrebne ukrepe za 
uresničenje tega plana. 

V ta namen bo vlada: 
a) določala in izvajala tekoče enoletne republiške 

gospodarske plane; 
b) dajala splošna navodila za izdelavo petletnega 

in enoletnih gospodarskih planov ljudskih odborov; 
c) izdajala uredbe, odredbe in navodila za izpolni- 

tev plana; 
•) skrbela za udeležbo širokih ljudskih množic pri 

uresničenju petletnega plana; 
d) izvajala vrhovno nadzorstvo nad uresničenjem 

plana, 

31. člen 

Izpolnitev nalog in lolžnosti, določenih a tem pla- 
nom in s predpisi, ki bodo izdani na podlagi tega plana, 
pomeni dolžnost in čast slehernega državljana. 

Vse uradne osebe in vsi državljani so dolžni vestno, 
disciplinirano in pravočasno izpolniti naloge in dolžnosti, 
ki jim bodo naložene za izpolnitev petletnega plana. 

Vsakdo, ki sodeluje pri uresničenju tega plana in 
planov ljudskih odborov, je odgovoren za pravilno in 
racionalno izkoriščanje surovin, energije, proizvajalnih 
sredstev in delovnih moči, za pravilnost in smotrnost 
investicij kakor tudi za vzdrževanje dosežene kakovosti 
izdelkov in za njeno stalno izboljševanje in izpopolnje- 
vanje. 

32. člen 

.Vse gospodarske organizacijske enote državnega, 
zadružnega in zasebnega sektorja bodo uživale pri ures- 
ničenju svojih nalog, ki so določene z gospodarskimi 
plani, enakopravnost v pogledu prejemanja sredstev in 
potrebnih pogojev za izpolnitev svojih nalog. 

Država bo skrbela, da bo z gospodarskimi in dru- 
gimi ukrepi podpirala zadružne organizacije in zasebne 

proizvajalce, zlasti kmetovalce in oV'rtnik'e pri izpolnitvi 
nalog, ki so določene v gospodarskih planih. 

33. člen 

Vsi državni organi so dolžni omogočiti tn pomagati 
sindikalnim in drugim ljudskim organizacijam organizi- 
rati socialistično tekmovanje delavcev, kmetov, delovne 
inteligence in ostalega delovnega ljudstva za izpolnitev 
in prekoračenje tega petletnega plana. V ta namen je 
treba dvigati ter nagrajevati udarnike, izumitelje in naj- 
boljše delavce ter določati vsakemu plačo po njegovem 
delu, 

84. člen 

Izpolnjevanje tega petletnega plana se računa od 
1. januarja 1947. 

35. člen 

Od dneva uveljavitve tega zaltona.se mora vsa go- 
spodarska in druga delavnost (kulturna in prosvetna, 
zdravstvena, znanstveno-raziskovalna in druga) državnih 
organov, ustanov in podjetij ter drugih ustanov, podjetij, 
organizacij in državljanov, ki so k tei delavnosti zavezani 
po tem zakonu ali drugih veljavnih zakonih in predpisih, 
spraviti v sklad z nalogami, ki so določene po tem 
zakonu, in z zakoni in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi. 

Da se delavnost vseh državnih organov spravi v 
sklad z nalogami, ki so določene v petletnem 'lanu, 
morajo vsi ministri in izvršilni odbori ljudskih odborov, 
voditelji vseh uradov, ustanov in podjetij opraviti revi- 
zijo svojih podrejenih uradov, uhanov, podjetij in obra- 
tov in njihovo delo usmeriti k izpolnitvi in prekoračenju 
petletnega plana. 

36. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Glavno mesto Ljubljana dne 2. avgusta 1947. 
U. št. 26/47. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Sekretar: 
France Lubej L r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

Izdaja: >TJradni list LRS«. — Urednik: Ivo Lapajne; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. — Naročnina: me- 
sečno din 24.—, četrtletno dia 70.—, polletno din 135.—, celoletno din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, 
ssaka nadaljnja, spja din 2.—. —  uredništvo "n   'ipravništvo: Ljubljana,   Gregorčičeva ul. 23.   Tel.  ravnateljstvo 49-40, 

«.edngteq 49^0, ußravnistyp. 65-19, Ček. raß. ••-••••. 



Poštnina piaf ana v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 2. avgusta 194? Številka 32. 

VSEBINA: 
182. Ukaz o ustanovitvi ministrstva za lokalni promet vlado 

.    LRS. 
183. Odločba o dodelitvi redne doživljenjske mesečne podpore 

Mariji šalamon, Erni Neuberger, Pepci Žagar in Elizabeti 
Zidanšek. 

.184. Odločba o dedelitvi redne doživljenjske mesečne podpore 
Ivanu in Ivani Sercer, staršem padlega narodnega heroja 
Ljuba ••••••••. 

J85. Odločba o dodelitvi mesečne podpore Stani Rozman, hčer» 
~ M padlega narodnega heroja Staneta Rozmana. 

18G. Uredba o odbiri plemenske živine. 
187. Uredba o ustanovitvi komiteja za kinematograiijo pri vla- 

di LRS. 

Popravek priloge k ukazu o doloPilvi gospodarskih  pod- 
jetij republiškega pomena. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

182. 

Ukaz 
Na podlagi 9. točke 72. člena ustave LRS in 11. točke 

4. člena zakona o Premdiju Ljudske skupščine LRS, po 
predlogu predsednika vlade LRS predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine LRS 

odi ova : 
Iz predsedstva vlade LRS, ministrstva za notranje 

zadeve LRS in ministrstva za trgovino in preskrbo LRS 
se izločijo posli lokalnega prometa in ustanovi posebno 
ministrstvo za lokalni promet vlade LRS. 

Ustroj in pristojnost ministrstva za lokalni promet 
predpiše z uredbo vlada LRS. , 

Glavno mesto Ljubljana dne 26. julija 1947. 
Ü. št. 25/47. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE; 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r, Josip Vidmar 1. r. 

183. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu predsedstva 
Preziidija Ljudske skupščine LRS za reševanje prošenj 
in pritožb, poslanih LjudsM skupščini LRS, izdaja pred- 
sedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

odločbo 
o dodelitvi rediie doživljenjske mesečne podpore 
Mariii Šalamon, Erni Neuberger, Pepci Žagar 

Elizabeti Zidanšek 

1. člen 
Dodeljuje se redna doživljenjska, •••••••. podpora, 

in sicer; 

1. Mariji Salamon iz Trbovelj 11/129 v znesku 
din 4000.— (štiri tisoč); 

2. Erni Neuberger iz Ljubljane, Vilharjeva 
cesta št. 21, v znesku din 3000.— (tri tisoč); 

3. Pepci Žagar iz Ljubljane, Nunska ulica št. 17, 
v znesku dün 4000.— (štiri ftisoč) in 

4. Elizabeti Zidanšek iz Medloga pri Celju y 
znesku din 4000.— (štiri tisoč). 

2. člen 

S to odločbo ugasnejo pravice do drugih podpor 
in pravice do pokojnine, pridobljene na podlagi zako- 
nov LRS. 

S. člen 

Izplačevanje podpore se začne s 1. julijem 1947. 

4. člen 

To odločbo bo izvršil minister za finance LRS. 

5. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRSc 

Glavno mesto Ljubljana dne 24. julija 1947. 
U. št. 22/47. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

SeEretar: 

France Lubej 1. r. 

Za predsednik. 
podpredsednik : 

Edvard Kocbek L& 
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184. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu predsedstva 
Prezid:ja Ljudske skupščine LRS za reševanje prošenj 
in pritožb, poslanih Ljudski skupščini LRS, izdaja pred- 
sedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

odločbo 
o dodelitvi redne doživljenjske mesečne podpore 
Ivanu iu Ivani Šerccr, staršem padlega narodnega 

heroja Ljuba Šercerja. 

1. člen 

Dodeljuje se redna dožvljenjska mesečna podpora 
zakoncema S e r e e r Ivanu in Ivani roj. Bodin iz Ljub- 
ljane, Hotimirova ulica 12, v znesku din 1900.— (en tisoč 
devetsto). 

2. člen 

Izplačevanje podpore se začne s 1. julijem 1947, 

3. člen 

To odločbo bo izvršil minister za finance LRS. 

4. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Glavno mesto Ljubljana dne 24. julija 1947. 
Ü. št. 23/47. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Sekretar: 
Franco Luboj L r. 

Za predsednika 
podpredsednik: 

Edvard Kocbek 1. r. 

185. 

Sa podlagi 1. člena zakona o pooblastilu predsedstva 
Prezidija Ljudske skupščine LRS za reševanje prošenj 
in pritožb, poslanih Ljudski skupščini LRS, izdaja pred- 
sedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

odločbo 
o dodelitvi mesečne podpore Stani Rozman, 

hčerki padlega narodnega heroja Staneta Rozmana. 

1. člen 

Dodeljuje se mesečna podpora Stanj Rozman iz 
Ljubljane, Cimpermanova ul. št. 1, v znesku din 2000.— 
(dva tisoč). Podpora se dodeljuje do 18. leta starosti, 
v primeru šolanja pa še za čas rednega študija. 

2. člen 

Izplačevanje podpore se začne s 1. julijem 1947. 

8. člen 

Io odločbo bo izvjršil minister, za finance LRS. 

4. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradneni listu 
LRS«. 

Glavno mesto Ljubljana dne 24. julija 1947 
U. st. 24/47. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Sekretar. 
Franco Lubej 1. r. 

Za predsednika 
podpredsednik: 

Edvard Kocbek 1, r. 

UREDBE, ODREDBE, NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

180. 

Da se zagotovi uresničenje nalog petletnega plana 
na področju živinoreje, izdaja vlada LRS po 19. točki 
44. člena ustave LRS na podlagi 1. člena zakona o po- 
oblastilu vladi LRS za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva ter po 1. členu zakona o po- 
oblastitvi vlade l.KS in njenih članov za določanje kazni 
za upravne prekrške 

uredbo 
o odbiri plemenske živine 

Ì. člen 

Za pleme se smejo uporabljati samo priznani (licen- 
cirani) plemenjaki: žrebci, biki, merjasci in ovni. 

Priznavan jo razpisuje ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo v sporazumu z okrajnimi izvršilnimi odbori 
redno po enkrat na leto, po potrebi pa tudi večkrat. 

Priznavanje se vrši komisijsko in javno. 

2. čler. 

K priznavanju morajo prignati lastniki oziroma 
oskrbniki: 

vse žrebce, nad IVa leta stare, 
vse bike. nad 1 leto stare, 
vse merjasce, nad 6 mesecev stare, 
vse ovne, nad 9 mesecev stare. 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo je pooblaščen, 
da določi po predlogu pristojnih okrajnih izvršilnih od- 
borov za posamezne okraje ali predelo okrajev, v katerih 
je običajna reja neskopljenih žrebcev, bikov ali ovnov za 
delo ali meso, da za tako živali odpade obveznost pri- 
gona k priznavanju. 

3. člen , 

Priznani smejo biti po pravilu samo plemenjaki, • 
imajo rodovnik. Ce ni zadostnega števila takih plemenja- 
kov, se lahko priznajo tudi plemenjakii brez rodoynika. 
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Za vsakega priznanega piemenjaka izda okrajni iz- 
vršilni odbor lastniku oziroma oskrbniku »pripustnico« 
k; velja /-a določeno dobo in za določen okoliš. 

Pripustnica izgubi veljavo s potekom dobe, /• ka 
tero je izdana, kakor tudi, če se proda plemenjak v drug 
okoliš. 

Okrajni izvršilni odbor lahko razveljavil in odvzame 
pripustnico, če postane plemenjak po priznanju nespo- 
soben za plemenitev, kakor tudi, če se ugotovi, da nje 
gova plemenska vrednost ne ustreza. 

4. člen 

Ce zahteva priznavalna komisija, odredi okrajni iz- 
vršilni odbor, da morajo biti živali, ki jih je ocenila komi- 
sija kot stalno nesposobne, skopljene (kastrirane). Dolž- 
nost skop ljenja odpade, če se lastnik oziroma oskrbnik 
živali zaveže, da jo bo prodal za zakol v roku, ki mu ga 
določi okrajni izvršilni odbor. 

Skopljenje se ne sme odrediti za žrebce, bike in 
ovne, za katere.velja izjema drugega odstavka 2. člena, 
in za žrebce, ki so vzrejeni za športne namene. 

Ce se nepriznani žrebci, biki, merjasci ali ovni upo- 
rabljajo za plemenitev, odredi okrajni izvršilni odbor 
njihovo skopljenje. 

5. člen 

Zoper ocenitev priznavalne komisije, zoper razvelja- 
vitev pripustnice (četrti odstavek 3. člena), kakor tudi 
zoper odredbo okrajnega izvršilnega odbora glede skop- 
ljenja je dopustna pritožba na ministrstvo za kmetijstvo 
in gozdarstvo v 15 dneh po ustni ali pismeni sporočitvi 
ocenitve, razveljavitve oziroma odredbe. 

6. člen 

Okrajni izvršilni odbori morajo skrbeti, da bo v po- 
sameznih okrajih zadostno število priznanih plemenja- 
kov. tako da pride: 

na 50 plemenskih kobil po en žrebec, 
na 60 do 80 krav in teljc po en bik, 
na 30 do 50 plemenskih svinj po en merjasec, 
na 30 do 50 ovac po en oven. 
Okrajni izvršilni odbori predpišejo skočnino v skladu 

s pravilniki in po navodilih ministrstva za kmetijstvo 
en gozdarstvo. 

7. člen 

•vlinister za kmetijstvo in gozdarstvo je pooblaščen, 
aa predpiše: 

1. pravünik za priznavanje (licenoiranje) plemenja- 
kov (1. člen) in za razveljavljenje izdanih pripustnic 
(četrti odstavek 3. člena); 

2. pravilnik o vzdrževanju državnih, zadružnih in 
zasebnih plemenjakov ter o načinu plačevanja skočnine. 
(drugi odstavek 6. člena); 

3. pravilnik o odbiri in razmnoževanju plemenske 
živine visokih proizvajalnih sposobnosti na državnih 
kmetijskih posestvih ter v zadružnih in zasebnih gospo- 
darstvih. 

8. člen 

Kdor prekrši določbe te uredbe ali na njeni pod- 
lagi izdane predpise, se kaznuje z denarno kaznijo do 

3ÜU0 dinarjev ali s kaznijo odvzema prostosti, ali s kaz- 
nijo prisilnega dela brez odvzema prostosti do 2 mese- 
cev, kolikor dejanje n. kaznivo po strožjih predpisih. 

Denarne kazni gredo v korist okrajnih ljudskih od- 
borov za povzdigo živinoreje. 

9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS<. 

Ljubljana dne 23. julija 1947. 
Št. S-zak. 395. 

Minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS: 

Ing. Jože Levstik 1. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

187. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
in v zvezi z 2. točko 21. čiena zakona o petletnem planu 
LRS izdaja vlada LRS 

odredbo 
o ustanovitvi komiteja za kinematografijo pri vladi 

LRS 

1. člen 

Pri vladi LRS se ustanovi komite za kinematografijo. 

2. člen 
Naloge komiteja so: 
1. ekrb za plansko kinofikacijo Slovenije (ustanavlja- 

nje in organizacija kinematografov); 
2. usmerjanje produkcije in razdeljevanje filmov ter 

nadzor nad produkcijo in razdeljevanjem filmov; 
3. upravno operativno vodstvo podjetja za razdeljeva- 

nje filmov LRS in podjetja za proizvodnjo filmov > Tri- 
glav film« Ljubljana. 

Komite dela po splošnih navodilih komiteja vlade 
FLRJ za kinematografijo. 

3. Člen 

Komite sestavljajo: predsednik, tajnik in potrebno šte- 
vilo članov, ki jih imenuje predsednik vlade LRS. 

4. člen 

Komite ima svoj predračun dohodkov in izdatkov. 
V letu 1947 bo razpolagal komite s proračunskimi 

sredstvi, ki mu jih da na razpolago minister za finance 
LRS. 

Predsednik komiteja je odredbodajalec pri izvajanju 
proračuna. 

5. člen 

Podjetje za razdeljevanje filmov LRS in podjetje za 
proizvodnjo filmov »Triglav film« Ljubljana preideta iz 
pristojnosti ministrstva za prosveto y gris:tojnost komi- 
teja. 
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6. člen 

Podrobnejše predpise o organizaciji in delu komiteja 
predcnše predsednik vlade LRS. 

7. člen 

Ta uredba ve 
LRS*. 

wj-<e v »Uradnem listu 

Ljubljana dne 2. avgusta 1947, 
St. S—•••. 415. 

Za ministra 741 presveto LRS 
podpredsednik vlade LRS: 
Dr. RwHj Marijan 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

Popravek 

Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS je 
ugotovilo, da je v prilogi k ukazu Prezidiija Ljudske 
skupščine LRS z dne 30. novembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 279/76-46) med podjetji republiškega pomena pod 
št. 17 ime podjetja napačno označeno. Zato daje tale 

popravek: 

V prilogi k ukazu o določitvi gospodarskih podjetij 
republiškega pomena z dne 30. novembra 1946, Ur. list 
LRS št. 279/76-46, je pod 17. točko navedeno podjetje 
napačno označeno kot >lng. Cmak Henrik — Celje 
okolica«. Pravilno se mora glasiti »Cmak Ivan — Gomil- 
eko, okraj Celje okolica«. 

Glavno mesto Ljubljana dne 28. julija 1947. 

Iz sekretarijat« Prezidija 
Ljudske skupščine LRS 

Pregled »Uradnega Usta FLKJ« 

Št. 62 z dne 25. julija 1947: 

448. Uredba o načrtnem razvidu preprodaje proizvodov. 
449. Uredba o ustanovitvi tajništva za personalno službo 

pri vladi FLRJ. 
450. Odredba o odkupu belih žit. 
451. Odredba o dopolnitvi odredbe o cenah za oskrbo v dr- 

žavnih gostinskih podjetjih v zdraviliških, kopaliških 
in turističnih krajih v sezoni 1947. 
Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o izdajanju pomorskih knjižic. 

Št< C3 z dne 29. julija 1947: 

452. Uredba o tretjih spremembah in dopolnitvah začas- 
ne tarife davka od prometa proizvodov. 

453. Navodilo za carinjenje umetnega vlakna za predivo. 
454. Odločba o odpravi carinarnic dn otvoritvi novih ca- 

rinskih razdelkov. 
455. Navodilo za uporabo 2., 3. in 4. člena uredbe o ure- 

ditvi plač in dodatkov šoferjev, sprevodnikov in šo- 
ferskih pomočnikov. 

456. Odločba o uporabi pravilnika o razglašanju udarni- 
kov na mladinski progi šamao-Sarajevo pri graditvi 
gozdnih poti in komunikacij. 

Št. 64 z dne 1. avgusta 1947: 

457. Temeljna uredba o načrtovalni stroki. 
458. Temeljna uredba o gradbeni stroki. 
459. Uredba o poštni, telegrafski in telefonski stroki. 
460. Temeljna uredba o geodetski stroki. 
461. Temeljna uredba o geološki stroki. 
462. Odločba o spremembah in dopolnitvah ',')rit> za dolo 

in delovne pogoje za prevozno delava v morskih 
lukah, prMaiah ter v carinskih, javnih in zasebnih 
skladiščih. 

Izdaja-     Uradni   list   LRS«.  — 
•••••  din  24.- 
vsaka nadaljnja pola din 2. 

ust   LRS«.  -   Urednik:   Ivo  Lapajne;  tiska   Prosvetna  tiskarna  — oba  v  Ljubljani   —   Naročnina:   me- 
öeirtlptDo diu   70.—,  polletno din 135.—, celoletno din 260.— .  Posamezna številka:  prva polu  din  2.50, 

—   uredništvo  in   upravnišU'0:  Ljubljana,   Gregorčičeva  ul. 23.   Tel,  ravnateljstvo 49-40, 
uredništvo 4.9-80, upravnjifep. 65-28, .Cejt, •••. .60—404033. 



Poštnina plaćana • gotovini. 

ADNI 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 9. avgusta 1947 
É      • 

Števiika 33. 

VSEBINA 
188. Ukaz o določitvi republiške in okrajne pristojnosti çlede 

upravljanja stanovanjskih zgradb, ki so državna last. 
189. Ukaz o določitvi republiških in okrajnih organov za uprav- 

ljanje zgradb, ki so državna last. 
190. Odredba o odkupu klavne živine v območju LRS v gospo- 

darskem  letu 1947/48. 

191. Odredba o pristojnosti ministrstva za komunalno zadeve 
LRS v obrtno pravnih zadevah. 

192. Odredba o ureditvi mletja žita in plačilu mlevnine' v go- 
spodarskem letu 1947/48. 

193. Navodilo krajevnim (rajonskim, mestnim) ljudskim odbo- 
rom glede izdajanja potrdil invalidom, pred odhodom na 
zdravniški pregled, da eo res vojaški vojni invalidi. 

••••1• LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

188. 

Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LRS ter 19. toč- 
ke 4. člena in 7. člena zakona o Prezidiju Ljudske skup- 
ščine LRS izdaja predsedslvo Prezidija Ljudske skupščine 
LRS po 3. členu ukaza Prezidija Ljudske skupščine FLRJ 
z dne 11. julija 1947 o določitvi zvezne pristojnosti glede 
upnu Ijauja -lano\aniskih /.gradu, ki so državna last 
(Uradni list FLRJ it. 436/59-47) po predlogu vlade LRS 

ukaz 
o določitvi republiške hi okrajiie pristojnosti glede 
upravljanja stanovanjskih zgradb, ki so državna last 

1. člen 

Vlada LRS sme odrediti, da preidejo državne zgrad- 
be, v katerih stanujejo delavci in uslužbenci republiških 
državnih organov, ustanov in državnih gospodarskih 
podjetij republiškega pomena, iz uprave ljudskih odbo- 
rov v republiško pristojnost. 

2. člen 

Okrajni izvršilni odbori smejo z odobritvijo vlade 
LRS odrediti, da preidejo državne zgradbe, v katerih sta- 
nujejo delavci in uslužbenci okrajnih ljudskih odborov 
ter njihovih organov, ustanov in gospodarskih podjetij, 
iz uprave krajevnih ljudskih odborov svojega območja 
v okrajno pristojnost. 

Isto smejo odrediti mestni ljudski odbori glede dr- 
žavnih zgradb, ki so v upravi rajonskih aH krajevnih 
ljudskih odborov svojega območja. 

3. člen 

Republiški državni organi, okrajni ljudski odbori, 
ustanov© in državna gospodarska podjetja republiškega 
oziroma okrajnega pomena, ki gradijo zgradbe ali v znat- 
ni meri popravljajo že obstoječe zgradbe, ki so državna 
last, za stanovanjske potrebe svojilwlplavcev in usluž 
bencev, eo organi za upravljanje teh zgradb. 

, 4. člen 

Vse druge stanovanjske zgradbe, ki so državna last, 
upravljajo krajevni oziroma četrtni ljudski odbori, v ka- 
terih območju so zgradbe. 

5. člen 
c 

Spori, Id nastanejo med državnimi organi, državnimi 
ustanovami in državnimi gospodarskimi podjetji glede 
razmerij, urejenih s tem ukazom aH s predpisi, izdanimi 
na podlagi tega ukaza, se ••••• po določbah zakona o re- 
ševanju premoženjskih sporov z razsodništvom. 

6. člen 

Vlada LRS izda natančnejše predpise za izvajanje te- 
ga ukaza. 

7. člen 

LRS« 
Ta ukaz velja od dneva objave v i Uradnem listu 

Glavno mesto Ljubljana dne 5. avgusta 1947. 
U. št. 27/47. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 

France Lubej 1. r. 

Za predsednika 
podpredsednik: 

Edvard Kocbek 1. •. 

189. 

Na podlagi 10. točke 72 člena ustave LRS ter 19. toč- 
ke 4. člena in 7. člena zakona o Prezidiju Ljudske skup- 
ščine LRS izdaja predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine 
LRS po 5. členu ukaza Prezidija Ljudske skupščine FLRJ 
z dne 11. julija 1947 o določitvi zveznih organov za uprav- 
ljanje zgradb, ki so državna last (Uradni Ust FLRJ St. 
437/59-47) po predlogu vlade LRS 
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ukaz 
o določitvi republiških in okrajnih organov za uprav- 

ljanje zgradb, ki.so državna last 

1. člen 

Državne zgradbe v upravi ljudskih odborov, njihovih 
organov ali ustanov, v katerih so pisarne in drugi uradni 
prostori republiških organov in njihovih ustanov, preide- 
jo v tridesetih dneh po uveljavitvi tega ukaza v upravo 
republiških organov oziroma ustanov, ki so v teh zgradbah. 

2. člen 

Ce imajo zgradbe ali jih v znatni meri upravljajo 
republiški organi ali ustanove skupno z lokalnimi orga- 
ni ali ustanovami, so ti organi oziroma ustanove skupni 
upravni organi. 

Državni organi in ustanove, ki skupno upravljajo 
zgradbe, so odgovorni za del zgradbe, ki ga imajo in 
upravljajo. Ta del zgradbe morajo v redu vzdrževati, po- 
pravljati in podobno. 

Preden se ustanovi skupna uprava za zgradbe, morajo 
državni organi in ustanove določiti svoje medsebojne 
pravice in obveznosti. Lahko določijo, da prevzame le 
en organ oziroma ustanova vse naloge, ki se tičejo vzdr- 
ževanja, popravil in investicij, in sicer tako, da morajo 
drugi za vzdrževanje zgradbe prispevati sorazmerno z 
obsegom prostorov v zgradbi, ki jih uporabljajo. 

Q 3. člen 

Določbe 1. in 2. člena tega ukaza se ne uporabljajo 
takrat, tadar so pisarne ali uradi republiških organov le 
začasno v zgradbah, ki so državna last in ki jih uprav- 
ljajo lokalni organi ali ustanove, oziroma, če jih samo 
v neznatni meri uporabljajo. 

4. člen 

Ob enakih pogojih, kot so navedeni v 2. členu tega 
ukaza, preidejo v 30 dneh po uveljavitvi tega ukaza v 
upravo okrajnih oziroma mestnih ljudskih odborov, nji- 
hovih organov oziroma ustanov zgradbe, ki so v upravi 
krajevnih oziroma četrtnih ljudskih odborov, organov ali 
ustanov. 

Določba 3. člena se uporablja tudi tu. 

5. člen 

Sponi, ki nastanejo med državnimi organi in usta- 
novami glede razmerij, urejenih s tem ukazom, se rešijo 
po določbah zakona o reševanju premoženjskih sporov 
z razsodništvom. 

6. člen 

Predpise za izvajanje tega ukaza izda vlada LRS 
oziroma organ, ki ga vlada za to pooblasti. 

7. člen 

Ta ukaz velja od,dneva objave v >TJradnem listu 
LRS« 

Glavno mesto Ljubljana dne 5. avgusta 1947. 
H. št. 28/47. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Za predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej 1. r, Edvard Kocbek J, r» 

•••. OđBEBBE. K&VODILAIN OüLüCBE 

VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

190. 

Vlada Ljudske republike Slovenije izdaja po pred- 
logu ministra za trgovino in pieskrbo LRS 

odredbo 
o odkupu klavne živine v območju LKS v gospodar- 

skem letu 1947/48 

'. 1. Člen 

Zarad; zagotovitve redne preskrbe prebivalstva z 
mesom in kritja potreb JA morajo pooblaščena odkupna 
podjetja odkupiti na področju okrajnih ljudskih odborov 
potrebne količine klavne živine,1 določene po posebnem 
planu za odkup, ki bo okrajnim ljudskim odborom m 
navedenim podjetjem sporočen. 

2. člen 

Po planu določene količine morajo biti odkupljene od 
1. avgusta do 31. decembra 1947, in to po planih za po- 
samezna razdobja (časovnih planih), ki jih morajo sestanti 
okrajni izvršilni odbori ob sodelovanju s pooblaščenimi 
odkupnimi podjetji na podlagi skupnega plana za pre- 
skrbo z mesom in plana za odpremo. 

Minister za trgovino in preskrbo LRS izda plan za 
preskrbo z mesom in plan za odpremo, ki bo določal na- 
črtni prevoz presežkov klavne živine iz aktivnih krajev 
v pasivne kraje. Na podlagi tega plana morajo okrajni 
izvršilni ljudski odbori -'eslaviti časovni plan za od).up 
v roku. ki jo v 3. členu le «di ed be določen za porazdelitev 
okrajnega odkupnega plana med krajevne ljudske od- 
bore, in z namenom, da se zagotovi redna in stalna pre- 
skrba z mesom. 

3. člen 

Okrajni izvršilni ljudski odbori morajo do ô. avgusta 
1947 pora/deliti predpisane planske količine med kra- 
jevne ljudske odbore in poslati do8. V1U.1947 ministrstvu 
za trgovino in preskrbo razdelilnik, iz katerega bo raz- 
vidno, katere količine so naložene posameznim krajevnim 
ljudskim odborom. Pri porazdelitvi okrajnih planov je 
treba upoštevati gospodarsko strukturo krajev, proizva- 
jalni plan za živinorejo in zahteve JA po klavni živini. 

4. člen 

V plansko količino po 1. členu te odredbe ni zajeta 
količina klavne /jivine, katero bodo oddala državna po- 
sestva in obdelovalne zadruge. Te količine bo naknadno 
določil minister za trgovino in preskrbo sporazumno z 
ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo. 

5. člen 

Podrobna navodila za izvajanje te odredbe izda po 
potrebi minister za trgovino in preskrbo LRS. 

Ljubljana dne 25. julija 1947. 
St. S-zak. 432. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS:    Podpredsednik vlade LRS: 

Joue Fajîar $* jr. Dr. Marijan, Brecelj L jr.. 
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191. 

Po 78. £lenu ustave LRS izdaja vlada Ljudske repu- 
blike Slovenije 

odredbo 
o pristojnosti ministrstva za komunalne zadeve LRS 

v obrtno pravnih zadevah 

1. člen 

Jbrtno pravne zadeve, ki so bile doslej v pristojnosti 
ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS preidejo v 
pristojnost ministrstva za komunalne zadeve LRS. 

2. člen 

iVlinister za komunalne zadeve LRS bo izdajal navo- 
dila za izvajanje te odredbe. 

3. člen 

•• odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 8. avgusta 1947. 
St. S-zak. 424. 

Minister 
za komunalne zadeve LRS: Predsednik vlade LRS: 

Ivan Regent 1. r. Miha Marinko 1. r. 

PRAV!LNIKl,ODREDBE.NAVOmLA,ODLQGB£ 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

192. 

Na podlagi uredbe o mletju žita z dno 4. VI. 1947, 
Ur. list FLRJ št. •86/49-47, izdaja minister za trgovino 
in preskrbo LRS v soglasju z ministrom za trgovino in 
•••••••• FLRJ 

odredbo 
o ureditvi mletja žita in plačilu mlevnine v gospodar- 

skem letu 1947/48 

1. člen 

Mletje žita za merico je za lastne potrebe pridelo- 
valca ali potrošnika prosto tako glede količine, kakor tudi 
glede odstotka mlevskih izdelkov. V teh primerih je do- 
voljena tudi v mlinih udomačena zamenjava žita za moko, 
toda le v mejah količine žita, oddanega v mletev. 

V denarju pobirajo mlevnino samo mlini, ki meljejo 
za pooblaščeno odkupno podjetje. • 

'2. člen 

Mlini,  ki   meljejo  za   mlevnino v   naravi,  smejo 
odtegniti: 

a) pni pšenici in ječmenu: 
10% v obliki zrnja in 
1% za razpršitev. 

b) pri rži, sor/Jei. mešanem žitu, koruz.', prosu, ajdi 
in ovsu: 

Q%  v obliki zrnja in 
2% za razpršitev 

c) za drobljenje koruze: 
6% v obliki zrnja in 
2% za razpršitev. 

Lastnik žita prejme torej za 100 kg žit, navedenih 
pod a) in b), 89kg mlevskih izdelkov, za 100kg koruze 
pod c) 92 kg zdrobljenih koruznih izdelkov. 

Vso nabrano merico morajo mlini izročiti pooblašče- 
nemu odkupnemu podjetju, rzvzemši tiste količine, ki so 
potrebne mlinarjem za preskrbo družinskih članov in 
stalnih delavcev, kolikor niso pridelovalci krušnih žit, 
računajoč 200 kg žita letno za vsakega člana ozi'roma 
stalnega delavca 

Merico oddajo mlini v žitu ali mlevskih izdelkih, ki 
ustrezajo tipom, predpisanim od ministrstva za trgovino 
in preskrbo LRS v soglasju z ministrstvom za trgovino 
in preskrbo FLRJ. 

Mlini, ki ne morejo izdelati mlevskih izdelkov po 
določenih tipih, lahko oddajo mlevnino v žitu, sicer sme 
pooblaščeno odkupno podjetje odkloniti prevzem mlev- 
nine v žitu. 

Pavšalno določevanje in pobiranje merice ni do- 
pustno. 

3. člen 

Mlini, ki meljejo za mlevnino v naravi, vodijo knjigo 
Miilinarski dnevnik" in bloke ^prevzemno oddajni list«, 
knkie predpi.'-e minister za trgovino in preskrbo. Mlini, 
k; meljejo za pooblaščeno odkupno podjetje, vodijo do- 
sedanje knjige »dnevnik mlina« in >mlevski list«. 

4. člen 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo določi in po- 
oblasti mline, k: meljejo za pooblaščeno odkupno pod- 
jetje. Ti mlini morajo imeti na vidnem mestu označbo, 
da meljejo za to podjetje. 

Trgovsko mletje žita je glede načina mletja omejeno, 
in sicer: 

1. od 100kg pšenice hektolitrske teže 76kg z 2% 
primesi se mora namleti: 5 kg bele moke ali zdroba, 
85 kg krušne moke in 9 kg otrobov ob 1% razsipu. Pri 
večji ali manjši hektolitrski teži ee količina bele moke 
poveča oziroma zmanjša za pol kilograma pri vsakem celem 
kilogramu razlike. Pri večjem ali manjšem odstotku pri- 
mesi se količina krušne moke poveča oziroma zmanjša 
za 1 kg pri vsakem celem odstotku razlike; 

2. od 100 kg rži hektolitrske teže 70 kg z 2% pri- 
mesi se mora namleti: 86 kg krušne moke in 12 kg otro- 
bov ob 2% razsipu. Pri večji ali manjši hektolitrski teži 
se količina moke poveča oziroma zmanjša za Va kg pri 
vsakem celem kilogramu razlike. Pri večjem ali manjšem 

odstotku primesi se količina krušne moke poveča oziro- 
ma zmanjša za 1 kg pri vsakem celem odstotku razlike; 

3. od 100 kg koruze se mora namleti: 90 kg moke 
in 8 kg otrobov ob 2% razsipu. Mlini, ki so po uredbi 
o izločanju kalic iz koruze (Ur. list FLRJ št. 33/46) dolžni 
izločati iz koruze kalice, morajo od 100 kg koruze na- 
mleti: 80 kg moke m zdroba ter 18 kg kalie in ©troboy 
ob 2%t razsjfiu. 
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5. člen 

Pri trgovskem mletju žita morajo mlini mleti dolo- 
čene tipe moke in otrobov, ki jih določi ministrstvo za 
trgovino in ••••••••» LRS v sporazumu z ministrstvom 
za trgovino in preskrbo FLRJ. 

Dovoljeno je, da mlini pri mletju moke prekoračijo 
določeni odstotek iz mletja na račun otrobov, če to ne 
škodi kakovosti, ki je določena za razne tipe moke in 
otrobov. 

6. člen 

Presežki, ki nastanejo pri manipulaciji ob priliki 
mletve, pripadajo mlinom, ki so dolžni, da jih 31. VII. in 
31. XII. ugotovijo in izročijo v mlevskih izdelkih za do- 
ločeno ceno žitnemu skladu po pooblaščenem odkupnem 
podjetju. 

7. člen 

Višino mlevnine za mline, ki pobirajo mtevnino v 
denarju, in ceno za žito in mlevske izdelke, ki jih odda- 
jajo pooblaščenemu odkupnemu podjetju mlini po 4. in 6. 
členu te odredbe, določijo oblastva, pristojna za določe- 
vanje cen. 

8. člen 

Kršitve te odredbe „e kaznujejo po zakonu o zatira- 
nju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in go- 
spodarske sabotaže. 

9. člen 

Ko dobi veljavo ta odredba, preneha veljati odredba 
o ureditvi mletja žita in o plačilu mlevnine z dne 14. XI. 
1946, Ur. list LRS št. 269/72—46. 

10. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 4. avgusta 1947. 
S/P št. 6904/1. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Tone Fajfar 1. r. 

193. 

Da se ne bo treba invalidom, ki potujejo v okrajna 
in druga mesta na zdravniški pregled, po tem pregledu 
ponovno vračati nazaj v njihov kraj, da jim krajevni ljud- 
ski odbor na hrbtu zdravniškega recepta potrdi, da so res 
vojni invalidi (12. člen pravilnika o zdravljenju in iz- 
dajanja protez vojaškim vojnim invalidom oziroma 3. člen 
uredbe o načinu pregleda in izplačila receptov in računov 

za zdravljenje invalidov), je komite za varstvo ljudskega 
zdravja pod štev. S/I-8428 z dne 8. VII. 1947 izdal 

navodilo 
da morajo krajevni (rajonski, mestni) ljudski odbori iz- 
dati invalidu na zahtevo že pred odhodom na pregled 
potrdilo, da je res vojaški vojni invalid, da potuje v me- 
sto zaradi zdravniškega pregleda ter da to potrdilo na- 
domešča posebno potrdilo na hrbtu recepta, ki je invalidu 
potrebno za primer, da mu zdravnik po pregledu pred- 
piše zdravila. 

To potrdilo morajo lekarne priložiti receptom ob 
predložitvi računov za stroške zdravil ministrstvu za 
ljudsko zdravstvo. 

Ljubljana dne 2. avgusta 1947 
Štev. 2687/19—V b. 

Minister za ljudsko zdravstvo LRS: 
Dr. Marjan Ahčin 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

St. 65 z dne 5. avgusta 15)47: 

463. Temeljna uredba o stroki kontrole mer in pleme- 
nitih kovin. 

464. Uredba o ustanovitvi Jugoslovanskega dramskega 
gledališča. 

465. Splošna načela za obnovo uničenih rojstnih matičnih 
knjig. 

406. Začasno navodilo za  knjiženje  (wvpreGne  prevozne 
postavke. 

467. Začasno navodilo za knjiženje prispevka v sklad 
vodstva pri državnih rudarskih in industrijskih pod- 
jetjih, ki nimajo načrtnega dobička in ki ga imajo 
premalo, imajo pa pravico do tega prispevka. 

468. Začasno navodilo za knjiženje rabata za proizvode, 
za katere se odrejajo enotne prodajne cene na 
drobno, veljavnega vso 1 ederativno ljudsko republi- 
ko Jugoslavijo. • 

469. Začasno navodilo za knjiženje dobička in izgube pri 
državnih rudarskih in industrijskih podjetjih. 

470. Navodilo o sestavljanju tromesečnega stanja držav- 
nih gospodarskih podjetij v letu 1947. 

471. Odredba o pogojih za sklepanje pogodb o setvi, 
o odkupnih cenah in ugodnostih za pridelovalce in- 
dustrijskih rastlin letine 1948. 

472. Odredba o označevanju' gospodarskega sektorja in 
pomena podjetja ob vplačilu davka od prometa pro- 
izvodov. 

473. Odločba o izplačilu imetnikom >Partizanskega spo- 
minskega znaka 1941« za stroške letnega dopusta. 
Popravek navodila o uporabi norm v gradbeništvu. 

Izdaja: »Uradni list LRS«. — Urednik: Ivo Lapajne; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. — Naročnina: me- 
sečno din 24.—, četrtletno din 70.—, polletno din 135.—, celoletno din '260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, 
Vfiaia nadaljnja pola  din  2,—.  —  Uredništvo  in   npravnistvo    Ljubljani',   firoirorfičeva   ul. 23.  Tel.   ravnateljstvo   49-40, 

uredništvo 49-90. upravnijtvo 55-71). Ček. rač. G0—404033. 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 16. avgusta 194V Številka 34. 

VSEBINA: 
Idi  l-Tavilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o povra-     195. Navodila o nagradah za oddajo kož domače klavne živine. 

' •1• strnšknv ,n «inžhPTia notovania in selitve uslužben-     196. Odločba o spremembi odločbe o odreditvi dostavnih pasov čilu sfrodfcov za službena potovanja in selitve uslužben- 
cem ljudske oblasti in državne uprave LRS z vsemi nje- 
govimi spremembami in dopolnitvami. 

zaradi določitve popusta (rabata)  in pribitka  (marže) za 
trgovska podjetja na drobno z dne 22. IV. 1947. 

PRAVILNIK1,0DREDBE,MV0DILA.0DL0CBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

194. 

Na podlagi pooblastila iz 44. člena pravilnika o po- 
vračilu stroškov za službena potovanja in selitve zveznim 
uslužbencem itd. z dne 22. V. 1945 (Ur. list DFJ št. 
36/1945) ter v zvezi s pravilnikom o spremembi in do- 
polnitvi navedenega pravilnika o povračilu stroškov za 
službena potovanja in selitve zveznim uslužbencem itd. 
z dne 15. VII. 1947 (Ur. list FLRJ št. 61/1947, predpi- 
sujem 

pravilnik 
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o povračilu 
stroškov za službena potovanja in selitve uslužbencem 
ljudske oblasti in državne uprave LRS z vsemi nje- 
govimi spremembami in dopolnitvami (odločba z dne 
11. V. 1946, Ur. list LRS št. 42/1946, pravilnik o spre- 
membi in dopolnitvi z dne* 3. XI. 1946, Ur list LRS 
št. 77/1946, avtentična razlaga 4. člena pravilnika 
z dne 8- III. 1947, Ur. list LRS št. 13/1947 oziroma 
popravek te razlage z dne 29. III. 1947, Ur. list LRS 

št. 14/1947). 

1. člen 

V 9. členu pravilnika o povračilu stroškov za služ- 
bena potovanja in selitve uslužbencem ljudske oblasti 
in državne uprave LRS z dne 23. IV. 1946 (Ur. list LRS 
gt. 34/1946), se po petem odstavku doda nov, šesti od- 
stavek, ki se glasi: 

?6. Za službena potovanja doma ali v inozemstvu 
pripada uslužbencem poleg povračila za vozovnico tudi 
povračilo za uporabo spalnega voza in sicer za službena 
potovanja: 

a) predsednikov komisij pri vladi LRS, pomočnikov 
ministrov, tajnikov komitejev in komisij pri vladi LRS, 
glavnih direktorjev glavnih direkcij, članov in glavnih 
inšpektorjev republiiCne kontrolne komisije; 

b) u&hižbencev, ki se udeležujejo mednarodnih se- 
stankov ia konferenc posebnega pomena; 

o) s prevoznimi sredstvi, ki so tako urejena, da se 
morajo uporabiti spalni vozovi; 

č) uslužbencev, ki morajo takoj po prihodu v od- 
rejeni kraj doma ali v inozemstvu brez poprejšnjega po- 
čitka opravljati njim poverjena službena dela, re priložijo 
svojemu računu vozovnico za uporabo spalnega voza. 

V nalogu za službeno potovanje morajo biti nave- 
dena dejstva, ki dajejo pravico za uporabo spalnega 
voza.c 

2. člen 

14. člen pravilnika se spremeni in se glasi. 
>1. Osebam, ki niso republiški uslužbenci, pa so po- 

slane na službeno potovanje, določi višino dnevnice pri- 
stojni naredbodajalec za vsak primer posebej v okviru 
veljavnih predpisov. 

2. Resorni minister oziroma predsednik komiteja 
oziroma predsednik .komisije pri vladi LRS sme za po- 
samezne skupine izrecno določenih primerov predpisati 
dnevnice s splošno odločbo v mejah zneskov, določenih 
s tem pravilnikom.« 

3. člen 

16. člen pravilnika se spreminja in se glasi: 
»1.   Vsem uslužbencem z 2. člena gre, če so preme- 

ščeni v drug službeni kraj, ne glede na oddaljenost od 
kraja dotedanjega službovanja povračilo seb'tvenih stro- 
škov, in to: 

a),,osebna dnevnica in dnevnica za vsakega prese- 
ljenega rodbinskega člana; 

b) povračil;) za osebni prevoz in za prevoz vsakega 
preseljenega rodbinskega člana in 

c) povračilo za preselitev pohištva. 
2. Uslužbencem se povrnejo selitveni stroški od 

kraja premestitve do novega službenega kraja. Ce se ne 
seli iz kraja premestitve aH v nov službeni kraj, se upo- 
števajo tisti selitveni stroški, ki so ugodnejši za državno 
blagajno. 

3. Kot premestitev se šteje tudi neposredni prevzem 
državnega uslužbenca z ozemelj drugih ljudskih republik 
v državno službo na ozemlju LRS; selitvene stroške plača 
organ, ki prevzame uslužbenca. 

4. Selitveni stroški se ne povrnejo, če se selitev 
opravi, preden se je izdal akt, ki daje pravico do po- 
vračila. 
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5. Če premeščeni uslužbenec, ki vzdržuje rodbino 
(20. člen pravilnika), ne dobi od pristojnega krajevnega 
oziroma mestnega (rajonskega) izvršnega odbora v no- 
vem službenem kraju stanovanja tudi za svojo rodbino, 
kar mora dokazati vsak mesec s potrdilom tega odbora, 
se mu od dneva, ko se zglasi v službo, pa do due, ko 
dobi od pristojnega krajevnega oziroma mestnega (ra- 
jonskega) izvršilnega odbora stanovanje, izplačuje kot 
povračilo za vsak minuli mesec največ 1500 dinarjev. 
Odločbo o višini povračila izda pristojni narcdbodajalec. 

Ce premeščen; uslužbenec v norem kraju službe 
ne dobi stanovanja za rodbino, ampak se vozi vsak dan 
na delo in se vrača domov, se mu lahko izplačajo de- 
janski prevozni stroški, toda največ 1500 dinarjev na 
mesec. 

To povrač.lo iz 1. odstavka ne pripada uslužbencu, 
ki ima samó ženo, ki pa je zaposlena. 

V vseh primerih, v katerih še ni izdana odločba o 
povračilu stroškov za življenje, ločeno od lodbine, se je 
treba ravnati po tem predpisu. Povračilo po tem členu 
se odredi tudi za tiste uslužbence, ki po odločbi, izdani 
pred uveljavitvijo tega pravilnika, že prejemajo povra- 
čilo za stroške življenja, ločenega od rodbine.« 

4. člen 

V 18. členu pravilnika se črta beseda >jadrnica« ter 
se namesto nje vstavi beseda >kamion«. 

5. člen 

Prvi odstavek 25. člena se spremeni in se glasi: 
>1. Kjer se za selitev ne more uporabiti železnica, 

ladja ali kamion prevozniškega podjetja, ker teh prevoz- 
nih sredstev ni, gre vsem uslužbencem iz 2. člena tega 
pravilnika za vsak kilometer poti po • dinarjev za osebni 
prevoz. 

Prav tako gre kilometrina po 5 dinarjev tudi za 
vsakega rodbinskega člana, če ni železnice, ladje ali stalne 
avtobusne zveze.« 

6. člen 

26. člen pravilnika se spremeni in dopolni tako: 
1. Šesti odstavek se spremeni in se glasi: 
»Povračilo za prevoz pohištva preko maksimalne teže 

sme priznati pristojni naredbodajalec samo uslužbencu, 
ki ima stvari, neogibno potrebne prav za opravljanje 
službe m sicer tako, da v odločbi navede, katere stvari 
so to.< 

2. Deseti odstavek se spremeni in so glasi: 
>Pri kombinirani selitvi (po železnici, z ladjo, s ka- 

mionom) pripada povračilo za zavijanje in odvijanje, pre- 
voz na postajo in s postaje, nakladanje in razkladanje, 
poškodovanje in zavarovanje samo enkrat. Povračilo za 
prekladanje z enega prevoznega sredstva na drugo pri- 
pada v mejah neogibnega Števila prekladanj.« 

3. Po dvanajstem odstavku se doda nov, trinajsti 
odstavek, ki se glasi: 

>Za zavijanje, odvijanje, prevoz na postajo in s po- 
staje, nakladanje, prekladanje in razkladanje, poškodo- 
vanje in zavarovanje pohištva do maksimalne teže se 
določi povračilo za vsako izmeri teh storitev po odrejenih 
cenah, ki jih predpiše organ, pristojen za določevanje 

cen. Ce gre za selitev nad maksimalno težo, se to po 
vračilo sorazmerno zmanjša. Povračilo v znesku 0.40 di- 
narjev za vsak kilogram !»že, ki je določeno v rn'pie 
delniici tega člena, se uporablja le tedaj, kadar se ne 
more dati povračilo po ugotovljenih cenah storitev.« 

7. člen 

38. člen pravilniika se ukine. 

8. člen 

Ta pravilnik dobi obvezno moč z dnem objavp v 
»Uradnem listu LRS«, njegovi predpisi pa se uporabljajo 
od 1. avgusta 1947 dalje. 

Ljubljana dne 5. avgusta 1947 
St. 60143/32-1947. 

Minister za finance LRS: 
Polip Zoran l. r. 

195. 

Na podlagi 7. člena uredbe o odkupu in prometu 
surovih kož domače živine z dne 19. V. 1947, Ur. list 
FLR.l št. 330/43—47, in lil. dela navodila za izvajanje 
uredbe o odkupu in prometu surovih kož domače živine 
z dne 21. V. 1947, Ur. list FLRJ št. 334/43—47. izdaja 
minister za industrijo in«rudarstvo LRS v soglasju • mi- 
nistrom  za trgovino in   preskrbo LRS 

navodilo 
o nagradah za oddajo kož domače klavne živine 

1. Nakaznice za nabavo u-nja ali obutve kot nag:a:la 
za oddane kože domače živine se izdajajo na podlagi: 

a) obvezne oziroma prostovoljne vxldaje živine /.a 
zakol, 

b) oddaje suhe ali surove kože. 
2. V primeru l/a izda nakaznico za nabavo usnja 

ali obutve po priloženem vzorcu krajevni ljudski odbor 
bivališča živinorejca — prodajalca klavne živirae, in sicer 
na podlagi izvršenega prenosa lastništva goveje klavne 
živine na državno odkupno podjetje ali na državno za- 
družno oziroma zasebno podjetje (klavnice, mesarije in 
pod.), ki jp"po obrtn6^iW4iflr,fcea|54^'*^pMPf1feno Iz- 
vrševati obrt mesarja, prekajevalca aH klobasičarja. 

Krajevni ljudski odbor prodajalčevega bivališča izda 
nakaznico po prednjem členu neposredno po izvršnem 
potrdilu o prenosu lastništva na živinskem potnem listu, 
kadar se ta prenos opravi v kraju bivališča prodajalca. 
Če se pa prenos lastništva klavne živine opravi pri kra- 
jevnem ljudskem odboru kupčevega bivališča, izda ta 
krajevni ljudski odbor potrdilo o opravljenem prenosu 
lastništva z navedbo podatkov o kupcu in prodajalcu ter 
vrste in teže prodane klavne živine ter ga vroči proda- 
jalcu, ki pri svojem krajevnem ljudskem odboru prejme 
nakaznico po 1. odstavku tega člena. 

Nakaznica se izdela v dvojniku tako, da izvirnik 
prejme prodajalec klavne živine, kopija pa ostane kra- 
jevnemu ljudskemu odboru zaradj evidence. 

3. V primeru 1/1) izda za prevzem kož pooblaščeno 
podjetje îKoteks« oddajaku surove ali suhe kože, ki se 
izkaže tudi s potrdilom veterinarja o zasilnem zakolu ali 
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s potrdilom krujeviitfgu ljudskega odbora o dovoljenju do- 
mačega zakola ali s potrdilom krajevnega ljudskemu od- 
boru o lastništvu surove oziroma suhe kože, potrdilo o 
prejemu kož, opremljeno s to klavzulo: »Prinašalec je 
upravičen prejeti nagrado za oddano surovo kožo po 
uredbi o odkupu in prometu surovih kož in navodilih za 
izv.ii nijo te uredbe (Ur. Ust FLRJ 43/1947).« 

4. Upravičenec za prejem nagrade kupi proti oddaji 
potrdila o prejemu kož, opremljenega s klavzulo oziroma 
proti oddaji nakaznice v trgovini, ki jo za to določi okrajni 
ljudski odbor ali mestni ljudski odbor, usnje ali obutev. 
Prodajalec pa mu za nabavljeno usnje ali obutev izda 
račun, v katerega vpiše podatke potrdila oziroma na- 
kaznice. 

Pa ko zbrane nakaznice in potrdila odda prodajalec 
pristojnemu okrajnemu ljudskemu odboru oziroma mest* 
nemil ljudskemu odboru ob mesečnem obračunavanju in 
kontroli razdelitve dodeljenega kontingenta. 

5. Ker za odkup živine pooblaščena podjetja, drž. 
ustanove in za javno klanje domače živine odrejena pod- 
jetja (klavnice in mesarji, konjedernice itd. po 3. členu 
uredbe o odkupu in prometu surovih kož domače živine) 
po uredbi o odkupu in prometu surovih kož domače II- 
vino TiTso upravičena do nagrad, jim za odkup kož po- 
obiaš•no podjetje ali zbiralci izdajo potrdilo o prejemu 
koÀ, vendar brez klavzule o tipravičenosti do nagrade po 
8. točki spredaj. 

G. Zaradi izvedbe teh navodil morajo okrajni ljudski 
odbori in mestni ljudski odbori nemudoma odrediti trgo- 
vino, ki bo oddajala usnje in obutev za stimulacijo odda- 
nih surovih kož domače Minine, in skrbeti, da upravičenci 
resnično in takoj prejmejo dobro usnje ali obutev. 

Pristojni okrajni ljudski odbori in mestni ljudski od- 
bori morajo vse za razdeljevanje usnja in obutve za sti- 
mtiwïciio odkupa surovih kož določene razdeljevale© obve- 
sti« IsSïiko in kakšnega usnja oziroma obutve pripada 
posameznemu upravičencu po 1. točki navodil za izvaja- 
nje uredbe o odkupu in prometu surovih kož (Ur. list 
FLRJ št. 43/1947). Ce ni na razpolago v navodilih nave- 
denih vrst blaga, se sme izdati nagrada po temle dodat- 
nem seznamu: 

a) Za goveje kože, težke od 8—17 kg, ali za telečje 
kože nad 8 kg: 

1 kg krupona ali 
1.40 kg notranjkov ali 
1:40 kg vratov ali 
1.60 kg okrajcev ali 
33 dm2 govejega boksa 111. ali lV. vrste ali 
0.G0 kg kravine ali 
54 dm2 svinjskega gornjega usnja ali 
1 kg vegetabilnega svinjskega usuja  (črsslovik  svi- 

nali) za popravilo komatov. 
b) Zu goveje kože, težke nad 17—28 kg: 
1 par nizkih usnjenih čevljev oziroma deški!1 ali 

.tekliških visokih čevljev ali ustrezno količino usnje za 
izdelavo teh čevljev. 

Ce vzame samo enovrstno usnje, dobi: 
1.50 kg krupona ali 
2.10 kg notranjkov ali 
2.10 kg vratov ali 
2.40 kg okrajcev ali 

54 dm" govejtga boksa lil. al: IV. vrste «li 
0.90 kg kravine ali 
81 dm5 svinjskega gornjega usnja ali 
1.50 kg   /egetabilnegu   svinjskega   usnja   (čreslovih 

svinjin)  za  popravilo komatov. 

e) Za goyeje kože, težke nad 28—40 kg: 
1  par nizkih moških čevljev aLi ustrezno usnje in 
1 kg krupona ali 
1 par visokih čevljev in % kg krupona ali 
2.50 kg krupona ali 
3.50 kg notranjkov al: 
4 kg okrajcev ali 
90 dm2 govejega boksa lil. ali IV. vrste ali 
1.50 kg kravine ali 
135 dms svinjskega gornjega usnja ali 
2.50 kg   vcgelab >,e--;u   *\ njskega   usnja    (  if-iovih 

svnijin) za popravilo komatov. 

č) Za goveje kože, težke nad 40 kg: 
2 para nizkih čevljev ali 
2 para usnjenih sandal ali 
1 par visokih čevljev (moških ali ženskih) in 1 par 

'deških ali dekliških čevljev ali 

1 par visokih čecljev in 1 kg krupona oziroma ustre- 
zno količino usnja za izdelavo spredaj navedenih čevljev 
ali 

3 kg krupona ali 
4.20 kg notranjkov ali 
4.20 kg vratov ali 
-t.80 kg okrajcev ali , 
108 dm2 govejega boksa III. ali IV. vrste ali 
1.80 kg kravine ali 
162 dm? svinjskega gornjega usnja ali 
3 kg vegetabilnega svinjskega usnja (čreslovih avi- 

njin). 
d) Za telečjo kožo, težko manj ko 8 kg: 
0.50 kg krupona ali 
0.70' kg notranjkov ali 
0.70 kg vratov ali 
0.80 kg okrajcev ali 
18 dms govejega boksa III. aïi IV. vrste aH 
0.30 kg kravine ali 
27 dm2 svinjskega gornjega usnja ali 
0.50 kg vegetabilnega   svinjskega   usnja   (čreslovih 

svinjin) za popravilo komatov. 

Oddane posušene kože domače živine se nagradijo 
kakor surove kože, vendar tako, da se pri nagrajevanju 
upošteva njih teža pomnožena z 2. 

Izbira med vrstami pod a) do e) je možna samo, če 
so te vrste blaga na razpolago v zadostni količini. 

4 

7. Izdana nakazila, veljajo 3 mesece od dneva izdaje. 

8. Okrajni ljudski odbori in mestni ljudski odbori 
bodo prejemali usnje in obutev po mesečnem razdelil- 
niku, ki ga za vsak mesec izdela ministrstvo za trgovino 
in preskrbo LRS, upoštevajoč obvestilo Koteksa o odda- 
nih oziroma zbran 4) kožah, in sicer iz kontingentov • 
stimulacijo odkupa surovih kož. 
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Dodeljeno usnje in obutev služi prvenstveno za po- 
kritje izdanih nakazil, event, preostanek pa sme pristojni 
okrajni ljudski odbor oziroma mestni ljudski odbor upora- 
biti za kritje rednih potreb široke potrošnje. 

9. Okrajni ljudski odbori in mestni ljudski odbori 
morajo mesečno poročati ministrstvu za trgonino • pre- 
skrbo LRS o količini prejetega in razdeljenega usnja 
ter obutve za stimulacijo odkupa surovih kož. 

10. Navodila veljajo od dneva objave, iavajajo pa se 
od 23. junija 1947 dalje. 

Ljubljana dne 14. avgusta 1947. 
Minister 

za industrijo in rudarstvo LRS: 
Strinjam se. Leskolek Franc 1. r. 

Minister • 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Tone Fajîar 1. r. 

Obrazec nakaznice za nabavo usnja aH obutve, ki jo 
izda krajevni ljudski odbor prodajalcu klavne živine po 
2. točki uavûdil; 

Nakaznica 
za nabavo usnja ali obutve 

Tov.      » ~—»  — 

je prodal domačo živino za zakol podjetju 
 „  iz (navesti podatke iz pooblastila 
okrajnega ljudskega odbora za odkup živine oziroma iz 
obrtnice) -  —   ia je po 
uredbi o odkupu in prometu surovih kož domaČe živine 
upravičen do prejema nagrade za prodano živino: 
vrsta     (p° podatkih živinskega 
potnega lista), teža  - kg (iz potrdila o tehta- 
nju živine), teža surove kože — 7°/o žive tele   
Nagrado prejme v trgovini    . 

Datum  -  
2ig krajevnega ljudskega odbora. 

Podpis tajnika: 

- 196. 
Minister za trgovino in preskrbo LRS iadaja na- 

slednjo 
odločbo 

o spremembi odločbe o odreditvi dostavnih, pasov 
zaradi določitve popusta (rabata) in pribitka (marže) 
za trgovska podjetja na drobno z dne 22. IV. 1947 

(Ur. Ust LRS St. 106•8-47) 

Sedež krajevnega ljudskega odbora Oslln&a v okraju 
Kočevje se uvrsti v IV. dostavni pas; 

sedež krajevnega ljudskega odbora Žužemberk v 
okraju Novo mesto se uvrsti v III. dostavni pas; 

sedež krajevnega ljudskega odbora Selnica ob Dravi 

v okraju Maribor okolica se uvräti v II. dostavni pas za 
čas, dokler se ne zgradi novi most čez Dravo ob cesti 
Selnica—Ruše. 

Ljubljana dne 1. avgusta 1947. 
VII. St. 4045/39-47. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Tone Fajtar Lr. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 66 z dne S. avgusta 1947: 

474. Ukaz o razglasitvi podjetja splošnega državnega po* 
mene. 

475. Uredba o spremembi uredbe o diplomatski šoli. 
476. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 

davku od prometa proizvodov. 
477. Temeljna uredba o hidrometeorološki službi. 
478. Temeljna uredba o kmetijski stroki. 
479. Temeljna uredba o gozdarski stroki,. 
480. Temeljna uredba o industrijski stroki. 
481. Uredba o tehnični stroki elektrozvez. 
482. Temeljna uredba o ekonomsko-komercialni stroki. 
483. Uredba o davčnih oprostitvah v zvezi z gradnjo mla- 

dinske proge Nikšić—Titograd. 
484. Uredba o prevozu postnih pošiljk v medkrajevnem 

prometu z motornimi vozili. 
485. Uredba o odpravi generalnega ravnateljstva zvezne- 

ga elektrogospodarstva pri ministrstvu za industrijo 
FLRJ. 

486. Uredba o pitanju, cenah in prometu prašičev v go- 
spodarskem letu 1947/48. 

487. Uredba o ustanovitvi generalnega ravnateljstva za 
proizvodnjo veterinarskih cepiv in zdravil pri mini- 
strstvu za kmetijstvo in gozdarstvo FLRJ. 

488. Uredba o dopolnitvi uredbe o klicanju državnih upo- 
kojencev v službo in o ureditvi njihovih pokojnin. 

489. Odločba o izplačevanju mesečnih podpor upokojen- 
cem bivšega pokojninskega sklada razrednih poštar- 
jev in poslovalcev ter provizionistov, ki so iz tega 
sklada prejemali podpore (»provizije«), 

490. Odločba o spremembi in dopolnitvi 10. točke navodila 
za izvajanje uredbe o stroških državnih podjetij, Id 
se bavijo z izvozom in uvozom, in uredbe o skladu 
vodstva in o osrednjem skladu državnih podjetij, ki 
se bavijo % izvozom in uvozom. 
Popravek zakona o ugotovitvi pravice do pokojnine 
io o upokojitvi državnih uslužbencev. 

St. 67 z dne 12. avgusta 1947: 
491. Temeljna uredba o kriminalistični otroki. ». 
492. Temeljna uredba o veterinarski stroki. 
493. Temeljna uredba o statistični stroki. 
494. Temeljna uredba o bibliotekarsko-arhivisKčni stroki. 
495. Temeljna uredba o muzejsko-konservatorski strokL 

Popravek navodila za uporabo 2., 3. in 4. člena 
uredbe o ureditvi plač in dodatkov šoferjev, spre- 
vodnikov in šoferskih pomočnikov. 
Popravek norme največje dovoljene potrošnje po- 
gonskega materiala. 

Izdaja: >TJradni list LRS«. — UredniK: Ivo Lapajae; tiefca Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. — Naročnina: me- 
sečno din 24.—, četrtletno din 70.—, polletno Sa 135.—, celoletno din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50» 
•••••. nadaljnja pola dia t.—, — Uredništvo in upravništvo:  Ljubljana.  Gregorjeva ul.  23. (M.  levnateljetvo  49-40, 

itteasits» •», •••••••• §5.79, ßftk, rac. W-4O4038. 
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Letnik IV. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 23. avgusta \Mi Ste v. I k,a  35. 

VSEBINA: 
197. Ukaz o ustanovitvi ministrstva za lesno industrijo. 
198. Ukaz o razrešitvi in postavitvi ministrov v vladi LRS. 
199. Odločba o dodelitvi redne doživljenjske mesečne podpore 

Angeli Ložar. 

200. Odločba o uporabi aktive, izkazane v zaključni likvidacij 
ski bilanci Obrtne banke d. d. v likvidaciji v Ljubljani. 

PfiEZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

197 

Ukaz 
Na podlagi 9. točke 72. člena ustave LRS in 11. točke 

4. člena zakona o Prezidiju Ljudske skupščine LRS in 
na predlog predsednika vlade LRS predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine LRS 

odloča : 

iz področja ministrstva za industrijo in rudarstvo 
LRS in ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRS se 
izločijo zadeve iz področja lesne industrije in se ustanovi 
posebno ministrstvo za lesno industrijo LRS. 

Ustroj in pristojnost ministrstva za lesno industrijo 
predpiše z uredbo vlada LRS. 

Glavno mesto Ljubljana dne 18. avgusta 1947, 
Ü. št. 29/47. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE; 

Sekretar: 
France Lubei l v. 

Predsednik: 
Josip Vidmar L r. 

198.   - 

Ukaz 

Na podlagi 7. točke 72. člena ustave Ljudske repu- 
blike Slovenije, 9. točke 4. člena zakona o Prezidiju Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije ter na pred- 
log vlade Ljudske republike Slovenije predsedstvo Prezi- 
dija Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

razrešuje: 
1. tov. Lidijo Sen t jure, dosedanjega ministra za 

prosveto LRS, 
2. tov. Toneta F a j î a r j a, dosedanjega ministra za 

trgovino in preskrbo LRS, 
3. tov. Ivana Regenta, dosedanjega ministra za 

komunalne zadeve LRS, 

LRS 
4. tov. Toma Brej ca , dosedanjega ministra za delo 

teh dolžnosti in 
postavlja : 

1. tov. dr. Jožeta Potrča  za ministra za prosveto 
LRS, 

2. tov. Toneta Fajfarja  za  ministra za lesno in- 
dustrijo LRS, 

3. tov. Lidijo Sentjurc za ministra za komunalne 
zadeve LRS, 

4. tov. Viktorja Repiča za   ministra za trgovino in 
preskrbo LRS, 

5. tov. Jožeta Borštnarja za ministra za lokalni 
promet LRS, 

•   G. tov. Ivana Regenta za ministra za delo LRS in 
7. tov.  Janeza  Hribarja,   predsednika komisije 

za zadružništvo pri vladi LRS, za ministra brez resora. 
Vlada  Ljudske  republike  Slovenije  naj   izvede ta 

ukaz. 

Glavno mesto Ljubljana dne 18. avgusta 1947. 
U. št. 30/47. 

PREDSEDSTVO PREZIDIJA  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Sekretar: 
France Lubcj 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

199, 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu predsedstva 

Ljudske skupščine LRS za reševanje prošenj in pritožb, 
poslanih Ljudski skupščini LRS, izdaja predsedstvo Pre- 
zidija Ljudske skupščine LRS 

odločbo 
o dodelitvi redne doživljenjske mesečne podpore 

Angeli Ložar 

1. člen 

Dodeljuje se redna doživljenjska mesečna podpora 
Angeli Ložar, rojeni 8. XII. 1905, stanujoči v Ljubljani, 
Kamniška ulica 30, v znesku 3500 din (tri tisoč petsto 
dinarjev). 
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LRS" 

2. člen 

Izplačevanje podpore se začne s 1. avgustom 1947. 

3. člen 

To odločbo bo izvršil minister za finance LRS. 

4. člen 

•• odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

Glavno mesto Ljubljana dne 18. avgusta 1947. 
U. št. 31/47. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubnj 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

PMVILNIK1.0DHEDBE,MV0DILA,0DL0ČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

200. 

Na podlagi 2. točke 16. člena pravilnika o postopku 
pri likvidaciji zasebnih kreditnih podjetij in 1. člena 
pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o po- 
stopku pri likvidaciji zasebnih kreditnih podjetij ter 5. 
člena uredbe o reviziji dovoljenj za poslovanje in o li- 
kvidaciji zasebnih kreditnih podjetij izdajam na podlagi 
predložene zaključne bilance in nji priključenega pred- 
loga Obrtne banke d. d. v likvidaciji v Ljubljani tole 

odločbo 
o uporabi aktive, izkazane v zaključni likvidacijski 
bilanci Obrtne banke d. d. v likvidaciji v Ljubljani 

I. 

Potrjuje se zaključna likvidacijska bilanca Obrtm« 
banke d. d. v likvidaciji v Ljubljani z izkazano aktiv i 
73.280,67 din. 

II. 

1. Od izkazane aktive se likvidna sredstva uporabijo 
takole: 

a) znesek 3 187.65 din za poravnavo poslovnih strc- 
škov do dokončne likvidacije banke, vštevši stroške za 

izbris iz trgovinskega registra; morebitni preostanek tega 
zneska se odvede v republični proračun kot izredni do- 
hodek; 

b) znesek 32.028,85 din za 60% izplačilo denarnih 
vlog in zavarovanj, ki ne presegajo zneska 5.000,— din, 
tistim nezavarovanim upnikom, ki še niso bili izplačani. 

2. Trenutno še nelikvidna imovina, obstoječa iz vred- 
nostnih papirjev, terjatev in zaščitenih kmečkih dolgov 
in terjatev v tuji valuti, ki znaša skupaj 38.064,17 din. se 
izroči Narodni banki FLRJ, centrali za LRS v Ljubljani 
za račun ministrstva za finance LRS 

III. 

Likvidacijskemu odboru Obrtne banke d. d. v likvi- 
daciji v Ljubljani se naroča, da najkasneje v enem me- 
secu po objavi te odločbe v >Uradnem listu LRS« izvede 
v trgovinskem registru izbris te banke 

Ljubljana dne 11. avgusta 1947. 
St. 5019/99—1947. 

Minister za finance LRS: 
•••• Zoran 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 68 z dne 16. avgusta 1947: 

496. Uredba o strokah pomorske in notranje plovbe. 
497. Uredba o stroki eksploatacije železnic. 
498. Uredba o stroki civilnega letalskega prometa 
499. Temeljna uredba o kontrolni stroki. 
500. Temeljna uredba o zdravstveni stroki. 
501. Temeljna uredba o administrativni stroki 
502. Temeljna uredba o finančni stroki. 
503. Temeljna uredba o pravni stroki. 
504. Temeljna uredba o prosvetno znanstveni stroki. 
505. Pravilnik za izvajanje uredbo o zdravstvenem pre- 

gledu (fitopatološkem nadzorstvu) sadja v notranjem 
prometu in sadja, namenjenega za izvoz. 

506. Odredba o vpisu državnih gospodarskih podjetij v 
razvid za izvozno in uvozno poslovanje. 

507. Odločba o odkupnih cenah za suhe češplje letine 
1947, veljavnih za vso FLRJ. 

508. Pojasnilo o izplačilu imetnikom ^Partizanskega spo- 
minskega znaka 1941« za stroške letnega dopusta. 

St. 69 z dne 19. avgusta 1947: 

509. Odredba o zaračunavanju davka od prometa proiz- 
vodov ob izplačilu računov. 

510. Odredba o postopku pri plačilih precrtanih (bari- 
ranih) čekot. izdanih zaradi plačila železniške ali 
drugačne vožnje. 

•••••». 

Izdaja: »Uradni list LRS<. — urednik: Iv« Lapajne; tiska Prosvetna tiekarna - oba v Ljubljani — Naročnina: me- 
sečno din 24.—, četttletno din 70.—, polletno din 135.—. cHoletrm din 200 iv^aniezna Številka, prva pola din 2.50, 
veaka nadaljnja pola din 2,—. — Uredništvo in upravnütvo:   Ljubljana,  Gregorčičeva   ul. 23. Tel.  ravnateljstvo  49-40, 

vrôdn&rv» 4&S0, JU£WWnJSö» •'•> -Cet »•. 60-404033. 



PoStnina plačana • gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV, V Ljubljani dne 30. avgusta •? Številka 36. 

VSEBINA: 
201. Ukaz o razglasitvi »Toplovoda«;, instalacije centralnih kur- 

jav, vodovodov, plina in zraka v Kranju za podjetje repu- 
bliškega pomena. 

202. Ukaz o razglasitvi »Opekec d. z o. j. v Ljubljani-Brdo za 
podjatje republiškega pomena.   • 

203. Ukaz o razglasitvi lesnoindustrijskih naprav — žag za 
podjetje republiškega pomena. 

204. Odločba o spremembi točko III-1C in točko IV-18 odloube 
Prezidija SNOSa z dno 13. IX. 1946, št. 83, o izročitvi kine- 
matografov v upravo državnim organom. 

205. Uredba o amortizacijskem skladu državnih obrtnih, komu- 
nalnih podjetij iu podjetij za upravo stanovanjskih zgradb. 

206. Navodilo za' izračunavanje individualno stopnjo rednega 
dobička. 

PROEM LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

201. 

Ukaz 
Na predlog vlade LRS in na podlagi 10. točke 72. člena 

ustave Ljudske republike Slovenije 

razglasa 

predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS za 
podjetje republiškega pomena: 

>Toplovod«, instalacije centralnih kurjav, vodovodov, 
plina in zraka — s sedežem v Kranju. 

U. št. 32/47.    . 
Glavno mesto Ljubljana dne 26. avgusta 1947. 

PREZIDU  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Sekretar: 
France Lubcj 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

202. 

Ukaz 
Na predlog vlade LRS in na podlagi 10. točke 72. Stena 

ustave Ljudske republike Slovenije 

razglaša 

predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS pod- 
jetje: ( 

>Opeka< d. z o. j., s sedežem v Ljubl}am-B*do »a 
podjetje republiškega pomena. 

U. St. 38/47. 
Glavno mèsto. Ljubljana dne 26. avgusta 1047. 

PREZIDU LJUD6KE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Predsednik: Sekretar: 
Franus Loibej 1. fe ••••>, VuLmai; L e, 

203. 

Ukaz 
Na predlog vlade LRS in na podlagi 10. točke 72. člena 

ustave Ljudske republike Slovenije predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine LRS 

razglaša 

lesnoindustrijske naprave — žage: 
1. jJurklošter«, Jurklošter (okraj Celje okolica), 
2. >Robc, Velike Lašče (okraj Grosuplje), 
3. >Hošakc, Sevnica (okraj Krško), 
4. Jakil, Boštanj (okraj Krško), \ ', 
5. >Mokrice«, Mokrice (okraj Krško), 
6. Slane, Litija (okraj Ljubljana okolica) in 
7. Marolt, Verd (okraj Ljubljana okolica) . 

za podjetja republiškega pomena. 
U. št. 34/47. 
Glavno mesto Ljubljana dne 26. avgusta 1947. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

304. 

Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS izdaja 
na predlog vlade LRS, na podlagi 2. točke odločbe o 
odpravi filmskega podjetja FLRJ z dne 15. julija 1946 v 
zvezi z 20. Členom splošnega zakona o ljudskih odborih 
in na podlagi 7. člena zakona o Prezidiju Ljuds';© skup- 
ščine LRS 

• odločbo: 
Odločba Prezidija Slovenskega narodnoosvobodilnega 

sveta z dne 13. septembra 1946, št. 93 (Ur. list LRS 
št. 243/63—46) o izročitvi kinematografov v upravo držav- 
nim organom se spremeni v točkah •-16 in IV-Ì8 tako, 
da se sedaj glasita: 

točka •-16: kino »Êniartinski dome v •*••»;'• —. 
•••• •••• «SfeSW mesta Kranj, 
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wCkö   lV-18:   kino   »Grajski   kino«   v   Mariboru   - 
mestnemu   ljudskemu  odboru  Maribor. 

U. št. 35/47. 
Glavno mesto Ljubljana dne 26. avgusta 1947. 

PREZIDU   LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN 0DL0•E 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

205. 

Na podlagi 10. člena uredbe o splošnih načelih za ka- 
tegorizacijo, o stroških, dobičku, razdelitvi dobička in o 
skladih vodstva državnih gospodarskih podjetij lokalnega 
pomena z dne 18. julija 1947 izdaja vlada LRS na pred- 
log minietra za konranalne zadeve 

uredbo 
o amortizacijskem skladu državnih obrtnih, komunal- 
nih podjetij in podjetij za upravo stanovanjskih zgradb 

1. člen 

Osnovna sredstva (stroji, priprave, naprave, inventar, 
prevozna sredstva, zgradbe, instalacije in pod.) državnih 
obrtnih, komunalnih podjetij in podjetij za upravo sta- 
novanjskih zgradb se amortizirajo z namenom, da se omo- 
goči obnova osnovnih sredstev, izrabljenih v proizvajal- 
nem procesu ali v drugi gospodarski delavnosti ter njih 
velika popravila. 

V ta namen dajo podjetja v svoje individualne polne 
lastne cene kot poseben element strukture cene normi- 
rane amortizacijske zneske. 

Normirani amortizacijski zneski se dobijo tako: 
a) da se pri obrtnih podjetjih predpisana amortiza- 

cijska stopnja uporabi na povprečne proizvajalne oziroma 
storitvene stroške posameznih proizvodov oziroma sto- 
ritev, 

b) da se pri komunalnih podjetjih predpisana amor- 
tizacijska stopnja uporabi na povprečne proizvajalne ozi- 
roma storitvene stroške posameznih proizvodov oziroma 
storitev, kolikor značaj obrata in evidenca prizvajalnih 
oziroma storitvenih stroškov to dopuščata. Za komunalna 
podjetja, pri katerih to ni mogoče, se amortizacija določi 
z zneskom, in sicer v skladu z vrednostjo in uporabo 
osnovnih sredstev, 

c) da se pri podjetjih za upravo stanovanjskih zgradb 
amortizacija določi v določenem odstotku najemnine. 

2. člen 

Pri podjetjih, pri katerih je amortizacija določena 
z zneskom, predstavlja tako določeni znesek amortizacij- 
ske odpise v strukturi stroškov. 

3. člen 

Za obrtna podjetja določi amortizacijske stopnje mi- 
nister za finance LRS po predlogu predsednika planske 
komisije LRS in v soglasju z ministrom za finance FLRJ. 

Za komunalna podjetja in za podjetja za upravo sta- 
novanjskih zgradb določi amortizacijske stopnje oziroma 
amortizacijske zneske ljudski odbor, ki podjetje upravlja. 
Potrdi jih finančni minister LRS po predlogu predsedni- 
ka planske komisije LRS in v soglasju z ministrom za 
finance FLRJ. 

4. člen 
.   Amortizacijski sklad se deli: 

1. na splošni amortizacijski sklad okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora, ki je namenjen za obnovo osnov- 
nih sredstev, in 

2. na amortizacijski sklad podjetij, ki je namenjen 
za velika popravila osnovnih sredstev. 

5. člen 

Višino tistega dela amortizacije, ki se uporabi za ve- 
lika popravila (amortizacijski sklad podjetij), določi 
okrajni (mestni) izvršilni odbor. 

6. člen 

V šestih tednih po preteku tromesečja morajo polo- 
žiti podjetja Državni investicijski banki amortizacijske 
zneske za skupno količino proizvodov oziroma storitev, 
izdelanih oziroma opravljenih v preteklem tromesečnem 
obračunskem razdobju, in sicer: 

a) zneske, ki so namenjeni za obnovo osnovnih sred- 
stev, v korist splošnega državnega amortizacijskega skla- 
da okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, 

b) zneske, ki so namenjenima velika popravila, v ko- 
rist amortizacijskega sklada podjetij. 

Zneski pod a) in b) tega člena se knjižijo po posa- 
meznih kategorijah podjetij. 

Podjetja, ki poslujejo samo sezonsko, ne vplačujejo 
določenega kvotnega dein po finančnem planu, temveč 
ga vplačujejo vzporedno s svojo delavnostjo proti pol- 
letnemu obračunu. 

7. člen 

Ljudski odbori razpolagajo s sredstvi splošnega amor- 
tizacijskega sklada okrajnega (mestnega) ljudskega od- 
bora v višini zneskov, ki so jih v ta sklad vplačala njiho- 
va podjetja, in sicer za obnovo izrabljenih osnovnih sred- 
stev podjetij. Okrajni (mestni) izvršilni odbor sestavi 
letni plan, ki ga da v odobritev ministru za finance LRS 
pred začetkom vsakega proračunskega leta 

8  člen 

S sredstvi amortizacijskega sklada podjetij razpola- 
gajo posamezna podjetja samostojno na podlagi finančnih 
planov in v višini  plačil, ki go jib sama  vplačala. 

9. člen 

Sredstva amortizacijskega sklada se smejo izjemoma 
in začasno uporabiti tudi za financiranje novih investicij 
v okviru tekočega gospodarskega plana, če to zahteva 
racionalno upravljanje obče ljudske imovine. 

10. člen 

Načrt začasne uporabe sredstev amortizacijskega skla- 
da za financiranje novih investicij se določi z zadevnim 
proračunom v okviru letnega gospodarskega plana, in si- 
cer: 

• 1, z državnim proračunom LRS se določi znesek, ki 
se sme uporabiti za financiranje investicij okrajnih (mest- 
nih£ ljudskih odborov. 



Štev. 36. Stran 243. 

2. s proračunom okrajnih (mestnih) ljudskih odborov 
ee določi znesek, ki se sme uporabiti za financiranje in- 
vesticij okrajnih (mestnih) ljudskih odborov, ter znesek, 
s katerim smejo razpolagati krajevni (rajonski) ljudski 
odbori, 

3. s proračunom krajevnih (rajonskih) ljudskih od- 
borov se določi znesek, ki se sme uporabiti za financira- 
nje investicij krajevnih  (rajonskih) ljudskih odborov. 

11. člen 

Natančnejša navodila za izvajanje te uredbe izda mi- 
nister za finance LRS v sporazumu z ministrom za komu- 
nalne zadeve LRS. 

12. člen 

Določbe 9. in 10. člena se ne bodo uporabile za leto 
1947. 

.13. člen 

Ta uredba velja od dneva objave, uporablja pa se od 
1. julija 1947. 

St S-zak. 452. 
Ljubljana dne 25. avgusta 1947 

Minister 
za komunalne zadeve LRS: Predsednik vlade LRS: 

Lidija Scntjürc 1. r. Miha Marinko 1. r. 

MSttiSTRSTBV 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

206. 

Na podlagi M. člena uredbe o splošnih načelih za 
kpU^ori/acijo, o stroških, dobičku, razdelitvi dobička in 
o skladih vodstva državnih gospodarskih podjetij lokal- 
nega pomena z dne 18. julija 1947 predpisujem v spora- 
zumu s predsednikom planske komisije LRS in ministrom 
za finance 

navodilo 
za izračunavanje individualno stopnje rednoga 

dobička / 

1. Operativni upravni voditelji morajo po 17. členu 
uredbe izračunati za posamezna podjetja oziroma za po- 
samezne panoge proizvodnje oziroma storitev indivi- 
dualno sfopnjo rednega dobička, potrdi jo pa podjetju 
pristojni izvršilni odbor ljudskega odbora, ki podjetje 
upravlja'. 

2. Individu;:'na stopnja rednega dobička z.iaša: 

a) za podjetja, katerih individualni proizvajalni (sto- 
ritveni) stroški so enaki povprečnim proizvajalnim (sto- 
ritven'm)   .'r;! kom, je individualna stopnja rednega   ' .- 
bička enaka povprečni stopnji dohička; 

b) za podjetja, katerih individualni proizvajalni (sto- 
ritveni) stroški_so nižji od povprečnih proizvajalnih (sto- 
ritvenih) stroškov, mora biti individualna siopnja rednpga 
dobička večja, ker se ••••••• od manjše osnove, t. j. cd 

individualnih   proizvajalnih   (storitvenih)    stroškov,  po 
temle obrazcu: 

Di :   _     Tp   X Dp, 
Ti 

pri čemer pomeni: 

Di = individualno stopnjo rednega dobička;' 
Tp = povprečne  proizvajalne stroške  za določeno 

količino osnovnih predmetov zadevne proizva- 
jalne panoge (isto velja za storitve): 

Dp = povprečno stopnjo dobička, ki jo določi pred- 
sednik planske komisijo LRS (14.člen uredbe); 

Ti = individualne  proizvajalne  stroške  za   enako 
količino predmetov zadevnega podjetja  (isto 
velja za storitve). 

N. pr.: Če znašajo povprečni proizvajalni stroški 100, 
povprečna stopnja dobička 4%, individualni stroški pro- 
izvodnje pa 80, bo individualna stopnja rednega dobička 
znašala 5%, t. j. 

Di-   gP>LgE=
100X4   =50/. 

Ti 80 
Pri sestavi kalkulacij in finančnih planov podjetja 

(zlasti velja to za manjša podjetja) lahko uporabijo eno- 
stavnejši, neposredni način izračunavanja dobička brez 
predhodnega ugotavljanja individualne stopnje rednega 
dobička po prednjem obrazcu. 

Navedeni primer: • 
Tp = 100 din; Dp = 4%; povpreqni dobiček je 4 din; 

torej povprečni proizvajalni stroški s povprečnim dobič- 
kom skupaj znašajo 104 din. Ce individualni proizvajalni 
stroški podjetja B znašajo samo 80din, je celotni planski 
dobiček 104 — M0 -=- 24 din. Redni dobiček znaša 104 — 
100 = 4 din, višji (ekstra) dobiček pa 100 — 80 
- 20 din, ker se redni dobiček določa v okviru povpreč- 

nega dobička, medtem ko se presežek povprečnega do- 
bička, ki ga dosežejo racionalnejša podjetja, t, j. tista, ki 
delajo z nižjimi proizvajalnimi stroški, šteje, za višji 
(ekstra) dobiček; 

c) za podjetja, katerih proizvajalni (storitveni) stro- 
ški so višji od povprečnih, pa delajo z dobičkom, je osno- 
va, t. j. individualni proizvajalni (storitveni) stroški, več- 
:;.. z.-t-> mora bili 'mlividua^na stopnja rednega dobička 
manjša. 

Individualna stopnja rednega dobička se izračuna po 
temle obrazcu: 

[(Tp + Mp) - Ti] X 100 
Di 

Ti 
pri čemer pomeni Mp absolutni znesek povprečnega do- 
bička zadevno proizvajalne panoge, izračunanega na pov- 
prečne proizvajalne stroške. 

Mp se izračunava po temle obrazcu: 
= DP XTp 

100 
Primer:    0 

Tp = 100 din; Dp = 4%; Ti = 102 din; 
_ Tp X Dp _ 100 X 4 

100 100 

Mp 

Mp «= 4 din; 

Di 
[(Tp + Mp) - Ti] 

Ti 
[(100 + 4)        102] X 100 

102 
1.96% 
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Preprostejši, neposredni način izračunavanja: 
Tp ~ 100 din; Dp = 4°/o; povprečni proizvajalni 

stroški z dobičkom znašajo 104 din. Individualni proiz- 
vajalni troški podjetja C pa -.iiašajo 102 din. I)<.b 
podjetja znaša 104 — 102 = 2 din. V tem primeru 
ni višjega (ekstra) dobička, ker individualni do- 
biček ne presega povprečnega dobička. Individualni do 
biček v znesku 2 din predstavlja redni dobiček; 

č) za podjetja, ki delajo z izgubo, prpdvide.io po 
planu, !4> individualni proizvajalni (storitveni) stroški 
večji od povprečnih proizvajalnih (storitvenih) stroškov, 
ki jim je dodan absolutni znesek povprečnega dobička. 

Individualna stopnja te izgube se izračuna po temle 

obrazcu: _ [(Ti - (Tp '+ Mp)] X 100 

Ti 
pri čemer pomeni: 

Gi = individualno stopnjo s plarom predvidene 
izgube: 

Primer: 
Tp = 100 din; Dp •= 4°/o; Ti = 107 din; Mp = 4 din. 

[107 — (100 + 4)]   X 100 
Gi 

107 
= 2.80°/. 

V planu predvidena izguba znaša 2.80°/». 
Tudi izgubo lahko ugotovimo brez predhodnega ra- 

čunanja individualne stopnje izgube. 
Prednji primer: , 
Tp = 100 din; Dp — 4V*; povprečni proizvajalni 

stroški z dobičkom znašajo 104 din. 
Individualni proizvajalni stroški podjetja' C pà zna- 

šajo 107 din. Ker je podjetje prekoračilo v svojih indivi- 
dualnih proizvajalnih stroških skupni znesek povprečnih 
proizvajalnih stroškov in povprečnega dobička, izkazuje 
plansko izgubo. 

Izguba znaša 107 — J 04 = 3 din. 
3. Zaradi lažje orientacije bi  torej bila kalkulacija 

proizvajalne cene na-ledtija z upošteva ;em priinei ima 
navedenih ' normiranih amortizacijskih zneskov in  nor- 
miranih npravnih in prodajnih stroškov: 
amortizacija: 3°/o od povprečnih proizvajalnih 

(storitvenih) stroškov =   3 din 
upravni  in   prodajni  stroški:  30%  od pov- 

prečnih proizvajalnih (storitve- 
nih) stroškov •• 30 din 

Podjetja pod 2. a), b), c), č), se označujejo kot- 
podjetja A, B, C, C 

Podj.A Podj.B Podj.C PodJ. C 
I dividualnd proizvajalni 

stroški (Ti)     ....      100 80       102    •  107 
Znesek amortizacije   .   . 3 3 3 3 
Normirani    upravni    in 

prodajni stroški ...       30        30 30 30 
Absolutni znesek indivi- 

dualnega rednega do« 
bička (Di) (pri A i% - 
pri B 5o/e, pri C 1.96%, 
pri C izguba 2.80%)   .         4 4 2-3 

Znesek višjega dobička .      — 20        — — 

Proizvajalna cena     137       137 137 137 

Primeri pod 2. a), b), c) in č) obravnavajo planiki, 
(redni in višji — ekstra), to je po planu določeni dobiček. 

4. Nadph'iiski, to je po pli;..u nepredvideni dobiček, 
se doseže z znižanjem polne lastne cene Izpod plan- 
ske, in sicer s povečanjem produktivnosti dela, s pr.liran- 
ki materiala izven plana, z zmanjšanjem upravnih in 
prodajnih stroškov Izpod normiranih. Z., nadplanski dobi- 
ček je šteti tudi ves dobiček proizvodnje nad planom, in 
si"ar v primorn, ko je potrjeni proizvajalni plan dosežen 
tako po vrednosti kakor tudi po koli'ini v planu.določenih 
sortimentov. 

Nadpl.ui.4ii dobiček je vedno obračuuski, t. j. uiaču- 
na se ob koncu vsakega trimesečja. 

5. Način izračunavanja dobička in izgube v primerih 
pod 2. a), b), c) in č) se ne uporablja pri komunalnih pod- 
jetjih in podjetjih za upravo stanovanjskih zgradb, ko- 
likor ta podjetja niso proizvajalna ali storitvena, kot n. 
pr. zračna kopališča, stanovanjska poslopja, kino in po- 
dobno. 

6. Planski dobiček komunalnih podjetij in podjetij 
za upravo stanovanjskih zgradb, kolikor se bo določil, 
mora biti praviloma manjši kot planski dobiček proizva- 
jalnih in obrtniških storitvenih podjetij. Višino tega do- 
bička bo določil ljudski odbor, ki podjetje upravlja, na 
podlagi posebnih navodil. 

7. To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<, uporablja pa se od 1. julija 1947 

St. 840/1—47. 
Ljubljana dne 28. avgusta 1947. 

Minister za komunalne zadeve LRS: 
Lidija Sentjurc 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 70. z dne 22. avgusta 1947: 

511. Uredba o gospodarskih podjetjih invalidskih orga- 
nizacij. 

512. Uredba o ustanovitvi in pristojnosti komiteja za av- 
tomobilski promet pni vladi FLRJ. 

513. Uredba o plačah delavcev in učencev v traktorskih 
brigadah pri kmetijskih strojnih postajah. 

j 14. Uredba o spremembah in dopolmitvah uredbe o od- 
povedi delavcev in nameščencev. 

515. Uredba o odstopanju splošnega ljudskega premo- 
ženja v rabo fizkulturnim društvom in ustanovam. 

516. Odločba o izročitvi celotnega inventaria đn blaga 
odkupnih postaj za vino, žganje in destilat v Nego- 
tinu, Svetoaarevu in Ćačku vladii Ljudske republike 
Srbije. 

517. Navodilo o izplačevanju invalidskih prejemkov nji- 
hovim konistnikom v inozemstvo. 

518. Odločba o obveznem standardu za šolske klopi, njih 
velikosti in glavne mere. 

T)19. Pojasnilo o prevozu kosovnih pošilja v krajevnem 
"prometu. ' 
Popravek uredb o strokah. 

Izdaja: >Uradni list LRS«. — urednik: Ivo Lapajne; tkka Prosvetna, tiskarna — oba v Ljubljani. — Naročnina: me- 
lečno din 24- Četrtletno din 70—, polletno din 135.—, enoletno din 260— Posamezna Številka: prva pota din 2.M, 
vsaka nadaljnja  pola  din 2.—.  -   Ureilniütvo  in  upravništv<r   Ljubljanu   Oregorčlčrva  ul.  23. Tel, ravnateljstvo  40-40, 

••••••• 49-90, ••••••••• 66-29, .Côk, c*& §0-404083. 



Poštnina plačana v gotovini 

Letnik i V. 

LJUDSKE   REPUpLIKE  SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 6. septembra 194/ Štev žiic a 37. 

VSEBINA: 
20". Uredba a stroških državnih odkupnih podjetij republiškega j 208. Dopolnitev navodil o nagradah za oddajo kož domača klav- 

ia lokalnega .pomena. I •• živine. 

•£••£. •••••••. COMODILA ffî •0••• 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

107. 

Na podlagi 12. člena uredbe vlado FLRJ o stroških 
državnih odkupnih podjetij (Ur. list FLRJ št. 375'47 z 
dne 4. junija 1947) izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije 

uredbo 
o stroških državnih odkupnih podjetij 

republiškega üi lokalnega pomena 

1. člen 

Predpisi te uredbo veljajo za vsa državna gospo- 
darska podjetja republiškega in likalnega pomena, Id 
se poglavitno pečajo z odkupom proizvodov, naštetih v 
odredbi vlade LRS z dne 5. februarja 1947 o določitvi 
skupin proizvodov hi storitev, za katere se bodo do- 
ločale enotno cene z veljavnostjo za vse območje Ljudske 
republike Slovenije, oziroma za katere se bodo odrejale 
odkupno •••• (Ur. jist LRS št. 38'7-47). 

Kot odkup po tej uredbi je treba razumeti kupo- 
vanje proizvodov neposredno od proizvajalcev oziroma 
posestnikov odpadkov. 

2. člen 

Skupni stroški državnih odkupnih podjetij obsegajo: 
a) normirane odkupne in prodajne stroške . 

,    b) izdatke za racionalizacijo poslovanja in dvig kul- 
turne ravni odkupa in 

c) prispevek v sklad vodstva podjetja. 

3. člen 

Med normirane odkupne in prodajne stroške spa- 
dajo: 

a) vsi stroški, ki eo potrebni za odkup in prodajo in 
b) normirani stroški operativnih upravnih voditeljev 

odkupLih podjetij. 

4. člen 

Med izdatke ?a racionalizacijo poslovanja in dvig 
kulturne ravni odkupu spadajo izdatki za boljšo organi- 
zacijo odkupa, za izpupolnitev racionalne in higieniène 

manipulacije ter vskladiščenja, za propagando in po- 
dobno. 

Izdatki za racionalizacijo poslovanja in dvig kulturne 
ravni odkupa se določijo v odstotku od letnega odkupa 
podjotja, določenega po planu. 

Odstotek za racionalizacijo poslovanja in 'dvig kul- 
turne ravni odkupa določi za posamezne proizvode in 
skupine proizvodov republiška planska komisija po pred- 
logu ministrstva za trgovino in preskrbo LRS. 

5. člen 

Prispevek v sklad vodstva podjetja je določen s pred- 
pisi uredbe o skladu' vodstva podjetja (skladu vodstva) 
in o osrednjem skladu (osrednjem skladu) odkupnih pod- 
jetij republiškega in lokalnega pomena. 

6. člen 

Državna odkupna podjetja, za katere velja ta uredba, 
predložijo zaradi določitve marže za proizvode, ki jih od- 
kupujejo po svojem operativnem ministrstvu za trgovino 
in preskrbo LRS predlog odkupnih in prodajnih stroškov 
po 3. členu te uredbe, izražen v odstotkih od letnega 
odkupa podjetja, d iločenega e planom, in sicer ločeno 
ze posamezne proizvode ali skupine proizvodov. 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS sestavi na 
podiagi teh podatkov obrazložen predlog normiranih od- 
kupnih in prodajnih stroškov, in sicer ločeno za vsak 
prizvod ali skupino proizvodov in ga predloži republiški 
planski komisiji. 

Republiška planska komisija predpiše na podlagi pre- 
jetih predlogov normirane odkupne in prodajne stroäke 
za posamezne proizvode ali skupine proizvodov. 

Republiška ptanska komisija lahko predpiše tudi 
različne normirano odkupne in prodajne stroške za iste 
proizvode ali skupine proizvodov glede na različne po- 
goje odkupa in prodaje v posameznih odkupnih okolläih. 

7. člen 

Za kritje stroškov iz 2. člena te uredfoe določi repur*- 
liška planska komisija po predlogu ministrstva za trgo- 
vino in preskrbo LRS marže za posamezne proiawde 
ali skupine proizvodov. 

Marže sestojp iz: 
a) normirani^ odkupnih in prodajnih stroškov, 
b) odstotka «a izdatke za racionalizacijo poslovala 

in dvig kulturne ravni odkupa, 
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c) temeljnega odstotka za prispevek v sklad vodstva 
podjetja in 

č) dodatnega odstotka. 
Dodatni odstotek je namenjen za kritje povečanega 

temeljnega odstotka za prispevek v sk ad vodstva pod- 
jetja, ki se daje, .'e podjetje pr< k-" "i po planu določci.i 
znesek odkupa. 

Neizrabljeni dodatni odstotek vplača podjetje v re- 
publiški proračun. 

8. člen 

CQ dosele '.-..runo odkn.no podjetjo. i katerega 
velja ta uredba, z racionalizacijo dela s povećanjem 
odkupa in • }.ra\ Jiiim poslovanjem nižje odkupne MI pro- 
dajne stroške od normiranih, se o')nl» razlike uporabi za 
racionalizacijo poslovanja in dvig kullurne ravni odkupa. 
50"o pa gre v sklad vodstva podjetja. 

9. člen 

(-. se podjetje poteg odkupa peča -e s predelovanjem 
aH kakim drugim delom v zvezi z odkupljenimi proiz- 
vodi in je to predelovanje ali delo industrijske narave, 
veljajo zanj giede stroškov dobička, prihranka in sklada 
vodstva predpisi, ki veljajo za zadevno delovanje 

10. člen 

Državna odkupna podjetja, na katera se ta uredba 
nanaša, morajo v svojem knjigovodstvu ne glede na 
normirane odkupne in prodajne stroške po.3. členu te 
uredbe izkazovati svoje individualne dejanske stroške. 

11. člen 

Državna odkupna podjetja, nrr katera se nanaša ta 
uredba, bodo iz dodatnega odstotka nagrajevala tudi tista 
zadružna podjetju, ki bodo s svojo vnemo pokazala pri 
sebne uspehe pri odkupu. 

Vüino dela dodatnega odstotka, določenega za na- 
grajevanja zadružnih podjetij, predpiše ministrstvo za 
trgovino in preskrbo LRS. 

12. člen. 

Natančnejše predpise za izvajanje te uredbe izda 
predsednik planske komisije LRS v soglasju z ministrom 
za trgovino in preskrbo. 

13. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v ^Uradnem Hstu 
LRS.* 

-   S-zak 462. 
Ljubljana dne 4. avgusta 1947. 

Predsednik vlade LKS. 
Miha Marinko 1. r. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LUS: 

Viktor RcpiC 1. r. 

MINISTRSTEV 
LJUDSKE REPUBLfKE SLOVENIJE 

108. 

• Dopolnitev navodil 
o nagradah za oddajo kož domače klaviie živino 

Izdana navodila o nagradah za oddajo kož domače 
klavne Živine (Ur. list LRS Št. 195'34 z dne 16. VIII. 1947) 
M

1
 dopnlnu jejo /11. točko takole: 

^Oddati« pollisene kože domače živine se bodo na- 
•. jo vale «mo do 30. oktobra 1947. 

Po tem roku >e bodo pri odkupu nagrajevale samo 
surovo kože«. 

Ljubljana dne 23. avgusta 1947. 

Minister ' Minister 
za trgovino in preskrbo, za industrijo in rudarstvo 

LRS: LRS: 
I?epič Viktor 1   r. Leskošek Franc 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

Št. 71. z dne 26. avgusta 1947: 

320. Obvezna razlaga prvega odstavka 19. člena zakona 
o ureditvi ljudskih sodišč. 

321. Odredba a uredbi obveznega zavarovanja potnikov 
na rečnih, jezerskih in prekopnih "plovijih (notranja 
plovba) v državni eksploataciji. 

322 Odločb;; o uporabi'pravilnika o razglašanju udarni- 
kov na mbdiiiMii progi Samac—Sarajevo pri melio- 
raoji StrumUkega polja. 
Popravek navodila o sestavljanju tromesečnega .sta- 
nja državnih gospodarskih podjetij v letu 1947. 
Popravek tretjih sprememb in dopolnitev začasne 
tarife davka od prometa proizvodov. 

St. 72 x dne 27. avgusta 1947: 

323. Ukaz o ratifikaciji mirovne pogodbe z Madžarsko. 
324. Odločba o povprečnem odstotku načrtnega dobička 

za sklad vodstva podjetij za globinsko vrtanje mini- 
strstva za rudarstvo FLRJ, ki znaša 2.65%. 

323. Odločba  o povprečni stopnji dobička za  globinsko 
vrtanje, ki znaša 11.5°/o. 
Popravek v ukazu o odlikovanju št. 432. 

St. 73 z due 28. avgusta 1947: 

326. Ukaz o ratifikaciji mirovne pogodbe /. Bolgarijo, 

St. 74 z dno 29. avgusta 1947: 

527. Ukaz o ratifikaciji mirovne pogodbe z Italijo. 
528. Odlok o veljavnosti uredb ELRJ o strokah za usluž- 

bence v javnem tožilstvu. 
529. Odločba o pooblastitvi Narodne banke FLRJ, da sme 

tudi brez poprejšnje odobritve finančnega ministr- 
stva FLRJ prodajati tuja plačana sredstva. 

(zJa U >1•.•1•, li«i LUS* - Hi«- ».i.n.-1 ,•. .„jxiji.e: uska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani - Naročnina: me- 
sečno din 24.— Četrtletno diu 70 -, politimi Un 135 - celoletno din 2fi0.~ Posamezna Številka: prva pola din 2.50, 
••••• nadaljnja  pola din 2.—.  -  ürecJniätvo in  opravnUu»    Ljubljana   Gregorčičeva  ul. 23. Tel. ravnateljstvo  49-40, 

uredniživo 49-90, upravnistvo 65-70. Cck. rač. 60-404033. 



Poštnina  plačana v gotovini. 

Letnik IV, 

LJUDSKE   üEPUBLi&E  SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 13. septembra H>4'< Štev.lka 38. 

VSEBINA: 

209. Uivdba o -kladu vodstva podjetja (skladu vodstva) m o 
osrednjem skladu podjetij (osrednjem skladu) državnih 
odkupnih podjetij republiškega in lokalnega pomena. 

210. Odlofba o ustanovitvi Upravo kraških jam. 
— Popravek. 

1••••, ODHEBBE. NAVODILA m ODL@• 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

209. 

Na podlagi 10. člena uredbe o skladu vodstva pod- 
jetja (skladu vodstva) Ln o osrednjem skladu podjetij 
,(o osrednjem skladu) državnih odkupnih podjetij (Ur. list 
••"1••••. ••-47 izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije 

uredbo 
o skladu vodstva podjetja (skladu vodstva) in o 
«srednjem sklad«  podjetij (osrednjem skladu) 
državnih   odkupnih   podjetij   republiškega   in 

lokalnoga pomena 

1. člen 

Predpisi te uredbe veljajo za vsa državna gospodarska 
podjetja republiškega in lokalnega pomena, ki se pogla- 
vitno pečajo z odkupom proizvodov, naštetih v odredbi 
vlade LRS z dne 5. februarja 1947 o določitvi skupin 
proizvodov in storitev, za katere se bodo določale enotne 
cene z veljavnostjo za vso območje Ljudske republike 
Slovenije (Ur. list LRS št. 38'7-47). 

Kot odkup v smislu te uredbe- je treba razumeti ku- 
povanje proizvodov neposredno od proizvajalca oziroma 
posestnikov odpadkov. 

2. člen 

Pri državnih odkupnih podjetjih se ustanovi in upo- 
rablja sklad vodstva, kakor tudi osrednji sklad pri njih 
operativnih upravnih voditeljih po določbah te uredbe. 

| &, člen 

Sredstva sklada voistva se zberejo iz: 
a) prispevka, ki ie določi na podlagi temeljnega od- 

stotka od ceüotnega po planu predvidenega letnega od- 
kupa zadevnega podjetja. Temeljni odstotek je rlede na 
vrste proizvodov, ki se odkupujejo, lahko različen; 

b) 50°/o zneska prihrankov, doseženih z znižanjem 
odkupnih stroškov po 8. členu uredbe o stroških državnih 
odkupnih podjetij republiškega in lokalnega pomena. 

Temeljni odstotek prispevka /• sklad sodstva pred- 
piše po poprejšnjem zaslišanju Glavnega odbora Rnotnih 
sindikatov Slovenije predsednik planske komisije LRS. 

4. člen 

Če podjetje prekorači po planu predvideni znesek 
odkupa, se poveča sorazmerno tudi temeljni odstotek 
prispevka za sklad vodstva. 

Ce podjetje ne izpoùni po planu predvidenega zneska 
odkupa, s© sorazmerno pomanjša tudi temeljni odstotek 
prispevka za sklad vodstva. 

Podjetja, katerih odkupni stroški so neopravičeno 
večji od normiranih ali ki ne izpolnijo odkupnega plana 
in tega ne opravičijo, izgubijo i.a tisti čas pravico do 
prispevka za sklad vodstva. 

Operativni upravni voditelj odloči, ali ^- lahko opra- 
vičijo večji odkupni stroški in ali se lahko opraviči ne- 
izpolnitev plana. 

5. člen 

.   Sredstva sklada vodstva se uporabijo: 
a) za dajanje posebnih nagrad delavcem in uslužben- 

cem, id z bolj raoioniranim delom uresničijo ali prekota- 
čijo odkupni plan ali znižajo normirane odkupne stroike 1 
in se s svojim delom posebno izkažejo; 

b) za dvig strokovne izobrazbe delavcev in usluž- 
bencev; 

c) za zgraditev socialnih in kulturnih ustanov de- 
lavcev in nameščencev. 

Ravnatelj in njegovi namestniki oziroma pomočniki 
se ne morejo nagraditi iz skuada vodstva 

6. člen 

Sklad vodstva upravlja ravnatelj podjetja. 
Ravnatelj se mora glede uporabljanja sredstev iz 

sklada vodstva posvetovati s sindikalno organizacijo v 
podjetju. 

Sindikalna organizacija sme dati pristojnemu ope- 
rativnemu upravnemu voditelju svoje pripombe k odloč- 
bam ravnatelja. 

7. aen 
Vsa podjetja, ki so pod vodstvom enega operativnega 

upravnega voditelja, morajo 5 °/o od prispevkov za sklad 
vodstva plačati v osrednji sklad. 

8. člen 

Sredstva osrednjega sklada se uporabljajo za nagrade 
ravnateljem podjetij, njihovim namestnikom oziroma po- 
močnikom, tehničnemu osebju, kakor tudi delavcem in 
uslužbencem, ki se posebno izkažejo. 

Osrednji sklad upravlja operativni upravni voditelj. 
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9. člen 

Sklad vodstva ustanovijo podjetja z dnem 1. julija 
1947. 

Osrednji sklad ustanovijo operativni upravni vodi- 
telji i dnem 1. julija 1947. 

10. člen 

Natančnejše odločbe za izvajanje te uredbe izda mi- 
nister «a trgovino in preskrbo LRS v soglasju « predsed- 
nikom planske komisije LRS. 

-in 

11. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v il 
LRS<, uporablja pa se od 1. julija 194/. 

S-zak 462a. 
Ljublana 'Ino 4. avgusta 1947. 

Predsednik vlade LRS 
Miha Marinko 1. r. 

Minister 
ta trgovino in preskrbo LRS: 

Viktor Repic 1. r. 

210. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS 

odločbo 
.   o ustanovitvi Uprave kraških jam 

Ustanov1 se Uprava kraških jam z začasnim sedežem 
v Ljubljani, ki je pod splošnim vodstvom in nadzorstvom 
predsedstva vlade LRS. 

Naloga Uprave kraških jam je. da vzdržuje in izpo- 
polnjuje ureditev pomembnih kraških jam ter naravnih 
parkov na Krasu v turistične in znanstvene namene. 

• Upravi kraških jam načeluje upravnik, ki je odredbo- 
dajalec v izvajanju predračuna. Upravnika imenuje pred- 
sednik vlade LRS. 

Drugo ospbje sprejema v službo in imenuje upravnik 
Uprava kraških jam se financira z lastnim predraču- 

nom dohodkov in izdatkov, ki gre v predračun dohodkov 
in izdatkov predsedstva vlade LRS. 

V letu 1947 se financiranje opravi izjemoma po pred- 
računu dohodkov in izdatkov, ki ga odobri minister za 
finance LRS. 

Pravila za notranjo organizacijo in poslovanje Uprave 
kraških jam predpiše predsednik vlade LRS po upravni- 
kovem predlogu. 

Ljubljana dne 4. septembra 1947. 
St. S-1102'9. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

Popravek 

V »Navodilu za izračunavanje individualne stopnje 
rednega dobička«, objavljenem v '.% šlevilki »Uradnega 
lista LR3« z dne 30. avgusta 1947, je med tipkanjem v de- 
lu naklade na 244. strani v levem stolpcu zgoraj pomoto- 
ma izpadla 13. vrsta, ki se glasi: 

»Individualna stopnja te izgube se izračuna po temle< 

* 

V >Uredbi o stroških državnih odkupnih podjetij re- 
publiškega in lokalnega pomena«, objavljeni v 37. Šte- 
vilki >Uradnega lista LRSc z dne 6. septembra 1947, se 
prvi odstavek 6. člena pravilno glasi: 

»Državna odkupna podjetja, za katera velja ta ured- 
ila, predložijo zaradi določitve marže za proizvode, ki jih 
odkupujejo po svojem operativnem ministrstvu za trgo- 
vino in preskrbo LRS predlog odkupnih in prodajnih 
stroškov po 3. členu te uredbe v celoti in izražen v od- 
stotkih ločeno za posamezne proizvode in skupine pro- 
,/\ nrlov « 

Prekleti »Uradnega lista FLRJ« 
St. 75 z dne 2. septembra 1947: 

Odločba o tečaju bolgarskega leva. 
Odločba o *-.'2ju romunskega leja. 
Odločba o veljavP'V'ti pravilnika o razglasitvi udar- 
nikov na mladinski progi Šamac—Sarajevo za gra- 
tev tovarne hidravličnih strojev in parnih kotlov v 
Žitnjaku ua Hrvatskem. 
Odločba o veljavnosti pravilnika o razglasitvi udar- 
nikov, na mladinski progi &a: ;ic—-Sarajevo za gra- 
ditev pionirske proge Košutnjak. 
Sporazum o spremembi sporazuma o vzajemnih sto- 
ritvah med ministrstvom za pošto in Narodno banke 
FLRJ. 

Št. 70 z dne 5. septembra 1947: 

.Odredba o prostovoljnem in dodatnem pitanju praši, 
čev v gospodarskem letu 1947'48. 't 

Št. 77 z dne 9. septçmbra 1947: 
Uredba o odvzemu iz obtoka in zamenjavi denarja, 
ki se glasi na lire, ter o preračunanju obveznosti v 
dinarje FLRJ na ozemlju, ki je po mirovni pogodbi 
z Italijo priključeno Federativni ljudski republiki 
Jugoslaviji. 

Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o nor- 
miranih upravnih in prodajnih stroških v državnih 
rudarskih in industrijskih podjetjih zveznega in re- 
publiškega pomena S. št. 3104 z dne 3. februar- 
ja 1947. 
Odločba o priložnostnih poštnih znamkah ob priliki 
balkaniade 1947. 

">30. 
531. 

Ö32. 

533. 

:>:\l. 

•••. 

53«. 

•l.i/. 

538. 

i/ M .i »Uradni list LRS«. — Dredntk: Ivo Lapajuo; tiska Pro3vetaa tiskarna — oba * Ljubljani. — Naročnina: me- 
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vsaka nadaljnja  pola din 2.—. —  OrednlSt?o In  upravništvo:   Ljubljana.   Gregorčičeva  uL 28. lei  favnawjetvo  49-40, 

ure<tDdarvc 4940, upravaistyo &Ó-7J3, Cek. rac. 60-404033. 



Postulila     H.W'ilIia   T   gotOTioL 

Letnik IV. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 20. septembra 194V Številka 39. 

211. Ukaz o razširjenju veljavnosti ustave, zakonov in drugih 
pravnih predpisov Ljudske republiko Slovenije na področje, 
priključeno po mirovni pogodbi z Italijo k ozemlju FLRJ, 
kolikor pripade to ozemlje LRS. 

VSEBINA 
212. Uredba o ustanovitvi komiteja za. erednje in nuje stro- 

kovno šolstvo pri vladi LRS. 
213. Navodilo o prenosu skrbstvenih zadev od sodišč na ljudske 

odbore. 

PfiEZIDI] LJOiSìCE SKUPŠČINE LRS 
211. 

Na podlagi 1. točke 44. člena • 4. toöke 72. Siena 
ustave Ljudske republike Slovenije in v zveri z ukazom 
Prezidiija Ljudske skupščine Federativne Ljudske repu- 
blike Jugoslavie z dne 15. septembra 1947 o razširjenju 
veljavnosti ustave, zakonov in drugih pravnih predpisov 
FLRJ na področje, priključeno k ozemlju Federativne 
Ljudske republike Jugoslavije po mirovni pogodbi z Ita- 
lijo, izdaja Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije naslednji 

ukaz 
o razširjenju veljavnosti ustave, zakonov in drugih 
pravnih predpisov Ljudske republike Slovenije na 
področje, priključeno po mirovni pogodbi z Italijo 
k ozemlju Federativne Ljudske republike Jugoslavije, 
kolikor pripade to ozemlje Ljudski republiki Sloveniji 

1. člen 
Veljavnost ustave, zakonov, uredb, pravilnikov in 

vseh drugih pravnih predpisov Ljudske republike Slo- 
venije se razširja na področje, priključeno po mirovni 
pogodbi z Italijo k ozemlju Federativne Ljudske repu- 
blike Jugoslavije, kolikor pripade to ozemlje Ljudski 
republiki Sloveniji. 

2. člen 
Pravni predpisi Ljudske republike Slovenije veljajo 

na ozemlju, ki pripade Ljudski republiki Sloveniji, od 
dne priključitve tega področja k ozemlju Federativne 
Ljudske republike Jugoslavije. 

Pravnii predpisi organov ljudske oblasti, ki so bili 
izdani ua tem področju, ostanejo v veljavi, kolikor niso 
v nasprotju z zakoni in drugimi pravnimi predpisi Ljud- 
ske republike Slovenije. 

3. člen 
Vlada Ljudske republike Slovenije se pooblašča, da 

izda podrobnejše odredbe za izvršitev tega ukaza, kakor 
tudi da odredi, kdaj začnejo teči roki, predvideni z za- 
koni in drugimi pravnimi predpisi. 

4. člen 
Ta ukaz velja od dneva objave v »Uradnem listu 

Ljudske republike Slovenije«. 
U. št. 36/47. 
Glavno mesto Ljubljana dne 18. septembra 1947. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE     " 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Za sekretarja 
podpredsednik: ' Predsednik: 

Stane Kavčič 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

UBEDBE. ODHEDBE. MVQDÏLA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

212. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena uatave LRS 
in zakona o petletnem planu za razvoj narodnega gospo- 
darstva Ljudske republike Slovenije v letih 1847 do 1951 
izdaja vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi komiteja za srednje in nižje strokovno 

šolstvo pri vladi LES 

1. člen 
Zaradi zagotovitve potrebnih srednjih in nižjih stro- 

kovnih kadrov se. pri vladi LRS ustanovi komite za 
srednje • niije strokovno šolstvo. 

2. člen 
Naloge komiteja so zlasti téle: 
1. v okviru plana, ki ga sestavi planska komisija 

LRS, izdela podrobni plan za usposabljanje srednjih ia 
nižjih strokovnih kadrov; 

2. skrbi za ustanavljanje in organizacijo srednjih in 
nižjih strokovnih šol in tečajev; 

3. potrjuje ustanavljanje, spajanje in ukinitev stro- 
kovnih šol in tečajev po predlogih ministrstev, komisij 
in komitejev vlade LRS ter drugih driavaih organov; 

4. vodi propagando za strokovno šolanje, zlasti za 
plansko vpisovanje v strokovne šole in tečaje; vodi pre- 
gled o srednjih in nižjih strokovnih kadrih; skrbi za 
uspešno šolanje strokovnih kadrov; 

5. skrbi za učiteljski kader strokovnih šol in tečajev 
in za njegovo pravilno razvrstitev; 

6. predpisuje in potrjuje učne načrte strokovnih šol 
in tečajev; 

7. skrbi za učbenike in druge učne pripomočke; 
8. proučuje finančne potrebe strokovnih šol in teča- 

jev in daje mnenje glede zagotovitve potrebnih finančnih 
sredstev v predračunih državnih organov, ki neposredno 
vodijo te šole in tečaje; 

9. proučuje materialne pogoje za omofoeanje šolanja 
strokovnih kadrov; skrbi, da se podeljujejo potrebne šti- 
pendije in da se zagotovi nastanitev in prehrana učencev 
strokovnih šol in tečajnikov; opravlja pregled fin nadzor- 
stvo nad pravilnim podeljevanjem štipendij; 

10. skrbi, da se pri državnih organih, fcj so doKni 
skrbeti za dvig strokovnega kadra, izvede organizacija in 
delo za strokovno usposabljanje kadrov in jim »udi orga- 
nizacijsko in pedagoško pomoč:. 

11. vzporeja delo vseh državnih organov, političnih 
in strokovnih organizacij za dvig srednjih ia aižjlk stro- 
kovnih kadrov; 
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12. opravlja splošno nadzorstvo nad delom srednjih 
in nižjih strokovnih Šol in tečajev..- 

3. člen 
Komite dela po splošnih navodilih komiteja za šole 

in znanost vlade FLRJ in izdaja odredbe, navodila, po- 
jasnila kt odločbe. 

4. člon 
Komite sestavljajo predsednik, sekretar in potrebno 

število članov, ki jih imenuje vlada LRS po predlogu 
predsednika vlade. 

Predsednik komiteja je lahko tudi član vlade LRS. 
Komite ima za opravljanje zadev iz svoje pristojnosti 

potrebno število uslužbencev, ki jih postavlja predsednik 
komite}*. 

5. člen 
Komite ima svoj predračun dohodkov in izdatkov. 

V letu 1947 bo razpolagal komite s proračunskimi sred- 
stvi, ki mu jih bo dalo na razpolago ministrstvo za fi- 
nance LRS. 

Predsednik komiteja je odredbodajalec za izvršitev 
proračuna. 

6. člen 
Podrobnejše predpise o organizaciji in delu komi- 

teja izda predsednik vlade LRS. 

7. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LBSK. 
Štev. S.-zak. 477. 
Ljubljana dne 13. septembra 1Ö47. 

Minister za prosveto LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Potr« Ježe 1. r. Miha Marinko 1. r. 

MINISTRSTEV 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

213. 
Na podlagi S5. detta temeljnega zakona o skrbništvu 

s dne 1. aprila 1947 (Ur. li*t HJU'št. 234'30-1917) iz- 
dajam v sporanumu z ministrom za pravosodje-LRS 

navodilo 
o prenosu skrbstvenih zadev «d sodišč 

»a ljudske odboro 

.1.   ('lHl 

V enem mesecu po objavi tega navodila morajo so- 
dišča odstopiti krajevno pristojnim okrajnim ljudskim 
odborom in r.rvinim •••-kim odborom, ki imajo z. 
okrajnih ljudskih odborov (3., 5. in 48. člen TZS), vse 
spise v zadevah, k; -padajo po 1. členu ipmeljnr^a -. i- 
kona o skrbništvu v zvozi s 46. do 50. členom bt;a zakin:\ 
v prielojnost ljudskih' odborov kot skrbstvenih organov. 

Pristojni.• ljudskim odborom se or.L\ .pijo Ludi spisi, 
ki obravnavajo nadzorstvo mad etarši zaradi vzgoje ah' 
uprave premoženja mladoletnikov. 

2. člen 
Sodišča izročijo ljudskim odborom odstopljene spi:e 

e seznamom, urejeno po letnikih in ločeno po predmetu: 
a) spise oskrbnišh ih mladoletnikov in o skrbništvih 

oseb, ki jim je odvzeta opravilna sposobno, t; 

b) dpise o postavitvi skrbnikov za posebne primere 
(46. do 60. Člen TZS) In 6pise, ki obravnavajo nadzorstvo 
nad starši glede vzgoje ali uprave premoženja mlado- 
letnikov. 

K vsakemu odstopljenemu spisu, ki obsega več kot 
deset listov, mora sodišče napraviti skrbstveno polo. V 
njo vpiäe po poslednjem stanju vse važne osebne in pre- 
moženjske podatke, ki morajo biti vpisani v skrbstvene 
knjige novih skrbstvenih organov. Depoziti se vpišejo 
po stanju v depozitnem partialniku. 

S. člen 
Seznami odstopljenih spisov se napravijo v trojniku 

in imajo téle podatke: • 

zaporedno številko, 
dosedanjo označbo spisa, 
rodbinsko ia rojstno ime oskrbovanca, 
bivališča oskrbovanca, pri premoženjskih skrbstvih 

pa kraj, kjer leži premoženje, 
pripombe. , 
V pripombi mora sodišče izrecno opozoriti na tiste 

tekoče spise, ki so v delu in v katerih j© treba izdati 
kako odločbo ali kak ukrep. En izvod seznama obdrži 
sodišče. Dva izvoda seznama izroči sodišče ljudskemu od- 
boru hkrati e spisi. 

Ljudski odbor vpiše sprejete spise v svoje skrbstve- 
ne knjige. Nato vpiše v seznam odstopljenih spisov 
novo označbo spisa in vrne en dzvod seznama s svojim 
potrdilom o prevzemu odstopljenih spisov okrajnemu so- 
dišču' 4. člen 

Ko prejme sodišče ta seznam, odredi vse potrebno, 
da bi novi skrbstveni organi Is' ' > razpolagali z d>4 >» 
ziti, ki spadajo k odstopljenim spisom. 

5. člen 
Sodišče odčrta v svojih vpisnikih odstopljene spise, 

ko prejme vrnjen potrjeni seznam ljudskega odbora, in 
vpiše v pripombe označbo spisa skrbstvenega organa, 
ki mu je • odstopljen spis. 

6. člen 
Sodišča ne odstopijo ljudskim odborom tehle spisov: 

*1. spisov iz 1. člena teh navodil, ki so že končani, 
2. spisov, ki se tičejo oseb, ki so do dneva odstopa 

spisov že postalo polnoletne (37, člen TZS) ali, ki jim 
je bila do tega dno vrnjena opravilna sposobnost (45. člen 
TZS), 

3. episov mladoletnikov (bodisi zakonskih ali neza- 
konskih), za katere skrbijo starši ali vsaj eden od i>.f'i> 
rasen če gre za primere iz drugega odstavka 1. člena teh 
MTOdîK 7. člen 

Od dneva, objave: tega navodila pritožbeno sodišče 
ne sme več reševati pritožb v zadevah, ki spadajo v pri- 
stojnost ljudskih odborov kot skrbstvenih organov (2. člen). 

Pritožb«-' scdlžče vrne vse take spise sodišču prve 
stopnje, ki jih nato odstopi pristojnim ljudskim «"-.o:*m. 
Nerešene pritožbe predložijo ljudski odbori v rešitev mi- 
nistrstvu za socialno skrbstvo. 

8. člen 
To  navodilo velja od dneva objave v  ^Uradnem 

listu LRS«. 
St. 2006—98/47 
Ljubljana dne 18. septembra 1947. 

Minister za socialno skrbstvo LRS: 
Dr. KržiSnik Anton 1. r. 

[,:,,.    >l ri)<!ri)   iu-i   LUS« Urednik:   Ivo  Lapajue;   tiska   PrOssïetaa   tiskarn»   —   oba   t Ljubljani    —   Naročnina:  me- 
•••••  din 24.—,  četrtletno  din 70.—.  polletno dio  135.—, celoletno din  2fi0.-~   (VisaniHzna ìtevilka.   prva   pola  din 2.50, 
vsaka nadaljnja   pola   din  2,—. —   Dredniitvo  tn  upravnlSWo:   Ljubljana.   Gre^urèifieva   ul 23.   Tel   ravnateljstvo   49-40, 

uredništvo 49-90. upravniStvo 55-79. Cek. rač. 60-404033. 



Poštnina plačana r gotovini. 

ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 27. septembra 1947 Številka 40. 

VSEBINA: 
214. Uiedba 
215. Uredba 

Uredba 
Uredba 
Uredba 
Uredba 
Uredba 
Uredba 
Uredba 
Uredba 

21G. 
217 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 

ekonomsko-komercialni etroki. 
etToki kontrole mer in plemenitih 
finančni stroki, 
industrijski tehnični stroki, 
gradbeni etroki. 
geološki etroki. 
geodetski stroki. 
planerski stroki, 
statistični sfa-oki. 
hidrometeorološki stroki. 

kovin 
224. Uredba o kmetijski  stroki. 
226. Uredba o gozdarski stroki. 
22G. Uredba o veterinarski stroki. 
227. Uredba o pravni stroki. 
228. Uredba o administrativni stroki u- 
229. Uredba o kontrolni etroki. 
230. Uredba o zdravstveni stroki. / 
231. Uredba o prosvetno-znanstveni  stroki " 
232. Uredba o muzejsko-konservatorski   «Iroki. 
233. Uredba o-bibliotekarsko-arkivietični etroki. v 

/ 

UREDBE. ÖDHEDBE. MAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

214. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 
v zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 15. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o ekonomsko-komercialni stroki z dne 
23. julija'1947 (Ur. list FLRJ št. 482/66-47) izdaja vlada 
LRS ns predlog ministra za trgovino in preskrbo LRS 

uredbo 
o ekonomsko-komercialni sfroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 

Ekonomsko-komerciaino stroko sestavljajo poklici, 
katerlih delovno področje obsega: organizacijo ter promet 
dobrin in storitev, organizacijo odkupa in odkupovanje, 
organizacijo gospodarskega poslovanja posameznih go- 
spodarskih panog ter proučevanje in reševanie vprašanj 
ekonomike. 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna delaj ki jih opravljajo državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjiih 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov v po- 
klicih ekonomsko-komercialne stroke, so: 

Zap. 
št. Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 

potrebna za poklic 

1. Prodajalec 

2. Nižji   gospodarski 
pomočnik 

3. Gospodarski   pomočnik 

'4.   Višji gospodarski po- 
močnik 

Navadna prodaja. 

Prodaja blaga, merjenje in 
štetje tovorov, izdajanje blaga; 
izdajanje vozovnic; trgovska 
opravila v manjših prodajalnah; 
dela vratarja vjnanjših hotelih; 
dela blagajnika v prodajalnah. 

Dela skladiščnika, izdajanje bla- 
ga in materiala; težji nabavljal- 
ni posli, dela strokovnega pro- 
dajalca v večjih trgovinah in 
pri bolj zapletenem delu, dela 
izložbenega aranžerja, vratarja 
v večjih hotelih; nadzorstvo nad 
izdajanjem vozovnic v prometu 
(na trolejbusih, avtobusih in 
cestni železnici); prevzemanje 
prevoza. 

Opravljanje del gospodarskega 
(pomočnika, iza katera se za- 
hteva  gosebno goznanje  blaga 

•) Vsaj štirje razredi osnovne 
šole, potrebna praksa v gospo- 
darstvu in strokovni izpit; 
b) vsaj švirje razredi osnovne 
šole, tečaj za nižjega gospodar- 
skega pomočnika. 

Potrebna praksa in uspeh pri 
delu kot nižji gospodarski po- 
močnik. 

Potrebna pralčsa in usneh pri 
delu kot gospodarski ••••••• 
ter dokazana sposobnost pri na 
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4P Poklic 
st. Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 

potrebna za poklic 

&   Gospodarski  poslo- 
vodja 

in njega uporabe; dela speciali- 
sta za nabavljanje določene 
vrste blaga v posameznih pa- 
nogah, organiziranje posebnih 
prodajaln; dela strokovnega 
aranžerja. 

Samostojno opravljanje vseh 
del iz gospodarske poslovne 
tehnike, vodstvo razvida o gi- 
banju cen, organiziranje in nad- 
ziranje gospodarskega dela e 
področja manjših organizacij- 
skih enot; vodstvo manjših pod- 
Jetìj. 

bavah in prodaji določene spe- 
cialnosti. 

a) Nižja trgovska sola ali njej 
enaka   sola   in strokovni   izpit; 
b) strokovni tečaj za gospodar- 
ske poslovodje in strokovni 
izpit; 
c) praksa kot gospodarski "po- 
močnik In strokovni izpit za go- 
spodarskega poslovodjo. 

1.   Nižji komercialist 

2.   Komercialist 

8.   Višji komercialist 

B 

Nižja komercialna dela v pisar- 
nah gospodarskih podjetij in 
ustanov ter pod-, kot so: eno- 
stavnejša in pdmožna dela kal- 
kulanta, fakturista, manipulaci- 
ja, likvidacija manjših računov, 
dpla pomožnega nabavitelja, 
vekladiščevalna dela in nižja 
gospodarska komercialna dela 
iz področja manjSlh organiza- 
cijskih enot. 

Komercialna dela v podjetjih in 
gospodarstvu, kot so: težja dola 
kalkulanla, dela strokovnega 
korespondenta, disponenta, na- 
tovi tel ja, organiziranje in vod- 
stvo gospodarskih komercialnih 
del s področja manjših organi- 
zacijskih enot. 

Organiziranje in vodstvo ko- 
mercialnih del v višjih organi- 
zacijskih enotah. 

a) Nižja trgovska šola ali nižja 
srednja šola s komercialnim te- 
čajem in izpit; 
b) praksa in pokazan uspeli pri 
delu kot gospodarski pomočnik, 
tečaj in strokovni izpit za niž- 
jega komercialista. 

a) Trgovska akademija ali kaka 
druga podobna aH ujej, enaka 
šola   in  izpit za  komercialista; 
b) praksa in pokazan uspeh pri 
delu kot nižji komercialist, te- 
čaj in izpit za komercialistu; ali 
c) praksa in pokazan uspeh pri 
delu kot gospodarski poslovodja, 
tečaj in izpit za komercialista. 

al Ekonomsko-kommialna vi- 
soka šola oziroma ekonomska 
fakulteta ter strokovni izpit za 
višjega komercialista; 
b) praksa in uspeh pri delu kot 
komercialist ter pokazana spo- 
sobnost za opravljanje del višje- 
ga komercialista.    \ 

•.   Nižji economist 

2.   Ekonomist 

S.   Višji ekonomist 

4.   Ekonomsko-komer- 
eialni svetnik 

Sodelovanje pri organiziranju 
gospodarskega poslovanja, rese. 
vanjo ekonomskih vprašanj v 
nižjih organizacijskih enotah in 
podjetjih. 

Proučevanje tn reševanje eko- 
npmskih vprašanj iz posameznih 
gospodarskih panog; organizira- 
nje posameznih podjetij ali go- 
spodarskega poslovanja. 

Organiziranje in vodstvo velikih 
podjetij, podjetniških skupin aH 
večjih gospodarskih organizacij; 
proučevanje in reševanje, gospo- 
darskih vprašanj v večjem ob- 
segu. 

i 
Reševanje bolj zapletenih vpra- 
šanj   ekonomike;   organiziranje 
določene  gospodarske   panoge. 

Ekonomska ali pravna fakulteta 
ali ekonomsko-komercialna vi- 
soka šola in strokovni izpit za 
nižjega ekonomieta. 

Praksa in uspeh pri delu kot 
nižji ekonomist, pokazana spo- 
sobnost za opravljanje del" eko- 
nomista. 

Praksa in pokazan uspeh pri 
delu kot ekonomist ali praksa 
in pokazan uspeh pri delu kot 
višji komercialist. 

Potrebna praksa kot višji ekono- 
mist in pokazana sposobnost pri 
praktičnom organiziranju gospo- 
darskih panog ali pri znanstve-, 
nih delih. 
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|ap. 
st. Poklic 

5.    Višji   ekontfmskc- 
koinercialni svetnik 

Glavna dela poklica 

tudijsko proučevanje in prak- 
.ično reševanje najbolj zaplete- 
nih vprašanj ekonomike ter or- 
ganiziranje ekonomsko-komer- 
rialne službe največjega obsega. 

Strokovna usposobljenost, 
potrebna za poklic 

Potrebna praksa kot ekonomsko- 
komercialni svetnik in vsestran- 
sko poznanje določene gospodar- 
ske panoge, dokazano z uspehi 
pri praktičnem organiziranju go. 
spodarstva in pri znanstvenem 
delu na ekononisko-komercial- 
nem področju. 

3. ölen 

Minister za trgovino in preskrbo LRS izda v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS navodilo, v katerem bodo 
natančneje določena dela za posamezne poklice iz 2. člena 
te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 

H& opravljanje del določenega poklica. 
Šolska izobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena (tretji 

stolpec) te uredbe,'s katerimi se pridobi ' potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za strokovno sposobnost 
•uslužbenca. Ce pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 

• določene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi v ta poklic. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvalifi- 
kacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma stare- 
gina odrediti rok,^ v katerem morajo napraviti določene 
strokovne izpite. „ 

Pristojni Član vlade, predsednik komiteja.aH komi- 
sije vlade in generalni sekretar vlade LRS ter drugi za 
nastavitev pristojni .òrgani oziroma starešine morajo po- 
skrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s strokovnimi' 

. izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za po- 
samezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da bi si uslužbenci pridobili potrebno 
strukovno in šolsko" izobrazbo za napredovanje v višje 
pukl ce. • ' 

V ta namen izda minister za trgovino in preskrbo 
LRS v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo 
natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, 

'_ načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev stro- 
kovne usposobljenosti. V tem' pravilniku'se kot pogoj 
za dosego določenega poklica lahko postavi strokovna in 

- šolska izobrazba, navedena v 2. členu (tretji stolpec) 
te uredbe. 

•D        S pravilnikom iz  prednjega  odstavka  se' obenem 
'-   predpišejo tudi določbe o prehodu «uslužbencev iz drugih 

strok v ekonomsko-komercialno stroko. 

w 5. člen      \ 

Poklica ekonomsko-komercialnega svetnika in višjega 
ekonomsko-komercialriega svetnika morejo doseči usluž- 
benci, ki imajo fakultetno ali njej enako visokošolsko 
izobrazbo.    . 

izjemoma'se smejo po poprejšnji oceni strokovne 
komik'jp in v sporazumu s predsednikom vlnde LRS po-' 
staviti za ekonomsko-komercialnega svetnika in višjega 

ekonomsko-komercialnega svetnika uslužbenci s poklicom 
višjega  ekonomista, ki sicer nimajo izobrazbe iz pred- 
njega odstavka, vendar se odlikujejo s svojim visokim; 
znanstvenim in strokovnim znanjem. 

6. člen 

V posameznih panogah državne uprave, v katerih 
so posebne ekonomsko-komercialne stroke, se smejo 
uslužbenceu ekonomsko-komercialne stroke, specializira- 
nim za določeno ekonomsko-komercialno panogo, dodati 
označbe, ki kažejo na to specializacijo (n. pr. ekono- 
mist zunanje trgovine). Odločbo o tem izda organ oziroma 
starešina, ki je pristojen za nastavitev. Specializacija 
uslužbenca se določi po posebni praksi ali posebnem 
izpitu. 

7. člen     /• 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav., 
Ijanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma stare- 
šina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona"* o držav- ' 
nih uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

8. člen    .. 
Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer'v 

ekonomsko-komercialno stroko, pa nimajo strokovne pra- 
kse^ opravljanje del določenega poklica v tej stroki, 
se sprejmejo v stroko kot priravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, itì sicer v ekonomsko-komercialno stroko, ter imajo 
potrebno usposobljenost in strokovno prakso za opravlja- 
nje del v poklicih ekonomsko-komercialne stroke, takoj po. 
staviti v določen poklic, napravšli pa morajo predpisani 
strokovni izpit za ta poklic oziroma strokovni izpit za 
ustrezni začetni poklic, če je tak izpit predpisan^ in sicer 
v roku, ki ga določi,zä nastavitev pristojni organ oziroma 
starešina v odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme biti daljši 
od enega leta. ; 
.   Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana' 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

9. Člen 

V   ekonomsko-komercialni   stroki   je   pripravniška, 
služba za poklice: nižji komercialist, višji komercialist in 
nižji ekonomist, Če seti poklici dosežejo na podlagi šolske 
izobrazbe. 

Pripravniške službe ni za poklice': prodajalec, nižji 
gospodarski pomočnik, gospodarski in višji gospodarski 
pomočnik. ' • 
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Pripravniška služba za poklice iz prvega odstavka 
traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

10. člen 
Minister za trgovino in preskrbo LRS sme v spo- 

razumu s predsednikom vlade LRS ustanoviti priprav- 
niško službo tudi za druge poklice iz te stroke ali pa 
odpraviti že ustanovljeno pripravniško službo, 

4. Odpovedni roki 

11.- člen 
i       Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence »'ekonomsko-komercialne stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

12. člen     . 
Uslužbenci, ki so še zaradi šolanja na državne stro- 

ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

5y Honorarni uslužbenci 

13. člen 
• Če zahteva službena, potreba, se smejo v ekonomsko- 

komerc:alno stroko izjemoma sprejeti na delo strokov- 
njaki kot honorarni uslužbenci s pogoji in v mejah 
16. člena zakona o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se  trajanje določenih  del  ne  more v naprej določiti, 

lahko preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni 
odpovedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

14. člen 

Če se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končne določbe 
15. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. člena 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja ali 
komisij«1 vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu d predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence 
na določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

16. člen 

Minister za trgovino in preskrbo LRS sme v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS odpraviti ali spre- 
meniti že ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice 
v ekonomsko-komercialni stroki. 

17. člen 
Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 

te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

~ •    18. člen 
Minister za trgovino jn preskrbo LRS je pooblaščen, 

da izda v sporazumu s predsednikom vlade LRS po- 
trebna navodila za izvajanje te uredbe. 

19. člen 
Ta uredba' velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. S-zak. 484. 
Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS:      Predsednik vlade LRS: 

Viktor Repič 1. r. Miha Marinko 1. r. 
S 

' 215. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 
v zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega! sveta z dne -24. septembra 1946 (Ur. list LRS 

«št. 253/66'-46) in na podlagi 14. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o stroki kontrole mer in plemenitih kovin 
z dne 23. julija 1947 (Ur. list FLRJ št. 463/6547 izdaja 
vlada LRS na predlog ministra za trgovino in pre- 
skrbo LRS ^ ,       • 

uredbo 
o stroki kontrole mer in plemenitih Kovin 

' 1. Pojem stroke 
f 1. člen 

Stroko kontrole mer in plemenitih kojin 'sesjav^jo 

vsi poklici, kli obsegajo delovno področje zavarovanja „ 
enotnosti, točnosti in pravilne uporabe mer in priprav 
za merjenje v vseh panogah narodnega gospodarstva ter 
zavarovanja čistosti plemenitih kovan in njih izdelkov. ^ 

2. Poklici 

2. člen 

^   \ 

t> 
-Poklici in glavna öela, ki  jih opravljajo arzawrçl 

uslužbenci v  državnih  uradih,  ustanovah   in  podjetjih 
Ljudske republike Slovenije v •••••• stroke kontrole 
 »vin, 80.;^    -'"-'"* mec in. pjejne 
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Strokovna usposobljenost, 
potrebna za poklic 

1.   2igosač 

2.   Zigosač električnih 
števcev 

Pregled, preskušanje in žigosa- 
nje izdelkov iz plemenitih kovin 
ter vsa dela v zvezi e temi. 

Pripravi janjo ' • spajanje elek- 
tričnih števcev za preskušanje 
ter vsa groba tehnična dela. 

Osnovna šola, tečaj in strokovni 
izpit za žigosača. 

Nepopolna srednja šola, tečaj za 
žigosača električnih števcev in 
strokovni izpit. 

1.   Kontrolor mer 

2.   .Višji kontrolo; mer 

Opravljanje tehničnih del, pre- 
skušanje mer, meril in priprav 
za merjenje; ali preskušanje 
čistosti izdelkov iz plemenitih 
kovin; ali preskušanje električ- 
nih števcev. 

Organizacija tehničnih del pri 
kontroli mer in plemenitih ko- 
vin ter kontroli električnih štev* 
cev, kolikor ta dela ne spadajo 
med dela inženirja; opravljanje 
del, ki se po svoji naravi ne mo. 
rejo zaupati kontrolorjem mer. 

a) Srednja tehnična šola in stro- 
kovni izpit za kontrolorja mer; 
b) popolna srednja šola, posebni 
tečaj in strokovni izpit za kon- 
trolorja mer. 

Potrebna  praksa   kot  kontrolor 
mer in pokazan uspeh pri delu. 

i.   Inženir metrolog 

2.   Višji  inženir  metro- 
log 

3.   Metrološki s\ etnik 

Opravljanje tehničnih del in pre. 
sknšanje v praksi; «'rokovno 
vodstvo pri kontrolah mer in 
kontrolah električnih števcev; 
zavarovanje čistosti plemenitih 
kovin in njih izdelkov. 

Tehnično in upravno-tehnično 
organiziranje službe v vseh pa- 
nogah stroke; preskušanje siste- 
ma meril in priprav za merjenje 
ter preskušanje tehnične opreme. 

Reševanje bolj zapletenih pro- 
blemov organizacije in dela v 
službi kontrole mer in plemeni- 
tih kovin; organiziranje določe- 
ne panoge te službe. 

TeHnicna fakulteta '(strojni/eleE- 
trotehnični, tehnološki ah' 'geo- 
detski odsek) in strokovni izpit 
za inženirja metrologa. 

Potrebna praksa kot inženir me- 
trolog in pokazana višja uspo- 
sobljenost za tehnična, organiza- 
torska in teoretična dela. 

Potrebna praksa kot višji inže- 
nir metrolog in pokazana uspo- 
sobljenost pri praktičnem orga- 
niziranju službe kontrole mer 
in plemenitih kovin ali pri znan- 
stvenih delih. 

V 

( 3 Sien 

Minister za trgovino in preskrbo LRS izda v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS navodilo, v katerem 
bodo natančneje določena dela za posamezne poklice iz 
2. člena te uredbe.        ' 

4. člen ' 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za 'opravljanje del določenega poklica. 

eolska izobrazba, tečaji, in izpiti iz 2. člena (tretji' 
stolpec) te uredbe, s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso ^)ogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za strokovno sposobnost 
uslužbenca. Če pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi, v ta poklic. 

'   uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvalifi- 
kacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje' napredovanje 

v stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma stare- 
šina odrediti rok, v katerem morajo napraviti določene 
strokovne izpite. 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije vlade, in generalni sekretar vlade LRS ter drugi 
za nastavitev pristojni organi oziroma starešine morajo 
poskrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s stroškovni- 
mi izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za 
posamezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da bi si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno usposobljenost in šolsko izobrazbo za napredo- 
vanje v višji poklic. 

V ta namen izda minister za trgovino in preskrbo 
LRS v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo 
natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, 
načrtu £4 trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev stro- 
kovne usposobljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj 
za dosego določenega poklica lahko postavi strokovna 
in šolska izobrazba, navedena v 2. členu (tretji stolpec) 
te. m;edbe. 

V 
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S pravilnikom iz prednjega odstavka ee obenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz drugih 
strok v stroko kontrole mer in plemenitih kovin. 

•len 

Za poklic inženirja metrologa in od njega višje po- 
klice je potrebna fakultetna izobrazba. 

Izjemoma se smejo z odločbo pristojnega člana vlade, 
predsednika komiteja oziroma komisije vlade in general- 
nega sekretarja vlade LRS po poprejšnji oceni strokovne 
komisije in v sporazumu s predsednikom vlade LRS po- 
staviti za metrološkega svetnika uslužbenci s poklicom 
višjega kontrolorja mer, če se odlikujejo s svojim viso- 
kim znanstvenim in strokovnim znanjem. 

6. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi.nazaj v po- 
Mlic,  ki ustreza njegovi  strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbofo tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev., Zoper to odločbo 
ima uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o 
državnih uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo in sicer 
y stroko kontrole mer in plemenitih kovin, pa 'nimajo 
strokovne prakse za opravljanje del določenega poklica 
v tej stroki, sé sprejmejo v stroko kot pripravniki. . 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v stroko kontrole mer in plemenitih 
kovin, ter imajo potrebno usposobljenost in strokovno 
prakso za opravljanje del v poklicih stroke kontrole mer 
in plemenitih kovin, takoj postaviti v določen poklic, 
napraviti pa morajo predpisani strokovni izpit za ta 
poklic oziroma strokovni izpit za ustrezni začetni poklic, 
če je tak izpit predpisan, in sicer v roku, ki ga določi 
za nastavitev pristojni organ oziroma siarešina v odločbi. 
o nastavitvi. Ta rok ne sme biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega' 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavi in io 

8. člen /" 

Vestroki kontrole mer in plemenitih kovin je pri- 
pravniška služba za poklica kontrolorja mer in inženirja 
metrologa.       -, 

Pripravniška služba za poklica iz prednjega od- 
stavka traja dve leti. 

Natančnejše, določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe.       

9- člen 
s . '       ' 

Minister za trgovino in preskrbo LRS sm^v spo- 
razumu s predsednikom  vlade LRS ustanoviti priprav 
niško službo "tudi za  cinico  poklice'v. te stroke ali P» 

, odpraviti že ustanovljeno pripravniško službo., 

4. Odpovedni rok 

10. člen 

Odpovedni fok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence stroke kontrole mer in pleme- 
nitih kovin: ' 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4.mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici •• raz- 
porejeni V tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet let 
službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjeitmih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi za 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih, vendar ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

11. člen 
Uslužbenci, ki so še zaradi šolanja na državne stro- • 

ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati   - 
službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

12. člen 

Če zahteva službena potreba, se smejo v stroko kon- 
trole mer in plemenitih kovin izjemoma sprejeti na delo1 

strokovnjaki kot honorarni uslužbenci' s pogoji in v mejah 
16. člena zakona o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Če 
se trajanje določenih del ne more vnaprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. . 

13. člen 
Če se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 

ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 
če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 

za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. ' 
\ \ 
"-j* i • 

6. Končne določbe 

14. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. člena . 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja ali 
komisije vlade in generalni sekretar vlade'LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence 
na določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

15. člen" 
.Minister za trgovino in preskrbo ^me v sporazumu 

s predsednikom vlade LRS odpraviti ali spremeniti že 
ustanovljene r<okl ce ali pa uvesti nove poklice v stroki 
kontrole mer m plemenitih kovin. S 

/• 
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16. rien 

Predsednik vlade LRS ra/.poredi poklice iz 2. člena 
te ured h H v vrste po 12. členu /.akuu.i o dr/.-ivnih usluž- 
bencih. 

17. člen 

Minister i.A trgovino in preskrbo I.HS je pooblaščen, 
da Ì7.da v sporazumu > pieds" •mkoin vlade LRS potrebna 
navodila za izvajanje te uredbe. 

18. člen 

Ta   uredba   velja   od  dneva   objave   v   >bradnem 
listu LRS«. 

Št. S-zak.  485. 

Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Minister 
'A trgovino in preskrbo LRS: 

Viktor Hepič 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko L r. 

216. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobodil- 
nega sveta z dne 24. septembra 1946. (Ur. list LRS štev. 
253/66-46) in na podlagi 14. člena temeljne uredbe vlade 
FLRJ o finančni stroki z dne 23. julija 1947. (Ur. list 
FLRJ št. 502•68-47) izdaja vlada LRS na predlog mini- 
stra za finance LRS 

uredbo 
o finančni stroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 

Finančno stroko sestavljajo poklici, katerih delovno 
področje obsega: izvajanje proračuna, organizacija davčne 

službe, pobiranje državnih dohodkov, davčno službo, fi- 
nančno revizijo, organizacijo notranjega plačilnega pro- 
meta, kreditne posle in posle v zvezi z mednarodnim 
plačilnim prometom ter blagajniško in kniigovodsko 
službo. 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni usluž- 
benci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih Ljudske 
republike Slovenije in ljudskih odborov v poklicih finanč- 
ne 'stroke, so: 

Zap 
št. Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 

potrebna za poklic 

A 

1.   števec 

2.   Nižji blagajnik 

3'   Blagajnik 

Pomoč blagajniku oziroma nižje- 
mu blagajniku pri štetju in raz- 
vrščanju denarja ter .denarnih 
in drugih vrednotnic. 

Pomoč blagajniku pri njegovih 
delih in po njegovih navodilih; 
vodstvo manjše blagajne. 

Prejemanje, hramba in izi!n|;inje 
denarja in drugih vrednotnic. 

Nepopolna  aH  popolna  srednja 
šola in «trnknvni izpit 

Potrebna  praksa   kot   nižji   bla- 
gajnik ali nižji knjigovodja. 

Ï.   Nižji Knjigovodja 

2.   Knjigovodja 

8.   Viiji knjigovodja 

B 

Knjiženje temeljnic na določene 
konte (račune) in pomoč knjigo- 
vodji pri njegovih delih in po 
njegovih navodilih; vodstvo knji- 
govodstva v manjših organizacij- 
skih enotah. 

Sestavljanje primanote oziroma 
določanje kontov na temeljnican; 
vodstvo knjigovodstva v večjih 
organizacijskih ©notah. 

Preskušanje pravilnosti in toč- 
nosti dela knjigovodje; dajanje 
mnenj in predlogov za usmerja- 
nje dela knjigovodje; sestavlja- 
nje bilance; vodstvo knjigovod- 
stva v največjih organizacijskih 
enotah. • 

Popolna   srednja   šola   in   stro- 
kovni  izpit za knjigovodjo. 

Potrebna praksa kot nižj' knji- 
govodja ali blagajnik.    . 

Potrol-na   praksa  in   uspeh   pri 
delu kot knjigovodja. 
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ZgaP-        Pobile Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 
potrebna za poklic 

1. Pomožni finančni ma- 
nipulant 

2. Finanïni   manipulant 

3.   Nižji kreditni komer- 
cialist 

4.   Kreditni   komercialist 

6.   Višji kreditni komer- 
cialist 

Pomoč finančnemu manipulantu 
pri opravljanju njegovih del to 
po njegovih navodilih'. 

Opravljanje del navadne bančne 
in finančne korespondence, likvi- 
dature, razni bančni obračuni, 
zbiranje in obdelovanje materia- 
la za odobritev in izrabo kredi- 
tov. 

Pomoč kreditnemu komercialistu 
pri njegovem delu in po njego- 
vih navodilu. 

Opravljanje kreditnih poslov. 

Opravljanje kreditnih poslov.    J 

Nepopolna erednja šola in stro- 
kovni izpit za pomožnega fi- 
nančnega manipulanta. 

Potrebna praksa kot pomožni 
finančni manipulant 

Popolna srednja šola in etrokov- 
ni izpit za nižjega kreditnega 
komercialista, 

Potrebna praksa kot nižji kre- 
ditni komercialist. 

Višja strokovna ali posebna izo- 
brazba za kreditne in druge 
bančne zadeve, Id ee doseže e 
potrebno prakso v poklicu kre- 
ditnega komercialista. 

1.   Nižji finančni  revizor 

2.   Finančni revizor 

3.    Vdaji finančni revizor 

Pomoč finančnemu revizorju pri 
njegovem delu in po niegovih na- 
vodilih. 

Opravljanje   knjigovodske 
zije, analize in podobno. 

revd- 

Dajanje predlogov in mnenja za 
usmerjanje dela finančnih revi- 
zorjev; pregled na samem kraju 
v bolj zapletenih primerih; da- 
janje predlogov in mnenja za 
ukrepe, potrebne v zvezi e sta- 
njem, ki ga je ugotovil pri pre- 
gledu finančni revizor. 

Potrebna praksa in uspeh ' pri 
delu kot nižji knjigovodja ali 
nižji blagajnik ali nižji kreditni 
komercialist ali nižji carinik ali 
nižji davkar. 

Potrebna praksa kot nižji fi- 
nančni revizor ali knjigovodja 
ali blagajnik ali kreditni komer, 
cialist ali carinik ali davkar. 

Potrebna praksa in uspeh pri 
delu kot finančni revizor ali 
višji knjigovodja. 

1. Finančni izvrševalec 

2. Nižji  davkar 

3. Davkar 

4- Višji davkar 

D 

Pobiranje trošarine in vseh vrst 
davščin po izdanih nalogih. 

Pomoč davkarju pri opravljanju 
njegovih del in po njegovih na- 
vodilih. 

Vsa dela v -i/vt^i , uamero in po- 
bira.ijem davka. 

Vsa dela v zves.i i, odmero in po- 
biranjem daviš«!. 

Dva razreda srednje šole. 

Popolna  srednja  šola  fn  izpit 
za nižjega davkarja. 

Potrebna praksa kot nižji dav- 
kar. 

Praksa  kot davkar in pokazan 
uspeh pri delu, 

1.   Nižji finančni referent 

2    Finančni referent 

8.   Višji finančni  refe- 
rent 

E 

Pomoč pri delu finančnemu re- 
ferentu, višjemu finančnemu re- 
ferentu in finančnemu svetniku 
po njihovih navodilih; reševanje 
tekočih zadev v majhnih orga- 
nizacijskih enotah. 

Samostojno pripravljanje rešitev 
o zadevah in vprašanjih iz svo- 
jega področja. 

Pripravljanje smernic, navodil in 
pojasnil; pripravljanje rešitev o 
zadevah in vprašanjih svojega 
področja. 

Pravna ali gospodarska fakulteta 
alj ekonomsko-komercialna vi- 
soka šola in strokovni izpit za 
nižjega finančnega referenta. 

Potrebna prallsa kot nižji rmanč- 
nf referent. 

Temeljito poznavanje finančne 
stroke in potrebna praksa kof 
finančni referent. 
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z.afP-        Poklic st. Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 
potrebna za poklic 

4.   Finančni svetnik 

6. Višji finančni svetnik 

Reševanje bolj zapletenih vpra- 
šanj organizacije in dela e po- 
dročja finančne etroke; organizi- 
ranje določene panoge finančne 
stroke. 

Studijsko proučavanje in prak- 
tično reševanje najbolj zaplete- 
nih vprašanj finančne stroke. 

Potrebna praksa kot v!"" *'• •-•nr. 
ni referen* in pokazana epi^ob- 
nost pri praktičnem organizira- 
nju določene panoge finančne 
stroke ali pri znanstvenih delih. 

Potrebna prakea kot finančni 
svetnik in vsestransko poznanje 
finančne 6troke, dokazano z 
uspehi pri praktičnem organizi- 
ranju finančne službe in pri 
znanstvenem delu na področju 
finančne stroke. 

3. člen 

Minister za financ© LRS izda v sporazumu s predsed- 
nikom vlade LRS navodilo, v katerem bodo natančneje 
določena dela za posamezne poklice iz 2. člena te uredbe. 

4. člen 

uslužbenci ee postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

Šolska izobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za strokovno sposobnost 
uslužbenca. Če pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi v ta poklic. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvalifi- 
kacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje v 
stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma stareši- 
na odrediti rok,"v katerem morajo napraviti določene stro- 
kovne izpite. 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS ter dru- 
gi za nastavitev pristojni organi oziroma starešine morajo 
poskrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s strokovnimi 
izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za po- 
samezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da bi si uslužbenci pridobili potrebno stro- 
kovno in eolsko izobrazbo za napredovanje v višje poklice. 

V ta namen izda minister za finance LRS v šestih 
mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazumu s predsed- 
nikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo natančnejše 
določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, načrtu in tra- 
janju tečajev, potrebnih za pridobitev strokovne usposob- 
ljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj za dosego določe- 
nega poklica lahko postavi strokovna in šolska izobrazba, 
navedena v 2. členu (tretji stolpec) te uredbe. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem pred- 
pišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz drugih strok 
v finančno stroko. 

5. člen 

Za poklic nižjega finančnega referenta in od njega 
višje poklice je potrebna fakultetna ali njej enaka viso- 
košolska izobrazba. 

Izjemoma se smejo po poprejšnji oceni strokovne 
komisije in y sporazumu s predsednikom vlade LRS po- 

staviti uslužbenci s poklicom višjega kreditnega komer- 
cialista in višjega finančnega revizorja za finančnega svet- 
nika in višjega finančnega svetnika, če se odlikujejo s 
svojim visokim znanstvenim in strokovnim znanjem. 

6. člen 

Če se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, 'se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma stare- 
šina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o držav- 
nih uslužbencih. 

3. Pripravniška služba , 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer v 
finančno stroko, pa nimajo strokovne prakse za opravlja- 
nje del določenega poklica v tej stroki, se sprejmejo v 
stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo in sicer v finančno stroko, ter imajo potrebno uspo- 
sobljenost in strokovno prakso za opravljanje del v pokli- 
cih finančne stroke, takoj postaviti v določeni poklic, na- 
praviti pa morajo predpisani strokovni izpit ža ta poklic 
oziroma strokovni izpit za ustrezni začetni poklic, če je 
tak izpit predpisan, in sicer v roku, ki ga določi za na- 
stavitev pristojni organ oziroma starešina v odločbi o na- ' 
stavitvi. Ta rok ne sme biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana in 
če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

8. člen 

V finančni stroki je pripravniška služba za poklice 
nižjega blagajnika, nižjega knjigovodje, pomožnega fi- 
nančnega manipulanta, nižjega kreditnega komercialista, 
nižjega davkarja in nižjega finančnega referenta. 

Pripravniška služba za poklice iz prednjega odstavka 
traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

9. člen è 

Minister za finance LRS sme v sporazumu a pred- 
sednikom vlade LRS ustanoviti pripravniško službo tudi 
za druge poklice iz te stroke ali pa odpraviti že ustanov- 
ljeno pripravniško služb o. 
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4. Odpovedni roki 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence finančne stroke: 

do 10 službenih lei — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 tnes?ce, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet let 
službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih,primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dv"h odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesece . 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki ee priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi 

11. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnvi zavezali ostiti dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

12. člen 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v finančno 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji In v mejah 16. člena zakona o 
državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo no določi drugače. 

13. člen 

Če se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končne določbe 

14. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. čle- 
na te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja 
ali komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu e predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V :/i"n..rii in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojn vihati oziroma starešina postavit; uslužbence na 
ilolorene položaje, ne da bi ji i določil poklice t/ te 
uredbe. 

15  člen 

Minister za finance LRS sme v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LR£> odpraviti ali spremeniti že usta- 
novljene poklice ali pa uvesti nove poklice v finančni 
stroki. 

16. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12, členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

17. člen 

Minister za finance LRS je pooblaščen, da izda v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS potrebna navodila za 
izvajanje te uredbe. 

18. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S-zak. 486. 
Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 

Zoran Polič L r. Miha Marinko 1. r. 

217. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobodil- 
nega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS št. 
253/66-46) in na podlagi 15. člena temeljne uredbe vlade' 
FLRJ o industrijski tehnični stroki z dne 23. julija 1947 
(Ur. list FLRJ št. 480/66-47) izdaja vlada LRS na predlog 
ministra za industrijo in rudarstvo ter ministra za lesno 

• industrijo LRS. • ' 
uredbo 

o industrijski tehnični stroki 
(       1. Pojem stroko 

t. člen 
•  V industrijsko tehnično stroko spadajo poklici, ki 

zajemajo prganMranje in vodstvo industrijske proizvod- 

nje ter industrijsEe izgraditve v vseh" njenih' panogaH 
(strojni, promelno-strojni, elektrotehnični, tehnološki, 
kemični, rudarski, talilni&ki, lesno-industrijski, radio- 
tehnioni itd.). 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni' usluž. 
benci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih Ljudske 
republike Slovenije in ljudskih odborov, y, noMißiih indM- 
•>trijske tehnične stroke, so; 
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o ••-     ' Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost,v- 
potrebna za poklic 

1.   Industrijski   laborant 

1.   Pomožni  industrijski 
risar 

2.   Industrijski risar 

Laboratorijska in tehnična dela 
v industrijskih laboratorijih. 

B 
Izrisovanje načrtov, skic in de- 
tajlov ustrezajoče panogam in- 
industrijske etroke. 

Izrisovanje bolj kompliciranih 
načrtov, skic in detajlov ter vod- 
stvo teh del. 

Osnovna šola, tečaj in strokovni 
izpit. 

I 

Nepopolna srednja šola, tečaj za 
tehnično risanje (oziroma ustre- 
zajoča šola); ali praktična-uspo- 
sobljenost za risarska dela, te- 
čaj in strokovni izpit. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu kot pomožni in- 
dustrijski risar. 

1.   Industrijski nadzornik 

2.   Višji    industrijski 
(obrtni) obratovodja 

2.   Višji industrijski obrt- 
ni)  obratovodja 

1.   Nižji industrijski 
tehnik 

2-   Industrijski tehnik 

3.   Višji industrijski 
tehnik 

1.   Obratni tehnik 

^ ^       %   Višji obratni tehnik 

Nadziranje uporabe in vzdrževa- 
nja posameznih oddelkov indu- 
strijskega, rudarskega in talilni, 
škega obrata; nadziranje proiz- 
vodnje glede količine in kako- 
vosti. 

C 
Organiziranje in vodstvo večjih 
oddelkov posameznih delov pro- 

• izvajalnega   postopka  ali indu- 
strijske in obrtne delavnice. 

Organiziranje In vodstvo večjih 
oddelkov v industrijskih podjet- 
jih ter organiziranje in vodstvo 
manjših industrijskih podjetij. 

D 
Sodelovanje pri projektiranju, 
izvajanju in nadzorstvu nad deli 
manjšega obsega. 

Sodelovanje pri projektiranju, 
izvajanju in nadzorstvu nad deli 
večjega obsega. 

Projektiranje, izvajanje in nad- 
ziranje del manjšega obsega in 
sodelovanje pri projektiranju, iz- 
vajanju in nadziranju tehničnih 
del, večjega obsega. 

Strokovno sodelovanje pri vod- 
stvu obrata. 

Samostojno   strokovno   vodstvo 
•obrata. 

Nižja tehnična šola ali njej 
ustrezajoča šola, tečaj oziroma 
šola za industrijskega nadzorni- 
ka ustrezajoče panoge in stro- 
kovni izpit; ali praktična uspo- 
sobljenost za nadzorniška delaf 
tečaj in strokovni izpit. 

• Nižja tehnična šola ali njej ustre- 
zajoča šola, tečaj za industrijske- 
ga (obrtnega) obratovodjo ustrez* 
ne panoge in strokovni izpit; 
ali praktična usposobljenost za 
dela, tečaj in strokovni izpit. 

Potrebna praksa in pokazana 
strokovna sposobnost kot indu- 
strijski (obrtni) obratovodja. 

/ 
Srednja tehnična,ali njej'enaka 
strokovna šola in etrokovni izpit; 
ali potrebna praksa kot indu- 
strijski risar, industrijski nad- 
zornik, ' industrijski (obrtni)- 
obratovodja, tečaj in strokovni 
izpit za nižjega industrijskega 
tehnika. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu' kot nižji indu- 
strijski tehnik. 

Potrebna praksa in pokazana 
sposobnost, ter uspešno delo kót 
industrijski tehnik in etrokovni 
izpit za višjega industrijskega 
tehnika. 

Strokovni tečaj za obratnega 
tehnika ali industrijski tehnik s. 
strokovno prakso m posebnim 
obratnim, izpitom; ali potrelma 
praksa in pokazan uspeh pri 
delu kot višji industrijski 
(obrtni) obratovodja, tečaj in po 
eebni izpit za obratnega tehnika. 

Potrebna    praksa   in    pokazi-.n 
uspeh pri delu kot obratni teli- * 
nik ter ugodna ocena pristojne 
komisije   o   sposobnosti   usluž- 
benca. 

1.   Nižji  industrijelti. in. 
ïenir 

Sodelovanje   pri   projektiranju, 
vodstvu in nadzorstvu nad indu- 

atrijskimi   tehničnimi   jvostopM 
.eienjšeea obsege, 

J 

Ustrezen oddelek tehnične fa- 
kultete aH pjej enake tehnične 
visoke šole in strokovni izpit za 
nižjega industrijskega inženirja' 
ustrezne panoge te itroke. 

X 
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Zap 
St. Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost.  0 

'                    potrebna za poklic                  , 

2.    Industrij-ki inženir 

3-    Višji   industrijski   in- 
ženir 

4.   Industrijski svetnik 

5. Višji industrijski 
svetnik 

Projektiranje in nadzorstva nad 
objekti posameznih industrijskih 
tehničnih panog ali samostojno 
vodstvo proizvajalnih postopkov 
ter nadzorstvo nad vzdrževanjem 
tehničnih objektov. 

Samostojno vodstvo i" projekti- 
ranje velikih in kompliciranih 
del; vodstvo raziskovalnih del in 
višje tehnično nadzorstvo. 

Reševanje bolj kompliciranih* 
vprašanj organizacije in dola 
v industrijskih tehničnih ;i-ino- 
gah, organiziranje določene pa- 
noga industrijske tehnične stro- 
ke. 

Studijsko proučevanje in prak- 
tično reševanje najbolj komplici- 
ranih vprašanj iz posameznih 
panog injđus'.'rijske tehnične 
stroke.      ' 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh prj delu kot nižji indu- 
strijski inženir. 

3   člen 

Minister 'za industrijo in rudarstvo ter minister za 
lesno industrijo izdasta v sporazumu vlade LRS navodilo, 
v katerem bodo natančneje določena dela za posamezne 
poklice iz 2. člena te uredbe. ' ' 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo ,v po- 
klice iz 2. člena te uredbe posvoji dejanski sposobnosti za 
opravljanje del določenega poklica. 

Šolska izobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena, (tretji 
stolpec) te uredbe, s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, nisot pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za strokovno sposobnost 
uslužbenca. Če pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi v ta poklic. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvali- 
fikacij nimajo zadc:4i pogojev za naaa'jnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni starešina odredit 
rok, v katerem morajo napraviti določene strokovne 
izpite. 

Pristojni član,.vlade,, predsednik komiteja oziroma 
komisije : - ri vladi in generalni sekretar vlade LRS ter 
drugi za nastavitev pristojni organi oziroma starešine 
morajo pcskibeli, da si vsi uslužbenci na tečajih in s stro- 
kovnimi izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določe- 
no za posamezne poklice. Prav tako moraj* skrbeti za vs 
potrebne pogoje; da bi si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno in šolsko izobrazbo za napredovanje v višji po- 
klic. 

V ta namen izdasta minister za industrijo in rudar- 
stvo ter minister za lesno industrijo LRS v šestih mesecih 
po uveljavitvi te i redbe v ?, -',umu s pr-edsednikcm 
vlade LRS pravilnik, v katerem bodo natančnejše določbe 
o strokovnem izpitu ter o ureditvi, načrtu in trajanju te- 
čajev, potrebnih za pridobitev strokovne usposobljenosti. 
V tem pravilniku se kot pogoj za dosego določenega 

Potrebna praksa kot industrijski 
Inženir in pokazana višja uspo- 
sobljenost za tehnična, organize- 
torska in teoretična dela. 

Potrebna praksa kot višji indu- 
strijski inženir in pokazana spo- 
sobnost  pri praktičnem organi- 
ziranju   industrijskih panog ali \ 
pri znanstvenih delih. 

Potrebna praksa kot industrijski 
svetnik in vsestransko poznanje 
določene panoge industrijske 
tehnične stroke,' dokazano z 
uspehi pri praktičnem organizi- 
ranju industrije in pri znanstve- 
nem delu na industrijskem teb> 
ničnem področju. 

poklica lahko postavi strokovna in šolska izobrazba, na- 
vedena v drugem členu (tretji stolpec) te uredbe. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem pred- 
pišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz. drugih 
strok v industrijsko tehnično stroko. * <\ 

\ 5. člen 

Za poklic nižjega industrijskega inženirja in od njega 
višje poklice je potrebna fakultetna izobrazba. 

Izjemoma se smejo po poprejšnji oceni strokovne 
komisije in v sporazumu s predsednikom vlade LRS po- 
staviti uslužbenci s poklicom višjega industrijskega teh- 
nika in višjega obratnega tehnika za industrijskega svetni- 
ka in višjega industrijsjcega^svetnika, če se odlikujejo s 
"svojim visokim znanstvenim in strokovnim znanjem. 

6. člen 

Poklicom iz 2. člena te uredbe se smejo dodajati 
označbe ožje specializacije industrijske t ehnične> stro- 
ke, kakor so n. pr. strojni inženir, elektro-strojni, rudar- 
ski inženir in podobno. 

7. člen ,   . 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega~poklica, se lahko postavi nazaj v poklic, 
ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma stare- 
šina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima. 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o držav- 
nih uslužbencih. , *      ** 

3. Pripravniška služba 
\ 

8. člen ' 

Osebe, ki prvič stopijo v.državno službo, in sicer v 
industrijsko tehnično stroko, pa nimajo strokovne prakse 
za opravljanje. del določenega poklica v tej stroki, se 
sprejmejo y stroko kot pripravniki. 
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Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo in sicer v industrijsko tehnično stroko, ter imajo 
potrebno usposobljenost in strokovno prakso za. oprav- 
ljanje del v poklicih industrijsko tehnične stroke, takoj 
postaviti v določeni poklic, napraviti pa morajo predpi- 
sani strokovni izpit za ta poklic oziroma strokovni izpit 
za ustrezni začetr' poklic, če je tak izpit predpisan in si- 
cer v roku, ki ga določi za nastavitev pristojni organ 
oziroma starešina v odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme 
biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni-organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, jče je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

9. člen 

V industrijski tehnični stroki je pripravniška služba 
za poklice nižjega industrijskega tehnika, obratnega teh- 
nika in nižjega industrijskega inženirja. 

Pripravniška elužba za poklice iz prednjega odstavka 
traja dve leti. ' i 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane e pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

10. člen 

Minister za industrijo/in rudarstvo ter hiinister za 
lesno industrijo LRS smeta v sporazumu s predsednikom 
vlade LRS ustanoviti pripravniško službo tudi za druge 
poklice iz te stroke ali pa odpraviti že ustanovljeno pri- 
pravniško službo. 

•o 

4. Odpovedni roki 

11. člen   . 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence industrijske tehnične stroke: 

do 40 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet let 
službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odeta-'kih, vendar ns ini daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi, 

12. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjeni 
čas v. državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
Službe. 

• 5. Honorarni uslužbenci 

18. člen 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v industrijsko 
tehniko fctrpko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki 

kot honorarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena 
zakona o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačam v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

/ 14. Sei. 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbenece tuje državljane en mesec. 

JS. Končne določbe 

15. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poldic iz drugega 
člena te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja 
ali komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljud- 
skih odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni od- 
bor v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil poklic iz te 
uredbe. 

16. člen 

Minister za industrijo in rudarstvo ter minister za 
lesno industrijo LRS smeta v sporazumu s predsednikom 
vlade LRS odpraviti ali spremeniti že ustanovljene po- 
klice ali pa uvesti nove poklice v industrijski tehnični 
stroki.   * , 

17. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

18. člen' 

Minister za industrijo in rudarstvo ter minister za 
lesno industrijo LRS sta pooblaščena, da izdasta v spora- 
zumu s predsednikom vlade LRS potrebna navodila za 
izvajanje te uredbe. 

19. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S-zak. 487. 

^      Ljubljana dne 20  septembra 1947. 

Minister za industrijo 
in 'rudarstvo LRS: 

Leskošek Franc 1. r. 

Predsednik vlade LRS: "" N 

Miha Marinko 1. r. t 
Minister za lesnotindustrijo LRS: 

Fa j/ar Ionu 1. r. 
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/fa podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 
v zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 15. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o gradbeni stroki z dne 23. julija 1947 (Ur. 
list FLRJ št. 458/64-47) izdaja vlada LRS nn, nredlog 
mV*tra za gradnje LRS 

uredbo ^ 
o gradbeni stroki 

1. Pojem stroke 
1. člen 

V gradbeno stroko spadajo poklici, katerih delovno 

področje obsega organiziranje, projektiranje, normiranje, 
izvajanje in tehnično nadzorstvo nad vsemi vrstami grad- 
benih objektov. 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni usluž- 
benci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih Ljudske 
republike Slovenije in ljudskih odborov v poklicih grad- 
bene stroke, so: 

^P-        Poklic Glavna dela poklica 

1.   Pomožni gradbeni 
ri&ar 

2.   Gradbeni risar 

' A 

Izrieovanje   gradbenih   načrtov, 
skic in detajlov. 

Izrieovanje bolj kompliciranih 
gradbenih načrtov, skio in detaj- 
lov ter vodstvo teh del.        \ 

Strokovna usposobljenost, 
potrebna za poklic 

Nepopolna srednja sola, tečaj za 
tehnično risanje in strokovni iz- 
pit; ali strokovna šola za tehnič- 
no risanje in strokovni izpit; ali 
praktična usposobljenost za ri- 
sarska 'dela in tečaj za tehnično 
risanje. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri ' delu kot pomožni 
gradbeni risar.  '       . ,' -. 

J.   Gradbeni nadzornik 

B 

Opravljanje del, ki so v zvezi z 
vodstvom in nadzorstvom del pri 

•vzdrževanju določenega dela cest 
ali vodnih objektov. 

Nižja tehnična Sola, oziroma 
mojstrekn delovocina šola, oziro. 
ma strokovna obrtna šola ali 
njim ustrezajoča žoln, tečaj za 
gradbenega nadzornika ustreza- 
joče panoge in strokovni izpit 
ali praktična usposobljenost za 
nadzorniška dela in strokovni 
izpit, 

1.   Gradb'eni detoodja 

2.   /Višji gradbeni delo- 
vodja 

Vodst\o na manjših gradbiščih 
alj vodstvo nekaterih de] na 
večjih gradbiščih. 

Vodstvo na večjih gradbiščih in 
pri večjih delih ali pri skupini 
del na velikihjgradbiščih. 

Strokovna obrtna gradbena Sola 
ali njej enaka šola, ali praktična 
usposobljenost za dela gradbene- 
ga delovodje in etrokovni izpit 
za ta poklic 

Potrtima praksa in pokazani 
uspeh pri delu kot gradbeni de- 
lovodja. 

1.   Nižji gradbeni tehnik 

8-   flrnHbpnî tehnik 

• ° 
8.   Višji gradbeni-tehnik 

Sodelovanju pri projektiranju, 
izvajanju in nadzorstvu nad 
manjšimi deli. 

Sodelovanje pri projektiranju, 
izvajanju in nadzorstvu, nad 
večjimi deli. 

Projektiranje, izvajanje in nad- 
ziranje manjših gradbenih del 

t in sodelovanje pri projektiranju, 
•nadzore/, nj.i in\izvajanju več- 
jih gradbenih del. 

Srednja tehnična solatali njej 
enaka strokovna âola ter s.tro- 

/ kovni izpit; ali putrebna praksa 
kot gradbeni risar, gradbeni 
nadzornik ali gradbeni, delovod- 
ja, oiiroma višji gradbeni delo- 
vodja, tečaj in strokovni izpit za- 
pomožnega gradbenega tehnika. 

Potrebna praksa, pokazana stro.    / 
kovna sposobnost in uspešno de- 
lo kot nižji gradbeni tehnik. 

Potrebna praksa, pokazana stro- 
kovna sposobnost in uspešno de- 
lo kot gradbeni tehnik in stro- 
kovni  izpit  za, višjega gradbe:  .; 
nega, tehnika. ,   ."!•',. , 
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Zap. 
it. Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 

•    potrebna za poklic 

1.   Nižji gradbeni inženir 

2.   Gradbeni inženir 

3.   ViSji gradbeni inženir 

4.   Gradbeni svetnik 

5.    Višji gradbeni svetnik 

Sodelovanje pri projektiranju, 
izvajanju in nadzorovanju manj- 
ših gradbenih objektov. 

Projektiranje, izvajanje in nad- 
zorovanje gradbenih objektov. 

Projektiranje, izvajanje in nad- 
zorovanje gradbenih del večjega 
pomena. 

Organiziranje gradbenih del in 
reševanje bolj zapletenih vpra- 
šanj gradbeništva., 

Studijsko proučevanje in prak- 
tično reševanje najbolj zaplete- 
nih vprašanj gradbeniMva. 

3. člen 

MinNter zn gradnje 1JÎS ,/.1• v ? pora 7 umu • pred- 
hodnikom vlii'l'> LKS navodilo, v katerem bt.dn mitnnčne- 
je določena dola za posamezne poklice iz 2. 'l^ia te 
uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo, oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

Šolska izobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za. strokovno sposobnost 
uslužbenca. Ce pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe, oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del -določenega poklica, 
se lahko postavi v ta poklic. 

.Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja " jlskih kvalifi- 
kacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje v 
6troki, smo za namestitev pristojni organ oziroma stare- 
šina odrediti rok, v katerem morajo napraviti določene 
strokovne izpite. 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja ali komisije 
vlade LRS in generalni sekretar vlade LRS ter drugi za 
nastavitev pristojni organi oziroma starešine, morajo po- 
skrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s 6trokovnimi 
izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za po- 
samezne poklice..Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da bi si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno in šolsko izobrazbo za napredovanje v višji 
poklic. 

V ta namen izda minister z gradnje LRS v ëestih 
mesecih-po uveljavitvi te uredb? v sporazumu s predsed- 
nikom" vlâïle LRS pravilnik, v katerem bodo natančnejše 
določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, načrtu in 

Tehnična fakulteta ali njej ena- 
ka visoka tehnična šola ter stro. 
kovni izpit za nižjega gradbene- 
ga inženirja. 

Potrebna praksa, pokazana stro. 
kovna sposobnost in uspešno de. 
lo kot gradbeni inženir. 

Potrebna praksa v poklicu grad- 
benega inženirja in pokazana 
višja usposobljenost za tehnična, 
organi.: 'arična in teoretična 
dela. 

Potrebna praksa kot višji grad- 
beni inženir in pokazana sposob* 
nost pri praktičnem organizira- 
nju gradbenih del ali prj znan- 
stvenih delih. 

Potrebna , praksa kot gradbeni 
svetnik in vsestransko poznanje 
določene panoge gradbene etro-. 
ke, dokazano z uspehi pri prak. 
tičnem organiziranju gradbeni- 
štva in pri znanstvenih delih i 
na področju gradbeništva. 

trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev strokovne uspo- 
sobljenosti. Y tem pravilniku se kot pogoj za dosego dolo- 
:cn< . poklica lahko postavi strokovna in šolska izobraz- 
ba, navedena v 2. členu (tretji stolpec) te uredbe. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz drugih 
strok v gradbeno stroko. 

• 5. člen 

Za poklic nižjega gradbenega inženirja in od njega 
višje poklice je potrebna fakultetna izobrazba. 

Izjemoma se smejo po poprejšnji oceni strokovne ko- 
misijo in v 6porazumu s predsednikom vlade LRS po- 
staviti uslužbenci s poklicom višjega gradbenega tehnika 
za gradbenega svetnika in višjega gradbenega svetnika, 
če se odlikujejo s svojim visokim znanstvenim in strokov- 
nim znanjem. 

6. člen 

Poklicom iz 2. člena te uredbe se smejo dodajati 
označbe ožje specializacije gradbene stroke, kakor so n. 
pr. î>urbanist<, »arhitekt«, ^hidrotehnik«, »za ceste« in 
podobno. 

7. člen 

Če se pokaže da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o držav- 
nih uslužbencih. v 

3. Pripravniška služba 

8. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer v 
J gradbeno stroko, pa nimajo strokovne prakse za opravlja- 
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nje del določenega poklica v tej stroki, se sprejmejo v 
stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se sinejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v gradbeno stroko, ter imajo potrebno 
usposobljenost in strokovno prakso za opravljanje del v 
poklicih gradbene stroke, takoj postaviti v določen po- 
klic, napraviti pa morajo predpisani strokovni izpit za ta 
poklic oziroma strokovni izpit za ustrezni začetni poklic, 
če je tak izpit predpisan, in sicer v roku, ki ga določi za 
namestitev pristojni organ oziroma starešina v odločbi o 
nastavitv'. Tak rok ne sme biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavlja. 

9. člen 

V gradbeni stroki je pripravniška služba za poklica 
nižjega gradbenega tehnika in nižjega gradbenega in- 
ženirja. " 

Pripravniška služba za poklica iz prednjega odstav- 
ka traja dve leti. 

Natančnejše določbe.o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe, 

i 

10. člen 

Minister za gradnje LRS sme v sporazumu s pred- 
sednikom /vlade LRS ustanoviti pripravniško službo tudi 
za druge poklice iz te stroke ali pa odpraviti že usta- 
novljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni roki 

11. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence gradbene stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
o a 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet let 
službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih vendar ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se raouna v službena leta asmo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

12. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo v tem« času odpovedati 
službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

13. člen 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v gradbeno 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji in v mejah' 16. člena zakona o 
državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pa pavšalno.  . 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se trajanj o določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kelikor se « pogodbo ne öwoSi ^mgpče 

14. člen 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni 
rok za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

' 6. Končne določbe 

~   16. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. čle- 
na te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja 
ali komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu š predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil poklice i? t© 
uredbe. 

16. člen 

Minister za gradnje- LRS sme v sporazumu s predsed- 
nikom vlade LRS odpraviti ali spremeniti že ustavnov- 
ljeue poklice ali pa uvesti nove poklice v gradbeni stroki. 

17. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o držav"''! usluž- 
bencih. 

18. člen 

Minister za gradnje LRS je pooblaščen, *u izda v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS potrebna navodila 
za izvajanje te uredbe. 

19. člen 

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

Št. S — zak. 488 

Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Podpredsednik vlade LRS 
in minister za gradnje: 

Ivan Maček L r. 
Predsednik vlade LRSi 

Miha Marinko 1. r. 
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219. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 
v zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 14. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o geološki stroki z dne 23. julija 1947 (Ur. 
List FLRJ št. 461/64-47) izdaja vlada LRS na predlog 
ministra za industrijo in rudarstvo LRS 

uredbo 
o geološki stroki 
l. Pojem stroke 

1, člen 
1. Geološko stroko sestavljajo poklici, katerih delovno 

področje oblega preiskovanje geološkega sestava in 
strukture zćmije. da bi se razkkale, ugotovile in našle 
vse vrste koristnega rudninskega blaga. 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljaju državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov v po- 
klicih geološke stroke so: 

Zap. 
št. 

Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 
potrebna za poklic 

1.   Pomožni geološki 
risar 

2.   Geološki riear 

Sodelovanje pri izrisovanju na- 
črtov, skic in detajlov. 

Izrisovanje bolj zapletenih na- 
črtov, skic in detajlov ali vod- 
stvo risarskih del. 

a) Nepopolna srednja cola, tečaj 
teh '"nega risanja in strokovni 
izpit; 
b) praktična usposobljenost za 
••••••••••• risarskih del, tečaj 
teh ličnega risanja in strokovni 
izpit; 
c) strokovna šola tehničnega ti- 
eanja in strokovni izpit. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh v poklicu pomožnega geo- 
loškega risarja. 

1.   Nižji geološki tehnik 

2    Geološki (•ehnik 

3.   Višji geološki tehnik 

B      • 
Sodelovanje pri projektiranju, 
izvajanju in nadzorstvu nad deli 
manjšega obsega. 

Sodelovanje pri projektiranju, 
izvajanju in nadzorstvu nad deli 
večjega obsega. 

Projektiranje in izvajanje geo- 
loških del manjšega obsega in 
nadzorstvo nad njimi ter sode- 
lovanje pri projektiranju, izva- 
janju in nadzorovanju geoloških 
del velikega obsega. 

a)' Srednja tehnična.šola ali njej 
enaka strokovna šola in stro- 
kovni izpit. 
b) potrebna praksa v poklicu 
geološkega risarja, tečaj in stro- 
kovni izpit za nižjega geološke- 
ga tehnika. 

Potrebna praksa, pokaza*,., stro- 
kovna sposobnost in uspešno de- 
lo v poklicu nižjega geološkega 
tehnika. 

Potrebna praksa, pokazana stro. 
kovna sposobnost in uspešno de- 
lo v poklicu geološkega tehnika, 
ter strokovni izpit za višjega 
geološkega tehnika. 

1'.   Nižji geolog 

2.   Geolog 

B.   Višji geolog 

Sodelovanje pri vseh geoloških 
opravilih, sodelovanje pri delu 
geoloških oddelkov na terenu in 
samostojno izvrševanje geoloških 
opravil manjšega obsega. 

Samostojno izv; sevanje opravil 
iz posamezne panoge geološke 
delavnosti in vodstvo dela po- 
sameznih geoloških oddelkov ra 
terenu. 

Samostojno izvrševanje vseh 
opravil gecloške stroke, ki zahte- 
vajo posebno znanje in vodstvo 
dela posanipz'iih skupin oddel- 
kov na terenu. 

Geokška znanstvena skupina na 
matematično-naravoslovni fakul- 
teti ali inženirsko-geološka ozi- 
roma rudarska skupina na teh- 
nični fakulteti in stiv'-nvni izpit. 

Potrebna praksa in polazan 
uspeh v poklicu nižj°sn çeoloca. 

Potrebna praksa v poklicu geolo- 
ga in pokazana višja usposoblje- 
nost za praktično organiziranje 
geoloških raziskovanj.   • 
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5.    Višji geološki svetnik 

Uigaiiizuanje guulu.-; delav- 
nosti in reševanje praktičnih 
vprašani iz geološke stroke. 

Studijsko proučevanje v zvezi e 
praktičnim organiziranjem geo^ 
Ir." raziskovanj večjega ob- 
sega. 

l'oliebin praksa v p iklicu \u^:- 
ga geologa in dokazana sposob- 
nost v praktičnem organiziranu 
geološke deiavnoeti ali v znan- 
stvenih delih. 

Potrebna praksa v poklicu geo- 
loškega etnika in veestr.i.i^Ko 
poznanje geoloških vprašanj, 
dokazano pri praktičnem organi 
ziranju geoloških raziskfi >n\ 
večjega obsega ter pri znanstve- 
•".')| dflu na področju gpoln"ije. 

3  člen 

Minister za industrijo in rudarstvo LRS izda v spo 
razumu s predsednikom vlade LRS navodilo, v katerem 
bodo natančneje določena dela za posamezne poklice iz 
2. člena te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenc, se postavljajo oz:roma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

Šolska izobrazba, tečaji ;n izpiti iz 2. člena (tretj 
stolpec) te uredbe,'s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merico za strokovno sposobnost 
uslužbenca. Če pa se pokaže, da je uslužbenec tud. brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica 
se lahko postavi v ta poklic'       ' 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolsk h kvalifi- 
kac.j nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v strok1, sme za nasìavitev pr -fo.inj »tare-ina odredit, 
rok, v katerem morajo opravit: določene strokovne iz- 
pite. 

Pristojni član vlade, predsedn.k komiteja oziroma 
komisije vlade in generalni 'sekretar vlade LRS ter 
drugi za uastavitev pristojni organi oziroma starešine 
morajo preskrbeli, da si vsi uslužbenci na tečajih s stro 
kovnimi izpit', pridobijo potrebno usposobljenost, določeno 
za posamezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse 
potrebne pogoje, da b; si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno usposobljenost in šolsko izobrazbo za napredo- 
vanje v višji poklic. 

V ta namen izda minister za industrijo in rudarstvo 
LRS v šestih mesecih po uveiiavitv' te uredbe v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS pravilnik, v katerem 
bodo natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o 
ureditvj, načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za prido- 
bitev strokovne usposobljenosti. V tem pravilniku se kot 
pogoj za dosego določenega poklica lahko postavi stro- 
kovna in šolska izobrazba, navedena v 2. členu (tretji 
stolpec) te uredbe. 

S pravilniku) iz prednjega odstavka se obenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz drugih 
strok v geološko stroko. 

5. člen 

Za poklic nižjega geologa in od njega višje poklice 
je potrebna fakultetna izobrazba. 

Izjemoma se smejo po poprejšnji oceni strokovna 
komisije in v sporazumu s predsednikom vlade LRS po- 

staviti uslužbenci s poklicem višjega geološkega tehnika 
za geološkega svetnika in višjega geološkega svetnika, 
če se odlikujejo s svojim visokim znanstvenim in stro- 
kovnim znanjem. 

tì. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. t 

Obrazloženo odločbo o ten) izda organ oziroma stare- 
šina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ina 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o I• -•v- 
nih  uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, In sicer v 
geološko stroko pa n majo strokovne prakse za oprav- 
ljanje del določenega poklica v tej stroki, se sprejmejo 
v stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tist . ki prvič stopijo v državno 
službo in sicer v geološko stroko ter imajo potrebno 
usposobljenost in strokovno prakso za opravljanje del 
v poklicih geološke stroke, takoj postaviti v določen po- 
klic, napraviti pa morajo predpisan; strokovni izpit za 
ta poklic oz roma strokovni izpit za ustrezni začetni po- 
klic, če je tak z(> t predpisan, in sicer v roku, ki ga 
določ; za nastavitev pristojni organ oziroma stareš na 
v odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme biti daljši od 
enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe Iz prednjega odstavka tudi oprostit; strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in Če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

8. člen 

V geološki stroki je pripravniška služba za poklica 
nižji geološki tehnik in nižji geolog. 

Pripravniška služba za poklica iz prednjega od- 
stavka traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe, 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

9. člen   ' 

Minister za fndustrijo in rudarstvo LRS sme v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS ustanoviti priprav- 
niško službo tudi za druse poklice iz te stroke ali pa 
odpraviti, že ustanovljeno pripravniško službo, 
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4. Odpovedni roki . 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih ie za uslužbence geološke stroke:     >   .. 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih prjmerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi, z-uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v orednjih 
dveh odstavkih, vendar ne. na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v. službena leta samo 
čas. ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
shjžbi. 

11. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške štipendije in podobnega zavezali -v<tati J«n«w >n<-n 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
elužbe 

5. Honorarni uslužbenci .   , 

12. člen 

če zahteva službena potreba, se smejo v geološko 
stroko izjemoma sprpjeti na delo strokovnjak; kot n'ino- 
rami uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena zakona.o 
državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
so trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

13. člen 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok e 
za honorarne uslužbence, tuje državljane,, en mesec. 

6. Končne določbe 

14. •.•• 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. čle- 
na to uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja 
ali komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

15. člen l 

M'nister za industrijo in rudarstvo LRS sme v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS odpraviti ali spreme- 
niti že ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice v 
geološki stroki. 

16. člen, 

Predsednik ^lade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

17. člen 

Minister za industrijo in rudarstvo LRS je pooblaščen, 
da izda v sporazumu s predsednikom vlade LRS potrebna 
navodila za izvajanje te uredbe. 

, ,   ' • • 18: člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. ;   . 

Štev. S — zak. 689. 

Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Predsednik vMc Minister za industrijo 
in rudarstvo LRS: 

Leskošek Franc 1. r. 

de LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

0  '' 
420. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta 7. dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 14. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o geodetski stroki z dne 23. julija 1947 (Ur. 
list FLRJ št. 460/64-47) izdaja vlada LRS na predlog 
predsednika vlade LRS 

uredbo 
\ o geodetski stroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 

•       \        V geodetsko stroko spadajo vsi poklJci, ki obsegajo, 
S    »delovno področje triangulacije, uivelmajä, gravimetrjje. za 

geodetske namene? fotogrametrije in detajlnega premera, 
agrarnih operacij in vseh drugih geodetskih dei, potreb- 
nih za ureditev zemljišča, izdelavo načrtov in kart ter 
normirapje geodetskih del. 

2. Poklici       ' ' 

2. člen \ 

• JPoklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni usluž- 
benci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih Ljudske 
republike Slovenije in ljudskih odborox v. poklicih geo- 
detske stroke/ so; • 
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Zap. 
st Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 

potrebna za poklic 

1.   Pomožni geodetski 
risar 

Ä 

Izrifiovanje  načrtov in kart po 
navodilih. 

2.   Geodetski risar 

8-   Višji geodetski risar 

1.   Geodetski pomočnik 

2.   Nižji geometer 

8.   Geometer 

4   Višji geometer 

Izrisovanjp načrtov in kart ter 
vodsho manjših izrisovalnih del. 

Izrisovanje načrtov in h,v . za 
katere se zahteva pose'ma spo- 
sobnost, ter vodstvo večpb izri- 
sovalnih del. 

B 

••••. liiiujo' posameznih « • -uet- 
skih operacij po navodilih. 

Manjša geodetska dela skupaj z 
geometrom ali jjodetskim inže- 
nirjem. 

/Samostojno opravljanje manjših 
geodete', ;h del in vodstvo teh 
del. Sodelovanje nri večjih geo- 
detskih delih 

Opravljanje in vodstvo eq'h 
del ali oprasli.'iiije del, za ka- 
tera se zahteva daljša i ;>Kse 
in posebno strokov:M znanje 

a) Vsa] štirje razredi gimnazija, 
tečaj geodetskega risanja in 
strokovni izpit za pomožnega 
geodetskega risarja; 
b). strokovna izobrazba, p 'ob- 
ijena e prakso, in str^ovni iz- 
pit za pomožnega geodetskega 
risarja. 

Pral; :i in pokazan uspeh pri de- 
lu     .t  pomožni geo.1 -tski risar. 

Praksa   in   pokazan   uspeh   pri 
delu kov geodetski risar. 

Nepopolna srednja šola, tečaj za 
geodetske pomočnike iu strokov- 
ni izpit za geodetskega pomoč- 
nika. 
a) •-•<1••• tehnic _a '<ii.i in stro- 
kovni, izpit za nižjega geometra; 
b) praksa in '••' izan uspeh pri 
delu kot geodetski pomočnik ter 
strokovni izpit za nižjem geo- 
metra. 

Praksa in pokazan usp?*i ••- de. 
lu kot pomožni geometer 

Praksa, in pokazan uspeh pri 
dolu kol , ometer ter u.• 'na 
••^•• pi'Utejue komisije z<- teh- 
nična in teoretična dela 

1.   Nižji geodetski inženir 

2. Geodetski inženir 

3. Višji geodetski inženir 

/ 

4r   Geodetski svetnik 

Samostojno opravljanie manjših 
geodetskih del in njih 1'-••«• 
Sodelovanje   pri   večjih   g.; >r,'4 
skih delih. 

• 
Opravljanje in vodstvo vt.cjih 
del ali opravljanje del. za kate- 
i    ' • zahteva daljša praksa. 

Wit v večjih del in. nadzorstvo 
n ' niu' i. O; .-• Ijanje ?" ?.. 
nih del. za katera se zahteva 
višje posebno strokovno '-nanje. 

Oraanizimnje geode-;-'--» delav- 
nosti; reševanje praktičnih vpra- 
šanj Iz geoóV* '-o stroke. 

Telinična fakulteta in etnkovni 
izpit za nižjega geodetskega in- 
ženirja 

Praksa in pokazan uspeh pri 
delu ko* oimožni geode-e!" 'n-. 
ženir. 

Pni', -i m pokazan usp-.'>""•'' -Je- 
lu kot geodetski inženir ter 
ugo-lna ocena pristojne komisije 
za  tehnične   in  teoretična dela. 

Prak«a in p',,.-zan .upeh pri 
delu kot višji geodetski inženir 
ter pokazana sposobnost, pri 
praktičnem organiziranju geo- 
detske  delavnosti. 

3. člen 

Predsednik vlade LRS izda navodilo, v katerem bo- 
do natančneje določena dela za posameztip >>oklice iz 2. 
člena te' uredbe, 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe 'po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega  poklica. 

v -'Girt!$sHa- 7-obr!;*v>;i.  tečaji  in  "/.piti   iz 2. člena   (tretj 
stolpec) te uredbe, a katerimi se pridobi potrebna stro- 

kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo /.a strokovno sposobnost 
uslužbenca. Ce pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečaja aH izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi v ta poklic. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvali- 
fikac/j nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni starešina odrediti 
-ok. v katerem morajo napraviti določene strokovne iz- 
pUe. • ' . :•: -    I 
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Pristojni član vlade, predsednik komJteja ali komi- 
sije vlade LRS .11 generalni sekretar vlade LRS ter drugi 
za nastavitev prisiojni organi oziroma starešine morajo 
poskrbeti, da si vsi uslu/benc. na tečajih • s strokovnimi 
izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za po- 
samezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da b; si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno in šolsko izobrazbo za. napredovanje v višji 
pok I.e. 

V ta namen izda predsednilfvlade LRS v šestih me- 
seiih po uveljavitvi te uredbe pravilnik, v katerem bodo 
natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, 
načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev stro- 
kovne usposobljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj za 
dosego določenega poklica lahko postavi strokovna in 
šolska izobrazba, navedena v 2. členu (tretji stolpec) te 
uredbe. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu uslužben^M- \z drugih 
strok v geodetsko stroko. 

5. člen 

Za poklic- nižjega geodetskega inženirja • od njega 
višje poklice je potrebna fakultetna izobrazba. 

Izjemoma se smejo po poprejšnji oceni strokovne 
komisije in v sporazumu s predsednikom vlade LRS po- 
staviti uslužbenci s poklicom višjega geometra za geo- 
detskega svetnika, če se odlikujejo s svojim visokim 
znanstvenim in strokovnim znanjem. 

6. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo 
ima uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakdna o 
državnih uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer v 
geodetsko stroko, pa nimajo strokovne prakse za oprav- 
ljanje del določenega poklica v tej stroki, se sprejmejo v 
stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, M prvič stopijo v državno 
službo,, in sicer v geodetsko stroko, ter imajo potrebno 

' usposobljenost in strokovno prakso za opravljanje del v 
poklicih geodetske stroke, takoj postaviti v določeni po- 
klic, napraviti pa morajo predpisani strokovni izpit za 
ustrezni začetni poklic, če je tak izpit predpisan, in sicer 
v roku, ki ga določi za nastavitev pristojni organ oziroma 

, starešina V odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme biti daljši 
od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti'strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

, 8. Člen 

V geodetski stroki je pripravniška služba za poklica 
aîgjega geometra in nižjega geodetskega inženirja. 

Pripravniška služba za poklic iz prednjega odstavka 
traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

9. člen 

Predsednik vlade LRS sme ustanoviti pripravniško 
službo tudi za druge poklice iz te stroke ali pa odpra- 
viti že ustanovljeno pripravniško službo. 

t 

4. Odpovedni roki 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence geodetske stroke: 

do 10 službenih let.... 2 meseca 
od 10 do 20 službenih let. . 3 mesece 
nad 20 službenih let .   .   ». 4 mesece 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo• manj kot, pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih sevsme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z, uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih^ 
dveh odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

11. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne.stroš- 
ke, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen čas 
v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

12. člen 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v geodetsko 
stroko izjemoma sprejeti-na delo strokovnjaki kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena zakona 
o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

13. Člen 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

« 
6. Končne določbe s 

14. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklic iz 2. člena 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja ali 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov -pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni' odbor V 
sporazumu s predsednikom vlade LRS.   '   ''} f,^'-li,>!;- 
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V izjemnih in posebnih' primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

16. člen 

Predsednik vlade LRS sme odpraviti ali spremeniti 
že ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice v geo- 
detski stroki. 

16. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih,        i 

17. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda po- 
trebna navodila za izvajanje te uredbe.    ' 

;    18. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Štev. S — zak. 490. 

Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

221: 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z .dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) itn na podlagi 14. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o planerski stroki z dne 23. julija 1947 (Ur. 
list FLRJ št. 457/64-47) izdaja vlada LRS na predlog 
predsednika planske komisije LRS 

uredbo 
o planerski stroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 
Planersko stroko sestavljajo vsi poklici, katerih de- 

lovno področje obsega pripravo, sestavo in preskušiMije 

izvedbe dolgoročnih in tekočih planov za razvoj celotnega 
republiškega gospodarstva posameznih njegovih panog, 
gospodarskih planov ljudskih odborov, kakor tudi planov 
posameznih gospodarskih ustanov in podjetij. 

2. Poklici 

2. Člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih 
Ljudske republike Slovenije.in ljudskih odborov v po- 
klicih planerske stroke, so:     ' • • 

Zap 
št. Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 

potrebna za poklic 

1., Nižji planer 

.2.   Planer    ' 

3.   Nižji planerski ekono- 
mist (inženir) 

4. Planerski ekonomist 
(inženir) i 

5. Višji planerski ekono- 
mist (inženir) 

6. Planerski svetnik 

7.   Višji planerski svetnik 

O'iravliatije s'iol:()>.'.ili planerskih del, za katera ni potrebna 
višja usposobljenost, po navodilih uslužbencev \išjih poklicev 
te stroke. 

Samostojno opravljanje posameznih strokovnih planerskjh del. 

Opravljanje strokovnih  planerskih  del, za katere je  potrebna 
višja  usposobljenost, po navodilih  uslužbencev višjih  poklicev,. 
te stroke. 

Samostojno opravljanje strokovnih planerskih del, za katere 
je potrebna višja usposobljenost. 

Vodstvo določene skupine planerskih del. 

Opravljanje in sodstvo planerskih Aél iz določene gospodarske ' 
panoge, oziroma določenega področja splošnega ^sintetičnega), 
planiranja ter proučevanje in obdelovanje zapletenih vprašanj 
iz planerske stroke. 

Opravljanje in vodstvo planerskih del skupine gospodarskih 
panog, oziroma področja splošnega (sintetičnega) planiranja, 
znanstveno proučevanje in obdelovanje najbolj zapletenih 
vprašanj ter dajanje mnenj in predlogov za njihovo rešitev. 

3. «en 

Predsednik planerske komisije LRS izda v spora- 
zumu s predswltiikom vlade LRS navodilo, v katerem 
bodo natančneje določena' dela za 'posamezne poklice iz 
2. člena te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma • napredujejo v po- 
klic h 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določon^ca poklica. 

Pristojni člani vlade, predsednik komiteja oziroma 

t   ' • 
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komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS ter drugi 
za nastav.tov pristojni,* ««««ani ozirorna starešine morajo 
poskrbeti, da si vsi usluüaenei na tečajih in s strokovnimi 
izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za po- 
samezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebno pogoje, da bi si uslužbenci pridobli potrebno 
strokovno usposobljenost in šolsko izobrazbo za napredo- 
vanje v višji poklic. 

V ta namen izda predsednik planske komisije LRS 
y šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS •••••••, v katerem bodo iia- 
tiančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, na- 
črtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev strokov- 
ne usposobljenosti. V tem pravÄmku se kot pogoj za do- 
sego dotfömega poklica lahko postavi strokovna in Šolska 
izobrazba drugih strok.   - 

S pravilnikom iz prednjega odstavka «J obenem 
predpišejo tudi določbe~o prehodu uslužbencev '• drugih 
etrok v planersko etroko. 

5. člen 

Za poklic nižjega planerskega ekonomista (inženirja) 
in od njega višje poklice je potrebna fakultetna izobrazba 
ali nier enaka visokošolska izobrazba. 

Izjemoma se smejo z odločbo pristojnega člana vlade, 
predsednika' komiteja oziroma komisije vlade in ge- 
neralnega sekretarja vlade LRS po poprejšnji oceni stro- 
kovne komisije in v', sporazumu 9 predsednikom vlade 
LRS postaviti uslužbenci s poklicom planerja za planer- 
skega svetnika in višjega planerskega svetnika, če se od- 
likujejo e svojim visokim znanstvenim in strokovnim 
znanjem, 

6. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo 
ima uslužbenec pravico pritožbe po IB. členu zakona o 
državnih uslužbencih. 

8. Pripravniška služba 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, t: wcer v 
planersko stroko, pa nimajo strokovne prakse za oprav- 
ljanje del določenega poklica v tej stroki, se sprejmejo 
v stroko kot pripravniki 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo in sicer v planersko stroko, ter imajo potrebno 
usposobljenost in strokovno prakso za opravljanje del v 
poklicih planerske stroke, takoj postaviti v določeni po- 
klic, napraviti pa morajo predpisani strokovni izpit za ta 
poklic oziroma strokovni izpit za ustrezni začetni poklic, 
če je tak izpi' predpisan in sicer v roku, ki ga določi 
za nastavitev pristojni organ oziroma starešina v odločbi 
« nastavitvi   fa rok ne sme biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

8. člen 
V planerski stroki je pripravniŠKa služba za poklice 

nižjega planerja in nižjega planerskega ekonomista (in- 
ženirja). , _>. 

Pripravniška služba za poklic iz prednjega odstavim 
traja, dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

9. člen 

Predsednik planske komisije LRS sme v sporazumu 
e predsednikom vlade LRS ustanoviti pripravniško služ- 
.bo tudi za druge poklice te stroke ali pa odpraviti že 
ustanovljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni rok 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence planerske stroke: 

do 10 službenih, let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 

.  nad 20 službenih let — 4 mesece. 
Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici ho raz- 

porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi.na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki določeni v prednjih" 
odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

11. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo v tem' časvt odpovedati 
službe. .   . 

5. Honorarni uslužbenci' 

12  člen ' 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v planersko 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16, člena zakona 
o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
•se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

13. člen 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane •• mesec. 

6, Končne določbo 

14, člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. člena 
te uredbe pristojni član vlade, predsednük komiteja ali 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS, .iHužhcnce ljudskih 
odborov pa pristojni okrajn' (mesltr) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. v.,-. 
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j V izjemnih ;n posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence 
na določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

15. člen 

Predsednik planske komisije LRS sme v sporazumu 
s predsednikom viade LRS odpraviti ali spremeniti že 
ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice v pla- 
nerski stroki. 

16. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

17. člen 

Predsednik planske komisije LRS je pooblaščen, da 
;zda v sporazumu s predsednikom vlade LRS potrebna 
navodila za izvajanje te uredbe. 

18. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >UI.H ,, .•,, 
LRS«. 

Štev. S-zak. 491. 

Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

stu 

Predsednik 
planske komisije LRS: 

Sergej Kraigher 1. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

222. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 14. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o statistični stroki z dne 23. julija 1947 
(Ur. list FLRJ št. 493/67-47) izdaja vlada LRS na pred- 
log predsednika planske komisije LRS 

uredbo 
o statistični stroki 

1, Pojem stroke    ' 

1. člen 

Statistično stroko sestavljajo poklici, ki zajemajo dela 
v zvezi z razvidom o množičnih družbenih pojavih in ob- 
segajo: 

1. določanje statistične metodologije, kakor tudi da- 
janje socialno-gospodarskih analiz na podlagi poznanja 

vprašanj razvrstitve množičnih družbenih pojavov, nji- 
hovo sestavljanje v skupine in razpredelnice, določanje 
povprečne vrednosti, indeksnih številk in korelacijskih 
koeficientov; 

2. organizacijo statističnih operacij na podlagi po- 
znavanja računovodskega in operativnega razvida ter 
pravilnega postavljanja organizacijskega načrta za izva- 
janje statističnih popispv in tekočih poročevalk;h služb; 

3. statistično tehniko, ki zlasti zajema: vse vrste roč- 
nega in strojnega urejanja, računanja na stroj, tehnike 
sestavljanja statističnih razpredelnic, tehničnega razmno- 
ževanja ter grafičnega prikazovanja statističnega gradiva. 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljaju - ui..avni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov v pokli- 
cih statistične stroke, so: 

Z|P'        fiòkiic Glavna dela poklica Strokovna u.sp.--.)bljenost, 
potrfbna za poklic 

A 

1.   Pomožni statistični 
manipulant 

Statistična tehnična dela manj- 
šega obsega: zbiranje, presku- 
šanje in preštevanje statistič- 
nega gradiva in njegovo vpi- 
sovanje v razpredelnice; .eh- 
nična dela mehaničnega raču- 
nanja kot so: računanje na 
različnih računskih etrojih 
(električnih in navadnih) ne 
glede v kak namen; tehnična 
dela razmnoževanja, odbiranja 
in podobno. 

2.   Statistični manipulant Samostojno delo v mehaniza- 
ciji tehničnega obdelovanja, 
grafičnem prikazovanju, sta- 
tistični računski službi in vod- 
stvo del zbiranju» preskušanja 
in preštevanja statističnega 
gradiva ter njegovo opisovanje 
v razprp(l°lnice in druga tpo- 
dobna dela. 
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Zap. 
St Poklic Glavna dela poklica StrokOVPil   Ufr'iJS    .lier.' 

potrebna za poklic 

J.   Nižji statistik 

2.   Statistik 

B 

Sestavljanje shem in načrtov za 
zbiranje in obdelovanje stati- 
stičnih podatkov po prejetih 
navodilih ter samostojno vod- 
stvo določenega področja sta- 
tističnih tehničnih del, kot so 
grafika, mehanično . računanje 
ün mehanično zapisovanje v 
razpredelnice v manjših orga- 
nizacijskih enotah. 

Sestavljanje organizacijskih 
shem in načrtov statističnih 
del vseh oblik za določeno 
področje statističnih del. 

Srednja strokovna šola ali 
srednja šola » srednjim Mati- 
stičnini očajem in srednji stro- 
kovni izpit. V ta poklic s*- lah- 
ko postavijo tudi statistični ma- 
nipulanti, ki so dovršili srednji 
statistični tečaj. 

Potrebna praksa kot pomožni 
statistik in sposobnost za stati- 
stika. 

1.   Nižji statistični eko- 
nomist 

2.   Statistični ekonomist 

3    Višji statistični ekono- 
mist 

4.   Statistični svetnik 

Vodstvo statistične službe do- 
ločene socialno-gospodarske 
panoge v metodološkem in sta- 
tistično' tehničnem oziru. 

Določanje organizacijskih shem 
in načrtov statističnih del in 
razvidov za več podobnih pa- 
nog družbeno gospodarske de- 
lavnosti. 

Določanje organizacijskih shem 
in načrtov za statistična dela 
in razvid o vseh panogah druž- 
benogospodarske delavnosti 
ter dajanje temeljnih metodo- 
loških smernic za statistična 
dela v posameznih panogah. 

Proučevanje in obdelovanje 
bolj zapletenih vprašanj iz sta- 
tistične stroke. 

Fakultetna   izobrazba   in   stro- 
kovni izpit. 

Potrebna praksa in uspeh pri 
delu kot nižji statistični eko- 
nomist. 

Potrebna  praksa in  uspeh pri 
delu   kot  statistični  ekonomist 

Potrebna praksa kot višji sta- 
tistik ekonomist in pokazana 
sposobnost pri praktičnem or- 
ganiziranju statistike ali pri 
znanstvenih delih. 

6.   Višji statistični 
svetnik 

Študijsko proučevanje in reše- 
vanje najbolj zapletenih vpra- 
šanj iz statistične stroke. 

3 Slen 

Predsednik planske komisije LRS izda v sporazumu 
s predsednikom vlade LRS navodilo, v katerem bodo 
natančneje določena dela •• posamezne poklice iz 2. člena 
te uredbe. 

4. člen 

uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v 
poklice iz 2. čl -n te uredbe po svoji dejanski sposob- 
nosti za opravljanje del določenega poklica. 

Šolska izobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za strokovno sposobnost 
uslužbenca. Ce p. se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 

Potrebna praksa kot statistični 
svetnik in vsestransko pozna-* 
nje statistično stroke, dokaza- 
no z uspehi pri praktičnem oiv 
ganiziranju statistične služba 
in pri znanstvenom delu na 
področju  statistiko. 

kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi v ta poklic. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjl&nja šolskih ikVali- 
fikacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni starešina odrediti 
rok, v katerem morajo napraviti določene strokovne 
izpite. 

Pristojni •1••> vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije . vladi in generalni sekretar vlade LRS ter 
za nastavitev pristojni organ' oziroma starešine morajo 
poskrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajiH in s strokov- 
nimi izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno 
za posamezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse 
potrebne pogoje, da bi si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno in šolsko izobrazbo za napredovanje v višji 
Doklic. 
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V ta namen izda predsednik planske komisije LRS 
v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazumu 
s predsednikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo 
natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, 
načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev stro- 
kovne usposobljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj 
za dosego določenega poklica lahko postavi strokovna in 
šolska izobrazba, navedena v •. členu (tretji stolpec) te 
uredbe. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu ushi/i" ' <••, vi. drugih 
strok v statistično stroko. 

5. člen 

Za pukuc mžjega statističnega ekonomista m od njega 
višje poklice je praviloma potrebna fakultetna izobrazba. 

Izjemoma se smejo za nižjega statističnega ekono- 
mrtsta postaviti tudi uslužbenci s poklicom statistika, ki 
so dovršili višji statistični tečaj, za statističnega ekono- 
mista in višjega statističnega ekonomista pa tudi usluž- 
benci s poklicom statistika, ki imajo popolno srednjo ali 
srednjo strokovno šolo in so si na višjih statističnih teča- 
jih in s prakso pridobili višje strokovno znanje, potrebno 
za vodstvo več podobnih panog družbeno-gospodarske 
statistike. 

Prav tako se smejo po prejšnji oceni strokovne komi- 
sije in v sporazumu s predsednikom vlade LRS posta- 
viti za statističnega svetnika in višjega statističnega svet- 
nika uslužbenci brez fakultetne izobrazbe, ki se odliku- 
jejo s svojim visokim znanstvenim in strokovnim znanjem. 

6. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav, 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo 
ima uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o 
državnih uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

7. Člen 

Ose.be, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer v 
. statistično stroko, pa nimajo strokovne prakse za oprav- 

ljanje del določenega poklica v tej stroki, se sprejmeio 
v stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v statistično stroko; ter imajo potrebno 
usposobljenost in strokovno prakso za opravljanje del v 
poklicu statistične stroke, takoj postaviti v določeni po- 

' fclic, napraviti pa morajo predpisani strokovni izpit za ta 
poklic oziroma strokovni izpit za ustrezni začetni poklic, 
če je tak izpit predpisan, in sicer v roku, ki ga določi 
za nastavitev pristojni organ oziroma starešina v odločbi 
o nastavitvi. Ta rok ne sme biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklteu. v katerega se postavljajo. 

8. člen 

, V7 statistčni Ä.roki je pripravniška služba za po.vli'-a 
nižjega statistika in nižjega statističnega ekonomista. 

Pripravniška služba za poklica iz prednjima odstavka 
traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi .»odo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe 

9. člen 

Predsednik planske komisije LRS sme v sporazumu 
s predsednikom vlade LRS ustanoviti pripravniško službo 
tudi za druge poklice iz te stroke ali pa odpraviti že 
ustanovljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni rokj 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence statistične stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece. 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 
Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so 

razporejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot 
pet let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v služben? '-ta ^mo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v neprefï.ja.n; državni 
službi. 

11. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo *r tem času odpovedati 
služba 

S. Honorarni uslužbenci 

12. eleu 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v statistično 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjak, kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena zakona o 
državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačanj v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

13. člen 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Ce ni e pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

8/Končne določbe 

14. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. člena 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja ali 
komisije vlade in generalni" sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov pa prisojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 

> sporazumu s predsednikom vlade LRS, 
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V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil poklice KJz te 
uredbe. 

15. člen 

Predsednik planske komisije LRS sme v sporazumu 
s predsednikom vlade LRS odpraviti ali spremeniti že 
ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice v sta-" 
tisticni stroki. 

16. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice 2. člena te 
uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

17. člen 

Predsednik planske komisije LRS je pooblaščen, da 
izda v sporazumu s predsednikom vlade LRS potrebna 
navodila za izvajanje te uredbe. v 

IS. Sen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-zak. 492. 

Ljubljana dne 20. septembra 1947, 

Predsednik 
planske komisije LRS: Predsednik vlade LRS: 

Sergej Kraigher L r. Miha Marinko 1. r. 

223. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 
v zvezi z odlokom 'Prezidija Slovenskega narodnoosvo- 
bodilnega sveta : Jne 24. septembra 1946 (TJr. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlag} 15. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o hidrometeorološki stroki z dne 23. ju- 
lija 1947 (Ur. list FLRJ št. 477/66-47) izdaja vlada LRS 
na predlog predsednika vlade LRS 

uredbo 
o hidrometeorološki stroki 

1. Pojem široke 

1. člen 
Hidrometeorološko stroko sestavljajo poki in, katerih 

delovno področje obsega zbiranje, obdelovanje in objav- 

ljanje meteoroloških, hidroloških,.geomagnetskih in dru- 
gih geofizikalnih podatkov za znanstvene potrebe ter potre- 
be narodnega gospodarstva in državne obrambe; javljanje 
vremenskih napovedi in stanja voda, znanstvena razisko- 
valna dela ter študij nav področju meteorologije, hidro- 
logije, zemeljskega magnetizma in drugih panog geo- 
fizike. 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki' jih opravljajo državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih. odborov v po- 
klicih hidrometeorološke stroke, so: 

Zap. 
št poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 

potrebna za poklic » 

1.   Opazovalec 

2.   Višji opazovalec 

3.   Hidrometeorološki 
nadzornik 

J., Nižji hidrometeoro- 
loški tehnik 

/ 

Redna opazovanja in merjenje 
na hidrometeoroloških postajah 
ter vpisovanje v postajne knji- 
ge in obrazce; opravljanje po- 
možnih tehničnih *opravil: de- 
šifriranje, -razmnoževanje in 
podobno. .- 

Opravljanje del opazovalca ia 
izračunavanje povprečne vred- 
nosti. 

Nadzoreivo nad delom hidro- 
meteoroloških postaj nižje stop-' 
nje, pomoč pri postavljanju no- 
vih hidrometeoroloških postaj • 
in pri terenskih hidrometeoro- 
loških delih; pomoč pri stati- 
stičnem in tehničnem obdelo- 
vanju hidrometeoroloških po- 
datkov manjšega obsega. 

v 

B 
Sodelovanje pri etatističnem in 
tehničnem obdelovanju hidro- 
meteoroloških podatkov manj- 
šega obsega, revizija' statistič- 
nih poročil in tabeliranje; se- 
stavljanje shem; sodelovanje 
pri stalnih hidrometrijskih in 
geomagnetičnih merjenjih. 

Nižja srednja ali ustrezna stro- 
kovna šola, hidrometeorološki 
tečaj za opazovalca s končnim 
izpitom.. 

Potrebna    praksa   in   pokazan 
uspeh kot opazovalec. 

a) Nižja srednja ali ustrezna 
strokovna šola, tečaj za hidro- 
meteorološke nadzornike e 
končnim izpitom;     ( 
b) potrebna praksa in pokazan 
uspeh prj delu kot. višji opazo- 
valec in izpit za hidrometeoro- 
loškega nadzornica. , 4 

Srednja tehnična šola ali njej 
enaka strokovna šola, ali po= 
polna gimnazija in stroko-rai iz- 
pit za nižjega hidrometeorolo-' 
skega tehnika. 

s 
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z.a,P-        Poklic st. Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost 
potrebna za poklic 

2.   Hidrometeorološki 
tehnik 

Statistično in tehnično obdelo- 
vanje hidrometeoroloških po- 
datkov manjšega obsega: revi- 
zija statističnih poročil in fabe- 
liranje, delo z računskimi stro- 
ji in sestavljanje shem in gra- 
fikonov; pomoč pri postavlja- 
nju hidrometeoroloških postaj 
ter opravljanje stalnih hidro- 
meteoroloških in geomagnetič- 
nih merjenj; pomoč pri napo- 
vedovalni službi. 

Potrebna Draks» •" pokazana 
strokovna sposobnost kot nižji 
hidrometeorološki tehnik. 

3.   Višji hidrometeoro- 
loški tehnik 

Statistično obdelovanje hidro- 
meteoroloških podatkov, karto- 
grafska revizija postajnih po- 
ročil, izdelovanje raznih hidro- 
meteoroloških tehničnih študij, 
tabel in grafikonov; vodstvo 
posamezne tehnične računske 
službe; samostojno postavljanje 
hidrometeoroloških postaj višje 
stopnje in terenski hidromete- 
orološki, geomagnetični in dru- 
gi geofizični preskusi; stalno 
geoniagnetično merjenje in ob- 
delovanje njegovih podatkov po 
določenih smernicah; nesamo- 
stojna   napovedovalna  služba. 

Potrebna praksa in pokazana 
strokovna -udobne?! kot hidro- 
meteorološki tehnik ter stro- 

. Kovni iznit za višjega hidrome- 
teorološkega tehnika. 

1.   Hidrometeorološki 
asistent 

Sodelovanje pri vseh- strokov- 
nih delili in znanstvenih raz- 
iskovalnih delih. 

M 
Fakultetna : ali ustrezna visoko- 
šolska izobrazb«1 in strokovni 
izpit zp •"dnmieteornloškega 
asistenta 

2.   Hidrometeorolog Samostojno izvrševanje vseh 
strokovnih opravil projektira- 
nja, organiziranja in izvajanja 
del v posameznih panogah hi- 
drometeorološke službe; do- 
končno urejanje obdelanih po- 
datkov za objavo in sestavljanje 
komentarjev k- urejenim podat- 
kom; znanstvena raziskovalna 
dela s področja meteorologije, 
hidrologije, geomagnetizma in 
drugih panog geofizike; vod-- 
stvo samostojne napovedovalne 
službe. 

Potrebna praksa in pokazana 
sposobnost kot hidrometeoro- 
loški asistent. 

X 

8.   Višji hidrometeorolog Samostojno    opravljanje    vseh 
del v posamezni panogi hidro- 
meteorološke službe ali v več' 
panogah. 

Potrebna praksa Ičot Hidrome- 
teorolog in pokazana višja 
usposobljenost za organizatori- 
čna in teoretična dela. 

£. 'Hidrometeorološki 
svetnik 

Reševanje Kolj zapletenih vpra- 
šanj organizacije in dela hi- 
drometeorološke službe; organi- 
ziranje določene panoge hidro- 
meteorološke  stroke. 

Potrebna praksa kot višji hi- 
drometeorolog in viden pose- 
ben uspeh pri organiziranju hi- 
drometeorološke službe ali pri 
znanstvenih delih. 

•.   .Višji   hidrometeorolo- 
šEi svetnik 

Študijsko proučevanje in prak- 
tično reševanje najbolj zaplete- 
nih vprašanj iz posameznih pa- 
nog hidrometeorološke elužbe. 

Potrebna praksa kot hidrome- 
teorološki svetnik in vsestran- 
sko poznanje določene panoge 
hidrometeorološke stroke, doka- 
zano z uspehi pri praktičnem 
organiziranju hidrometeorolo- 
ške službe in pri znanstvenem 
'delu na hidrometeorološkem 
področju . .v :• i, *-> .f. .    .-.Ai- 
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3. člen 

Predsednic vlade LRS izda navcdiio, v katerem bodo 
natančneje določena dela za posamezne ,•>< k'icr u. '2. člona 
te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma na prednjoj o v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

Šolska izobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za strokovno sposobnost 
uslužbenca. Ce pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi v ta poklic. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kva- 
lifikacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavite» pristojni starešina odrediti 
rok, v katerem morajo napraviti določene strokovne iz- 
pite 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS ,ter 
drugi za nastavitev pristojni organi oziroma starešine 
morajo poskrbeti, da. si vsi uslužbenci na tečajih in s 
strokovnimi izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, do- 
ločeno za posamezne poklice. Prav tako morajo skrbeti 
za vse potrebne pogoje, da' bi si uslužbenci pridobili 
potrebno strokovno in šolsko izobrazbo za napredovanje 
v višji poklic 

V ta namen izda predsednik vlade LRS v šestih me- 
secih po uveljavitvi te uredbe pravilnik, v katerem bodo 
natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, 
načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev "stro- 
kovne usposobljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj 
z:- dosego določenega poklica lahko postavi strokovna in 
šolska' izobrazba, navedena v 2.\ členu (tretji stolpec) 
te uredbe. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev i7, drugih 
strok v hidrometeorološko stroko 

5. člen   ' 

Za poklic hidrometeorološkega asistenta in od njega 
višje poklice je potrebna fakultetna ali njej enaka visoko- 
šolska izobrazba. 

Izjemoma se smejo po poprejšnji oceni' strokovne 
. komisije in v sporazumu s predsednikom vlade LRS po- 
staviti uslužbenci s poklicom višji hidrometeorološki -teh- 
nik za hidrometeorološkega svetnika in višjega hidrome- 
teorološkega svetnika, če se odlikujejo s svojim visokim ' 
znanstvenim in strokovnim znanjem, 

v 
6. člen 

Poklicom iz drugega člena te uredbe se smejo do- • 
dajati označbe ožje specializacije hidrometeorološke stro- 
ke kakor so n. pr. hidrolog, meteorolog, klimatològ1, geofi- 
zik, siinoptik in podobno. 

7. člen 
i 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v poklic, 
ki ustreza njegovi strokovni fcpo;sobflo,sti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta-, 
resina, ki je pristojen zaNiastavitev. Zoper'to odločbo 
ima uslužbenec pravico pVitožbe po 18. členu zakona o 
drža MI i h uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

8. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo in sicer v 
hidrometeorološko stroko, pa nimajo strokovne prakse 
za opravljanje del4 določenega poklica v tej stroki, se 
sprejmejo v stroko kot pripravniki. • 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo in sicer v hidrometeorološko stroko, ter imajo 
potrebno usposobljenost in strokovno prakso za. oprav- 
ljanje del v poklicih hidrometeorološke stroke, takoj po- 
staviti v določeni poklic, napraviti pa morajo predpisani 
strokovni izpit za ta poklic oziroma ^strokovni izpit za 
urtrezni začetni poklic, če je tak izpit predpisan, in sicer 
v roku, ki ga določi za nastavitev pristojni organ oziroma 
starešina v odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme biti daljši 
od enega.leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana in 
če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

9. člen 

V hidrometeorološki stroki je pripravniška služba 
za poklica nižjega hidrometeorološkega tehnika in hidro- 
meteorološkega asistenta. , 

Pripravniška služba za poklica ;iz prednjega odstavka 
traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

'  10. člen ^ 

Predsednik vlade LRS sme ustanoviti pripravniško 
službo tudi za druge poklice iz te stroke ali pa odpraviti 
že ustanovljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni roki 

ll1. Člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence hidrometeorološke stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca,       -  ' \ 
od 10 do 20 službenih" let — 3 mesece, 

'   nad 20 službenih let —.4 mesece. 
Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 

porejeni v tretjo in.četrto Vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ .oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo' 
čas, ki se priznava kot čas, prebit vi nepretrgani državni 
službi. x V 

12. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo y. tem času odpovedati 
službe. ' v   ' J f'" 



Stran 2Š0 Štev. 40 

5. Honorarni uslužbenci 

13. člen 

Če zahteva službena potreba, se smejo v hidrome- 
teorološko stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki 
kot honorarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena 
zakona o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
z: 3sku ali pavšalno. 

Hono-arna slu.'Hb'a preneha po opravljenem delu. Če 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpove- 
di, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

•  14. člen 

Če še sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končne določbe 

15. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. člena" 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja ali 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

224. 

Na podlagi 2. odstavka 77. člena ustave LRS v zvezi 
z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS št. 253/66-46) 
in na podlagi 14. člena temeljne uredbe vlade FLRJ o 
kmetijski, stroki z dne 23. julija 1947 (Ur. list FLRJ 

'Št. 478/66?47) izdaja vlada LRS na predlog ministra za 
kmetijstvo in gozdarstvo LRS 

uredbo 
o kmetijski stroki 

1. Pojem stroke 

v "        i. člen 
V kmetijsko stroko spadajo vsi poklici, ki obsegajo 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence 
na določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. • , 

16. člen 

Predsednik vlade LRS sme odpraviti ali spremeniti 
že ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice v hi- 
drometeorološki stroki 

i 

17. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

18. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda po- 
trebna navodila za izvajanje te uredbe. 

19. člen 

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

St. S-zak. 493. 

Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Predsednik vla<(t.  LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

,dela v zvezi z organiziranjem in pospeševanjem kmetijske 
proizvodnje (poljedelstva, živinoreje, sadjarstva in vino- 
gradništva). 

2. Poklici 

2. člen   . - 

Poklici in glavna dela, ki iih opravljajo državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov v po- 
klicih kmetijske stroke, so: 

Ï        P(*"c Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 
potrebna za poklic 

1.   Kmetijski delovodja 

2.   Višji kmetijski delo- 
vodja 

9.   Niiji kmetijski tehnik 

Neposredno vodstvo kmetijskih 
del manjšega obsega na pose- 
stvih ali v zavodih. 

Neposredno vodstvo kmetijskih 
del večjega obsega na posestvih 
ali v zavodih. 

. B 
Vodstvo del posamezne kmetij- 
ske panoge (poljedelstva, živi- 
noreje itd.)' v manjših kmetij- 
skih ustanovah in podjetjih ter 
opravljanje poskusov, • kmetij- 
skih jwRodih, .;   •   —   " 

a) Nižja kmetijska šola; 
b) praktična usposobljenost za 

opravljanje kmetijskih del 
ali tečaj z izpitom za kme-!. 

%      tijskega ;delovodjo. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu kot kmetijski de- 
lovodja. 

a) Srednja kmetijska šola_ in 
strokovni izpit za . nižjega 
kmetijskega tehnika; 

,b)" potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu ko'.' višji kme- 
tijski delovodja ter strokovni 
izpit za nižjega, kmetijskega 

"tehnika.   ; "        """" 
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Zap 
St .l'"Mii <ì..^u<» .loia poklica 

Strukovna    iSpo*ol>ljt:llo$l. 
potrebna za poklic 

t.   Kmetijski tehnik 

3.    Višji kmetijski tehnik 

Vodstvo dui posamezne kmetij- 
ske panog t- (poljedelstva, živi- 
noreje itd.) ali več panog na 
posamenzem manjšem področju, 
toda pod vodstvom uslužbenca 
višjega poklica ; v zavodih oprav- 
ljanje poskusov, praktično odbi- 
ranje itd. 

Samostojno vodstvo del posa- 
mezne kmevijske panoge ali 
kmetijsko proizvodnje pnsiimi-z- 
nega področja; vodstvo manjše- 
ga kmetijskega podjetja ali 
ustanove. V zavodih opravljanje 
raziskovalnih del. 

Potrebna nrakea • prikazan 
uspeh pri delu kot nižji kinetij- 
eki tehnik. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu kot kmetijski 
tehnik. 

1.    Nižji agronom 

2.    Agronom 

3.    Višji auronom 

4    Kmtviiski svetnik 

5.   Višji kmetijski svet- 
nik 

Vodstvo posamezne kmetijske 
panoge (poljedelstva, živinorejo 
itd.) v manjših kmetijskih usta- 
novah in podjetjih; dajanje na- 
vodil in nadzorstvo nad tehnič- 
nim izvajanjem del; opravljanje 
raziskovalnih del v zavodu ali 
ustanovi za kmetijska razisko- 
vanja. 

Vodstvo posamezne kmetijske 
panoge (poljedelstva, živinoreje 
itd.) v večjih kmetijskih usta- 
novah m podjetjih ali več panog 
v manjših: dajanje navodil in 
nadzorstvo nad tehničnim izva- 
janjem del; raziskovalna d»ia v 
zavodih ali ustanovah za kme- 
tijska raziskovanja. 

Vodstvo ene ali več kmetijskih 
panog na posameznem-področju; 
upravljanje kmetijske ustanove, 
podjetja ali postaje za kmetij- 
ska raziskovanja; vodstvo raz- 
iskovalnih del v ustanovah in 
zavodih za kmetijska razisko- 
vanja. 

Reševanje težjih vprašanj orga- 
nizacije in dela kmetijskih pa- 
nog; organiziranje določene pa- 
nogo kmetijske stroke. 

Studijsko poučevanje in praktič- 
no reševanje najbolj zapletenih 
vprašanj iz posameznih panog 
kmetijske stroke. 

Kmetijska fakulteta ali kmetij- 
ska visoka Sola- in strokovni iz- 
pit za nižjega agronoma. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu kot nižji agro- 
nom. 

Potrebna praksa fcoS.agrpnom in 
pokazana višja usposobljenost 
za organizatončna in teoretična 
dela. 

3. Sien 

Minister za kmet.jstvo in gozdarstvo i.HS i/.Ja v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS navodilo, v katerem 
bodo natančneje določena dela za posamezne poklice iz 
2. člena te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klic iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

Šolska izobrazba, tečaji iti izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, g katerimi se pridobi potrebna stro- 

Potrebna praksa kot višji agro- 
nom in pokazana- sposobnost pri 
praktičnem organiziranju kme- 
tijskih panog ali pri praktičnih' 
delih. 

Po'.xebna •••••• kot kmetijski 
svetnik in vsestransko'poznanja 
določene panoge kmetijske stro- 
ke, dokazano % uspehi pri prak- - 
ličnem organiziranju kmetijstva 
in pri znanstvenem delu na 
področju kmetijstva. 

kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za strokovno sposobnost 
uslužbenca. Ce pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 

•se lahko postavi v ta poklic. 
Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvalifi- 

kacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma sta- 
rešina odrediti rok, v katerem morajo napraviti določene 
strokovne izpite. 

Pristojni f-lan vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LUS ter drugi 
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za nastavitev pristojni organi oziroma starešine morajo 
preskrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s strokov- ! 
nini: izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno 
za posamezne poki.ce. Prav tako morajo skrbeti za vse 
potrebne pogoje, da b' si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno usposobljenost in šolsko izobrazbo za napredo- 
vanje v višji poklic. 

V ta namen izda minister za kmetijstvo in gozdarstvo 
LRS v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS pravilnik, v katerem 
bedo natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ure- 
ditvi, načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev 
strokovne usposobljenosti. 

V tem pravilniku se kot pogoj za dosego določenega 
poklica postavi strokovna in šolska izobrazba, navedena 
v 2. členu (tretji stolpec) te uredbe. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem pred- 
pišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz drugih 
strok v kmetijsko stroko. 

5. Člen 

Za poklic nižjega agronoma in od njega višje poklice 
je potrebna fakulteta ali njej enaka visokošolska izo- 
brazba. 

Izjemoma se sinejo uslužbenci s poklioom višjega 
kmetijskega tehnika, ki se odlikujejo s svojim visokim 
znanstvenim in strokovnim znanjem, z odločbo pristoj- 
nega člana vlade, predsednika komiteja oziroma komisije 
vlade in generalnega sekretarja vlade LRS po poprejšnji 
oceni strokovne kom s je in v sporazumu s predsednikom 
vlade LRS postaviti za kmetijskega svetnika ali višjega 
kmet'jskega svelnika. 

6. člen 

Če se pokaže, da jo u.-!n/benec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v poklic, 
ki u-itreza njegovi strokovni sposobnosti. Obrazloženo 
odločbo o tem izda organ oziroma starešina, ki je pri- 
stojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima uslužbenec 
pravico pritožbe po 18. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

3. Pripravniška služba 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo in sicer v 
kmetijsko stroko, pa nimajo strokovne prakse za oprav- 
ljanje del določ^neira poklica v tej stroki, se sprejmejo 
v stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v kmetijsko stroko, ter imajo potrebno 
usposobljenost in strokovno prakso za opravljanje del 
v poklicih kmetijske stroke, takoj postaviti v določen 
poklic, napraviti pa morajo predpisani strokovni izpit za 
ta poklic oziroma strokovni izpit za ustrezni začetni po- 
klic, če je tak izpit predpisan, in sicer v roku, ki ga 
določi za nastavitev pristojni organ oziroma starešina v 
odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme biti daljši od ene- 
ga leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma, starešina sme 
osebr> iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izp:ta. če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če Ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

8. člen 

V kmetijski stroki je pripravniška služba za poklic 
n žjega kmetijskega tehnika in nižjega agronoma. 

Pripravniška služba za poklica iz prednjega odstavka 
traj dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

9. člen 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS sme v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS ustanoviti pripravni- 
ško službo tudi za druge poklice iz te stroke ali pa od- 
praviti že ustanovljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni roki 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence kmetijske stroke: 

do 10 službenih let . 2 meseca, 
od 10—20 službenih let   .....   8 mesece, 
nad 20 službenih let 4 mesece. 

'Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet let 
službe, je lahko tudi' le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

11. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

12. člen 

C© zahteva službena potreba, se smejo v kmetijsko 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena zakona 
o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. 
Ce se trajanje določenih del ne more vnaprej določiti; 
lahko preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni 
odpovedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

13. člen 

Če se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. Če ni s 
pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok za honorar- 
ne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končno določbe 

14. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. člena 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja ali 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu, s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih' 
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odborov pa pristoju; okrajni  (mestni)  izvršiln   odbor v 
sporazumu • predsednikom  vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jihi določil poklice iz te 
uredbe. 

15. člen 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo'LRS sme v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS odpraviti ali spreme- 
niti že ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice 
v kmetijski stroki. 

16. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

17. člen 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS je poobla 
<čen, da izda v  spoia/.umu s  predsednikom   vlade LRS 
potrebna navodila za izvajanje te uredbe. 

ia člen 

Ta   uredba   velja   od  dneva   objave   v   »Uradnem 
listu LRS«. 

St. S-zak. 494. 
Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS: 
ing. Jože Levstik l. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

225. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur* list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 14. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o gozdarski stroki z dne 23. julija 1947 (Ur. 
list FLRJ št. 479/66-47) izdaja vlada LRS na predlog 
ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 

uredbo 
o gozdarski stroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 
V gozdarsko stroko spadajo poklici, ki obsegajo de- 

lovno področje upravljanja, pospeševanja, varstva in iz- 
boljšanja gozda in gozdnega zemljišča 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna   dela,   ki jih opravljajo   državni 
uslužbenci v državnih   uradih, ustanovah in   podjetjih 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov v po- 
klicih gozdarske stroke, so: 

Zap. 
št. Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 

potrebna za poklic 

1.   Logar 

2.    Višji logar 

Varstvo in ohranitev gozdov ter 
pomoč pri pogozdovanju ali go- 
jitvi gozdov v določenem oko- 
lišu; ohranitev in varstvo lovišč 

. in pomoč pri gojitvi koristne 
divjadi v določenem okolišu lo- 
višča. 

Ohranitev, varstvo, pogozdova- 
nje in gojitev gozdov, manjše 
'strokovno ocenjeVanje , gozdnih 
proizvodov; nadzorstvo nad de- 
lom logarjev v določenem gozd- 
nem okolišu; varstvo in ohra- 
nitev ter razmnoževanje in go- 
jitev koristne divjadi in nadzor- 
stvo nad delom logarjev v do- 
ločenem okolišu lovišč. 

a) Nižja gozdarska šola; 
b) praktična usposobljenost za 

opravljanje gozdarskih del 
ali tečaj • izpitom. 

Potrebnu praksa kol logar, 

T.   Nižji gozdarski tehnifi 

&   Gozdarski iehnik 

B 

Strokovna dela pri pogozdova- 
nju, gojitvi, ohranitvi, ureditvi 
in izkoriščanju gozdov in melio- 
racija gozdnih zemljišč pod nad- 
zorstvom neposrednega stare- 
šine. 

Samostojna strokovna dela pri 
pogozdovanju, gojitvi, ohranitvi. . 
ureditvi in izkoriščanju go?.dov ' 
in melioracija gtìzdnik zemljišč. 

a) Srednja gozdarska Sola ia 
strokovni izpit za ni/in<ia go- 
zdarskega  tehnika; 

b) potr»bna praksa in uspeh 
pri delu kot višji logar, tečaj 
in strokovni izpit. 

Potrebna   praksa  in   uspeh  pri 
delu kot nižji gozdarski tehnik. 
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Z?P- Polene 
SI. 

Glavna dela pokiu; ~t, o! • na   Uä(';>SOI)I;< im-t 
potrubna za poklic 

3.    Višji gozdarski lehuiit UVedtlU      |)ID|fKl()V      lil      lll'IOVIilli 

programov na terenu v posa- 
mezni gozdni organizacijski 
enoti; strokovna dela pri po- 
gozdovanju, gojenju, ohranitvi, 
ureditvi in izkoriščanju gozdov: 
melioracijo .gozdnih zornljišč; 
gospodarska opravila v gozdo- 
vih svojega območja. 

l'otre,,in    ••••••    in   pokazuu 
uspeh   pri   delu   kot  gozdarski 
telniik. 

%.   NJžJI gozdarski inženir Sodelovanje pri projektiranju in 
iivedbi delovnih programov na 
terenu in v manjši organizacij- 
ski enoti; strokovna dela manj- 
šega obsega pri pogozdovanju, 
gojitvi, ureditvi in izkoriščanju 
gozdov; melioracija gozdnih 
zemljišč; gospodarska opravila 
v gozdovih svojega območja. 

Gozdarska fakulteta in strokov- 
ni izpit '.a nižjega gozdarskega 
inženirja. 

2,   Gozdarski inženir 

%.   Višji gozdarski inženir 

Projektiranje in fzvedba delov- 
nih programov na terenu in v 
organizacijski enoti, i-lrokovua 
dela pri pogozdovanju, gojitvi, 
urpditvi in tekoriščaniti <rnzdov; 
melioracija gozdnih ;.emljišč; 
gospodarska opravila v gozdo- 
vih svojega območja 

Samostojno vodstvo in projekti- 
ranje velikih in zapletenih del; 
vodstvo gozdnega gospodarstva; 
višje tehnično nadzorstvo. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu kol nižji gozdar- 
ski inženir. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pr: dolu ket gozdarski in- 
ženir ter pokazana višja uspo- 
sobljenost za tehnična, organi- 
zatorična in teoretična dela. 

i.   Gozdarski svetnik Reševanje bolj zapletenih vpra- 
šanj organizacije in dela na 
področju gozdarstva, organizira- 
nje določene panoge gozdarske 
3troke. 

Potrp|)tia praksa kot višji go- 
zdarski inženir in pokazana 
sposobnost pri praktičnem orga- 
niziranju soidarsiva ali pri 
znanstvenih dolih 

5.   Višji gozdarski 
svetnik 

Studijsko proučevanje in prak- 
tično reševanje najbolj zaplete- 
nih vprašanj s področja celotne- 
ga gozdarstva. 

3. člen 

Minister za  kmetijstvo in  gozdarstvo  LRS  izda   v 
sporazumu     predsednikom vlade LRS navodilo, v   .J 
terem bodo natančneje določena dela za posamezne . o- 
klice iz 2. člena te uredbe. 

4. člen 

Usi   bened se post.   ljajo •;• napredujejo v ; J 
klice 2. člena te uredbe "po svoji dejanski sposobnosti za 
opravljanje del določenega poklica. 

Šolska ' izobrazba, tečaji in izpili iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe; s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za strokovno sposobnost 
uslužbenca. Ce pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobi p o /.M opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi y la poklic. j 

Potrebna praksa kot gozdarski 
svetnik in vsestransko poznanje 
gozdarske stroke, dokazano i 
uspehi pri praktičnem organi- 
ziranju gozdarstva in pri znan- 
stvenem delu na gozdarskem 
področju. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kva- 
lifikacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma stare- 
šina odrediti rok, v katerem morajo napraviti strokovne 
izpite. 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije in generalni sekretaV vlade LRS ter drugi 
za nastavitev pristojni organi oziroma starešine morajo 
poskrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s strokovnimi 
izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za po? 
samezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da bi si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno in šolsko izobrazijo za napredovanje v višji 
poklic. 

V ta namen izda minister za kmetijstvo in gozdarstvo 
LRS v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe v spora- 
zumu s predsednikom vlade LRS pravilnik, v katerem 
bodo natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ure- 
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ditvd, načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev 
strokovne usposobljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj 
za dosego določenega poklica lahko postavi strokovna in' 
šolska izobrazba, navedena v 2. členu (tretji stolpec) te 
uredbe. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu iz drugih strok v goz- 
darsko stroko. 

5. člen 

/a poklic nižjega gozdarskega inženirja in od njega 
višje poklice je potrebna fakultetna izobrazba. 

izjemoma se smejo- po prejšnji oceni strokovne ko- 
misije v sporazumu s predsednikom vlade LRS postaviti 
uslužbenci s poklicom višjega gozdarskega tehnika za 
gozdarskega svetnika in višjega gozdarskega svetnika, 
če rie odlikujejo s svojim visokim znanstvenim in strokov- 
nim znanjem. 

6. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje svojega poklica, se lahko postavi nazaj v poklic, 
ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o držav- 
nih uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer v 
gozdarsko stroko, pa nimajo strokovne prakse za oprav- 
ljanje del določenega poklica v tej stroki, se sprejmejo 
v stroko kol pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v gozdarsko stroko, ter imajo potrebno 
usposobljenost in strokovno prakso za opravljanje del v 
poklicih gozdarske stroke, takoj postaviti v določeni po- 
klic, napraviti pa morajo predpisan strokovni izpit za ta 
poklic oziroma strokovni'izpit za ustrezni začetni poklic, 
če je tak izpit predpisan in sicer v roku. ki ga določi za 
nastavitev pristojni organ oziroma starešina v odločbi o 
nastavitvi. Tak rok ne sme biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in.če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

8. Člen 

V gozdarski stroki je pripravniška služba za poklica 
nižjega gozdarskega tehnika in nižjega gozdarskega in- 
ženirja. •     t 

Pripravniška služba za poklica iz prednjega odstavka 
traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. Člena te uredbe. 

9. ölen 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS sme v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS ustanoviti pripravni- 
ško službo tudi za druge poklice iz te stroke ali pa od- 
praviti že ustanovljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni roki 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence gozdarske stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece. 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kakor pet 
let službe, je lahko tudi en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v sprednjih 
dveh odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v služben:: leta s„ ) čas, 
ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

11. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

12. člen 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v gozdarsko 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki4 kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena zakona o 
državnih uslužbencih 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

13. člen 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuj; držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6.  Končne  določbe 

14. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. čle- 
na te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja 
oziroma komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence 
ljudskih odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni 
odbor v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme z,, nastavitev 
pristojni organ oîziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

15. člen 

Minister za kmetijstvoin gozdarstvo LRS sme v spo-' 
razumu s predsednikom vlade LRS odpraviti ali spreme- 
niti že ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice 
y gozdarski stroki, 
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16. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vr-'" po 12. členu zakona o državnih ushr/ 
hencih. 

17. člen 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo LUS je poobla 
>•••. da izda  v sporazumu s predsednikom vlade LRS 
pouebna navodila za '/••••••.•• te uredbe. 

LR;: 

18. čien 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

St. S-zak. 495. 
Ljubljanu dne 20. septembra 1947. 

Minister 
km; i" t -o in gozdarstvo LRS:  Pred.:   7aik vlade LRS: 

ing. Levstik Jože i. r. Miha Marinko 1. r. 

226. 

.Vi ,.K;diagi utugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24, SC'-M-V-I 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 14. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o veterinarski stroki z dne 23. julija 1947 
(Ur. list FLRJ št. 492/67-47; iz-' • vlada LRS na pred- 
log ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 

uredbo 
o veterinarski stroki 

1. Pojem stroke        " ! 

1. člen 
Veterinarsko stroko sestavljajo poklici, ki obsegajo: 
a) preiskovanje, zatiranje in uničevanje kužnih, za- 

jedalskih, rastnih in drugih bolezni pri domačih živalih; 

b) delo za zboljšanje higienskih pogojev pri živalih, 
izvajanje higiene pri živini in sodelovanje pri reji živine; 

c) skrb za higieno živil živalskega izvora; 

č) skrb v veterinarskem sanitetnem oziru za promet 
živine in živalskih surovin doma in v inozems'vn: 

d) zdravljenje obolele živine. 

2. PokKci 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni usluž- 
benci v državnih uradih, \< iMievah in podjetjih Ljudske 
republike Slovenije in lji'd-.kih odborov v poklicih vete- 
rinarske stroke, in pogoj za dosego teh poklicev so: 

Zap. 
it. Poklic Glavna dela poklica Strokovna  usposobljenost, 

potrebna za poklic 

1.   Veterinarski bolničar Zdravljenje  in nega  bolnih  ži- 
vali. 

Nižja veterinarska ali njej ena- 
ka šolska izobrazba ali tečaj ve- 
terinarskega bolničarja. 

2.   Veterinarski higienik Dezinfekcija in druga higienska 
dela po navodilih in pod nad- 
zorstvom strokovnjaka 

Nižja vf-tfM ina reka ali njej ena- 
ka šolska izobrazba ali' tečaj za 
veterinarskega higienika 

S.   Veterinarski laboranv Laborantska   dela   v   veterinar- 
skih laboratorijih in ustanovah. 

Nižja veterinarska ali njej ena- 
•ka ïnlska izobrazba nii tečaj za 
veterinarskega  laboranta 

1.   Nižji veterinarski po- 
močnik 

B 

Tehnična dela pod vodstvom ve- 
terinarskega strokovnjaka višje- 
ga poklica. 

Srednja veterinarska ali njej 
enaka šola in strokovni izpit za 
nižjega veterinarskega pomoč- 
nika. 

2.   Veterinarski   pomoč- 
nik 

3.   Višji veterinarski po- 
močnik 

Samostojna lažja tehnična dela 
in pomoč pri vseh drugih dolih 
uslužbenca višjega poklica. 

Samostojno opravljanje veteri- 
narskih tehničnih del. 

Praksa in pokazan uspeh pri 
delu kot nižji veverinarski po- 
močnik. 

Praksa in pokazan uspeh cri 
delu kot veterinarski pomočnik. 

1.   Veterinar 

C 

Ppravljanjo del v posameznih 
skupinah veterinarske etroke, 
za katera je pol'rebna fakultet- 
na izobrazba; strokovna dela V 
veterinarskih z^wdjlh in Msta* 
novah. 

Veterinarska fakulteta ali njej 
enaka visokošolska izobrazba in 
strokovni izpjt. 
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Eap 
st. Poklic 

2,    Višji veterinar 

3.   Veterina i*,!:!  »vctnik 

4.    Višji   veterinarski 
svetnik 

Glavna dela poklica 

Opravljanje organizacijskega de- 
la v posamezni veterinarski pa- 
nogi ali več panogah na posa- 
meznem področju v organizacij- 
skih upravnih enotah, manjših 
veterinarskih ustanovah ali pod- 
jetjih. nadzorstvo in dajanje na- 
vodil sodelavcem v nižjih pokli- 
cih; skrb za izvajanje načrtov 
svojo panoge ali področja. 

Organiziranje dela v posamezni 
panogi ali več panogah veteri- 
narova; v organizacijskih uprav- 
nih enotah, ustanovah in pod- 
jetjih večjega pomena nadzor- 
stvo in dajanje navodil sodelav- 
cem v nižjih poklicih Razisko- 
valna dela v ustanovah in si vo- 
dih 2,a znanstvena raziskovanja. 

Rokovanje najsplošnejših in naj- 
bolj zapletenih vprašanj s pod- 
ročja celo'nega veterinarstva. 

StrSkdvna usposobljenost 
potrebna za poklic 

SMteša. in  ••••••• uspeh" »ri 
ein kot veterinar. 

Praksa in pokazan uspeh' pri 
delu K- i \i"i veterinar ;er ugod- 
na ocena komisije o strokovnem 
delu uslužbenca. 

Poklic veterinarskega svetnika 
in poseben uspeh bodisi pri 
praktičnih delih v stroki ali pri 
znanstvenih gtrokovnih delih. 

3. člen 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LUS izda v 
sporazumu s proc'.-'jdnikom vi ;r!o n:ivo;iik\ v katerem 
bodo natančneje določena dola za posamezne pekli.-o iz 
2. člena te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz; drugega člena te uredbe po svoji dejanski spo- 
sobnosti za opravljanje del določenega poklica. 

Šolska izobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, so pogoj za dosego določenega 
poklica. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kva- 
lifikacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
y stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma stare- 
šina odrediti rok, v katerem morajo napraviti določene 
strokovne izpite. 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja ali komisije 
vlade in generalni sekretar vlado LRS ter drugi za na- 
stavitev pristojni organi oziroma starešine morajo po- 
skrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s strokovnimi 
izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za posa- 
mezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse potrebne 
pogoje, da bi si uslužbenci pridobili potrebno strokovno 
in šolsko izobrazbo za napredovanje v višji poklic. 

V ta namen izda minister za kmetijstvo in gozdarstvo 
LRS v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo 
natančnejšo določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, 
načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev stro- 
kovne usposobljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj 
za dosego določenega poklica postavi strokovna šolska 
izobrazba, navedena v 2. Qonu (tretji stolpec) te uredbe. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem pred- 
pišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz drugih 
strok v veterinarsko stroka 

5. člen 

Za poklic veterinarja in od njega višje poklice je 
potrebna fakultetna izobrazba. 

6. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje svojega poklica, se lahko postavi nazaj v poklic, 
ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o držav- 
nih uslužbencih. 

3. Pripravniška službo 
o 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer v 
veterinarsko stroko, pa nimajo strokovne prakse za oprav- 
ljanje del določenega poklica v tej stroki, se sprejmejo v 
stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v veterinarsko stroko, ter imajo potrebno 
usposobljenost in strokovno prakso4-za opravljanje del v 
poklicih veterinarske stroke, takoj postaviti v določeni 
poklic, napraviti pa morajo predpisani strokovni izpit 
za ta poklic oziroma strokovni izpit za ustrezni začetni 
poklic, če je ta izpit predpisan, in sicer v roku, ki ga do- 
loči za nastavitev pristojni organ oziroma stareš'rm v 
odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme biti daljši od enega 
leta.    , 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi .oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

8. člen 
V veterinarski stroki je pripravniška služba za po- 

klic nižjega veterinarskega pomočnika in veterinari,-! 
Pripravniška služba za poklica iz prednjega odstavka 

traja dxfi .lesti. 
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Natančnejše določbe o pripravniški elužbi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

9 člen 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo'LRS sme v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS ustanoviti pripravni- 
ško službo tudi za druge poklice iz te stroke ali pa od- 
praviti že ustanovljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni roki 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence veterinarske stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kakor pet 
let službe, je lahko tudi en mesec. 

• izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo čas, 
ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

11. člen 
Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 

ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni elužbi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

12. člen 

Če zahteva službena potreba, se smejo v veterinarsko 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki kot hono- 
rarni »uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena zakona o 
državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. ' 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Če 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

13. člen 

Če se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končno določbe 

14. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. čle- 
na te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja 
oziroma komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence 
ljudskih odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni 
odbor v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil p'-k Per iz te 
uredbe. 

15. člen 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS sme v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS odpraviti ali spreme- 
niti že ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice 
v veterinarski stroki. 

16. člen 
Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 

te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

17. člen 
• Minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS je poobla- 

ščen, da izda v sporazumu s predsednikom vlade LRS 
potrebna navodila za izvajanje te uredbe. 

18. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradr«»r ibtu 
LRS«. 

Št. S-zak. 494. 
Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Minister 
za kmetijstvo in gozdarstvo LRS:   Predsednik vlade LES: 

ing. Levstik Jože 1. r Miha Marinko 1. r. 

227. 
Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 

v zveza z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 15. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o pravni stroki z dne 23. julija 1947 (Ur. 
Ust FLRJ št. 503/68-47) izdaja vlada LRS na predlog 
ministra za pravosodje LRS 

uredbo 
o pravni stroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 
Pravno stroko sestavljajo  poklici, katerih delovno 

področje obsega  opravljanje   pravnih   del  na  sodiščih, 
v državnem razsodništvu in pri vseh drugih državnih 

uradih, ustanovah in podjetjih Ljudske republike Slove- 
nije in ljudskih odborov. 

2, Poklici 

2. Člen 
V pravni stroki so tile poklici: 

A 
i. Sodni pravnik, 
2. sodni pravnik vrhovnega sodišča LRS, 
3. sodnik okrajnega sodišča, 
4. sodnik okrožnega sodišča, 
5. sodnik vrhovnega sodišča LRS; 

B 
1. Razsodnik. 
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1. Pristav. 

C 

1. Nižji pravni referent, 
2. pravni referent, 
3. višji pravni referent, 
4. pravni svetnik, 
5. višji pravni svetnik. 

3. člen 

Minister za pravosodje LRS izda v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS navodilo, v katerem bodo do- 
ločena dela za posamezne poklice iz 2. člena te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvalifi- 
kacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma stare- 
šina odrediti rok, v katerem morajo napraviti določene 
strokovne izpite. 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS ter drugi 
za nastavitev pristojni organi oziroma starešine morajo 
poskrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s strokov- 
nimi izpiti pridobijo potrebno usposobljenost za posamez- 
na poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse potrebne 
pcr'ije, da bi si uslužbenc pridobili potrebno strokovno 
usposobljenost in šolsko izobrazbo za napredovanje v 
v.šj: poklic. 

V ta namen izda minister za pravosodje LRS v šestih 
mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazumu s pred- 
sednikom vlado LRS pravilnik, v katerem bodo natanč- 
nejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, načrtu 
in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev strokovne 
usposobljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj za dosego 
določenega poklica lahko postavi primerna strokovna 
in bolska izobrazba. 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz drugih 
strok v pravno stroko. 

Za poklice nižjega sodnega pravnika, sodnega prav- 
nika in višjega sodnega pravnika ter za poklice višjega 
pravnega referenta in od njega višje poklice je potrebna 
fakultetna pravna izobrazba. 

6. člen 

Uslužbenci pravne stroke, ki- se odlikujejo tudi s 
svojim delom v zadevali ekonomsko-komercialne stroke, 
lahko dobijo poleg poklica iz 2. člena te uredbe tudi 
naslov ekonomista  (n. pr. pravni referent ekonomist). 

Ta naslov podeli pristojni član vlade, predsednik 
kom teja oziroma komisije vlade ali generalni sekretar 
vlade LRS v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

Uslužbenci pravne stroke, ki se jim podeli naslov 
ekonomista, se lahko postavijo v ustrezne poklice eko- 
nomsko-komercialne stroke, ne da bi morali izpolnjevati 
pogoje, k: se zahtevajo za prehod iz drugih strok v 
ekononv'vO-komerrHrm «trr\-n Vendar je za tako po 
stavitev potrebna pritrditev predsednika vlade LRŠ. 

7. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi  strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma stare- 
šina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o držav- 
nih uslužbencih. 

Določba prvega odstavka ne velja za sodnike okraj- 
nih in okrožnih sodišč ter za sodnike vrhovnega sodišča 
Ljudske republike Slovenije. 

3. Pripravniška služba 

8. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer 
v pravno stroko, pa nimajo strukovne prakse za oprav- 
ljanje del določenega poklica v tej stroki, se sprejmejo 
v stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v pravno stroko, ter imajo potrebno uspo- 
sobljenost in strokovno prakso za opravljanje del v po- 
klicih pravne stroke, takoj postaviti v določeni poklic, 
napraviti pa morajo predpisani strokovni izpit aa ta po- 
klic oziroma strokovni izpit za ustrezni začetni poklic, 
če je tak izpit predpisan in sicer v roku, ki ga določi 
za nastavitev pristojni organ oziroma starešina v odločbi 
o nastavitvi. Ta rok no sme biti daljši od enega leta. 
* Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

9. člen 

V pravni stroki je pripravniška služba za poklice 
sodnega pravnika, sodnega pravnika vrhovnega sodišča 
LRS, pristava in nižjega pravnega referenta. 

Pripravniška služba za poklice iz prednjega odstavka 
traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

10. člen 

Minister za pravosodje LRS sme v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS tistanoviti pripravniško službo tudi 
za druge poklice iz te stroke ali pa odpraviti že usta- 
novljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni rok 

11. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence pravne stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let  — ' 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz-" 
porojeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
Tgan oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 

'.Hi odpove-'ni rok. I:  '   '     >  roki, de!   >n: v  prednjih 
[ dveh odstavkih^ toda ne na daljšega od šest mesecev. 
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Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državn: 
službi. 

Določbe prednjih odstavkov ne veljajo za sodnike 
okrajnih in okrožnih sodišč ter za sodnike vrhovnega 
sodišča LRS. 

12. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
služb p 

5. Honorarni uslužbenci 

13. člen 

ce zahteva službena potreba, se smejo v pravno 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena zakona 
o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Če 
se trajanje določenih del ne more vnaprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

14. člen 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. * 

Če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končno določbe 

15. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2, člena 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja aH 

komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence 
na določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

16. člen 

Minister  za pravosodje  LRS sme  v  sporazumu  s 
predsednikom  vlade  LRS odpraviti   ali  spremeniti   že 

{ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice v pravni 
stroki. 

17. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih 
uslužbencih'.. 

18. člen 

Minister za pravosodje LRS je pooblaščen, da izda 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS notrebnn na- 
vodila za izvajanje te uredbe. 

19. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v ^Uradnem 
listu LRS<. 

Št. S-zak. 497." 

•   Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Minister za pravosodje LRS: 

Dr. Jože Pokorn 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

228. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 
V zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 14. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o administrativni stroki z dne 23. julija 1947 
(Ur. list FLRJ št. 501/68-47) izdaja vlada LRS na pred- 
log predsednika vlade LRS 

uredbo 
o administrativni stroki 

1. Pojem stroko 
1. člen 

Administrativno stroko sestavljajo poklici, katerih 
dejovno področje obsega organiziranje, funkcioniranje in 
zagotovitev splošnega administrativnega dela v vseh 
državnih organizacijskih enotah. 

2. Poklici 
2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih' 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov v po- 
klicih administrativne stroke, so: 

Zap. 
št. Poklic Glavna dela poklica 

1.   Pomožni uslužbenec 
••. razredß 

2     Pomožni ;:-Uižtjenec 
II. razreda 

1. Pomožna panoga 

A 

Dela pri prijavljanju; «lete eîuge. 

Poleg del pomožnega uslužbenca III.  razreda, še opravljanje- 
drugih pomožnih in izya,§îlaih' del v administraciji. 
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Zap. 
št. Poklic Glavna dela poklica 

3.   Pomožni  uslužbenec 
I. razreda 

4. Pisar II. razreda 

5. Pisar T razreda 

fi.   Pomožni administra- 
tivni manipulant 

ß/ Administr.it'vni 
nipulant 

8.    Višji administrativni 
, manipulant 

9    Administrator 

10.   Višji administrator 

Opravljanje del pomožnega uslužbenca II. razreda na posebno 
važnih in odgovornih mestih; nadzorstvo nad deli pri prijav- 
ljanju; varstvo zgradbe. 

Pisarska dela v- manjših organizacijskih enotah. 

Pisarska dela v večjih organizacijskih enotah. 

Pomožna dela redne administracije, kakor so; vodstvo odprava© •> 
knjige, kuvertiranje, pisanje naslovov in odpošiljanje poŠte; 
posamezna arhivska dela; vodsivo rajnih kartotek in razvidov; 
nabavljanje in upravljanje ter razdeljevanje pisarniškesa mate- 
riala ia razvid o njem; druga pomožna dela redne admini" 
etracije. 

Opravljanje težjih del pomožnega administrativnega manipu- 
lanta ali vodstvo posamezne skupine teh del (odprava, arhiv, 
ekonomat, prepisovanje itd.) ; druga pomožna dela redne admi- 
nistracijo. 

Opravljanje del administrativnega manipulanta v večjim obsegu 
in v večjih organizacijskih enotah ali vodstvo vseh pomožnih" 
del redne administracije v posamezni organizacijski enoti. 

Praktično organiziranje in zagotovitev pravilnega in učinko- 
vitega funkcioniranja redne administracije v organlzarijskffi 
enolah. 

Opravljanje del administratorja v večjih organizacijskih enotah 
z bolj zapleteno administracijo., 

1 Strojepisec III.   raz- 
reda 

2 Strojepisec II, raz- 
reda 

3. Strojepisec T. raz- 
reda » 

4. Steaodaktilograf 

1.   Korespondentni   ste- 
nograf 

S.   Debatni stenograf 

8.   Višji debatni steno- 
graf 

4.   Scenografski revizor 

B 

Enostavno prepisovanje. 

i 

Enostavno prepisovanje in pisanje po diktatu. 

Perfektno pisanje po diktatu po deseiprstnem sistemu. 

Stenografsko delo z dešifriranjem na stroj, v 

C 

Opravljanje korespondenco na podlagi stenografskih' zapiskov. 

Navadna dela debatne stenografije. 

Perfektno opravljanjo vseh del debatne stenografije. 

Opravljanje del debatne stenografije in kontroliranje pravil- 
nosti posameznih stenografskih zamen. 

2. rolitičnoupravna panoga 

1. Nižji personalni referent 
2. personalni referent 
8. višji personalni referent 

* B 

Ï, Administrativni (pristav 
2. nižji upravni referent 
3. upravni referent 
'4 višji upravni referent 
5. političnoupravni svetnik 
6. višji političnoupravni sve-'.nik 
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3. člen 

. Predsednik vlade LRS izda navodilo, v katerem bodo 
natančneje določena dela za posamezne poklice iz 2. člena 
te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih, kvali- 
fikacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma stare- 
šina odrediti rok, v katerem,morajo napraviti določene 
strokovne izpite. 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije pri vladi in generalni sekretar vlade LRS ter 
drug; za nastavitev pristojni organi oziroma starešine 
morajo poskrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s 
strokovnimi izpiti pridobijo potrebno usposobljenost za 
posamezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da bi si tudi uslužbenci nižjih poklicev 
(n. pr. pomožni uslužbenci, pomožni administrativni ma- 
nipulanti itd.) pridobili potrebno strokovno in šolsko 
izobrazbo za napredovanje v višji poklic. 

V ta namen izda predsednik vlade LRS v Šestih 
mesecih po uveljavi ttvi te uredbe pravilnik, v katerem 
bodo natančnejše določbe o izobrazbi, ki se zahteva za 
posamezne poklice, o strokovnem izpitu ter o ureditvi, 
načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev stro- 
kovne usposobljenosti. 

S pravünikom iz prednjega odstavka se obenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu uslužbenk ? drugih 
strok v administrativno stroko. 

5. člen 

Za poklic višjega upravnega referenta • od njega 
višje poklice je potrebna pravna fakulteta. 

Izjemoma se smejo po poprejšnji oceni strokovne 
komisije in v sporazumu s predseduikom vlade LRS 
podaviti uslužbenci s poldicom višjega administratorja, 
višjega personalnega referenta in upravnega referenta 
za političnoupravnega svetnika in višjega političnouprav- 
nega svetnika, če se odlikujejo s svojimi strokovnimi in 
organizatoričnimi sposobnostmi. 

6. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, ne- lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma stare- 
šina, k: je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o držav- 
nih uslužbencih. 

. 3. Pripravniška služba 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo', in sicer v 
adm nstrativiio stroko, pa nimajo strokovne prakse za 
opravljanje del določenega poklica v tej stroki, se sprej- 
mejo v stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki stopijo prvič v državno 
službo, in sicer v administrativno stroko, ter imajo po- 
trebu' ns(HK<'H-,.,inst 'in strok')\>\i prakso , opravljanje 
del v poklicih administrativne stroke, takoj postaviti,v 

določen poklic, napraviti pa morajo predpisani strokovni 
izpit za ustrezni začetni poklic, če je tak izpit predpisan, 
in sicer v roku, ki ga določi za nastavitev pristojni organ 
oziroma starešina v odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme 
biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prejšnjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, 5e je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

8. člen 

V administrativni stroki je pripravniška služba za 
poklice debatnega stenografa, nižjega personalnega refe- 
renta, administrativnega pristava in nižjega upravnega 
referenta. 

Pripravniška služba za poklice iz prednjega odstavka 
traja eno do dve leti. 

V pravilniku iz 4. člena te uredbe bo predpisan rok 
trajanja pripravniške službe za vsakega od teh poklicov 
in pa druge določbe o pripravniški službi. 

9. člen 

Predsednik vlade sme ustanoviti pripravniško službo 
tudi za druge poklice iz te stroke, ali pa odpraviti že 
ustanovljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni roki 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence administrativne stroke: 

do 10 službenih let t- 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kakor 
pet lot službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
Organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v predfM h 
dveh odstavkih, toda  ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena >i» <amo 
čas, ki se priznava kot čas prebit v nepretrgan. ur/.-vn1 
službi. 

11- člen     i 
Uslužbenci, ki so sô zaradi šolanja na di.<n ,...•, stro- 

ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas y državni elužbi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

12. člen 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v administra- 
tivno stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki kot 
honorarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena za- 
kona o državnih uslužbencih. 

* Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna   služba   preneha   po  opravljenem  3ehi. 
Če se trajanje določenih del ne more v naprej predvideti, 

« lahko preneha  služba  po obojestranski   štirinajšrdnevni 
i odpovedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 
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13. člen 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni 
rok za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končne določbe 

14. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. člena 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja oziro- 
ma komisije pri vladi in generalni sekretar vlade LRS 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljud- 
skih odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni orgar oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

15. člen 
Predsednik vlade LRS sme odpraviti ali spremen U 

že ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice v 
administrativni stroki. 

v 16. člen 
Predsednik vlade LRS razporedr poklice iz 2. člena 

te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

17. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda po- 
trebna navodila za izvajanje te uredbe. 

Ta   uredba 
listu LRS«. 

18. člen 
velja   od  dneva   objave   v   >Uradpem 

St. S-zak. 499. 
Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

229. 

. Na-podlag, drugega odstavka 77. člena ustave LRS 
v ivezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 208/86-46) in na podlagi 12. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o kontroln stroki z dne 23. julija 1947 (Ur. 
list FLRJ št. 499/68-47) izdaja vlada LRS na predlog 
predsednika kontrolne komisije LRS 

uredbo 
» kontrolni stroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 
V kontrolno stroko spadajo poklici, ki obsegajo 

delovno področje splošne in posebne kontrole (inšpek- 
cije). 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov v po- 
klicih kontrolne stroke, so: 

pomožni- inšpektor, 
inšpektor, 
višji inšpektor, 
glavni inšpektor, 
generalni inšpektor. 

3. člen 

Predsednik kontrolne komisije LRS izda po na- 
vodilih predsednika zvezne kontrolne komisije in v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS navodilo, v katerem 
bodo določena dela za posamezne poklice iz 2. člena 
to uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo • 
poklice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposob- 
nosti za opravljanje del določenega poklica. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvalili- 
kacij n'majo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma stare- 
šina odrediti rok, v katerem morajo napraviti določene 
strokovne izpite. 

Predsednik kontrolne komisije LRS ter drugi za 
nastavitev pristojni organi oziroma starešine morajo po- 
skrbeti, da s: vsi uslužbenci na tečajih in s strokovnimi 
izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za po- 
samezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da bi si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno usposobljenost in šolsko izobrazbo za napredo- 
vanje v višji poklic. 

5. člen 

V posebnih kontrolnih službah se smejo poklicom 
iz 2. člena te uredbe dodajati nazivi, ki označujejo te 
službe (n. pr. delovni inšpektor, zdravstveni inšpektor 
itd.). 

6. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma stare- 
šina, ki je pristojen za nastavitev. 'Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o držav- 
nih uslužbencih. 

e 3. Pripravniška služba 

7. člen 

Predsednik kontrolne komisije LRS sme v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS ustanovti pripravniško 
službo za p.osamezne poklice iz kontrolne stroke. 
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4. Odpovedni roki 

8. člen 

Odpovedni rofc po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence kontrolne stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih pnmerih se sme za nastavitev pristojn, 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok. kakor so roki, določeni v prednjih 
d\eh  odstavkih, toda  ne na daljšega od šest  mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas. prebit v nepretrgani državni 
službi. 

9  člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

5. Honorarni uslužbener 

10. člen 

Če zahteva službena potreba, se smejo v kontrolno 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena zakona 
o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Če 
se trajanje določenih del ne more vnaprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

* 11. člen 

Če se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok; 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končne določbe 

12. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. člena 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja ali 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence 
na določene položaje, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

13. člen 

Predsednik kontrolne komisije LRS sme v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS odpraviti ali spremeniti 
že ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice v 
kontrolni stroki. 

14. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

15. člen 

Predsednik kontrolne komisije LRS je pooblaščen, 
da izda v sporazumu s predsednikom vlade LRS potreb- 
na navodila za izvajanje te uredbe. 

16. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v ^Uradnem 
listu LRS«. 

Št S-zak. 500. 

Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Predsednik 
kontrolne komisije LRS: 

Vida Tomšič 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko L r. 

230. 

Na podlaci drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Narodnoosvobodilnega sveta 
z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS št. 253/66-46) in 
na podlagi 18. člena temeljne uredbe o zdravstveni stroki 
(Ur. list FLRJ št. 500/68 z dne 15. VIII. 1947) izdaja vlada 
LAS po prediogu ministra za ljudsko zdravstvo LRS 

uredbo 
o zđraTstveni stroki * 

Î. Pojem stroke 

1. člen 
V zdravstveno stroko spadajo poklici, katerih delov- 

no podçooje obsega: 

Î. preprečevanje bolezni in raziskovanja njenih 
vzrokov ter zdravljenje in nego bolnika, 

2. izdelovanje in preizkušanje zdravil, drog in drugih 
surovin za izdelovanje zdravil. 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov v.po- 
klicih zdravstvene stroke in pogoji za dosego pokLcov v 
zdça#steeni stroki eo; 
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ZaP- Poklic st Glavna dela poßlica Strokovna uspoîoïiljenost. 
potrebna za poklic 

1'.   Medicinski laborant 

I. 

A' 

Laboratorijska in tehnična dela 
po navodilih in pod nadzor- 
6tvom šefa laboratorija in sred- 
njega medicinskega osebja.- 

Osnovna šola in tečaj za labo- 
ranta. 

f«   Bolničar 

B 

Postrežba bolnikov po navodilih 
zdravnika in medicinskega oseb- 
ja srednje strokovne izobrazbe; 
nadzorstvo nad redom in čistoft) 
v bolni čnih prostorJa. 

Osnovna šola in bolničarska So- 
la oziroma tečaj. 

1.   Medicinski higienik Vsa dela v zvezi z zatiranjem 
epidemij po navodilih zdravni- 
kov ter samostojna dezinfekcija 
in dezinsekcija. 

Osnovna šola in šola oziroma te- 
čaj za medicinskega higienika. 

£   Maser Ročno in orodno masiranje po 
predpisih in navodilih zdrav- 
nika 

Osnovna  šola in  tečaj  za ma- 
serja. 

1.   Otroška negovalka 

D 

Nega bolnih in zdravih majhnih 
otrok pod'vodstvom in nadzor- 
stvom zdravnika in medicinske- 
ga osebja srednje strokovne -iz- 
obrazbe. 

Osnovna šola in šola za otroške 
negovalke. 

1.   Babica 

E 

Dajanje nasvetov nosečnicam, 
udejstvovanje v boju zoper 
splavljanje, pomoč pri normal- 
nih porodih, negovanje porod- 
nic in novorojenčkov ob po- 
rodu. 

Sola za babice. 

1.   Medicinski tehnik Opravljanje laborantskih in teh- 
ničnih del po specialni stro- 
kovni usposobljenosti v kemič- 
nih, higienskih, bakterioloških, 
rentgenoloških in fizikalnotera- 
pijskih laboratorijih in na te- 
renu. 

Srednja medicinska šola in stro- 
kovni izpit. 

1.   Me3icinsk*a sesfna 

G 

Pomoč zdravniku pri izvajanju 
terapevtičnih in profilaktičnih 
ukrepov. 

Srednja medicina «ola in stro- 
kovni  izpit 

2.   Višja   medicinsku  se- 
stra (pomočnica) 

Opravljanje del glavne medicin- 
ske sestre (nadsestre) oziroma 
glavne medicinske pomočnico v 
•zdravstvenih ustanovah; samo- 
stojno vodstvo manjših zdrav- 
stvenih postaj. 

Potrebna praksa • pokazan 
uspeh kot medicinska sestra 
(pomočnica). 

&   Zobotehnik 

H 

Izdelovi"   •   zobnih 
prejetem odtieku. 

protez   po Srednja medicinska šola in stro- 
kovni izpit. 
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Z5aP- Poklic Glavna dela poklica 
Strokovna usposobljenost, 

potrebna za poklic 

A.   Zobar Manjše operacije v ustih (izdi- 
ranje zob z anasfezijo aH brez 
nje. manjše incizije). zdravljenje 
in plombiranje zob in vstavlja- 
nje protez. 

Srednja medicinska šola in stro- 
kovni izpit. 

1. Zdravnik" 

2. Zdravnik-specialist 

Vsa dela iz medicinske stroke, 
navedene v 1. členu te uredbe. 

Vsa dela iz medicinske stroke 
v okviru njegove specialne stro- 
ke. 

Medicinska fakulteta in izpit. 

Medicinska ali stomatološka fa- 
kulteta z izpitom za specialista 

2.   Zdravnik-primarij Samostojno vodetvo bolnicnega 
oddelka ali odseka njegove spe- 
cialne efroke in skrb za stro- 
kovno izpopolnitev zdravnikov 
njegovega   oddelka   ali  odseka 

Poklic zdravnika-specialista z 
daljšo prakso in pokazano spo- 
sobnostjo v njegovi specialn. 
stroki Strokovna dela s po- 
dročja ustrezajoče specialne 
stroke 

1.   Zdravstveni referent Organiziranje vse zdravstvene 
službe v nižji organizacijski eno- 
ti ali posamezne panoge zdrav- 
stvene službe v višjih ornaniza- 
cijskih enotah ali zdravstvenih 
ustanovah; nadzorovanje in da- 
janje navodil sodeloValcem niž- 
jih pokllcov. 

Potrebna    praksa    in    pokazan 
uspeh pri delu kot zdravnik. 

2.   Zdravstveni svetnik Organiziranje dela v eni ali vec 
panognh zdravstvene ?lužbe v 
višjih organizacijskih enotah in 
ustanovah večjega pomena; nad- 
zorovanje in dajanje navodil so- 
delovalcem nižjih poklicev; raz- 
iskovalna in znanstvena dela v 
ustanovah za znanstvena raz- 
iskovanja ali za medicinsko pro- 
izvodnjo. 

Potrebna  praksa  in   uspeh  pri 
deli: kot 7.Hrav«»lvp4 r-pferent 
'.M- pusebi-n uspeh pr, strokov- 
nem delu in organizaciji zdrav- 
stvene službe 

3.   Višji zdravstveni 
svetnik 

Reševanje najsplošnejših in naj- 
bolj zamotanih vprašanj iz vse 
zdravstvene službe. 

Poklic zdravstvenega svetnika 
in poseben uspeh pri praktič- 
nem delu za organizacijo zdrav- 
stvene službe in pri znanstvenih 
strokovnih  delih. 

I.   Lekarniški laboran! 

•. 

A 

Tehnična dela v lekarni pod 
nadzorstvom; izdelovanje alra- 
vjlnih mazil, tinktur, praškov, 
tablet In podobno. 

Osnovna šola In tečaj za lekar- 
niškega laboranta. 

1.   Farmacevtski   pomoč- 
nik 

B 

Strokovna dela v lekarni in la- 
boratoriju pod nadzorslvom. pri- 
pravljanje zdravil po receptih, 
izdajanje zdravil in taksiranje 
receptov. 

Srednja   farmacevtska   Sola   in 
strokovni Izpit. 

1.   Farmacevt Samostojna   dela   iz  tiiiUidceU- 
ske stroke. 

Farmacevteku Ukuit«U tu stro- 
kovni izpK1. 

) ./'• 
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£ap, 
Sf. Poklic 

i-iu imtcevMski   svetnik 

(ilavtui dela poklica 

Organizacija del v eni ali več 
panoga!) farmacevtske službe v 
viSjih organizacijskih enotah in 
ustanovah večjega pornena; nad- 
zorovanje in dajanje navodil 
sodelovalcem nižjih poklicov; 
raziskovalna in znanstvena de- 
la v ustanovah ia znanstvena 
raziskovanja ali medicinsko pro- 
izvodnjo, 

Strokovna usposobljenii-,t. 
potrebna •• poklic 

Potrebna   pralina   ni   iwpWi   pi 
delu kot îarmaceU ter poseben 
uspeh   pri strokovnem   dolu  in 
pri   organi».iraniu   farmacevtske 
službe. î 

3. člen 

Polthrem v posebnih službah so smejo dodati nazivi, 
kl označujejo i» elužbe (n. pr. krojovni, okrajni zdravnik, 
medicinska sestra-učiteljica, zdravnik-sanitarni inšpek- 
tor). 

Minister za ljudsko zdravstvo izda v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS navodilo, v katerem bodo do- 
ločena dela za posamezne poklice iz 2. člena te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svojj dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

eolska izobrazba tečaji in izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, s katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, so pogoj za dosego določenega 
poklica. 

Minuter za ljudsko zdravstvo in drugi za nastavitev 
p:i . i\ui organi oziroma starešine morajo,poskrbeti, da 
t,1 v M uslužbenci na tečajih in s strokovn.mi izpili prido- 
bijo potrebno usposobljenost, določeno za posamezne po- 
klice. Prav tako morajo skrbeti za vse potrebne pogoje, 
da bi si uslužbenci pridobili strokovno in šolsko izobraz- 
bo za napredovanje v višji poklic. 

V ta namen izda minister za ljudsko zdravstvo v še- 
stih mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo na- 
tančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, 
načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev stro- 
kovne usposobljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj za 
dosego določenega poklica postavi strokovna in šolska 
izobrazba, navedena v 2. členu (tretji stolpec) te uredbe. 

S pravilnikom iz. prednjega odstavka se obenem pred- 
pišejo tudi določbe o prehodu uslužbencem iz drugih strok 
v zdravstveno stroko. 

5. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v poklic, 
ki ustreza njegovi strokovni eposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda starešina oziroma 
organ, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po iS. členu zakona o držav- 
nih uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

6. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo in sicer v 
zdravstveno stroko, pa nimajo strokovne prakse za 
opravljanje del določenega poklica y tej stroki, se sprej- 
mejo v stroko kot pripravniki, 

Izjemoma so smejo tisti, ki prvič «topijo v državno 
službo, in sicer v zdravstveno stroko tor imajo potrebno 
usposobljenost in strokovno prakso zn opravljanje del v 
poklicih zdravstvene stroke, tako] postaviti v določeni po- 
klic, napraviti pa morajo predpisani strokovni izpit za 
ta poklic oziroma strokovni izpit za ustrezni začetni po- 
klic, če je tak izpit predpisan, m sicer v roku, k| ga do- 
loči za nastavitev pristojni starešina oziroma organ v 
odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme biti daljši od enega 
leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

7. člen 

V zdravstveni stroki je pripravniška služba za po- 
klice medicinskega tehnika, medicinske sestro (pomoč- 
nice), zobnega tehnika, zobarja, zdravnika; farmacevt- 
skega pomočnika in farmacevta.' 

Pripravniška služba za poklice iz prednjega odstavka 
traja dve leti. V rok pripravniške službe za poklic zdrav- 
nika se vračuna staž. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4.. člena te uredbe, 

8. člen 

Minister za ljudsko zdravstvo sme v sporazumu e 
predsednikom vlade LRS ustanoviti pripravniško službo 
tudi za druge poklice iz te 6troke ali pa odpraviti že 
ustanovljeno pripravniško službo. 

i. Odpovedni roki 

•9. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence zdravstvene stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, , 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za pripravnike in za uslužbence, ka- 
terih poklici so razporejeni v tretjo in četrto vrsto (12; 
člen zakona o državnih uslužbencih) in imajo manj kakor 
pet let službe, je en mesec. 

V, izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
starešina oziroma organ pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih/toda ne na daljšega od .šestih mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
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10. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, štipendije in podobno zavezali ostati dogovorjen čas 
v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

11. člen 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v zdravstveno 
stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki kot hono- 
rarni uslužbenci s pogoji in v mejah. 16. člena zakona o 
državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lah- 
ko preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni od- 
povedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

12. člen 

Če se sprejmejo za honorarne uslužbence tudi držav- 
ljani, je treba poprej z njimi skleniti pogodbo. 

Če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končne določbe 

13. člen 

.Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. člena 
te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja ozi- 
roma komisije vlade m generalni sekretar vlade LRS v 

sporazumu -; p urednikom vlade LRS, uslužbence ljud- 
skih odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni od- 
bor v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebrfh primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da jim določi poklic iz te uredbe. 

14. člen 

Minister za ljudsko zdravstvo sme v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS odpraviti ali spremeniti že usta- 
novljene poklice ali pa uvesti nove poklice v zdravstveni 
stroki. 

16. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih . «- 

16. člen 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da izda 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS potrebna navo- 
dila za izvajanje te uredbe 

17. člen 

Ta uredba velja*od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S-zak. 501. 
Ljubljana dne 23. septembra 1947. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Ahčin Marjan 1. r. 
Predsednik vlade LRS; 

Miha Marinko 1. r. 

231. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobodil- 
nega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. Ust LRS št. 
253/66-46) in na podlagi 13. člena temeljne uredbe vlade 
FLRJ o prosvetno-znanstveni stroki z dne 23. julija 1947 
(Ur,, list FLRJ št. 504/68-47) izdaja vlada LRS na predlog 
ministra za prosveto 

uredbo 
o prosvetno-znanstveni stroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 
Prosvetno-znanstveno stroko sestavljajo vsi poklici, 

• obsegajo téle delavnosti: 

a) predšolsko vzgojo, 
b) splošno in strokovno izobraževanje in vzgajanje, 
c) vzgajanje defektnih otrok, 
č) vzgajanje v otroških in dijaških domovih. 
d) referentsko in instruktorsko delo, 
e) višje izobraževanje, 
î) strokovna raziskovalna dela, 

g) znanstveno raziskovanje. 

2. Poklic 

2. Sen 
Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni usluž- 

benci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih Ljudske 
republike Slovenije in ljudskih odborov v poklicih pro- 
svetno-znanstvene stroke, so: 

Zap. 
St Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 

potrebna za poklic 

1.   Pomožni vzgojitelj Vzgojno  delo   v   ustanovah   za 
predšolsko vzgojo. 

/ 

Sedemletka ali nižja srednja šo- 
la in teEai za predšolsko vzgojo. 

2.   Vzgojitelj Vzgojno delo v ustanovah za 
predšolsko vzgojo v otroških do- 
movih za osnovnošolske otroke. 

Učiteljišče (ustrezni odsek) ali 
posebna    sola    za predšolsko 
vzgojo ali '.ečaj za predšolsko 
vzgojo. 
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Zap, 
št. Poklic Glavna dela poklica 

Strokovna usposobljenost, 
potrebna za poklic 

X.   učitelj 

2.   Str ;.o,vni učitelj 

B 

Vzgojno in i&obraževalno delo 
v osnovih štiriletnih šolah in v 
nižjih strokovnih šolah in v 
drugih šolah iste stopnje. 

Sirokorao vzgojno in izobraže- 
valno delo v nižjih, posebnih in 
srednjih šolah. 

UCiteljišče. 

Ustrezni oddelek srednje stro- 
kovne šole (likovna, glasbena, 
tclesnovzgojna in podobne šole). 

3.   Predmetni učitelj Vzgajanje in izobraŽevanje v 
sedemletkah in v šolah iste 
stopnje, v dijaških domovih in v 
šolah za defektne otroke. 

Višja pedagoška šola. 

4   Profesor srednje šole Vzgajanje in izobraževanje v 
sedemletkah in srednjih šolah 
ter v dijaških domovih. 

Ustrezna visoka šola ali fakul- 
teta. 

1.   Prosvetni referent 

2.   Pronvetni  instruktor 

Organiziranje ene ali vec pro- 
svetnih panog. 

Pregled, nadzorstvo in pomoč 
šolam, domovom in ustanovam 
za predšolsko vzgojo v območju 
okraja ali repubjike. 

Ustrezna srednja šola ali fakul- 
teta oziroma visoka šola in 
etroko-vni izpit 

Odličen učitelj, predmetni •• 
telj ali proferor «rednje šole, ki 
se odlikuje po svoji strokovni 
in pedagoški izobrazbi, sku- 
šnjah in po oreanizaciiskih spo- 
eotmostiu ter ima strokovni nr 
pit. 

3.   Prosvetni inšpek'or Pregled in nadzorstvo Sol, dija- 
ških domov in ustanov za pred- 
šolsko vzgojo, pomoč prosvetnim 
delavcem pri njihovem pedago- 
škem in praktičnem delu v ob- 
močju okraja oziroma inšpekci- 
ja šol in učnega dela v območ- 
ju republike. 

Odličen učitelj, predmetni uči- 
telj ali profesor srednje šole. ki 
se odlikuje po svoji strokovni, 
pedagoški teoretični in praktič- 
ni izobrazbi in po organizacij- 
skih sposobnostih ter ima stro- 
kovni izpit 

'4.   Prosvetni svetnik Vodstvo določene prosvetne pa- 
noge v ministrstvu oziroma ko- 
miteju. 

Srednješolska, visokošolska ali 
fakultetna izobrazba, odlična 
strokovna in pedagoška iz- 
obrazba izkušenost in organi- 
zacijska sposobnost. 

Î.    Asistent Pripravljanje in pomožna opra- 
vila v zvezi s poukom in znan- 
stvenim delom na visoki šoli aH 
fakulteti. 

Fakultetna oziroma visokošol- 
ska izobrazba ter pogoji in spo- 
eobncsli •• nadaljnji razvoj v 
ožji stroki oziroma v znanstveni 
panogi, za katero naj se izbere. 

2.   Višji asistent Vodstvo pripravljalnih in po- 
možnih opravil v zvezi s pou- 
kom in znanstvenim delom na 
visokih Šolah in fakultetah. 

Odličen    asistent  s  strokovnim 
izpitom 

3.   Lektor Pomožna predavanja tujih jezi- 
kov na visokih šolah in fakul- 
tetah. 

Fakultetna ali visokošolska iz- 
obrazba ter da je dober stro- 
kovnjak v predmetu, za katere- 
ga naj se izbere. 

£,   Predavatelj Predavanja na fakulteti oziroma 
visoki šoli iz določene ožje 
stroke oziroma določene znan- 
etvene panoge. 

Brez določene šolske kvalifika- 
cije ali znanstvene -,;opnje, da 
pase je i?,knwl knt strokrvmnk 
zrdevne '•}]{• stroke ali znan- 
stvena pauuge. 
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Zap 
št H.dvlll- ütavua dela poklica trokovnn usposobljenost. 

potrebna za poklic 

5.    Docent 

fi,   Profesor višje šole 

7.   Izredni profesor 

8.   Redni profesor 

1.   Laborant 

2.   Preparator 

3.   A6iòten: instituta 

\J% 4.   Znanstveni  sodelavec 

5.   Znanstveni svetnik 

6.   Višji znanstveni svet 
nik 

Izobraževanje ua visokih  šolah 
in fakultetah. ' 

Izobraževanje na višjih Šolah. ' 

Pouk in znanstvenopedafioško 
delo na visokih šolah in fakul- 
tetah. 

Pouk in znanstvpnoppdngoško 
delo n.! vi-c>l;ih šolah in fakul- 
tetah ter vodstvo etolice. 

D 

Strokovno laboranlsko delo v 
učni ustanovi oziroma v znan- 
stvenem institutu, tehnična de- 
la v zvezi z'raziskovalnim in 
znanstvenim delojn v institutu 
ali ustanovi. 

Strokovno preparatorsko delo v 
urni u.-tnnovi o/.ifoma v nian- 
stveneni  institutu. 

Pripravljalna in pomožna opra- 
vila v zvezi z raziskovalnim in 
znaustvenim delom v institutu 
ali znanstveni ustanovi, manjša 
samostojna dela na '.em področ- 
ju po prejetih nalogah in pod 
nadzorstvom znanstvenega raz- 
iskovanja. 

Samostojna raziskovalna dela v 
okviru načrta instituta ali znan-' 
stvene  ustanove  in  obravnava- 
nje vprdšanj o uporabi znanosti 
in tehnike. 

Vodstvo znanstvenih raziskoval- 
nih del, sestavljanje raziskoval- 
nih načrtov v najvišjih znanstve- 
nih ustanovah ali institutih. 

Vodstvo posebnih visoko znan- 
stvenih raziskovanj in znanstve- 
nega načrla skupine ali skupin 
znanosti v najvišjih znanstvenih 
ustanovah in institutih. 

Fakultetna aH visokošolska iz- 
obrazba z določeno znanstveno 
stopnjo ter izvršena ali objav- 
ljena znanstvena ali umetniška 
dela. 

Fakulteta ali druga visokošolska 
izobrazba in pa uspešno stro- 
kovno udejstvovanje v znanstve- 
nem in praktičnem učnem dolu. 

Fakultetna ali visokošolska iz- 
obrazba -L določeno znanstveno 
stopnjo in izvršena ali objav- 
ljena izvirna samostojna dela iz 
znanstvene oziroma umetniške 
panoge, za katero naj se izbere. 

Fakulle.Tia ali visokošolska iz- 
obrazba z določeno znanstveno 
stopnjo in dokaz, da samostojno 
in 2. uspehom obdeluje in raz- 
vija znanost, za katero se izbere, 
oziroma da se je odlikoval v 
umetniškem ustvarjanju v tisti 
panbgi umetnosti, za kateri naj 
se izbere. 

Srednja     strokovna 
ustrezne ožje stroke. 

izobrazba 

Srpdnja strokovna izobrazbo 
Uftlrezm--   ožje široke. 

Fakulteta oziroma visoka šola in 
pa da ie s svojim delom oziro- 
ma uspehom pri študiju poka- 
zal, da ima pogoje in sposob- 
nosti za delo in razvoj v dolo- 
čeni znans.veni panogi. 

Fakulteta ali visoka šola in da 
je z izvršitvijo ali objavo znan- 
stvenih i\ -I pokazal ^posnhnost 
in uspeh  v zadevni panogi. 

3. člen 

Minister za prosveto LRS izda v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS navodilo, v katerem bodo natanč- 
neje določena dela za posamezne poklice iz 2. člena te 
uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica, 

Šolska izobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, s katerimi se \ ridohi | ;: robna stro- 
kovna usposobljenost, so pogoj za dosego določenega 
poklica. i 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS ter dru- 
'gi za nastavitev pristojni organi oziroma starešine mo- 
rajo poskrbeti, da si vsj uslužbenci na tečajih in s stro- 
kovnimi izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, dHo'pno 
za posamezne poklice. Prav; tako morajo skrbeli za vse 



Štev. 40 Stran 301 

potrebne pogoje, da bi *i uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno usposobljenost in šolsko izobrazbo za napre- 
dovanje v višji poklic. 

V ta namen izda minister za prosveto LRS v šestih 
mesecili po uveljavitvi te uredbe v sporazumu s predsed- 
nikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo natančnejše 
določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, načrtu in tra- 
janju tečajev, potrebnih zav pridobitev strokovne uspo- 
sobljenosti. 

S  pravilnikom  iz  prednjega  odstavka  se  obenem, 
predpišejo tudi določb© o prehodu uslužbencev iz drugih 
strok v prosvetno-znanstveno stroko. 

Minister za prosveto LRS predpiše v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS, za katere poklice iz 2. člena 
te uredbe se kot pogoj za dosego zahteva znanstvena 
stopnja in katera znanstvena stopnja se zahteva. 

5. člen 
Če se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 

ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o <!r/.av- 
nih uslužbencih. 

3. Pripravniška služba ' 

6. člen 
Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer v 

prosvcino-znanstveno stroko, pa nimajo strokovne prakse 
za opravljanje del določenega poklica v tej stroki, se 
sprejmejo v stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v prosvetno-znanstveno stroko, ter imajo 
potrebno usposobljenost in strokovno prakso za opravlja- 
nje del v poklicih prosvetno-znanstvene stroke, takoj po- 
staviti v določeni poklic, napraviti pa morajo predpisani 
strokovni izpit za ta poklic ziroma strokovni izpit za 
ustrezni začetni, poklic, če je tak izpit predpisan in sicer 
v roku, ki ga določi za nastavitev pristojni organ oziro- 
ma starešina v odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme biti 

,* daljši od enega leta. 
Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 

osebe iz «rednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova str ... na usposobljenost dokazana in 
če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

, . 7. člen 
t.y. prosvetno-znanstveni stroki je pripravniška služ- 

ba za poklice vzgojitelja, učitelja, strokovnega učitelja, 
predmetnega učitelja, profesorja srednje šole, asistenta, 
laboranta, preparatola in asistenta instituta. 

Pripravniška slu?ba za poklice iz prednjega odstavka 
traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

8. člen 
Minister za prosveto LRS sme v sporazumu s pred- 

sednikom vlade LRS ustanoviti pripravniško službo tudi 
za druge poklice iz te stroke ali pa odpraviti že ustanov- 
ljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni roki 

Ö. člen 
Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 

bencih je za uslužbence prosvetno-znarjstvene stroke:  '> 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz- 
porejeni v tretjo ali četrto vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi ra 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

Država ni dolžna sprejeti odpovedi, ki jo uslužbenec 
poda med šolskim letom. 

10. člen 
t Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne 

stroške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogo- 
vorjen čas v državni službi, ne morejo v tem času odpo- 
vedati službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

11. člen 
Če zahteva službena potreba, se smejo v prosvetno- 

znanstveno stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjaki 
kot honorarni uslužbenci s pogoji in v mejah IG. člena 
zakona o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku, pavšalno ali oC ure. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Če 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

12. Člen 
Če.se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 

ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 
Če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 

za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Prehodne določbe 

13. člen 
V ustanovah za predšolsko vzgojo, v osnovnih šolan, 

v strokovnih šolah, v dečjih in dijaških domovih, v sedem- 
letkah in nižjih srednjih šolali se lahko ob pomanjkanju 
strokovno kvalificiranih uslužbencev prosvetno-znanstve- 
ne stroke začasno postavijo v poklic pomožnega vzgoji- 
telja," vzgojitelja, učitelja in predmetnega učitelja osebe 
z nižjo kvalifikacijo, kot je predpisana, s pogojem, da 
v določenem roku od dneva'postavitve v določeni poklic 
izpolnijo pogoje za dosego svojega poklica in. opravijo 
predpisane strokovne izpite. 

14. člen 
Za pouk posebnih strokovnih predmetov^oziroma za 

potrebne strokovne'vaje in praktični pouk v'strokovnih, 
srednjih, višjih in visokih šolah se lahko postavijo v po^ 
klic strokovnega učitelja vidnejši kvalificirani delavci, ki 
so na podlagi veljavnih predpisov o strokovni usposoblje- 
nosti ustrezne obrti dosegli naziv mojstra. 

15. člen 

Pripravniki, ki jim je do dimva uveljavitve te uredbe 
potekla pripravniška doba iz 7. člena te uredbe ali jim 
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do poteka pripravniške dobe manjka manj ko eno leto, 
morajo v dveh letih od dneva uveljavitve te uredbe opra- 
viti ustrezni stroÈovni izpit. 

16. člen 

Uslužbenci, ki bodo prevedeni v poklice iz 2. člena 
te uredbe, za katere se zahteva strokovni izpit, ki ga 
pa do sedaj še niso opravili, morajo opraviti ustrezni 
strokovni izpit v roku, ki ga določi za nastavitev pri- 
stojni organ oziroma starešina v odločbi o postavitvi. Ta 
rok ne sme biti daljši kot dve leti. 

17. člen 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
z odločbo o prevedbi oprostiti strokovnega izpita usluž- 
benca, ki je prebil več kot pet let v poklicu, v katerega, 
se prevede, če se je odlikoval v stroki e svojim doseda- 
njim delom, pedagoško teoretično in praktično izobrazbo 
ali ki ga je ovirala udeležba v narodnoosvobodilnem boju 
ali preganjanje okupatorja, da bi opravil strokovni izpit, 

18. člen 

Uslužbencem v poklicih prosvetno-znanstvene stroke 
z opravljenim strokovnim izpitom, ki dobijo drugi, ali 
višji poklic iste stroke, pa je za ta poklic predpisan izpit, 
ni treba v tem novem poklicu polagati strokovnega izpita. 

7. Končne določbe 

19. člen 
Republiške uslužbence prevedejo v poklic iz 2. člena 

te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja ali 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 

odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in pof..'!>rr!i rvriiiierih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil poklic iz te 
uredbe. 

20. člen 

Minister za presveto LRS sme v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS odpraviti ali spremeniti že usta- 
novljene poklice ali pa uvesti nove poklice v prosvetno- 
znanstveni stroki. 

21. člen 

Minister za prosveto LRS odredi s posebnim pra- 
vilnikom delovni čas za uslužbence prosvetno-znanstvene 
stroke. 

22. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

23. člen 

Minister za prosveto LRS je pooblaščen, da izda v. 
sporazumu s predsednikom vlade LRS potrebna navo- 
dila za i'zvajanje te uredbe. 

24. člen 

Ta   uredba   velja  od  dneva   objave   v 
listu LRS«. 

Št. S-zak. 502. 
Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

»Uradnem 

Minister za prosveto LRS: 
Dr. Jože Potrč 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

232. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobodil- 
nega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS št. 
253/66-46) in na podlagi 14. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o muzejsko-konservatorski stroki z dne 23. 
julija 1947 (Ur. Ust FLRJ št. 495/67-47-) izdaja vlada LRS 
na predlog'ministra za prosveto LRS 

uredbo 
o muzejsko-konservatorski str«' 

1. Pojem stroke 
1.   člen 

Muzejsko-konservatorsko   stroko  sestavljajo poklici. 

katerih delovno področje obsega zbiranje, hrambo, pro- 
učevanje, razstavljanje, varstvo in popularizacijo narav- 
nih redkosti, spomenikov in zgodovinskih, kulturnih in 
umetniških predmetov. 

» 
2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela,, ki jih opravljajo državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih 
Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov v pokli- 
cih muzejsko-konservatorske stroke, so: 

Zap. 
it. Poklic Glavna dela poklica 

1. Laborant 

1. Preparator 

1. Restavrator 

2. Višji restavrator 

4 A 

Opravljanje laboratorijskih 1• tehničnih del v muzejskih labo- 
ratorijih. 

B 

Opravljanje tehniunih del prepariranja muzejskih  predmetov. 

O 
Opravljanje tehničnih del restavriranja muzejskih predmetov. 

Opravljanje znanstvenih del restavriranja, 
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Zap. 
št. IVklic Glavna dela poklica 

1.   Asistent konservator 

2.   Konservator 

3.   Višji konsenvator 

1. Asistent muzeja ali 
galerije 

2. Kusvos muzeja ali 
galerije 

8.   Muzeolog 

3. ölen 

Sodelovanje pri vseh ' strokovnih delih v oddelkih zavoda za 
varstvo kulturno-zgodovinskih spomenikov in naravnih red- 
kosti. 

Opravljanje vseh znanstvenih in strokovnih del posameznega 
oddelka v zavodih za varstvo kulturno-zgodovinskih spomeni- 
kov in naravnih redkosti. 

Vodstvo vsega znanstvenega dela v ^avodu za varstvo kulturno- 
zgodovinskih spomenikov in naravnih redkosti. 

D 

Sodelovanje pri vseh strokovnih delih posameznega oddelka 
muzeja aU galerije. 

Opravljanje vseh znanstvenih in strokovnih del N posameznega 
oddelka muzeja ali galerije. 

Vodstvo vsega znanstvenega dela muzeja ali galerije. 

Minister za prosveto LRS izda v sporazumu s pred- 
sednikom vlade, LRS navodilo, v katerem bodo natanč- 
neje določena dela za posamezne poklice iz 2. člena te 
uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2, člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvali- 
fikacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredova- 
nje v stroki1, sme za nastavitev prisitojni organ oziroma 
starešina odrediti rok, v katerem morajo napraviti dolo- 
čene strokovne izpite. 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisija vlade in generalni sekretar vlade LRS ter dru- 
gi za nastavitev pristojni organi oziroma starešine morajo 
poskrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s strokovnimi 
topiti pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za po- 
samezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da bi si uslužbenci pridobili potrebno stro- 
kovno usposobljenost in šolsko izobrazbo za napredova- 
nje v višji poklic. 

V ta namen izda minister za prosveto LRS v šestih 
mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo natanč- 
nejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, načrtu 
in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev strokovne 
usposobljenosti. V tem pravilniku se kot pogoj za dosego 

' poklica lahko postavi strokovna in šolska izobrazba. 
S pravilnikom iz prednjega odstavka se obenem 

predpišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz drugih 
strok v muzejsko konservatorsko stroko. 

5t člen 

Za poklic višjega restavratorja ter za pokLca asi- 
stenta konservatorja in asistenta muzeja ali galerije in 
od njih višje poklice je potrebna strokovna fakultetna ali 
njej enaka visokošolska izobrazba. 

Izjemoma se smejo po poprejšnji oceni strokovne 
komisije in v sporazumu s predsednikom'vlade LRS po- 

staviti uslužbenci s poklicom restavratorja za višjega 
restavratorja, če se odlikujejo s svojim visokim znanstve- 
nim in strokovnim znanjem. 

6. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje svojega poklica, se lahko postavi nazaj v poklio, ki 
ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma stareši- 
na, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima 
uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o držav- 
žavnih uslubencih. 

8. Pripravniška služba 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo,'in sicer v 
muzejsko-konservatorsko stroko, pa nimajo strokovne 
pjakse za opravljanje del določenega poklica v tej stroki, 
se sprejmejo v stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo' tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v muzejsko-konservatorsko stroko, ter 
imajo potrebno usposobljenost in strokovno prakso za 
opravljanje del v poklicih muzejsko-konservatorske stro- 
ke, takoj postaviti v določeni poklic, napraviti pa morajo 
predpisani strokovni izpit za ta poklic oziroma strokovni 
izpit za ustrezni začetni poklic, če je tak izpit predpisan 
in sicer v roku, ki ga določi za nastavitev pristojni organ 
oziroma starešina v odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme 
biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

8. člen 

V muzejsko-konservatorski stroki je pripravniška 
služba za poklice restavratorja, višjega restavratorja, asi- 
stenta konservatorja in asistenta muzeja ali galerije. 

Pripravniška služba za poklice iz prednjega odstavka 
traja dve leti. 

Nninnrnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 
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9- člen 

Minister za prosveto LRS sme v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS ustanoviti pripravniško službo tudi 
za druge poklice iz te stroke ali odpraviti že ustanovljeno 
pripravniško službo. 

4. Odpovedni roki 

10. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence muzejsko-konservatorske stroke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih' poklici so raz- 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogodit: z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih, toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
•••, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

11. člen 

Uslužbenci, bi so se zaradi šolanja na državne 
stroške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovor- 
jen čas v državni službi, ne morejo v tem času odpove- 
dati službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

12. člen 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v muzejsko- 
konservatorsko stroko izjemoma sprejeti na delo strokov- 
njaki kot honorarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. čle- 
na zakona"o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so latiko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se trajanje določenih del ne more v naprej določiti, lahko 

•preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

13. člen 

Ce se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končne odločbe 

14. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. čle- 
na te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja 
ali komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljud- 
skih odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni od- 
bor v sporazumu s predsednikom vlade^ LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim doln'H >^kl'>p > te 
uredbe. 

16. člen 

Minister za prosveto LRS sme v spura/.umu s pred- 
sednikom vlade LRS odpraviti ali spremeniti že ustanov- 
ljene poklice ali pa uvesti nove poklice y muzf>j«ko-Uon- 
servatorski stroki. 

16. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz :l člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

17. člen 

Minister za prosveto LRS je pooblaščen, da izda v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS potrebne, navo- 
dila za izvajanje te uredbe. 

18. člen * 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem lis.- 
LRS«. 

St. S-zak. 503. 
Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Minister za prosveto LRS: 

Dr. Jože Potrč 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

238. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 
v zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. list LRS 
št. 253/66-46) in na podlagi 12. členaf' temeljne uredbe 
vlade FLRJ o bibliotekarsko-arhivistični stroki z dne 
23. julija 1947 (Ur. list FLRJ št. 494'67-47) izdaja vlada 
LRS na prediog ministra za prosveto LRS 

uredbo 
o ÌHbliofekarsko-arhmstiìni stroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 
• 

Bibliotekarsko-arhivistično stroko sestavljajo poklicij 

katerih delovno področje zajema načrtno izbiranje, zbi- 
ranje, hrambo, razvrščanje, zaznamovanje (signiranje), 
popisovanje in izdajanje knjig, rokopisov, grafike dn dru- 
gega gradiva, ki ga zbirajo knjižnice in državni arhivi, 
kakor tudi vzgojno delo z bralci. 

2. Poklic 

.  2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni 
uslužbenci v državnih uradih, ustanovah in podjetjih 
Ljudske\ republike Slovenije in ljudskih odborov v po- 
klicih bibliotekarsko-arhivistične stroke, so: 
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Zap 
št. Pok! li: Glavna dela poklica 

1.   Nižji bibliotekar Sodelovanje z bibliotekarjem pri njegovih delih in z njegovo 
pomočjo ali samostojno opravljanje naslednjih del: sprejema- 
nje novosti; vsa dela pri obdelavi novosti; opravljanje vseh 
sprememb v mreži kataloškega mehanizma biblioteke (spre- 
memba signature, odpisovanje izgubljenih ali odstopljenih knjig 
in podobno), vsa dela glede prome.'a biblioteških knjig; sestav- 
ljanje statistično dokumentacije o nabavah in prometu; revizija 
skladišč, vseh vrst katalogov in druga podobna dela. 

2.   Bibliotekar 

3.   Višii  bibliotekar 

V znanstveni knjižnici (biblioteki) opravljanje vseh znanstvenih 
in vodsWenih del iz bibliotekarske stroke, ureditev knjižnice 
in dela za napredek bibliotekarske stroke. 
V ljudski knjižnici eli v strokovni knjižnici opravljanje vseh 
vodstvenih del bibliotekarske stroke in ureditev knjižnice, ozi- 
roma v ljudski knjižnici opravljanje dela ea ljudsko izobra- 
ževanje. 

Samostojno vodstvo strokovnih in organizacijskih del. 

1. Nižji arhivist 

2. Arhivist 

23.    Višji  arhivist 

B 

Tehnično obdelovanje in urejanje arhivalnega gradiva, 

Vodsvvo posameznega oddelka, obdelava arhivalnega gradiva 
in priprava za tisk ter skrb za kartoteko arhivalnega gradiva. 

Obdelava arhivalnega gradiva in znanstvenih del ter skrb za 
sistematično izločevanje arhivalnega gradiva. 

3. člen . 

Minister za prosveto LRS izda v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS navodilo, v katerem bodo natančne- 
je določena dela za posamezne poklice iz 2. člena te 
uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
kl'ce iz 2. člena te uredbe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje določenega poklica. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvalifi- 
kacij nimajo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni organ oziroma stare- 
šina odrediti rok, v katerem morajo napraviti določene 
strokovne izpite. 

Pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS ter dru- 
gì za nastavitev pristojni organi oziroma starešine mo- 
rajo poskrbeti, da si vsi uslužbenci na tečajih in s stro- 
kovnimi izpiti pridobijo potrebno usposobljenost, dolo- 
čeno za posamezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za 
vse potrebne pogoje, da bi si uslužbenci pridobili po- 
trebno strokovno usposobljenost in šolsko izobrazbo za 
napredovanje v višji poklic. 

V ta namen izda minister za prosveto LRS v šestih 
mesecih po uveljavitvi te uredbe v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo natanč- 
nejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, načrtu 
m trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev strokovne 
-usposobljenosti. V teni pravilniku se kot pogoj za do- 
sego določenega poklica lahko postavi strokovna in šol- 
ska izobrazba,  • 

S pravilnikom iz prednjega odstavka se olienem 
predpišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz drugih 
strok v bibliotekarsko-arhivistično stroko. 

5. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo 
ima uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o 
državnih uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

6. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer v 
bibliotekarsko-arhivistično stroko, pa nimajo strokovne 
prakse za opravljanje del določenega poklica v lej stroki, 
se sprejmejo v stroko kot pripravniki. 

Izjemoma se smejo tisti, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v bibliotekarsko-arhivistično'stroko, ter 
imajo potrebno usposobljenost in strokovno prakso za 
opravljanje del v poklicih bibliotekarsko-arhivistične 
stroke, takoj postaviti v določeni poklic, napraviti pa mo- 
rajo predpisani strokovni izpit za ta poklic oziroma stro- 
kovni izpit za ustrezni začetni poklic, če je tak izpit pred- 
pisan in sicer v roku, ki ga določi za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina v odločbi o nastavitvi. Ta rok 
ne sme biti daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe iz prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo, 
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i. ćlen 

V bibliotekarsko-arhivistični stroki je pripravniška 
služba za poklice nižjega bibliotekarja, bibliotekarja in 
nàjega arhivista. 

Pripravniška služba za poklice iz prednjega odstavka 
traja dve leti. 

Natančnejše določbe o pripravniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4. člena te uredbe. 

4. Odpovedni roki 

8. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence bibliotekarsko-arhivistične stro- 
ke: 

do 10 službenih let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — 3 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 

Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so raz. 
porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V" izjemnih primerih se sme za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi na 
daljši odpovedni rok, kakor so roki, določeni v prednjih 
dveh odstavkih, vendar ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

9. člen 

uslužbenca, lsi so se zaradi šolanja na državne 
etroške, štipendije in podobnega zavezali ostati dogo- 
vorjen čas v državni službi, ne morejo v tem času odpo- 
vedati službe. 

5. Honorarni uslužbenci 

10. člen 

Ce zahteva službena potreba, se smejo v bibliotekar- 
sko-arhivistično stroko izjemoma^sprejeti na delo stro- 
kovnjaki kot honorarni uslužbenci s pogoji in v mejah 
16. člena zakona o drž. uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Ce 
se trajanje dpjpčeroh 4.el ne more v naprej določiti, lahko 

preneha služba po obojestranski štirmajoidiievui odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

IL člen 
Ce se sprejemajo za honorarne uslužbence tuji držav- 

ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo. 
Ce ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 

za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec. 

6. Končne določbe 

12. člen 

Republiške uslužbence prevedejo v poklice iz 2. čle- 
na te uredbe pristojni član vlade, predsednik komiteja 
ali komisije vlade in generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudskih 
odborov pa pristojni okrajni (mestni) izvršilni odbor v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence 
na določene položafe, ne da bi jim določil poklice iz te 
uredbe. 

13. člen 

Minister za prosveto LRS sme v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS odpraviti ali spremeniti že ustanov- 
ljene poklice ali pa uvesti novo poklice v bibliotekarsko- 
arhivistični stroki. 

14. člen 

Predsednik vlade LRS razporedi poklice iz 2. člena 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

15. člen 

Minister za prosveto LRS je pooblaščen, da izda v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS potrebna navo- 
dila za izvajanje te uredbe. 

16. člen 

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

St. S-zak. 504. 
Ljubljana dne 20. septembra 1947. 

Minister za prosveto 1RS: Prodspdr.il; vlade LRS*. 
Dr. Jože Potrč 1. r, Miha Marinko 1. r, 

-_«. 
Uda;»    >Uradnl   ii?t   LUS«    _   Urednik:   Ivo  Lapajne;   tiska   Prosvetna  tiskarna  —  oba   « Ljubljani —   Naročnina    ••- 

•sečno  din 24,—   četiiletno  din  70.—,  polletno  din  135.—, celoletno din  260.—   Posamezna ttevUUa: prva   pola din  2.50, 
vsaka nadaljnja  pola din 2,—» —  Uredništvo in upravnÖtvo:   Ljubljana. -Gregorčičeva   uL 23. Tel, ravnateljstvo  49-40, 

uredništvo .49-90, upravništvo 55-79, Cek. ra£. g0-404033. 



Piišliiina  plafan« • ROtovm» 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 4. oktobra H»4/ a 41. 

234. Ukaz o razpisu 
ljudske odboiv, 
iz okraju\, m v 
bliki Sloveniji. 

volitev ljudskih odbornikov v krajevne 
v ljudske odbore mest, ki niso izvzeta 
rajonske ljudske odbore v Ljudski repu- 

VSEBINA: 
235. Ulaz o imenovanju republiške v^'lv-.- 
23G. Pravilnik o vodstvu skrbstvenih i.ii,iir 
237. Pravilnik o vodstvu depozi.inii k.ji-j 

Popravek. 

PBEZIDU LJUDSKE mwËtim im 

234. 

Ukaz 
o  razpisu  volitev  ljudskih  odbornikov  v krajevne 
ljudske odbore, v ljudsko odbore mest, ki niso izvzeta 
iz okrajev, in v rajonske ljudske odbore • Ljudski 

republiki Sloveniji 

Prezidij Ljudske skup-čine Ljudske republ.ke Slo- 
venije je na podlagi 1. točke 4. člena v zvezi s 7. členom 
zakona o \ol.fvah odbornikov Ijud-kih odborov na pred- 
log vlade Ljudske republike Slovenije 

odločil: 

1. Razpišejo se volitve odbornikov v vse krajevne 
ljudske odbore, v ljudske odbore mest, ki niso izvzeta 
iz okrajev, in v rajonske ljudske odbore v Ljudski re- 
publiki Sloveniji. 

2. Volitve bodo v nedeljo dne 16. novembra 1947 za 
krajevne in njim enake ljudske odbore v okrajih Gorica, 
Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in Tolmin. 

3. Dan volitev za volitve v krajevne in njim enake 
ljudsite odbore v ostalih krajih bo določen naknadno. 

4. Ta ukaz se prične izvajati z dnevom objave v 
j>Uradnem listu LRS«.   - 

U. št. 37/47. 
Glavno mesto Ljubljana dne 4. oktobra 1947. 

'   PREZIDIJ   LJUDSKE   SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubcj 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

235. 

Ukaz 
o imenovanju republiške volivne komisije 

Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 
venije je na podlagi 15. člena zakona o volitvah odbor- 
nikov ljudskih odborov 

imenoval 

v  republiško vol i v no  kom^ijo   za    volitve   odbornikov 
ljudskih odborov v Ljudski republiki Sloveniji; 

za predsednika: Mateja D o 1 n i č a ria. po^pivi- 
sednika vrhovnega sodišča LKS, 

za njegovega namestn.ka: Kina!da Kneza, pod- 
predsednika  vrhovnega  sodišča  LKS. 

za tajnika: Borisa Kocijančiča. ^• i;.. ..; i ia p. - J- 
sedstva vlade LRS, 

za njegovega namestnika: dr haiia MaLa. pui,ime- 
nika javnega tožilca LRS, 

za člane: 
1. Niko   Arkovo,   divauio u-V" >. 
za njenega namestnika: K.m.i G. : ; n pa, držav- 

nega uslužbenca. 
2. Eda   Turn be rja,   • \ . a   tO  <ï\\ 
za njegovega namestnika: i : >.. i' - '•>'•.] red- 

sedmka komisije za ugo'u» i  'i.|    /. •   • ...    . • ">' in 
njih pomagačev, 

3. Rudolfa Buriča, io-pekioi ja k.;:,'.iJne komi- 
sije pri predsedstvu vlade LKL' 

za njegovega narne.-tnika: Maro Baš evo, di-avno 
uslužbenko. 

U. št. 38/47. 
Glavno mesto Ljubljana dne 4. oktobra 1017 

PIH-ZIDIJ  LJUDSFI': K'"?-pi.čir,» 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsrr'n'k: 
France Lubej 1. r. Josip Visìmar 1. r. 

Pfiâ V1LN1KI .ODESSE 1. :*:* « 
MINISTKSTKV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVEMJE 

23t(. 

Na podlagi 55. člena temeljne";) /"!,-."):•) o -'.•' -""»u 
z dne 1. aprila 1947 (Ui. li-l I-L!;.) >K '.".:'! ". , < . > 
pisu.'    i v sporazumu z minis!rom /a l'n:;;!,te  i.    . 

pravür.'k 
o vodstvu skrbsiveiiiii  L..v; 

1. člen 

V skrbstvenih zadevali vodi je» o!-,-; .-., in rie.-iri iz- 
vr"'lni odbori (od-eki /.[\ »or   Ji->  -' -, "., / ' ) 
po priloženih obrazcih téle siu'ij»Ueue .11 p„uu/.iij n.:j.ee: 
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1. skrb.-tvein   vpisnik  — SK   (obrazec  K  1) 
2 \ 11 i -11 i k za razna skrbstva — FÎSK (obrazec K 2) 
H. .-krbstveni   imenik  (obrazec K 3,  K :>a) 
4 razvidnico o poročilih in računih skrbnikov (obra- 

zec   K 4) 
• t ia/.\ i.lnico o pionohanpi skrbništva  (obrazec  K Ö) 
ti. po-hnni  koledar (obrazec  K 6). 

V -klb-l\eni   \ pl^lllk  SK   -e   \pi>ll|CJO: 
1    /adove  po-tavitvo   po,J   -krbn'lvo. 
''.  za<|( M-  piemo/enj-kcg;, -krbstva po 4,S. člen u TZb, 

'•'<   /..idi'vc  po-la\ it\ e -lai-ev  pod nad/oistv o. 
Skib-ivo /a  MM- mladoletnikov   islili -tarsov  se v pi-e 

p< .!   i-lo   -H'4 ilko 

•').     Čll'11 

V \j::-n i   /a   i,']/i.a  -!.•'     • a  -o  \ pi-iijcjo: 
1. po-tavilve -krbuikov za posebne primere po 4(L 

47   ,n   4(1   ch'ini   1ZS. 

2. poMavilve  zaea-nega  ,-krbnika  [>o 40.   ui  •")().  èie 
mi   IZS. 

i   člr-n 

Skrbstvena vpisnika SK m KSK -e začneta 1. ja- 
nuarju vsakega leta z zaporedno Številko 1 in M? zaklju- 
čita  -'d.  decembra   v-;ik<'»;i  loki 

V letnem /.ikljmku -kib-henega vpi-nika, ki ga 
podpišeta poverjenik od-eka za -orlatilo -krb-lvo in 
zdiav.-tvo ter \o;iia --K rì)-.t \ ••niti knjig, >e navede -lovilo 
i/, proj-njetra leta pen/.etili -krbstvenìh -pi-ov SK ozi- 
roma HSK. -levilo med letom pripadlih spisov, število 
nm1 letom dokončanih spisov in število ob koncu leta 
nedokončanih  spisov. 

ö   člen 

V imenik -"' \ |;l.-ll|oio * -e -k flj-l \ elle /,a:|e\ e i/ 
V| i-iukuv SK in HSK po abecednem ledu /at "'mit ci k 
pi.n, kov o-ki l.o\ aiu-ev. \ e.' mhi<lo etuih oskrbovancev 
islili staršev -.e vpiše -kupaj. Po uvidevnosti skrbstvenega 
•••••• .-e lahko vodi imenik za oba vpisnika skupaj ali 
za  v-ak  vpi-uik  po-ebep 

Po uvidevnosti skrbstvenega organa se imenik lahko 
vodi v knjigi ali kot kartoteka. Kartotečni imenik -e 
stalno dopolnjuje z novimi kartotečnim; •-li. izločajo 
se pa iz njega kartotečni listi končanih -krb-dvenih 
lade v ji\ uvrščajo v  kartoteka končanih spisov. 

H. člen 

I!a/v ionica o poročilih in računih skrbnikov je pri- 
pomoček, k: omogoča -krb-Iv onemu organu razvid o tem 
k :'"i'i skrbniki in kdaj n \,i ajo dajati poročila in rn-'un-- 
o upravi promo/eii pt. \ to razvidnico >e vpi-o zadeva. 
ko -e prvikrat odredi porodično poročanje. 

7. člen 

V razvidnico o prenehanju skrbništva se v začetku 
v ;;,|:;,-,a f,-;;, vpi;ej0 zadeve, v katerih bo [iredvidoiua 

med  I, ioni odpadlo skrbništvo. 

S. člen 

Po-lovni   koledar   je   pripomoček   za   uslužbenca,   ki 
vodi skrbstvene knjige, da pravočasno predloži referentu 
»pi-e, v katerih j.- <,dro|on narok ali rok. 

Pri skrbstvenih organih z manjšim obsegom zadev, 
•• lahko vodi evidenca narokov in rokov z vlaganjem 
spisov v   po.-ebne mape. 

0. člen 

V|vsi v -.kili-iiciic in pomožne knjige -e lucia;.* 
izvi-iti tako], ko dobi vodja skrbstvenih knjig »pis z re- 

lennlovo o<li(dbo. Nov kib-lvotie zadeve ne morajo 
vpisati v ski !>-tv ene kupgo p,i vi-lnem ledu, kakor so 
bile  izdane odločbe <>  po-ia\ii\i   pod  skibni-lvo ozi ionia 
0 po-tav itv i -kt bmka. 

\' po-amo/nih -tolpcih -e vpi-uje lo. kai ie predpi- 
sano. \ -lolprn opomb -e vp.-uie|o opomb'', k: -" /.d;io 
po okobioslili piimera pomeniline. \pe-i morajo biti na- 
pravljeni - eriolom in -e ne — il i« 41> bri-ali. Samo levoe. 
ivideiieno piipoiiilie (n. pi. k|e je -pi- m pod) -e na- 

pravilo z navadnim -v inčeikom, da se lahke i/bn-i-jo. ko 
po-lalmjf) bri /pri dinelne 

10. člen 

Razvid o eibaiim spisov se vodi tako. v..; -• vp.-e s 
-viiiciiikoin v -tolpcu opomb v -kili-lveni knjig:, kje ie 
spi-. V'odia vp'-nika p.' iekwo o,tue-lo l.'U'a vodi posebno 
1 1 le/i.,< '. o 'glhiuiiu   -|)I-IM 

Ce se -pi- odpo-i|e < 11 lijenili <lržavii um uganu, se 
mora vodil; •,"/• id o li m i b'i le bi| -p,- edpo.dan. uà 

čigavo zapro-iin ni h kali reeni iiiegoveinu spisu. Ta taz- 
v 'HI -e v ( -li lai- o, <ia -»• /bi r ; pi kep, je odpo.-iljalv e 11 ih <lo- 
|)i-o-v. Lahko pa -e vodi pi.-obua beh'/iiici z navedenimi 
podatki. 

11. Člen 

Pi pomniki za nadzorstvo in la/Aid .-krb,iven • :;•• or- 
gana o promo/ciipi o.-krbovancev nudo predpi-am - po- 
sebnim  prav iinikoni. 

12. (hm 

Ta prav In k velpi od dneva objave v Uradnem 
listu   UNS. 

Ljubljana dee 1H. septembra 1047. 
siev.'2f''' l' -'  '7. .    (     , 

/'i     I Ce,  . ,,        ,   ,   l 1 ,J   1.I1S: 

Dr. Anton Kr/išnik I. f. 

(Mii'i>* c K 1 — Kki'lsHeiia knjiga SK 

Leva stran 

1 •i 
•> t •) 
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in rojstno imp, 
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0 

1 1        i 



Štev. 41. Siran 309 

Obrazec K 2 — Skrbstvena knjiga RSK 

1 :J 4 ."> (5 
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Priimek 
in rojstno ime, 
poklic, bivali- 

šfe osel)e. 
kateri je 

postavljen 
skrbnik ali 

začasni skrbnik 

Priimek 
in rojstno ime, 
poklic, bivali- 
šče skrbnika, 

/-ačasnege 
skrbnika. 
Datum 

postavitve. 

Skrbnik, 
začasni  skrbnik 
postavljen po 

členu TZS o 

S 
O 

'C 40 46   47 j 49   50 
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Obrazec KG — Poslovni koledar 

Obrazec K li — Skrbstveni imenik (v obliki knjige) 

Oskrbovančevo ime: 

Priimek: Rojstno ime: 

Rojstno leto 
Številka 

spisa 

Obrazec K 3a — Skrbstveni imenik (v obliki 

kartoteke) 

rumok Označba spisu 

Rojstno imo Rojstno leto 

0Ì razec K 4 — Uazvidnica o poročilih in računih 
skrbnikov 

> o 
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> 
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Priimek 
in 

rojstno 
ime oskr- 
bovanca 

Po 
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lan.jleb. jmarc 

roci 
siti 

apr. 

lo 
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rasi 

jzir 
bni 

jun. 

oma račun m 
•: vsako leto 

lulll avj. jseiLJ okt. 

* i 
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mesca: 

DDf.|llEC.| 
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Obrazec K 5 — Razvidnica o prenehanju skrbništva 

Leto      Leto     

Mesec  Mesec - 

+* 
O 

>Ji >   C5 

du a 2 
s. s- 

S3 
—"••* 1     ' •"" 

1 

Priimek in ime 
oskrbovanca 

>   Rt 
rt <n 

Priinnsk in ime 
oskrbovanca 

Lelo 

Mesec   

007 io t. 

Na podlagi ~>~>, èieii.i len: '[\v.'-j \ znk-oiia o - Kilnn-ix ti 
in ]>o navodilili k'jiiì ifj'' •/' -.0, ;il!]() sLibsho p.i vladi 
FLHJ ^t. 5174 !. die K, septembra H)47, .znam »a v spo- 
razumu z ministrom 7*1  ••••.-• FLR.T. preupiMijtni 

pravilnik 
o vodstvu drjcjzitnih knjig 

1. čl<m 

Skrbstveni organi vodijo pob g knjig, pred pianih 
s pravilu.kom o VOJMVU «,kib-.tvenh knjig z one 2Ü. •>•- 
tembra 1017. •. :>0(•;/<)8-17. SP tele pr.prmi^-ke za nad- 
zorstvo in razvid o -.krestvenih depozitih po priloženih 
obrazcih: 

1. depozane  račune   (obrazec  K  7.  K   7 a), 
'1. depo/.stiu  lii f^iik  (obrazec  K  8. K 8a). 

2   čl on 

Depozitni računi so skrbstvenemu organu pripomo- 
ček za nadzorstvo in razvid o skrbstvenih depozitih. Za 
vsakega oskrbovanca, za katerega se hran; skrbstveni 
depozit, se osnuje poseben depozitni račun; vanj se 
vpisujejo vsi denarni in nedenarni prejemki in izdatki 
tega oskrbovanca. 

Depo/ in,' račun; se vod jo kot kartoteka. Vsak kar- 
totečni lis! mora imeli zaporedno številko računa (lisi;:) 
in biti potrjen od Frunčnega organa okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odi>ora. Ce je karloiečir 1'st depoz tnega 
računa popisan, -c vpisi nadaljujejo na novem karto- 
tečnem listu, ki s(! doda popi:-an-;inu Üs'u in ki dobi 
isto zaporedno števlko z dodatkom ;a<;, - b>. itd. 

Skrbstveni organi z manjšim obsegom zadev lahko 
vodijo depozilne račune v knjigi, ki mora biti vezana 
in polrjena od fnančnega o.gaius. Li-li morajo biti za- 
znamovani  z,  zaporednimi  listnimi  številkami. 

3. člen 
O depozitnih računih se vodi depozitni imenik po 

abecednem redu začetnih črk priimka oskrbovancev, za 
katere se hranijo skrbstveni depozit . 

Depozitni imenik se vodi v knjigi. Skrbstveni organi 
z večjim številom depozitnih računov lahko po svoji 
uvidevnosti vodijo depozitni imenik kot kartoteko. 

4. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v Uradnem 
listu LRS. 

Štev. 2000-98/47. 
Ljubljana dne  1. oktobra 1947. 

Minister za socialno skrbstvo LRS: 

Dx. Anton Kržišnik 1. r. 
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Cbi-iizcf K S — »epozitni imenik (v obliki knjjiçej 

L-:.,unì: ik,)o/,it- 
nc •<<. rs t. ti na 

Številka 
sj>isa 

Številka 
depezitnega 

računa 

Depozitno 
mesto 

Oòrazec K 8 a — Depozitni imenik (v obliki 
kartoteke) 

L d s i ;>!: u-poznnega raci 

Številka sp.sa   -  
Števil a depozitnega računa 

Depositilo mesto:   1.   

2. 

3. 

Popravek 
1. V uredb; o piavni stroki z dne 20. septembra 1947 

"t. S-znk. '")7. objavljeni v Uradnem listu LRS pod 
:lev. 227/10-47, je popraviti besedilo 5. člena tako, da se 
pravilno glasi: 

.Za pv-••• sodnega pravnika in sodnega pravnika 
vrhovnega sodila LRS 1er za poklice višjega sodnega 
ref< Ionia in od njega višje poklice je potrebna fakultet- 
na pravna izobrazba.<: 

'2. V uredbi o geološki stroki z dne 20. septembra 
1047, objavljeni v Uradnem listu LRS pod štev. 219/40-47, 
je popraviti številko uredbe tako, da se namesto: >ŠteV. 
S-zak. 6S9t glasi pravilno: :>Štev. S-iak. 489.«. 

Ljubljana dne 2. oktobra 1947. 

Predsedstvo vlade LRS, 
oddelek za zakonodajo in organizacijo 

državne uprave. 

Pomočnik ministra: 
Boris Kocijančič 1. r. 

i'                    :.            i                     -     i. .     :  •    i.ji/.juc:   tieka   Prosvetna   tiskarna  —  oba  v   Ljubljant —   Naročnina:   me- 
v?h\t,   d.n   •-.'!             '                  u   ;           ,'•'••    '('a   133 —.   e'1••••>  'iin   260—    Posamezna   števili;» prva   pola   din   2.50, 
Vè^ka   uadaljiijd   p:/b   uni   2.—.          : "  '             '•   npravniMvo:   Ljubljana.   Grrgor&fo-vn   ul.   23.   lei. ravnateljstvo   49-40, 

urliti,:-r.c i'.'i-'.ìu, upravniStvo 53-79. tek, ra5. 60—404033.. 



l'ostri i na  plačana r gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 11. oktobra 194* Številka 42. 

VSEBINA: 
238. 
23 (   O 

U il Z 

lil,,- 

L'50 

241. 
.li, j:, 

:i cu' 
•<•! 

,i  in;.! 
2J:ì.   HUM] 

V,   I, 

u •• rem ein bi v seßtavu republiške volivne komisije. 24G. 
>a o določitvi dneva volitev za vse krajevne in njim 

ii'.id-lvc  odbore \   okrajih Dolnja Lendava, Kamnik 247. 
\i\   Kiši,-,,   i|,,-ka   Sobota, Rakek  m Trbovlje. 248. 

•nje   okrajnih   vohvnih   komisij   za   okraje   Gorica, 
I In.-k.i   Bistrica,   Postojna,   Sežana   in  Tolmin. 249. 

,a o i riiinnalifetični  stroki 
>a o pieiemkih  republiških Ur/,   uslužbencev  in drž. 250. 
icii.'f \- ljudskih  odborov. 251. 
>a o nreiemkih   umetniškega   osebni   v   državni   služ- 

.:s 25-- 
il,a o plačali   novinaijev   in   publiciMov   v   drž.  službi 253. 
iba o prepovedi  krčenja  hmoljnikov. — 

Odredba o razvratih j poklicev posameznih strok v vrste po 
12. členu zakona o državnih uslužbencih 
Pravilnik   o   plačah   odvetniških pr;.>avniko\. 
Odredba o uvedbi novega poklicu  kmetijskega  nadzornika 
v kmetijski stroki 
Odredba o odpravi   in   uvedbi   uo\ih   poklicev    v   pravni 
stroki. 
Odredba o obnovi  uničenih  ah  izgubljenih  matičnih knig. 
Odredba o delovnem    področju    in    krajevni    piistojnosti 
organov za  preskušanje in  kontrolo meril 
Doda.na odreda  o  registraciji   večjih   poljedelskih  strojev. 
Navodilo  za   vodstvo   razvida   državlianov  LRS, 
Popravek. 

••• •••• SKI lim LES 

Uhi?z 
V   v il  nv^iKkc tourne komisije 

Prezidij Ljudske skupščine Ljudsko republike Slo- 
venije na podlagi 15. člena zakona o volitvah odbornikov 
ljudskih   odborov 

r a Z • <! Š U j t! 

Rudolfa Burica, imeuo\anega /. ukazem Prezidija 
LprJ-.ke skupščine LRS, U. št. 38 z dne 4. oktobra 1947, 
dol/.iio^ii èlana repu diske vol.vne ko-in.sije za volitve 
<;:4<oni kov ljudskih odborov v Ljudski republiki Slo- 
venije in 

: m e n u j e 

na njegovo mesto 
Alfonza K u k o v c a , inšpektorja kontrolne komisije 

pri predsedstvu vlade LRS. 

U. št. 39/47. 
Glavno mesto Ljubljana dne 8. oktobra 1947. 

PREZIDU  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 

France Lubej 1. r Josip Vidmar 1. r. 

239. 

Odločba 
Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine Ljudske 

republike Slovenije je na podlagi 3. točke svojega uka- 
za U. št. 37/47 z dne 4. oktobra 1947 o razpisu volitev 
ljucV.k • ' "iknru i 'iv v krajevne ljudske odbore, v ljud- 
ske odbore mesi, ki niso izvzete iz okrajev in v rajonske 

ljudske odbore v Ljudski republiki Sloveniji na predlog 
vlade  LRS 

odločilo: 

Volitve ljudskih odbornikov v vse krajevne in njim 
enake ljudske odbore v okrajih, oziroma mestih: 

Dolnja Lendava, Kamnik. Kočevje, Krško, Murska 
Sobota. Rakek in Trbovlje 

bedo dne 23.   novembra   1947. 
Ta odločba se prične izvajati z dnevom objave v 

»Uradnem listu  LRS«. 

U. št. 40/47.       *» 
Glavno mesto  Ljubljana  dne  11. oktobra  1947, 

PREZIDU  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 

France Lubej 1. r. 
Predsednik: 

Josip Vidmar 1. r. 

REPUBLIŠKA VOLIVNA KOMISIJA LRS 

240. 

Odločba 
Republiška volivna komisija LRS je na svoji seji dne 

9. oktobra 1947 na podlagi 16. člena zakona o volitvah 
odbornikov ljudskih odborov Ljudske republike Slovenije 
ter na predlog pristojnih okrajnih izvršilnih odborov 

sklenila: 

imenujejo se sledeče okrajne volivne komisije: 

1. za okraj Gorica: 

za predsednika: dr. Pavlic Marjan, predsednik 
okrajnega sodišča za okraj  Gorica: • 

za njegovega namestnika: H o j a k Ivan, sodnik 
okrajnega sodišča; 
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la tajniku. .VI u £ e t w M.lenu. UMuzbenka. Ajdov 
ščiua; 

za njenega namestnika: Volk Mimi, uslužbenka. 
Ajdov -čina: 

Uà člane: 
K r ; v e e Alojz, uslužbenec, Lokve; 
za njegovemu namestnika: S e m , <• Stane, uslužbe- 

nec,  Vipava: 
Kralj   Janko, uslužbenec, Solkan; 
za njegovega namestnika: Bndin Mila tajnica. 

Miren; 
K ' i ž in a n Franc, okrajni šolski nadzornik, Ajdov- 

ščina ; 
za njegovega namestniku: S i m č i č Albin, usluž- 

benec, Ajdov »č. na. 

2. za okraj Idrija: 

za predsednika: V e i b i č Božidar, predsednik 
okrajnega   sodišča  v   Idriji; 

za njegovega namestnika: Ciglič Pavla, referent 
OILO Idrija; 

za tajnika: Srn reka r Jože,   referent OILO Idrija; 
za njegovega namestnika: Božič Anton, okrajni 

Šolski nadzornik v Idriji; 
za člane: 
R i j a v e c Mirka, okrajna sekretarka AFŽ; 
*a    njenega     namestnika'    K 1 e m e n c i č    Janko. 

uslužbenec, Idrija; 
Zaje   Angela, upravnica okrajne knjigarne, Idrija; 
za njenega namestnika: K 1 a v č i č Stanko, knjigo- 

vodja, Idrija; 
Kanduč    Vinko,   rudar-novator,   Idrija; 
za njegovega namestnika: Su Iga i Cveto, referent 

OILO Idrija. 

3. za okraj Ilirska Bistrica: 

za predsednika: Šimčič Anton, sodnik okrajnega 
sodišča v  Ilirski  B,strici; 

za njegovega namestnika: J a n e ž i č Anton, sodnik, 
Zarečje 10; 

za tajnika: Valeri t inčič Janko, podpredsednik 
planske komisije v Ilirski Bistrici; 

za njegovega namestnika: Saksida Rudolf, 
upravnik kamnoloma v Ilirski Bistrici; 

za člane: 
Gustine i è   Franc, kmet. Ilirska Bistrica; 
za njegovega namestnika: Bulinar Ivan, delavec. 

Ilirska Bistrica; 
Žnidaršič Jože, uslužbenec v tovarni Falersa, 

Ilirska Bistrica; 
za njegovega namestnika: Če t; go j Alojz, kmet, 

Topole; 
Jelarčič   Viktor,  mizar,  Ilirska  Bistrica-Trnovo; 
za njegovega namestnika: Petrič Lidija, državna 

uslužbenka, Ilirska Bistrica. 

4. za okraj Postojna; 

za predsednika: Sv e tek Rajko, predsednik okraj- 
nega sodišča v Postojni; 

za njegovega namestnika: C e h o v i u Tone, pover- 
jenik za gospodarstvo pri OILO, Postojna] 

za tajnika: J e ral a Jože, pomočnik poverjenika za 
prosvelo pri OILO Postojna; 

za njegovega namesti!, ka: Mihelčič Alojzija, 
uslužbenka OILO    Postojna; 

za člane: 
M o ž e  Jože, upravnik, Hazdrto; 
za   njegovega   namestnika:  M 1 e k u ž    Ivan,   lržavni 

uslužbenec,  Postojna; 
Venturini Franc, predsednik okrožnega sodišča 

v Postojni: 
za njegovega namestnika. Zen j Franc, uslužbenec 

OILO Postojna: 
Cepi rio   Franc,   mehanik. Št. Peter; 
za njegovega  namestnika:   dr. Ambro žic   Franc, 

-zdravnik v Postojni. 

o. za okraj Sežana: 

za predsednika: Bizjak Anton, v. d. predsednika 
okrajnega sodišča  v  Sežani; 

za njegovega namestnika: Majer Gabrijel, sodnik 
v Sežani; 

za tajnika: P o b e r a j Ivo, uslužbenec OILO Sežana; 
za njegovega namestnika: Zadnik   Evstahij, usluž- 

benec, Sežana; 

za člane: 
L i p i č a r   Anton, uslužbenec, Sežana; 
za  njegovega name.-tnika:   K obe j a   Boris,  uslužbe- 

nec v  Sežani; 
Podržaj   Anica, uslužbenka v Sežani; 
za njeno namestnico:   V i d r i h   Lojzka, uslužbenka v 

Sežani; 
Pipan   Anton, uslužbenec v Sežani; 
za njegovega namestnika: Le ban Josip, uslužbe- 

nec v  Seža n . 

t>. za okraj Tolmin: 

za predsednika: Gabršček Zvonimir, predsednik 
okrajnega sodišča v Tolminu; 

za njegovega namestnika: Kovačič Marica, usluž- 
benka, Tolmin; 

za tajnika: Savli Marija, sekretarka okrajnega od- 
bora AFZ, Tolmin; 

za njenega namestnika: Makuc Andrej, uslužbe- 
nec, Tolmin; 

za člane: 
B r a t u š   Dušica, uslužbenka, Tolmin; 
za njenega namestnika: Hvala Bogomil, inšpektor 

dela, Tolmin; 
Podgoršek Pavla, uslužbenka, Tolmin; 
za njeno namestnico: Čopi Anica, učiteljica, Sv. 

Lucija; 
Skoči r   Stanko, uslužbenec, Tolmin; 
za njegovega namestnika: B e r g i n c Peter, sekre- 

tar okr. LMS, Tolmin. 

Štev. 3/47 

REPUBLIŠKA VOLIVNA KOMISIJA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: Za predsedaika: 
Boris Kocijančič 1. r. Rüiard Knez 1. r. 
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UREDBE. ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

241. 

Na podlagi 2. odstavka 77. člena ustave LRS v zvez, 
z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta z dne 24. septembra 1946 (Ur. li&t LRS št. 253/66— 
—46) in na podlagi 1. člena temeljne uredbe vlade FLRJ 
o kriminalistični strok; z dne 23. julija 1927 (Ur. list 
FLRJ št. 67/491—47) izdaja vlada LRS po predlogu mi- 
nistra za notranje zadeve LRS 

uredbo 
o kriminalistični stroki 

1. Pojem stroke 

1. člen 

V kriminalistično stroko spadajo vsi poklici, kate- 
r,h delovno področje obsega: preprečevanje kaznivih 
dejanj, preiskovanje in osvetljevanje storjenih kaznivih 
dejanj ji iskanje njihovih storilcev kakor tudi zavarova- 
nje sledov kazn.vih dejanj, kemična analiza, dajanje st "o- 
kovnih mnenj, znanstveno preiskovanje -ledov in po- 
dobno. 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo uslužbenci 
Ljudske republ.ke Slovenije v poklicih kriminalistične 
stroke, so: 

Zap 
št. 

Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost, 
potrebna za poklic 

1.     Kriminalistični   teh- 
nični laborant 

1.     Daktiloskopski tehnik 

Pripravljanje raznih kemičnih 
raztopin in drugih potrebščin 
za kemični laboratorij in foto- 
grafski kabinet kriminalistične 
službe ter vsa opravila v zvezi 
z delom  v  laboratoriju.. 

B 

Vsa opravila v zvezi z jema- 
njem prstnih odlivov estorilcev 
kaznivih dejani zaradi ugotav- 
ljanja  istovetnosti. 

1     Kriminalistični   foto- 
tehnik 

1.    Nižji   kriminalistični 
referent 

2     Kriminalistični   refe- 
rent 

3.     Višji   kriminalistični 
referenc 

4     Kriminalistični   in- 
spektor 

upravljanje vseh fotografskih 
del v zvezi s kriminalistično 
službo. 

C 

Vsa operativna opravila krimi- 
nalistične stroke pod vodstvom 
in nadzorstvom kriminalistične- 
ga referenta. 

Samostojno opravljanje vseh 
operativnih opravil kriminali, 
stične službe. 

Nadzorstvo nad delom krimina- 
lističnih referentov in uravna- 
vanje njihovega dela ter opra, 
vila, ki po svoji notranji vse- 
bini sestavljajo določeno skupi- 
no ali več sorodnih skupin. 

Organiziranje dela operativnih 
organov kriminalistične službe 
in nadzorstvo nad njim ter vod. 
elvo preiskovanja važnih in za- 
pletenih  kaznivih  dejanj. 

1.    Nižji   kriminalistični 
tehnični referent 

2.    Kriminalistični   teh- 
nični referent 

Vsa opravila v zvezi z znan- 
stvenim tehničnim raziskova. 
njem na kraju storjenega deja- 
nja po navodilu; vsa opravila 
za ugotovitev istovetnosti oseb 
(živih in mrtvecev) ter nezna- 
nih storilcev kaznivih dejanj; 
kontrola daktiloskopskih in mo. 
nodaktiloskopskih  formul. 

Samostojna opravila s področja 
nižjega kriminalističnega teh- 
ničnega referenta 

Pravna fakulteta, fakultetni štu- 
dij kemije ali tehnološke kemi. 
je, specialni kriminalistični in- 
stitut ali višji kriminalistični 
tehnični tečaj e strokovnim iz- 
pitom. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu kot nižji krimi- 
nalistični tehnični  referent 
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Zap .... ..f Poklic Glavna dela poklica Strokovna   usposobljenost, 
potrebna za poklic 

3       VIšJI   ki innnaiistični 
tehnični referent 

i      Kriminalistični 
òveinik 

Skrb za melodično izvedbo teh- 
ničnih raziskovanj na kraju 
stonenega kaznivega dojania. 
da se ugotovi deianski stan in 
izvedejo pravilni sklepi o vrati 
kaznivega dejanja, načinu nje- 
gove stoiitve in storilčevi oseb- 
nosti; analiza in preiskovanje 
sledov in predmetov, naidetnh 
na kraju storjenega dejan ia, ter 
vseh drugih predmetov, ki iz- 
hajajo iz kaznivega dejanja. 

Organiziranje in vodslvo krimi- 
nalistične eluzbe v večjih orga- 
nizacijskih enotah ter rešnva- 
•|• naibolj zamotanih praktič- 
nih problemov iz kriminalistič- 
ne stroke. 

Potrebna pialla kot kriminali- 
stični tehnični referent in po- 
ka/ana spor-obnost /.a opravlja- 
nj Vliničiiih raziskovalnih de] 
v zvezi  i kaznivim dejanjem. 

Potrebna praksa kot višji kri- 
minalislični tehnični referent in 
pokazana sposobnost pri prak- 
tičnem oiganiziranju kriminali- 
stične službe ali pri znanstve- 
nih  delih. 

3  člen 

Minister za notranje zadeve LRS izda v sporazumu 
s predsednikom vlade LRS navodilo, v katerem bedo 
natančneje določena dela za posamezne poklice iz 2. čle- 
na te uredbe. 

4. člen 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredbe po svoj. dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega  poklica. 

Šolska izobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena (3. stol 
pec) te uredbe, s katerim, se pridobi potrebna strokovna 
usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega poklica, 
temveč «nw merilo za uslužbenčevo strokovno sposob- 
nost. Ce pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez dolo- 
čene šolske izobrazbe oziroma tečaja ali izpita strokovno 
usposobljen za opravljanje del nekega poklica, se lahko 
postav, v la poklic. 

Uslužbencem, ki u radi pomanjkanja šolskih kvali- 
fikacij nimajo zadosti pobojev za nadaljnje napredova- 
nje v stroki, sme za nastavitev pnstojn, organ oziroma 
starešina odrediti rok. v katerem morajo napraviti dolo- 
čene strokov, ne  izpite. 

Mm ster za notranje zadeve LRS ter drugi za na- 
stavitev pristojni organi oziroma starešine morajo po- 
skrbeti, da M pridobijo uslužbenc na tečajih in s stro- 
kovnimi izpiti potrebno usposobljenost, določeno za po- 
samezne poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse po- 
trebne pogoje, da b, si uslužbenci pridobili potrebno 
strokovno in šolsko izobrazbo za napredovanje v višje 
poklice. 

V ta namen izda minister za notranje zadeve LRS 
v še-tih mesecih po uveljavitv. te uredbe v sporazumu 
s predsednikom vlade LRS pravilnik, v katerem bodo 
natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ureditvi, 
načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pr.dobitev stro- 
kovne usposobljenosti. V tem pravilniku s<e kot pogoj za 
dosego določenega poklica [aliko postavi strokovna šol- 
ska izobrazba, navedena v 2. členu (3. stolpec) te uredbe. 

S praviln kom iz prednjega odstavka se ohenem 
predpišejo tudi določbe o prehodu uslužbencev iz dru- 
gih strok v kriminalistično stroko. 

5. člen 

7,a poklic nižiecfi kr mmali«tičnega referenta in od 
njega  višje yoklice je potrebna fakultetna izobrazba. 

Izjemoma sme minister za notranje zadeve LRS po 
poprejšnji oceni strokovne komisije .n v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS po-taviti uslužbence s pokli- 
cem kriminalističnega .nšpoklorja za kriminalističnega 
svetnika, če se odlikujejo s svojim visokim znastvenim 
in strokovnim znanjem. 

6  člen 

Ce se pokaže, da ie uslužbenec nesposoben za 
opravljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj 
v poklic, ki  uslreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda organ oziroma sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev. Zoper to odločbo 
ma uslužbenec pravico pritožbe po 18. členu zakona o 

državnih   uslužbencih. 

3. Pripravniška služba 

7. člen 

Osebe, ki prvič stopijo v državno službo, in sicer 
v kriminal stično široko, pa nimajo strokovne prakse 
za opravljanje del določenega poklica v tej stroki, se 
»prejmejo v  stroko  kot  pripiavniki. 

Izjemoma se smejo listi, ki prvič stopijo v državno 
službo, in sicer v kriminalistično stroko, ter imajo po- 
Irebno usposobljenost ,n strokovno prakso za opravlj nje 
del v poklicih kriminalistične široke, takoj postaviti v 
določeni poklic, naprav.• pa morajo predpisani stro- 
kovni izpit za ta poklic <raronia strokovni izpit za 
ustrezn, začetni poklic, če je lak izpit predpisan, in sicer 
v roku, ki ga določi za nastavitev pristojni organ oziro- 
ma starešina v odločbi o nastavitvi. Ta rok ne sme biti 
daljši od enega leta. 

Za nastavitev pristojni organ oziroma starešina sme 
osebe z prednjega odstavka tudi oprostiti strokovnega 
izpita, če je njihova strokovna usposobljenost dokazana 
in če ustreza poklicu, v katerega se postavljajo. 

8. člen 
V kriminalistični stroki je pripravniška služba za 

poklica nižjega kriminalističnega referenta in nižjega 
kriminalističnega tehničnega referenta. 

Pripravniška služba za pokl.ca iz predi >a odstav- 
ka traja dve leti. 

Natančnejše določb" <> pripiavniški službi bodo pred- 
pisane s pravilnikom iz 4, člena te uredbe. 
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9. člen 

Minister za notranje zadeve LRS sme v sporazumu 
s pred&edn.kom ,riude Ll.s u.-tanovit. pripravu:-k« Muž 
bo tudi za druge poklice u te stroke ali pa odpraviti 
že ustanovljeno pripravniško službo. 

4. Odpovedni roki 

10. ölen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državo h usluž- 
bencih je  za  uslužbence kr.miiiah^ticno  stroke; 

do 10 služben ili  let — 2 meseca, 
od 10 do 20 službenih let — H meseci, 
nad 20 službeiuh  let — 4 meneče. 
Odpovedni rok /.a uslužbence, katerih poklici eo raz- 

porejeni v tretjo in četrto vrsto in imajo manj kot pet 
let službe, je lahko tud. le en mesec. 

V izjemnih primerih se sine za nastavitev pristojni 
organ oziroma starešina pogoditi z uslužbencem tudi za 
daljši odpovedn, rok kakor so roki, določen; v prednjih 
dveh odstavkih, toda ne za daljšega od »est mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 

11. člen 

Uslužbenci, ki so se /.aiad: šolanja na državne stroš- 
ke, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
ča.- v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

5. Honorarni u-diižheiici 

12. člen 

Če zahteva službena potreba, se smejo v krimina- 
listično stroko izjemoma sprejeti na delo strokovnjak, 
kot honorarni uslužbenci s pogoji in v mejah 16. člena 
zakona o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v mesečnem 
znesku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. Če 
se trajanje določenih del ne more vnaprej določiti, lahko 
preneha služba po obojestranski štirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor se s pogodbo ne določi drugače. 

13. člen 

Ce s-e sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njim,  poprej skleniti pogodbo. 

Če ni s pogodbo drugače določeno, je odpovedni rok 
za  honorarne uslužbence tuje državljane en  mesec. 

6. Končne določbe 

14. člen 

Kepubliške uslužbence prevede v poklice iz 2. člena 
te uredbe minister za notranje zadeve LRS v sporazumu 
e predsednikom vlade LRS. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pris-tojni organ oziroma starešina postaviti uslužbence na 
določene položaje, ne da bi jim določil poklic jz te 
uredbe. 

15. člen 

Minister za notranje zadeve LRS sme v sporazumu 
s predsednikom vlade LRS odpraviti ali spremeniti že 
ustanovljene poklice ali pa uvesti nove poklice v krimi- 
nalistični stro<*i. 

16. člen 

Predsednik vlade LKS razporedi poklice ,z 2 
te uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih 
bencih. 

17. člen 

M nister za notranje zadeve LRS je pooblaščen, 
izda v sporazumu s predsednikom vlade LRS potrei 
navodila za izvajanje te uredbe. 

*  18  člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem i. 
LRSc. 

Ljubljana 3. oktobra 1947. 
Štev. S—zak. 498. 

Minister 
za notranje zadeve LRS: Predsednik vlade L. 

Boris Kraigher 1. r. Miha Marinko 1. 

lena 
•1 uz- 

da 
• na 

=tu 

.KS: 
r. 

242. 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS v 
zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobodil- 
nega sveta z dne 24. septembra 1946 (Uradni list LRS 
št. 253/66—-46) in na podlagi 36. člena temeljne uredbe 
vlade FLRJ o prejemkih zveznih državnih uslužbencev 
z dne 24. septembra 1947 (Uradni list FLRJ št 562/83-47) 
zdaja vlada LRS pu predlogu predsednika vlade LRS, 
ministra za finance LRS in min stra za delo LRS 

uredbo 
u prejemkih republiških državnih uslužbencev 

in državnih uslužbencev ljudskih odborov 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Za prejemke po tej uredbi je treba štet 
1. temeljno plačo, 
2. dodatek po delovnem učinku, 
3. funkcijski (položajni) dodatek, 
4. posebni osebni dodatek, 
5. premijski dodatek, 
6. izredno nagrado in 
7. dodatek za otroke. 

2. člen 

Prejemki po tej uredbi se izplačujejo uslužbencem, 
ki delajo v Ljudski skuščini LRS in njenem Prezidiju, 
v ministrstvih in drugih organih vlade LRS, pri organih 
pravosodja LRS, pri ljudskih odborih, v republiških in 
lokalnih ustanovah ter v vodstvu in administrativnom 
strokovnem aparatu državnih gospodarskih podjetij re- 
publiškega in lokalnega pomena. 

II. TEMELJNA PLAČA 

1. Višina temeljnih plač 

3. člen 

Temeljne plače državnih uslužbencev znašajo me- 
sečno po strokah (in poklicih: 
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Zap 
št. P.iklir Plača din 

1. Ekonomsko-komercialna stroka 

A 
1. Niž.r komercialist  3.700—4.200 
2. Komercialist  4.300—4.600 
3. Višji komercialist     ....... 4.700—5.200 

B 
1. Nižji ekonomist    .   «  4200—4.500 
2. Ekonomist  5.000 
3. Višji ekonomist  5.500 
4. Ekonomsko-komercialni svetnik    .   . 6.500 
5. Višji ekonomsko-komercialni svetnik 7.000 

2. Stroka kontrolo mer in plemenitih kovin 

A 
1. Žigosač  2.500—3.00 ) 
2. Žigosač električnih števcev   .... 3.000—3 5(•• 

B 
1. Kontrolor mer  3.61• 
2. Višji kontrolor mer  4.000—4.50< 

C 
1. Inženir metrolog       •   . 5.000—5.5<)i 
2. Višji inženir metrolog ...... 6.000 
3. Metrološki svetnik  6.500 

3. Finančna stroka 

A 
1. Števec  2.600-3.201 
2. Nižji blagajnik  3.200-3.80, 
3. Blagajnik  4.000—4.80* 

Đ 
1. Nižji knjigovodja  3.200-4.2i" 
2. Knjigovodja  4.500—5.00 
3. Višji knjigovodja  5.200—5.60 

C 
1. Pomožni finančni manipulant   .   .   . 2.800—3.200 
2. Finančni manipulant  3300—3.50: 
3. Nižji kreditni komercialist    .... 3 700-4.2no 
4. Kreditni komercialist  4.300—4.00, 
5. Višji kreditni komercialist    .... 4.700—5.200 

C 
1. Nižji  finančni revizor  4.000-4.500 
2. Finančni revizor  4.700—5.200 
3. Višji finančni  revizor  5.500—6.000 

D 
1. Finančni izvrševalec  2.800—3.200 
2. Nižji davkar  3200- 4.200 
3. Davkat   4.300- -4.600 
4. Višji davkar  4.700—5.200 

E 
1. Nižji finančni referent  4.200—4.500 
2. Finančni referent       5.000 
3. Višj' finančni refprent  5.500 
4. Finanrni svetnik          6.501' 
6. Višji finančni svetnik   ...... 7.000 

št I'Okli Plača din 

4. Industrijska tehnična stroka 

A 
l. Industrijski laborant 

B 
Pomožni industrijski risar 
Industrijski risar .... 

Industrijski nadzornik 

Industrijski (obrtni) obratovodja .   . 
Višji industrijski (obrtni) obratovodja 

D 
Vižji industrijski tehnik 
Industrijski tehnik . . 
Višji industrijski tehnik 

E 
Obratni tehnik 
Višji obratni tehnik 

Nižji industrijski inženir 
Industrijski   inženir 
Višji industrijski inženir 
Industrijski svetnik  .   • 
Višji industrijski svetnik 

5. Gradbena stroka 

A 
Pomožni gradbeni  risar 
Gradbeni risar     .   .   . 

1. Gradbeni nadzornik 
B 

C 

Gradbeni delovodja .   • 
Višji gradbeni delovodja 

Nižji gradbeni tehnik 
Gradbeni tehn k . . 
Višji gradbeni tehnik 

Nižji gradbeni inženir 
Gradbeni inženir .    . 
Vi~j   gradberr  inženir 
Gradbeni svetnik 
Višji gradbeni svetnik 

6. Geološka stroka 

A 

Pomožni geološki risar  
Geološki risar .  

2.800- 

3.000- 

•3.400 

3.500 
3.800 

3.500-4.000 

4.000- 
4.500- 

3.700- 
4.200- 
4.7Ö0- 

4.500- 
4.800- 

-4.500 
-5.200 

-4.200 
-4.600 
-5.200 

•4.800 
-5.300 

4.500—5.000 
5.500 
6.000 
6.500 
7 000 

3.000—3.500 
3.80O 

3.500-4.000 

4.000 
4.500- 

3.700- 
4.200- 
4.700- 

4.500 
5.200 

4.200 
4.600 

-5 200 

4.500—5.000 
5.500 
6.000 
6.500 
7.000 

3.000 3.500 
3.800 
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ZS" Poklic 
Si 

B 

1 \i/.ji  geološki  tehnik .... 
2. Geološki tehnik .... 
3. Višji geološki telinik    . .... 

C 
1. Nižji geolog  
2. Geolog       
3. Višji geolog        
4. Geološki >velnik  
5. Višji geološki svetnik  

7. Geodetska stroka 

A 

1. Pomožni geodetski ri^ai        .... 
2. Geodetski risar  
3. Višji geodetski risar  

B 

1. Geodetski pomočnik     .        .... 
2. Nižji geometer        
3. Geometer  
4. Višji geometer  

C 

1. Nižji geodetski inženir  
2 Geodetski inžemt     ....... 
3 Višji geodetski inženir        
4. Geodetski svetnik  

8. Planerska  stroka 

1. Nižji  planer ...   
2. Planer ...    !  
3 Nižji planerski ukonomist (inženir)    . 
4 Planerski ekonomist  ( nženir)        .    . 
5 Višji planerski ekonomi*!  (inžcn:r)   . 
6. Planerski svetnik  
7. Višji planerski  svetnik  

'J. Statistična stroka 

A 

1   Pomožni statistični manipulant .    .    . 
2. Statistični manipulant         

B 

1. Nižji statistik  
2. Statistik  

C 

1 Nižji statistik ekonomist  
2 Statistični ekonomist  
3 Višji statistični ekonomist     .... 
4. Statistični svetnik  
ö   Višji statistični svetnik     .        ... 

10. Hidrometeorološka  stroka 

A 

1. Opazovalec  
2. Višji opazovalec   . .... 
5. Hidrometeorološki nadzornik    .   .   . 

Plača din 

3.700- 
4,200- 
4.700- 

-4.200 
-4.600 
-5.200 

1 
•> 

3 

4.500- -5.000 
5.500 
6.000 
6.500 
7.000 

1 
2 
3 
4 
5 

3.1Ì00-3.500 
3.800 

4.000-4.200 

3.500 
3.700-4.200 
4.200—4.000 
4.700—5.200 

4.300-4.800 
5.300 
5.K();i 
0.500 

3.400-3.800 
4.000—4.500 
4.500 -5.000 

5.500 
0.000 
6.500 
7.000 

2.SO0- 3 20r> 
3.401) 

3.700 
4.200 

4.200 •4.50!) 
5.000 
5.500 
6.500 
7.000 

2.S00—3.200 
3.500 

3.50U- 3.800 

Zap. 
št. Poklic Plača din 

B 

Nižji hidrometeorološki lehiuk . . . 
Hidrometeorološki tehnik .... 
Višji hidrometeorološki tehnik .   .   . 

C 

Hidrometeorološki asistent    .   . 
Hidrometeorolog   .        .... 
Višji hidrometeorolog   .... 
Hidrometeorološki svetnik 
Višji hidrometeorološki svetnik 

3.700 
4.200 
4 700 

.300- - 1 KOO 
5.30(1 
5.SUO 
6.500 
7.0J0 

11. Kmetijska stroka 

A 

Kmetijski nadzoru,k .          
Kmetijski delovodja .   
Višji kmetijski delovodja  

B 
Nižji kmetijski tehnik 
Kmetijsk. tehnik . . 
Višji kmetijski tehnik 

1. Nižji agronom  .   . 
Agronom •    • 
Višji agronom  .    , 
Knie! j.ki -voinik 

12. Gozdarska stroka 

A 
Logai    .    , 
Višji logar 

Nižji  gozdarski tehnik 
Gozdarski tehnik .    . 
Višji gozdarski tehnik 

Nižji gozdarski inženir . 
Gozdarski inženir . . 
Višj gozdarski inženir . 
Gozdarski svetnik . . 
Višji gozdarski svetnik 

13. Veterinarska stroka 

A 

Veterinarski bolničar  
Veterinarski higienik  
Veterinarski laborant  

B 

Nižji veterinarski pomočnik .... 
Veterinarski pomočnik        
Višji   veterinarski   pomočmik   .   .   . 

C 
Veterinar  
Višji veterinar     ...        .... 
Veterinarski svetnik  
Višji   veterinarski tvetnik   .... 

2.500—3.200 
3.200—3.400 
3.500- 4.000 

.».200-3.800 
3.900—4.400 
4.500—5.200 

4.300-4.800 
5.300 
5.800 
6.500 

2.7OO-3.O0O 
3.100—3.500 

3.200—3.800 
3.000—4400 
4.5OO—5.2O0 

4.300-5.000 
5.300-550O 
5.000-64)00 

6.500 
7.000 

3.000-3.400 
3()'i'i -:; i ,(i 
•.•;;• - -3 4(x> 

3.500-3.^)0 
4.200-4.400 
4.5O0—5.000 

4.300-5.2^0 
5.300   5 SOD 

0.500 
7.OÜ0 
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Zap. 
št. Poklic Plača din 

14. Pravna stroka 

A 

1. Nižji sodni pravnik  4.200—4.500 
2. Sodni pravnik  5.O0O 
3. Višji sodni pravnik  5.500 
4. Sodnik okrajnega sodišča  4.500, s poviški 

po služb, letih 
pa do 5.500 

5. Sodnik okrožnega  sodišča     ....   5.000, s poviški 
po služb, letih 

pa do 6.000 
6. Sodnik vrhovnega   sodišča  LRS   .   . 7.000 

B 

1. Razsodnik  5.000—6.000 

C 

1. Pristav  3.600—4.000 

C 

1. Nižji  pravni  referent  4.200—4.500 
2. Pravni referent  5.00Ü 
3. Višji  pravni  referent   ...... 5.500 
4. Pravni svetnik  (5.500 
5. Višji pravn, svetnik  7.000 

lo. Kriminalistična stroka 

A 
1. Kriminalistični tehnični laborant .   . 3.000—3.400 

Zap. 
št. 

Poklic 

1. Daktiloskopski tehnik 

1. Kriminalistični fototehnik 

1. Nižji  kniminaJistični  referent   .   .   . 
2 Kriminalistični  referent .   .   .   . 
3. Višji kriminalistični referent    .   .   . 
4. Kriminalistični inspektor      .... 

D 

1. Nižji kriminalistični tehnični referent 
2. Kriminalistični tehnični referent   . 
3 Višji krim nalistični tehnični referent 
4 Kriminalistični' tehnik          

3.400—3.800 

3.400—3.800 

3.800—4.000 
4.500 
5.000 
5.500 

4.200—4.500 
5.000 
5.500 
6.500 

IG   •'Imiti'-trativna stroka 

I.  Como/.tiri panoga 

I. 

razreda 
razreda 
razreda 

t. Pomožni  uslužbenec  EIJ 
2. Pomožni  uslužbenec    II. 
3. Pomožni  uslužbenec 
4. Pisar 11.  razreda    . 

//            5. Pisar    I.  razreda   . 
6. Pomožni administrativni manipulant 
7. Administrativni manipulant    .    . 
5. Višji administrativni   manipulant 
9. Adm nistrator  
.0. Višji administratoi        

2.000—2.300 
2.500 

2.800J-3.200 
"CÓÒO—2.400 

2.800 
3.200 

3.300—3.800 
4.000 
4.500 
5.000 

1. Strojepisec III. razreda 
2. Strojepisec   II. razreda 
3. Strojepisec     I. razreda 
4. Stenodaktilograf      .   . 

t'iiii'ii  din 

2.500-3.000 
'•\'Jl\- 3.500 
:>7t,n    i..4)0 

1. 
3.00ü      : ")()Ü 

•.•• !  WO 

1. Korespondentni stenograf 3.01 M    3 500 

:; r •:, oo 
Debatni stenograf  Î.700-   :.-/ij 
Višji debatni stenograf  5.000—.>. 100 
Stenografski revizor  5 •"("'      "• 

II. Političnoupravna  panoga 

A 

Nižji   personalni   referent    .... 3.500-   i.500 
Personalni referent     ...... 5.000 
Višji   personalni  referent    .... •" 500 

B 

Administrativni pristav  3.500-   ! ',00 
Nižji upravni  referent  4.200--4.50!) 
Upiavm referent  5.000 
Višji upravni   referent  5.500 
Političnoupravni svetnik      ... 3.500 
Višji političnoupravni  -vefnik           • "'"'•' 

17. Koîilrcïna  -irffkii 

I. 

Pomožni inspektor  •.•••—4.300 
Inspektor        1.500—5.5<j:> 
Višji inspektor  5.500-fi.OOO 
Glavni inšpektor  6.300 
Generalni inspektor  6.500 

18. Zdravstvena stroka 

I. 

A 

Medicinski laborant .    .   <  3.000-   3 400 

B 
Bolničar   . 3.000, e poviški 

po  Muzb.  letih 
pa do 1.000 

C 

Medicinski higienik 3.000, s poviški 
po služb, letih 

pa do 4.O0O 
Č 

Maser 3.000, e poviški 
po služb, letih 

pa do 4.O0O 
D 

Otroška negovalka    ....,.•    3.000, to poviški 
po služb   le lih 

pa do 4.000 
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Zap Poklic Plača din 
st.   

E 
1. Babica •.•••, s poviški 

po služb, letih 
pa do 4.500 

F 
1. Medicinski tehnik 3-500^ s poviški 

• po služb, letih 
pa do 4.500 

G 

1. Medicinska   sestra   (pomočnica)    .   . 3.500—3.900 
2. Višja  medicinska sestra (pomočnica) 4.000—4.500 

H 
1. Zobotehmk 3.500, s poviški 

po služb, letih 
pa do 4.500 

I 

1. Zobar 3.900, s poviški 
po služb, letih 

pa do 5.000 
J 

1. Zdravnik 3.O00, s poviški 
po služb, letih 

pa do 6.500 
2. Zdravnik specialist 6.000, s poviški 

po služb, letih 
pa do 7.000 

3. Zdravnik primarij  7.000 

K 

1 v.!r;i\:-iW4i!   referont            ö.OUü    5 500 
2 Zdravstveni svetnik         Ö.500 
3.  Višji zdravstveni svetnik  7.000 

II. 

A 

1.  Lekarniški laborant   3.000—3.400 

B 

1. Farmacevtski pomočnik     .....    3.500. s poviški 
po  služb,  letih 

pa do 4 50i i 
C 

1, Farmacevt 4.51)0. s poviški 
po  služb,   letih 

pa de 6.000 
2. Farmacevtski svetnik    .,  6.5Ü0 

li). I'ro'vi'tiMi/nniistvrna stroka 

À 

]    i'omoz-M vzgojitelj  2.800—3.400 
2. Vzgojitelj 3.500, s poviški 

po  služb,  letih 
pa do 5.000 

B 

1. Učitelj .    . .*  3 501), s poviški 
po služb,  letih 

pa do 5.000 
2. Strok«vili učitelj   ........    3.500. s poviški 

po  siiùb   letiL 
pa do 5.ÜÜD 

Z^p-         Poklic Plača din 

3. Predmetni učitelj  3.900, ? pou-ki 
po  služb,   letih 

pa do 5.500 
4. Profesor srednje šole  4.200, s poviški 

po služb, letih 
pa do 5.800 

C 

1. Prosvetni referent  3.700—4.200 
2. Prosvetni instruktor  4.500—5.000 
3. Prosvetni inspektor  5.000—5.500 
4. Prosvetni svetnik        6.500 

C 
1. Asistent  4.500—5.000 
2. Višji asistent  5.000—6.000 
3. Lektor  4.600—5.200 
4. Predavatelj  5.200-6.000 
5. Docent  6.000—7.000 
6. Profesor višje šole   ....... 4.800, s poviški 

po služb, letih 
pa do 6.500 

7. Izredni profesor '. 7.200—8.00O 
8. Redni profesor  8.500—9.0Q0 

D 
1. Laborant  3.200—4.000 
2. Preparator  3.200—4.000 
3. Asistent instituta  4.500—5.000 
4. Znanstveni sodelavec  6.000—7.000 
5. Znanstveni svetnik  8.500 
6   Višji znanstveni svetnik  9.000 

20. Muzejsko-konservatorska stroka 

A 
1. Laborant ,   ,   ,   , 3.000—3.400   ^ 

B 
1. Preparator  3.200—3.900 

C 

1   Restaxrator  3.700 
2. Višji restavrator  4.500 

C 
1    Asistent konservator  4.200—4.500 
2. Konservator  5.O0O 
3. V š'1 kunservator ,               5.500 

D 

1. Asistent   muzeja   ali   galerije    .   .   . 4.200—4.500 
2. Kustos muzeja ali galerije   .... 5.000 i/ 
3   Muzeoloy  5.500—6.000 

21. lìibliotckarsko arhivarska  stroka 

A 
1. Nižji bibliotekar  3.500—4.000 
2. Bibliotekar          4.200—5.000 
3. Višji bibliotekar  5.200—5.500 

B t 
1   Nižji arhivar  3.500—4.000 
2. Arhivar           4.200-  5.000 
3. Vii5j' arhivar    .   .   .  5.20J -5.500 
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4. člen 

V organizacijskih enotah /, majhnim obsegom poslo- 
vanja smejo pr.stojni dan \ i ad o LRS, predsedn.k komi- 
teja oziroma konrsije pri vladi LRS in generalni sekre- 
tar vlade LRS posamoznni iislužiienceni. ki ne delajo 
polni delovni ("a>, sorazmerno znižati lemeljno plačo iz 
3. člena te uredbe, toda največ za 20% 

Okrajni (mestni) iz\ r-ilu ; odbori sinejo to storiti 
le z odobritvijo predsedmka vlade LRS. 

Ö. člen 
r/ 

Uslužbencu, ki bi dob I ob prevedbi manjšo temeljno 
plačo od svoje dosedanje, se sme v opravičen h primerih 
izplačevati razlika med dosedanjo .n novo temeljno plačo. 

Odločbo o tem izda za na-tavilov pri-tojni starešina v 
soglasju s predsednikom vlade LRS. 

B. člen 

Predsednik vlade LRS -me uvi 4i temeljno plačo z 
najnižjim in najvišjim zneskom /a poklice, /a katere je 
temeljna plača določena v enem -ameni znesku, o/ roma 
uvesti temeljno plačo v enem samem znesku za pokbro. 
za katere je temeljna plačo določena z napi,/pni in naj- 
višjim zneskom. 

2. Napredovanje v temeljni plači pc službenih letih 

7   čien 

Po drugem odstavku XI. člena zakona o drŽav n,h 
uslužbencih se uvedejo poviški temeljne place po služ- 
benih letih, in sicer: 

1. v pravn stroki za poklica: sodnik okrajnega sodi- 
šča in sodnik okrožnega sodi-'a: 

2. v zdravstveni si rok; /a poM re- ioin;'ai. mod cm. 
ski higienik. ma-er. o!ro-k.< •t'"1 v,.i .•. ; !• '.i '• • ! c.u-k, 
tehnik, zobolelinik. /.obar. zdia\-n:k. zdravnik spec allst, 
farmacevtski pomočnk in farmarov1; 

3. v prosvetno-znan~l\'e;i -|rok' /a pokl.'f v/"oii 
telj, učitelj, strokovni učitol|. predmetu; n-'-.leli, presser 
srednje šole in profesor višje šole. 

Povišek plače znaša od .'100 — do Ô00. - din me.-očno 
in se daje v presledkih od 11 <lo ."> let dejan.--!«' siuž.bo v 
istem poklicu. 

Kot čas dejanske dr/avne službo se za povi-ek pkr'e 
računa državnim uslužbencem ludi čas. ko so bil; v parti- 
zanskih oddelkih, narodnoo-vobodilni vj-ki. Jugoslovan- 
ski armadi, na delu v narodnoosvobodilnih <i-'i - >o nI t, ko 
so ilegalno delali za naredno*.-• o, oddno <,- banjo, ko so 
bili v zaporu, tabonšcu. in!r-niac.j ali.na pris liiem delu. 
ter čas, ko so h'l. v ujetništvu. <"e se s ^oiim vodenjem 
niso pregrešili  zoper  naroduoiisMib.'-':p>;> r;ba;iie. 

Uslužbencem, ki so kot ciani prestav liških organov 
državne oblasti opravljali kaki/ .stalno ionkcijo v teh 
organih, se čas, ko so opravljali tako funkt'jo. prizna kot 
čas dejanske državne službe za povišek temeljne plače. 
če so po prenehanju take funkcije neposredno stop'li v 
državno službo. 

Pristojni član vlade I.RS. predsednik komiteja ozi- 
roma komisije pri vladi LRS in generalni sekretar vlade 
LRS smejo v sporazumu s predsednikom vlade LRS pri 
znati kot čas dejanske državne službe za nov'šek temelj- 
ne plače tudi čas. ko >o pos,-me/ni IHIU l,"nci delali v 
sindikalnih in drug1 h družbenih organizacijah. 

Natančnejše določbe o poviških temeljne plače bodo 
v posebnem pravilniku, ki ga v sporazumu s predsed- 
nikom vlade LRS p rod p še piinto.jui član vlade LRS ozi- 
roma predsednik komi?,je LRS, po katerega predlogu je 
bila  izdana uredba o stroki iz prvega odstavka. 

8. člen 

Povišek temeljne plače po službenih 1 elili lahko 
dobijo tudi drugi uslužbenci, ki imajo poklic iz 3. člena 
te uredbe, če za ta poklic ni določena plača po delovnem 
učinku. 

Povišek plače znaša za uslužbence prve vrste 500.— 
dinarjev, za uslužbence drugf vrste 400.— dinarjev, za 
uslužbence treije visto 300.— dinarjev in za uslužbence 
četrte vrste 200   - dinarjev mesečno. 

Po v sek te m i .t s 11 • plače dob. o :ii/benec lahko samo 
dvakrat. Prvi povišek ,-e sme dali uslužbencu, če je služil 
najmanj šest lot, drugi pa, če je služil najmanj tri leta 
po prvem  povišku v i-tem  poki cu in z isto plačo. 

Ce je temeljna plača določena z najnižjim in naj- 
višjim zneskom. ->o sme prvi povišek dali samo usluž- 
bencu, k. je .služil najmanj s(>st let s plačo najvišjega 
zneska. 

Zvišana temeljna plača ne sme presegati plače na- 
slednjega vi.sjega pokbca, če je mogoče napredovanje v 
višji poklic na podlagi iste strokovne oz.roma šolske 
izobrazbe. 

0   člen 

Uslužbenec. !-; j,- di-cipl iisko obsojen na kazni iz 
pivo n ti'e|,e l'.'i.K (iT člena /akoua o državnih usluž- 
bencih ab je su-pendiran, ne more dobiti poviška plače, 
dokler trajajo te ovire. 6 

Prav tako ne more dobiti poviška  plače uslužbenec, 
ki   lic   i.a/e   Uspeha   p I'    delu   in   v neme   /a   slu/bo. 

10. člen 

Povišek   pkre   dodel,   starešina,   ki   je   pristojen   za 
i  nastavitev, ko nopre| dobi mnenje starešine organ zacij.ske 
!   enole.  v   kalen   uslužbenec dela 
i 

Uslužbenec ima pravico ugovarjati pri pristojnem 
stares'ni. če ne doiii poviška. To pravico ima tudi "ndi- 
kalna organizacija. 

3. Napredovanje v višji poklic 

11. člen 

O napredovanju uslužbencev v poklice prve vrste 
odločajo pr.slojni član vlade LRS, predsednik komiteja 
oziroma komisije pri vlad; LRS in generalni sekretar 
vlade LRS v sporazumu s predsednikom vlade  LRS. 

O napredovanju uslužbencev v poklice druge, tretje 
in četrte vrste odloča za nastavitev pristojni starešina. 

12. člen 

Pristojni član vlade LRS, predsednik komiteja ozi- 
roma konus,je pri vladi LRS in generalni sekretar vlade 
LRS lahko predpišejo, da morajo uslužbenci prve in druge 
vrste do šest mesecev pred napredovanjem opravljati 
delo poklica, v kateri naj napreduje, ob plači svojega 
dotedanjega pokbca. 

Za uslužbence ljudski!' odborov lahko predpišejo to 
okrajni (meslni) izvršilni odbori. 
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4. Plače pripravnikov 

13. člen 

Temeljna mesečna plača pripravnikov vseh strok 
znaša 15% manj kakor znaša najnižji znesek temeljne 
plače, ki je določena za poklic, v katerega naj bo pri- 
pravnik postavljen, ko napravi strokovni  izpit. 

Osebe, ki se ob prvem vstopu v službo postavijo v 
določen poklic, za katerega ni pripravu -ke službe, a mo- 
rajo dovršiti določen tečaj oziroma naprašiti strokovni 
izpit, prejemajo temeljno mesečno plačo, ki je za 10% 
nižja od najnižje plače, določene za poklic, v katerega 
so [»ostavljeni, in sicer toliko časa, dokler ne dovršijo 
tečaja oziroma  ne napravijo strokovnega  izpita. 

5. Določanje plače 

14. člen 

Za nastavitev pristojn starešina iz 47 člena zakona 
O državnih uslužbencih določi uslužbencu plačo v odločbi 
o nastavitvi oziroma o napredosanju. 

15. člen 

Ce je za dela kakega poki.ca v planer-k . kontrolni 
in prosvetno-znanstvoni stroki potrebna strokovna izo- 
brazba stroke, iz katere pride uslužbenec (matične stro 
ke), dobi uslužbenec poleg poklica mat čne M roko >e 
nov poklic. V takem primeru obdrži uslužbanoc temeljno 
plačo matične stroke, če ie ta višja, toda le tedaj, če je 
prešel v novo stroko zarad' ssoie mi-e! ne strokovne 
izobrazbe, k;  jo   nia s   ma!   ni -Iroki 

16. člen 

Pri tistili poklicih, pri katerih je temeljna plača dolo- 
čena z najnižjim in najvišjim zneskom, izda pristojni član 
vlade LRS oziroma predsednik komisije LKS. ki je pred- 
ložil uredbo o zadevni stroki, v sporazumu s predsed- 
nikom vlade LRS prav Inik o določitvi plač nad najnižjim 
zneskom. V tem pravilniku se določi, da se plača nad 
najnižjim zneskom daje: 

1. po letih državne službe; 
2. če opravlja uslužbenec posebno zaupne naloge; 
3. če ima uslužbenec višjo usposobljenost od redne, 

ki se zahteva za dela, ki jih uslužbenec konkretno 
opravlja; 

4. óe ima uslužbenec posebno odgovornost pri oprav- 
ljanju določenega dela; 

ó. če obsega isti poklic različna dela, za katera se 
zahteva različna strokovna izobrazba in večstranska od- 
govornost; 

fi. če je obseg dei, ki jih uslužbenec opravlja, redno 
različen od obsega del drugih uslužbencev istega poklica; 

7. če je delovni učinek uslužbenca istega poklica po 
obsegu znatno večji in po kakovosti znatno boljši od red- 
nega učinka uslužbenca istega poklica v isti organizacijski 
enoti, pa se za ta učinek ne morejo postaviti norme. 

Predlog za dodelitev plače nad najnižjim zneskom 
da za nastavitev pristojnemu starešini komisija, ki jo 
določi ta stareSina. 

Pristojni član vlade LRS, predsednik komiteja ozi- 
roma komisije pri vlad'i LRS in generalni sekretar vlade 
LRS sme v sporazumu s predsednikom vlade LRS izdati 
natančnejše določbe o sestavu in delu teh komisij. 

Dokler ne bo piedpisan pravilnik z prvega od- 
stavka, bo odločbe o podelitvi plače nad najnižjim zne 

skom izdajal po predlogu kom.s.je za nastavitev pristojni 
starešina v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

17. člen 

Ce kakovost ,n ob-cg <'ela ter u>lužhenčeva vnema 
niso primerni plač . k. jo ima u-iužbenec. se lahko postavi 
uslužbenec nazaj  na nižjo plačo v  istem  poklicu. 

Obrazložen» odločbo o leni izda .-tare- na, J;, je pri- 
stojen za nattas i!'--'. Zoper to odločbo ima uslužbenec 
po 18. členu zakona o državnih u-lužnenrih pravico 
pritožbe. 

111. DODATEK  PO  DELOVNEM  UČINKU 

18. člen 

Pri vseh poklicih, pri katerih se da meriti delovni 
učinek po količini, se uvede dodatek na temeljno plačo 
po delovnem učinku. 

Pravilu I; o tem dodatku izda pristojni član vlade 
LRS. pr"d-edn k komiteja oziroma komisije pri vladi 
LRS in generalu, sekretar vlade LRS v sporazumu s 
predsedn kom  vlade LRS in  ministrom za  finance LRS. 

19. Člen 

Temeljna plača za poklice, pri katerih je uveden 
dodatek po delovnem učinku, se sine zmanjšati do 20% 
pod  /in':i s.  k'i je  zanje doloren  v tej  uredbi. 

V lakem primeru mora bT. dodatek po delovnem 
irinku doloren iako. da .r ob popolni izpolnitvi načrta 
o/iiorna oìi iii;rina;iiein delovnem uiMiku začetna piača 
i. dodalkom enaka •••• ine-erni plači. S preseganjem 
z načrtom določenega oziroma normalnega delovnega 
učinka se sorazmerno povečajo plače nad znesek temeljne 
plače. 

20. člen 

Dodatek po delovnem učinku se lahko meri indivi- 
dualno ali pa kolektivno za posamezne organizacijske 
enote ali njih oddelke oz.roma skupine. 

21. člen 

Dodatek po delovnem iičuku se izplačuje ob koncu 
meseca. 

IV. FUNKCIJSKI (POLOŽAJNI) DODATEK 

22. člen 

Za posamezne položaje v organizacijskih enotah se 
uvede funkcijski (položajni) dodatek. 

Po pomenu funkcije, obsegu odgovornosti in pomenu 
organ.zacijske enote se položaji razporedijo v prvo in 
drugo vrsto. 

Funkcijski  (položajni) dodatek znaša: 
a) v prvi vrsti od 1500 do 3000 dinarjev, 
b) v drugi vrsti pa od 200 do 1500 dinarjev. 
Pristojni član vlade LRS, predsednik komiteja ozi- 

roma komisije pri vladi LRS ;n generalni sekretar vlade' 
LRS predpiše v sporazumu s predsednikom vlade LRS 
pravilnik o položaj h, s katerimi je zvezan funkcijski 
dodatek, o njihov; razporeditvi v vrste 1er o višini in 
načinu dodeljevanja le;>a dodatka. V lem piavilniku se 
za posamezne položaje lahko določi tudi v .šjj funkcijsko 
dodatek, kakoi   pa je določen  v tretjem odstavku. 

Dokler ne b(> izdan tak pravilnik zda ello'bo o 
funkcijskem dodatku v vsakem posameznem primeru pri- 
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tojni član vlade LKS, predsednik kom.teja oziroma komi 
-ije pri vladi LRS • generalni sekretar vlade LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS. 

23. člen 

Uslužbenci na položajih prve oziroma druge vrste 
se štejejo za uslužbence prve oziroma druge vrste po 
12. členu zakona o državni'1 uslužbencih 

24. člen 

Za osebe, ki se postavijo na položaj, s katerim je 
zvezan funkcijski dodatek prve vrste, a nimajo določe- 
nega poklica, se določi mesečna plača od 5000 do 7000 
dinarjev, tej plači pa doda funkcijski dodatek. 

Za osebe, ki se postavijo na položaj, s katerim je 
zvezan funkcijski dodatek druge vrste, a nimajo dolo- 
čenega poklica, se določi mesečna plača 4500 do 5000 di- 
narjev, tej plači pa doda funkcijski dodatek. 

25. člen 

Funkcijski dodatek se izplačuje skupaj s temeljno 
plačo za mesec dni naprej in gre uslužbencu, dokler je 
na položaju, s katerim je zvezan ta dodatek. 

V. POSEBNI OSEBNI DODATKI 

26. člen 

Uslužbencem se smejo dajati posebni osebni dodatki 
v stalnem mesečnem znesku v naslednjih primerih: 

1. če daljši čas z uspehom delajo po službeni potrebi 
čez redni delovni čas; 

2. če njihovo delo zahteva veliko strokovno znanje in 
izkušenost; 

3. če si stalno izredno in posebno prizadevajo v služ- 
bi ali če so v službi, ki zahteva poseben napor; 

4. če s svojimi posebnimi organizatorskimi sposob- 
nostmi prispevajo k boljši organizaciji službe in boljšemu 
delu; 

5. če hkrati opravljajo več dolžnosti; 
6. če delajo ob posebno težkih in za življenje nevar- 

nih okoliščinah; 
7. če opravljajo posebno zaupno delo. 
Posebni osebni dodatki se smejo dajati od 300 do 3000 

dinarjev mesečno. 
Posebni osebni dodatek gre uslužbencu, dokler so 

razlogi, zaradi katerih mu je bil priznan. 
Če se uslužbencu odredi druga dolžnost, izda pristoj- 

ni starefina odločbo, ali se mu ta dodatek še nadalje iz- 
plačuje ali ne. 

27. člen 

Predsednik vlade LRS izda pravilnik o dodeljevanju 
posebnih osebnih dodatkov in o skladu, iz katerega se 
bodo izplačevali.. 

Dokler ne bo izdan ta pravilnik, smejo posebne oseb 
ne dodatke dajati pristojni člani vlade LRS, predsedniki 
komitejev oziroma komisij pri vladi LRS, generalni se- 
kretar vlade LRS in izvršilni okrajni (mestni) ljudski od- 
bori vsi v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

28. člen 

Za posebno važna dela ter za dela v krajih, ki so 
bili opustošeni ali prizadeti, ali v krajih, v kafprih je 
posebna potreba \•> *tn>kovnih kadrih s P -uifjo u\p-f; 

posebni mesečni osei •  dodatk.  za določeno kategorijo 

uslužbencev    (n.   pr,   za   zdravnike,   inženirje,   geome- 
tre itd.) 

Pravilnik o teh dodatkih predpiše pristojni član vla- 
de LRS, predsednik komiteja oziroma komisije pri vladi 
LRS in generalni sekretar vlade LRS v sporazumu • mi- 
nistrom za finance in z odobritvijo predsednika vlade 
LRS. 

VI. PREMIJSKI DODATKI 

29. člen 

V posameznih organizacijskih enotah in za posamez- 
ne  poklice se lahko uvedejo premijski dodatki. 

Premijski  dodatki  se smejo uvesti zlasti: 
1. za prihranke, dosežene v denarju ali materialu. 

Ti dodatki se dajejo samo iz prihrankov, doseženih pri 
izpolnitvi načrta, ìD sicer sorazmerno z doseženimi pri- 
hranki in deležem uslužbenca pri prihranku; 

2. za prihranke v času; 
3. za poseben naöin dela (terensko delo, nočno delo, 

kilometraža itd.); 
4. za posebno obremenitev pri delu; 
5. za uspešno izvršitev posebno važnega ali pomemb- 

nega dela; 
6. za racionalizacijo dela; 
7. za skupinske uspehe in 
8. v vseh drugih podobnih primerih. 
Pravilnik o premijskih dodatkih predpiše pristojni 

član vlade LRS, predsednik komiteja oziroma komisije 
pri vladi LRS in generalni sekretar vlade LRS v spora- 
zumu z ministrom za finance LRS in z odobritvijo pred- 
sednika vlade LRS. 

VII. IZREDNE NAGRADE 

30. člen 

Uslužbencem se lahko dajejo izredne nagrade za iz- 
redna dela, ki jih opravijo izven svojega rednega dela, 
ali za dela, ki so posebno važna za državo, uslužbenec pa 
jih opravi s svojim posebnim trudom in izrednim delom. 

Nagrado določi pristojni član vlade LRS, predsednik 
komiteja oziroma komisije pri vladi LRS, generalni se- 
kretar vlade LRS, za ljudske odbore pa izvršilni okrajni 
(mestni) ljudski odbor v sporazumu s predsednikom vla- 
de LRS. 

VIII. DODATEK ZA OTROKE 

31. člen 

Vsi uslužbenci imajo pravico do dodatka za otroke, 
in sicer za vsakega otroka po 175 dinarjev mesečno. 

Dodatek za otroke pripada tudi  pripravnikom 

32. člen 

Dodatek za otroke pripada za otroke, rojene v zako- 
nu ali izven zakona, za pozakonjene-jn posvojene otroke, 
za pastorke in sirote brez staršev, ki jih uslužbenec vza- 
me v vzdrževanje, če živijo z njim v skupnem gospodinj- 
stvu in jih dejansko vzdržuje. 

Dodatek pripada do otrokovega dopolnjenega 17. 
leta Po dopolnjenem 17. letu pa do dopolnjenega 23. leta 
pripada dodatek za otroke, če hodijo v šolo in niso zapo- 
sleni. ' 

Za otroke, k so pred dopolnjenim 17. letom oziroma 
'"' 'storil zaradi fpleenp ali diwpvne bolezni ali hibo po- 

stal, pridobitno nesposobn;, pripada dodatek tudi po do- 
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polnjenem 17. letu oziroma 23. letu otrokove starosti vse 
dotlej, dokler traja ta nesposobnost. 

33. člen 

Ce sta oče in mati državna uslužbenca, pripada do- 
datek za otroke praviloma očetu; če živita ločeno, pripada 
dodatek tistemu, Id otroka vzdržuje. Ce oče plačuje ma- 
teri preživnino za otroka, ki je pri njej, pripada dodatek 
očetu. 

IX. PREGLED PLAÖ IN POKLICEV 

34. člen 

Zaradi pravilne uporabe predpisov o plačah in po- 
klicih sme sekretariat za personalno službo pri pred- 
stvu vlade LRS pregledati plače in poklice posameznih 
uslužbencev in, če ugotovii nepravilnosti, predlagati pri- 
stojnemu članu vlade LRS, predsedniku komiteja oziroma 
komisije pri vladi LRS, generalnemu sekretarju vlade 
LRS ali izvršilnim okrajnim (mestnim) ljudskim odborom 
potrebne spremembe glede plače in poklica. 

Ce nastane nesporazum, odloči predsednik vlade 
LRS. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

35. člen 

Plače po tej uredbi se bodo izplačevale od 1. oktobra 
1947. 

Predpisi o odpoved' in odpravnini iz zakona o držav 
nih uslužbencih veljajo od 1, januarja 1948. 

36. člen 

Uslužbenci, ki ne bodo prevedeni na nove plače do 
i. oktobra 1947, bodo prejemali dosedanjo plačo, pozneje 
pa jim bo izplačana razlika med staro in novo plačo od 
1. oktobra  1947 dalje. 

37. člen 

Za plače umetniškega osebja ter novinarjev in pu- 
blicistov v državni službi kakor tudi za plače prodajalcev, 
gospodarskih pomočnikov in gospodarskih poslovodij ve- 
ljajo posebne določbe. 

38. člen 

Povišbi temeljne plače po 9. členu te uredbe se ne 
bodo dajali ob prevedbi uslužbencev na plače po tej 
uredbi  Sir'' 'un leta pri pokl;""  ; ; se začno za te 
poviške računati od 1. oktobra 1947. 

39. člen 

Uredba  o službenih   prejemkih  in dopustih   stalnih 
narodnih  sodnikov  v  Slovenij'   z  dne 8.  oktobra   1945 
(Uradni  list SNOS-a i dne 20  oktobra 1945, št. 316/45) 
preneha veljati 1. oktobra  1947. 

40. člen 

Vsi dosedanji predpisi o posebnih dodatkih, nagra- 
dah in povračilih ter o raznih drugih prejemkih, ki so 
jih imeli državni uslužbenci LRS, prenehajo veljati 1. ok- 
tobra 1947. 

Izjemno od prejšnjega odstavka veljajo dosedanji 
predpisi o povračilu potnih in selitven h «fmškov ter 
predpisi o povračilu VA loreno ~ta'iovanje še nadalje, do 
kler ne bodo izdani novi predpisi. 

Posebne nagrade, dodatki in povračila ter drugi pre- 
jemki se smejo uvajali samo na podlagi predpisov te 
uredbe. 

Predsednik vlade LRS sme po predlogu pristojnega 
člana vlade LRS oziroma predsednika komiteja ali ko- 
misije pri vladi LRS potrditi, da veljajo začasno doseda- 
nji predpisi o posebnih nagradah, dodatkih in povračilih 
ter o drugih prejemkih, če so v duhu predpisov te 
uredbe. 

41. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda natanč- 
nejša navodila za izvajanje te uredbe. 

42. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 9. oktobra 1947. 
Štev. S-rak. 559. 

Minister za finance LRS: 
Zoran Polič i. r 

Minister za delo LRS: 
Ivan Regent l. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Jlilia Marinko l. r. 

243. 

Na podla«) drugega odstavka 77. člena ustave LRS, 
46. člena zakona o državnih i^lužbencib v zvezi z 
odlokom Prezid;ja Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta z dne 24. septembra 1946 (Uradni list LRS 
št. 253'66-46) in 9. člena temeljne uredbe vlade FLRJ o 
prejemkih umetniškega osebja v državni službi (Uradni 
list FLRJ št. 563/83—47) izdaja vlada LRS po predlogu 
predsednka vlade LRS 

uredbo 
o prejemki!) umetniškega osebja v državni službi LRS 

1. Temeljne plače 

1. člen 

Temeljne mesečne plače umetniškega osebja, ki je 
v služb: v republiških in lokalnih organizacijskih enotah 
Ljudske republike Slovenije, -e določijo po tehle plačil- 
nih razredih: 

12          3         4         5 6         7 
I.         7.000   7.500 8.000   8 500   9.000 — — 

II.         6.000   6.500 7.000    7.500   8.000 — — 
•.         5.000   5.500 6.000   6.500    7.000 — — 
IV.          4.500    4.800 5.100   5.400    5.700 6.000    — 
V.          4.000    4.300 1.600    4.900    5.200 5.500 — 

VI.          3.80(1    4.10O 4.400    1.70O    5.000 5.30(1     — 
VII.          3.500    3.700 3.9•)     •0•    4.300 4.500 4 700 

VIII.         3.200   3.400 3.600    3 800   4.01)0 4.200 1400 
IX.         3.000   3.200 3.400 -3 600   3.800 4.000 4.200 

2. člen 

Poklice umetniškega osebja razporedi \ plačilne raz- 
rede komisija, sestavljena iz zastopnikov ministrstva za 
prosveto LRS. komiteja za kinematografijo :>n vladi 
LRS ;n sekretariat za personalno -sln/h" np prH-'-d- 
^tvu vlade  LRS. Sestav  komi^ie potrd    |,.(>'|-••)••'•   vla- 
<le   LRS    K   », -•,;,   ';,M  .   , |j   v   |    irl   u.  {„iw\W 
razred tudi  posamezne  umeimke. 
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Odločbo o razporedltv, poklicev v piacine lazrede 
potrdi predsednik vlade LRS. 

3. člen 

Starešine, pristojni po 47. členu zakona o državnih 
uslužbencih, morajo v odločbi o nastavitvi oz roma v 
odločbi o napredovanju navesti plačilni razred in plačo 
iz prvega člena te uredbe. 

Ob prvi nastavitvi se uslužbencu določi praviloma 
najnižja plača določenega  plačilnega  razreda. 

Uslužbenci I., II. in III. plačilnega razreda dob;i<) 
v mejah s\ojega razreda povišek plače vsako šesto leto, 
uslužbenci IV., V. in VI razreda vsako pelo leto, iisluž- 
benci VIL. VIII. in IX. razreda pa vsako dopolnjeno 
četrto leto. 

4. člen 

Mesečna plača pri službi na poskušnjo znaša 10"!, 
manj kakor začetna plača tistega plačilnega razreda. \ 
katerega bo uslužbenec razporejen po končan; elužbi 
na poskušnjo. 

Služba na poskušnjo ne sme trajat: več kakor štiri 
meseci' 

2. Umetniški dodatek 

5. člen 
Umetniki dobivajo lahko tudi mesečni umetniški do- 

datek, in fcieer: 
umetniki, k. so razporejeni v I. m •- plačilni raz- 

red, do 6.000 dinarjev; 
umetniki, ki so razporejeni v III. in IV. plačilni raz- 

red, do 4.000 dinarjev; 
umetniki, ki &o razporejeni v V. in VI. plačilni raz- 

red, do 3.000 dinarjev: 
umetniki, ki so razporejeni v VII. plačilni razred, 

do 2 000 dinarjev; 
umetniki, ki so razporejen v VIII. in IX. plačilni 

razred, do 1.000 dinarjev. 

6. člen 
Komisija iz 2. člena te uredbe določi višino umet- 

niškega dodatka v vsakem posameznem primeru po 
predlogu pristojnega starešine organizacijske enote, v 
kateri umetnik dela. 

8. Druge določbe 

7. člen 
Poleg temeljne plače in umetniškega dodaika pripa- 

da umetniškemu osebju še funkcijski dodatek, posebni 
osebni dodatek, premijski dodatek, izredna nagrada in 
dodatek za otroke s pogoji in v mejah urerthp o prejem- 
kih državnih uslužbencev LRS. 

8. člen 
Določbe uredbe o prejemkih državnih uslužbencev 

LRS, razen določbe o temeljnih plačah, veljajo tudi za 
umetniško osebje v državni služb.. 

4. Končne določbe 

9. člen 
Prejemki po Jej uredbi se bodo izplačevali od 1 ok 

tobra 1947. 
10. člen 

l'red>ednik ili<!e LRS je pooblaščen, da izda navo- 
dila za izvajanje te uredbe. 

11. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS*. 
Štev. S—zak. 554. 
Ujubliana dne 'à, oktobra 1047. 

Fredsedn.k vlade LRS: 
M «ha Marinko 1. r. 

244. 

,\;i podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS, 
16. člena zakona o državnih uslužbencih v zvezi z odlo- 
kom Prezidija Slovenskega narodnoosvobodilnega ~\eta 
z Une 24. septembra 1946 (Uradni list 253/66—46) in 
na podlagi 6. člena temeljne uredbe o plačah novinarjev 
in publicistov v državni službi (Uradni list FLRJ 
št. 564/ü'J—47) izdaja vlada LRS po predlogu predsednika 
vlade LRS 

uredbo 
o plačali novinarjev in publicistov v državni službi 

1. člen 
Temeljne mesečne  place  novinarjev in  publicistov, 

ki so v .-lužbi  v  republiških  in  lokalnih organizacijska 
enotah, se določijo po tehle  nlaòilnih   razredih: 

Pač.ln.  razred Plača 
L 6.000—7.Ü00 

II. 5.000—6.000 
III 4.500—5.000 
IV. 4.000—4.500 

V. 3.500—4.000 
VI. 3.000-3.500 

-. neu 
Novinarje m publiciste razporedi v plačilne razrede 

po njihovi zobrazb,, naravj in pomenu dela ter obsegu 
odgovornosti kakor tudi po značaju organizacijske enote 
komisija, ki se sestavi pri predsedstvu vlade LRS Ko- 
misija je sestavljena iz petih članov, ki jih določi gene- 
ralni sekretar vlade LRS po predlogu direktorja tiskov- 
nega urada pri predsedstvu vlade LRS. V komisijo pride 
tudi zastopnik sekretariata za personalno službo pri 
predsedstvu vlade LRS. 

3. člen 
Poleg temeljne plače pr.padajo novinarjem in pu- 

blicistom še funkcijski dodatek, posebni osebni dodatek, 
premijski dodatek, izredna nagrada in dodatek za otroke 
s pogoj; in v mejah uredbe o prejemkih državnih usluž- 
bencev LRS. 

4. člen 
Določbe uredbe o prejemkih republiških državnih 

uslužbencev LRS veljajo, razen določbe o temeljnih pla- 
čah, tudi za  novinarje in publiciste v državni službi. 

5. člen 
Temeljne mesečne plače po tej uredbi »<• bodo iz- 

plačevale od  1. oktobra 1947. 

6. člen 
Ta uredba v°]ja od dneva objave v >Uradnein I stu 

LRF* 
fttfv   S—zak.  555 
Ljubljanu d v. c '!   r'-'o'-ra 1947. 

Pie-Updnik  vlade  LRS: 
Miha Marinko 1. r. 
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245. 
Da se zagotovi uresničenje petletnega plana na pod- 

ročju hmeljarstva, izdaja vlada LKS po 19. točk: 41. členu 
ustave LRS na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vla- 
di LRS za izdajanje uredb na področju narodnega go- 
spodarstva ter po 1. členu zakona o pooblastih i vlade 
LRS in njenih članov za določanje kazni za upravne pre- 
krške 

uredbo 
o prepovedi krčenja hmeljnikov 

1. člen 

V krajih, kjer se goji hmelj, se smejo hmeljnik. 
skrčiti samo z dovoljenjem pristojnega okrajnega (mest- 
nega) izvršilnega odbora na predlog Hmeljne komisij» 
v Žalcu. 

2. člen 

Vse sedanje hmeljnike morajo njih lastniki, posest- 
niki, uživalci ali zakupniki v redu obdeIo\ah in oskr- 
bovati. 

3. člen 

Izvajanje te uredbe bodo nadzirali okrajni (mestni) 
izvršilni odbori s sodelovanjem organov Hmeljne komi- 
sije za Slovenijo v Žalcu. 

4. člen 

Kolikor ne gre za dejanje, kaznivo po strožjih pred- 
pisih, kaznuje prekrške 1. in 2. člena te uredbe okrajni 
(mestni) izvršilni odbor, v čigar obm.čju je trlo. deja- 
nje storjeno, z denarno kaznijo do :>(,!,!' d u ali ob neiz- 
terljivosti s prisilnim delom brez odwema pro-do-di do 
2 niP.M'i'ev. računajoč vlakih začetih •0 din /a en dan 
te \ rsle kazin. 

Denarne kazni gredo v kerist okrajnih (mestnih) 
ljudskih odborov in se uporabijo za povzdigo hmeljarstva. 

5. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS:. 

Štev. S-zak. 463. 
Ljubljana dne 6. avgusta 1947. 

Minister za kmetijstvo Predsednik vlade LRS: 
in gozdarstvo LRS: Miha Marinko 1. r. 

lii":  Jože Levstik 1. r. 

PBMILmi.ODREDBE.NAVOĐILA.ODLOCB& 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

246. 
Na podlagi 17. člena uredb o ekonomsko-komercialni 

stroki, o industrijski tehnični stroki, o gradbeni stroki, o 
hidrometeorološki stroki in o pravni stroki; na podlagi 
10. člena uredb o stroki kontrole mer ia plemenitih ko- 
vin, o finančni stroki, o <reeioški stroki, o statistični stro- 
ki, o kmetijski stroki, o gozdarski stroki, o veterinarski 
stroki, o administrativni stroki in o muzejsko-konserva- 
torski stroki; na podlagi 15. člena uredb o geodetski 
stroki, o planerski stroki in o zdravstveni stroki; na pod- 
lagi 14. člena uredb o kontrolni stroki in o, bibliotekarsko- 

arhivarski stroki; na podlagi 22. člena uredbe o pro-v el- 
no-znanstveni stroki (Uradni list LRS št. 214 do 233/40-47) 
ter na podlagi 16. člena  uredbe o kriminalist:«'"!  -tr;;k 
(Uradni list LRS št. 241/42—47) izdajam 

odredbo 
o razvrstitvi poklicev iz posameznih strok v vrst;' po 

12. členu zakona o državnih uslužbencih 

1. člen 
Poklici iz 2. člena uredb o posameznih  strokah  se 

za uslužbence posameznih  strok  v   vseh   republiških   in 
lokalnih organizacijskih enotah razporedijo tako: 

1. V ekonomsko-komercialni stroki 

v prvo vrsto: 
višji ekonomsko-komercialni svetnik,  ekonomsko-ko- 

mercialni svetnik in višji ekonomist; 

v drugo vrsto: 
ekonomist in višji komercialist; 

v tretjo vrsto: 
n /ji  ekonomist, komercialist, nižji komercialist, go- 

s|)o:lai>\i  poslovodja, višji gospodarski  pomočnik in  go- 
>podarski pomočn'k; 

v četrto vrsto: 
nižji gospodarski pomočnk in prodajalec. 

2. V stroki kontrole mer in plemenitih kovin 

v prvo vrsto: 
metrološki  svetnik in  v.šji inženir  metrolog; 

v drugo vrsto: 
in/.en.r  metrolog  in  višji  kontrolor  mer: 

v tretjo vrsto: 
kontrolor mer; 

v četrto vrsto: 
žigosač električnih števcev in žigosač. 

3. V finančni stroki 

v prvo vrsto: 
višji    finančni   svetnik,    finančni   svetnik   in   višji 

finančni referent; 
v drugo vrsto: 

finančni referent, višji davkar, višji finančni revizor, 
višji   kreditni   komercialist,    finančni    revizor   in   višji 
knjigovodja; 

v tretjo vrsto: 
nižji Finančni referent, davkar, nižji davkar, nižji 

finančni revizor, kreditni komercialist, nižji kreditni ko- 
mercialist, knjigovodja, nižji knjigovodja, blagajnik, nižji 
blagajnik, finančni manipulant in pomožni finančni ma- 
nipulant; 

v ôetrto vrsto: • 
finančni izvrševalec in itevea. 

4. V iiidusfrij>ko tehnični stroki 

v  prvo vrsto: 
višji industrijski svetnik, industrijski svetnik in višji 

industrijski inženir; 
v drugo vrsto: 

industrijski  inženii. \išji  obratu'  loliu'";. višji indu- 
strijski tehnik in višji industrijski (obiIn) obratovodja; 
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v tretjo vrsto: 
nižji industrijski inženir, obratni tehnik, industrijski 

tehnik, nižji industrijski tehnik, industrijski (obrtni) obra- 
tovodja, industrijski nadzornik in industrijski risar; 

v četrto vrsto: 
pomožni industrijski risar in industrijski laborant. 

5. V gradbeni stroki 

v prvo vrsto: 
višji gradbeni svetnik, gradbeni svetnik in višji grad- 

beni inženir; 
v drugo vrsto: 

gradbeni inženir, višji gradbeni tehnik in višji grad- 
beni delovodja; 

v tretjo vrsto: 
nižji gradbeni inženir, gradbeni  tehnik, nižji grad- 

beni tehnik, gradbeni delovodja, gradbeni  nadzornik in 
gradbeni risar; 

v četrto vrsto: 
pomožni gradbeni risar. 

6. V geološki stroki 

v prvo vrsto: 
višji geološki svetnik, geološki svetnik in višji geolog; 

v drugo vrsto: 
geolog in višji geološki tehnik; 

v tretjo vrsto: 
nižji geolog, geološki tehnik, nižji geološki tehnik in 

geološki risar; 
v četrto vrsto: 

pomožni geološki risar- 

7. V geodetski stroki 

v prvo vrsto: 
geodetski svetnik in višji geodetski inženir; 

v drugo vrsto: 
geodetski inženir in višji geometer; 

v tretjo vrsto: 
nižji geodetski inženir, geometer, nižji geometer, višji 

geodetski risar in geodetski risar; 

v četrto vrsto: 
geodetski pomočnik in pomožni geodetski risar. 

8. V planerski stroki 

v prvo vrsto: 
višji planerski svetnik, planerski svelnik m višji pla- 

nerski ekonomist (inženir); 

v drugo vrsto: 
planerski ekonomist (inženir); 

v tretjo vrsto; 
nižji planerski ekonomist  (inženir),  planer in  nižji 

planer. 
9. V statistični stroki 

v   prvo  vrsto: 
višji   statistični   -vetnik,  slat stični   sveiu.k ,m   višji 

statistični ekonomist^ 

v drugo vrsto: 
statistični ekonomist in nižji statistični ekonomist; 

v tretjo vrsto: 
statistik, nižji statistik in statistični manipulant, 

v četrto vrsto: 
pomožni statistični manipulant. 

10. V hidrometeorološki stroki 

v prvo vrsto: 
višji   hidrometeorološki   svetnik,   hidrometeorološki 

svetnik in višji hidrometeorolog; 

v drugo vrsto: 
hidrometeorolog in višji hidrometeorološki tehnik; 

v tretjo vrsto: 
hidrometeorološki asistent, hidrometeorološki tehnik, 

nižji hidrometeorološki tehnik in hidrometeorološki  nad- 
zornik; 

v četrto vrsto: 
višji opazovalec in opazovalec. 

11. V kmetijski stroki 

v prvo vrsto: 
višji  kmetijski  svetnik,   kmetijsk.    svetnik   in   višji 

agronom; 
v drugo vrsto: 

agronom in višji kmetijski tehnik; 

v tretjo vrsto: 
nižji agronom, kmetijski tehnik, nižji kmetijski tehnik 

in višji kmetijski delovodja; 

v četrto vrsto: 
kmetijski nadzornik in kmetijski delovodja, 

12. V gozdarski stroki 

v prvo vrsto: 
višji   gozdarski   svetnik,   gozdarski   svetnik  in   višji 

gozdarski  inženir; 
v drugo vrsto: 

gozdarski inženir in višji gozdarski tehnik; 

V tretjo  vrsto: 
nižji gozdarske inženir, gozdarski tehnik, nižji gozdar- 

ski tehnik in višji logar; 

v četrto vrsto: 
logar. 

13. V  veterinarski stroki 

v prvo vrsto: 
višji veterinarski svetnik, veterinarski svetnik in višji 

veterinar; 
v drugo vrsto: 

veterinar in  višji  veterinarski pomočnik. 

v  tretjo  vrsto: 
veter,riarsi^ pomočnik in nižji veterinarski pomočnik; 

V '"eliti   vrsto. 
n;':-l;     aborant,  veterinarski  h-gienilt  •   vete- 

* r.iiarski bolničar. 
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14. V pravni stroki 

v prvo vrsto: 
sodnik   vrhovnega  sodišča    LRS,   sodnik  okrožnega 

sodišča,   razsodnik,  višji   pravni  svetnik,  pravni  svetnik 
in višji pravni  referent; 

v drugo vrsto: 
-iOdnk  okrajnega sodišča, višji sodni pravnik, sodni 

nravnik in pravni rotèrent; 

v tretjo vrsto: 
nižji sodni  pravnik, nižji pravni  referent in pristav. 

15. V ađminisrrativili stroki 

v prvo vrsto: 
višji polifičnoupravni svetnik, političnoupravni svet- 

nik,  višji upravni  referent  in višji  personalni  referent; 

v drugo vrsto: 
upravni   referent,  personalni   referent,  stenografski 

revizor, višji debatna stenograf in višji administrator; 

v tretjo vrsto: 
nižji upravni referent, administrativni pristav, nižji 

personalni refereni, debatni stenograf, korespondeinni 
stenograf, stenodakl logral. strojepisec I razredp. stroje- 
pisec II. razreda, strojepisec III. razredu, administrator, 
višji administrativni manipulant in administrativni mani- 
pulant: 

\  četrto vrsto: 
pisar I.  razreda   pi-ar  •.   lazreda.  pomožni admini- 

strativni    manipulant.    ••••/ii.    u-hi/boiii"   1     razreda, 
ponmžii,   iwhi/bî'1'Oi'   II.   razreda   :n   pomožni   u^l;./   enee 
111. razreda. 

16. V kontrolni stroki 

v prvo vrsto: 
generalni inšpektor, glavni inšpektor in višji inšpek- 

tor; 
v drugo vrsto: 

inšpektor; 
v tretjo vrsto: 

pomožni inšpektor 

17. V zdravstveni stroki 

v prvo vrsto: 
višji zdravstveni svetnik, zdravstveni svetnik, farma- 

cevtski svetnik, zdravnik primarij in zdravnik specialist; 

v drugo vrsto: 
zdravstveni referent, zdravnik in farmacevt; 

v tretjo vrsto: 
zobar, zobotelinik. višja medicinska sestra (pomoč- 

nica), medicinska sestra (pomočnica), medicinski tehn'ik, 
farmacevtski pomočnik, babica in otroška negovalka; 

v četrto vrsto: 
maser, medicinski higienik, bolničar, medicinski labo- 

rant in lekarniški laborant. 

18. V prosvetno-znanstveni stroki 

v prvo vrsto: 
višji znanstveni svetnik,   znanstveni   svetnik,   redni 

profesor, prosvetni svetnik,   zredni profesor, znanstvgni 
sodelavec in profesor višje šole; 

v drugo vrr.to: 
lektor,  docent,   predavatelj,    profesor  srednje   šole, 

prosvetni  inšpektor,  prosvetni   referent   in  prosvetni  in- 
struktor; 

v tretjo vrsto: 
višji  a-istent.   a-i-tont   .nslilufa,  asistent,   predmetni 

učitelj, fttrokovn.   iteteli, uč'tpij. v/.gojitel.i, preparator in 
laborant; 

v četrto vrsto: 
pomožni vzgojitelj. 

10. V muzejsko-konservatorskj  stroki 

v p: co vrsto: 
muzeolog in višji konservator; 

v drugo vrsto: 
kustos muzeja ali galerije, konservator m višji re- 

stavrator; 
v tretjo vrsto: 

asistent muzeja ali galerije, asistent konservator, 
restavraior • preparator; 

v četrto vrsto: 
laborant 

20. V bibliotekarsko-arhivarski stroki 

v drligo vrsto: 
višji arhivar in v'šji bibl'oiekai'; 

v t'Ptjo vr?to: 
nižji arirvar. arhivar, ui>i   bibliotekar in bibliotekar. 

21. V kriminalistični stroki 

. v prvo vrsto: 
kriminalistični svetnik, višji kriminalistični tehnični 

referent in kriminalistični inšpektor; 

v drugo vrsto: 
kriminalistični  tehnični   referent  in  višji kriminali- 

stični referent; 
v tretjo vrsto: 

nižji kriminalistični tehnični referent, kriminalistični 
referent, nižji kriminalistični referent, kriminalistični fo- 
totehnik in daktiloskopski tehnik; 

v četrto vrsto: 
kriminalistični tehnični laborant. 

3. člen 
Za posamezne republiške in lokalne organizacijske 

enote se smejo po 12. členu zakona o državnih uslužben- 
cih na predlog pristojnega člana vlade LRS, predsednika 
komiteja oziroma komisije vlade LRS ali na predlog 
generalnega sekretarja vlade LRS poklici iz posameznih 
strok s posebno odločbo tudi drugače razporediti. 

4. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem listu 

LRS. 
Štev. S—zak. 560 
Ljubljana dne 9. oktobra 1947. 

Predsednik  vlade  LRS: 
Miha Marinko 1. r. 
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247. 

Na podlag. 31 ••leriii AdKi>iUi o odvetništvu z dn-' 
12. XU. löilj, Uradni IM ['LH.) si. Tifi l'ij. pi.-<ipi-u(fis 
v sporazumu z ministrom za delo LRS tale 

pravilnik 
o plačah odvetniških pripravnikov 

1. člen 

Odvetniški pripravnik una pravico do piare. i<i ~o 
izplačuje mesečno in vnaprej. 

2. rie u 

Odvetniškemu pripravniku, ki nima odvetniškega i/, 
pita,  pripada kot plača od 2.400 din do 2.800 din  me- 
sečno, odvetniškemu  pripravniku  •  opravljenim  odvet 

' nišk.m izpitom pa od 3.000 din do 3.600 din mesečno. 
V teh mejah ?c določa plača odvetniškemu priprav- 

niku, upoštevajoč njegovo usposobljenost in marljivost, 
če nima odvetniškega izpita, pa tudi čas, ki ga je že pre- 
bil v pripravniški praksi, predpisani v zakonu o odvet- 
ništvu. 

3. člen 

Višino plače določita odvetnik m odvetniški priprav 
nik z dogovorom in v sporazumu s sindikalno organiza- 
cijo odvetniških  pripravnikov. Plača  ne sme  biti  nižja, 

kol  je določena  v 2. členu tega   pravilnika, sme  pa  biti 
vi-ia 

4. člen 

/a nadurno delo •\ z.i delo ob nedeljah ,u praztukh 
una odvetniški pripiavnik pravico do no-ebne •••;•<1•, 
ki zri a-a •"><)"/'• več. kol -e piača z.a delo v ie<jnem de.ev- 
iiem času; pi'j tem se računa en mesec z.a 20 delovnih 
dni in en delovni dan za 8 delovnih ur. 

•). člen 

Za opravila zunaj sedeža odvetniške pi.-arue pripada 
odvetniškemu pripravniku pravica do povračila stroškov 
• n do dnevme, kj  pripadajo odvetniku  po določbah  \"ar 

viluika o nagradah za delo odvetnikov. 

•  člen 

Kolikor  ni  v   tem   pravilniku   posebnih  določb,  se 
uporabl|ajo predpisi, ki veljajo za nameščence. 

7. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >lJrar!iiem li- 
stu LRSc. 

Ljubljana dne 11. septembra 1947. 
Št. 111—467/47. 

Minister za delo: 

Regent Ivan 1. r. 

Minister za pia\ .isodje: 
Dr. 1'okorii Jože 1. r. 

248. 

Na podlagi 15. člena uredbe o kmetijski stroki izdajam v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

odredbo 
o uvedbi novega poklica kmetijskega nadzornika v kmetijski stroki 

1. V kmet jski stroki se uvede na-lerlnj: novi poklic: 

Zap 
št loklic Glavna dela poklica Strokovna  usposobljenost 

potrebna za poklic 

1.   Kmetijski nadzornik Nadzorstvo nad opiavlinii|ciii 
določene viete ali «kupine del 
v  kmetijstvu. 

2. Poklic kmetijskega nadzornika se uvrsti v drugi 
člen uredbe o kmetijski stroki pod A pred poklic kmetij- 
skega delovodje. 

Zaporedni številki pri poklicih kmetijskega delovodje 
in višjega kmetijskega delovodje se pomakneta za eno 
naprej. 

249. 
Po 16. členu uredbe o pravni stroki z dne 20. sep- 

tembra 1947 št. S—zak. 497 (Ur. list LRS št. 227/40-47) 
in v zvezi s 4. in 10. členom te uredbe izda minister za 
pravosodje LRS v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

odredbo 
o odpravi in uvedbi novih poklicev v pravni stroki 

1. člen 

Odpravi se v pravni stroki poklic sodnega pravnika 
vrhovnega sodišča LRS. 

Uvedeta se v pravni stroki nova poklica, u.žji sudin 
pravnik in višji sodni pravnik. 

Tečaj 7. i/|Mt()in za kinetii^ke. 
'J,a nadzornika ali praktična 
usposobljenost M opravljanje 
kmetijskih opravil 

3. Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem li- 
stu  LRS. 

Štev. S-284/19. 
Ljubljana dne 7.   iktobra  1947 

Minist»-,. 
za kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 

Ing. Jože Levstik 1. r. 

Glede na to se glasi prečiščeno besedilo poklicev iz 
pravne stroke navedenih v 2 členu uredbe o pravni stro- 
ki pod točko A: 

1. nižji sodni pravnik, 
2. sodni pravnik. 
3. višji sodni pravnik. 
4. sod n M; okrajnega sodišča, 
ô. sodnik okrožnega sodišča, 
6. sodnik vrhovnega sodišča  LRS. 

Za  poklice nižjega  -" Inega  pt   mli   -edne<»M  or-iv 
l nika ni višjega sodnega pravnika ter za poklfre višjega 

•.   ..,&, 
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pi a v nega  releierita   m od  njega  v sje patiuee je (lolielj/ia 
fakultetna  pravna i/.<ibia/.ba. 

3. (Men 

V pravu; -tuiki je piipitim ^ka slu/.bd za poklice mi 
jega sodnega pravnika, pristava .11 nižjega pravnega re 
ferenta. 

4. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu 

LRS 
Štev. IH 650/47 
Ljubljana dne 9 oktobra 1947. 

Soglašam! 
Predsednik vlade LRS: Minister ia piav.iamijp LRS. 

Miha Marinko 1. r Dr. Jože Pokorn 1. r. 

250. 

Na podlagi 56. člena zakona o državnih mat.čnih 
knjigah z dne 1. aprila 1946 in v zvezi z 49., 52. in 55. 
členom  istega zakona izdajam 

odredbo 
o obnovi uničenih ali izgubljenih matičnih knjig 

Zato, da se ugotovi, ali so bih posamezni pr.meri 
rojstev, porok in smrti dejansko vpisani v matične knji- 
ge, ki so bile med vojno un.čene alj so izginile, in ka- 
teri primeri rojstev in smrti zaradi vojnih razmer sploh 
niso bili vpisan; v matične knjige, zalo da se na zahtevo 
pr.zadetih strank naknadno opravijo vsi taki vpisi v 
div-ivue matične knjige in zato, da se ugotov., katere 
mai i/ne knjige bo treba obnoviti, morajo cerkveni orga- 
ni. «. hranijo kopije matičnih knjig, ki so sestavni del 
te. Knjig, dajati državnim matičarjem in drugim držav- 
ni organom na njihovo zahtevo vse podatke ,z teh ko- 
pit Kakor tudi izročiti kopije na vpogled in prepiso- 
vanje. 

2. člen 
Prekršitve te uredbe se kaznujejo po 50. členu za- 

kon« o državnih matičnih knijgah. 

3. Člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 3424'14-47. 
Ljubljana dne 18. septembra 1947. 

Minister za notranje zadeve LRS: 
Boris Kraigher 1. r. 

251. 
Na podlag. 6. člena uredbe o> prenosu zadev uprave 

za mere in plemenite kovine v pristojnost zvezne na- 
črtne komisije in republiških ministrstev za trgovino in 
preskrbo z dne 23. maja 1947 (Ur. list FLRJ št. 365'46-47) 
izdaja minister za trgov no in preskrbo 

odredbo 
o delovnem področju, sedežu in krajevni pristojnosti 
organov za preskuševanje in kontrolo meril in čistine 
predmetov iz plemenitih kovin v Ljudski republiki 

Sloveniji 
!.. člen 

V Ljudski   republiki  Sloveniij poslujejo: 
1   Kontrola moril in plemenitih kovin v Ljubljani za 

ozemlje glavnega mesta Lj•bljane in okrajev Črnomelj, 

GlOsupije,   Jesenice,   Kamnik,   kouvje.   Klanj,   L ,<i..a 
okolica, Novo mesto, Rakek, Skolja  Loka •   lrebuje. 

Koi.tiola meni m plemen,tih kov n v Ljubljani   ma; 
o.) .ipusiavfc za kontrolo sodov v Ciuoailju, ua > --e- 

tucah, v Kranju, Kočevju, Litiji, Novem mestu, •••••• 
in Skolji Loki ter 

b) izpostave za kontrolo mer.l pri Mestnem vodo- 
vodu v Ljubljan., Mestni plinarni v Ljubljani, > I itan-c, 
tovarni kovinskih izdelkov in livarn v Kamniku, >.\.u- 
tnilu«, kovinski industriji v Ljubljani, Sloven-k h sie.Uar- 
nab Hrastu.k • Rogaška Slatina v Hrastniku, pivovarni 
»Union«;  v  Ljubljani. 

2.   Kontrola  meril   Hi   plemenitih   kovin   v   Celju   /.a 
ozemlje okrajev Celje mesto, Celje okolica, Konjice, 
Krško, Mozirje, Šmarje in Trbovlje. 

Kontrola meril • plemen tih kovin v Celju ima: 
a) izpostave za kontrolo sodov v Brežicah, Kozjem, 

Krškem, Sevnioi, Slovenskih Konjicah in Šoštanju ter 
b) izpostave za kontrolo meril pri Tovarni tehtn.c 

1. Rebek v Celju, Tovarni emajlirane posode v Celju, 
Mestu \>, nanu \ Celju. Mesi nem vodovodu v Celju, Go- 
stilničarsk; pivovarn, v Laškem, Slovenskih steklarnah 
Hrastnik in Rogaška Slatina v Sv. Križu pri Rogaški Sla- 
tini. 

3  Kontrola meril in plemenitih kovin v Mariboru za 
ozemlje okrajev Lendava, Ljutomer, Maribor mesto, Ma- 
ribor okolica, Mur-ka Sobota, Prevalje. Ptuj, Radgona 
in Slovenska Bistrica. 

Kontrola mer 1 in plemenitih kovin v Mariboru ima: 
a) izpostave za kontrolo sodov v Borlu, Gornji Radgo- 

ni, Ljutomeru, Murski Soboti, Ormožu, Ptuju in Sloven- 
ski  Bistrici ter 

b) izpostave za kontrolo meril pri Mestnem vodo- 
vodu v Mariboru, Mestn. plinarni v Mariboru, Tovarni 
meril v Slovenjem Gradcu, Tovarni tehtnic Ussar Ka- 
rel v Mariboru. 

4. Kontrola meril in plemenitih kovin v Postojni za 
ozemlje okrajev Idrija, Ilirska B strica, Gorica, Postojna, 
Sežana in Tolmin. 

Kontrola meril in plemenitih kovin v Postojni ima: 
a) izpostave za kontrolo sodov v Ajdovščini, Tolmi- 

nu, Št.  Petru pri Gorici in  Ilirski Bistrici. 
5. Kontrola elektroštevcev v Ljubljani za vse .ozem- 

lje Ljudske republike Slovenije z izpostavami pri števč- 
nih oddelkih Državnih elektrarn Slovenije v Ljubljani, 
v>Crnučab in na Teznem. 

2. člen 

Odločbi ministra za trgovino in preskrbo narodne 
vlade Slovenije glede urada za preizkuševanje elektro- 
števcev v Ljubljani z dne 5. februarja 1946 (Ur. list št. 
50/12-46) in glede uradov za kontrolo meril in dragoce- 
nih kovin ter postaj za kontrolo sodov v federalni Slo- 
veniji z dne 5. februarja 1946 (Ur. list št. 51/12-46) se 
razveljavljata, kolikor nista v skladu s to odredbo. 

3. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

S/P. št. 73/1—47. 
Ljubljana dne 30. septembra 1947. 

Minister za trgovino in preskrbo: 
Repič Viktor 1. r. 
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252. 
Na podlagi 3. ir 11. člena pravilnika ministra za 

kmetijstvo in gozdarstvo Fl.R.f o razvdu, registracij: m 
obveznem popravilu večjih kmetijskih strojev z dne 30. 
decembra 1946 (Ur. list FLRJ št. 38/5—47) predpisujem: 

dodatne odredbo 
o registraciji večjih kmetijskih strojev 

1. člen 

V območju LRS se morajo po predpisih uvodoma 
navedenega pravilnika razen kmetijskih strojev, za ka- 
tere je bila že odrejena registracija, registrirati še lile 
državni, zadružni in zasebn: kmetijski stroji: 

1. kosilniki s pripravo za žetev (označba  KK); 
2. kosilniki za travo (označba K); 
3. motorni selektorji   za žito  (označba  Sel): 
4. motorni in ročni čistilniki (trierji) s kapac teto od 

250 kg navzgor (označba MT ri, RTri). 
Ti kmetijski stroji se ne registrirajo, dokler so pri 

producentih ali pri pooblaščeni]) trgovcih zaradi prodaje. 

2. člen 

Z registriranjem kmetijskih strojev, naštetih v 1. do 4. 
točki 1. člena te odredbe, je treba pričeti 5. dan po ob- 
jav: te odredbe in mora biti končana v 3 tednih. 

3. člen 

Za izvajanje te odredbe veljajo predpisi 3. do 6. čle- 
na odredbe o registraciji večjih kmetijskih strojev z dne 
14. aprila 1947 (Ur. list LRS št. 90/17). 

4. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRS«. 

K ìli štev. S 262/68—47. 
Ljubljana dne 9. oktobra 1947. 

Ministe: 
za Kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 

Ins. Jože Levstik 1. r. 

253. 

Na podlagi 15. člena pravilnika za izvajanje zakona 
o državljanstvu Federativne ljudske republike Jugosla- 
vije z dne 25. novembra 1946 predpisujem 

navodilo 
za vodstvo razvida  državljanov  Ljudske republike 

Slovenije 
Ustanovitev državljanske knjige. Rok za prvo vpisovanje 

1 
Razvid državljanov Ljudske republike Slovenije 

vodijo krajevni in mestni (rajonski) ljudski odbori. Vodi 
ga državni matičar za isto območje, za katero vodi tudi 
državne matične knjige. 

Za vodstvo razvida državljanov se morajo ustano- 
viti državljans-ke knjige po obrazcu, predpisanem v 
3. členu pravilnika za izvajanje zakona o državljanstvu 
FLRJ. 

Državljanske knjige, ki se vodijo pri kakem ljud- 
skem odboru za njegovo območje in za območje bližnjih 

krajevnih   ljubkih  odborov, se  vodijo  za območje vsa- 
kega ljudskega  odbora  posebej. 

Mat.čarii so dolžni ustanoviti državljanske knjige in 
dokončat   pivo vpi-ov.i ,\v najkasneje do 31. marca 1948. 

Kdo  se  vpiše  pri   prvem  vpisovanju 

2 
Ob ustanovitvi državljanske knjige se vpišejo vanjo 

vsi državljani, ki imajo stalno bivališče v območju ijud- 
skega odbora, za katerega se knjiga vodi, če so držav- 
ljan,   Ljudske lepublike Slovenije. 

Za državljane Ljudske  republike Slovenije veljajo: 
a) tisti, k so imeli 6. aprila 1941 domovinsko pra- 

vico (članstvo občine, pristojnost) v kraju, ki je v ob- 
močju Ljudske republike Slovenije, če niso državljanstva 
pozneje izgubil;; 

b) tisti, ki po prejšnji točki nimajo državljanstva 
Ljudske lepubhke Slovenije, pac pa dižavljanstvo druge 
ljudske republik» ter so dal, pred pristojnim državnim 
organom (2. odst. 56'. člena pravilnika) izjavo, da želijo 
biti državljani Ljudske republike Slovenije, če so do 
8. novembra 1946 dopolnit Iti. leto starosti in podali 
izjavo do 8. maja 1947, 

c) tisti, ki po točki a) nimajo državljanstva Ljudske 
republike Slovenije ;t -o bi! v to državljanstvo sprejeti 
po 7. ali 28. členu zakona o državljanstvu FLRJ ali so 
ga dobili z izjavo po 1. odst. 23. člena ali po 39. členu 
tega zakona ali z opcijo po mednarodnih pogodbah. 

Državljan Ljudske republike, ki ima svoje bivališče 
v drugi ljudski republiki, se vp.še v državljansko knjigo 
ljudskega odbora, v katerega območju je imel zadnje 
stalno bivališče v Ljudski republiki Sloveniji. Ce sploh 
ni prebival v Ljudski reptibl'ki Sloveniji, se vpše V 
državljansko knjigo ljudskega odbora, v katerega ob- 
močju so imeli njegovi starši zadnje stalno bivališče v 
Ljudski  republik. Sloveniji. 

Prj prvem vpisovanju se vpišejo v državljansko 
knjigo kraja njihovega stalnega bivališča tudi otroci, 
rojeni po 28. avgustu 1945, če so državljani po 2., 3 in 
4. točki 4. člena zakona o državljanstvu FLRJ. 

Državljanstvo olrok, rojenih pred 28. avgustom 1945, 
se presodj po določbah 35. člena zakona o državljanstvu 
FLRJ. 

Priglasitev za prvo vpisovanje 

3 
Prvo vpisovanje se i/vede na podlagi priglasitve 

stalnih prebivalcev v območju ljudskega odbora, za ka- 
tero se ustanavlja državljanska knjiga. Priglasitve se 
vlagajo pri krajevnem oziroma mestnem (rajonskem)' 
ljudskem odboru. 

Priglasiti se morajo vsi polnoletni (nad 18 let stari), 
prebivalci. Mladoletnike so dolžni priglasiti starši ozi- 
roma skrbnik. Člane družine priglasi družinski poglavar. 
K družini se štejejo poleg ožjih družinskih članov sorod- 
niki družinskega poglavarja ter v gospodinjstvu zapo- 
slene osebe, če živijo z družinskim poglavarjem v skup- 
nem gospodinjstvu. Podnajemniki  se priglasijo za&e. 

Priglasitev se opravi za vsako osebo posebej s pri- 
glasilriïco, Ki ima te razpredelke: 1. rodbinsko, očetovo in 
rojs-tno ime, 2. kraj, okraj in okrožje rojstva, 3. dan, 
mesec in leto rojstva, 4. podlaga za vpis v državljansko 
knjigo. 

Dolžnost priglasitve morajo krajevni ljudski odbori 
razglasiti na način, ki je v kraju običajen. V razglasu je 
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treba navesti: kdo se mora priglasiti, pri katerem or- 
ganu, kje in kdaj se vloži priglasilnica, katere podatke 
mora imeti, katere listine so lahko dokaz bivšega domo- 
vinstva, ter opozorilo, da bo moral vsakdo, ki se ne pri- 
glasi v danem roku, pri poznejši priglasitvi plačati stro- 
ške, ki bodo upravn.m organom s posebnim delom zanj 
nas-tali. 

V razglasu mora biti tudi navodilo, da vložijo tisti, 
ki ne bivajo izven območja ljudskega odbora, kjer naj 
bodo vpisani v državljansko knjigo, svojo priglasitev pri 
ljudskem odboru, ki je za vpis pristojen; smejo jo pa 
vložiti tudi po ljudskem odboru, v katerega območju 
začasno prebivajo. Ta ljudski odbor je dolžan, da to pri- 
glasitev takoj odstopi ljudskemu odboru, ki je za vpis 
pristojen. 

O vsaki vloženi priglasitvi dobi vlagatelj potrdilo 
na odrezku (kuponu) priglasilnice. 

Listine in podatki za prvo vpisovanje 

Vpisi v državljansko knjigo se opravljajo po vrstnem 
redu priglasitve in vsak vpisani državljan dobi svojo 
zaporedno številko. Zaporedne šte\ilke se /.ačno s šte- 
vilko 1 in tečejo nepretrgoma iz leta v leto ter iz enega 
zvezka v drugega, če se vpisuje v več zvezkov. 

V 2. razpredelek se vpiše drugo pod drugo rod- 
binsko, očetovo in rojstno ime. Za nezakonskega otroka 
se ne vpiše očetovo ime. 

V 3. razpredelek se vpiše najprej naselje, nato kraj, 
okraj in okrožje, v katerun je bil priglašenec sojen, za 
rojene v inozemstvu tudi drža\a. 

V 6. razpredelek se vp^še podlaga za vpis, to je dan, 
mesec in leto ter številka uradnega spisa (listine), na 
podlagi katerega se priglašenec vpiše, oziroma podatki, 
na podlagi katerih se vpiše. 

Dokazilne listine so lahko: državljanska izkaznica 
FLRJ, odločba o pr.dobitvi državljanstva Ljudske repu- 
blike Slovenije, prejšnja domovnica (potrdilo o članstvu 
občine), odločba o sprejemu v domovinstvo, podatki ozi- 
roma potrdila iz domov.nske knjige (domovinske matice, 
knjige članov občine), kolikor je ta knjiga ohranjena. 
Ce ni teh listin, se smejo pri prvem vpisovanju upora- 
biti tudi druge listine oziroma podatki, kakor državljan- 
ska izkaznica po zakonu o državljanstvu iz leta 1928, 
dokaz o službovanju v kakem kraju v območju Ljudske 
republike Slovenije na dan 6. aprila 1941 kot aktivni 
državni ali javni samoupravni uslužbenec, odločba o 
upokojitvi državnega ali javnega samoupravnega usluž- 
benca v kakem kraju v območju Ljudske republike 
Slovenije pred 6. aprilom 1941, poselska knjižica, voja- 
ška knjižica in podobne listine, če je v njih označena 
domovna občina in drugo. 

Ce ni pismenih dokazil, se smejo dejstva, potrebna 
za ugotovitev bivšega domovinstva v kakem okraju Ljud- 
ske republike Slovenije, dokazati v skrajnem primeru 
tudi z verodostojnimi pričami. S pričami se ne more 
dokazati domovinstvo samo, ampak le dejstva, s kate- 
rimi se da bivše domovinstvo ugotoviti. Tako n. pr. se 
da s pričami dokazati, da je kdo v kakem kraju da- 
našnje Ljudske republike Slovenije 10 let stalno prebival 
ali da je bil 6. aprila 1941 državni uslužbenec na stal- 
nem službenem mestu v kakem naselju iS podobno. 

Sprejem in preizkus priglasitev. 

Vložene priglasitve sprejema in pregleduje krajevni 
(rajonski)   ljudski odbor z matičarjevim  sodelovanjem. 

Ce so podatki v priglasilnici popolni, točni in z listi- 
nami dokazani, se vzame priglasitev takoj na znanje, 
opravi vpis v državljansko knjigo, listine pa priglašencu 
takoj vrnejo. 

Ce so podatki v priglasilnici pomanjkljivi ali če mati- 
čar sumi, da niso točni ali da je obstoj državljanstva 
dvomljiv, se vpis odloži, dokler se ne priskrbijo manj- 
kajoči podatki oziroma ugotovi točnost podanih podat- 
kov in izvede dokaz državljanstva. Predložene listine 
se pridržijo, vpis sam pa obdrži v evidenc. 

Če je priglašenec vložil priglasitev brez dokazilnih 
listin ali z nezadostnimi listinami, se pozove, naj pred- 
loži potrebne listine, kolikor ni obstoj državljanstva 
Ljudske republike Slovenije oziroma bivšega domovin- 
stva dokazan že iz knjig ljudskega odbora (domovinske 
matice) samih. Kjer te knjige niso ohranjene in če pri- 
glašenec nima zadostnih listin, sme krajevni ljudski 
odbor dopustiti dokaz s pričami po G. odst. 4. točke teh 
navodil. Verodostojnost izjave prič oceni odbor po lastni 
presoji. Za osebe, katerih izvor ali dolgotrajno bivanje 
v kraju, kjer se opravlja vpis, je odboru uradno ali po 
osebnem poznanju ljudi znano, sme odbor brez listin- 
skega dokaza- aH prič odločiti, da se vpišejo v državljan- 
sko knjigo ali da se jim. če danes stalno prebivajo v 
drugem kraju, izda potrdilo o b.všem domovinstvu zaradi 
vpisa v državljansko knjigo kraja, v katerem stalno 
prebivajo. 

Osebe, ki po narodnosti ne pripadajo kateremu 
izmed narodov Federativne ljudske republike Jugosla- 
vije, morajo državljanstvo Ljudske republike Slovenija 
vedno dokazati kz veljavnimi listinami. 

Če se manjkajoči podatki nikakor ne morejo pri- 
skrbeti (na primer rfi mogoče ugotoviti dneva ali kraja 
rojstva), a je vprašanje državljanstva Ljudske republike 
Slovenije S;cer nesporno, se vpis opravi, na mestu pa, 
kjer bi se morali ti podatki vpisati, se vpiše »neznano«. 

Ce je državljanstvo FLRJ ali Ljudske republike Slo- 
venije sporno, se postopa po 22. točki teh navodil. 

Vodstvo  državljanske knjige  po  prvem   vpisovanju 

Ko sta državljanska knjiga in abecedni vpisnik usta- 
novljena, je matičarjeva dolžnost, da ju vodi dalje, to je, 
da redno opravlja nove vpise in da zaznamuje vse spre- 
membe. 

7 

Ko se državljanska knjiga vodi nadalje, se vpisujejo 
novorojeni po vrstnem redu priglasitve v tisto državljan, 
sko knjigo, v kateri so vpisani njihovi starši oziroma eden 
od staršev. x' -ikonski otrok se vpiše v državljansko 
knjigo, v ki        je vpisana njegova mati. 

Kot podia«a za vpis se zaznamujejo preizkušeni po- 
datki o državljanstvu staršev (n. pr.: >oba roditeja vpi- 
sana v to državljansko knjigo, oče na strani... pod 
štev , mati na strani... pod štev <), 

8i 

Če imata oče in mati državljanstvo različnih ljudskih 
repiihlik, je matičar, dolžan zahtevati od. njiju izjavo 
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o določitvi I epuuii. he&u ut c.n .jausu ,i J.ìUMI. v_e d<iJo 

stars) tako izjavo pred maLcarjetu o tj vpi=u olroKo 
vega rojstva, se vpiše spoiazum staisev v lojsttn 
mat •• knjigi v razpreoeltiu «••••••• m popi a v K. 
(n. pr.: »Po sporazumu siuisev ima otiok državljanstvo 
Ljudske republike Slovenije«.;. Ce pa dajo starsi izjav = 
po zaključenem temeljnem vpisu otrokovega rojstva pi- 
smeno ati na zapisu.k pred okrajnim ljudskim odborom, 
je ta dolžan poslati en tzvod overjene izjave pristojnemu 
matičarju, ki zaznamuje sporazum staršev v razpredelek 
»zaznambe (poznejši vpisi)«. 

Na podlag, te zaznambe v rojstni matični knjigi se 
vpise otrok v tisto državljansko knjigo, v kateri je vpi- 
san roditelj, po katerem dobi otrok državljanstvo Ljud- 
ske republike Slovenije. 

V razpredelku >podlaga za vpis« -e vpiše u. pr. ia 
zaznamba: »Oče državljan Ljudske republ ke Hrvatske, 
mati državljanka Ljudske republike Slovenije, vpisana v 
tej knjigi na strani..., pod številko... Po sporazumu 
s-taršev ima otrok državljanstvo Ljudske republike Slo- 
venije.! 

Z ;zrazom »stvarno najbolj povezana« (5. člen za- 
kona o državljanstvu FLRJ) t,e razume najdaljše-preb va- 
nje staršev v neki ljudski republiki do otrokovega rojstva, 
z izrazom »pravno najboij povezana« pa ?e razume naj 
večja pravna korist, ki veže starše na območje neke 
ljudske republike, kakor n. pr. posest kakega premo- 
ženja v njej, največje štev lo poslovnih zvez z zadevnim 
območjem, družinske zveze, morebitna dediščina in 
podobno. 

Ce se niti po tem ne more določiti, kje je treba 
otroka vpisati, odloč: minister za notranje zadeve LRS, 
v katero državljansko knjigo naj ee vpiše. 

Ce je en roditelj državljan Ljudske republike Slo- 
venije, drugi pa tuj državljan, se vpiše otrok, ki dobi 
državljanstvo po določbah 2., 3. :n 4. točke 4. člena 
zakona o državljanstvu FLRJ, v tisto dr/,avl|ansko knjigo 
v kateri je vpis-an roditelj, po katerem dobi otrok držav- 
ljanstvo Ljudske  republike Slovenije. 

Podlaga za vpis je ugotovitev in vp s tega roditelja 
v državljanski knjigi (n. pr.: »Oče tuj državljan, mati 
vpisana v tej knjigi na strani... pod štev.lko...«). 

Ce roditelj, po katerem dobi otrok državljanstvo 
Ljudske republike Slovenije, ni vpisan v dr/.av Ijan-ki 
knj.gi v domovini, odredi minister za notranje zadeve, 
v katero državljansko knjigo je treba otroka vpisati. V 
tem primeru se zaznamuje v razpredelku »podlaga za 
vpis< številka in dan odločbe ministrstva za notranje 
zadeve Ljudske republike Sloven je. 

10 

Mladoletni nezakonski otrok tuje državljanke ozi- 
' roma tujega državljana, za katerega se pozneje ugo- 

tovi očetov-tvo oziroma materinstvo dr/.av ijana (držav- 
ljanke) Ljudske republike Slovenije, se vpiše v tisto 
državljansko knj go, v kateri je vpisan roditelj, čigar 
očetovstvo oziroma materinstvo se je pozneje ugotovilo. 

Kot podlago za vpis je treba' navesti listino o 
poznejši ugotovitv. očetovstva oziroma materinstva 
(n. pr.: »S sklepom okrajnega sodišča v .... z dne... 
štev ... je bilo pozne]« ugotovljeno očetovstvo Eržena An. 
dreja. vpisanega v tej knjigi nastrani... pod štev i). 

11 

Otrok neznani!) staršev, rojen ali najden v območju 
Ljudske republ ke Slovenije, se »piše v državljansko 
.4ij,go ti.-tega ljudskega odbora, v katerega območju je 
bil rojen ali najden. 

V razpredelku »podlaga za vpis« je treba vpisati 
kraj. kjet je bil otrok rojen ali najden (n. pr." »Starši 
neznani. Otrok najden v naselju . . . tega  KLO«). 

12 

Otrok, č.gar oče in mati sta brez državljanstva ali 
neznanega državljanstva, se vpise v državljansko knjigo 
tistega ljudskega odbora, v katerega območju je bil rojen. 

Podlaga za vpis je ugotovitev kraja otrokovega roj- 
stva (n. pi.: »Starši brez državljanstva Otiok rojen v 
naselju .... tega  KLO;.). 

13 

Naturalizirani državljan Ljudske republike Slove- 
ti.je se vpise v držav l|an-ko knjigo ljudskega odbora, v 
katerega območju ob pndobilvi državljanstva stalno 
prebiva. Podlaga za vpis je odločba o sprejemu v držav- 
ljanstvo (n. pr.: .»Sprejet v državl|an-tvo FLHJ in Ljud-ke 
republike Slovenije z odločbo ministrstva za notranje 
zadeve LRS z dne . štev. .. Ob pndobitv. državljan- 
stva prebival stalno v območju tukajšnjega KLO';) 

Naturalizirani državljan Ljud-ke republike Si >ve- 
nije, ki ob pridobitv. državljanstva uiiuu stalnega b.va- 
lišča v območju Ljudske republike Slovenije, izbere z. 
izjavo. k| jo poda oli zaprisegi, eno svojih prejšnjih 
bival.šč v Ljudsk. republik, Sloveniji, ter se nato vpi~e 
v državljansko knjigo ljudskega odbora, v katerega ob- 
močju leži to bivališče. 

Ce ima naturalizirani državljan mladoletne otroke 
in so ti v odločbi o njegovem sprejemu v državljanstvo 
z njim vred izrecno -pie^ti v državljanstvo Ljudske 
republike Slovenije, je treba na podlagi te odločbe vpi- 
sati v državljansko knjigo vsakega otroka posebej. 

14 

Državljan Ljudske republike Slovenije,'ki spremeni 
svoje stalno bivališče v mejah Ljudske republike Slove- 
nije, se vpiše v državljansko knj go v kraju novega -tal- 
nega bvališča če to zahteva. Kot podlaga za vpis se 
zaznamuje dan in vložna številka prošnje ter kraj prejš- 
njega vpisa (n. pr : »Vpisan na podlag.' prošnje z dne . ., 
vi. štev.. . Doslej je bil vpisan v državljanski knjigi 
KLO   .. «). 

O opravljenem vpisu mora krajevni oziroma mestni 
(rajonski) odbor obvestiti ljudski odbor kraja, v katerem 
je bil pros.lec dotlej vpisan v državljansko knjigo, da 
ga črta. 

10 

Državljan Ljudske republike Slovenije, ki prebiva 
stalno v inozemstvu in je vpisan v državljanski knjigi 
predstavn štva FLRJ v inozemstvu, ni pa vpisan tudi v 
državljanski knjigi doma, se vpiše v tisto domačo držav- 
ljansko knjigo, ki jovdoloči minister za notranje zadeve 
LRS. 

Pri vp.su je treba v 6. razpredelku zaznamovati, na 
podlagi katere odločbe ministrstva se ta državljan vpi- 
suje in pri katerem predstavništvu FLRJ v inozemstvu 
je vpisan (n. pr.: »Vpisan na podlag; odločbe ministr- 
stva /:i notranje zadeve LRS z dne. ., številka... Vpi- 
san je v državljanski knjigi predstavništva FLRJ v....<). 
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1« 
V državljanski knjigi, k. se vodi v domovini, se 

zaznamuje vsaka priglasitev v razvid (H. člen pravil- 
nika), ki jo vloži državljan Ljudske republike Slovenje 
pri predstavništvu FLRJ v inozemstvu ali pri mini- 
strstvu za notranje zadeve FLRJ z namenom, da pre- 
preči izgubo državljanstva z odsotnostjo po 15. členu 
zakona o državl|nristvu   FLRJ. 

Ü vsaki taki priglasitvi se obvesti pristojni ljudski 
odbor po ministrstvu za notranje zadeve  LRS. 

Pr glasitev v razvid se zaznamuje v S) razpredelku 
državljanske knjige (n. pr.: -Po obvestilu ministrstva 
za notranje zadeve z dne..., štev...., se je dne ... 
priglasil predstavništvu FLRJ v v razvid;). 

17 

Sprememba priimka ali .mena se zaznamuje v 9. 
razpredelku (n. pr.: »Priimek Schneider spremenjen v 
Adamič z odločbo ministrstva za notranje zadeve LRS 
štev...., z dne...«, ali: »Poročena Lavrenčič dne. •). 
Imena v 2. razpredelku ostanejo ne zpremenjena. 

Izbrisi iz državljanske knjige 

18 

.z državljanske knjige se črla: 
a) kdor je dobil državljanstvo druge Ijml-ke repu- 

blike, 
b) kdor je izgubil državljanstvo FLRJ  in 
e)  kdor je unni. 
V primerili pod a) ,n b) se opravi j/.br s na pikìhui 

zadevne odločbe (n. pr.: ? Dobil dr/a\ljau-lvo Liiiii-!.: 
republike   llrvat.-l;e   z   odločbo   inmi^irsUa   /a   noli' \w\.' 
zadeve LRU  z dne . ..,  -lev  ah:  -Izgubil državicu 
stvo  FLRJ   z  odsotnostjo   [odvzemom,  odpustom,  odre- 
kom]   z odločbo  ministrstva  za  notranje  zadeve   FLRJ 
[Ljudske  republike Slovenije]  z dne..., štev <, ali: 
> Izgubil državljanstvo FLRJ s sodbo   sodišča  v .... 
z dne... štev «). 

V primeru pod c) je podlaga za izbris obvestilo o 
smrti   (n.  pr.:   >Po obvestilu   ... LO  v      z  dne..., 
štev. •.., umrl dne ....«). 

Razen spredaj navedenih primerov se sme èrtati i/. 
državljanske knjige samo tisti državljan, ki je spremenil 
svoje stalno bivališče v mejah Ljudske republike Slove- 
nije; črtati se sme š.ele po prejemu uradnega obvestila, 
da je vpisan v knjigi novega stalnega bivališča. Kot pod- 
laga za izbris se zaznamuje uradno obvestilo o opravlje- 
nem vpisu v knjigo novega stalnega bivališča (n. pr.: 

' >Po obvestilu... LO v... z dne... štev. ... vpisan v 
državljansko knjigo LR...   v kraju...«). 

19 

V vseh primerih izbrisa iz državljanske knjige se 
vpiše kot dan izbrisa y 7. razpredelku dan, mesec in 
leto uradnega spisa, na podlagi katerega je bil izbris 
opravljen oziroma dan, ko je nastopilo dejstvo, zaradi 
katerega je bil izbris opravljen (n. pr. smrt), ne pa dan, 
ko je matičar to vpisal v knjigo. 

Pri izbrisu zaradi smrti se torej vpiše v 7. razpre- 
delek dan smrti, pri vseh drugih izbrisih pa datum 
uradnega spisa, ki se po 18. točki tega navodila vpiše v 
8. razpredelek. Poleg tega se pri izbrisih tudi prečrta 
zadevno ime v 2. razpredelku, toda tako, da ostane čit- 
ljivo 4n. pr- '• diagonalno črto iz spodnjega levega v 
zgornji desni kot razpredelka). 

Popravki napak 

Zaporedne številke se v državljansko knjigo ne vpi- 
šejo vnapiej, temveč se pišejo sproti pr. vsakem posa- 
meznem vpisu. 

Ce je zaporedna številka vpisana napačno, jo dene 
mancai v oklepaj m napise nao njo pravdno -IP»IìJ\0. 

Druge pr. vpisovanju nastale napake popravi inauear 
tako, da napačno zapisano besedo ali atevilko tanko 
pie<rta, tako da ostane se čitljiva, v nadaljevanju pa 
napije   pianino  besedo  ozi loma  številko. 

Po končanem vpisu ne sme mat,čar ničesar popra- 
viti, ne v besedilu vpisa, ne zaporedne štev.lke; dodat- 
no ugotovljene napake popravi s posebno zaznambo, ki 
jo zapiše  v   razpredelek ^pripombe.;. 

Ce matičar preskoč. stran državljanske knjige, jo 
mora z dvema ravnima črtama prekrižati ter na vsaki 
prekrižani strani zaznamovati uničenje strani (n. pr.: »To 
pomotoma  preskočeno stran uničil dne... Podpis). 

Sodelovanje ljudskih odborov 

21 

Državru mat čar je dolžan, da o vseh primerih roj- 
stva in smrti, ki jih vpisuje v svoje matične knjige, 
obvesti pristojni IjiiJ^k, odboi, kadar gre za držav.ja na, 
vp.sanega v državljansko knjigo, ki jo \odi drug matičar 
(n. pr. če je otrok lojen v enem kraju, starši pa so 
Vesnin v držav !|aii-k knjigi drugega kraja ali če je 
kdo uiiiil v drugem kraju, kol je vpisan v državljansko 
kni.»o). 

l'i: .opek   v   sj,ornih   primerih 

22 

Ce je sporno, ali naj se kdo vpiše v državljansko 
knjigo nekega ljudskega odbora, st pošlje zadeva s pred- 
logom odbora in z .zjavo stranke okrajnemu ljudskemu 
odboru, ki odredi, v katerem kraju naj se opravi vpis. 
Ce okrajni ljudski odboi spozna, da je sporno vprašanje 
državljanstva FLRJ ali Ljudske republike Slovenije ali 
da .z kakega drugega razloga ne more odločiti, pošlje 
/adevo v odločitev ministrstvu za notranje zadeve Ljud- 
-ke republike Slovenije. 

Abecedni vpisnik 

23 

Poleg državljanske knjige se vodi abecedni vpisnik 
(indeks) vseh državljanov, ki so vpisani v državljansko 
knjigo. Abecedni vpisnik se vod po začetnih črkah pri- 
imkov. V večjih krajih se ta zapisnik lahko vodi kot 
kartoteka. V vpisnik se poleg imena vsake osebe napiše 
številka strani v državljanski knjigi, na kateri je držav, 
ljan vpisan, ter zaporedna številka, pod katero je vpisan. 

Državljana, čigar priimek ali ime se po vpisu v 
državljansko knjigo spremeni, je treba vpisati v abe- 
cedni vpisnik z novim imenom znova. Prejšnji vpis- v 
tem vpisniku ostane neizpremenjen. 

Vložni zapisnik 

24 

Matičar mora  voditi  vložni zapisnik  (delovodnik) ; 
vanj vpisuje vse spise, ki se nanašajo na vpise v držav- 
ljanski knjigi. Vložni zapisnik je lahko skupen za držav- 
ljanske in matične zadeye. 
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Na vsakem dosiern spisu se zapise dan, ko je 
spis prispel, zaporedna številka vložuega zapi-uika in 
število morebitnih pri!o;>. Ce se oprav na podlagi spisa 
kak vpis v državljansko knjigo, -e zapise na .-pisu tudi 
stran in številka tega vp.»a. 

Obvestila o rojstvu ali smrti, ki\.-e pošiljajo drugim 
ljudskim odborom zaradi razvida v državljansk, knjigi 
(t. 21. tega navodila), spadajo v matično poslovanje in 
se vpisujejo, kjer bodo vodili za državljanske zadeve 
poseben vložni zapisu.k, v delovodnik za matične zadeve. 

K vložnom zapisniku --e vodi tudi abecedni imenik 
(indeks-) 

Arhiv 

25 

Kešen. spis> se vladajo v arhiv po zaporednih šte- 
vilkah vpisa v državljanski l-.nj.ui. Spi-, ki se nanaša na 
že ob-toječ; vpis v knjig' (n. [>'. -|< -, na podlagi kate 
rega naj se oprav; poprav H; vpi-a ali i/.bri- v držav- 
ljanski knjigi) 3P vloži k spisu, ki i'1 obravnaval prvi 
vpis. 

Spisi, na podlaci katerih -P ni opravil v državljanski 
knjigi noben vpis. izbri- ali zaznani a. se vlatraio v no- 
seben ovoj z napNorn državljanski', urejen, po zapo- 
rednih  številkah  vložnega zapi.-nika. 

Pošiljanje  podatkov za  i/rek  izgube državljanstva 
"•ararti odsotnosti 

2(> 

Matičar je dolžan sestavili v-ako leto v prvi polo- 
vici januarja seznam oseb, za katere meni, da je treba 
izreči izgubo državljanstva zaradi od=otno~t.. V seznam 
vp še državljane, ki prebivajo -talno v inozemstvu in v 
15 letih po dopolnji •ii'in IN letu -laro-h n -o izpolnje- 
vali nikakršne javne obvezno-!! do FL1M. a -o noieu 
tega v zadnjih • letih n?o vpi-ali v razvid pri pred 
stavništvu FLR.l v inozemstvu in •> tudj ni-o p smeno 
priglasili m.nistrstvu za  notranje  zadeve  FTJM. 

Kot stalno bivanje   v    nozem-tvu  <"  razume nepre- 
trgana  odsotnost   iz  domovine   brez   \rnilve,   '""tudi   za 
krajši čas, kot neizpolnjevanje javnih obveznosti pa od 
tegovanje zakonitim obvezno-t m,  n.  pr. vojaški obvez- 
nosti. 

Seznam po prednjem odstavku z vsemi potrebami 
podatki izroči matičar ljudskemu odboru, pri katerem 
službuje, ta pa pošlje ministrstvu za notranje zadeve LRS 
predlog za postopek po 15. členu zakona o državljanstvu 
FLRJ. 

Izpiski iz državljanske knjige 

27 

Matičar je dolžan izdajali na zahtevo državnih orga- 
nov ali strank izpiske iz državljanske knjige. Izpisek 
obsega vse podatke, ki so v državljanski knjigi. Na 
izpi&ku mora biti datum izdaje, matičarjev podpis in pečat 

ljudskega   odbora,    za    katerega   se    vodi    državljanska 
knjiga. 

Če je stranka vložila prošnjo za izdajo državljanske 
izkaznice pri krajevnem .dskem odboru, pri kale-em 
je vpisana v državljansko knjigo, la ljud-k odbor pui-uji 
ne priloži izpiska iz državljanske knjige, ampak potrdi 
obenem i. dostavitv.jo prošnje okrajnemu ljudskemu 
odboru, da je prosilec vpisan v državljansko knjigo. Ce 
je prošnja vložena neposredno pri ljudskemu odbì'ii, 
prisojnem za izdajo državljanske izkaznice, mora ia 
odboi uradoma priskrbel potrdilo o vpisu prosilca v 
državljanski knjigi. 

Takse 

28 

V-i vpisi v držav haii-ko knjigo -e oprav l|aj<> :o 
uradni dolžnosti n su zanje ne pobira tak-a. IVo-lo '.ik» 
so torej vse priglasitvi za vpis oziroma izbris tei v-.e 
pismene ali na zap snik dane izjave strank o vpisu oz,- 
roma izbrisu (n. pr. priglasitev, s katero zahteva stranka 
izbris iz državljanske •••••, v kateri je h |;i doslej 
vpisana, in vpis \ držav ljan-ko knjigo novega stalnega 
Imališča zaradi spromemtie ^talnega b.vališča v mejaii 
Ljudske republike Slov en, je, dodatna izjava Maršev o re- 
publiškem državljanstvu otroka po prvem odstavku 25. 
člena prav lnika in podobno). Proste tak- so tudi li--' ne, 
k   se  izdajajo -amo zaradi  vpi-a  \   d; žavljansko  knjigo. 

Štev. 838•'] — H)47. 
Ljubljana dne 27. avgusta  1947. 

M.nister za notranje zadeve LRS: 
Horis Kraigher l. r. 

V ukazu o lazp -u volnev ljudskih odbornikov v 
krajevne ljudsko od'Oie v ìje<Nke odbore mest, ki niso 
• /.vzeta iz okrajev, m v rajon-ke ljudsko odbore v Ljud- 
ski republiki Sloveni j. i. dne i. -oktobra 1947 II. št 37/47, 
objavljenem v Uradnem list LUS pod -i. 234/41-47, je 
treba popraviti besedilo pod 3. točko tako, da se pravil- 
no glas:: 

»Dan volitev za volitve v krajevne in njim enake 
ljudske odbore v ostalih okrajih bo določen naknadno.c 

V uredbi o industrijski tehnični stroki z dne 20. sep- 
tembra 1947 št. S-zak. 487, objavljeni v Uradnem listu 
LRS pod št. 217/40-47, je treba popraviti besedilo 2. čle- 
na pod tabelaričnim razdelkom C tako, da se zaporedna 
številka in poklic pravlno glasita: 

•>1. Industrijski   (obrtni)  obratovodja. 

2. Višji industrijski   (obrtni) obratovodja.' 

Uredništvo. 

Izdaja:   >Uradni   I i «.t   LRS'    —   Urednik:   Ivo   Lapajne;   tiflkn   Prosvetna   tiskarna   —    on   v Ljubljani -    Naročnina:   me. 
sečno   din  24.-,   čciri"lno   din   70.--,   polletno   din   13.").— .   celoletno   dia  üflO - ,   IVsaii'ozna številka: prva   pola diti 2•>0, 
vsaka  nađaljna   pola  din 2.—,   —   Uredništvo   in   uprav-mSU :•:   '.'"bljan i    (îiwonVeva   id. 23.   Tel. ravnateljstvo   40-40. 
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Poštnina  plačana  » gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik IV. V  Ljuhl|ani dne 18. oktobra  H>4< Stev.ika 43. 

VSLBIINÌA: 

254. 

25« 

258. 

Ukaz u razpisu dopolnilnih volitev v Ljudsko skupščino 
I,KS 
Jdločba o določitvi dnevu volitev za vse krajevne • 
njim enake liudcike odbore v okrajih oziroma mestih Ljub- 
ljana, Unisiiplje. Jesenice. Ljubljana, okolica, Maribor 
okolica, Mozirje, Pi^valje, Ptuj, Slovenska Bistrica. 
Konjice, škofja Loka, Šmarje. Celje okolica, Črnomelj. 
Kranj, Ljutomer, Novo mesto, Radgona in Trebnje, 
imenovanje okrajnih volilnih komisij za okraje Jesenice 
Kamnik. Kočevje, Konjice, Ljutomer, Rakek, Slovenska 
Hidlrica.  Krško in Skofja  Loka. 
Uredba o ustanovitvi uprave za odkup pri ministrstvu 
za trgovino in preskrbo. 
Uredba o ustanovilvi glavne direkcije za nabavo in raz- 
deljevanje sanitetnega blaga pri ministrstvu za ljudsko 
zdravstvo   L RS. 

259. 

2450. 

261. 

262. 

2G3. 

264. 

Uredba o odprav; direkcije za autopromet pn Predsed- 
stvu  vlade LRS. 
Odredba o preprečevanju ia zatiranju nalezljive ohrome- 
losti prašičev. 
Navodilo o določanju in obračunavanju prevoznih c-lio-knv 
za izdelke z enolnimi cenami, veljavnimi 7» ibmočje Luid, 
ske   republike   Slovenije 
Pravilnik o poviških temeljne plače i>o službenih ;e<tih 
za uslužbence v poklicih sodnika oUr.iinega sodišča • 
sodnika okrožnega sodišča. 
Pravilnik o poviških temeljni- plače po službenih letin 
za  uslužbence  zdravstvene  stroke. 
Pravilnik   o   poviških   temeljne   plače   po  službenih   letih, 
O položajnih dokladah in   premijskih  dodatkih  in o hono- 
rarjih  za uslužbence prosvetno znanstvene stroke. 
Popravki. 

PËEZIDÏI LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

254. 

Na podlagi 3. točke 4. člena zakona o Prezidiju Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije in v zvezi z 
68. členom zakona o vottvah ljudsk.h poslancev v Ustavo- 
dajno skupščino Ljudske republike Slovenje izdaja •••- 

zidij Ljudske skupščine Ljudske republ ke Sloven .•• po 
predlogu vlade  Ljudske  republike Slovenije 

ukaz 
o razpisu dopolnilnih  volitev v Ljudsko skupščino 

Ljudske republike Slovenije 

1. Razpisujejo s'è dopolnilne vol.tve ljudskih poslan- 
cev v Ljudsko skupščino Ljudske republike Slovenije na 
ozemlju, ki je po mirovni pogodbi z Italijo priključeno 
k Federativni ljudski republiki Jugoslav j', kolikor pri- 
pada   to ozemlje   Ljudski   republiki  Slovenji. 

2. Volitve bodo v nedeljo dne 30. novembra 1947. 

3. Volitve bo vodila republiška volivna kom sija, ki 
je imenovana za volitve odboru.kov ljudskih odborov, 
in od nje za volitve odbornikov ljudskih odborov že 
postavljene okrajne volivne koinis je. 

4. Ta ukaz se prične izvajati z dnevom »bjave v 
^Uradnem listu LRS«. 

U.  št. 41/47. 
Glavno mesto Ljubljana dne LS. oktobra 1947. 

PREZIDU    LJUDSKE    SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE . 

Predsednik: Sekretar: 

France Lubej 1. r. Josip Vidmar L r 

255. 

Odločba 
Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine Ljudske 

republike Slovenje je na podlagi 3. točke svojega ukaza 
z dne 4. oktobra 1947 U. št. 37/47 o razpisu vol.tev ljud- 
skih odbornikov v krajevne ljudske odbore, v ljudske 
odbore mest, ki niso izvzeta iz okrajev, in v rajonske 
ljudske odbore v Ljudski republiki Sloveniji po predlogu 
vlade Ljudske republike Sloven je 

odločilo: 

Volitve ljudskih odbornikov v vse krajevne in njim 
enake ljudske odbore v okraj.h oziroma mest h bodo: 

1. dne 30.  novembra 1947: 

a) v glavnem mestu Ljubljani, 

b) v okrajih: Grosuplje, Jesen ce, Ljubljana-oko- 
lica, Maribor-okolica, Moz rje. Prevalje, Ptuj, Slovenska 
Bistrica, Konjice, Škoija Loka in Šmarje; 

2. dne 7. decembra 1947 v okraj h: 

Celje-okolica, Črnomelj, Kranj, Ljutomer, Novo 
mesto, Radgona in Trebnje! 

Ta odločba se prične izvajati z dnevom objave v 
.^Uradnem listu LRS«:. 

U. št. 42/47. 
Glavno mesto Ljubljana dne 18. oktobra 1947. 

PREZIDU    LJUDSKE    SKUPŠČINE 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 

France Luboj 1. r. 
Predsednik: 

Josip Vidmar 1. r. 
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REPUBLIŠKA VOUVM KOMISIJA LBS 

256. 

Odločba 
Republiška vol vna kouos ja LUS je na svop ~ej 

17. oktobra 1947 na osnovi 16. členu zakona « volitvah 
odbornikov ljudskih odbono Ljudske lepuiiLke Sloven.|e 
ter  na   predlog   pristojnih   okrajnih   izw-iludi   odoiiiov 

? k 1 e n i la . 

imenujejo  «e  sledere   okraine   \olvne   komuno: 

1. za okraj Jesenice: 

za predsednika: F i s 1 e r Jože. predhodnik okrainega 
sodišča Jesenice: 

za njegovega namestnika: (i a s a r Verko. pomo-'-n k 
poverjenika  za   pro-veto  pri  01.0 Je-ooa-e. 

za tajnika: Zupančič Jo/o. pravni referent OLO 
Jesenice: 

za njegovega uatnestmka" Bajt Jano/, -i-kietai 
agrarne  komisije  OLO Jesenice: 

za člane: 
Prešern Martin, personalni reloroel •)1,• ,!o-"- 

nice; 
za njegovega namestnika: Zor man Stane, relerent 

za  cene pri OLO Jesenice. 

Marinček Pavel, referent /a hk\ pn OI.O Jese- 
nice; 

za njegovega namestnika: Verhovšek Pavla. 
uslužbenka OLO Jesenice; 

Talar Jože. referent za tnrzem n gosHn-Ko i>r 

OLO Jesenice: 
za njegovega namestnika- Vov k Jelka, uslužbenka 

OLO Jesenice. 

2. xa okraj Kamnik: 

za predsednika- K e r è Ixnro. predsednik" okorne- 
ga sodišča Kamnik: 

za njegovega namestnika: M i k I in č i č Franc. -r,-,l- 
nik okrajnega sod'šča  Kamnik: 

za tajnika: Ju v ari Stanko, m/ai-ki pomoaid;. 
Kamnik: 

za njegovega namestnika: U I čar Tone. tehničn 
nameščenec^ Kamnik; 

za člane: 
Miku luž  Alojzij,  državni   nameščenec.  Kamnik; 

za njegovega namestnika: O r 1 j Stane, študent. 
Kamnik; 

Hlača   Vera, uslužbenka, Kamnik; 
za njeno namestnico: Racman Tilka, študentka. 

Kamnik; 

Drašček   Kristijan,  mizarski   pomočnik,  Kamnik; 
za  njegovega  namestnika:   Je ras   Josip,   gozdar, 

Kamnik. 
3. za okraj Kočevje: 

za predsednika: C e š a r e k  Franc, sodnik, Kočevje; 
za njegovega namestnika: Sveti č Janko, sodnik. 

Kočevje; 
za tajnika: Mik ulic Karol, predsednik 000F, Ko- 

čevje; 

/a  n logov ega  namestnika:  lic   Stane, državni usluž- 
benec.   Kočevje; 

•  za člane. 

Pahulje    Bla/.,   državni   uslužbenec,   Kočevje; 

za   njegovega    natue-tnka.   S;iffl<a    Alojzij,    kmet, 

';• M«". 

H i ii d ii ••    Pavla, dr/avna   uslužbenka.  Kočevje; 

/,i   t > 11 • t ; • - _' :  namestil ka    K o n l a <l i    Leopold, dr/av- 
0      i! i'.   II.'i        O   i' l", |0. 

Ii , g 1 o !    I\ai!.   <fižavui ualiižuenec, Kočevje; 

/a   ii|>-g!ivoga   name.-lnika:     Kmet      Herman,  šolski 
nadzoru k   v   p..   I'ibii.ca. 

1    za okraj  Konjice: 

/i   predsednika.  Sok    Franc,   predsednik  okrajnega 
sfidi      ,i.   Slov.   Koli' Ce. 

/a v. •L'OVOLI., mo.i     lo,MI. J o i o li lìado, lajn.k okraj- 
ii"ü,i   siid.sca.   Slov     Koni ce: 

/a   la|iika:    1  ilel|   Juli|,   šolski    nadzornik   v   Slov. 
l\on, i .ili. 

/a  ii.i'^" o'/ii  M,M]ii'-iii;ka: (ierkmaii  Alojz ja.  na- 
nii'sci'iika.  Sl-••     Koniice; 

/ i   "lane • 

Bercio    .VIirò.   nameščenec.   Slov    Konjice: 

/a  njo'.oneya   namestil ka:   \ al'šer  Srečko,   usluž- 
bence  Ni!.  Slov    Konjice. 

kep,    na    Pavla,   naineščenka.   Slov.   Konjice: 

za   nj'MK ga   muiio-tnika:   Š a r I a h   Jože,   poslovodja, 
Slov     Kraljico; 

v I ! a /   » •  d >    d. I     •',     slov     Koti| , o; 

/.i   o:"''  * e....   po'ir^'ii k.i    strile   Ivo.   nameščenec, 
•»\     Konjice 

'•>. za   «Kraj  Ljutomer: 

/a    preo-edn.ka.    Z a v a š ti i k    Franc,    predsedn k 
okraio'",oi   ~od,-ča    Idulomet; 

za  ;i;(go\ega   namestnika:   II o iva I    Koloinan.  sod- 
nik   ,,kra.|iiega  sodila  v   Ljutomeru-, 

/.:  lajn ka:   Pivec    Franjo,   uslužbenec OLO,   Ljuto- 
i,i a . 

za in.ogovega nuioosLn.ka: Tavčar Avgust, delavec, 
Ljutomer; 

za člane: 

Ša li ja n Stidan, delavec. Ljutomer; 

za   njegovega   namestnika:   Novak   Stane,   trgovski 
pomočnik, Ljutomer; 

D i m n i k   Marica, trg.  pomočnica,  Ljutomer; 

za   njeno  namestnico: S t rezek  Siva,  gospodinja, 
Ljutomer; 

Masten  Franc, delavec, Ljutomer; 

za   njegovega   namestnika:   I) e r n i k o v i č   Tončka, 
uslužbenka OOOF.  Ljutomer. 

•. za okraj Rakek: 

za "pied.-odtoka:    d r    K erši è   Belizar.   predsodn k 
okrajnega   srd    'j.   Ilakek: 

za  njegovega namestil.ka: Truden  Anton, sodnik, 
' Kakekj 
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za tajnika: Herblan Janez, personalni referent 
01*0 Rakek; 

za njegovega namestnika: 2nidaršič Jože, tajnik 
ÜLÜ Kakek; 

za člane: 
Ur bas   Ludvik,  predsednik OLO Rakek; 
za njegovega namestnika: Janež Pavla, članica 

OOOF Rakek; 

Harmelj   Ivo, državni uslužbenec, Rakek; 
za njegovega namestnika: Z i g m u n d Ivanka, po- 

verjenik  pri 01 LO Rakek; 

Mlakar Ančka, državna uslužbenka, Rakek; 
za njenega namestnika: Klemene Frane, državni 

uslužbenec, Rakek. 

7. za okraj Slovenska Bistrica: 

za predsednika: dr. Tribnik Drago, predsednik 
okrajnega sodišča, Slov. Bastrica; 

za njegovega namestnika: N a h t i g a 1 Milan, sod- 
nik okrajnega sodišča, Slov. Bistrica; 

za tajnika: Krajnčič Ivan, šolski nadzornik, Slov. 
Bistrica; 

za njegovega namestnika: Gorenšek Valerija, 
prosvetni referent, Slov. Bistrica; 

za člane: 
Kovačič   Ivan,   šef   notranjega   odseka   pri   OLO 

Slci   Bisinca; 
/:i njegovega namestnika: Lado var Roman, usluž- 

bcniv 01/) S!o\. BiMrica: 

Legat   Riko, upravnik žage »Pohorje«; 
za njegovega namestnika: Prime  Anton, uslužbe- 

nec OLO Slov. Bistrica; 
Kosi  Vida, org. sekretar OF, Slov. Bistrica; 
za njeno namestnico:  V r h o v š e k Jelka,   pr'-1-\1- 

nik okrajnega odbora AFŽ, Slov. Bistrica. 

8. za okraj Krško; 

zu predsednika: Lokovšek Mirko, predsednik 
okajnega sodišča, Krško; 

/.a njegovega namestnika: Rozbaud Jelka, sodnica 
okrajnega sodišča, Krško; 

za tajnika: P r e s k a r Jože, predsednik NK pri OLO 
K rško; 

za njegovega namestnika: Račič Tone, predsednik 
okraje agrarne komisije, Krško; 

za člane: 
P e š a k Ivo, tajnik OILO Krško; 
za njegovega namestnika: Oc e pek  Roman, perso- 

nalni referent pri OILO Krško; 

Vučanjk Franjo, pomočnik poverjenika fin. od- 
seka OILO Kršk<;; 

za njegovega namestnika: Vahčič Jože, tajnik Na- 
proze, Krško; 

Kozinc Justi, referent za prosveto pri OILO 
Krško; 

za njenega namestnika: Cernoš Anton, tajnik 
OSS-a, Krško. 

9. za okraj Skofja Loka: 

za predsednika: Kovač Ciril, sodnik okrajnega 
sodišča, Skofja Loka; 

za njegovega namestnika: A h lin Franc, uslužbenec 
okrajnega sodišča, skofja Loka; 

za tajnika:  Cepin   Jože,  uslužbenec, Skofja   Loka; 
za  njegovega  namestnika:   Konic  Siane,  delavec, 

Skofja Loka; 

za člane: 
H r i b e r n i k Stanko, profesor, skofja Loka; 
za njegovega namestnika: Jamar Jeja, profesorica, 

Skofja Loka; 

Gostiša Alojz, upravnik doma slepili, skofja 
Loka ; 

za njegovega namestnika: Gostiša Smilja, profe- 
sorica, Skofja Loka; 

Bevk   Minka,  nameščenka  M LO,  Skofja  Loka; 
za   njenega   namestnika:   Bačnar   Vinko,    čevljar, 

Skofja  ix)ka. 

Štev. 3/2—47. 
Ljubljana dne 18, oktobra 1947 

REPUBLIŠKA  VOLIVKA  KOMISIJA 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

UREDBE. ÖDBEBBE. NAVODILA • 01L0ĆBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLiKh, SLOVENIJE 

257. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
in 1, člena zakona o pooblastilu vlade LRS za izdajanje 
uredb na področju narodnega gospodarstva z dne 23. ja- 
nuarja 1947 (Ur. list LRS št. 22/547) izdaja vlada Ljud- 
ske republike Slovenije po predlogu ministra za trgovino 
in pre&krbo 

uredbo 
o ustanovitvi uprave za odkup pri ministrstvu zu 

trgovino in preskrbo 

1. člen 

Pri ministrstvu za trgovino in preskrbo se ustanovi 
uprava za odkup. 

Sedež uprave je v Ljubljani. 

2. člen 
Naloge uprave so: 
1. da pripravlja gradivo za sestavo osnovnih planov 

odkupa, da obdelava splošni zvezni plan odkupa, da iz- 
deluje plane odkupa tistih kmetijskih proizvodov, ka- 
terih planiranje spada v pristojnost LRS in da izdeluje 
plan odpreme v notranjost svoje republike; 

2. da po osnovnem odkupnem planu kmetijskih pro- 
izvodov izdeluje operativne izvršilne odkupne plane po 
vrstah proizvodov in po okrajih; 

3. da vodi direkcijo odkupnih podjetij; 
4. da vodi kampanjo odkupa kmetij.-k'li pi "izvodov 

v republiki in glede tega organizira in vodi operativni 
razvid; 
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5. da izdeluje plan odkupne mreže in plan kadrov 
v odkupnem aparatu; 

6. da izdeluje predloge za plan sezonskih kreditov 
in upravlja sklade za izenačenje cen; 

7. da nadzoruje izvajanje odkupa in veeh predpisov, 
ki sp nanašajo na odkup; 

8. da opravlja organizacij-ko in instruktorsko službo 
za ves odkupni aparat, da skrbi za organizacijo uprav 
za odkup pri okiajmh izvršilnih odborih, jim nudi pomor 
pri delu in skrb; za vzgojo kadrov v teh upravah; 

9. da spremlja trgovanje s kmetijskimi proizvod} m. 
trgu in predlaga predpise za ureditev trgovine e kmetij 
ekimi proizvodi. 

3. člen 

Upravo za odkup vodi direktor, ki je neposredno 
odgovoren ministru za trgovino in preskrbo za vso 
delo pri odkupu, obenem pa tudi zvezni upravi za odkup 
pri zveznem ministrstvu za '-govino in preskrbo. 

4. člen 

Uprava ima tale notranji ustroj: 
1. sekretariat, 
2. urad ta operativni razvid, 
3. planski sektor • potrebnimi «kupinami planov 1er 

planskim razvidom in statistiko. 
4. operativni sektor z odkupnim: podjetji in s sku- 

pino dispečerjev za odkup posameznih kmrf\klh 
proizvodov in z oddelkom za organizacijo in in 
struktorstvo. 

5. člen 

Uprav načeluje direktor, posameznim sektorjem pa 
pomočniki direktorja. 

Direktorju imenuje in razrešuje minister za trgovino 
in preskrbo v sporazumu s pred-edukcin vlade LIÌS ni 
zveznm ••••••• za trgovino in preskrbo. . 

Pomoril,ke direktorja imenuje in razreši minister za  j 
trgovino in  preskrbo v eporazumu s  predsednikom  vla- 
de LKS. 

Drugo osebje uprave postavlja in razreši direktor 
sr sporazumu z ministrom za trgov no in preskrbo. 

6. člen 

Direktor, pomočniki direktorja za posamezne sektor 
j* in sekretar *e»tavljajo kologij uprave. 

Kolegij je posvetovalni organ direktorja, ki ga ta 
eklicuje na posvet o vseh važnejših tehničnih vprašanjih, 
vainejiih vprašanjih operativnega vodstva in načelnih 
vprašanj h, kakor so sestava plana, ureditev podjetj, skle- 
panje važnejših pogodb, racionalizacija, rekonstrukcija, 
osnutki pravnih predpisov in podobno. 

Ce se direktor ne strinja < predlogom kolegija, sme 
vsak član kolegija zahtevati, da odloči min s!cr za trgo- 
vino in picškrLo LRS. Vendar Uka jahte , zadrži 
izvrš.tve direktorjevega naloga. 

7. člen 

Uprava  ima svoj lastni  predračun dr.. in iz- 
datkov,   ki   pride  v   predračun   ministrstva   za   trgovino 
in preskrbo v koematih zneskih dohodkov  in izdatkov. 

8. člen 

V letu 1947 bo razpolagala uprava s proračunskimi 
sredstvi, ki jih da na razpolago minister za finance LRS. 

9. člen # 

Natančnejše dobrin; o organizac ji. delu in poslovanju 
uprave in posameznih sektorjev izda minister /-a trgovi, 
no m preskrbo po predlogu uprave. 

10. člen 

Ta urerloa velja od dneva objave v >Ura.lnem listn 
LRSt. 

S—zak. št   S-Ö14. 
Ljubljana dne 4. oklobra 1947. 

M n'-tor 
za trgov no in preskrbo LRS:        Predsednik vlade  LRS: 

Repič Viktor 1. r. Marinko Miha 1. r. 

258. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
z dne 23. I. I'd 17 (l.'r. list LRS št. 22/5-47), izdaja vlada 
LRS   pj predlogu   m nistra  za   ljudsko  zdravstvo 

uredbo 
o i; ,i'i;iovi(vf ;:h\no (!irck(;:o za nabavo in razdelje- 
vali",« hUiiiu lìicga  Idilli  pri  ministrstvu   za   ljudsko 

zdravstvo LRS 

1. člen 

Pri nrn'-iMui za ljudsko zdravstvo LRS se ustanovi 
'davna d.relL;ijj Lì rutilavo in razdeljevanje sanitetnega 
blaga. 

<;]:.*>"• ,'.'••-'• •":] j» n;i t al'vn' upravni voditelj držav- 
(•'']   '"   ; :   , '      ì   .;' :>!'-' < "a   pomena,   ki   se 
;.'     /i-  {-y :\ /. ;   ...I     •'1' : ' •:• d -k mi  in  labora- 
I- :• l '• m I "m ' "' ':nii;, zdrav Inimi zelišči in sanitet- 
nim  i lagoni ••!( 'i. 

Sede/, glavne  diekc.je je  v   Ljubljani. 

2. člen 

Glavna d',\'d\ i'a za ni-.b.ivo in razdeljevanje sanitet- 
nega blaga ima pi ~d ii.ost, ki je z zakoni in uredbami 
•f'aiia «jperai.viiiii upia.nim vedileljem državnih gospo 
d a rs k ili  podjr-t.j. 

'.). člen 

Glavna dd-r-V- ja za nabavo in razdeljevanje sanitet- 
nega blaga je pod neposrednim vodstvom min stra z3 
ljudsko zdrav dvo  LRS. 

4. člen 

Glavni direkciji načeluje glavni direktor, ki nepo- 
sredna \od' v.-e delo direkeje. Za svoje delo je glavni 
direktor odgovoren  ministru za ljudsko zdravja. 

5. člen 

Glavna direkcija ima: 
1. sekretariat, 
2. planski sektor, 
3. komercalni sektor, 
4   kadrovski sektor, 
5. rev.zijsko knj go vodstvo. 



Stev. A: Strai 

fi. člen 

Sekretariat, ki mu načemje sekretar, vodi pravne in 
splo'ne  zadeve  glavne   d.rekcije. 

Zadeve plan rama vodi d.rektor za plan, ki je hkrati 
tudi namestnik glauiegu direktorja, komercalne zadeve 
kornere alni direktor, kadrovske zadeve pa direktor za 
kadrovski sektor. 

7. člen 

Glavnega dreklorja, direktorja in sekretarja imenuje 
minister /.a ljudsko zdravstvo LKS v sporazumu e pred- 
sednikom vlade LRS, drugo osebje nastavlja glavni 
direktor. 

8. člen 

Glavni   direktor,   direktorji   in  sekretar  sestavljajo 
kolegij d.reke,je 

Koleg.j je posvetovalni organ glavnega direktorja, 
ki ga -ki ciiic na posvet o v-eh važnejših tehničnih vpra 
šanj'h, važnejših vprašanjih operativnega vodstva in o 
načelnih vprašanjih, kakor so sestava plana, organizacija 
podjetij, sklepanje važnejših pogodb, racionalizacija. 
OMintki  pravn h   predpisov  in  podobno. 

Če se glavni d rektor ne stnnja s predlogom kole- 
g'ja, sme vsak član kolegija zahtevati, da odloči minister 
za ljudsko zdravstvo LRS. Vendar taka zahteva ne zadrži 
izvršitve  naloga glavnega direktorja. 

9. elen 

Glavna direkrja vod' knjigovodstvo iu upravo po 
načelih, ki vc'j:;;o  za državna gospodarska podjetja. 

10 člen 

Potrebe svojega poslovanja krije glavna di reke'ja 
iz prispevkov podjetij, ki so pod njenim operativn m 
upravnni vodstvom. Višino prispevka, ki ga plačajo 
podjetja, odobri minister za ljudsko zdravstvo LRS v 
sporazumu z ministrom za finance LRS in se določi s 
f.nančn.m  planom  podjetij. 

Kolikor prispevki podjetij ne lodo zadostovali, 6e 
potrete  l'inaiirirajo iz proračuna  LRS. 

11 člen 

Financiranje za leto 1047 se opravlja iz proračunskih 
eredstev, ki jih da na razpolago minister za finance LRS, 
če prispevki  podjetij ne bodo    zadostovala. 

12. člen 

Natančnejše določbe o organizaciji in poslovanju glav 
ne direkc je ?.v nabavo in razdeljevanje sanitetnega blaga 
in o pooblastilih glavnega direktorja in direktorjev pred 
p.še minister za ljudska zdravstvo LRS. 

13. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRS«. 

S--zak  516. 
Ljubljana dne 4. oktobra 194? 

Min ster 
za ljudsko zdravstvo: Predsednik vlade LRS: 

Dr. Ahčin Marjan 1. r. Miha Marinko 1. r. 

259. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
v zvezi z ukazom Prež dija Ljudske skupščine LRS z dne 
26. julija 1947 U. št. 23/47 o ustanovitvi ministrstva za 
lokalni promet VLRS izdaja vlada  LRS 

uredbo 
o odpravi  direkcije  za  avhspromet pri   predse! ,vu 

vlade LRS 

1. člen 

Direkcija za avtopromet pri predsedstvu vlade LRS 
se odpravlja kot samostojna ustanova in pre'de v '•'»i-rti 
v sestav  m nistrstva  za  lokalni  promet   VLRS. 

2. člen 

Ministrstvo za lokalni promet prevzame v svojo pri- 
stojnost vse zadeve bivše d rekcije za avtopromet. 

3. člen 

Ministrstvo za lokalni promet VLRS dobi na raz- 
polago vse o.-ebje in arluv b.\se d rekcije za avtopromei 
in bo tudi upravljalo vse njeno premoženje. 

4. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Stev. S -zali. 566. 
Ljubljana dne 14. oktobra 1947. 

M ni-ter 
za lokalu, promet 1 RS: Predsednik vlade LRS: 

Borštnar Jož«' 1. r. Miha Marinko L. r. 

260. 

Na podlagi 19. točke 44. člena ustave LRS • 1. člena 
zakona o pooblastitvi vlade LRS in njenih članov za 
določanje kazni za upravne prekrške izdaja vlada LRS 
po predlogu ministrstva za kmet jstvo in gozdarstvo LRS 

odredbo 
o preprečevanju in zatiranju  nalezljive ohromelosti 

prašičev 

1. člen 

Nalezljivo ohromelost prašičev bodo v okuženih kra- 
jih preprečevali m zatirali okrajni (mestni) izvršilni 
od..ori (točka b/5 28. čin splošnega zakona o ljudskih 
odbor.h) po predpisih te odredbe. 

2. čleu 

Okraje, ki so okuženi z nalezljivo ohromelostjo pra- 
šičev, bo ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 
objavljalo v »Uradnem listu LRS«. 

3. člen 

Prepovedan je vsak promet z živimi prašiči iz oku- 
ženih okrajev v neokužene in v okuženih okrajih iz oku- 
ženih krajev / neokužene. 

Narodna milica mora prepre<vr tudi vsak prevoz 
ali pregon zdiavih živih prašičev skozi okužene kraje. 
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4. člen 

Vsak primer nalezljive ohromelosti prašičev je last- 
nik dolžan takoj prijavit; krajevnemu ljudskemu odboru, 
krajevni narodni milici ali neposredno pr.stojncmu vete- 
rinarju. 

5. člen 
Vsi bolni prašič., pri katerih je veterinar ugotovil 

nalezljivo ohromelost, se morajo zaradi zakola živi od- 
dati v najbl./jo kontumačno klavn.co 

Kontumaène klavnice morajo skrbeti za takojšen. 
prav.len  in   brezplačen  odvoz  takih   praščev. 

Če odvoz živih, za nalezljivo ohromelostjo bolnih 
prašičev v kontumačno klavnico ni mogoč, odredi pri- 
stojn- veterinar zakol na domu. V takem primeru se 
mora v njegovi navzočnosti in pod njegovim nadzorstvom 
slanino stopiti, meso s kožo in kostmi prekuhati ali pre- 
peci, kri in drobovina uničiti (zakopati). 

6. člen 
Po ugotovitvi nalezljhe ohromelosti bo veterinar za- 

ščitno cepil v strnjen.h vaseh vse zdrave prašiče, v 
nestrnjenih naseljih pa samo zdrave prašče na ogrože- 
nih domačijah. To cepljenja je obvezno in brezplačno. 
Na okuženih domač jah opravi veterinar cepljenj" samo 
z lastnikovo privolitvijo. 

7. člen 
Okužene domačije so dolžni njih lastn k. razkužiti 

po veterinarjevih navod.lih in pod niegov.m nadzorstvom. 
Razkužene domačije in domačije, v kater h so bili 

prašiči zaščitno cepljeni, ostanejo po razkužbi oziroma 
cepljenju 21 dni pod zaporo. Če se v tem času v kraju 
ne pojavi noben nov primer bolezni, razglasi okrajni 
(mestn:) izvršilni odbor, da je v kraju bolezen prenehala 
in da kraj ni več okužen. 1er 1" na/nam na krai'-viio 
običajen način. 

Da okraj ni več okužen, bo m nMr>tvo za kinolij^lvo 
in gozdarstvo LRS objavilo v »Uradnem listu LRS*, ko 
v okraju ne Lo več nobenega okuženega kraja. 

8. člen 

Za izvajanje te odredbe potrebne predpise in navo- 
dila bo izdajalo ministrstvo za kmetijstvo In gozdarstvo 
LRS. 

9 člen 

Kdor prekrši določbe te odredbe ali na njpni podlag 
izdane   predpise,   bo   kaznovan   i.  denarno    kaznijo    do 
1.000  d narjev   ali   s   kazn jo   pruduta   dela   brez   od- 
vzema prostosti do 2Û dni, kolikor dejanje ni kaznivo po 
strožjih predpisih. 

Denarne kazni gredo v korist okrajnih (mestnih) 
ljudskih odborov za preprečevanje živalskih kužnih bo- 
lezni. 

10 člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. S tem dnevom nehajo veljati odredbe ministrstva 
za kmetijstvo In gozdarstvo LRS o zatiranju nalezljive 
ohromelosti pri praš.č h (Ur, I. LRS št. 241/61 16) in na 
njeni podlagi izdani ukrepi in navod la. 

Štev. 8—zak. 464 
Ljubljana dne 26. avgu«ta 1947. 

Minister   za   kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Ing. Jože Levstik 1. r. Miha Marinko 1. r. 

261. 

Va podlagi IS. odstavka obvezne razlage MI navodila 
fJ<^p. d.u ->k.';ja ^\ota FLii.J /,.i uporabljanje drugega 
ods-bnka 1(1. ciona uredbe o enolnih conah in za obraču- 
navanje provoznih stroškov, ki gredo v breme proizvajal- 
nih podjelu, z dne H. februarja 1017 (Uradn; list FLR.T z 
dne 14.   M.   1017 -t   11.V14     17)    zdaia  vlada   LRS 

navodilo 
n določanju in obračunavanju prevoznih stroškov za 
izdelke  /,  enotnimi  cenami,  veljavnimi  ••   območje 

Ljudske republike Slovenije 

1. člen 

Pri izdelkih, za katere se določajo enotne cene. ve- 
ljavne za v-e območje LRS, bod IM kot proizvajalčeve pro- 
dajne cene, kot cene v prodaji na debelo, ali kot cene 
v prodaji na drobno, gredo prevozni stroški od proizva- 
jalca do železniške postaje, ki je najbližja potrošn.koveinu 
kraju, v proizvajalčevo breme, kolikor za določene izdel- 
ke ni drugače predpisano. 

2. člen 

Med prevozne stroške se štejejo stroški  za: 
1. odvoz iz skladišča pro.zvajalca na njegovo nakla- 

dalno postajo, 
2. pre\o/. po železnici, 
'•). zavarovanje  blaga  med  prevozom, 
4. vračanje   transportne  zaobale,   ki  jo   proi/.vaialec 

/.allieva nazaj ali mora sprejeti nazaj od kupca 

3. člen 

Za ol/račiin preveza po železnici v povpro. iii prevo- 
zni p"i-ia\h,.     uporabi,;! redno tovorna /ele/.iu-ka !!iili, 

Ce pa u 'i'/." '.ihlevam r< 'îi.'-i n in kt'ilunie^a trgo- 
vanja glede na vr-lo • kakovi,->l blaga pospešen način 
prevoza z železnico (brzovozni, ekspresni), ali celo pre.,iz 
s tovor n m avtomob lom ali po pošti, se upurablji /.a 
podlago oi računa povprečni' prevozne postavke tarifa 
ustreznega prevoza. 

Ce zahteva odjemalec namesto rednega in običa'.iega 
prnvi-'.a hitrej'i ;u dražji prevoz, plača razliko v prevoz- 
nih siro-kih odjemalec. Te razlike odjemalec ne sme 
vračunati v prodajno ceno. 

Isto ve'ia v primeru, če proizvajalec zarad' izjemnih 
razmer iu da ne bi nastala zamuda v odpravi blaga pri 
njem, uporabi v kupčevo korist namesto rednega pospe- 
šen način prevoza, pa se s kupcem zaradi nujno.-ti ni mo- 
gel poprej sporazumeti o izrednem načinu prevoza. 

4. člen 

Za redno podlago obračuna prevoza po železnici v 
povprečni prevozni postavki se uporablja tarifa za vagon- 
ske pošiljke. Volja, da je povprečna prevozna postavka 
določena za vagonsko pošiljko, če v določitvi cene ni dru- 
gače določeno. 

Če pa je blago take vrste, da ga je treba redno po- 
šiljati v manjših kot vagonskih ali kosovnih pošiljkah, ali 
če se kupec pogodi za odpremo izpod redne količino za- 
radi tega, ker mu je bila dodeljena manjša količina, so 
uporabi za obračun povprečne prevozne postavke tarifa, 
ki ustreza dejansko odpremljeni količini. 

Pri vseh drugih dobavah izp J redne količino plača 
nv.Hko ve jih prevo-nih ~troškov kupec, ki jo ne sme 
vračunati v prodajno ceno. 
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V dvomljivih ali spornih primerih odloča o obsegu 
red;ie  količine organ,  ki  je   pristojen  za določanje cen. 

5   člen 

Prevozni stroški po 2. členu tega navodila se izra- 
čunajo za določeno enoto zadevnega izdelka ali za sku- 
pino izdelkov in pridejo v kalkulacijo cene v tistem zne- 
sku, ki ga pristojni organ normira kot povprečno pre- 
vozno postavko. 

6. člen 

Ti prevozni stroški gredo v proizvajalčevo breme in 
6e knjižijo na račun njegovih prodajnih stroškov. 

7. člen 

Proizvajalna podjetja upoštevajo normirano pov- 
prečno prevozno postavko v svojih kalkulacijah v polni 
lastni ceni kot poseben element prodajnih stroškov pod- 
jetja, in elcer pod imenom >povprečni prevozni stroški«. 

8. člen 

Kalkulirane (obračunane) normirane prevozne stroške 
knjižijo proizvajalna podjetja v breme posebnega konta 
v 4. razredu v korist ustreznega konta »obračunani pre- 
vozni  stroški« v 2. razredu. 

Plačane prevozne stroške knjižijo proizvajalna pod- 
jetja v breme zadevnega konta »plačani prevozni stro- 
ški« v 2. razredu v korist ustreznega konta v 1. razredu. 

9. člen 

Ob koncu vsakega obračunskega razdobja, najpozneje 
Pa vsake tri ••;•• \ nakažejo proizvajalna podjetja na 
redni bančni nuun svojega operativnega upravnega vo- 
ditelja razliko med višjimi kalkulirinimi (izračunanimi) 
in nižjimi plačanimi prevoznimi stroški v tem obračun- 
skem razdobju, to je terjatveni saldo ustreznega kontnega 
para v 2. razredu. Razliko med višjimi plačanimi in nižji- 
mi kalkuliranimi (izračunanimi) prevoznimi stroški, to 
je dolgovni saldo ustreznega kontnega para v 2. razredu, 
nakaže pristojni operativni upravni voditelj na redni 
bančni račun zadevnega podjetja. 

10. člen 

Operativni upravni voditelji morajo voditi natančen 
knjigovodstveni razvid takih nakazil (vplačil in izplačil) 
na svojem rednem bančnem računu posebej za vtako 
podjetje, ki je pod njihovim vodstvom. 

Operativni upravni voditelj obračuna ob koncu vsa- 
kega leta morebitno razliko med vsemi temi izplačili in 
vplačili v tem letu s proračunom organa, v čigar pristoj- 
nost spada operativni upravni voditelj. 

, 11. člen 

Za izdelke, za katere se enotne cene določijo z ve- 
ljavnostjo za vse območje LRS, se štejejo in veljajo kot 
normirane povprečne prevozne postavke po 5. členu tega 
navodila tisti znesle, ki so b,li v ta namen vzeti v poštev 
pri določitvi enotnih cen. 

Normirane povprečne prevozne pestavke določi or- 
gan, ki je pristojen za določanje cen, po predlogu opera- 
tivnih upravnih voditeljev in v sporazumu s plansko ko- 
misijo LRS in pristojnim ministrstvom. 

Če se določa enotna cena samo za izdelke enega 
podjeîja, se določijo normirane prevozne, postavke za do. 
ločeno eno lo vsakega takega izdelka, upoštevajoč ustrez- 

ne veljavne prevozne tarife, akupno količino proizvodnje 
in vse razdalje od podjetja do kiajev porazdelitve (tudi 
za območje izven LRS), po dejan»ki porazdelitvi in koli- 
čini iz 1. polletja 1947. in po določeni porazdelitvi za II 
polletje 1947. 

Ce pa se določajo enotne cene za izdelke več podjetij, 
izdelajo predlog za določitev normirane povprečne pre- 
vozne postavke operativni upravni voditelji na podlagi 
podatkov podjetij. 

12. člen 
Normirane povprečne prevozne postavke sporoči or- 

gan, ki je pristojen za določanje cen, proizvajalnim pod- 
jetjem po njihovih operativnih upravnih voditeljih. 

18.   člen 
Normirane povprečne prevozno postavke, določene in 

sporočene po določbah tega navodila, veljajo za vsa proiz- 
vajalna podjetja, ki izdelujejo izdelke, za katere so te 
povprečne postavko določene in za katere veljajo v ob- 
močju LRS enotne cene. 

14. Člen 
Vsa podjetja, ki doslej prevoznih stroškov za izdelke 

z enotnimi cenami, veljavnimi za vs-e območje LRS, niso 
še obračunala na način, ki ga predpisuje to navodilo, 
morajo napraviti tak obračun najkasneje do konca ok- 
tobra 1947. leta. 

Z dnem, ko dobi veljavo to navodilo, prenehajo pro- 
izvajalna podjetja za izdelke, za katere je že določena 
enotna cena, knjižiti obračunane in dejanske prevozne 
stroške na dotedanjih razvidnostnih računih teh etroškov 
in plačevati (saldo teh računov na zbiralni račun oziroma 
račun republiške razlike. Od tega dne dalje ravnajo glede 
teh izdelkov vseskozi po določbah toga navodila. 

15. člen 
To navodilo velja od dneva objave v >Ur<adnem listu 

LRS«. 
St. S-zak 532 
Ljubljana dne 19. septembra 1947. 

Minister Miba Marinko 1. r. 
za trgovino in preskrbo LRS:    Predsednik vlade LRS: 

Viktor BepiC 1. r. 

PRAVILNIKLODREDBE.MVODILfi.GBLGČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

262. 
Na podlagi 7. člena uredbe o prejemkih republiških 

državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih 
odborov (Uradni list LRS št. 242/42—47) predpisujem v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o poviških temeljne plače po službenih letih za usluž- 
bence v poklicih sodnika okrajnega sodišča in sod- 

nika okrožnega sodišča 
1. člen 

Povčški temeljne mesečne plače po službenih letià 
so v pravni strokj za •••••; 
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1. soJmka okrajnega sodišča, 
2. sodn.ka okrožnega sodišča. 

2. člen 

Pov.sk. piare /.a poki,ce. navedena v 1. členu tega 
t.i:.> a.  /nn-.i|o: 

u)  prvi   n  drilli   povišek  po 300,— din, 
b)  trotj.  povišek  400.—  din 
Plača - po v ~k ne -me presegati najvišjega /.noska 

P';>"\ 1- je /.a ti-ti poklic določen v 3. členu uredbe o 
pivjoiik li r"pdb|,-k li državnih uslužbencev in državnih 
uslužbencev  liii'J-kih odborov. 

3. člen 
c.i- /.a priznanje poviška v presledku treh do potih 

let d',Ion min.štor /.a pravosodje po poprejšnji pribavi 
mnenia predsednika sodišča, pri katerem uslužbenec dela. 

4. člen 

c"'e uslužbenec ne dobi poviška plače po petih letih 
sli,/bo v -\oiem pokl.cn. ima pravico ugovora. Pravico 
ugovora ,ma ob   -t.h  pogojih  tildi  sindikalna  podružnica. 

5 člen 

Ob pievedbi uslužbencev na plače po uredbi o pre- 
jemkih repubi.škili državnih uslužbencev .n državnih 
uslužbencev ljudskih odborov, se plača s poviški določi 
takole: Za podlago -e vzame plača poklica, v katerega je 
ii-lužbenec pieveden. tej plač. p'a so dodajo povwki po 
skupnem štev lu dejanskih sluzhenih let vsakega posa- 
me/.nega uslužbenca, računajoč za vsak povišek po pet 
let Temeljna plača i |K)viski po .-lužbenih letih pa ne 
sme presegati najvišjega zneska plače, ki je za tisti poklic 
določen v 3. členu uredbe o prejemkih'republiških dr- 
žavnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih 
od borov. 

(i. člen 

Ta prav:ln k velja od dneva objave v .Uradnem 
1 slu  IT'S'. 

Š!ev.  111-771/47. 
I jubljana dne  15. oktobra  1947. 

Minister za pravosodje: Predsednik vlade LRS: 

dr. Jože Pokorn 1. r. Miha Marinko 1. r. 

263. 
Na podlag. 7. člena uredbe o prejemkih ropu 1 škili 

državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih 
odborov (Uradni 1st LRS št. 242/42—47) predpisujem v 
sporazumu  s  predsednikom  vlade  LWS 

pravilnik 
o poviških temeljne plačo po službenih lotili 

za uslužbence zdravstvene stroke 
1. člen 

Pov ski temeljne mesečne plače po službenih letih 
so za naslednje poklice v   zdravstveni stroki: 

bolničar, medicinski higienik, maser, otroška nego- 
valka, babica, medicinski tehnik, zobotehnik, zobar. zdrav- 
nik, zdravnik specialist, farmacevtski pomočnik in far- 
macevt. 

2. člen 

Pov'šk. plače za poklice iz prednjega člena znašajo: 
1. za   poklice:   bolničar,   med finski   higietrk.   maser. 

ot'-Kka  ••'.•••!1.•. i a hica.  medicinski tehnik, zobolehnik 
iiD laruiacevläki pomoćnik: 

a) prvi in drugi povišek po 300 dinarjev. 
b) tretji povišek 400 dinarjev; 

2. za poklice: zobar, zdravnik in farmacevt: 
a) prvi povišek 300 dinarjev, 
b) vsi nadaljnji  poviški  po 400 dinarjev: 

3. za poklic  zdravnik specialist:   vs,   poviški   po   Ô00 
dinarjev. 

Temeljna plača s poviški ne sme presegati najvišjega 
zneska lemeljne plačo, ki |e /a zadevni poklic določen 
v 3. členu uredbe o prejemkih republiških državnih 
uslužbencev .n državnih uslužbencev ljudskih odborov. 

3. člen 

Cas za podelitev poviska v presledku treh do potili 
let d o loč, starešina, ki je pristojen za naslavilev. po 
poprejšnjem mnenju starešine organizacijske enote, v 
kateri uslužbenec dela. 

4. člen 

Če uslužbenec ne dobi poviška plače po petih letih 
službe v svojem poklicu, ima prav co ugovarjati pri pr.- 
stojnem starešini. Pravico ugovora ima ob istih pogojih 
tudi sindikalna organizacija. 

.">   člen 

üb prevedbi uslužbencev na plače po uredbi o pre- 
jemkih republiških državu,h uslužbencev :n držav u li 
uslužbencev ljudskih odborov se temeljna plača s po- 
viški določi takole: za osnovo se vzame plača poklica, v 
katerega je uslužbenec preveden, na to osnovo pa se do- 
dajo pov.ški po skupnem številu dejansk h službenih let 
vsakega posameznega uslužbenca, računajoč za vsak povi- 
šek po pet let. Temeljna plača s poviški po službenih letih 
pa no sme presegati najvišjega zneska plače, ki je za 
zadev-r poklic dr ločen v 3. členu uredbe <, ; (>j • mhiii 
republiških dr/avnih Uslužbencev in dr/avn h uslužben- 
cev Ipidsk h odborov. 

(j. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS^. 

Štev. pers 6396/1—47. 
Ljubljana dne 15. oktobra 1947. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Dr. Marjan Allein 1. r. Miha Marinko 1.  r. 

264. 

Na podlagi 2., 7., 22. in 29. člena uredbe o prejemkih 
republiških državnih Uslužbencev in državnih uslužben- 
cev ljudskih odborov (Uradni list LRS št. 242/42—47) 
predpisujem sporazumno z ministrom za finance LRS 
in z odobritvijo predsednika vlade LRS 

pravilnik 
o poviških temeljne plače po službenih letih, o polo- 
žajnih dodatkih in premijskih dodatkih in o hono- 

rarjih za uslužbence prosvetno-znanstvene stroke 

1. člen 

Po drugem odstavku 37. člena zakona o državnih 
i!-li'/beuc'h se uvedejo poviški temeljne mesečne plače 
za naslednje poklice v prosvetno-znaustveni stroki; 
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vzgojitelj, 
učitelj, 
strokovui  učitelj, 
predmetni učitelj, 
profesor srednje šole in 
profesor v.šje šole. 

2. člen 
Povišek plače za poklice iz prednjega člena znasa 

od 300.- do ono — din mesečno in se daje v časovnem 
presledku :j do à  let dejanske službe  v  istem  poki cu. 

3. člen 
Poviški plače za poklice iz 1. člena tega pravilnika 

znašajo: 
1. prvi povišek 300 din, 
2. vsak  i-ai.V. .i pcvi;ek  po 400 din, 
3. vsi   pov.ški  za profesorje  višj h  šol   po 500 din. 
Plača z vsemi poviški za poklice vzgojitelja, uči- 

telja in strokovnega učitelja ne sme presegati naj- 
višje   meje 5Ü(X) din 

/.a predmetnega  učitelja  .....      5500    ,. 
za profesorja srednje šole     .     .      . 
za profesorja višje šole   .... 

5800 
6500 

4. člen 
Čas za podelitev poviška plače v mejah od treh do 

petih let dolo;\ starešina, ki je pristojen /a nastavitev, 
po poprejšnjem mnenju starešine organizac.jske enote, 
v kateri uslužbenec dela. 

Uslužbenec ima pra\:co ugovarjati pr pri-tojnom 
staii"> ni, če ne dobi poviška plače To pravico ina tudi 
sindikalna organizac ja. 

5. člen 

Položajni dodatek se uvede za naslednje položaje: 
upravnik ustanove za predšolsko in šolsko vzgojo; 
upravitelj osnovne šole; 
upravnik dijaškega doma; 
upravitelj sedemletke, ravnatelj nižje gimnazije, upra- 

vitelj šole za defektne otroke in posebne šole; 
šef odseka srednje strokovne šole; 
ravnatelj srednje šole; 
ravnatelj višje šole; 
starešina odseka visoke šole in fakultete; 
ravnatelj znanstvenega zavoda; 
dekan in prodekan fakultete aH visoke soie; 
rektor in prorektor vseučilišča. 

6. člen 

Pogoji za dosego položaja iz prednjega člena tega 
pravilnika so naslednji: 

za upravnika ustanove za predšolsko in šolsko vzgojo 
— da je med boljšimi vzgojitelji ali učitelji, da ima stro- 
kovni izpit in pedagoško prakso; 

za upravitelja osnovne šole — da je med boljšimi 
učitelji, da ima strokovni izpit in učiteljsko prakso; 

za upravnika dijaškega doma — da je odličen pred- 
metni učitelj ali profesor srednje šole, da ima strokovni 
izpit in učno prakso; 

za upravitelja sedemletke, nižje gimnazije, šole za 
defektne otroke in posebne šole — da je med boljšimi 
predmetnimi učitelji, strokovnimi učitelji ali profesorji 
srednje   šole,  da   ima  strokovni   izpit  in  učno prakso; 

za šefa odseka srednje strokovne šole — da je odli- 
čen profesor določenega odseka srednje strokovne šole; 

/.a ravnalelia srednje šole -- da je odličen profesor 
srednje šole, da ima strokovni izpit in učno prakso; 

za ravnatelja v šje šole — da je odličen proteso) 
višje šole ali znanstveni delavec z večletno šolsko pr.ikso; 

za starešino odseka visoke šole al. fakullcto - da 
je eden najboljših profesorjev tega odseka oziroma pa- 
noge znanosti a L umetnosti na fakultetah in visok h 
šolah, kjer >o taki odseki: 

za upravnika znanstvenega zavoda -- da je znan- 
stveni delavec v zadevni panogi znanosti ali   cneino^t ; 

za dekana ali prodekana fakultete ali visoke šole - — 
da je izvoljen iz vrst profesorjev fakultete ali v • "4>  ~c\<>: 

za rektorja ali prorektorja vseučilišča — da je izvo- 
ljen iz vrst profesorjev vseučilišča. 

7. člen 

Položaji iz 5. člena tega pravilnika se razporedijo v 
prvo in drugo vrsto. 

V prvo vrsto se razporedita tale dva položaut z na- 
slednjima zneskoma  funkcijskega dodatka. 

1. prorektor vseučilišča    .... 2.000 — <j n 
2. rektor   vseučilišča  3.0O0.— d n 
V drugo vrsto •• razporedijo tile položaji z nasled- 

njim:  zneski  položajnesja dodatka: 
1. upravnik ustanove za predšolsko in šolsko vzgojo 

od 200 do 500 din, 
2. uprav.tclj osnovne šole z največ 4 oddelki 200 d n; 
3. upravitelj osnovne šole s • do 10 oddelki od 

300.do 400 din, 
4. upravtelj osnovne šole z več kot 10 oddelki 500 

dinarjev, 
5. upravnik dijaškega doma cd 300 do 600 din, 
6. upravitelj  sedemletke,   ravnatelj   nižje   gimnazije,     *, 

upr;,\:i I: šoie za defektne otroke in posebne šele cd 300 
do (i')0 d n. 

7. šel' ud;eka srednje strokovne šole od 300 do 700 
din, 

8. ravnatelj srednje šole od 500 do 800 din, 
0. ravnatelj višje šole od 600 do 1000 din, 

10   -tarešina odseka visoke šole ali fakultete od 800 
do  1000  din, 

11. ravnatelj znanstvenega zavoda od 400 do 1500 čr:n, 
12. prodekan fakultete ali visoke šole od 800 do 1000 

din. 
13. dekan  fakultete ali visoke šole od 1000 do 1500 

din. 
8. člen 

Višina položajnoga dodatka v mejah najnižjega .do 
najvišjega zneska iz prednjega člena se določi po številu 
otrok v ustanovi, po številu oddelkov in po vrsti usta- 
nove. 

9. člen 

Premijski dodatek v mesečnem znesku od 10 do 30%> 
plače se lahko daje prosvetnim delavcem, ki z uspehom 
delajo: 

a) v oddelkih z dvema ali več razredi ali v več od- 
delkih; 

b) v oddelkih z velikim številom učencev: v ustano- 
vah za predšolsko in šolsko vzgojo, večrazrednih ali eno- 
razrednih oddelkih ali oddelkih za defektne otroke in 
posebnih šolah. 

10. člen 

Tisti, ki so ob pomanjkanju kvalificiranih uslužben- 
cev postavljeni za začasne vzgojitelje, začasne učitelje ali 
začasne predmetne uč'teljc v ustanovah za predšolsko 
vzgojo, v osnovnih šolah, v strokovnih šo'ah. v otroških in 
dijaških domovibj v sedenalotkah in nižjih srednjih šolah, 
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|»• ,»'ii,,•:> piejeiuke v znesku, določenem za pokLk, ki gii 
opra\ Ijaiü. 

11   člen 

ii'ìiioiar (Aj  ure /in.-a. 
1. na -m ..>,i!,h .i -M-uiijl) sciali za splošno izobraz- 

bo OJ 0.   do  i .hi e.ii, 
2. na  v:-j;li   = u ; a i i   iOu d n. 
Na v.nok li -Gì:)!' • biktihelah dob jo honorarno >pre 

jet il i OKOV u iu%i ,ii /i.jo-iveiii ili'lavi'i kot honorar naj 
vec TU'Vu piace ti-lega poki,ca, katetra delo dejansko 
opravljajo. ; <-• .majo /a to funkcijo -Irokoviio u.-po-oblje 
no-!, ' j' /..i ,)<,ki.c OH.,, cn.i v piodp;-,h uredbe o pro- 
svptfo zmui-Heni -trek .n re stalno znanstveno delajo 
v   i-lem   ob.-ogu   MI   z   isto  znanstveno   kakovostjo  kakor 
»UliK)   V-1'Ui   li-ko   main  osebji. 

Honorarni piedaviileij na po~e..n h tečaj h, ki pre 
dava,o /.nan-H mie pi • ,imele ali teori|o, prejemajo dono 
rai   o I  150 do öl«'   'ni od v-.Ue ure. 

Honorarni   predavatelji, ki  predavajo  stranske  pred 
mete al   ki mm.uo k» al f.k'icj v-em" b-kega učnega oseb 
ja al   jim za predaval.ja  n   po'KM,no pnprei-nje zinnslve- 
no delo, prejemajo honorar  od   190 do 250 din od vsa- 
ke  ure. 

12. člen 

Kvaliïiciian ni d<davr<M|]. ki so s po veljavnih pred 
pisih o slroKovri.h kva! i kar jah /a u-lie/no obrt prido- 
bili pravico do na/.iva mojstra n -o sprejeli za posebne 
strokovne predmete oziroma potrebne strokovne vaje in 
prakso v strokovnih šolah, v srednjih, višjih in visoki-ii 
šolah, se določijo posebni honorarji. 

1?,   člen 

Ob   prevedbi   -p   li-L/Umcem   doln",   plača   s   pov,- 
ški takole: 

Za osnovo se1 vzame začetna plača poklica, v kale 
rega je uslužbenec pro-^den. na te o-navo pa se dodajo 
pev -ki po skupnem -lev.lu <J"jan-!<jl) -diižbf-uih lei posa 
meznega usili/, enea, pr, è"iuer se za dobo do leta 1911 
vzame za v-ak pov šel: [>n 5 lei, za dobo po letu 1941 pa 
veljajo določbe 4. člena Wa pravilnika. 

14. člen 

To pravilnik velja od dneva objave v   -Uradnem listu 
LRS . 

*      Štev. S—za k. 177. 
Ljubljana  dne  IS   oktobra   1947. 

M nirder za finance LUS: Min:-ler za pro-veto LRS: 

PoliF Zoran l   r. Dr. Potrč Jože 1. r. 

Predsedn k  vlade  LRS: 

M "da  Marinko 1. r. 

Popravek 
I' ur" 'bi c ••••••• h lepnbl -kdi državdi iwlnzhen- 

•<• in <lr/."v h u-div. encev ljudskih odboro,- z dno 
19. oklobra  1917  št. S—zak. 059, objavljeni v  Uradne.n 

li»tu LRS (>od št. 242/42-47, je treba popravit, oe;,ed lo 
v 3. členu pod tabelaričnim razdelkom 2.• točka 2 tako, 
da se vsota mesečne plače pravdno gla^i: 

»2. Žigosač elektrčn.h  števcev .    .    .    3.000-3.30Ü.« 

Ljubljana <Ititj  IG. oklobia   1917, 

Predsedstvo vlade LRS, 

oddelek   za   zakonodajo   in   organizacijo   državne   uprave 

Pomoćnik   mu: rdra: 
BOPS Kocijančič I. r. 

Popravek 
V navodilih min.stia za tijovnm m pie-Kibo za 

izvajanje odredbe viado LUS /. dm- -9. I. 1917 o poobla- 
sl tv, ljnd.-ikili odimiov. da -am. o • imi io od-lolke r<'/.,,j- 
skdi stroškov in stopnji- do irk;t za Ir/avna gostinska 
p vd je tja lokalimga pcm'-'ia (Ur I -I LUS -I 37 • ',1 
z dne 27. II 1917). ,/p; .io v 3. l„ U he-edilo ped d): 
;> z dodatkov za otrobe u-bi/beiicev. navedendi pod a)'.', 
ker je pomotoma  pri-lo v navodila. 

S/P štev. 538/1. 
Ljubljana  dne  13. oktebra   1917. 

Minister za  Irmvino  in  preskibo: 

Viktor RepiP 1. r. 

Popravki 
V uredbi o prosvetno /..•, o- .MI i; ' /,':•' 'i. - -p. 

(ombra Î9Î7 d. S / ik ". - \[, • ' r..r ..;-, • i.-iu 
LRS pod št. 231 40-17 ji- lie'.a p,p;.,-. ;; be-c i io 2. Cie- 
na pod fabolaričn.m ra/delkoni I) 3 tako. da se pravi,no 
glasi: 

>3. Asi.-tent instituta Pr pravljalua in pomožna op'a- 
vila v zvezi z raz.«kovalnim in znan-hemm delom v n- 
stitutu ali znanstveni ustanov , manj-a saum-lnjna dela 
na tem področju po prejetih nalogah in pod nadzorstvom 
vodje zadevnega področja  znanstvenega raziskovanja/. 

V uredbi o prejemki» republ šk h državnih usluž- 
bencev in državnih u-liubeiirev ljudskih odborav z dne 
9. oktobra 1917 št. S -zak. 53!). objavljeni v Uradnem li- 
stu LKS pod št. 242'12-17 je treba v 3. členu ped tabe- 
laričnem oddelkom dodal   slavok: 

»5.  Višji  kniel'jski svetnik... 7.000/: 

V uredbi o plačah novinarjev in pub! cj.dov v dr/.av- 
in službi z dne 3. oktobra 1917 št. S~-z:;k. óóó, objavljeni v 
Uradnem I slu LRS pod št. 214'42-47 je treba v 2. členu 
dodati nov odstavek, ki se glasi- 

-."Odločbo o razpored tvi potrdi predsednik vlade 
LRS.« 

Uredništvo 

Izil.ii'       Ur;; Ini    V!    I.IÎ'-      —    Urednik:   Ivo   Lapajne;   tiska   Prosvetna   tiskarna    —   ol-a  v Ljubljani —    Naiočiiuii;  tue- 
»ečrin   -i   '.   'JI          '•   ,   '    •".   din   71'     ,   [alleino   'lin    13a   .,   , ,.|'iH-e>   dm  '2<i0 -   ,    Pes:'m V.IMI    -'".dkn pr\,i    "'i' \   d n  •> •;(|, 
iìiWiX   uudiiljua    tjoia   dm 2—,           Ured' ;"vo    ,n    iipravni-h •' '    LI"1 'pirci     ('   -...ručevt   ni.   23.   Tel. lavn.iiidj-ivu   49-40, 

urtdaiàtvo 4Ü ••,  upravaiìlvo uö-TÜ.  Cek.  iač. 6U--40ÌU.I3. 
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Letnik ; V 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

V Liuhijani dne 25. oktobra H»47 Številka 44. 

podjetii  Lit S 
2(i!>   ìì,!!OL!I.I   ,. n.i''inu  prouaje  in 

prO(]ll|l 

VSEBINA: 
tvi Glavne direkcijo državnih trgovskih   j  2G7. Spremembe odredbe o pri6tojbinah za babiško pomoč. 

I 268. Imenovanje okrajnih volivnih komisij za okraje Lendava. 
prosti  I Celje okol., Mozirje, Murska Sobota, Radgona lij Trbovlje. 

I 2G9. Odlok o spremembi :  :;fe mestnih trošari    v Ljubljani 
ceni zidne opeke 

U3S32':. •••••&. •••••• L, JDLOčBE 
VLAD S LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

MO. 

Na podlagi I. člena zakona o pooblastilu vladi LRS za 
izdajanje uredb ua področju narodnega gospodarstva z dne 
23 januarja 19-17 (Ur. list LRS jät. 22/5-47) in 23. člena 
temeljnega zakona o državnih gospodarskih podjetjih izdaja 
vlada LP.S 

uredbo 
o ..';.,!   >,-.[•• \ ,(.' il'-irì^-'ic   državnih irgovbkih 

;iir;V,i.)  LUS 

1. člen 

Pri ministrstvu za trgovino in preskrbo LRS se ustanovi 
koi <">! e'-ativni upravni voditelj državnih trgovskih podjetij 
iv;.:1' • '.-p'i'A pomena Glavna direkcija državnih trgovskih 
polje: i I-H S 

Sede/ glavne direkcije je v  Ljubljani. 

2. člen 

Glavna direkcija je po' neposrednim vodstvom ministra 
za trgovino in preskrbo LRS. 

3. člen 

Glavni direkciji načeluje glavni direktor, ki neposredno 
vodi vse zadeve direkcije. 

4. člen 

Notranji ustroj glavne direkcije je tale: 
1. sekretariat, 
2. pkM-il.'i sektor, 
?>• operativni sektor z Jispečersko skupino in revizijskim 

knjigovodstvom, 
4- sektor za kadre, 
5. urad za operativni razvid. 

5. člen 

Sekretariatu načHuje sekretar, ki vodi .vse pravne in 
sple-ne zadeve direkcije 

Operativni sekto.- vodi direktor za operativo, planski 
sektor direktor za planil a nje, kadrovsl: • /adeve pa pomočnik 
glavnega direktorja za kadrovske zadele. Urad /.a operativni 
razvoj je namenjen :ii:i,.:enni direktorju in direktorju za 
operativo /a '>:'"' ;'v''' ''' '•'•''-"•" 'ade. "' ' di'-'-idjr 
"V ta nameti vodi dnevni opiralivui razvid lei zuiru in pro- 

učuje vse  podatke, ki so potrebni operativnem«  vodstvu 
trgovine. 

6. člen 

Glavnega direktorja, direktorje, pomočnika glavnega di- 
rektorja za kadrovske zadeve in sekretarja imenuje minister 
/a trgovino in preskrbo v sporazumu s predsednikom vlade 
LRS. Drugo o=ebje postavlja glavni direktor v sporazumu z 
ministrom za trgovino in preskrbo. 

7. člen 

Glavni direktor, direktorji, pomočnik glavnega direktorja 
za kadrovske zadeve, vodja urada za operativni razvid ia 
vodi.i di-pečersko skupine > c >lav!jajo kolegij direkcije. 

Kolegij je j» .ctovalni organ L,'. ;\ne«a direkt;.rja, ki ga 
sklicuje na posvet o vseh važnejših tehničnih vprašanjih, 
važnejših vprašanjih operativnega vodstva in o načelnih 
vprašanjih, kakor so sestava načrtov, organizacija podjetij, 
sklepanje važnejših pogodb,-racionalizacija, načrti pravnih 
predpisov in podobno. 

Če se glavni direktor ne strinja s predlogom kolegija, 
-me vsak član kolegija zahtevati odločilev ministra za liqo- 
vir.o in pie-krbo LRS. Taka zahteva pa ne zadr/i i/' • ive 
naloge glavnega direktorja. 

8. člen 

Glavna direkcija ima za svoje poslovanje lastna funi, "na 
sredstva, ki jih črpa iz prispevkov v glavno direkcijo vključe- 
nih podjetij, po ključu, ki ga odredi minister za trgovino in 
preskrbo. 

Glavna direkcija vodi računovodstvo in upravo po na- 
čelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja. 

9. člen 

Natančnejše predpise o ustroju in poslovanju direk- 
cije :n o poobiastil'h t'l.i ,i"!r;i direklorja n drugega 
vodilnega o-ebja predpiše minister za trgovino in pre- 
skrbo LRS. 

10  člen 

Ta uredba v^lja ed dneva objave v ---Uradnem li-tu LRS< 

St. S za A  57 U 
Ljubljana dne 20   oktobu   1047. 

Mini- 1er /.i   tr ovino 

i" ;>"" ' '' ' ' '^: Predsednik vlade LRS: 

Viktor Rttti( i. r. Miha Marinko 1. r. 
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Na podlag. 2. člena odločbe vladi: FL!U o pro-f! 
p i odaj i /.idne opeke ./.da.ia vlada LKS po predložil >i < t n i- 
strq  /,a trgov.no m  preskrbo 

odločbo 
o načinu prodaje in o coni zidne opeke v prosti 

prodaji 

*. Pod /.Aiiiu 4|i('Mi. k se lahko piOslo prodala. je 
razumeti  /.alak»,-   n   v,Make 

2. \ pi<-M ,0 .o.iio ^e d.i • v-a /.dna • >f> • '.-. i. k. 
Ostani' po kr ila  ',>• !   ' h. doMK'Mi h  /.  aa^itom o  ia/-i'ditv 

!>. Xi<ino opi'ki» v piosli prodan IXHìI) pmoaiali ope- 
karne  tiepo-i I-'IIMO  porro-iuKoin 

4 M.ti>t'»t'. o /a ndti<tr,|o in rudarstvo LRS 
Glavna direkriia /..-, .ndn-li io uhidbenoga materiala i>o 
določila op'k.'n' il'' ii'pi.'l)! -ki'i-.i •.-•••••. i|i •:-!•>1\'• /\ 
komunalno /.adeve v sporazumu /- okrajmmi (mestnimi) 
ljudskim' odbori pa •••••••• skalnega pomena, ki bodo 
prodajale  /./ino 'V'kn  v  ••>»|,   plodan. 

ó. Za /.<ìno niK'ko v pro-I i prodaj, --e dolorai,) ìéle 
cene  /a   ko- 

••1••.   normalni     . . .    .    ,      2.0(1 dm 
votlak   ! !   (-•"'    1-    i>.">i'i)i)   ....      2.75    .. 
rollak 2 1  (20   '!2Ö  -12•.'•)   .    .    .      •>,-    ., 
votlak   t 1   (2."    '.")    12 ") ••!,!; . K> --    .. 
votlak t; 1   (:>   •-'."> ••12 nu)      .        .    12. -    .. 
('ene su fiaiiko opekama, naloženo na prevo/.no 

sred-tvo. 
f>. Ta uredba velja od dneva objave v HJradnem listu 

LKS . 

Štev   S    /. ,;•    "7 
Ljllf Iiaiei   .;,1 •   I:' 

Minister /a trgov no 
in preskrbo LRS: 

Viktor Repič 1. r. 

•f b(a 

l'M'di-ftdnik- vlade LKS: 

Miha Marinko 1. r. 

PRAVlLNffil.0D3EĐD£.NAVGDILA.QDLQČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

2(i". 
Na podlagi 12. člena me.it e vlade LR S o službi kra- 

jevnih babic (Ur \\<\ LRS -t. s /, dne 2> V. 1!H7) predpi- 
sujem tole 
v spremembo odredbe 

o pristojbinah za habiško •.•••• 
(Ur. list LRS .št. 2:i z dne 7. VI. 1947) 

1.  člen 

Doda se 1. členu nova III. točka, ki se yla-i: 

HI. 

Za dejansko porabljeni sanitetni material (hzol, ai kohol, 
vata, gaza itd.') -e zaračunavajo [Hirodnicam poleg v 1. točki 
1. člena omenjenih pristojbin še dejanski stroški za ta 
material. 

Pri plačila nezmožnih. >or.alno ne/av aiiivanih po- 
rc'dnicali izda krajevni zdravnik krajevni babici za vsak 

posamezen poiod za .wandeln, material recept na ime po- 
rodil.ce, k; ga lekarna predloži v izplačilo okrajnemu 
liud-kemu odboru po piefipi-ih 11. in 12 ("lena uredbe 
o zdrav ljenpi  nepnMiiožnih. 

Pri porodu.cali, ki so so,-alno zavarovane, izda zdrav- 
nik -ocialm-ua zavarovalna oziroma. »V lega ni. krajevni 
/diavn.k na ime porodu >'e in na račun Dižavnega za- 
voda /a socialno /.avarovanje recept za zavoj s poiodni- 
škim sanitetnim iiialerialoin. kjei socialno zavarovanje 
!ak-ne zavoje daje. sicer pa iecepl za potrebni sanitetni 
mater al 

Pri filaria zmožnih, sor alno nezavarovanih porodni, 
cali zda kiaievtn zdiavn k okrajni babici za ufHirabljeni 
sanitetni material na ime in račun jwirodnire recept, ki 
ga   moia porodnica  nep-n-i edno plačali  lekarnii. 

2. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v -:Uradnem li- 

stu   LRS- 

Vb - št. 6•4•>,•. 
Ljubljana dne 9. oktobra 1947. 

Minister za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Ahčin   Marjan l. r. 

REPUBLIŠKA V8LIVNÄ KOMISIJA LRS 

268. 

Odločba 
Iiepubli-'ka   vohvna   komi-ija   LRS   je   na ^voji   seii  dne 

21. oklobia  1 ' 117 ii.i   ji nhi'/i   id   člena  /.'•••• <> \,in1,.!i  n-l- 
bei'iuki.v    L|i;'i-ke   i,•pilim   c   sloven.|•   in   po piedlogti   ••- 
-iojiiili okrajnih i/.v r-.|lnih odliorov 

sklenila: 

Imenujejo se téle okrajne volivne komisije: 

1. za «kraj   L v n d a v a : 

pieiUednik: Sta riha Anion, sodnik, Lendava; 
namestnik: di.   I assolti Karel, sodnik Lendava. 

tajnik: Kode Alenka, uslužbenka OLI), Lendava; 
namestnik:  K u p r i v e c Evgen, uslužbenec, Lendava, 

'"•lani: 

Pel e j, Jožef, ii-lnžbener, Lendava; 

namestnik: Legen Štefan, uslužbenec. Lendava, 

Po j bič Karel, pravni rel'erenl pri O LO, Lendava; 

namestnica: Z a ni u d a Zora, uslužbenka, Lendava; 

.VI 1 i n a r Filip, uslužbenec, Lendava; 

namestnik: To m pa Štefan, uslužbenec, Lendava. 

2. Za okraj   Celje   okolica: 

predsednik: S ed e j Avgu3t, sodnik okrajnega sodišča 
Celje okolica; 

namestnik: K raut Vlado, predsednik okrajnega sodišča 
Celje okolica; 

tajnik: Tržan Zvonko, uslužbenec 0L0. Celje okoli,-a; 

namestnica: C J m e rman Vida, uslužbenka 0L0, Celja 
okolica} 
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elani : 
S toj an Ciril, upravnik opekarne, Bukovžlak; 
namestnica: Grešnik Milica, uslužbenka, Celje okolica; 

L u ž n i k Bogomir, učitelj, Liboje; 
namestnik: P o I a k Franc, delavec, Zabukovica; 

Požuti Stanko, uslužbenec, Huda jama;   , 
namestnik: V orlic Anton, upravnik Napioze, Vojnik. 

3. Za okraj Mozirje: 

predsednik: Topolovec Miran, predsednik sodišča 
(joriiji grad: 

iiame-'n dr. Strehovec Stane, predsednik okraj- 
m ga ••••• Šoštanj; 

tajnik: Vrečko Miroslav, okrajni šolski nadzornik, 

Mozirje; 
nam  -tnik: N e ra t Franc, tajnik OLO. Mozirje; 

člani: 
Primožič Martin, predsednik okrajne agrarne komi- 

sije. Mozirje; 
namestnik: P od le sni k Maks, nameščenec ÜLO, Mo- 

zirje; 
Ulrih Marija, gospodinja, Pesje; 
namestnik: Lesnjak Filip, uslužbenec, Šoštanj: 

L e in p 1 Pepca, naineščeuka OLO, Mozirje; 
namestnica: Muz ga Anica, delr.vka, P   'o polje. 

4. Za okraj Murska Sobota: 

predsednik: Carni Rudolf, sodnik. Murska Srbota: 
iiame^tr.i,;: O Las Ernes,, i: .• ,••-! enee. \lu;-,\.i S. 

tajnik: Peče Oskar, uslužbenec OLO, Murska Sobota; 
namestnica: P e r š Sda, nameščenka. Murska Sobota; 

člani: 
Mele Anton, nameščenec, Murska Sobota; 
i- • • • Unca:   P   žar    Zdenka,    n:   'e^čcnka,    Murska 

Sehr1"--.; 
Truci Ciril, upravnik okrajnega magazina, Murska 

Sobota; 
namestnica: Novak Marija, sodna nameščenka, Murska 

Solx)la; 
Cerne Maks, knjigovodja, Murska Sobota; 
namestnik: Žokš Štefan, zidarski vajenec, Mur  Sobota; 

5. Za okraj Radgona: 

predsednik: Gobar Franc, sodnik okrajnega sodišča. 
Gornja Radgona. 

namestnik: Go rene Franc, predsednik okrajnega so- 
dišča, Gornja Radgona; 

tajnik: Štampar Robert, nameščenec, Radgona; 
namestnik: Strafela Ivan, nameščenec, Gor. Radgona; 

člani: 
Kociper Peter, okrajni šolski nadzornik, Radgona; 
namestnica: K o rele Betka, delavka, Gornja Radgona; 

Kovačič Alojz, delavec, Gornja Radgona; 
namestnica: Turk Rezka, nameščenka OLÜ, Radgona; 

Presinger Mirko, nameščenec OLO. Radona; 
namestnik: Duh Ivan, viničur, Orehovski vrh. 

6. Za okraj Trbovlje; 

predsednik: Dolžan Branko, predsednik okrajnega so- 
dišča, Trbovlje; 

namestnik: Šorn Ivan, tajnik OLO. Trbovlje; 

tajnik: Šušter Stane, uslužbenec OLO. Trbovlje; 
namestnica: M u s e r Ema, v. d. ravnatelja državije gim- 

nazije, Trbovlje; 

člani: 
Beg Anton, okrajni šolski nadzornik, Trbovlje; 
namestnik: Želez ni k Janez, uslužbenec, Trbovlje; 

Dular Alojz, nameščenec, Trbovlje; 
namestnik:   Dolenc   Vladimir,  pravni   referent,  Tr- 

bovlje; 
J u v a n č i č Jože, nameščenec OLO, Zagorje; 
namestnik: K urnik Peter, nameščenec OLO, Trbovlje. 

St. 3/3-47. 
Ljubljana dne 22. oktobra 1947. 

Republiška  volivna  komisija  Ljudske  republike  Slovenije. 

OOLOKI m OOHEOBE LIOIBKIH ODBOROV 

269. 

Me-1 m ];;ui«-ki odbor za ulauio nie>lo Ljubljana izdaja na 
1>! 'lagi -7 2H in 37. čiena -••^•'":, zakona o ljudskih od- 
borih in (J. člena uredbe o trošarini (Ur. list LRS št. 21 z dne 
24. maja 1947) iti po pooblastitvi ministrstva za finance LRS 
št :t12Ì01/186-]947 z dne 29. septembra 1947 in št. 312101/ 
190-1947 z dne 6. oktobra 1947 

odlok 
o spremembi tarife mestnih trošarin 

Tarife mestnih trošarin, objavljene dne 19. julija 1947 
v Uradnem hslu LRS št. 29. se spreminjajo takole: 

I A Taiiia za mestno trošarino 

Dosed anju tarila Nova tarifa 
merilo odmera nierUo odmera 

1. Tat- st. 2U/a kg 8.— din vrednost 5; j 
2. „ 20/b 4.— ,, 5% 
S. „ 21 /a 20.— io-;,; 
4. „ 21 /b 30. - 10% 
•). „ 21/c 5.— «J /o 

6. ., 21/č >>  7 ''«> 
7. „ 22/a 2 __ 

*' /j 

8. „ 22, b •   4.- *' J 

9. „ 23, a 10.- <•>• ; 

10. „ 23;b 5.— (>:,) 
11. „ 41/a 0.10 Li 
12. „ 4M) o.co L'i 
13. „ 42,a o::o L% 
14. „ 42/b i. - i ri 
15. ., 42'c 2 50 i : 
Hi. '., 42,'č 10.- (' ', 
17. .. 42 d .).      - '•• J 

18. .. 57,b ., 3.— 
19. „ 62/b » •)   

•î )> 2,1 
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II U Razne trošarine 

1. Odpravi se pobiranj« trošarine iz 2. točke (sejmarina) 
iii se ta torka črta. 

2. üopravi se pobiranje tiošarine iz 3. točke (trošarina 
/,a i:porabo ulic in plomikov) in se ta iočka črta. 

o. Odpravi se pobiranji- Lro-arine iz G točke (prevezi /. 
rešilnimi avtomobili) in se la točka črta. 

4. Odpravi se pobiranje trošarine iz 8. točke (pokop 
mrhovine) in --e ta točka čria. 

5- Besedilo 11. točke (trošarina na reklame, objave in 
oglase) se črta v celoti in pride namesto nje novo besedilo. 
ki se gla.-i takole: 

11. Trošarina na reklame in oylase: 

a) za v •' •'•' ' nn •"'-';•\• v kinematografih =e pobira 
tro-ï"'ma o;  ••".v- reklame 2%; 

b) /.a vse o-Aise v časop.-iii. koledarjih, revijah (pei K, 

dični li~ti). knjiga!' ;' '" m podobno se ••,1> • ' ri na od 
eene vsakega oglasa 2%. 

Pripomba : 

To trošarino plačujejo lastniki oziroma izdajatelji časo- 
pisov, knjig itd. 

Za objave kulturnih prireditev (koncertov, poučnih pre- 
davanj itd.), če se vrše brez nabave, se ne pobira trošarina 
iz te točke 

Spremembe po tem odloku veljajo od dneva objave v 
>Uradnem listu LRS<. 

Št. 8533. N401—47 
Glavno   ••4•  Ljubljana dne 30.  septembra   1947. 

Tajnik IO MLO: Predsednik IO MLO: 
KoTačit L. r. Albreht 1. r. 

Pregled »lir&ur.eg-a usta FLiiJ« 

Št. 78 z dne 12. septembra 1947: 

539. Uredba u di; 'omatsko-kon/.ulai ni stroki. 
540. Uredba o ustanovitvi generalnega ravnateljstva za 

notranjo p'ovbo pr  tniiiisirstvu za promet FLRJ. 
541. Odredba o razveljavitvi odredbe o odkupu belih 

žit št. 26604 z dne 24. julija  1947. 
542. Odločba o spremembah m dopolnitvah poštne, tele- 

grafske in telefonske pnstojbinske tarife. 

9t. 71) z dne ltì. septembra 1947: 

543. Pravilnik za izvajanje uredbe o taksah, ki se pobi- 
rajo od plovnih' sredstev za  notranjo plovbo. 

544. Navodilo za izvajanje uredbe o odvzemu iz obtoka 
in zamenjavi denarja, ki so glasi ria lire, ter o pre- 
računanju obveznosti v dinarje FLRJ na ozemlju, 
ki je [><> mirovn; pogodbi z Italijo priključeno Fede- 
rativni ljudski republiki Jugoslaviji, ter za urediitev 
plačilnega prometa v /.vezi s to uredbo. 

545. Začasno navadilo o vračunanju državne službe v čas 
pokoju nskega zavarovanja po predpisih o social- 
nem zavarovanju. 

546. Odredba o višini dela dodatnega odstotka, s katerim 
državna odkupna podjetja nagradijo zadruge komi- 
siona rje. 

547. Odločba o rabatih za umetna gnojila, za katera je 
določena enotria prodajna cena na drobno,'veljavna 
za vso Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo 

318. Odločba o odstotku — znesku -- za racionali/.aeijo 
poslovanja in dvig kulturne ravni odkupa državnih 
odkupnih podjetij, ki se poglav.tno bavijo / nepo- 
srednim  odkupom  proizvodov  od   proizvajalcev 

Popravek odločbe o enotnih prodajnih cenah na deludo 
za pšenico, pšenično moko in zdrob v gospodarskem 
letu 1947-18, veljavnih za vso Federativno ljudsko 
republiko Jugoslavijo, 

St. 80 z dne 17. septembra 1947: 

549. L'k a.,, D laztegn.tvj veljuUio.-i; ustave, zakonov m 
drugih pravnih prodpi-ov I'UM na ozemlje, ki je 
po mirovni pogodbi z Italijo priključeno Federativni 
ljudskj republiki Jugoslaviji. 

550. Obvezna razlaga odloka Antii'ašističnega sveta na- 
rodne osvoboditve Jugo-lavije z dne 21 noven.bra 
1944 o splošni amnestiji oseb, ki so sodelovale v 
četniških enotah Draže Mihajloviča ali jim pomagale 
ah sodelovale v enotah hrvat-kega in slovenskega 
domobranstva; ukaza o splošni amnestij, in poin'lo- 
stitvi z dne f>. avgusta 1945 fer ukaza '> polnilo-; Ivi 
vojaških oseb z dne 9. maja 1947 

551 Odredba, da se vsi kraji v obm<.čiu okrajev Su-ak. 
Crikvenica LU Senj uvrstijo v prv. dravinjski ra/ied. 

552. Odločba o priložnostnih poštnih znamkah ob priklju- 
čitvi Julijske Krajine Federativni ljudski republiki 
Jugoslaviji. 

'')?i. fV'y<"ba o pnložri';-.. nih ;•'-";' .!i z"    : •' :••     ,,T' '•• i 

Št  M L dni' 19  »rptenibra 19*17. 

554. Odredba o normah izgub pri blagu v trgov-kem 
prometu. 

555 Začasna uredba o nadzorstvu nad zdravil,, ki se uva- 
žajo iz inozemstva v poš-tuh paketih in pisemskih 
pošiljkah. 

556. Odločba o začasnih tehničnih predpisih za izdelavo 
lesenih stropov manjših razpetim' 

St. 82 • dne 23  septembra 1947 

557. Pravilnik o zveznem institutu za tuberkulozo r,o 
Golniku. 

558. Pravilnik o zveznem institutu za tropine bolezni 
v Skopi ju. 

559. Navodilo za izvajanje uredbe o plačanem letnem 
dopustu delavcev, nameščencev in  uslužbencev 

560. Navodilo o oddaji koruze, k; ima v sebi več kakor 
14 % vlage. 

561- Odredba o ugasnitvi terjam» bivših zavarovalnic 
iz požarnega zavarovanja ir c Uks prostem izbrisni 
vknjižb na nepremičninah zav\ rov^ncev 

Popravek uredbe o vknjižbi lastninske praviicc uà arâdv- 
nih nepremičninah. 

IzdJw ;Urc.liii W-*> Ltfs" — Urednik: Ivo Lapajne; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. — Naročnina: me- 
sečno din 2<) rei i'letno din 70—. polletno 'i in t^ô. —, celoletno din 2ß0 — P..ò<imezna številka: pr.a pola din 250, 
vsaka   nadaljua   pola   dni 2.—,   —   Uredništvo   vn   upravni tvo:   Ljubljana    Gregorčičeva   ul.   23.   Tel. ravnateljatvo  49-40, 

^niitvo 49-30. upravniživo 65-70.  Cek. rač, 60-404033- 
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LJUOSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Let o i k «'v. v   L|ul)i|«ni «ine 29. oktobra  hi47 Stev'!,;a 45. 

V S h H i N A 

2V1I. ''ìUIMI.I d •Ì4-I<-1HM parcelo ;t  üüO,    zemliibkoiuipžm    vlo- 
' •'. i   J 1    e   4i.:i|ia Loka v   i';inu) vladi L1Î4. 

Üil    ,    ' I.II.I  o  i/, , omembi  ur.dlio d  ii-l.' no* ' ' '.' i  üla,vmb dirci; 
•il   iii'iiislictvji   ;•   indiii~!i'iin   LKS. 

•J7J       >aa     V;   •!   ; 'i/,">lil Vi   T>rl1,1   "!     '" L'O   ')   "lllll.i   1•!^'    !l,l    volivii" 
,\ l.'l ,1', 

2T.'i. <)ùW' „I o .Mevihi ]K).-i.ì!K4'V '.i.t iiiikliiiìfiiem <>/eanl|u  1•1• 
:•  o   icaielKvi  !•••   mi  vali.a'"  ci o'.e. 

271. Imr-iiovaiije  '.'kraal ih \oljvn'li ko: i -a  /.i  vul:lv(.  v   /ve/ai 
t.ct      1 |U']- ) C f •     SklID-iilK'      •••      1    '      [Il ìkl|l''~"|le||l      'i/i'lll1'! 

LKS. 

275.  !!iicno'vaii|c   okrajnih   voli'vnili   i,'>an,M|   /a   L'I. viio   mct-'o 
Lji'ldiana  in i.ki;,plc •••.•• 1;   fi i   -' . K'    .1.  i.pib!  ,  a 
okoli''.1,    Maribor  okolica.    Nave   iiaoba.    l'ic.nì".    r.nj, 
Šmarje pr1  -IcKa!)   in  Trebnje 

•••• 1•••1• SKUPŠČINE LRS 

270. 

Ukaz 
\,i podlagi 10. točke 72. člena iKtaw i.;- ..-ko ìepu- 

bl,ke Shnenijo ili 2. '. )>Uì\ì;ìI 2(>. člena splo-i>o«a zakona 
o ljudsk h «;!' orili It r na prealoo vlade Ljudske repu- 
blike Sln\c":" !••(•. "' ' > :•>  l'-e/id ja  Ljudske skupščine 

I-ila'-! -   ;•• io •   -I'...   '     ' 

iv •' '• n    ' : 

Iz,  •iiiìeul.ju(i--i;e   imovine   ,   upravi   krajevnega   ljud- 
skerra  odbora   Škof ja   Loka  se   izloči   parcela   St.  320 od 
/,(ir.l;ek!ii;/iie;rn   vložka (>02  k. o.  Skofja Loka in dodeli 
v  upi avo vlad1   Ljudske republike Sloven.je. 

ir -i. i"--: 

(Jia\'io ;>i,   'o  '••••••• dno 27. oktobra  1947. 

r.:: /ioi.i i.'i':". ;
KI: SKIM-SCINE 

Ldl'DSKK  UEI'UlJLlKE  SLOVENIJE 

F"krc;:,;: !'ie-K4ln:k: 

Jo>ip Vidmar 1   r. 

2. čien 

Vse dunje določbe iircnlx' r !i-lano\:!\ '.-aivirli 

dire k c j ministrstva 1» .udu-tiij-o 1:1 rudarstvu LHS veljajo 
smiselno za Glavno direkc jo lesne industrije  LRS. 

iS. eleu 

Ta uredba velja <Jti dnevu objave \    Uradnem listu 
LRS 

S-ïak. 581. 
Ljiibliana <lne 25. <,ktob,,,  1'.u7 

\\\\\ sp •   Za   ilLia-tl' \u \ii:: st. .  .,„ 
,n ri/.:ar-U o LUS: I'ieiL-edn.^  vlade LRS: 

Frane Lcskošcl: 1. r. Miha Marinko 1. r. 

Minister za lesno industrijo L!!S- 

Tone Fnifar 1. r. 

Fran.o •••-• 1. r. 

1 ' '.ii '•„     * !-*   ' "' a"1' 

VLAIV MUlìbÀi. 

•TT n. j ? ORI wn^ 

'• 1   .1" "ai;.   2    < ,'    • . '. '-'   ' e- ;i   ,,- ,.v '    l.tiS   111   1 
člena zakona o p ,• '>!-, i ;,: .:;-;   -t    ,-.;  ;• :•> in. db 
na področju naia,    ,, T., L/: .       ,,,   / ' ,j, , • • ;;,  l,i;S p;> 

]ircdloi,'u    niiu'   .a   /a    n, -;i,n>   ,n   ri.tiainUo   LHs»   :n 
inini.-Lra  /a   i' -.   <   v,';,-;, • > 

o izr.!4-"'-"-:.';i   i,••..,;•.. ,   .       •->•, i:\i  «rlin'i'îh  liitcivcii 
minii»ti>i"»a  za   ïv '• ' -l'.u    y.    • ;ni-hu   SJ;S  z  'ìue 

28. Ipîîi'îis.-j-!  ioî7 
1. člen 

fil:u n i   i'"i : :' '••'•    i'1  '"•     •.       h- ie    ! ':.ï   -1     -         . -e 

iz !>     '•.   u'   '    '    '•     1       ,    . "    •        ' ;   '. • ' I..:I M\ 0  i>ii4 

v pn.-àujiioai nun oil.-.va /.a le^nu indurii jo. 

QEPU3LISKA V0L1VZ4Ü KOMISIIA LEO 

272. 

Odločba 

Na podia'.', •. ;n li), (baia /uis'Uia o \ol.tvah ljudskih 
poslancev v l.^re ': •• -.< •. ;;<, M.R.I. v /.\e/-i /. uka- 
"im I've/ ii ja l/pr* ;. • ., tl| . n« KUM U, -! 1S80 /. due 

7. (il.ioliia ••7 <> ra/jc-ai voi 1.4 \ Zw/n. svet Ljudske 
skiipi;ane na ozi mlin. ki |e po i:iarnii; poizodb; z Italijo 
p: i;i;:a"!K) k KLIM. in \ zvez, ,, 11. !• k,-, odloabe zvezne 
> avne 1 -.IM -.!.|e o doie~;i\'i -''v.ki pa--!ancev \ Zvezni 
-•vel Lii •-'.•• -k-.p-e ne ì'i.K.i /. dee Hi aktooia 1947, 

-I- i;!- j" '•• :'.'bl i|;a \adi\na koniiri.ia LIv'S na <v«ji >-eji 
dne 2 i   okiahra  1!) 1". 

y Ii 1 e 11 i 111 : 

I <)/,"in|j,.. k j" po ni.i.'.vii pofuibi priključeno k 
''"'•: 'M ri JM 'e i.i Sloven,ji. .» ra/deli na ."> \ol vnili 
ekrajev. in s cor: 

t. (! o r i •• a - S o 1 1: a 11 , ki ob-e<;a o/enilie nasled- 
niili  krnievi'h   Ijr-tdcili  <  !h""n-: 

uamlire-ko.   I. '.'.   /iin-i"       •••   ,•     ;i    ',•-.',k,.   Višnjev k, 

i;--' ",VO.   Medan.n    Ce rovo.   V ; al/e.    K'.znna,    Šmartno, 
i  K .j k ,   lîe'inj,   Iv  ,,„i,   Ank,. j,   L1- kle,   Plave,  Avče, 
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Lev pa,  k.li  ioni Kanalom, ùiii.p.te,  Gov.  Loko.n. Srci. 
Lokov ec. Čepi/, üii. Loj,  ... Trnovo   Ci'' o' •. liavnva. i!a\ m 
Solkao.     Kl'OÌJibflg.     •.      '..Cil.    .-".lipC'Ct^     \'l'ì   JI,   ,1.     Bllkw- 

vica, H 1 jo, Miren. Koi,. \ 

2.  Lior   i a     \ j o u v -, , o a .     i.      4i)-i";a   '..-•'n• i •• 
naslednjih   krajevnih    ,n.Nk ,I   .- 'jljt>i .•\ ; 

< iradi-'".    vf_r-   o     •''•   -      i)tii ni.'i j.    i'ii -' !.!'•. 
Ivilionih'.j I;,  .-poo.   i.   "   , a      ::    '    -.'•.,'., :     ;'/'i"jii,   ()-,ek 

'Selo   Oni če,   Vilov'ii,  i-•.i-'.• i,'-,   Dolvu.ije.  "~ ' mri/,  Ki /. 
•• Vip.av-kem. \ •'!   Zrkl   '   4 •' •   "<\ |."-ka\,r   • ; '->• -••!i;i 

U-tje.   P' li"  •• '     " ' 'P.   "•• '     '   '      :•'    "    '••".' '•<>'     l!l 'Mi,,-a 
Yipa<a.   \ ' ,       • • \    '    *       •   '        •     '     '.   ''•   -.'a;.   ' '' .. 
Kov k, i >:l . a.  i'       . '   . ' '        i . ' ', .c      -' , '   '* ' i 
&c CM    iv •-!. ; :        •. -:•"'• i    -    •> ,',c 

.;  i u r   , • 
n'll   l|lld-k,ll <•!.••,i 

4.   I I , • - ',   , 

O'eilllp.     kl<   ,        i.   • 

Ilir-ka   Ü - ',•;•    i 

i    , '.' '.a. ')  i i >• .a   ii  I nI 

,      !   .,    ' :, ilia        '        ob 

ioli    lr"i- .:M I   > e i a r  :     '      ' '      :-,>     /    "i   • 

0(1!,. io-,   v   ,,r. . 
II     X   \ -   '-      ; ;:   , .   d   i i,'.    •••   M !     • •    ,'.. -ki.,'   ' 

j n  ni 'UtA   un    - ; h k. 

SI. 4,S ! - ì; 

(ila\ no ni' -1'! I ' •'    '    ' ' ' \ •'•"• a ' '   ' 

l{c|)!ii-!' ..a       '.::• a .    I.'.iti;-./»') 
I.kn'-ke 11 ,.,:',!'!.(•   >i<:, cnije 

TiM'iik. I'Iì'<I  •" 'u-:: 

Kocijančič Boris 1. r. Dolnifur Matej 1. r. 

L.'Mi-u, Lai nad Kanaioin, (Jui. Lokovec, Sred. Loko- 
\ir, ìianpee, L'Une (ir^ar, Lokve, Trnovo, Cepovan, 

liav n.i-a. 
1. volivna muta oliscila ozemlje krajevnih ljudskih 

Kill.(jim 
Soil.an,  Ki oiiibcri;,  Aj-ev;ca. 
5. volivna  enota   oìi-oua   o/.oinlje  krajevnih   ljud-.kih 

OdliOl 0\ ' 
.-'I Pelei.   Vrlo|l)a.   li..ko\ .ca.  P< • p-!io,  Miren. 
(i. volivna enota ob.-.ena o/eini|c kn; nI) ljudsk.li 

' ukia o* 

':i;.:i>"<-,   Doi.i. : IL>     Zalo-co,   l'i • ,-.,.      '! hemberk, 
k Htauaa ')pat|o ,elo, Ko-danjevira, Temn ca. Vejica, 
Bi «'-lov ica. 

T. vclivra eini«:i (ih-i„ ,| ooiul|e kiajevilili I ji.d.-kill 
odi o",\ • 

\,i';i-ko    Pr.acna.   Ozoljan,   Seuipas,    Čriuče,   S>'o, 
o'1    n    Kamni,.   l)olua\lje.   .Sloma/.. Osek. 

s.  volmia   enota   ••~,•••   o/.enilje krajevnih   ljmi->kiii 
O'lboi <1\ ' 

Lkiv, ••1(••' II;I. Vip K fi/. l'-lje. Planila. 
- noi I i' .   i > J' i ' • 

U.   V olivini   i'i|i)|;i   ob-e.r.l   <i/.eloli"    kl'l|''\|l|h    ljudskih 
Okl,40'. 

DOI-I'H (lincia. Othca, Kov k. C-ol. I'oclki-ai. Vrli polje, 
lind"•,' 

10. volivna enola oh-••• o/.einlje kraii'Vtrh ljudskih 
Oddo, o\ 

\' lavi. Slap. liv.c. fio'e. (1. Braniča, (ia-berjo. Po- 
drai»a. St. Vid, Lozico. 

2. okraj Idrija: 

i.   volivna    eiscla   <ki-, .'a   o/enilje   kr.'liovillll    lill'Kkil 
!    .  ,1! 

Na ••(1::,•, k. lo i"' ï ' a / .ona o vol .ali li 'd- 
sk;h po>iani:( '. /;. i '-i/'o ' ,|'n> -k . ,, :oo l.n'O a, i.pn- 
bliko Sloven.i" ;, /.'• d /. ok r :\\ Pre/,Lia Litn'.-ke 
skupščine LRS v raz p -u dopi ooinili vol,lev \ 1.ino ko 
skupščino LjiiJ^M' repiiol ki Sd;\e!'ije • dne 1S. ok- 
tobra 1947. Ur li-I l.!-:s il '1 '7, |" lopnU.-ka \ohvna 
komi.-ja   na -'.oi   « o  de,-  -J4. <.'..:m ra   1017 

-. k i e n i I n : 

I. Na e/.on;l|i\ I je j>o ni rov n pilori!,. /. Italijo 
prkljturno k I'i'o'"i'.'oiv ni |jiii-\, repudi k. .Incrcdav.ji. 

kolikor pripada lo •/.-•••• Lj!'-Nk. repnbkki Sloveniji, 
se IJO pr, volil'ali diir> 'tO nowü'Htf 1tV47 volilo '25 po- 

slancev. 
•. Ozemlje upravnih okrajev priključenega ozemlja 

se 'razdeli  na  téle  volivne  enote: 

1. okpaj G o i i c a : 

1. volivna enota od-,e(ja ozemlje krajevnih ]|iidw-k h 

odborov: 

Ko/bana, Ve. le. V -oijovik, Dobrovo. Medana. Ce rovo. 

Kozana,  Kojsko, Šiinrtna,  Vijiolžc. 

2. volivn.a enota obsepa ozemlje krajevnih ljudskih 

odborov: 
Kambrtško. Liu. Znpotok, Plave, Des-kle. Anhovo, 

Kanal. PoČinj, Aver 

». volivna enota obsega ozemlje krajevnih ljudskih 

odborov; 

I i- I,ne, Spodipa   Idrija,  Idrija. 

-'. voiivna  enota oblega ozemlje  krajevnih   ljudskih 
(  mo, ov : 

''mi    vili.   (io'dovir.   Vojsko.   Dole.    Krnice   masoio, 
h',!H.'l|l>. 

'•). volivna enota oblega ozemlje krajevnih ljudski) 
odborov: 

C"ikiH). Novaki. Zakri/, Pnkovo. Trebenće. PodlaniCe, 
Olalež, Slopmk. Slra/a / 

3. okraj Ilirska Bistrica: 

1. volivna enota obsega ozemlje krajevnih ljudskih 
odborov: 

11 r-I:a Hiilnra. Kne/.ak, Podstonje-Mereèe, Tojiolec, 
Bilnia,  Prem. Šmarje, Šembije. 

2. volivna enota obsega ozemlje krajevnih ljudsk.h 
odborov: 

Celje, Kozjane, Ostrožiio-Bndo, Obrov. Podgrad, Pre. 
•••••. Srliorje, Slivje, Tatre, Tomi nje, Golac. Hrušioa. 

3. volivna enota odseka ozemlje krajevnih ljudskih 
odborov: 

Dolenje. Jelšano, Koseze, Novokračine, Velika Bu- 
kovca, Vel'ko Brdo, Vrbovo. Žabice. Dol. Zeimm. Zarečjp, 
Trebčane, ITnrije. 

4. okraj Postojna: 

1. volivna enota oliser/a ozemlje krajev n li b 1-k'h 

odborov: 
Postoina. Po-lojtia o' olica. H ruševje, Hreuuvice. Se- 

nožeče, Razdrto, Studeno, Bukovje, 
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2. volivna enota obsega ozemlje krajevnih ljudskih 
odboiov: 

Palčje, Slavina, Prestranek, Trnje, Gor. Košaua, Šmi- 
hp| n;i  Krasu, Dol   Košana, Št. Peter, Zagorje. 

5. okraj   S e ž a u a : 

,. volivna enota obsega ozemlje krajevnih ljudskih 
od lic rov. 

.-(.žana, .'über, Dutovlje, •••••, Lokev, Štorje, Vrab- 
ć        ri io vije. 

_'. volivna enota obsega ozemlje krajevnih ljudskih 
odi)"   ri : 

ko..en, Gabrovica,Gorjansko, Kobjeglava,Pliskovica, 
Skiiir,: Sv,-lo. Škrbina, Štanjel, Veliki dol, Štjak. 

:;. \ olivna enota obsega ozemlje krajevnih ljudskih 
«dboi o',. 

''.vaca. Matavun. Misliče. Povir, Rodik, Vremski Bri- 
toi.  Mai ka.  Brezovica.  Herpelje, Materija.   • 

i '.olivna enota ob-ega ozemlje krajevnih ljudskih 
odbo, H . 

Gračišče, Bezovica, Črni kal. Movraž, OCizlo. Podgorje. 
1!:: . lovec, Rifcana. Sočerga, Truške. 

6. okraj   Tolmin: 

1. volivna enota obsega ozemlje krajevzi.h ljudsk.h 
odborov. 

•••• i.; Logje. Sedlo, Borjana, Kred, Sužid, Drež- 
nica. Tri: >>(\ Serpeni'-a. Žaga, Če/.soča, Soča, Trenta, 
Kal-!\".r, :•     .  '..«.g n'."l  Ak'ii'jarioni, Bovec. Koliard. 

2. \clmia cuoia ob-etra ozemlje krajevnih ljudsk h 
i          . 

.'i';-,.f. i; , •'.. .-.masi. Vi .no. Kamno. Gabnje, Voice. 
Cigini, Sv. Lucija, Lom Tolminski, Poljubinj, Žabce, Za 
tolmin, Tolmin. 

:?. volivna enota obsega ozemlje krajevnih ljudskih 
odho'ov - 

]'•'.:• '..' '), Iliidajužna. Grahovo, Podmelee. Rut Gran1 

]'j j (,ia l'on l\ve, Gor. Trebuša, Dol. Trebuša, Slap, 
Mrm ni-, Bic'i 

Ml. V v-aJ;i vDl'.vni enoti se vol: en ljudski poslanec 
in  i.'-Tov lume-drr'k 

Glavno mesto Ljubljana dne 24   oktobra 1947. 

Republiška   volivna   komisija 
Ljudske   republike   Slovenije 

Tajnik: Predsednik: 

Kocijančič Boris L r. Dolničar Matej 1. r. 

274. 

Odločba 
Na po'dlagi 9„ 10. in 11. člena zakona o volitvah 

ljudski] poslancev v Ustavodajno skupščino FLRJ in v 
zvezi z ukazom Prezidija Ljudske skupščine FLRJ U. št. 
ISSO z dne 7. oktobra 1947 je republiška volivna komisija 
LRS na svoji seji dne 24. oktobra 1947 

s klen ila : 

Imenujejo se okrajne volivne komisije za izvedbo 
volitev v Zvezni svet Ljudske skupščine FLRJ na ozem- 
lju, k je bilo po mirovni pogodb, z Italijo priključeno 
k  Federativni ljudski republiki Jugoslaviji • pripadlo 

k   Ljudski   republiki   Sloveniji,    ki   bodo   '-Y0.   ii<j\ei:..jra 
1947: 

1. Za volivni okraj Gorica-Solkan: 

predsednik:   dr.   Ska rabot   Kazimir,   pred.-eJi;.:; 
okrajnega sodišča, Gorica; 

namestnik: 1) u j c  Albin,  sekretar,  Soikaa, 
tajnik: Volk Mirni, uslužbenka, Solkan: 
namestnik:  Kralj   Janko, uslužbenec, Solkan. 
član:  Krivec  Alojz,   uslužbenec.   Lokve; 
namestnica:   Budin   Mìa,  tajnica,  Mren. 

2. Za volivni  okraj  Gori ca. Ajdovščina: 

predsednik: Hoja k Ivan, sodnik okrajnega adi- 
sca, Gorica; 

namestnik: Kr ž m a n Franc, okrajni -o!-ki naj 
zornik, Solkan; 

tajnik:   Mozetič   Milena,  usluž'enka    S;.r„r:i: 
namestnik: Simčič Alb n,  rrhižbei.-' '. Ajd:,\-c i:u; 
član: Semič Stane, uslužbenec.  Vipava, 
namestnik:   Ros   Ivan, uslužbenec,  Št  Peter. 

3. Za   volivni   okraj   I d r i j a - T o ! m i n : 

predsednik: Gabršček Zvon mir, predle !-:ik 
okrajnega sodišča, Tolmin; 

lianipstn k: V e r b : č BoŽkkn, predsednik okiaji.^a 
sodišča, Idrija; 

tajnik:   Kovačič  Marica.  u-hrb"iil •.. To'inin; 

nampslnik: S m r p k a r .lo/.e, n-ien-nt  Oh.O. Idr ja; 
član: K a n d u č   V nko. rudar. Idr ja; 

namestnica: B r a I u š   I)u;ica. u-lii/cmka   T in. n. 

•1. Za volivni  okraj Ilirska B i s t r i c a - P o s t o j n n : 

predsedii k: S ve tek Hajko, predsednik okraju-jra 
sodišča, Postojna; 

namestnik: Simčič Anton, stx'n'k,  Ilir-ka B-IrVa; 

tajnik: •• ral a -lože, pomočnik poverjenika za pio- 
šveto pri OILG, Postojna; 

namestnik: V a 1 e n 11 n č i <* Janko. podpred/edn k 
planske komisije. Ilirska Bistr.ca: 

član: Jelarčič Viktor, m zar. Ilirska Bstrica. Tr- 
novo: 

namestnik: Može Jože, upravnik, Razdrto. 

5. Za volivni okraj Sežana: 

predsednik: Bizjak Anton. v. d. predspdn ka okraj. 
nega sodišča, Sežana; 

namestnik: Ma j e r Gabrijel, sodnik, Sežana; 

tajnik: Pob e r a j Ivo, uslužbenec OILO. Sežana; 

namestnik:  Zadnik Evstahij, uslužbenec, Se/um; 

član: Podržaj  Anica, uslužbenka, Sežana; 

namestnik: Pipan Anton, uslužbenec, Sežana 

Št. 49/1—47 
Glavno mesto Ljubljana dne 24. oktobra 1947. 

Republiška  volivna   komisija 
Ljudske   republike  Slovenije 

Tajnik: Predsednik: 

Kocijančič Boris L r. Dolničar Matej 1. r. 
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275. 

Odločba 
Republiika voLvna komisija LRS je aa svoj: seji 

dne 24 oktobra 1947 na podlag. 16. člena zakona o vo- 
litvah odbornikov Ljudske republike Slovenije in po pred- 
logu  pristojnih okrajnih   n  mestnih  izvršilnih odborov 

sklenila: 

Imenujejo se téle okrajne in mestne volivne komisije: 

1. Za slavno mesto L jo bi ja na: 

predsednk: P roh i nar Viktor, sodnik okrajnega 
sodisfa, Ljubljana; 

namestnik: Kraigher Anton, sodnik okrajnega 
sod šča,  Ljubljana; 

tajnik: Sladic Franek, pomočnik tajnika IO MLO, 
Ljubljana; 

namestnik: Baje Franček, uslužbenec ministrstva za 
trgov no  n preskrbo LRS, Ljubljana; 

člani: 

K u m p Štefka, profesorica, Ljubljana; 

namestnik: Šter Milan, uslužbenec 10MLO, Ljub- 
ljana; f 

V a h e n Rudolf, žel. uslužbenec, Ljubljana; 
namestnica: Babšek Franja, uslužbenka 10 MI/), 

Ljub1 Jana; 
Ribičič   Roz , gospodinja, Ljubljana; 
namestnik: Pracni Rajko, delavec kurilnice, Ljub- 

lana. 
2. Za okraj Črnomelj: 

predsednic- Š !: r   niar Zan, F.odn k,  Črnomelj; 
namesti"!;: X u n č i v S'une, javni tožilec, ••••.' ij; 
tajnik:  Sašek  Slavko,  uslužb^n^c  0L0.  Črnomelj; 
namestnik: Lovšin  Anton,   predsednik okrajnega 

sod T'" a, Črnomelj; 
člani: 
Kapi Nande, uslužbenec, Črnomelj; 
namestnik: Pezdirc Viktor, uslužbenec, Črnomelj; 
Plut   Jo/p, u-službenec Koteksa, Črnomelj; 
namestnica:   Črne   Lu"ka,  gociK4''f ;a,  Črnomelj; 
Pezdirc   Janez, uslužbenec 0L0. Črnomelj; 
namestnk: Beršič Mit-'ja, delavec, Štrekljevec. 

3. Za okraj Grosuplje: 

predsednik: Karlovšek Janko, predsednik sodi- 
šča, Grosuplje; 

namestnik: V o 1 g e m u t Mavric'], sodnik, Grosuplje; 

tajnik: Las jak M;haela, uslužbenka 0L0, Gro- 
suplje; 

namestn'k: Kovačič Tinca, uslužbenka 0L0, Gro- 
suplje; 

člani; 
Žagar   Tvan, fnančni uslužbenec, Grosuplje; 
namestnik:   Vozel   Anton,  uslužbenec,   Grosuplje; 
L u č o v n i k Ježe, šolski   referent,  Grosuplje; 
namestnik:  Spor ar  Ivan,  uslužbenec,   Grosuplje; 
N a d r a h   Tenaci]',  uslužbenec,  Grosuplje; 
namestnica: Hafner Zvonka, uslužbenka, Grosuplje. 

4. Za okraj Kranj: 

predseiin k: V rtovà e k Milan, pr&dsedniik okraj- 
nega sodišča, Kranj; 

namestnik: K i te k Gojmir, član ok. ...mega - adisca, 
Kranj; 

tajnik: R a u t a • Mar'jt. tajnica OKiî-a, Kranj; 

namestil ta: V f d i m Vida, prol'e.-orica, Kranj. 
člani: 
Avbelj Pavel, direktor Narodne uanke, Kranj, 
namestnik: I) o 1 g a n V klor, uslužbenec, Kranj; 
Konc Jože, delavec, Kranj; 
namestnik: P r a č e k  Ad,, delavec. Kranj: 

Peki en i k Marija, obriiva, Kranj: 
namestnica:  Gos tiša  3,1 haela,  delavka,  Kranj. 

5. Za okraj Ljubljana okolica; 

predhodnik: Š k r 1 Jože,  ^»odnik,   Ljubljana; 
namestnik:   Krbežnik   Janez,   sodnik,   Ljubljana; 
tajn.k: Berčič Tončka, go*pod nja, Ljubljana; 
namestnik: Rape Lado, šolski nadzornik, Ljubljana; 
član i : 
Pod be v s e k Siolla, m'iU'ljua,  Ljubljana; 
namesinica: V r z i č Norma, uslužbenka, Ljubljana; 
Dovjak Janko, uslužbenec, Ljubljana; 
namestnik: Vrhove Franc, delavec, Ljubljana; 
P r e I o g a r M loš, krojač, Lju. Ijan-i; 
namestn k; Senk   Franc, delavec, Ljubljana. 

6. Za okraj Maribor   o k o 1 i e a : 

predhodnik: Kor bar Emil, sodu,k okrajnega sodi- 
šča, Maribor; 

namestnik: dr. Grmovšek Srečko, član okrajnega 
sodi'šča, Maribor; 

tajnik:   Ski lan   Jožko,   šolski   nadzornik, Marbor* 
nam<\-tiiik: G r ud e n ,'':'' i, i   ,        . :.( •. :',•;; ;IL)1-- 

H rov a lin "(;'  -!   i'-.!,'   ''•••;};.  'ki'ibor; 
••••-••^•: £ 11 M mika, uslužbe.ika 0L0, Maribor 

okolca; 
Čas  Ivan, pos. sin. Sv. Ož aid ob Dravi; 
namestn ca: C i zel j .\".riji. nanie-'ćenka, Maribor; 
1 v e š Franc, nanin-"en"f. Varier; 
namestnik: Šuman Maies, poseshi k. Sv. Lenart v 

Slov. goricah. 

7. Za okraj N o v .o ii^sto: 

predsednik: Picek Jurij, pr<vLiednik okrajnega so- 
rt šča. Novo mesto; 

namesln k: Korošec Lorp, i-rxln'k. Novo mesto; 

tajnik:    Poč er vi na   Mihu,   inšpektor   dela,    Novo 
mesto; 

'        namestnik:    Kova ri k    Janez,    uslužbenec,    Novo 
mesto; 

člani: 
Šuštar Jože, podpreti/dni'k Ivi LO, Novo mesto; 

namestn'ca: K o 1 e n c M H,a. uslužbenka. Novo mestom 
K u lov e c Cveta, uslužbenka, Novo mnsJ.o; 

namestnica: fi et ine Frna, uslužbenka, Novo mesto; 
J a z b i n š e k Avgust, uslužbenec žel. uprave, Novo 

mesto; 
namestnik: Stok Albin, uslužbenec, Novo mesto 

8. Za okraj Pre v al j e (sedež Dravograd): 

predsednik: F o r s t n e r Ivan, predsedn k okrajnoga 
••••••, Prevaljoj 



Štev. 45. Stran 353 

namestnik:  Kukonr  Danilo, sodnik, Prevalje; 
tajnik: M a r k o v i è Di ago, uslužbenec OU). Pie. 

valje, 
namestili.ca: Soviù Vida, uslužbenka ULO, Pre- 

val je; 
člani: 
Bel iS  Frane, uslužbenec, Prevalje: 
namestnik: • li e r ; c k Kari. Uslužbenec O LO, Pre- 

valje: 
(tla/, er  (ire^oi,   uslužbenec  ïvLO.  Dravograd; 
namestil,k- K a z d e v s e k Aloj/. uslužbenec OUJ. 

prevalje; 
Cesèlli   Ivan,  uslužbenec tovarne Oru,k. Sv   .lanž; 

namestnica: (J race Joža uslužbenka OLO. I le- 
valje. 

!). Za okraj Ptuj: 

pieil-edn k: K os t a n j e v e c Bogomir, p reused u k 
okrajnega -oih.^a. Ptuj; 

m,mestnik: Don a j  Alojz, sodnik, Ptuj; 
lain k:  D e mač  Vlado,  uslužbenec OLO, Pluj; 
namestnica: Ko je Lojzka,   trg.  pomočnica,  Pluj; 

«•lani: 
•    C u š Mirko,  nameščenec  Ptuj; 

namestnica:   Kolanč   Ida.   namesčenka.  Pluj: 
Hlebec   Krnest, uslužbenec. Ptuj; 
namestnik:  Fa j t Ivan, ključavničar, Pluj; 
K ra j n c   Martin, ključavničar, Ptuj; 
nameslnik:   P r e 1 o g   Franc,   nan.e-cenec.   Pitij, 

Hi. Za   «Urej  > ni a r j e   pri  ,1 e i - a h 

predsednik: Keya Adoli, predsednik okrajnega so- 
dišča, Šmarje pri Jelšah: 

namestnik: Drnovšek Rihard, sodnik, Šmarje pri 
Jelšah, 

taiiiik: Libnik Lojze, uslužbenec, Šmarje pri 
JeKil,; 

namestnik: Koža ne Tine, uslužbenec, Šmarje pri 
Jelšah: 

člani: 
Božiček   Fdo.   uslužbenec, Šmarje  pri Jelšah; 
namestnik: lì o b i č # Ivan, Uslužbenec. Šmarje pri 

Jelšah; 
M i k o 1 i č Dane. uslužbenec, Šmarje  pri Jelšah; 

nameslnik: M a r i n š e k Kaiel, uslužbenec, Šmarje 
pri  Jelšah: 

Češ a rek Milan, upravn'k lesne indmdrije, Me- 
stinje; 

namestnik: Čuš   Franc, dentist, Šmarje pri  Jelšah. 

11. Za okraj Trebnje : 

predsednik: Ravtner Vinko, sodnik okrajnega 
sod sča, Trebnje; 

namestn k: Mi klic Pavel, pos   sjn, Trebnje; 
tajnik:  Berce Vladimir, šol-k   nadzoru k. Trebnje; 
nameslnik: M i k 1 ič Mal ja, žel  upokojenec, Trebnje: 

člani: 
.]arc   Bernard, delavec, T rei nje; 
namesln k: Slavine (ìiisleij. ravnatelj Navoda. 

frebiìje; 
B e \ c    Ju/e.  delavec.   Mi; na: 
nameslnik: K i j a v e c Aloj/. uslužbence OLO. 

Trebnje; 

Novak    1 rane.  posestu.k, Mac ji doi; 

namestnica:    Vrabec     Stana.     Uslužbenka     OJLO, 
Trebnje, 

KepuhlisKa.   vuüvna   komisija 
Ljudske   republike   Morenij'' 

H. :w4—17 
Oh.vn«,  mesto  Ljubljanu Une 25. ok to ura  1047. 

TannK. Prejseui) k: 
Kix-il/üicic Boris 1. r. Dolniči..r 'laici i. r. 

uo2. 

503. 

5(>4. 

5G5. 

:>IM. 

")li7. 

,"). iS. 

5fif). 

."370. 

7,71. 

572. 

574. 

77(1. 

7,77. 

578. 

Ô79. 

Pregled »IVadnj^a lista FJLR.J« 
ši. 83 L  dne 2(>. scpiembr»  V. !7: 

Temeljna uiedba o prejemkih zveznJi državnih 
iis; izbencev. 

Temeljna uredba o pieiemkih unie'tiiske^" o-ehja 
v državni slu/bi. 

Temeljna uredba o plačali nov,nane\ in jnibl,;- 
stov v državni služb . 

Uredi,a o obvezni zgrad t\i notraujj (hriie) te|t ion- 
ske napeljave  \   novih /graduali. 

Odredba o uvedb, novega poki eu - kme,,jsK' ua-i/or- 
n. k    v  kmetijski strok . 

šr. ,4-5 .: tlne .;(). septembra 1!>Î7: 

Ukaz o ratil'kjci|. (!<ifo< >ra o kultur,um m.niot-a- 
it'- m, 1 I erieraliMio iiuJsko republiko Jugosia» .1 > 
r  Ic'Hl't'Vino hoinun .!". 

Ukaz o rat l i K a • • • <log"'oia o kulturnem sode'ova- 
nju med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo 
m Ljudsko republiko Bolgarijo. 

Ukaz o ratifikacij, dogovora o kulturnem sodelova- 
nju med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo 
i;i Ljurl ko republiko Albanijo 

1'iodha o hlačah na uro delavcev, ki dekro v pod- 
jet|',i vojaške indu- Kije 

Pravilnik   za   izvajanje   uredbe   o   nadzorstvu   nad 
umetnim: gnoj li  ;n ri h  prometu 

Odredba o oprostitvi semena, tr&nih ;i, drugih sadik 
ter    plemenke    živine   uvozne    carine   in    dreg li 
davšč n 

Odredba, tia so plačljivi O'ia/.ci Narodne banke 
'FLKJ št. 602. 704 m 905 priznaio z*i veljavne op.ivj- 

( ihn* I -t ne. 

Odlo-Mta o priložnostnih poštnih znamkah ob pri- 
liki Vukove proslave. 

Št. 85 z dne 3. oktobra P.)i7: 

Po-lovnik Ljudske slaipšf.ne Federalvno ljudškb 
republ ke Jiifoslavije za skupne seje /.veznega sveta 
in Sveta  narodov. 

Po-lovn,k Z\T/uega -.ek, !.\ ids',,p skupščini» [''..'M. 

Po-lovnk Svta nai i ,v L.iid-k»1 -kup- ..<• .' i.p.i 

UM iba ••.••/.••• s. ./.ne,anju velennaije. \,'< do- 
vršeni   veterinarski   faknlli ti. 

Uredba o »pienieiii1''h i:i (!opf'!nH\. \ er.'be o pla- 
čah delavcev  ,.n \a',e;e-ev   \  gradi- n    -in;!;;. 
Popiavi'k   temeljne   •,,     '.,• 0  |,i ejeiiik.ji  umetniške- 
ga osebja v dižaw,i M„/..JJ 
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Št. 8« i. dne 7. oktobra 11)47: 

580. UM/, O i«U£i*aiivj podjetja ^•••»«7 za podjetje 
-p-•.•^• dr/aviieyu pomena. 

5*1. i^'l'.oa o pm-!'  [ • riijj   sladkorja. 
5*>'•. Ouiudua o razvr-Utvi poki.oov iz industrijske tehnič- 

ne • 're A e. 
58:,. Oiivoba  o  raz.» i'ntitvi  pokl.cov  iz gradbene stroke. 
584   i;.!,-   ..(„i u ••/.i-ì a; pokhcov iz geološko široke. 
585. Ovi: ;,.,•« o ru/.vr-idv.  poklicov IZ gaodelske široke. 

C»'.. '' l'ì'jòa o ru//.r.-.ütv pokbeov i/, tehn.čne stroke 
eie.<lrozvez. 

587, (-!••  ., t o id/; isulvi  |)uki,,4)v  iz hitrometeorološke 

5<4V. U-.,• ,;a o razv •-ditiv. poki cov iz kmetijske stroke. 
58'.) (Ji'^:l';i o i.•/.•. i-t'Ivi poklicov .z gozdarske stroke. 
5V'. UK, U -J i«tzvr-i Ivi poki cov iz načrtovalne »Uoke. 
5•1. Odi-fdba o razvrstitvi pokl.cov iz stat.itične stroke. 
,W_'   <'dip.,i;)a o razvisi t vi poki oov k ekonomeko-komer- 

r «I i lit»   Strdke. 

5(53. Oc!;'t*Jba o razvrstitvi poklieov • finančne stroke. 
594. (idre.1'ia  o ra/vn»t ITI   pokhe-•• iz stroke eksploata- 

c:| železo,«*, 
595   Odredba  o razvrstitvi   poklicov  ia stroke  pomorske 

ti  iielranie plovbe. 
596. Odredba o razvrstitvi pokheov iz poštne, telegrafske 

!i telefonske strok" 
597. f.'d;-'Mibn   o   tax vrst Ivi   poklieov   iz  »troke  cvlnega 

•    lptalskega prometa. 
508. Odredba   o   razvrstitvi   poki cor   u   stroko   kontrolo I 

mer  in  plemenit h  kovin. 
n0f>. Odredba o raz v rs t tvi poklicov iz zdravstvene stroke. 
'iw'J. Odred   a o ra>"vr-tdvi po:,ii<-ov iz veterinarske stroke. 
601. ;'',,"    .i •) .•,!/.> ;->:,! v; p''\lifov i/. prometno ziiatt.-itv o- 

002 Odredba o nv.vi-uiv: poki rov iz kontrolne stroke. 
60',',. Odn.Ht. i o razvrstitvi pokbeov u pravne stroke. 
604   0(lr"'btt   o   ra zvrst tvi   poki co.\   iz   administrativne 

strok«.-. 
005. OdrHba   o   razvrstitvi   poklicev   iz   kriminalistične 

.-.t roke 
•••   Odredba o razvrstitvi poklicov iz muzejsko-konserva- 

tor*ke stroke. 
607. Odredba o  razvTst.tvi poklieov  iz bibliotefcansko-ar- 

hivarske stroke 
60S. Od-oilba o  razvrstitvi poklioov iz diplomateko-kon- 

zularne  stroke. 
009   (klredi a o pcfnlitvi   začasne   veljavnosti   odločbe   o 

terenskom dodatku. 
010. Odredba o potrditvi  začasne  veljavnosti   pravlnika 

o dnevnicah    poJtnih    uslužbencev   za  spremljanja 
poike. 

St. 87 i dne 10   oktobra 1047: 

611. Ukaz o razpisu volitev v Zvezni svet ljudske skup 
-one FLRJ na ozemlju, ki je po mirovni pogodb' 
z Italijo priključeno k Federativni ljudski republiki 
Jugoslaviji. 

612. 

013. 

614. 

615. 

610. 

617. 

618. 

619. 

620. 

621. 

622. 

62S. 

024. 

625. 

026. 

627. 

628. 

«29. 

630. 

631. 

692. 

OS?.. 

6:54. 

Odredba o spremembah 1. in 2. točke odredbe o 
odkupnih cenah za koruzo v zrnu in storžu v gospo- 
darskem  letu 1047/48. 

Odločba o enotnih prodajnih cenah na debelo /a 
koruzo in moko v go-ipodar-kem letu H) 17/4«, ve- 
ljavnih za v-o Federai.MIO Ijud-ko repu1-! ko .li/ro- 
sUivijo. 
Odločba o prosti   prodaji   /idii"  opeke. 

Odločba o prosti  prodaji cementa. 

Odločba o prost,  prodaj, žarnic. 

Pravilnik o   povNkih   temeljne   plače   po  službenih 
letih, o položajnih  d :daik h   .n  piemii-kih  dodatkih 
za uslužbence  pronveluo-zniiioUcne stroke. 

Pravilnik o določitvi p luč in d najniži m zue-koin  za 
iHKižbetice   ,z  .dok''   "k-plo;:!aci|e   ',i-\iv.n.r    n   -i>'k 
pomorske  in notranje plovbe (kolikor se nana.-a  na 
uslužbence  notrariie plovbe). 

Pravilnik o doloeitvi tenudjn.h plač nad najnižj m 
zneskom za uslužbence pomorske panoge v strokah 
pomoi-ke in  notranje plovbe 

Pravdn k o poviskih temeljne plače, po služben h 
letih za uslužbence v poki <• h ^ '••-^• praviln'ka 
vrhovnega sodišča FLRJ in sodnega piinnika vrhov- 
nega sodišča socialnega zavarovanja FLRJ. 

Prav lnik o povi-kih temeljne plačo po službenih 
letih za uslužbence zdravstvene stroke. 

Pravilnik o uporabi in izvrševanju 0 člena zakona 
o zaplembi premoženja  in o   zvr.-ovanju  zaplembe. 

Navodilo št. 1 z-a izvajanje -uredbe o odvzemu iz, 
obtoka in zameniavi denarja. Ivi se triadi nn lb-"   '   •• 
0 preiV  •!!!>      ',1     i.   ,      "i-       '      ',    ,:   ,      , '.",.    ,,,,   <,,.,;!)). 

1 j LI,    k      je    p. j     II   I   ,'. ni    p     r':|ll      /.    Î lil • i |C»    prkijUČeno 

k Fedeivd'v/i; .jod-k,' repubi ki Jii're-l;i\ iji 

Navod lo o uannu prodaje sladkorja, ki je v  prosti 
prodaj. 

Pravila o ureditvi rečnih prczimovalšč in o vzdrže- 
vanju reda v nj h. 

Odredba o odkujmih cenah za ne'uščen. ri ž v go- 
spodarskem  letu  1947;48. 

Odredila o ugo-dnostih pridelovalcev tobaka pri na- 
bavi koruze. 

Odločba  o  izročitvi  v obtok   novega   stodinarskega 
bankovca. 

Odločba  o  ainortizac.j-'kih   siopii|ah   gradbenih   [iod- 
jetij splošnega državnega   ti republiškem riomeua. 

Odločba o cenah za žaru ce v prosti prodaji. 

Odločba o odkupu h  cenali  za  lobak   pridelka   1047. 

Odločba o ceni  za  sladkor,  ki   gu  prosto  prodajajo 
trgovska podjetja  in zadruge. 

Odločlia o ceni za cement v prosti prodaji. 

Tehnična   navodila  za  uporabo  uredbe  in   ureditev 
plač in dodatkov šolerjev, sprevodnikov in ioferskih 
pomočnikov. 

(/'' ''    !-,  l,-f l.:'-; ,       l'avnnteli in odgovorni urednik:   Božo  VoduSek; fN<a ProMeln.-i  •••••••        ';;;;i  v   l.,'ildi."ii/   — 
X,'  i- " ' "i 'l   ' '"        ^"trlleteo .im 70.--. polletno din   •- .   rido'-lrn   din   1a'i '.'<• ::i:".",n    'i' •   prva   noia 
din 2.50, viaka nadaljnja pola din 'i - (nednišivo in upravništvo:   T,j"!>U''"•"'   » ;-e'^«.t •-rf.-va  ul. 23. Tel.:   ravnateljstvo 49-40, 

uredništvo 49-30. ttniavnižlro 55-79.  Cek. ia£. CU-4UiU;-53 



Poštnina platana • gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 8. novembra ••7 Številka 46. 

vS ti BIN A 

27tt. Odločba o spremembi odl'oêbo o àtevilu  poslancev  na pri- 
ključenem  07.<4iilju  LRS  in  o  razdelitvi lega  na  voiivne 
eno''' 

277. Odločba o spremembi \  ostavu okrajnih volivuili komisb. 

27S. Odločba o spremembi v volivni  komisiji  za okraj  Gorica- 
Solkan. 

279. Uredba o organizaciji pravosodja na priključenem ozemlju 
LRS. 

280. Uredba  o ustanovitvi   Glauie  direkcije   republiških  gozd- 
nih gospodarstev LRS. 

2#1. Navodilo, kako volijo v ljudske odbore osebe na  skupnih 
delih,  ki   jih   organizira   liudpka  mladin,-!   T.RS. 

—    Popravek. ' 

REPUBLIŠKA VOLIVKA KOMÏSIfâ LIS 

276. 

Odločba 
o spremembi  odločbe   republiške volivue   komisije 
LUS o  številu  poslancev  na  priključenem  ozemlju 
LUS in o razdelitvi tega na voiivne enote (Ur. list 

LRS št. 273/45 z dne 30. X. 1947) 

Odlciba republiške voiivne kom.sije LHS o številu 
poslancev na priključenem ozemlju LRS in o ruzdel tvi 
tega na \oi.\ne enole za volitve ljudskih poslancev v 
Ljudsko skupščno LRS se spremeni glede okraja Gorica 
takole: 

!. Okraj Gorica bo pri volitvah dne 30. novembra 
1iU7 volil 10 poslancev v Ljudsko skupščino Ljudske 
republike Slovenije. 

II. Ozemlje upravnega okraja Gorica se razdeli na 
10 uihvnlh enot. in sicer: 

1. volivna enota obsega ozemlje tehle krajevnih ljud- 
skih odi.orov: Solkan, Kromberg, Ajševica; 

2. volivna enota obsega ozemlje tehle krajevnih ljud- 
sk h odborov: Kambreško, Lig. Zapotok, Plave, Deskle, 
Anhovo, Kanal, Ročinj, Avče; 

3. volivna enota obsega ozemlje telile kr.i|"\n'h ljud- 
skih odborov: Levpa, Kal nad Kanalom, (tor. Lokovee, 
Sred. Lokovee, Banjšce, Ravne, Grgar, Lovke, Trnovo, 
Cepovan, Ravnica: 

4. volivna enota obsega ozemlje tehle krajevnih ljud- 
skih odborov: Kožbana, Neblo, Višnje vik, Dobrovo. Me- 
danu. Cerovo, Kozana, Kojsko, Šmartno, Vipolže; 

5. volivna enota obsega ozemlje tehle krajevirh ljud- 
skih odborov: St. Peter. Vrtojba, Bukovca, Renče, Bilje. 
Miren; 

(i. volivna euota obsega ozemlje lehle krajevnih ljud- 
skih odborov: Gradišče, Dornberg, Zalošče, Preserje, 
Rihemberk, S. Bran'ca, Opatje selo, Kostanjevica, Tem- 
nica, Vojščica, Rrestovica; 

7. volivna enota obsega ozemlje telile krajevnih ljud- 
skih odborov: Vogrsko, Prvačina, Ozeljan, Šempas, Cr- 
nice, Selo, Vrtovin. Kamnje. Dohravlje, Storna/,, Osek; 

S. volivna enota obsega ozemlje tehle krajevnih ljud- 
skih Hbnnv: ! "kavec, Ajdosščina, Vjp. Križ, Ustje, Pla- 
nina, Šmarje, Bije; 

!). volivna enota obsega ozemlje tehle krajevnih ljud- 
skih odborov: Dol-Predmeja, Otlica, Kovk. Col, Podkraj, 
Vrhpolje, Budanje; 

10. volivna enota obsega ozemlje tehle krajevnih ljud- 
skih odborov: Vipava, Slap, Lože. Gode. G. Braniča, Ga- 
berje, Podraga, Št. Vid, Lozice. 

III. Razdelitev drugih okrajev v voiivne enote ostane 
neizprenieniena. 

Št. 50/2—47. 
Ljubljana dne 31. oktobra 1947. 

Republiška volivna komisija 
Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Predsednik: 
Kocijančič Boris 1. r. Delničar Matej 1. r. 

277. 

Odločba 
o spremembah v sestavu okrajnih volivnih komisij 

Republiška volivna komisija LRS je na svoja seji 
dne 30. oktobra 1947 na podlagi 16. člena zakona o vo- 
litvah odbornikov ljudskih odborov LRS in po predlogu 
pristojnih okrajnih   izvršilnih odborov 

sklenila: 

t. V okraju Gorica 
se odveze dolžnosti predsednika okrajne voiivne komisije 
dr. Pavlic Marjan zaradi službene premestitve v Po- 
stojno; na njegovo mesto se imenuje škarabot Ka- 
zimir, v. d. predsednika okrajnega sodišča v Solkanu. 

2. V okraju Postojna 
se odveze dolžnosti člana okrajne voiivne komisije Ce- 
pi rio Franc, mehanik iz Št. Petra, ker kandidira; na 
njegovo mesto se imenuje J e 1 a r č i č Jože, nameščenec 
OLO, Postojna. 

3. V okraju Konjice 
se odveze dolžnosti člana okrajne voiivne komisije B e r- 
č i č Miro, nameščenec, Konjice, zaradi službene odsot- 
nosti; na njegovo mesto se imenuje Rozman Franc, 
učitelj, Slov. Konjice. 
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4. V  okraju   It a k e k 

se odveze dolžnosti člana okrajne volivne komini|e U r- 
bas Ludvik, predsednik OLO Rakek, zaradi .»lužb"iie 
zadržanosti; na njegovo mesto se imenuje Z ;i k r a j S o k 
Alojzij, nameščenec. Rakek. 

5. V okraju Novo mosto 

se odveze dolžnosti tajnika okrajne vol.vne komisije 
Por e r v : n a Miha. inšpektor dela. Novo ine-Jo; na nje- 
govo mesto se imenuje dosedanji član komisije Susta r 
Jože, podpredsednik MLO. Novo mesto; Počervina Miha 
ostane član komisije 

6. V okraju Tolmin 

se odveze dolžnosti namestnika Hvala Bogomil, inšpek- 
tor dela, Tolmin:  na  njegovo  mesto se imenuje   Pod 
gornik   Ludvik, delavec. Tolmin. 

Št. 3/5-47. 
Ljubljana dne 31. oktobra 1947. 

Republiška  volivna komisija 
Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Predsednik: 

Kocijančič Boris L r, Dolnič.ir Matej 1. r. 

278. 

Odločba 
Republiška volivna kombija LRS je na pi.dia;. 

loòbe o imenovanju okrajnih voliviuli kom .-jj /.a vol 
v Zvezni svet na ozemlju, priključenem po mirovni 
godbi z Italijo, in po predlogu okrajnega izvršilnega 
bora v Solkanu odvezala dolžnosti namestnika prod 
nika okrajne volivna ••• s<je za voLwii o\ia( (i» 
Solkan Dujca Albina, sekretarja •/. Solkaoa. ke/ > 
didira. Na njegovo mesto je imenovala K o d r i č a 
gela, tajniika OLO, Corica. 

Št. 49/2—R. 
Ljubljana dne 31   oktobra 1947. 

Republiška volivna komisija 
Ljudske republike Slovenijo 

Tajnik: Predsednik 

Kocijančič Boris 1. r. Dolnifnr Matej 

ihp 
po- 
od- 

• r \- 

,1 
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UREDBE. ODREDBE, NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

279. 

Na podlagi 77. člena Ustave LRS ter 43. in 52. členi 
zakona o ureditvi ljudskih sodišč izdaja vlada Ljudske 
republike Slovenije po predlogu ministra za pravosodje 
tole 

uredbo 
« organizaciji  pravosodja  na ozemlju,  priključi nem 
Federativni ljudski republiki Jugoslaviji po mirovni 
pogodbi z Italijo, kolikor pripade to ozemlje Ljudski 

republiki Sloveniji 

1   člen 
Narodna sodišča, ki so jih  na o/einlju, puključenem 

FLRJ po mirovni pogodbi • Italijo, kolikor pripada to 

ozemlje LRS. ustanovili organi ijud.-ke oblasti, so z dnem 
priključitve po-tala organ pravo-odja v Ljudski repu- 
bliki Sloven.ji in po-dujeio dalje kot ljudska sodišča po 
zakonu o uredilvi  ljudskih -.«d.še /. dne '21.   V).   194Ü. 

2. člen 

Okrajno narodno MKLNčC v Ajdovščini -e preime- 
nuje v okiajno -odi-'-e v Goric, premesti svoj sedež 
v Gorico in poslu p • za področje prejšnjega okrajnega 
narodnega sodišča v Ajdovščini .u za druge kraje gori- 
škega okraja, k -o priključeni FLRJ po mirovni po- 
godbi •/. Italijo 

Okrajno  narodno sodišče  v   Idriji se preimenuje v 
okrajno -odišče \ Id ri (i :n posluje za področje prejšnje- 
ga okrapiega  narodnega  -odišča v  Idriji. 

Okrajno narodno -odišce v Ilirski Bistrici se pre- 
.meiiuio v okrajno sodišče v Ilirski Bistrici m posluje za 
področje prejšnjega okrajnega narodnega sodišča v Ilir- 
ski   P. -.trici. 

Ok rajno narodno sodišče v Postojni se preimenuje v 
okrajno sodišče v Postojni in po-Uije za področje prejš- 
njega okrajnega   narodnega  sodh'ča  v   Postojni. 

Okrajno narodno »od.šče V llei-pehali-Kozjini se pre- 
imenuje v okr;>:m> ..ndišče \ Sežani, pionie-l; -vej -edež 
v Se/ano n po-liij" za področje prejšnjega okrajnega 
narodnega .--odišča v Ileipeljah-Kozini u za druge kraje 
sežanskega okraja, ki so priključeni FLRJ po mirovni 
pogodh   f. Hal.jo. 

Okrajno naiodno »odišče v Tolminu se preimenuje 
v okrajno sodišče, v Tolminu in posluje za področje 
prejšnjega   •••:••••;1   narodnega   sodišča   v   Tolminu   in 
/.a    diu«e   k'n."    Ic'ia ii-i-cifi    okr'iia.    |<i   --o   priključeni 

Fl    IM M.      Ill    >.•    1!  I'. /       .       I        ... 

Ko in) i/ii'-"tit i ina ;ia icr loi alila razdelitev oz°m- 
Ija 14'piibl ke Sloviiiic. ki p |e pripadla v zvezi z mi- 
rovno pogodbo z Italijo, bo veljala ta razdelitev na okraje 
tudi za sodne okraje navedenih okrajnih sodišč. 

3. člen 

Okrožno narodno sodišče v Postojni se preimenuje v 
okrožno sod -če \ Gorai in po-dii|i> de nadaljnje odredb*1 

v Postojni, in -.cer za področje okraju.h sodišč v Gorici. 
Idriji, Ilirski   Bistrici,  Postojni,  Sežani   in  Tolminu. 

4. člen 

Višje narodno sodišče  v   Postojni  se ukine. 
Zadeve, k;  *o v  teku pri višjem  narodnem  sodišču 

v Postojni, se odstopijo v rešitev vrhovnemu sodišču LRS. 

Arhiv in končane spise višjega narodnega sodišča 
v  Postojni  prevzame vrhovno sodišče  LUS. 

,RS«. 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradneui listu 

Št. S-zak. 592. 
Ljubljana dne. 21. oktobra 1947. 

Moi -Ici   Z,I  I ',:'. o.-odje LRS: 

l)r. Jože Pokoru lt r. 

'redsodnik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 
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280. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena  ustavo   LRS, 
28.   ('-lena   temeljnega   zakona   o   dr/:ivn !i   L'"*pndarskJh 
podjetjih in o. člena uredbe o organizaciji gozdarstva (Ut 
list FLRJ St. 773/40«—46) izdaja vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi (Ha\ no  direkcije republiških gozdnih 

gospodarstev LRS 

1. člen 

Pri ministrstvu za kmetijstvo iu gozdarM.o ! ÜS «e 
kot operativni upravni voditelj repubbških gozdnih go- 
spodarstev ustanovi Glavna direkcija republiških gozdnih 
gospodarstev LRS. 

Sedež glavne direkcije je v Ljubljani. 

2. člen 

Glavna direkcija je pod neposrednim vodshoni mi- 
nistra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

Glavni  direkciji načeluje  glavni  dire' n<-po 
Eredno vodi vse zadeve direkcije. 

4. člen 

Notranji  ustroj glavne direkcije je naslednji: 
1. sekretariat, 
2, pogonski sektor, 
)i. planski sektor, 
•t. komercialni  sektor  z  referatom   za   izvoz. 
"i kadrovski  ^ekloi, 
0. revizijsko knjigovodstvo, 
7. urad za operativni razvid, 
8. dispečerska skupina. 

5. člen 

Sekretariatu načeluje sekretar, ki vodi vse pravne in 
splošne zadeve direkcije. 

Pogonski sektor vodi direktor za pogonski sektor, 
planski sektor vodi direktor za planiranje, komercialni 
sektor direktor za komercialne zadeve in kadrovski sek- 
tor pomočnik glavnega direktorja za kadrovske zadeve. 
Direktor za pogonski sektor je hkrati namestnik glav- 
nega direktorja. 

6. člen 

Glavnega direktorja pomočnika glavnega direktorja 
za kadrovske zadeve, direktorje, sekretarja, vodjo urada 
za operativni razvid in vodjo dispečereke skupine ime- 
nuje minister za kmetijstvo in gozdarstvo v sporazumu 
s predsednikom vlade LRS. Drugo osebje postavlja glavni 
direktor v sporazumu z ministrom za kmetijstvo in go- 
zdarstvo. 

7. ölen 

Glavni direktor, direktorji, sepretar, vodja za opera- 
tivni razvid in vodja dispečerske skupine sestavljajo ko- 
legij direkcije. 

Kolegij je posvetovalni organ glavnega direktorja, 
ki ga sklicuje na posvet o vseh važnejših tehničnih vpra- 
šanjih, važnejših vprašanjih operativnega vodstva in o 
nače'• li vprašanjih, kakršna so sestava načrtov,, organi- 
zacija podjetij, sklepanje važnejših pogodb, yaçîonallza. 
oija, načrti pravnih predpisov, m nodjobjjft 

Ce se glavni direktor ne strinja s predlogom kole- 
gija, sine vsak član kolegiia zahteval . n:i, odloči mini- 
ster za kmet.jstvo in go/.'.laiM>o LRS. Taka zahteva pa 
ne zadrži izvršitve nalog" u.nir-ga direktoija 

S. člen 

Glavna direkc ja ima za svoje poslovanje lastna 
finančna sredstva, ki jih črpa iz prispevkov podrejenih 
republiških gozdnih gospodarstev po k!;uču, ki ga potrdi 
minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

Glavna direkc.ja vodi knj govodstvo in upravo po 
načelih, ki veljajo ia državna gospodarska  podjetja. 

0. člen 

Natančnejše predp.se o ustroju in poslovanju glavne 
direkcije in o pooblastil,h glavnega direktorja in drugega 
vodilnega osebja izda minwter za kmetijstvo in gozdar- 
stvo LRS. 

10. člen 
m 

Ta uretlba, ki v celoti nadomešča vladno odločbo 
z dne 17. januarja 1047 o ustanovitv' >Uprave gozdnih 
gospodarstev LRS., velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc. 

Štev. S-zak. 602. 
Ljubljana dne 7. novembra 1947. 

Minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

ing. Jo?« Levstik 1. r. ftiha Marinko 1. r. 

3A14LHIKÏ.93Î5D3S.WAV0DILA.0DL0CBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

281. 
Na podiugi H:', člena zakona o volitvah odbornikov 

ljudskih odborov LRS izdajam  tole 

navodilo 
kako izvršujejo pri volitvnh v krajevne in pjini enako 
IjuiNko ml hore \  Ljudski republiki Sloveniji > olivno 
pravico osebe na  skupnih  delih, ki jih organizira 

ljudska mladina 

V zvezi z določbami zakona o volitvah odbornikov 
ljudskih odborov LRS lahko osebe, ki so na skupnemu 
delu, organiziranem od ljudske mladine (na mlad nski 
progi Šamac—Sarajevo, pri regulaciji Lijaka, pri gra- 
ditvi gozdnih poti in na drugih gradiščih), voljo pu 
volitvah organov ljudske oblasti upravnih enot (v •••- 
jevne, rajonske in okrajne ljudske odbore), kjer imajo 
stalno bivališče, čeprav na dan volitev niso na tem ob- 
močju, in to na način, kot ga predpisujem v tem na- 
vodilu. 

1. Navedene osebe imajo pravico voliti in prodlagati 
kandidate za volitve, ki se izvajajo na podlagi -zakona o 
volitvah odbornikov ljudskih odborov LRS. 

2. Te osebe glasujejo na vo14vah lahko samo za 
potrjenega kandidata oziroma kandidatno L.-to ali pn>'i 
v tisti volivni enoti, v kateri je njihovo stalno bivališče, oz - 
roma za kandidata ali kandidatno listo ali proti v kat^n 
koli volivni enoti v območju vaj', naselja, me.-!i -di 
rajona, kjer so prebjyaie pred odhodom na skupno delo. 
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ö. Utìpuoliska vouvna komis.;ja LRS določi na gra- 
dišč.h, kjer so te •••••, potrebno število volišč, kjer bodo 
te OoL-ue umno opravde svojo vol.viio pravico. 

4. Volil-.u bo na votiseli vodil volivai odbor, ki ga 
imenuje repu1.»- -sd vol.v na koinis ja LKS. Volivni odbor 
st»ur. iji.jo pitcsfeniiik i« dva člana. Predsedniku in čla- 
noma ae postavijo namestil.ki. 

Za pred-v • ka au ciana ter njiiiove namestnike se 
lahko iiueiiuj!;jo o-i-b:, k; :o na skupnem delu, toda so 
vpisane v suini vol VAI imenik na ozemlju Ljudske repu- 
buke Slov en jo 

Vsako vol .wee ima wojo številko, ki se navede poleg 
kraju, kje:   ;e vonsče. 

.">. N a j : i. u ; j .!' >i:i prod dnevom volitev izroči repu- 
blika vo,.vi.a ..  'i     ,a vsakemu volivnemu odboru: 

a) sozuuin vseli oseu, k: so na skupnem delu na 
območju tefca voiivneija ou bora, s potrdilom pr.stojne 
okrajne vo,.\;i" kom..-,je /.a vsakega posebej, da je vpisan 
v staini  vil vil,  .nienik na območju te komisije, 

b) seznam vsrb kand.dalov in njihovih namestnikov, 
urejen po organih oblast., za katere so vol.tve, • po 
volivmli encbih; 

c) potrebno število volivnih listkov, potrebne volivne 
»krinj ce  in duig   potrebni   vohvn,   material. 

0 izroditvi volivtitfga materialu volivnim odborom do 
napravi zap sn k. 

6. Vsaj <i\a dni pred dnevom volitev razglasijo vo- 
liv m od. on na piv.up; nem kraju dan, čas m kraj glaso- 
vanja. Vsakemu vol.vcu se mora omogočit;, da lahko voli 
tla dan volilev. Na vol .;-"u morajo biti izobešena imena 
vseh potrjen ii kamlkrntov oziroma kand.datnih list kakor 
tudi  ime orgar; zaci je,   ki   jih  je   predlagala.   Na  volišču 

, se glasovarije ne sme opraviti brez razglasitve imen vseh 
potrjttuih kandidatov oziroma kandidatnih list. Na volišču 
mara bi. p; -i l-./• I;;!:.1;', vsrk volivrv svobodno in, 
ne da bi ad iiKi^el kdo pri tem opazovat., izpolni glaso- 
valni listek. 

7. Volivn odbor pr.pusti h glasovanju samo tisto 
osebo, za katero i.irotov i/, -"/.riama ki ga je prejel od 
repuoiišSe volivne komisije LKS, da je vpisana v stalni 
volivni imen k na območju organa oi,lasti, za katerega 
so voltve. 

5. Glasuje se z glasovalnimi listki, ki so .zdelani na 
priloženem «eznamu. 

Na vsakem voINču se postav; volivna skrinjica. Vo- 
livni odbor odore pred pridelkom glasovanja volivno 
skr njico in i,'-' ' .v:, da je pr-i/.na potem pa jo zapre iri 
zapečati, kar se  pismeno izpriča. 

9. Ko se začne glasovanje in vstop; volivec na voli- 
šče, ugotovi vol'vni odbor v seznamu, ki ga je prejel od 
republiške volivne komisije LKS, ali je volivec vpisan v 
stalnem imenku ortrami oblasti, za katerega so volitve, 
ter mu iz;'" '_rd'w,v:.lni 1-'tek z navodilom, kako *" 
izpolni, v volivnrm seznamu pa se pri volivčevem imenu 
zaznamMj»» s krogom, da  ie že volil. 

Pred izr<'č'tvijo slabovidnega listka volivcu mora član 
volivnega odbora izpisati na glasovalnem listku dan voli 
tev, naziv orga ta. ki ga v oP volivec, in voPvno enoto, v 
kateri glasojo. in i/roč; t-i'-o izpolnjeni glasovalni 1'stek 
volivcu. Volivec izpolni dobljeni glasovalni listek v zato 

določenem prostoru, in sicor napiše ime in priimek kan- 
d.data, za katerega glasuje, oziroma naziv kandidatne 
liste, če ima lista naziv, ter priimek in ime prvega kan- 
didata z liste, za katero glasuje. Ako hoče volivec oddati 
glas v skrinjico brez liste, pusti glasovalni listek neiz- 
polnjen. 

Nato volivec pregane glasovalni listek in ga spusti 
skozi odprtino v volivno skrinjico. 

10. Med glasovanjem piše volivni odbor zapisnik. Po 
končanem glasovanju odpre volivni odbor volivno skri- 
njico, ugotovi, kol.ko je v njej glasovalnih listkov, zapiše 
to v zapisnik, nato pa da glasovalne listke skupno z 
zapisnikom, overjenim od vseh članov volivnega odbora, 
v zavoj, ga zapečati in na njem nap.še naslov republi- 
ške volivne komisije LRS ter številko in kraj volivnega 
odbora Zavoj overijo s svojimi podpisi predsednik in 
člani volivnega odbora. Tako zapečatene in overjene 
zavoje pošljejo volivni odbori na najhitrejši način repu- 
bliški  volivni  komisiji  LRS. 

11. Ko prejme republiška volivna komisija te zavoje 
z glasovalnimi listki in zapisniki o glasovanju, jih odpre 
in v zapisniku ugotovi število glasovalnih listkov. Ko 
ugotovi pravilnost opravljenega glasovanja, ugotovi v 
zapisniku, koliko glasov je oddanih za posamezne kan- 
didate oziroma kandidatne liste, koliko je nepravilno 
izpolnjenih in neveljavni) listkov in kolko je ne- 
izpolnjenih listkov. O ugotovljenem rezultatu obvesti re- 
publiška volivna kom's ja LRS takoj pristojno okrajno 
oziroma mestno volivno komisijo ter ji pošlje gla-ovalne 
Pstke, ki se nanašajo na volitev organov oblasti z nje 
nega območja. 

Pristojna volivna komisija upošteva pri ugotavljanju 
končnega rezultata volitev tudi rezultate volitev na gra- 
diščih, ki  jih   je  ugotovila   republiška   volivna  kom sija. 

12. Da bi se pri ugotavljanju rezu! !a \••<• lahko 
upoštevali Midi glasovi volivcev z gnidio', ra/''-ojo 
pristojne vol vne komisije končne vol vne rezultate pet- 
najsti dan po dnevu volitev. 

13. Glede vsega drugega se smiselno uporabljajo do- 
ločbe zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov 
LRS. 

14. To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc. 

St. S zak. 596. 
Liiibliima dno 3f). oktobra 1947. 

Predsedmk vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

Popravek 
* 

V uvodu uredbe o prejemkih republških državnih 
uslužbencev in državnih Uslužbencev ljudskih odborov 
z dne 9. X. 1947 (Ur. list LRS št. 242/42-47) je v prvi 
v rsti za besedami -ustave LRS, pomotoma izpadlo bese- 
dilo:  >46. člena zakona o državnih  uslužbencih«. 

Ljubljana  dne 3. novembra 1947. 

Oddelek za zakonodajo in organizacijo dr- 
žavne uprave pri predsedstvu vlade LRS 

Izdaja :    :" .lini   i,-t 1•-       - Itavriatelj in odgovorni ur«dmk 
Narro-: • .     i.    • "'io   !:>, "I        <"ntrtWno din 70 —, polletno dir 
din 2.60, vsaka nadaljnja pola din ? - • 

(•i.  V -dušek: tifka Prosvelnu tiskam..       oba v Ljubljani   — 
1"-, .-•!()'••'•.   din   210 l'o   •',   "'i   šti . ' prva   pola 

"*<• -OMSUO in upravni'4       F , •: :;-• <•./..ni?»i!.   al.  Yi.  Tel..   ravnateljstvo  49-40, 
uredništvo 4ii SJU, upravuistve •&-7•.  Cck   iuè. tiU - 40••. 
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Letnik IV. V Ljubljani dne 15. novembra l'»47 Mb- 

VSLB1NA: 

282.  UKiu   o   razglasitvi   cdrftviliäcn   Senožeče   za   zdravstveno 
ustanovo repubUškega pomena. 

2S3. Odločba o potrditvi  kandidatne Ušle  /.•  vouive  poslancev 
v  Z.ezjii  svet FLRJ na priključenem ozemlju LRS. 

284. Urtfdba o omejitTi porabe elekttrtSnr eaeroijc na yodiotju 
I, Ki. 

285. Pravilnik o ueaameai ekvivalentu /a piejeuiko 
2<S6. Odloîb;i o  prcimsaoranju ••••• i.irskili  :o!  min 

irgovino   ni   prt krbfi   ì.iN 
Vzorec  auisovahiesrui   listka   Za     -iiUe   v   ljud.. 
iiseb na .-k-jpnib delib. ki  jitl •••••••••  ijud-i 

—     Popravek. 

\    1U..IV"  . 
.-II.  i'v.l    i,T 

ive   "-, .oj e 

i  ml;i ti imi. 

••••• ••••• ••••• LHS 

282. 

Ukaz 

Na  puuiagi   10.   Locke   72   člena   ustave  i.;jd.»h.e    e 
publike Slovenije  in  po  o.^l-gu  \ :ade Ljiu. ,.?  ;e     L>- 
iike Slovouije •eds..i-;•,<., Pit-,:4i  a   !.:JJ--,-    ' ., 
Ljudske republike ižiovuuje 

razglaša : 

zdravilišče Senožeče  (okraj  Pogojna)   za zdravstve- 
no  ustanovo  republiškega   pomeuu. 

L'.   =>'.  J*!.47 

Gluvuo mesto Ljubljana dur 8. novembra  i 947. 

•••••   LJUDikh bKüi'irCl.M-, 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOV K\ LU-, 

Sakretar: 

Frante Lubej 1. r. 

Pred—inik: 

Josip  Vidmar 1.  r. 

REPUBLIŠKA ¥0•¥• KOMISilÂ LRS 

288. 

Odločba     * 
o pohtlitvi kaadiduiue liste 

Kcpubliska volivna komisija LRS v Ljubljani je na 
podlagi 25. člena zakona o volitvah narodnih poslancev 
v Zvezni svet ljudske skupščine FLRJ in ukaza Prezi- 
dija Ljudske skupščine FLRJ U. št ISSO z dne 7. ok- 
tobra 1947 o razpisu volitev v Z\ezni svet Ljudske 
skupščine FLRJ na ozemlju, pnikljiH-emmi k FLRJ ur 
podlagi pogodbe z Italijo, lu bud:> une !•. i-HMiii.m 
1947;, EQt.rdlla danea dne 2S. oktobra 1947 ob 10.  uri 

«krožno kandidatno listo za volivno okrožje Slovenes» 
P: .••••••'. ki jo je predlagala Osvobodilna froiita. 

Noiiiec lt»te je Jo^ip   Broz   — Tito, inarcai Ju- 
t <> r 1 ; i • : i. > 

Kaa-.lidul,   /a  poiuuie^ue  ve1 sne okraje so, 

1. Za  volani  okraj  tvorita.  —  Solkan: 

kc ti d .-J ai •    b o c i »    K : u i y • e r.    minister   i&  no- 
'laui'.' /.ad(\t-  i-f;b.   L,ubijana: 

•.:,..;.., :    ,     ! •• •• !   i-, "K.   i;uie..   Hiövß»k   v Br- 
uiti. 

2. Za volivni okraj Gorica — Ajdovščina; 

Kandidat:    B o r , s   Z i L e r 1,   publicist.  Beogradj 

naiiieslmk: Aibin   D u j t,  zobotehaik. Solkan.' 

Za volivni okraj Idrija — Tohuin: 

kand.dal: 

i.am;'-!:.,k: B . a n k o   Kuk,   ir.ajoi   JA 

e. ). r   Pri m o ž if.    U.vbeaL d ri avec: 
In,;,: 

L   Za vuUvni okraj lb;-ka BmNea — dostojnu: 

kauu.'Jai:    i • •   Ki^'eiil,   minister za  delo  LlîS, 
i-'i'bi.•:;:<: 

uaiues.Mik:  l'<i\.;i     1 > - - L • L a ;i .   clau   (ilavnoga   od,- 
boi-a LMS, i_ ubijaj,«. 

•">. Za ><>l»vni okraj Scasila: 

kandidat:    L) i a t; o    B e ,i e i č ,   peikavuLk-   JA,   Beo- 
^i'ud: 

itame.lmk: Janko   Valoveč,  mizar,  Zavrnsi  pri 
Divtwi. 

Kandidat uu  bala  je  edina. 

Št. 40,2. 

Ljubljana dne _'tf. oktobra  1947. 

Kepubhska  v olivna komisija v   Ljubliani. 

Tajnik- 

Borii uocijaiiò;« 
Pi".'„^eduik: 

Uoiniùar Sîatej 1. r. 
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Na podlag. 1. člena /au;,na o poobla-biu \la<ii LPS 
za izdajati ie uredb na področju narodnega gospodarstva 
£ dne 2)'>. januarja VM1 (L'i. Ii-t LPS /. dne 25. I 1!;17 
.it 0'22) i/.rlaia vlada Ljudsk-" republike Slovenijo po 
predlogu mnisira /.a . i n i 11 -; i r jo. rudarstvo in eloktntika- 
c ;o tole 

uredbo 
o  omejitvi  porabe  električne  energije   na   območju 

Ljudske republike Slovenije 

1. člen 
Vsi potrošniki električne energije na območju Ljud- 

ske republike Sloven je .-«o ia/.<lelijo v -tiri skupinu, .u 
sicer v skupino A. °B, C ,n I). 

2. člen 

V  -iuipino  A   spadajo   tale  podjetja: 

1. V sli riuln le . 
2. We tovarne zvezii" in  lepubl^ke tekstilu" !ii''i>; : ;j". 

ü.   l/.iued   if k- i.iniii   lovai u   i^kahieua   pomi.:: 
v skup.no A: 

»Tekstilana  .  lovama s-wMia,  Ku'evje; 
Industrija volnen.li   .zdelkov,  Laško; 
Ora.g  &   Mitrovič,  mehanična   tkalnica,   barvarna   in 

apretura. Oti£ki vrb; 
Tekstilna   tovarna.  S-     P"'er   v   4'a\ ei-k,   .'   '•'• 
Tovarna v->!iieii ii odi  . .-d,o:, •   v..  . 
Ilrberiiik   &   Co.,   tek-t i-ia    ndo-drna.   st.   V.d   n • i 

Ljubljano: 
>Kika<f, tekstilna tovarna, Celje: 
Tovarna sukanca, .Maribor  (P.ntar); 
Industrija bombažnih izd-lkov, Kranj (Prah   n Ho/i''); 
Vlah. Ruše. 

4. V kov nski  .ndu-driji: 
Železarna ••-once. štore in Onštanj; 
Tovarna   emajlirane  ••••••,  Celje; 
'Tovarna avtomobilov, Te/.no prt Mariboru;' 
>TitaiK, tovarna kovinskih izdelkov in livarna, Kam. 

nik; 
Mariborska   1 varna,  Maribor; 
Tovarna vijakov in metalnih konstrukcij, Tezno, Ma- 
ribor: ' 
sdlten.-ilia . tovarna tekstilnih potrebščin, Ljubljana: 
>Tuba'.   tovarna   kovinsk h    in   bakelitnib    izdelkov. 

Ljubljana; 
'Treska tovarna kos in srpov, Tržič: 
Tovarna  kos in srpov. Sv. Lovrenc na  Pohorju; 
Tovarna poljedelskega orodja in livarna. Muta; 
Titovi zavodi  ; Litostroja, livarna in tovarna strojev. 

Ljubljana, s podružnicami v Škofji Loki, Mariboru 
in Sf.   Vidii  nad  Ljubljano; 

Tovarna  aiiurdija. Strn'šfe; 
C:nknrna   Ccbe 

5   V   kemični  indu- trii : 
Ronrčna tovarna. Moste: 
Tovarna tekstilnih   in usnjarskih pomožnih  sredstev 

Ljubljana;' 
vso  niestne  pPn-rnp; 
»Suvat, tovarna gumijastih izdelkov, Kranj. 
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ti. Vse /vezne • repubbóke tovarne usnja in čevljev. 
T   \ se žag' , ki <leb|o za izvoz lesa; 

Tovarna  pohi-iva.  Dupl ca   pr,   Kamniku; 
>Fallersa ,   t voi neu  lesoviaskih  plošč d. d.,   Ilirska 

Ibslr.ca. 
š   "'ovarna uinelndi  hru-ov  >Svvaty , Maribor in 

gudnio   električnih   ceniral. 
!t.  V živ ilsk:  industriji: 

Lanenka .  tovarna  (elin.činh olj in finieža.  Ljublja- 
na.  M';-le; 

Tovarna jedilnega ol|u.  \   r.   Domžale; 
Tovarna  olja.  Slov en-ka  P» strica; 
Tovarna  olja .n   iirnežev,  Brilol'  pri   Kranii 
He/.|ak. oljarna, Kram; 
()''r,'ina oliarna. Prani; 
Ckiapia obama   Apače: 
Oliarna  sdtar.  Murska Sobota: 
Oltarna   Medic.  Medvode; 
v-i   ndin . k    meijejo  /.a   Navod 

10 V-e  lovaii.e  pa p. rja.   ie-ovine   in   lepenk. 

11 Tov a ina  si roji.I,  Majšperk; 
l'ov'.ina  tanina   ~.!iigoL.i! u . Sevnca; 
Tov ai na   tanina.  Coricane. 

12.   V-d  vodovodi: 
železu -ko deiav nee; 
i, du e; ; 
i'vipdaui. .  KaiiMìik; 
'! i i.arna   1,•:.:-.••  pravice.  Ljubljana, 

Ti-kai'iia Sic .IM:ikega poročevalca, Ljubljana; 
Mariborska I .-karria^. Maribor; 
»Jmpok,   industrija   metalnih   polizdelkov, Slovenska 

• ' .. II   i.   '   !• '   MM /a nailo. Dolina bendava; 
'i vomica dn-.ika. Hn-e (razen oddelka za karbid); 
ci -Ina železnica; 
razsvetljava. 

V skupino B spadajo tale podjetja: 

L  Vsa druga živilska   industrija republiškega in lokal- 
nega pomena, ki ni bila navedgna v skupinah A. 

2.  V kemični indu-tnji: 
-i-Pinusc,   tovarna  smolmh   izdelkov,  Rače  pni  Mari- 

boru; 
Golob & Co., tovarna kemičnih izdelkov, Ljubljana; 
vsa druga  kemična  industrija zveznega  in  republi- 

škega izmena, ki ni bila navedena v skupini A. 

:v Vsa kovinska, industrija republiškega pomena, ki ni 
bila navedena v skupini A. 

V kovinski industriji lokalnega pomena pa: 
Vojnovic, tovarna vijakov^ Ljubljana; 
Jugolivarna, Maribor; 
Belokranjska železolivarna Črnomelj; 
Okrajno kovinsko podjetje. Žalec; 
>Triglav<, pilar/ia, Tržič; '   c 

Okrajno pilo-sekarna, Prevalje; 
rAvtomontaža^, LJubljana; 
Tovarna blagajn, d. z o. z., Maribor; 
Tovarna poljedelskih strojev Maribor. 

4   V tekstilni industriji: \ 
Tovarna nogavic in pletenin, Ljubljana- 
Celjska tovarna perila. Celje; 
Tovarna perila. Murska Sobota; 
Tovnrn-i   perila    -'''\e" '••(   Ristrica: 
Savinjska tovarna nogavic, Polzela; 
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Koc.janč.č Franc, tovarna »aniletnega uiiu«ji i.ila, Dom- 
žale; 

,-Jutrkb«, tkaln.ia  iati', Žalec; 
Tovarna  nngav ,•:.  Ljublana. Savli«'; 
>iska , ui->.:,-ti : i"  .1 .i,.)!"./.^ in  roi..,.".    'i;anj: 
Tovarna dekoiabvn h tkaa.ii, p.-^pio^ ,n plfov, Ljub- 

ljana. 
.Slon .   lo\a"i'.a   /avos,   Ljubljana. 

Ö.   \    i.-aiar-l.!   onh; !i\>i: 
'lavama k-o,.',,.•,,   ,,|  e-ni. niii i/ i. :L<.v. Doni/ ,;.•, 
.-Usnjeni  i/delki , Li.ibijanv 
lvrai'\ie>    ;;,)-]i(KÌar.-,ko    petje I je    .Cokla ,    LI; i vi 

Dobrava. 
îCevljan,;;  , mestno čevljarsko podjetje, Jesenice; 
Mestna •<"\1•;•"••, Ljiibliana: 
Mestno "evljarsko pnilii'i!.'. Novo i1'-   •• ;. 

C.  V   iji-.-H-bfin  indii.'-irij1: 
Keramvna industrija Liboje, Libaje pri Cel.iu; 
TOV.-ì'KJI cemetnih  i/.deikov. Ljubu >!•••, 
Ki.•-,.!, ka industrija apna,  Km-ivo. 
Gj.nuUia industriju, tu. Lov.enc na  1'oiiuiju: 
(iranitna indu>tnja Jo-ipio!, iiibnaa na Pviorju; 
Granitna  industrija, Opiohoea; 
Apn-enica Tuni-ek. Črnomelj; 
Okrajna apneniea, Črnomelj; 
Apneniea  Dobrcpoljv 
Apneniea   Wcibrrryr.  Zagorje; 
Ajiiieiüea,  llia>lniV 
;l/.oiii     ••.  !Vl.  in   k'r.   iiii vi.  Rudve  fr.   Zéiav.'u; 
n:.i .In; 
v.-' ooekarne. 
v=e  eeiuealai ne; 
Gradisova   podjetja. 

7. Vsa grafična podjetja, ki niso navedena v skupini A. 
8. Tobačna tovarna. 

V skupino C spadajo: 

1. Vsa druga komunalna podjetja, ki niso bila navedena 
v grupi V 

2. Vsa obrtniška podjetja. 

V skupino  D spada: 

1. Kuhanje in gretje z električno energijo. 
2. delo s kmetijskimi stroji na električni pogon. 

3. èlen 

Skupina A obratuje normalno brez vsako redukcije. 
Skupina B obratuje z manjšo redukcijo in delno usta- 

vitvijo obratov v primeru kvara ali preobremenitve 
kaloričnih central. 

Skupina C obratuje z večjimi redukcijami in s popol. 
no ustavitvijo obratov v primeru kvara aH preobreme- 
nitve kaloričnih rentrai. 

Skupini D je sploh prepovedana uporaba električne 
energije. 

4. člen. 

Glavni bremenilec pri Glavni direkciji za elektrifi- 
kacijo in elektroindustrijo LRS bo v sporazumu z mini- 
strom '"a industrijo, rudarstvo in elektrifikacijo LRS od- 
ločal o redukciji električne energije. 

5. člen 

Vsi organi Državnih elektrarn Slovenije (DES) so 
dolžni po !r'v."iii breaicuiicu uajio.vedaap redukcijo 
lakoj izvesti na terenu. 

G. člen 

Y.-.I <>!< "i., I) L"-'-a te | > :.lii,: a, ». <ia •... ' .. ; e> v. -, 
ivbo  eiekiiiene  energije  .n   Iz ajanjj  dolw.^   ;e   ùrcuutf, 

č;en 

V-." krčitve te i;v ai'" re kazmijeio po zakoru o po- 
obla „.Ivi wv e iv.'ü in ne.-nih tia;iov •• določanje kazni 
/a   li'1:."", ne  piekìri,'" z. dne  L..;,   i     ,'MT   (ï.r.   1.  L  LK:>  z 

, .;-'i:,i <.:•. <<• es hie/, ivvzviv pre A . i i.\> c,\ -a I' 'a a'i 
!. 'ii ..•" .) i. '--u jo da JO'/.O din. kolikor lie gre. za l.aj.;a 
IV/j.i-w delanja. 

3.  eleu 

i      .   ...i   -ili 

tane poti oba. 

",•-;;:,     i -••"io    e 

e   iiifdbe,  ce, na- 

9.  elei 

v eii.IìI z cileni (,u,.;\(>, la are, :.. / 
':• --/ ,iv. bì i. 

Lj.ii.i'oiri. <iii''    4.  le/V-unbia j'-i'T. 

Minister 
/.a '.!>du-.tri''0, '-udar.siw ni 

< vkìiv '. ic .io LKS: 

I- rane Li ;,.a?.ek i. r. 

i'rfvìs'HÌrek \jad'"  U!ò; 

M Lia  Sìi".l''ni.l>  1.  r. 

.ViINiaTKSiiìfr 
LJUDSKE KJHPUBLIKÜ SLOVENIJE 
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N.. podlagi drugega odstavka 53. člena uredbe o iz. 
\aja'iju roi al nega zavarovanja po predpisali zakona o 
sociaineni zavaravanju delavcev, nameščencev in usluz- 
reii'-ev z dne 4. • cerabra 194« (Ur. li-4 FLRJ št. 100/708 
z dne l;j. decembra 1946) predpisujem 

pravilnik 
o denarnem ekvivaleatu za prejoiake v naravi 

1. člen 

Zavarovancem Državnega zavoda za socialno zavaro- 
vanje na območju Ljudske republik« SU.venJje, ki dobi- 
vajo za svoje delo razen denarn.h prejemkov a K name- 
sto njih tudi prejemke v naravi (stanovanje, hrano, ku- 
rivo itd.), se računa za prejemke v narevii tale vred. 
nost v denarju: 

1. popolna oskrba (stanovanje in hrana) delavcev, 
nameščencev in uslužbencev se računa inescč-no Cü3 d:n, 
dnevno 22 (dva in dvajset) din; 

2. posamezni obroki hrane za delavce, nameščence 
in uslužbence se računajo: zajtrk 3 din. kos'o 12 djn, 
večorja 8 din; 

3. stanovanje (brez opreme) se računa v vrednoti:: 
ena  soba  mesečno  100  die.   -r>ua    n   !  .hinja   meseéno 
150 ']ìn,  vsak   na.',;ie. 'p-    '   r  -a   ••   '> v.nrf.   ; ,- 
•0 djn-j opce^jljepa soba za ei*o osebo 100 din, /a uve 



Sffiat-vy«; 

caebi v taii sobi po 7• dia, za tri in veù oseb v sai sobi 
po 50 dis mesečno na. oaebo;- 

4. za gospodarske uòanee (vajenee) in kmetijske 
deiaree s» raûuna hrana mesečne 450 din, dnevno 15 din. 
Posamezni obrok, hrnne se računajo: zajtrk 2 din. kosilo 
9 din, veòsrja 6 din. Za stanovanje •• računa dnevno 
2 àin nu osefco. 

2. člen 

Dpugaóni prejemi! v uaravi (obleka, živila !:td.), ki 
jib ••••••••• osebe v delovnem razmerju za svoje delo 
v celot: ai! deloma se laounajo v denarni vrednosti po 
uradno doloueaih oeaaii. 

3. člen 

*   Ta pravilnik zaoue veljat, prvi dan naslednjega me- 
seca po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

St. 724/10—ÎS47. 

Ljubljana dne 22. oktobra 1947. 

Min idler  zu  delo   LRS: 

Begent Ivan 1. r. 

286. 

Odločba 
Zaradi izvržene reorganizacije srednjih in nižjih go- 

spodarskih šol niinisttstva 7i\ trgovinu in preskrbo i-RS 
v smislu navovitl koiiUiGja za -ol^ • /nano»; pri ,wu 
FLRJ, III, it. 4447 z dne -7. jun.ja 3 9+7 

odločam, 

da se \ivrC i.nij'j '•.•c~JijCMÌai^kc -viie preimenujejo U;:ulni 
uu*iov prednje goapodaiske =ole lo odslej Ekenoin-k: 
tehnik um, s sedeži v Ljubljani. Celju. iVlarib' ru. VI jr- 
ski Sobeb. No t v;• nie-tu ,n Kr;.i;ja; uradu naslov niži" 
gospodarske noie t «o odslej l'.nekdnn !>o?i.,">da!'-k;i ~<>la 
s sedeži v Ljubljani, Celju, Mnriboiu, .Vìiir~k; Soboli. 
Novem me.-du, K tan ju ir: Trbovljah. 

Ravnateljstva t*»ii z&vodov si morajo oskrbeti pečate 
z novim uradnim nas io vom 

Odločba velja z dnevom objave. 
S/T 112 4U 
Ljubljana dae  12.  uov-itibra  1947. 

Minister Za trgov aio in preskrbo LRlš: 

Kepic Viktor 1. r. 

Vzorec glase vai nega listka' 
k navodilu predsednika vlade LRS št. S-zak. ";S6 z due 
30. oktobra 1•47 kako izvršujejo pri volitvah v krajevne 
in njim enake ljudske odbora v Ljudski republiki Slo- 
veniji  veiivn»  pravico  osebe  na  .-»kupnih  delih,  ki  jih 
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organizira ljudska  mladina  (Ur. list LRS št. 46' z dne 
8. novembra 1947). 

GLASOVALA   LÏSTBK 

za   volitev   odbomd.j 
IjucUkejja odbora 
okra:    . voli'.,^  enota -4ev. 

Glasujem za kandidatno i.sto - - kandidata pod naslo- 
vom , na kaleii Je prvi kaudidal 

(rodb.n ko n roihio irne). 
Pripomüa: Volivi"- i/.poi, '• ~UMI,» naslov kandidatne 

listo in icdb'ii ko in icj ;;!(, . 11 K.. ;ir.' a kandidata s 
te Iute. Drugo izpolni volivui od Lo,- pied izločitvijo gla- 
sovalnega Listka voliveu. 

Odd«1 lek  za  i••'••<:'iit(J:ii,<»  in   organizacijo 
držav ili*   upia.-,.    pr;   predsedstvu   vlade 

LUS 

Popravek 
V zadnjem co-tavkr ' .,;< n.i v e.e'k, il! spremembe 

odreube o pi ''...uman /«• • ^••••'.' : ii:<. <Lr. liât LRS 
it. 44 z dne 20. X. '>•1) je tieba òt*-adiio lako, popravi- 
ti, da Lzdu krajevni zd: u wuk I . *\r \ n '. b^biu' (ne 
'ok;a",iii'. bubiei) za upoiubljen- -.'iM.etn material na 
ime  • ne  [U'ihin  poroJiuee reuapi    ....  itd. 

Okrajne babiee sploh  uè obstoj ijo 

Iz ministrstva za ljudsku zdrav &EVü  IKS 

St    S'a :    .•• .      >'<• 

04ü.    u .'til,.a    O    Ll»ia.  'j. •..    •••   '.u    ' '.        !..       i;-iv;i    LX 
iiied.e.ij'ko   pie.zvodiijo    p:i     .omu ',u   zu    var-!.o 
l.!iu!-k..--a  -"   -.-   p:',   v: ' h   1'L.U- 

6-ti    i-.edeu   o   zv.'zi.   , o ' u.-L-.j-.uri. tictij   ~•••. 
•',;!•;      ".;•,:••,    O    I/ i"  1,1'.   i   li II.    ./.    kjleTjIl     SLotejC    ••••••• 

e-.:.u;ui in |.'i\.ik.;!i; slioiki 'ir/.a\:;!h ni,-.podarskih 
puo.iei'j. ki 4' poalavitno bavijo z <,d\upom žita, /i- 
virie. m*'-.a 1er živalskih • lUr-tliu-ikiù uiaioob za 
[ugurano. 

Oli) Od.""d;j<i 'i preiti prodaji ernaiiiraue in pocinkane 
;»c°odc\ 

ÜÖ0. Odredba o pro»d prodaji biuseue (pohrane) in su- 
rove po sode. 

651. Odredba o  pro.-ti   prodaja okenskega stekla., 
652. Odredba o prcäti prodaji denaturiracega gorilnega 

*. piri ta. 
oàtì Odločba o cenali za emajlirano in pooinkono poso- 

do, ki je v prosti prodaji. 
654. Odločba o cenah za okensko s'.eMo, ki je v prosti 

prodaji. 
655. Odločba o ceni za donaturiron gorilni špirit, ki je 

v prosti prodaji. 
&5•. Odločba o načinu prodaje okenskega stekla, poso- 

de in denaturiranago gorilnega špirita, ki so v pro- 
sti prodaji. 

Izdaja     ' :.' !n>  I..-1 I.K.s liavnatelj in odyovorni urednik:  Bazo Vnrlitìek; tiska Proavetna tiskarna -- oba " Ljubljani  — 
NaroCrr-'J    .!•'     ;:m r!", '24        .V.tM'Mno .-»in 7U.-~. polletno din   18">   -    celoletno  din  260—    Posamezna   številk--   prva pola 
din 2 50, vsaka naualjtija pota din in upravm ,.f -1 )-*' ïSjrwceva ul. 23. Tel.:  ravnatejjgtvo 49-40, 

uredništvo 49-SÜ. u^avnl^tyo Ö&.7H  Cfik, rač. 60^,404033. 



Poštnina   plačana  r gotovini. 

I LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IV. V Ljubljani dne 22. novembra 1947 Številka 48. 

VSEBINA: 

287. Ukaz o sklicanju novoizvoljenih krajevnih ljudskih odbo- 
rov na priključenem ozemlju LRS k prvem zasedanju. 

268. Ili ceiba o dopolnitvi uredbe o prejemkih republiških 
državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih 
odborov. 

289. Uredba o določitvi, kdaj začno teči in kdaj iztečejo roki. 
ki t.o določeni v predpisih LRS, za priključeno ozemlje 
LRS. 

290. Odredba o pristojnosti mini.-lrslva za komunalne zadeve 
LRS glede vseh zadev preskrbe • vodo, kanalizacije in 
komunalne tehnike ter obnove podeželja 

291. Odredba o uvedbi novega  poklica  -\\l\\ znan-bveni  sode- 
lavec;  v prosvetno-znansheni otroki 

292. Odredba, da je zdravniško-d- lin -ka -'.iokovi 
pri Državnem zavodu za socialno zavarovan 
tudi za območje podružnice v Ajdovščini 

293. Odločba o amortizacijskih stopnjah yiadbeiiili 
kalnega   pomena. 

294. Odločba o višini dela dobička « kalen m •-i 
oziroma • lavna direkcija  prosio razpolagati. 

—     Popravek. 

na    koiin.-i|a 
ije   priMojna 

piujjdii   lo- 

ie   podielje 

?8KZIDIJ IJBOSKE SKUPŠČINE LBS 
287. 

Ukaz 
o sklicanju novoizvoljenih krajevnih ljudskih odbo- 

rov k prvemu, zasedanju 
Na podlagi 17. točke 4. člena zakona o Prezidiju 

Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije in v 
zvezi z 09. členom zakona o volitvah odbornikov ljudskih 
odborov Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

odloča: 
Novoizvoljeni krajevni ljudski odbori v okrajih: Go- 

rica, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in Tolmin 
se sklicujejo k prvemu zasedanju po razporedu, ki ga bo 
določil pristojni okrajni izvršilni odbor za svoj okraj. 

U. št. 45/47 
Glavno mesto Ljubljana dne 18. novembra  1947 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. JosiP Vidmar ! r. 

UREDBE. 0DREĐB2. MfiVODILÄ IK ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

288. 
Na podlagi 10. člena /akona o državnih uslužbencih 

v zvezi z odlokom Prezkiija Sloven-kega nan.dno - osvo- 
bodilnega svela /. dne 21. soptembia H>4(> (Ur. list LRS 
št. 253/69-46) izdaja vlada LRS po predlogu predsednika 
vlade LRS 

uredbo 
o   dopobn'vi   iirei'he   o   prejemkih   repiihliških   dr- 
žavnih v>)\>"'   ;...v in (ìiv.a\HÌh «-'.'."'••••••  ljudskih 
odborov  z di»' •. ukiobra  H< 7 {\'v. li-d  LKS štev. 

242/42-47) 
1. člen 

V •   členu ur''!!':' o ju'< ict.iU'h republiških divallili 
uslu; :.<•.    .    i'    •        '• ''   i' :'i'"'" "' 'x   '•' ' '  ':     :''.:ro\ 
se dodaslu »i   d"'ai *• ttelji odsi^vck, ki se glasila; 

>Prav tako lahko predsednik \lade LRS spremeni 
za posamezne poklice iz 3 člena te uiedbo zneske /.e do- 
ločenih temeljnih plac. ' 

Za nove poklice, ki se uvedejo na podlagi pooblastila 
iz posameznih uredb o strokah, določi temeljno plačo 
predsednik vlade LRS«:. 

2. člen 

To uredba vf ' i od dne\a ob|ave v :Uradnem listu 
LRS.. 

9t. S-zak. G15. 
Ljubljana dne 18. novembra 1947 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Zoran Polič I.  r. Miha Marinko 1   r. 

Minister za delo LRS: 
Ivan Resent 1. r. 

289. 

Na podlagi '•). člena uka/.a 1'Mvidija Ljudske skupščine 
LRS U. št. 36/47 z. dne 18. septembra 1947 o razširjenju 
veljavnosti ustave, zakonov in drugih pravnih predpisov LRS 
na področje, priključeno po mirovni pogodbi z Italijo k ozem- 
lju Federativne ljudske republike Jugoslavije, kolikor pri- 
pade to ozemlje Ljudski republiki Sloveniji, izdaja vlada 
LRS 

uredbo 
o določitvi, kdaj začno teči in kdaj iztečejo roki, ki 
so določeni v predpisih LRS. za ozemlje, priključeno 
po mirovni pntrodbi z Italijo, kolikor je pripadlo to 

ozemlje Ljudski republiki Sloveniji 
1. člen 

Kolikor določbe te uredbe ne dolivajo drugače, začno 
roki. določeni v zakonih in drugih pravnih predpisih LRS, ki 
-o bili v veljavi na dan 16. septembra 1947. leči oziroma 
i/.'.("'-ejo ;: ozemlju, ki je bilo priključeno k Federativni ljud- 
•ki republiki Jugoslaviji, kolikor je pripadlo to ozemlje 
Ljudski republiki Sloveniji, po tehle določbah: 

a) Roki. katerih začetek je določen • dnevom uveljavitve 
posameznih predpisov ali * kakšnim dni«'ui določenim dne- 
vom, /.»'"no teči od 10.-enienibra  1947. 

h) !'".'i ki -o •!•' " , ')!.<. da .<• koirajo določnega 
diit. iztečejo DO uteleku lohko •••, računajoč od uveljavitve 
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te uredbe, kohkot ga je preteklo od uveljavitve predpisa. - 
katerim je rok določen, pa do dneva ioločenega za izlek roka. 
Ce <e je začelo obvezno izvajanje uakoga predpisa z dnom 
ki je poznejši od dneva njegove uveljavitve, izteče rok pe 
preteku toliko časa. računajoč od uveljavitve te nndbe. ko- 
likor ga je preteklo «I dneva, ko -e le /.arci predpis obvezno 
izvajati, pa do dneva izteka roka 

Kolikoi so pOsaiu'v.iu zakoni in drugi piedpisi LRS za- 
čeli la podlagi predpisov pn«to|mh lokalnih organov ljudske 
oblasti ali vojaških oblastev K LR J v posameznih območjih 
priključenega ozemlja veljali že pred Hi. septembrom 1947 ali 
pa -o ti organi že (•••! tern izdali /a svoje območje ustrezne 
predpise in re z določbami te uredbe ni drugače določeno. 
/,. čno t^či roki ',/ teh predpisov ki se računajo od dneva njih 
uveljavitve, od dneva, ko «o po odredbah lokalnih organov 
ljudske oblasti ali vojaških obiastev začeli veljati na tem ob- 
močju predpisi LRS oziroma predpisi teh organov. 

2. člen 

Določbe 1. člena te uredbe <e ne nanašajo na roke, * ka 
terimi je določena uveljavitev zakonov in drugih pravnih 
predpisov LRS. 

Prav tako se določbe 1. člena ne nanašajo na roke i/ 
pravnih predpi-nv. ki -o pr, -voji naravi veljali -amo za 
preteklo razdobje. 

3. člen 

Izjemno od določb 1. člena te uredbe <e roki iz -podai 
navedenih pravnih predpisov določijo takole: 

1. roki xi. posameznih določb zakona o agrarni reformi 
in kolonizaciji v Sloveniji (Uradni list SNOS-a in NVS 
št. 62,45): 

a) po določbi l.od-ta\ka  '•>. člena j"  za  idolov i!ev.  ka 
tero posestvo spada po zakonu pod agrarno  reto.'mo. ulc'e 
lastnine odločilno za priključeno ozemlje bivše cone R /' :•!• 
.škoknjižno slanje, glede  površine  m   kulture   pa   kai.;-lr-ko 
stanje na dan 20. oktobra  H)45. ko je bil uveljavljen odlok 
Poverjeništva   PNOO   za  Slovensko   Primorje  o   reguliianju 
prometa z nepremičninami. / indu.-liij-kinu m ob.-lniini pil 
jetji. za priključeno ozemlje t)ivše cone A pa zemlji-kokiiiizno 
oziroma kata-tr-ko -lanie na dan Ki. -eptemhra 1947: 

b) po določbi 2. od-tavl.a •'• ('lena se upostiw.jo la-l 
nin-ke sprnnenibe, ki ••) vpisane v zemlji-ki knjigi, na 
priključenem ozemlju bivše cone H. če so bile izvršene pred 
20. oktobrom 104."). mi priključenem ozemlju bivi' cone A 
pa, če so bile izvr-ene •••1 Ki. -eptembroin •.•7; i.no-tevajo 
se nadalje ti-le la.-ttnn-ke -piem°mbe. ki so bile izvršene 
po 21). oktobru 1015. a «~> bile odobrene po predpir-i.li poprej 
navedenega odloka poverieni-ha PNOO za Sloven.-ko Primorja. 

c) po določbi 1. odstavka 4. člena .-e štejejo za em po 
se-tv,, zemljiška posestva moža in žene ne glede na to. ali 
stti -iiiio-tojna zemljiška lastnika ali -olastnika, in .-icer na 
priključenem ozemlju biv<e cone B. če 20. oktobra 1045 nista 
bila sodno ločena, n.. ozemlju bivše cone A pa, če Ki. >P\y- 
tenibra 1047 nista bila -odno ločena: 

č) po določbi 1. odstavka 36. člena se kaznujejo lastniki 
zemljiških posestev iz točk a), b) in c) 6. člena zatona o 
agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji oziroma njihovi 
odgovorni predstavniki in zastopniki, ki bi na priključenem 
ozemlju bivše cone R po 20. oktobru 1945 (brez odobritve, 
izposlovane po pre-^i-ili zgoraj navedenega odloka Pover- 
jeništva   PNOO). na  j' i' liir'cnein ozemlju bivše cone A pa 
po 16. septembru 1947 prodali ali na kali drug način odsvojili 

'i'inlj . zun. '< •   in nap. i ve, I ..\ ,i tudi ti-li, ki bi   i- ozemlji 
!iiv še cone A in R i>o 16. «op;, mbru 1017 prodali an na kak 
•'lig   način   (xlsvo|ili   živi   ali   mrtvi   kmelij-ki   ah   gozdni 

•   'i. ki -pada j'" noie liai;  zakona pod ra/la-!.1'v 

d) no določbi 2. (Kl-lavrtH 37. člena po-Mlum pi i-tojni 
krajevni ljudski odbori na vsem ozemlju, ki je pup;.dlo 
l.jnd-ki republiki Sloveniji. <'.i -e e!.].-:;!!- • () pravem lyju 
'•o-eiejo ti-ta zamlji-ča . i -eadaio pod določb'- zakona o 
aerami reformi in kolonizat ,n v Sloveni p. pa |ih lastniki 
doslej niso sami obdelovali ali uh iz opravičenih razlogov v 
L'o«pn.lai-kem   Iclu   1017   IS   iif    |i.(;eie  ,;imi   nhdel.lU, 

e) rok dveh let iz l.od-lavka 4t.(;iena. v .»aleroni se 
morajo e-iti vsa vpra-aii,t. gle.de sarnol.istruh prisvojilev 
•ii žavnega zemljica, ni i-vo|e:uh ledin n. nepriznanih delitev 
kmečkega m vsah gn drugega' zemlešča. jp rok dveh let. v 
katerem lahko pravna o ba. katere la-t je bila *einiui fed 
pri-vojilvijo, zahteva pn pn. to|neiii -odišču razv ajavilev ta- 
kih prisvojitev, -e štejeta od 16. septembra 1947; 

2. rok 15 dni iz 6. člena zakona o razlasti, i pose-le v, 
;i jih obd"luje|o kolom m virnčarji (Lradm list SNOS-a • 
NVS št. 02/4•)). v kateieiu morajo ia-tniki ozimni, nora vi- 
telli zemljiških |>•-•>1.'•. ,l<i -e ra/lasiijo po ;.člen; istega 
zakona, podati pismeno pngla^ilev priMoiin, okrajni komisiji 
za afta MIO lefot mo. /a ne t"<n / d nem .,ii: n'e ni ad ne'    poz.va: 

3. rok iz. H'.\. 'Mena uredbe o da- ku od dohodka (do- 
hodjuiu) (Uradni list LRS -I. 21/47). za dolio katerega so 
oproščeni plačila davka na dohodek kolom-p ki -o naseljeni 
pr> zakonu o aurarni ["tornii in kni.mizainu / dne 2.". avLnr-ia 
104•). m   ;.)ieél," delov ne /«dnine,  izteče -  koncem  let,'   19 LS; 

4. lok iz 6. rema piavihuka o razmerju med številom 
učencev in številom kvalificiranih delavcev v ..osameznih 
obratih (Uradni li-l LRS «t. 1   17). po kateri določbi se šteje 
/a    '  ..-',; .-O-J   .-.     •••'       " ''.,.' ''d'., 

'orni din   ' ' ."n '   ac   "  •     v i  • , '    •,:   |    I  let  ko!   kvalifi- 
ciran  delavec  v   -trnki    untere  -"   učene-  uči.   izteče  31.de- 
'•embra  1040. 

4    člen 

1'ri'dpi-i vlade LRS in n:"i!' pii-lojnih republiških or- 
ganov «liz.i'.ne upiavr' i_'ie le -liuklii;" cen in njunih elemen- 
tov -e zat'iK na priklui. enem o/eml|U. ki je pripadlo Ljudski 
repuhliki Slove,nji. obvezno iipoiabliat! od I januarja 1048. 
kolikoi -e li pi ci pi-i /e ne ,'| "i'abljaio. 

("'iiii'i vla<lo LRS konn-'ie m kotiiile|i pri vìadi LRS 
snieio začetek oziioiiia izli k •••••. določenih s ,ired[)isi, ki 
-o jih sami izdali, odrediti /a piiključeno ozemlji ludi dru- 
gače, kakot  ie določeno v  1 členu te uredbe. 

Pri-loiiii dan. viade l.'ik\ l,"iii!-i|e m komiteji pn vladi 
LRS -mejo zivetek o /ironia iztek rokov, določenih s predpisi, 
ki jih je izdala vlada LRS, dok/iti v sporazumu s predsedni- 
kom vlade LRS za prikl|učeuo ozemlje tudi drugače, kakot 
je določeno v 1. členu te   redbe. 

6. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v   Uradnem iislu LRS<. 

Št. S-zak. 630. 
I,jul.hana dne 21. novembra 1047. 

l'te-1 edink vlade LRS: 

Milm Marinko  L r. 
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290. 

Co 78. .'lenu u-ene LUS -.zdaja vlada Ljudske repub- 
like Sloveni ic 

odredbo 
o pristojnost minien siva za komunalno zadeve LRS 
glede vseh  zadev   preskrbo z  vodo,  kanalizacijo in 

komunalno hidrotehniko ter obnovo podožolja 

1. člen 

Zadeve preskrbe ,. vodo, kanalizacije in komunalne 
hidrotehnike ter obnove podeželja, ki so bile doslej v 
pristojnosti ministrstva za gradnje LRS, preidejo v pri- 
stojnost ministrstva za komunalno zadeve LRS. 

2. člen 

Ta odredba velja od dneva objave \ >Uradnem lislu 
LRS 

Št. S-zak. G12. 
Ljubljana dne 18. novembra 1947 

Minister 
i\\ kin,,n:;:tlne zadeve LRS: 

Lidija Šeiitjurc I. r. Predsednik vlade LRS: 
M4ia Marinko I. r. 

Podpredsednik vlade in 
minister za gradnje LRS: 

Ivan Maček 1. r. 

2ÏI1. 

Na p'.'ili ,e, '.'O. i' lena •  •• 
-il''!-     11'y.   ' i.,'"-      ' 

- predsednikom vlade LUS 

'>  p"0- v i'llUi -   'i ail~'\eli: 

Ti     / lojiUli   \   -jiOlU/.Ulllu 

PfiAVILHIKLODREDS«. 

odredbo 
o uvedbi novega poklica    višji znanstveni sodelavec«? 

v prosvetno-znnnstvoni stroki 

1 \' pio>vetiio-uninstveni stroki se uvede tale novi 
poklic: 

Aap. .št. (Slavna itela poklica lJngo)t za /Insego poklici, 
n. fisji smnosloiiiii   raziskovalna    Kakultota nli  viv>ka  šo- 
znaneUtMii     .'.eia     v    okviru     načrta    la   z  določeno  ziian-4e- 
sodelavw      instituta   ali   znanstvene    no stopnjo  in   z  izvr^i- 

iifliuiovp   in   obravnava-    tvjjo ali objavo znaiistve- 
nje  vprašani o uporabi    nih del rVveženi  uspehi 
«nnnosli   in  »ehnike. pri znanstvenem razisko- 

valnem deh'- 

2. Poklic -višji znanstveni sodelavec«, se uvi.-ii v 2 
člen uredbe o prosvetno - znanstveni stroki pod D za 
paklicom »znanstveni sodelavece in dobi zaporedno -šte- 
vilko "i. 

Zaporedni številki pri poklicih >znanstveni svetnik« in 
,*\išji /.nansbenisvetnik« se pomakneta za enoštevilkonaprej. 

•i. V opisu glavnih del za poklic ^znanstveni sodela- 
vec    (zap. številka 4) .se črta beseda ? Samostojna«. 

1. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS<. 

št. S-zak. 616. 
Ljubljana dne 18. novembra 1647. 

Strinjam  se: 

Predf' inik vlade LRS: MmistcT za prosveto LRS: 

JlWia Marinko 1. r. Dr. P_otrž Jože 1. r. 

p HAV0BILA,ODL8CBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

292. 
Na podlagi pooblačila iz 1. člena odredbe zveznega mi- 

nistra za delo o sestavi in delu zdravniško-delavskih stiokov- 
nih komisij in strokovnega zdravstvenega sveta pri ravnatelj- 
stvu Državnega zavoda za socialno zavarovanje (Uradni list 
FLRJ št. 99 7. dne 10. decembra 194(J) in v zvezi z ojreiiho 
ministra za delo LRS z dne 14. januarja 1947 (Uradni list 
LRS št. 4/1947) 

odrejam, 

da je zdravniško-delav«ka strokovna komisija druge stopnje 
pri podružnici Državn°ga zavoda za socialno zavarovanje v 
Ljubljani pristojna tudi za odločanje o v»eli [)riloZbali za ob- 
močje podružnice Državnega zavoda za socialno zavarovanje 
L začasnim sedežem v Ajdovščini. 

št. 268/2-47. 

Ljubljana dne iil.oktobra 1947. 

Minister za  .'«n*. I.RS: 
Regent Ivan 1 r. 

2«J3. 

Na podlagi _'. točke A .'lena uredbe o amortizacij- 
skem skladn državnih sna.'1 'nih podjetij <Vr. li-t FLI'J 
z ine .; VI l'.!17. št. :Ui4 4H i/dajam ,*<> pie.Ic.uu tein. 
slia /P »radnje LRS in v -.pot.u.MiiHi < pied-ednikoii' >e- 
l-uMi-ki'  plan.-kf kom.-die 

odločbo 
o amortizacijskih stopnjah gradbenih podjetij 

lokalnoga pomenu 

1 Amortizacijsko stopnj • za posamezn" vr-l«. r-iadh 
v gradbeni stroki znašajo: 

a) za  visoke zgradbe  ,    1 .">''„ 

b) /.a   industrijske   /.gndbe       2    ':< 

c) /a nizke in prometne i".M.i'll'f   ....'•'>   "u 

c)  za vodne zgradbe in ino-dnve    .    .    ,    .    4    ',; 

2. Siopnje amorlizaciiskega skJada ^ ravl'-ìuo na 

A)  s:; loSni državni amortizacii-ki . klad  in 

R) amortizacijski •1:!:;•  podit Ua. in sicer t.:!.n>. 
\ H 

a) za visoke zgradbe .        1    ".,       O ^»/0 

b) za  industrij-ko zgradb-      . ! '•",,       'V'/' . 
c) za nizke ii  prometne z^rraMie .    'i   '•'„        1   " n 
c) za vodne zgradbe in ••-tov«' .   2J>%       1 ""'., 

.'i. Amortizacijske stopnje iz 1. t >•"•)<e te o-jio-be -•" po 
določbah uredbe o amortizacij- icem s!:ladu dr/.i\n h e no- 
benih podjetij uporabijo na vsoto nialenaliiih lr ;,• v n 
plač za izdelavo z dooatki na to plače. 

4. Ta odločba se uporablja od 1. januaria  1   .7 

Št 501 2575-1947. 
Ljubljana dne 7. novembra 1947. 

Miiii-^ei /•\ fm v.:     1 ":': 

••1»• Zs,rni L r. 
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Na podlaci 2. odstavka L elena uiedbe o delitvi do- 
bička državnih indar-kih in kidu-trij.-kiii podjehj /. dne 
4. decembra 1016 (Uradni H-' V\AU it. 697 99 z dno 10. de- 
cembra 1946) izdajam 

odločbo 
o višini tlela dobička, s katerim sme podjetje oziroma 

glavna direkcija prost« razpolagati 

1. člen 

Del dobičiia, - katerim lahko proMo razpolaga 
podjetje oziroma glavna direkcija, -P določi po predlogu mi- 
nistrstva za indu-h i|o m nuJ.ir-tvo, ani-Hi-iva za kmetijstvo 
in go/dar-ivo LH> .ii mirn-li-iva /.a le-no industrijo LRS: 

a) za podjetja oziroma Glavno direkcijo tekstilne indu- 
strije LRS ••.15°/• dobička, knjiženega na bančnem račtinii 
podjetij oziroma glavne direkcije: 

b) za podjetja in Glasno dir^ki i (o živilsko indu-trije 
LRS na 1S °/o dobička knjiženega na bančnem računu pod- 
jetij oziroma glavne direkcije; 

c) za podjetja in Glavno direkcijo indu-trije gradbenega 
materiala LHS na 20°/o dobička, knjiženega na bančnem 
računu  podjetij oziroma  glavne direkcije, 

č) za podjetja in Glavne, direkcijo grafitne industrije 
LRS na 10% dobička, knjiženega na bančnem računu pod- 
jetij ozroina glavne direkcije: 

d) za podjetja in Glavno diiekri|o u-njar-i-ce industrije 
LRS na 15°/o dobička, knjiženega na oančnem računu pod- 
jetja oziroma glavne direkcije; 

e) za podjetja in Glavno direkcijo lesne industrije LRS 
na 20% dobička, knjiženega na bančnem računu podjetij ozi- 
rema glavne direkcije; 

f) za   podjetja   m   G '..'ir,    |i'>\ ip    \; 'liičri"   :n;ki-li ,ie 
LRS na  \7)°,u dobička.  kje z^neja :,a ..ančnein  lači.nu pod 
jetij oziroma glavne direkcije; 

g) za podjeija in GLi.no hrek-iio l.nvn-kc inde-lrije 
LRS na !U°/u dobička, knjiženega na bančnem račvnu pod- 
jetij oziroma glavne direkcije: 

h) za polj>!ja in G a- -o dirok-iio n;d',iko\ l-HS na 
2f °/o dobička, knii/enega ria tiru-• -i.«-rti ruenne podjetij O/.IIü- 

ma glavne direkcije; 

i) za podjetja in Glavno diiok'-ìk /a e|ekliil''ka"iio m 
elektroindustrijo LRS na 15u/o dol-kka. krni/onega na banč- 
nem računu podielij o/i roma "lavno d,p kriie: 

j) za podjeija in Glavno direkcijo gozd->i!i gospodarstev 
LRS na 20°'o dobička. heiz-•--2• na bančnem laumu pod- 
jetij oziroma glavne direkcije 

2. člen 

Ta odločba velja od dneva objave in -P izvaja od 1. ja- 
nuarja 1947. obenem pa -e ,a/\e'|Ui i-Hučba mini-tr-ha /ii 
finance LRS št. 33/2-47 z dne 2U. januarja 1947 (L'r li.-t LRS 
št. 32/6-47). 

Štev. 70264/33-1947. 
Ljubljana due 19- novembra 1047, 

Minister za  finance  LRS: 

Polič Zoran 1. r. 

Popravek 
Odločba Republiške vohvne kom sije LRS z dne 26. 

okto.,ra 1017 4. 4S2. objavljena v Uraefiiern b-lu LRS 
pod -t. 2iS3'47-47. se pravilno gla-.; 

Odločba 
o potrditvi kandidatur1 lisie 

Republiška vohvna kom.sija LRS v Ljubljani je u a 
podlagi 25. člena zakona o voklvah narodnih poslancev v 
Zvezni svet LjiK^kc skup-ciue KLR.l ,n ukaza Prezidija 
Ljudske skupščine F LR.J U št. ISMO z dne. 7. oktobra 
1947 o razp.su volitev v Zvezni svet Ljud-ke skupščine 
I-LR.) na ozemlju, pr ključonem k KLIM na podlagi po- 
godbe z Italijo, ki bodo dne 30. novembra 1017, potrdila 
danes dne 26. oktobra 1947 ob 10 uri okrožno kandidat, 
no 1,-do za volivno okrožje Sloven-ko Pr.morje, ki jo je 
predlagala Osvobodilna fronta in ki je vezana na prej- 
šnjo zvezno lislo za volitve v ll-lavodajiio skup?č no 
FLR.l z dne 11. novembra 194Ö, kalere nosilec je bil 
niar-al   luge-iavijp .lo-ip Bio/-'lilo. 

Nos.1er liste je   Josip   Broz . Tito,   maršal Ju> 
goslavije. 

Kandidali za posamezne volivno okraje so; 

1   Za volivni okraj Gorica — Solkan: 

kandidat: Bor s Kraigher-, minisler za no- 
tranje zadeve LRS, Ljubljana; 

namestnik: Albert Sirk, kmet, Hlevaik v Br» 
dih. 

2. Za volivni  okraj Gorica — Ajdovščina: 
kandidat:   Boris   Z i h e r 1,   publicist, Beograd; 

name-dink: ,-\lb   n   Duie     zobolc'uiik   Solnan 

3. Za volivni okraj Idrija — Tolmin- 

kandidat:    Jože  Primožič,   stavbeni   delavec, 
Idrija: 

namestnik: Branko Kuk,   major JA, 

4   Za volivni okraj Ilirska Bistrica  —  Postojna: 

kandidat, Ivan Regent, min.ster za delo LRS, 
Ljubljana; 

namestnik: Kdv n Dougan, član Glavnega od- 
bora   LMS, Ljubljana 

5. Za  volivni  okraj Sežana; 

kandidat'    Drago   B e n č i č ,   polkovnik   JA,   Beo. 
grad; 

name^ln k: J a n ko   Vatovec, mizar,  Zavrkek pri 
Divači. 

Kandidatna  lista  je edina. 

Št. 48/2. 
Ljubljana dne 26  oktobra  1947. 

Republiška  volivna kombija  v  Ljubljani. 

Tajnik: Prodi-edn'k: 

Boris Kocijančič l r. Dohrčar Matej L r. 

I/ Republiške vohvne kombije v Ljubljani 

Izdaja: »Uradni  ! -t I,1'-      - I!.iv nateli   ri odgovorni urednik:    iiežu  Vodi,-"!;, iit-fca  Prusvelna  t t-k.i, n.i oli.i v   Ljubljani   — 
Naročnina:  •••":• di-i .' i        č"ti"-'lno din  70       rinlh Ino din    13-7 —.   ••••i' l'-''. •   din   '.W -      "U-,!ü.  /I -'-..IK.i    prv   pola 
din 2.ÖU, vsaka nuduljuju pola din _'            l'i •   e ''M, I I uprave; :!'..->    I.   '              ' • • jeiidčc.a   ui,  lo,  ici., ravnateljstvu  -l'a 40, 

uioclmitvo  4L) !•,  upravmatvo 00-7•.  Cek.  luč.  üt>- 4U41M3 
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Ukaz 

Na podlagi 10 locke 7'..' rji.nu uglave Lpuiske repu- 
blike Slovenije • 10. li, kc -1. člena \ /.\e/.i - 7. členom 
zakona o Prezidiju Ljud-ko skup-č ne Ljiiu-ko republ.ke 
Slovenije ter po predlogu slade Ljudske lepublike Slo- 
venija 

razglaša 

-c   !>     1.1   .Irke   lepil- 

:>' '     o   • i/ 

predredstvo   Prezidiia   Ljud-ke   - 
bi ke  Slo\ ellije   /;i   pi.':;ei.;a   ie,u. 

1. Socetà   delinca   della   Vene/.ia   Uul.a   (SLLVF.G), 
Gor.ca-Trst: 
elektrarna   Podbrdo  z  vsemi  zemljišči,    zgradbami, 
napravami iu razdelilnim omrežjem: 
razdelilne   naprave   in   omrežje  na   ozemlju   Brd   in 
pro'i Goric;, vezane na Piave in Doblarje na ozemlju 
LUS; 
razdelilne  naprave in  omrežje  na  zapadnem   Kra-.ii 
od Štanjela proti zapadu; 
zvezni  vod napetosti  50 kW   /.a   Puli,   kok kor pelje 
preko ozemlja LKS; 
razdelilne naprave in omrežje Solkan - Čopov an; 

2. Alto Isonzo Elettricta S.A. (A1ESA), Milano.Tolmin: 
elektrarne Plužne. Gornji Log in Tolmin z vsem 
zemljišči, zgradbami, napravami in razdelilnim omrež- 
jem; 
elektrarne v izgradnji: zajetje Koritnce in Bovstee 
•z elektrarno  na  Sor;   pri   Kalu.  zajetje   Soče   izpod 
centrale pri Kalu z v-omi  napiaxami  m <'lektrarno 
na  Soči  izpod   Trnovega   In   vsa   zemljišča   z  vsem 
•zgradbami pri obeli pradbah: 

3. Società Veneta Elellro.'nduslriale e di Metall zzazo u 
(SVEM) Trst; 
vse naprave, zemljišča, zgradhe in razdelilno ouïrez^ 
za notranji Kras. vezane na Razdilo; 

1 Società atvuimn M nioro Cave di Pr<- lii (pr; Raiblu)- 
elekrarne MoŽnica z vs"ini zomlii-'- . /fra P ami. na- 
pravami in raztWln'ni omre/••••; 

•. Azienda Rlettr'ca del Vipncco- 
elektrarna    Prvaèma - Grad•--'o    y 
/"ra^'aim. e'mr'avanii  •'••  *"•• '• ' '• 

Ö. 
9. 

1». 
11. 
Iti. 
I.'k 
1 !. 
1•). 
1Ü. 
17. 

1». 
m 

n  r.'i;' 
vsenn 

• n orni 
•'eniln 

' iem: 
Q   l>r„t,u.r,. ,':|     ''romski   Britot'    (Cave 

Vremski Bntof; 

Opel 
Opei 
Skof 

23. 
24. 
25. 
20. 
27. 
28 
29 
no. 
•1. 

:u. 

Mi. 

:ü) 

1(1 
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Premogovn k   Ilirska Bistrica   (mg.   Leonardo d Ac 
quieto). Ilirska Bistrica; 
Tiskarna Šeber Maks. Postojna. 
SA Cotonificio Triestino, Ajdovščina: 
Uori-ke opekarne rSAME:, Gorica; 
Oefkarna Tacchino Luigi, Rciiče: 
•;;-•;••••  Mozetč Boris,  Vrtojba; 
O .."kanio Mozetič Pavel, d"d'<o. Renče; 
Ce  '•••' Sami g & N"me<-, Bdie: 
Up» r.-irua Cantoni.  Bukov ìra-Volèja Draga; 

uma  AITA,  lirska Bistrica; 
ama Conte del Meslri. Bukovica; 
j.-ka opekarna, Voger-ko; 

Industrija apna. Tacchino Luigi. Solkan; 
om. Tacchino Lu gi. Solkan: 

li    l'ìiol-m, Zaliai'ja -Mirk.fi. Kopriva. 
Kamnolomi kra-kega marmorja. Kepmilabor; 
Žaga SICLA, St. Peter na Krasu: 
Žaga STCLA, Postojna; 
Žaga SICLA, Belsko; 
Žaga SICLA, Podgrad: 
Žaga Facchinetti, Pre*-lranek: 
Falersa-, lesna   rndu>!riia.  Ilirska  Bistrica; 

Eleklro-zaga S.-aipa.  Ilii-ka  Bistrica; 
I-esna mdii-itr ia  V.  Tom-!*'.  Ilirska Bistr.ca: 
Lesna indu-1! i ja Tro-t Humbert, št. Peter na Kraóu; 
Žaga  Pa-ipiindl .  Sv    Lucija: 
Le>na industrija li /./.atto. Ajdovščina: 
Žaga Repič, Šlurjo; 
Žaga Lutman. Vipava: 
/aga Crocoiti  Carlo. Srlkan: 
Žaga Urban?:« Alojz.  Bač; 
Vincente Lov, tovarna furnirja, Prestranek; 
NAS d. d, električni mlin. Ajdovščina; 
Aziende aiionini" -tiadaL statali (pošlje za vzdrže- 
vanj ce-') /, nepremičninami na pr:ključenf'm ozemlju 
S'ov. Primorja; 
Proli» France*"1!) tra-poi li  nb-mazinnali. Prestranek; 
Postala za 
Postoinska 
s loj uà 

•. -I   1(1-47 

Gla\ no me- 

ribmrnjsho. ri' ar-l.'i  /•". 
jama   z   in-f'luloni    za 

ruga. Kobarid; 
speleologijo.  Pa- 

Ljubljana dne 20. ••\.'•1•• 1947 

PRF.Zini.l     l.irn^KP    SKIT-ZINE 

L.IUDSKK   RKP!" ' "' •  SI.OYEVMK 

S..'     '-u- 

[  Fiance L u hej '• •- 

Predsednik: 

Josip Vidmar l. r. 
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PMVILM^.ODREOBE.MMOĐILA.ODLOČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKU REPUBLIKE SLOVENIJE 

Odločba 
Da se spiavi v sklad iia/..\ ustanove .Bolnica za du- 

ševne bolezni« v Ljubljani z nienim delom in / n«no\no 
Upravno teritorialno enoto, kjer «toji. 

odločam. 

da se preimenuje ta /.dravslvena ustanova v ^Bol- 
nico  /,a  duševne  in živčne  bolezni  Polje  |>ri  Ljubljani 

St. 6772/1-V b 
Ljubljana dne 31. oktobra 1947. 

Minister za  ljudsko zdravstvo  LUS: 

Dr. Ahüin Marjan 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 89 z dne 18. oktobra 1!»17: 

357. Odločba o dolgoročnih posojilih zadružn.m oiga- 
nizacijam, ki 00 kredite za obratna -rod-lva noia- 
bile za investicije. 

S58. Odločba o veljavnosti pravilnika o razglašanju 
udarnikov   na    mladinski   progi    šamar—Sarajevo. 

>•'•. Odločba o dopolnitvi tarife za delo in delovne po- 
goje za prevozno delavce v morskih lukali, rečnih 
pristaniščih, na železniških po=daiah tor v eririn-k4i 
javnih in zasebnih -k!adrčih. 

661). Odločba o imenovanju predsednika in 1 lanov fe- 
deralne volilne komisije Ljudske republike Hr- 
vatske. 

St. 911 7. dne 22. oktobra HM": 

664 Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine Federa'ivu*1 

iiudske republike .Jugoslavi|e na IV. redno /a-e. 
danje. 

61)2.  Uredba o višjem  finančnem tečaju. 
66H Uredba o obveznem zavarovanju vseh pošiljk, ki s<- 

izročijo v prevoz jugoslovanskim državnim /olev,- 
nicam. 

t>()4   Pravilnik o postnih žigih. 
66ö. Pravilnik o spremembi pravilnika za izvajanj" 

uredbe o pristojbinah, ki he pobirajo od plovnih 
sredstev za notranjo plovbo. 

6Cti. Navodilo za izvajanje uredbe o izdajanju in  pniav- 
Ijanju   delnic  z dne   17.  junija    1046   ( Uradni  li-l 
FLRJ4 št. .••,4•)  ter uredbe o izdajaniu   iti prijav 
Ijanju delnic z dne  17.  junija  1047  (Ur.  list  FLR.I 
~t. 52/47). 

fil!" Navodilo o spremembi 1. točke navodila o oddaji 
koruze, ki   ima   v  -el>;  več kakor  14%   vlage. 

668. Odredba o socialnem zavarovanju oseb, ki PO za- 
poslene pri  nakladanju  pladkorne  pese. 

J"/.J Oulo.-ba o določilvi .-levila po-lama \ za Zvezni 
-vel Liud-ke -knp-i !ne Fl.IM I;, ,,. will na celot- 
!i'in o/,cini(u. p; ikipu ein in po •••••. pogodbi /. 
Hal,io k l-edi'ii.liviii lju<i.-ki republiki Jiij_">~laviji, 
ter -lev,la pigiai.cev ki -( voli na ozemlju, pri 
kljiieiiem k Ljud-ki republiki Hrvatski, o/.iroiua 
na o/Ainlju. priključenem k Ljudski republiki Slo- 
veniji. 

670. Odločba o imenovanju federalne volivne konus.je 
Ljudske republike Slovenije. 

I'opravek odiedbe o zaiačuuavanju m pobiranju davka 
od prometa pro,/vodov ob izplačilu  računov. 

Št. 91 z dne 25. oktobra 1947: 

671. Uredba o nk trivi glavnega ravnateljstva za Imovi- 
no z nafto 111 nalliniiiLj deiivati pri ministrstvu za 
trgovino in preskrbo. 

672. Navodilo o vplačevanju razlike med ceno za blago 
v prosti  prodaji in med njegovo enotno ceno. 

i v, plac nad najnižjim zne- 
skom za uslužbence iz stroke eksploatacije železnic 
in strok pomorske m notranje plovbe (kolikor se 
nanaša   na   uslužbence  notranje  plovbe) 

šr. 92 z dne 29   oktobra 1917: 

67:! Obvezna lazlaga 2'-). člena zakona o ureditvi ju <|e 
lov ail ju   kl edilneya   -i- lenia 

671 Ohvzna la/.liiL'a "Ml 1 lena /akoua o ugotovitvi pra- 
vice do pokojnine m o 11111.koj.lv 1 di/.aviiili usluž 
hemes. 

675    Uredba   o   1 • • ; k ' M ;. i r : 111   voja-kih  o-eb 
676. Ureiliia o <lcp limivi temeljne inedite o prejemkih 

zveznih  državnih   uslužbencev. 
677    Uredba   f)    predelavi    o|;\     i||    edkili i|    o|iV';<"i;>    e|il 

'•••i;.    •< !7. 

67N   Oili'iilba   o  ob', e/iii'iii  (iddi'|.iii4!   iziaii!|eiiih   iiia/.r.. 
67!). Odndba o potrditvi /.:aasro veljavno-li pravilnika 

o plačilu za nočno delo na po-tah, pri telegrafu in 
telefonu. 

USO Odredba o uvedbi novega poklica vi-ii znanstveni 
sodelavec-   v  pro-vetno - znanstveni široki. 

6S1. Odločba o izročitvi v promet nove izdaje incniènih 
golic. 

I'opravek navodila o elementih, i/, katerih se-toje nor- 
mirani odkupu; in prodajni stro-ki državnih go- 
spodarskih podjetij ki se poglavitno havijo z od- 
kupom maščob, živine, mesa ter živalskih in rast- 
linskih maščob za prehrano. 

št. 9'J • dne 1. novembra 1917: 

682. Ukaz o ratifikaciji sporazumov, ki se nanašajo na 
mednarodno zdrav-tv eno organizacijo. 

6X:i. Uredba o spojitvi Gospodarske banke za Islro, Re- 
ko in Slovensko Primorje na Heki z Narodno banko 
FLRJ. 

684. Odločba o novi izdaji davčnih znamk. 
Popravek odločbe o odkupnih cenah za tobak pridelka 

1947. 
Popravek odločbe o ceni za denatuniran gorilni špirit, 

ki je v presti prodaji. 

Izdaja: > Uradni li-l LlfS — Ravnatelj • odnovornj urednik: Božo \\><|••••; tiska l'rosvctnit tiskarna — oba v Ljubljani. — 
Naročnina: mesci-. •• «lin 21 èetrltelrm din 70 -. polk tuo din i:r> . i-doVino dni -nvi Pniaocvnn .-'"vi,'.,i- prvili 8 strani 
1• 2.50, veakih U<elal|ii|ili •> -Irani on>  : -   ('f-d'niLvo m   npriui.,-!'.       lae,li||-n,M.   (li.-noV   • ,<    •!•'•   àt.   23.   —   Tele-•: 

ravnateljstvo 4Ü-10, uiedništvo 49-90, upravuišlvo 50-79. — Cek. rat. 00—4•4(•. 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

LelniU IV. V i.|iil>H'"ii dne 6. decembra ••7 Stev   i ;i 50. 

VSEBINA: 

397. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine LRS 1; II. rednemu 
zasedanju 

20« Ukaz o sklicanju novoizvoljenih krajevnih ljudskih odbo- 
rov k prvomu zasedanju. 

2!W Ukaz o razpisu volitev ljudskih odbornikov v liudske od- 
bore mest, ki eo izvzcla iz okrajev. 

301) Odločba o odložitvi volilov za kraievne ljudske odbore 
okraia Slov   Bistrica na •••• i-i čas. 

301. Uredba O spremembi uredbe o ustanovitvi komisije za 
lizkulturo pri  «lađi  URS. 

302. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi komiteja za kine- 
matografijo pri vladi  URS. 

3D.').  Uredba o  ustanovitvi   Glavne  direkcije   indijanskih  .~ei- 

vieov ministrstva za industrijo, rudan-Uu JU elekliiiikaci. 
io LRS. 

304. Odredba n razvrstitvi poklica vùii /aian^tveni = üde|-;\i4-: 
v vrsle po 12. členu zakona o dižavnih n-dužbei. ib. 

305. Odredba o dnlofcilvi temeljne plače /:\ na n:i\ o mei! "H ••- 
klic višp znanstveni sodelavec in o spremembi t' nel). 
ne plače za poklic znan~'veni f-odeljuer \ ]>io-\"tno~ 
znanshoni  stroki. 

3<l(i. Odločba o ustanovitvi gospodarske -ole /.a -, aierc trnov- 
skih  podjetij s strnienim  poukom  \   Idr'p. 

.407. Oilieiibn o načinu picdaje Sf(%iu-' •••-••••••;,!- orel ne 
ki-line neposredno potrošnikom. 

PRCZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LUS 

297. 

Ukaz 
« sklicauju Ljudske skupštine Ljudske republiko 

Slovenije k II. rednemu zasedanju 

Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine Ljudske re. 
publike Slovenije na podlagi 56. člena ustave Ljudske 
republike Slovenije 

odloča: 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije se 
skliče k II. rednemu zasedanju na dan 15. decembra 
1947 v Ljubljani. 

U. št. 48/47 
Glavno mesto Ljubljana dne 5. decembra 1947. 

PREZIDU  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 

France Lubej 1. r. Josip Vidmar I. i. 

298. 

Ukaz 
o sklicanju novoizvoljenih krajevnih ljudskih odborov 

k prvemu zasedanju 

Na podlag, 17. točke 4. èleriu zakona o l'itv;;| ju 
Ljudske -duip.^čiue Ljudske republike Slovna in \ /••.< 
z 69. '"'lenoni zakona o vol.Ivah odbuni.Uv InnUkli od- 
borov Prezidij Ljudske »kupnine Ljud-ke tepublike Slo. 
venije 

, o d I o v a : 

Xo\(. r:'-\ •      r.'ijoiwk,     ii    kiajovni    Iju l-k'   'el-  • 
glavnega   niella   Ljubljane  lei   nu\u zvoljein   Ijud-kj  od- 

bori v okrajih Lendava. Kanin k. Kočevje, Kiv-ko, Mur- 
ska Sobota. Rakek, Trbovlje. Grosuplje. Jesenice, Ljub- 
ljana okol ca, Maribor okolica. Mo/.irje, Prevalje. Pitij, Ko. 
njce, škoija Loka in Šmarje se sklicujejo k prvemu za- 
sedanju po razporedu, k. ga bo /.a glavno mesto Ljublja- 
no določil me.-tni izvr^iln odbor, za okraje pa pristojni 
okiajm  iz\ rollìi odbori. 

U. št. 47/47. 
Glavno mesto Ljubljana dne 2. decembra 1047. 

PREZIDU LJUDSKI-: SKl'ISCINK 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJI-; 

Sekretai : 
Frame I,uboj 1. t. 

Predsednik: 
Josip Virimnr 1 

i 

2»». 

Ukaz 
o  i i/.j :MI  molitev ljudskih odboriiiko\   v  ljudske 

odbore mest. ki so inzeta iz okrajev 

Pred-edsU o Prezidija Ljudske •«kupferne Luidske re. 
publike Sloven je na podlagi 1. točke 4. člena v zvezi A 

7. (denoni zakona o volitvah  ljudskih odbornikov 

o il I o č u : 

1 Razpišejo se volitve ljudskih odbornikov v ljudske 
odbore mest Celje   n Maribor. 

'_'.  Volilve  bodo v   nedeljo dne  iS   januarja  1948. 
'•'>. Ta ukaz r-e začne /.vaiati z dnevom obja\e v 

-Uradnem  listu  LRS'. 

U. >l.   4947 
Glavini me.-to Ljubljana dne •>. decembra   •47, 

PREZIDU  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Sekretar: Piedsednik: 

Irance Lubej I. r. Josip Vidmar 1. r. 
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REPUBLIŠKA VDLIVHA KO"WÄ • 

•••. 

Odločba 
Republika volivna komisija LUS je »a .-voji se|i dne 

28. novembra 1047. potem ko je prouč.la predloge kan- 
didatur /.a volitve ljudskih odbornikov v krajevne ljud- 
ski odbore v okraju Slovenska Bi^tr ca. na podlagi lô. čle- 
na zakona o voltvah odbornkov ljudskih odborov LRS 
ob smiseln; uporabi 27. in 65. člena istega •••••• 

o dločila: 

1. Razveljavijo se vse potrditve ;n objave kanddatur 
ter kandidatnih list za krajevne ljudske odbore okraja 
Slovenska  Bistrica 

2. Ker <e obstoječe pomanjklj vost: in nezakonitosti 
ne morejo pravočasno odpraviti, se volitve, določene za 
dan 30. novembra 1947 v okraju Slovenska Bistrica odlo- 
žijo na poznejši čas, k. ga bo po 4. členu zakona o voltvah 
odbornikov ljudsk h odborov LRS za ta okraj določil Pre- 
zidij Ljudske skupščine LRS. 

Št. 68/1 
Ljubljana dne 28.  novembra 1047. 

Republiška volivna  komisija LKS 
Namestnik tajnika: Predsednik: 
Dr. Mak Ivan l. r. Dolnifnr Maff>j 1. r. 

UHEDBE, ODREDBE. MVODILAIN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJI 

301. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ti v zvi/.i 
Z določbo drugega odstavka •>•">. člena u-dave LRS i/daja 
vlada LRS 

uredbo 
o spremembi uredbe « ustanovitvi komisije za fizkul- 
turo pri vladi LKS z dno 18. VI. 1947. št. S-zak. 322 

(Ur. list LKS št. 151/26-47) 

1. člen 

Komisija za fizkulturo pri vladi LUS se spremeni v 
kom te za fizkulturo pri vladi LRS. 

2. člen    . 

Vsi členi uredbe se temu ustrezno spremene tako, 
da .se nadomesti beseda  >komis>ija« z besedo »komite«. 

3. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S-zak. 643. 
Ljubljana dne 1. decembra 1947. 

Min.Mer za presveto LRS: 
Ur. Potre Jože 1. r. 

Predsednik -RS: 
Miha Marinko 1. r. 

302. 

.Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
in v zvezi z 2. točko 21. člena zakona o petletnem planu 
LRS izdaja vlada LKS 

uredbo 
o spremembi uredbe o ustanovitvi komiteja za kine- 
matografijo  pri  vladi  LKS z dne 2. avgusta  1947, 

št. S-zak. 415 (Ur. list LUS št. 187/32—47) 

1. člen 

Komite  za   kinematografijo  pri  vladi   LRS  se  pre- 
menuje   v  komisijo  za  kinematografijo  pri  vladi   LUS. 

2. člen 

Vsi členi uredbe se temu ustrezno spremene tako, 
da se nadomesti  beseda  »komite« z besedo >komisija<. 

3. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS*. 

Št. S-zak. 644. 
Ljubljana dne 1. decembra 1947. 

Minister za prosveto LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Potrč .lože I   r. Miha Marinko I. r. 

303. 

Na podlag, drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
in v zvezi i. določbami 1. člena zakona o pooblastilu vladi 
LRS za izdajanje uredb na področju narodnega gospodar, 
stva ter v skladu z določbami uredbe vlade FLRJ o pro- 
dajnih -ers.sih z dne 31. V 11) 17 (Ur. Iis| FLRJ -I. 48 47) 
./daj.i \lada LRS po piedlogu m.n ,-lra /.a industrijo, ru- 
darstvo in elektrifikacijo 

uredbo 
o ustanovitvi (ìlnvne direkcije industrijskih servisov 
ministrstva za industrijo, rudarstvo in elektrifikacijo 

LKS 

1. člen 
Pri ministrstvu za industrijo, rudarstvo in elektrifi- 

kacijo LRS se ustanovi kot operativu' upravni voditelj 
industrijskih 4ervisov Glavna direkcija industrijskih ser. 
'visov  LRS. 

2. člen 
Ustanovljena glavna direkcija posluje po določbah 

uredbe vlade LRS o ustanovitvi glavnih direkcij min'str. 
stva za industrijo in rudarstvo LRS z dne 28. II. 1947 
(Ur. list LRS št. 60:12—47) ter uredbe vlade FLRJ o pro- 
dajnih servisih z dne 31. V, 1947. 

LRS:. 

3. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

S—zak. št. 623 
Ljubljana dne 2. decembra 1947. 

Minister 
za industrijo, rudarstvo in 

elektrifikacijo LRS: 
Lcskošek Jbranc 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 
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PitAVlLNIK!.<)DaCDBE.NAVaDILA.ODLtiČB[ 
MINISTKSTfciV 

LJUUiKfc KEPUKUKE SLOVENIJE 

304. 

Na podlagi 21. ćlena uredbe o prosvetno-znanstveni 
stroki (Ur. list LRS št. 231/40-47)   zdajam 

odredbo 
o razvrstitvi poklica »višji znanstveni sodelovcc« v 

vrste po 12. členu zakona o državnih uslužbencih 

1. Poklic >vilji znanstveni sodelavec« se uvrsti v 
prvo vrsto v prosvetno-znanstveni stroki, 

2. Glede na to .«e 18- točka 1. člena odredbe o raz- 
vrstitvi poklicev iz posamezn h strok v vrste po 12. členu 
zakona o državnih uslužbencih (Ur. list LRS št. 246^2-47) 
dopolni tako, da pride za poklicom »izredni profesor« 
poklic »v.šji znanstveni sodelavec«. 

3. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

S-zak. 616 
Ljubljana dne 28. novembra 1947. 

Predsednik vlade LRS- 

Miha Marinko l. r. 

305. 

Na podlagi 1. člena uredbe o dopolnitvi uredbo o 
prejemkih republiških državnih uslužbencev in državnih 
uslužbencev ljudsk h odborov z dne 18. novembra 1947 
(Ur. List LRS št. 288/48-47) izdajam 

odredbo 
o določitvi temeljno place za na novo uvedeni poklic 
»višji znanstveni sodelavec« in o spremenihi temeljne 
plače za poklic »znanstveni sodelavec« v prosvetno- 

znanstveni stroki 

1. Za poklic »višji znanstveni sodelavec«, ki je uve- 
den z odredbo o uvedbi novega poklica »v šji znanstveni 
sodelavec« v prosvetno-znanstveni stroki (Ur. list LRS 
št. 291/48-47), se določa temelja plača od 7000 do 8000 
din mesečno. 

2. Temeljna plača za poklic »znanstveni sodelavec«, 
določena v 3. členu uredbe o prejemk.h republiških 
državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih 
odborov, se spremeni in določi na 5.500 do 6.500 din 
mesef.no. 

3- Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

S-zak. 649. 
Ljubljana dne 28. novembra 1947. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

306. 

Odločba 
Po utemeljeni potrebi in -sporazumno » komitejem 

za srednje in nižje strokovne šole 

odločam: 

1. S šolskm letom 1947 4h se ustanovi v Idr ji gospo- 
darska šola za vajence trgovinskih podjetij :* strnjenim 
poukom. 

2. Za organizacijo in delo šole veljajo predpis . ve- 
ljavni za vse gospodarske šole za vajence trgovske stroke 
v sestavu ministrstva za trgovino ;n preskrbo. 

3. Ta odločba velja od dneva objave. 

Št. S/T 112/47. 
Ljubljana dne 19. novembra 1947. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Kepic V.ktor 1. r. 

307. 

Na podlagi 4. člena zakona o razveljavljenju pravn'b 
predpisov, izdanih pred 6. aprilom 1941 in med oku par. jo, 
izdajam zaradi varstva ljudskega zdravja, izvajajoč vr- 
hovno nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o nadzorstvu 
nad živili in po do. Ijenem mnenju ministrstva za trgo- 
va no in preskrbo LRS 

odločbo: 
1. Prepoveduje se prodaja 80%ne koncentrrane 

ocetne kisline neposredno potrošnikom. 
2. Za uporabo potrošnikov morajo trgovci državnega, 

zadružnega in zasebnega področja lakratno razredčiti 
koncentr.rano ocetno kislino vpričo potrošnika. 

3. Posode s koncentrirano ocetno k slino morajo tr- 
govci hranit: in vskladiščevat. ločeno od posod in stekle- 
nic z nerazredčenim kisom in od drug h pijač tako, da 
je vsaka zamenjava izključena. 

4. Pohode s koncentrirano ocetno kislino morajo tr- 
govci oziroma njihovi dobav.te)ji opremiti z napisom: 

Pozo r1 

Koncentrirana ocetna kislina — 80°/e, 
Nerazredčena smrtno nevarna! 
.Pred prodajo potrošnikom 15kratno razredčite! 

5. Izjemoma se dovoli samo lOkratno razredčenje 
koncentrirane ocetne kisline na potrošnikovo izrecno želio 
za uporabo v gospodinjstvu. 

6. Kršitve te odločbe ie kaznujejo po veljavnih pred. 
pisih za nadzorstvo nad živili, kolikor ne gre za sodno 
kaznivo dejanje. 

Št. 6812/3-Vb. 
Ljubljana dne 20. novembra 1947. 

Mnister 
za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Ahčui Marjan 1. r. 
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Pre«, d »l ratinerà lista ILKJ« 
ât. Dl   L dne 5. novembra 1347: 

titi.j Ukaz o i ../.gia.-ilvi zdiavdu.ča za izvenpljučno tu- 
li.• •••^., v l>ov,n,|u za zuiavuijce splo-neöa dr- 
žavnega  pomena 

••<) lie<ii)a o u-ianovitvi varstvenega doma za obso: 
('iike  ini (••• 11 ice. 

687. Lredba o u^iutiovitvi kinematografskega tehnikuma. 
6dh.  Uredba  o določitvi, k-duj  začno teči  in  kdaj  steče- 

jo loki. K; so določeni v  predpisih FLR.J, za ozem 
Ije.  piik .•••••  po  innovili   pogodbi  z  Italijo. 

689. i laviln.k o biezplacnein zdravljenju odlikovancev 
- Kiirud.orcJjevo zvezdo z meči. 

ßJJO. Pravilu.k o lunkcijah in premijskio dodr'k;h po- 
morske in m .ranje piovbe ter za dv::^2 na plovnih 
objektih Ziipii«loiio uslužbence v resoru ministr- 
stva za pomor sivo FLR.J 

691. Navodili/ o 'zvajanju zdravstvenega varstva jugoslo- 
vanskih pr»4j-lavtn.-tev v  inozemstvu. 

Ponravek ptiiv.li <ka o določitvi teineljn h plač nad naj. 
nižpm /.ne-k(,iii za uslužbence pomorske panoge v 
strokah  pomorske in not ranje  piovile. 

St. 95 z dne 8   novembra 1947: 

C92. Ukaz o razglasitvi tobačne tovarne v Rovinju in to- 
bačne tov a i ne na Reki za podjetji splošnega'držav, 
nega pomena 

693 /Odredba o prosti prodaji bombažnih, volnenih in s-vi: 
lenih tkanin. 

694 Začasna odredba o pristojbinah na javnih zrakoplov, 
nih pristaniščih v Federativni ljudski republiki Ju- 
goslaviji 

695. 7ača.-na odločba o višini pristojbin, ki .se pobirajo na 
javnih zrakoplovnih pristaniščih v Federativni ljud- 
ski republ ki Jugoslaviji 

690. Odločba o načinu prodaje bombažnih, volnenih in 
svilenih tkanin, ki »-o v prosti prodaji. 

607. Odločba o cenah za tekstilne izdelke v prosti prodaji. 

6S.W Odločba o prodajnih cenah na drubuo, veljavnih za 
v-o Federativno ljud«ko republiko Jugoslavijo za 
tista živila, ki se rac.onirano delijo med potrošnike. 

Št  '.IS. • dno 12. novembra 1947: 

609. Obvezna razlaga predpi-ov čl. 1, 2, 4, 7, 10 in 11 za- 
kona o razveljavljenju pravnih predpisov, izdanih 
pred 6. aprilom 1941 in med sovražnikovo okupacijo. 

7C0   Splošna  uredba o štipendijah. 

70i.  Uredba o delav-kih tehnikumili. 

702. Uredba o drugi spremembi in dopolnitvi uredbe o 
,       reviziji dovoljenj za poslovanje o likvidaciji zasebnih 

kreditnih podjetij. 
703   Uredba o začasni oprostitvi davka in prispevka za 

socialno zavarovanje od poviška prejemkov državnih 
uslužbencev. 

704. Odredba o določitvi temeljne plače za novo uveden 
poklic »višji znanstveni sodelavec« in o spremembi 
temeljne plače za   poklic   »znanstveni sodelavec« v 
prosvetno-znanstveni stroki. 

705. Odredba o potrditvi začasne veljavnosti predpisov o 
dodatkih in dr gib prejemkih uslu/bcncev promet- 
nega miništrst.a 

706. Sporočilo o šiin, pod katero je Iieba vplačevali laz- 
hko pri ceni bomb.i/n b   volnenih in svilenih Ik  n.n. 

707. Odločba o polrditvi po v i4i prve okiožne kand d..,ne 
lisle ljudske fronte za volitve ljudskih poslancev v 
Zvezni svet ljudske skupščine F LR.I na ozemlju, ki 
je pripadlo Ljudski republiki Hrvatski. 

708. Poslovnik zakonodajnega odbora Zveznega sveta 
Ljudske skupščine FLRJ. 

709. Poslovnik    zakonodajnega   odbora    Sveta   narodov 
Ljudske skupščine FLRJ. 

St. 97 z dne 15  novembra 1947: 

710. Ukaz o razglasitvi Mariborske tkalnice, Maribor, za 
podjetje splošnega državnega pomena. 

711. Ukaz o razglasitvi Tovarne kisika v Splitu za pod- 
jetje splošnega državnega  pomena. 

712. Ukaz o razglasitvi nekaterih gospodarskih podjetij 
za podjetja splošnega državnega  pomena. 

713. Uredba o prejemkih uslužbencev in nameščencev v 
državnih trgovinskih (Kidjetjih in njihovih prodajal- 
nah, kakor tudi v prodajalnah zadrug in družbenih 
ter množičnih organizacij. 

714. Uredba o izročitvi zvezne kmetijske šole za planin- 
sko gospodarstvo s sede/em v Sarajevu vladi Ljud- 
ske republike Bosne in Hercegovine 

715. Prav Inik o dopolnitvi pravilnika o razglašanju 
udarnikov na mladinski progi Samac—Sarajevo. 

Št. 98 z dne 19.   novembra  1947: 

716. Ured,.a o postopku za ocenitev vrednosti in o ugo- 
tavljanju odskodn ne /,i n.r.onai znano premoženje. 

717. Uredba o obvezni službi zdravnikov v državnih 
zdravstvenih ustanovah. 

718. Praviln k o hig enskih !u tehničnih varnostnih ukre- 
pih pri predelovanju kož (pri delu v usnjarnah). 

719. Odredba o znižanju carine na rotac jski pap.r za 
tiskanje na  rotacijskih  strojih. 

720. Odredba o določitvi, kdaj začno teči in kdaj iztečejo 
roki. določeni v predpisih, ki jih je izdal m'nister 
za finance FLRJ. za ozemlje, k. je po m rovni po- 
godbi z Italijo priključeno k Federativni ljudski 
republ ki Jugos.aviji. 

721. Odredba o krajevni pristojnosti pristaniških kapi- 
tan j za izdajanje pomorskih knjiže. 

722. Odredba o spremembi m dopolnitvi odredbe o nor- 
mah izgub pn blagu v trgovskem prometu št. 15757 
z dne 10. -eptembra 1947 (Uradni list FLRJ št. 81 
z dne 19. septembra  1947). 

Popravek navodila za izvajanje uredbe o izdajanju in 
pr javljanju delnic ? dne 17 junija 1946 (Uradni list 
FLRJ št. 50/46) ter uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah uredbe o izdajanju in prijavljanju delnic z 
dne 17. junija 1947 (Uradni list FLRJ št. 52/47). 

Popravek uredde o prejemk h uslužbencev in name- 
ščencev v državnih podjetjih in njihov h prodajalnah 
kakor tudi v prodajalnah zadrug in družbenih ter 
množičnih organizacij. 

\••• i-    l'in.lui list LltS-   —  Ityvnatelj 'n odgovorni urednik:  Božo Voduàek; tiska Hrosvotna tiskarna — ob.i v Ljubljani. — 
N.uu-mua- m -••.• din 24   -   čotitMno din "0. — , pollet o din   135—, celoletno din   '• —   l'osame/nn šl''viikr •,   vili 8 strani 
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l'oštniiDi   libidine   t  goto» tut. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   RKPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik  iV, v i.|iiin|nin «ine 13. dicembre 1•47 Številka 61. 

3Uf   (••• • (klicuaju okroiaega nuora aeleflraalb oj born i k or 
ljti.lekih odborov u okraj» Ćr»om»lj, K»*«vj«, Krik«, No- 
»•  Uif#lo   •   l'rebuj«. 

809.  Ukaz * aklii-aiiju  a«voixroÌjenib krajevaia  ljudskih «dbo- 
••• k prvemu z»»edanju. 

BIO. Oil. ijha  o  »tevilu   rolilrv  krajevnih  tjudakih  odbornikov 
v okraju SlovriwLa Bialriea. ' 

Bit. Odloèba o »tevilu   foljrnik  ljudskih odberaikov t okrsjni 
ljudski odbor Olj« Kitwla in Msribnr DINI*. 

812.  fmnhla rapubliik«   rohr.i»  kuuiiaije  L lis e laida  doaol 
nilnih  volitev  v  LjuiUki» »kupièino L.RS n« priklju3en»n' 
<wmlju Slovenske Pnmoftk« 

SII. 

14EZIIH) LJUliâKE •••••£ LUS 

308. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke Vi. člena listare Ljudske repu 

bilke Slovenije v zvezi a i členom uredbe »lade Ljudski 
republike Slovenije z dne 1. julija 1947 • številu in o na- 
oru volile v delegiranih odlwrliikov sca okrožne zbore, ki 
volijo predsednike, »odinke in sodnfke porotnik okrožnih 
•odtič ter po predlogu mi Istra za pravosodje LUS puni 
•edstvo Frezidija Lji-dske skupščine Ljuds-ke republik 
Slovenije 

od In6a: 
Sklicuje te okrožni zbor delegiranih odbornikov 

okrajnih ljud-kih odborov za okraje: 
Črnomelj, Kočevje Krško. Novo met-to i« Trebnji 

k prvemu zasedanju, ki bo v nedeljo dne 2H. di-reiiihn« 
1947 ob 10. uri v prostorih okrajnega ljuds«kega odbor»- 
v Novem IIHMU. 

„. Okrajnim ljudskim odborom ? Črnomlju, Kočevju 
Krškem, Novem nieslu in f lrebnjem te naroča, da iz- 
veoejo ta ukur. 

U  št. 51/47 
Ulavno me*to Ljubljana dne 12. decembra 1947. 

••••• LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE KliPUßLIKE SL0V.KN1JK 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej L r. J»»'P Vidmar I. r. 

809. 

CJknz 
o skliennju noToiiToljrnih krnjVvnin ljudskih 

odborov k prvraa inscdnnji 
Na idilam 17. točke 4 člen« uVona • Prezidiju 

Ljudske «kupnin» Ljudske republike Slovenije ia v 
*»ezt i Gli. členom zakona o volitvah odbornikov Ij id->kih 

314. 

315. 

316. 

317. 
31H. 

Uredba • ustanovitvi  Uprav« • potfozdswaaj« la mello» 
racijo kraaa. 
Odredba « (»r»»r*c«»aaj« ta •••••••* 1•»•« kol /ini bru- 
ssloz» (kuia«fi i*rrz«aj«) «vas *• ko«. 
Odredba  • jMitrditvi  za£p«nu veljavnosti  odločbe o tprou» 
•••• dodatka. 
Odločb«  •  dopolnitvi  »<•<•«  « t\ire4i1fc-i   dselsvnib   pa- 
gov  e raivrstitvii-i kr*j»» ne priključenem oz.s»ilju blo- 
TMii»k» •••••••• • 
Odluib» u vitini i»1»k»4ntn« <ijalei*w krvi. 
Uradni pos'v  liVnikom »emljMklh  posestev aa      iključe- 
nem ••'•'•mlju Sloveiirke Primorske. *' 
1'uui.vak. 

odborov  PrMidij LJud-ke *kitpSéin# Ljudrkt r*pubi/k» 
Slovenije 

• d I o i a : 
Novoizvoljeni kraj»vni la njim *nski Ijadati olborl 

v okrajih: Celje okolica, Črnomelj, Kranj, LJntnmer, V». 
4i me-*to. Had^ona in Trebnje ne »sklicujejo k prvemu z*. 
zdanju po razporedu, kl •• bo za vsakega teb okraje? 
loločil prNtojn, izvršilni odl>or. 

U. it. 5H/47 
Glavno me-lo Ljubljana dne 1Ê. ejecemkra 1947. 

•••71••  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE  KKPUULIKE SLOVENIJI 

Sekretar: Predsednik: 
France Luhej L f. Jos'p Vlsîmsr 1   r. 

•• 

Odločba 
tta podlag! 4. člen» zakona • volitvah «dbomikov 

judskilj odborov » zvezi a «vojim ukazom z dnp 4. 
iklobra 1Ö47. U. it. B7 47 in svojo odločbo t dne 18. 
oktobra 1947 (J it 42 47 ter na podlagi odlarae ro- 
'iihliükf* volivrie komNije I judt-ke reimblike Slovenije 

' dne 2H. mivembra 1947, štev. 6K1. predsedstvo Preži« 
lija Ljudske skupHne L-ud«ke republike Slovenije 

e d I o { « : 
Volitve ljudtk'h odtxirnikov v krajevne in njim ena- 

ke ljudske odbor* v okraju 
Slov e •* ka  Bistrica 

bodo v nwieljo dne .21. decembra 1W7. 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem littu 

LHS< 
U. št. !W/47 
Glavno tue^to Ljuhljma dne 12. decembra 1947. 

PRKZiniJ  LJUDSKK SKUPICIKK 
UUDSKE  REPUBLIK« SLOVKKIJTT 

l«krrWr: rVa-eVfrfnilc: 
traut« Labe] L. r» J**'a Vidmar 1. r. 
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311. 

Odločba 
PrezKlij LjutLske skupščine Ljudske republike Slo- 

venije na podlagi 11. člena zakona o volitvah odbornikov 
ljudskih odborov ter v zvezi s svojim ukazom z dne. 5 
decembra 1947, Ü. št; 49 47 o razpisu volitev ljudikih 
odbornikov  v  ljudske  odbore  mest  Celje  In  Mariboi 

odloča: 

t. V okrajni ljudski odbor Celje mesto bo voljenih 
55 ljudskih odbornikov. 

2. V okrajni ljudski, odbor Maribor mwto bo volj« 
nib 8• ljudskih odbornikov. 

3. Ta odločba se začne izvajati takoj. 

Ü. št. 52/47 

Glavno mesto Ljubljana in* 12. decembra 1947. 

PREZIDU  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE  RËPUBI.IKP  SLOVENIJE. 

Sekretar: 

France Lubej L r. 

Predsednik. 

Josip Vidmar i. r. 

REPUBLIŠKA VÛLÏVNA KOMISIJA LH S 

312. 

Poročilo 
repnbliske volivup komisiji* Lita o poteku dopolnilnih volitev v Ljudsko skupščino LRS nn p ri kl ju fon om 

ozemlju Slovenske Primorske dne 30. novembra 1947 

•Po ugotovitvah in na podlagi poročil, ki =•> jih republiški volivni komisiji poslale okrajne vollvne komisij 
je ugotovila republiška vollvna kombija LRS. da *<> dopolnilne volitve v Ljudsko xkup$čino.,LRS na priključenem 
ozemlju Slovenske Primorske potekle v redu in da «o bi H doseženi lile volivni rezultati: 

Okra 
Volivna 

enota 
Število Število gla St. glasov 

Kandidat gta90Valcev   V,   Abstinenca gov za QF   '/„   za skrinjico   «'/. 
brez liste 

Gorica L Bevk Franc 8264 100 
U. Humar Stefan 3015 100 
•. Jakopič Albert 439» 90 91 

IV. Furiati Slavko 4129 100 
V. Kalin Borie 4884 100 

VI. Mozetič Mirka 4059 100 
Vil. Oujc Altfn 5182 100 
Vili Dr. Brecelj Bogdan 4384 100 
IX, Ferligoj Davorin 2856 100 
X. PerovfeW Franc 3365 100 

0,09 

3254 

8590 

4296 

4099 

4880 

4056 

5149 

4352 

2836 

3335 

99,69 

99,31 

97,68 
99,27 
99,92 
99,93 
99,84 
99,27 
96 80 

99,11 

10 

25 
102 
80 
4 
3 

83 

32 
20 

0,31 

0,69 
2.82 
0,73 
0,08 
0,07 
0,84 
0,73 
0,70 

0,83 

SKupaj''   40136       99.99 0.01 39847      99.28 289 0,7a 

I d r i i a I.       Carl Franc, Jereb Srečko   4759      99 41        13 0,27 4651      97,78        108 2,27 
H.       Grurlen IHiodor Ì766      08,57 40 1.43 2593      93,75        178 6,25 

tU.       Peterneli Gabrüel 3417      99,71 10 0,29 8•     95 22        163 4.78 

S'-upaj:   10942       99,43 63 0.•.7 10408      95,95 444 0.06 

Ilirska Bistrica I.       Remikar fine 8976       99,30 28 0,70 8901      98.11 75 1,8» 
II.       Dovgan Ervin -Janez        4207      99,38 26 0.62 4180     99,36 27 0.64' 

,111.       Dolgan Anton 3673       98.66 50   .      1,44 8601      98.04 72 1,96 

Skunaj:   11856 99,13 104 0.b7 11682 9 ,53 174 1,47 

Postojna L Levičnitc Karel               5508 
Stopar Viktor                  5673 

99,91 
99,84 

6 
9 

0,09 
fl,16 tO

   
 O

t 98,68 
»910 

57 
51 

1,02 
0,90 

Stcu-aj-   11181 99,87 14 0,18 11073 99.01 •• 0,97 
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/,;0 k • t/J   '• Volivna'       '        J.4 . i   - Èteyilo   '  ,/    , 
-,    enota      K; •" ? J? J d J l  glasovale«*  % Abstinenca V àtevilo già-   •, • 

eov •• OF    V» 

Št. gbsoy 
za skrinjice 

brez. liste 
' "7. 

Be l a n a L      Lenardlè Rudi   •          4190     99,98 
U.   - Ćofar Albin                    »890    100 

'.    Ili.    'Koiirič Rudi                     4508     100. 
IV.-,     Petrinja Danilo           .    4029      99,97 

"'"V   ,- 

1 

,0,07 

0.01 

4154 99,14 
8864, 99,07 
4260. 99,19 

.8987.     98,98 ' 

'  '  "86   ;.' 

•'./: 
'.'. 87 .    , 

42 

161 

0 86/ 
0,93 ' 
0,81,. 

1,04, 
4           ' ,      Skupaj:   •|•.; 99,97 4 Ü08' 16261,      99.08 0.92, 

T e i m In 

'l 

L      Ragent Ivan                   eue     99,87 
U.      Pavšič Vladimir               6557     ,99,64 

, V    III. :    Brovč Viktor,  <   .         4238 ;   te,69 

';    _'    7 
80 
18 

0,18 
0,36 
0,81 

6498      99,28 
6479      98,60 . 
4179   , 98,84 

78, 
4» 

. 0,78 
1,40 
l.ie 

''."•''- s.      • "; :  '          Skupaj':   16821   .  99,74 40 \ 0,26 15151      98,89 ,170 1,U, 

. Skupaj Slovensko Primorje 105848     99,78 326 0,22 104512   • 98,74 1838 1,26 

Po navedenih podatkih so bili {«voljeni s« ljudske 
posta ace Ljudske ekupètìne LRS tile tovariši: 

_:-/'\ ..." ;•/-- lokrajoerie*: ,.'.„..j.-•.:.: 
1. volivna enota.: Bevk Krane 

i,    Humar Stefan 1 
8. 

"4. 
•. 
6. 

.7, 
8. 
9. 

40. 

• i 
at 

'•» 

t» 

' • 
N 

W 

:> 

Jakopič Albert       ! 

Furiati. Slavko 
Kalin Bork 
Mozetič Mirka 
Duje Albin 
Dr. Brecelj Bogdan 
Ferligoj Davorin 

, Peroviek .Frane 

ti. Okraj Firi jaj 
. 1. volivna enota: Carl Fran« 
2. 
8. 

• 
M'1 

Gruden H el iodor 
Peteriielj Gabrijel 

III. Okraj Ilirika Bi 1 tritai 
1. .volivna enota: Remškar Tine; 
2. „        j,:    Dolgan, Krtin Janes 

Dolgan Anton   ••/'•. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJU 

'••"  '       -   -''313.'/.     .. '_:    .:   •' 
r î*a podlagi drugega odšlavka 78. člen« uetave LRS 

«»1. člena zakona o pooblastlluvladi LRS «a izdajanje 
uredb na področju narodnega -gospodariva (Uradni iet 
^«3 It. 22/6-1947) in wradi čiin uspeinejlë pogozditv« 
Krasa izdaja vlada LRS na predlog miniatra za kmetij. 
«vo in gozdarstvo LRS        . ,V    . :    \„:..l 

'/.'/Ve" ,';.:'.   ;
:'"..':: uredbo- -v-  .-. 

0 OstaûOTitfl Uprave sa pogozdotanje 1• jnelioracljo 
'•'•'v '•"•",* " : '"trasa '•'.. •-;• .'-";• N ' ,„v- • 
•: !''/ : -.'''"i'. •*••'•' • !• ^Ien „;-, ' ' ' ; •'- ••;>-"' 
.:,Pri ministrstvu • kmeUJotvo in goadarstvo LRS e* 

uata^vi lUprava ta iKitfoadovanjt in aatiiòraeiio krasa: 

IV. Okraj Postojna: 
1. volivna enota: Levičnik Karel   ' 
2.'      „     '/ „ ;Stopar Viktor 

V. Okraj Sežana: 
1. volivna enota: Lena rdič Rudi 

' *» '       N    Cotar Albin. 
rt „    Kodrič  Rudi 
„ .      „    Petrinja Danilo 

2. 
3. 
4. 

TI. OkrajToIniin: 
1. volivna enota: Regent Wan <    < 
2. „ „    Pavšič, Vladimir 
8«       n         M' • Brovč Mirko 

Imenovanim tovarišem »o pristojne okrajne Tolim* 
komisije izdale potrdila o izvolitvi.za ljudeke poslance 
Ljudske skupščine LRS. 

fet. 73/1—47.  . V     -,  ; "'••'••. 
Glavno mesto Ljubljana dne 8. deeembra 1947, 

; Republiška vellvna kemisija LRS 
-Tajnik:  ''\   "'''"•'-,      Kamestnik predsednika: 

Eseijanèii iJoris L t.; • Knez Rihard 1. r. 

-.  2. situ  ,   v, :     ,.". 'r.: 
-Uprava za pog°*d°rarije in melioracijo5krasa je pri» 

{4ojna, da opravlja téle naloge: V 

• 1. izloča ' zemljišča ta  pogozdovanje in  melioracij* 
krasa ter izdeluje potrebne, načrje in elaborate; 

'   2. vodi pogozdovanje In melioracijo ••••• tn slabo» 
rortnih zemljišč kraškega značaja; ' •  •   ; 

S. neposredno upravlja že izločene goedove in kra» 
éke nasade ter nadzira sploh vs« gozdno gospodarstvo 
y območju svoje pristojnosti;'.        ' 

.   4. pri opravljanju  nalog iz svoje priatojnovti usta» 
navija in upravlja gozdne drevesnice;  ' 
_ 6. sodeluje s znanstvenimi instituti za pospeJrvanJ» 
gozdarstva in .prktojnimi kmetijskimi u>tanovawi *pÂ 
proučevanju vprašanj problema pogozdovanja in goednik 
melioracij ter pri trudiju 'p^prtivwrjf-^oiiwdArBtTi •• 
•••••• ob'mócjihj  .-. . 

•- 
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6. sodeluje z ljudskimi odbori in jim strokovno po. 
maga v zadevah pogozdovanja, melioracije gozdnih/zem- 
ljišč ter pospeševanja got-podarstva na krasu vobče; 

"     7. sodeluje z organi za urejanje hudournikov pri ieni 
min!»tr»tvù.  , ' 

8. člen 
Upravo vodi direktor, ki je neposredno podrejen in 

odgovoren ministru za kmetijstvo in gozdarstvo oziroma 
njegovemu pomočniku za operativni sektor gozdarstva. 
Direktorja imenuje nuniMer v sporazumu « predsed- 
nikom vlade LRS Drugo oeebje uprave imenuje minister 
po direktorjevem  predlogu 

'    -       4. člen 
Uprave  ima avoj predračun dohodkov tn izdatkov, 

«    ki pride v predračun ministrstva za kmetijstvo in goz- 
darstvo v kosmatih zneskih dohodkov in izdatkov. 

i   - . 5. člen 
'      v V letu 1947. bo uprava razpolagala i proračunskimi 
. sredstvi, ki jih da minister za finance LRS. 

v    v ,  . e. «len ' 
Natančnejše predpise o organizaciji, delu in poMo- 

, vanju ter o krajevni  pristojnosti uprave izda  minister 
za kmetijstvo m gozdarstvo LRS. y 

7. člen 
"••'.'."-,    Ta uredba dobi veljavo z duem objave v >Uradnem 
/Jktu LRS«. , , 
:••;'?:";SlsŠ-tak. 647 '   _ _   ' 
7-      Ljubljana dne 11 -f decembra 1947 

./ {.. '•      ' •Minister a.!',      '    '-v • ' , 
kmetijstvo in gozdarstvo LKS:    ^Predsednik vlade LRS- 

. Ing. Jože Levstik 1. r. Miha Marinko I.V. 

314. 

• «i 

Ha  podlagi  19.  točke 44. člena  ustave  LRS, in  1. 
'Člena zakona o pooblastitvi vlade LRS in njenih člaiiov 

za  določanje kazni'za   upravne  prekrške  izdaja   vlad« 
•LRS^po predlogu, ministra za  kmetijstvo in gozdars-lvo 

LRS in ,v sporazumu z miiiit-trom za trgovino m p«-- 
/skrbo LRS . •'. - 
/ ''-ž. •,''• '    '••'.'  -''odredbo " '      i--'N • • 

• o preprečevanja in zatiranju kužne, holezni bruceloze, 
4       <    (kužnega izvrženja) ovac in koz 

•••.•-• ' 1. člen '     • 
"    "   ' •     •   '•        '       '',••'' ' 

Dà  sé  orepreči in  zatre kužna  bolezen  bruceloza 
ovac in  koz, je y okrajih Gorica, Ilirska .Bistrica. .-Po- 
*tojna,: Sežana'-in  Tolmin  obvezen; vsakoleten   pregled 
vseh ovae tn koz'Po potrt*bi bo,iinnistr.-tvo AB k}iiet;j^lvó 

.in gozdarstvo odredilo-tak pregled tudi za druge okraje, 
'• Las.-1"   -•..-. •' 
:;.-:';.-•   -;i',v   ,;'_    _ ,' /        2 člen '"    '."l   '     .- 

.. Pregled bodo. opravile', posebne ^veterinarske ekipe, 
'ki' jih vsako leto, odredi in sestavi ministrstvo za tknie. 

&(ijsiyo<ln gozdarstvo.   , , f     . 
ïitkiUw} :••••'./•>;•        .''*• ••• ,      •';•,'''.';•,"' .   .•'    ' 

Izvršilni odbori okrajev (mest) izl. člena eo dolžni- 
yo$i• natančen razvid- vseh ovac in koz ? svojem ob 
močju ter, nadzirat* nj!hoyo preseljevanje. V;sporazumu* 

t z odrejpntr^'Y'ô^feor'afrf napraviti'^••/••••4' pregleda H» 
'••opraviti' vtà potrebua organizacijska dela.    '        ", " 

4. člen       * \ 

Krajevni ljudski odbori v okrajih Iz 1. člena morajo 
voditi razvid vseh ovac in koz v kraju. Dolžni so izvršili 
vse ukrepe, ki jih izdajo okrajni izvršilni odbori za pre- 
prečevanje in zatiranje bruceloze ovac in koz, in skibeti, 
da bodo vse ovce in koze pripeljane k določenemu pre- 
gledu- 

5. člen 

Ekipe pišejo zapisnik o pregledu. Rezultat pregleda 
vpišejo  v zapisnik  iu ga obenem sporočijo zastopniku . 
krajevnega   Ijudrknga   odbora   in   lastniku   pregledanih 
živali.   Pregledane  živali  zaznamuje   ekipa  z  ušesnimi 
znamkami. 

•. člen 

Vse ovce in koze, ki jih ekipa spozna za okužene, 
morajo lastniki takoj proti plačilu oddati okrajnim me- 
sarskim podjetjem, da jih zakoljejo. 

7. člen , 

Z brucelozo okužene ovce in koze se smejo klatt 
«imo v javnih klavnicah in pod strogim veterinar- 
•^kiiii nadzorstvom. ••»• teb živali se sme dati v'javni 
(.romei samo, če je označeno kot okuženo. Volna in kože 
se morajo z označbo, da je od tako okuženih živali, oddati 
za nakup pooblaščenim državnim podjetjem- 

8  člen 
V okrajih iz 1. člena je prepovedano dajati v prò- 

met surovo ovčje in kozje mleko, smetano in vse vrste 
mladega (manj kot 3 mesece starega) fira iz ovčjega 
ali kozjega mleka.      J   - , 

•    •• ,';•; '   •' 9.-člen  '        r    '''"'  '' ', . 
Izvršilni odbori okrajev (mest) Iz 1. člena morajo 

opozoriti prebivalstvo v.z nevarnost uživanja takega mle- 
ka in mlečnih izdelkov, lastniki ovac in koz |>a so dolžni 
opozoriti na to nevarnost ovčje in kozje pastirje. 

10. člen  ,        '   .       , 
Stroške za  pregled ovac in, koz po 1. členu plača 

ministrstvo za kniulijslvo in gozdarstvo LRS. 

x -    ,.,11. člen 
.      Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS bo iz- 
dalo za izvajanje te odredbe potrebna navodila. 

•    '    ,   12. člen       ,       ^ '   • 

Kršitve te odredbe kaznujejo pristojni okràjni (me- 
stni), izvršilni odbori z denarno kaznijo ,do 5Ò0 din ali 
s kaznijo pri.-ilnega dela brez odvzema prostosti do. 10 
drii, kolikor dejanje r.i kaznivo po strožjih,predpisih. . 

" Denarne kazni gredo v korist okrajnih (mestnih) 
lj ud .» k i h, odborov za preprečevanje živalskih kužnih ibo- 

• lezni.   .,•'.'       -X       V    -   •< ' ;' •    . 
'      13. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem lfetu 
•LRS<: '•.•;•,'•       ,      ',,-... 

'     St. S-zak fV50. • ..  ' •''.••' 
Ljubljana dne 5. decembra 19*.. 

Minister za kmetijstvo Predsednik vlad^* LRS: 
in gozdarstvo LRS:   ;    :       •    MihaÌSlarinko l.r.   .. 

t Ing Levstik Joïe 1. r. ' ,   , v 

• -    ».    ' • '    Minister za trgovino    i'|'. •     '.'••'' , 
''   .     " in prnskrbo LRS: -'     ;'     , 

: • :.    ' ,'. •..- ,:. ' "' • Ucuii'Viktur l t. " ' fl  ' "• •   ' "- 
1 •' v        . • •     '   .    - - •'       M  •:,';. V 

"\ •    '.   i , 
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MINISI 'KSÏ'fc V 

LJUÜSKL Ui^imUKLi SLOVISNUE 

315. 

Pu predlogu ministra za finance LR3 izdajam na 
podlagi 40. člen» uiedbe o prejemkih republiških dr 
iaviiil) uslužbencev k državnih uslužbencev ljud.-kili 
odborov 

odredbo 
Q potrditvi začasne veljavnosti odločbo u terenskem 

dodatku 

1. Na podlagi 40. člena uredbe o prejemkih repu- 
bliških državnih u?lužbencev in državnih uslužbencev 
ljudskih odborov s* potrjuje zača.-na veljavnost dose- 
danje odločbe vlade LRS o tereinkem dodatku, objav- 
ljene v Uradnem betu LRS št. 17 z dne 20. aprila 1947. 

2. Ia odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
liatu LRS«. 

fit. S-710/S. 
.LJubljana dne 2. decembra  1947. 

Predsednik vlnde LRS 
M lia Marinko 1. r 

31G. 

N» podlagi odločbe pred.-ednika zvezne planike ko- 
misije o rahalih za proizvode, ki *>e juu doloma eit<itu.i 
prodajna cena na drobno • veljavnostjo na VMPIII oieni- 
Iju FLHJ z dne 2« januarja 1947, Kab. štev 23 (Uradu* 
obvestila zveznega urada za cene štev. 76 K-9 47), na 
podlagi odločbe urada za cene pri predsedstvu vlade 
LRS o popustih (rabatih) in pribitkih (maržah) za trgov 
»k» stroške v prometu h predmeti, za katere določa jo 
eene federalni organi za določanje cen, z dne 21. mar-.« 
1947 (Ve*tuik urada za cene pri predsedstvu vlade LUS 
Štev. 13/4-7-47) in razpisa ministrstva za trgovino in 
preskrbo FLRJ z dne 14. marca 1947, št. 1W '/.dijiim 
tole 

odločbo 
o dopolnitvi odločbe o odreditvi diwtnvnib pasov za- 
radi določitve popusta (rabata) in prlliilkn (mnrïe) 
ga trgovska podjetja na drobno i dne 22. aprila 1947 

(Uradni list LKS St. 108/18-47) 

Sedeži krajevnih ljudskih odborov na oeemlju. pri- 
ključenem Ljudski republiki Sloveniji po mirovni po- 
godbi L Italijo, se uvrščajo v dostavne trnove, kukor 
eleil'- 

Okraj norica 

2. p a * : Banjšlce, Brestoviea, Cerovo Col. Dobro- 
to, Dol Predmej», Gabrje, Krzelj-GoČe. Gornji Lokovec 
Kal nad Kanalom. Grgar. Kojsko. Kostanjevica, Kovk, 
Kozana, Kožbana. Levp«, Lig. l/ikve, LoŽire, Lo?e, Me- 
dana. Miren, Neblo. Opate selo Dtlica, Ozeljiin. Podkrai. 
Podraga. Rnvne, Ravnica. Slap. St. Vid Šmartno. T>m- 
niča. Trnovo. Vipava Vipnlžr Visnjevik, Vojščica, Vrh- 
poljr  7,npotok 

8. p a a :  Cepovaii, Dol, Lokovec, 

Okraj Idrija 
2. p as :   Godovič. 
3. pue: Cerkno, Crni vrh Dole, Idrija, Ledine, 

Otalež, Spod.   Idrija, Strimi-Jugfie.   Voj-ko. 
4. pas: Bukovo, Knii<4*-\1u»ora. Novaki, Podlaui» 

5Če, Stopiuk, Seuieije, Ireheuče, /aknž- 

Okraj Ilirska Itittrua 
2. pas: Celje, Dolenje lltusiea, .leKane, Knežnk, 

Kozjune, Novokračine, Ubrov. 0*t rožno brdo, Podgrad» 
Podstenje, Snuje. Suhorje, Sembije, loinmje, Tremane, 
Veliko brdo,  Vrbovo, Zabiče. 

3. pas:   Uolac, Prega rje  Slivje   Iatre. 

Okraj Postojna 
2. pas:  Bukovje, Miuš<ivje, Hrenovica. Palčjn, Raz- 

drto, Senožeče, Studino, Zagorje. 

Okraj Sežana 
2. pas: 4vher, Barka, Brezovica, Brje, Kraško, 

Crni Kal, Gabrovica Gorjnnsko, Gradišče, Komen, Lo- 
kev, Loka-Hrardovlje, Materija, Mir-leče, Povlr, Rižana, 
Sočerga, Sveto, Sto rje. Stijak, Škrbina, •••••, Truike, 
Vrabce, Vreutaki Bntof. 

Okraj Tolmin 
2. pae: Ciginj, Dol. Trebuša, Kamno, PoljubinJ, 

Potrkve, Uut Slap, Sinawt, St. V. Gora, Tolmin, Volarje, 
Voice, Vrsno, Zalidinin in Zabče. 

3. pas: Boijuna. Bovec, Breginj, Cezsoča, Drežnica, 
Gorenja Trebuha, ldr«ko Kal. Korilinr-a, Kred, Kobarid, 
Livek, l/Ogje. Sedlo. Sipenca, Sužid, Trnovo, Žaga. 

4. pas     Log pod Mangartom, Soča, Trenta. 
Pl. V. il   681/7. 
Ljubljana dne 3. decembra 1Ô47. • 

Minister 
ta trgovino in preskrbo LR3: 

Kepi* Viktor 1. r- 

317. 

Odločba 
o višini odškodnine dajalcem krvi 

Ker se je v zdravstvenih ustanovah občutno pove- 
čala potreba po krvi, izdajam po predlogu zavoda z* 
transfuzijo krvi pri medicinski fukulteli v Ljubljani ia 
v »(Kirazumu z uradom za cene pri predsedstvu vlrvde 
LRS tole 

odločbo 
Zavod za transfuzijo krvi pri medicln«ki fakulteti v 

Ljubljani plačuje do nadaljnje odredbe dajalcem krvi po 
1.50 din za 1 cem odvzete krvi Dajalcem krvi, ki pre- 
bivajo izven Ljubljane, se razen toga izplača potnina v 
pavšalnem znesku 150 din oziroma dejanski potni ttroSkî, 
če ti presesjajo 150 din. 

Ta odločba velja od danes in se z njo obenem raz- 
veljavi 1. točka odločbe ministrstvu za ljudsko zdravstvo 
št 409/4—V b z dne 28. ••••• 1047 oziroma od!o*ba št. 
3488'4-V b z dne 10 julija 1946, « ••••••• je bila 
določena drugačna cena krvi. 

St. 8157/1- Vb 
Ljubljana dne 10. decembra 1047. 

Minister >. 
za Mudati z-'-àv-'vo ' 18: 

Dr. Aličiu Marjan 1. r. 



Strm. Siev    • 

318. 

Uradni poziv 
lustiiuuiu zcmljiškiu poM'hti'v uà območju, ki je bilo 
po  (nuotili  ju;-in!ili  x  Italijo piinljuccnn k ozemlju 

»I KJ in ji- \»upadlo l.juuskt iopuUIiki blovcuiji 

Ld^liiik. zeu.lj.akih (/».«estev u« ubunx'ju. tu je bilo 
po mumm ^yoUOi z Italijo priključeno k uzuui.ju CLHJ 

lu je priji.iuio LjulsKi republiki Sloveniji m ki pridejo 
pel ra/.la-I,iev po določbah zakona o »••••• reformi • 
koioni/«itiji v bioveuiji tei zakona o razlastitvi posestev, 
ki jil) oUn-.ujejo koloni iu vinuarji (Uradni list SNUS-a 
lu NVS L dne 19. dr.euibia liHö, si. 3tXi ÜÜ 1!M5 m it 
8t,o,o2 Itilo) ^• cu (»odlazi določbe 34 člen« zakona 
agiarui reioiuii in kolonizaciji v Sloveniji tei določb* 
tf. Clelia zakona o razlastitvi posestev, ki jili obdelujej. 
k<»ioni m viim-aiji, v zvezi z določbo Z •••• 8 člen* 
uredbe o doluulvt, kdaj začno teći in kdaj iztečejo rok. 
ki so določeni v piedpisih LKS, ta ozeiblje, priključen« 
po muoviti (xi^ixJbi i ltal:jo, kolikor je prinadlo to ozem- 
lje Ljudski republiki Sfovt'iuji (.Uradni list I.KS / dne It 
novembra 1•47 st. 28• 4»-11)47), pozivajo, d» * 15 dneh 
po objavi trga pozsv» v >Uradiiem lulu LUS< podajo pis- 
me.io priglasitev vr>eh svojih zemljiških jawestev a ob 
niix'iu   Federativne  ljudske  repuhl ke Jug«)-"lavije. 

Priglasitev se mora podati v dveh uvodih krajev 
aeniu   Ijtidj-ktMuu  odboru  kraja,  kjer je  (•^•-tvo. 

Ce je zemljiško posestvu v različnih krajih, mor» 
La .-I m k podati priglasitev vsakemu krajevnemu lju«) 
»k>'iiiu odboru za. tisti del zeunjiškib pose-tev, ki »o * 
njegovem območju, ministrstvu za kmetijstvo in gor-da 
•tvo LUS t Ljubljani »a skupno firiglasitev za VMI svoju 
zemljiška po^e-dva V vsaki priglasitvi ki *e poda kr» 
jeviifiiiu ,lju«l-keiiiu odboru, je trebu » o|«>mt>i navest: 
kir in v kakšni »kupni površini mia lastnik pre.<»«t«>' 
del svojih  zemljt-kih  (•o.-.estev  ter  kje  leži   rnjv^čji  de. 

Ministrstvu za 'metij-dvo in gozda r»tv<> I.KS mon 
lastn k [Kidati pnijla-itev tudi za vt* zemljiška po>e.»tv.i 
ki *•• zunaj l.jud-ke republike Slovenije, vendai v FLH.J 

Priglasilev morajo podati: 
1. veli'|M)sentinki iz 7 člen* zakona o agrarni refoi 

mi In kolon zavij)  v Sloveniji; 
2. banke, podjetja, delniške dru7.br m druge pravne 

osebe iz S. člen« istega zakona ne glede na površino svo 
jih   zemlji-k'h   po»f*tev;   . 

8 cerkve, sanm-dani in veri-ke ustanove iz 9 'len.« 
Istega zakona ter prosvetne in verskn u-danove t£4<luz 
blnei  ne ulede na  povisitm svojih zemljiških po>e»lev; 

4 upravitelji zeuilj skih (.Kfc-e-itev iz lil. člena i-dega 
rakuna  ne ;?iede na  površino zemljiških  p«»se>lev; 

5. lastniki neknie. kili j>o?-pstev iz 11 'Men» istega 
tak nt. ki imajo reč kakor 3 ha zemlje ali več ko S h" 
gozda v gozdnih predelu,   kjer ni obdelovalne zemlje: 

6. lastniki kmečki!} |MISP-=1PV, ki imajo, |KI 4. točk' 
12 "Me»» islega zakona več ko 20 ha obdelovalne zemlje 
lu več ko 10 ha cernia; 

7. lastn ki nekmečkih pose-dev iz 1. Člena zakona 
o razlastitvi [>o?e.stev. ki jih obdelujejo koloni in vini- 
carji, ne glede na površino .svojih zemljiških po*estev. 

Lastnik poda priglasitev sam ali po *vojpm zako. 
nit'-m zastopniku   Kjer je za posestvo postavljen p*n»*hn- 

upravitelj, moia priglu>,iev («nlah /.a lastn,ka upravi- 
telj lako pngU-ilev mora podpirati tudi lastnik sam, 
iko je dosegljiv. 

Priglasitev »e mora podati na predpisanem obraz- 
cu, k: ga dobijo lastniki o/.iroiua upravitelji pri pristoj- 
nem krajevnem ljudskem odlmru oziroma pri okrajnih 
komisijah za  agrarno reloriiio. 

Lastniki oziroma njihovi odgovorni predstavniki In 
zastopniki, ki v tem roku ne podajo priglasitve ali » 
njej namenoma nr navi-dejo pravilnih (wnlalkov, «e kaz- 
nujejo po 85 členu zakona o agrarni reformi in ko.onl- 
zaciji v Sloveniji oziroma po 4 členu zakona o razla<titvj 
posestev, ki jih obdelujejo koloni in riničarji, z denar» 
no kaznijo od -V</ do ŠkMJOi dinarjev ali $ prisilnim de- 
oni bie/ (Mlvzeina proitoati >d 10 dni do 2 tet * huišib 
• riiiierih pa tudi z odvzemom [irostosti V posebno hu- 
lh primerih «e lahko izreče (io 35 členu zakona o agrar- 

nI reformi in kolonizaciji * Sloveniji tudi kazen delne 
ali celotne zaplembe  zemljiškega  po*e*tva 

Xl-5t   W15,l 
Ljubljana dne S. deoemba  1947 

Minister 
za kn-efijrlvo in goz«lar«tvo LR3: 

Ing   .lore Levstik I. r. 

l'oprnti'k 

Pri ukazu o razglasitvi podjetij republiškega pomena 
. v Slovenskem Primorju (Ur. list l HS št. 29ri/4D z dne 2«. 

'ovemhra   10471  je  treba   popraviti  datum  ukaza   ki  ?e 
•rnviliio  glasi: 

tJlavnn meste Ljubljana dne 2fi  novembra 1047 

Pregled »Uradnep-a lista FLKJ« 
Šl  119 t dni* 22   nevnnhra 11*47: 

/23. Lredb* o tečajih t* itrokoviKi tKJVzdigo nekvali- 
ficiranih delavrev 

tU. Lredba o dopolnil» uredbe o likvidaciji poslov glede 
kmečkih   lolgov, 

/•25. Pravilnik c hišnem ri*iu v varstvenem domu za 
obxijeiike iHjrolnire. 

.20 /•••-iM navodil«; o izvajanju «oc a I nega zavarovanja 
oseb. zaposlenih v državnih uradih, ustanovah in 
IKKijetjih. 

IT< Odločba o veljavnosti pravilu ka o razglašanju udar- 
nikov na mlad nski progi Samac Sarajevo pri |••*- 
dilvi proge Ljub ja    Biezičani. 

lin tKJločba o p<itr«J:tvi kandidatne liste Osvobod Ine 
fronte za Slovenske.  Pruimrje. 

St. NJU i due 26 uovembra 1947: 

729. Uredba o ustaimvitvi in delu trgovakih predat«»- 
nlàlev in trgovakih- zastojistev inozemskih podjetij 
in uatanoT. 

730. Uredba o luik h pristojbinah. 
O 

l7,il,i •    »Hm "ni  li.-l  I.USt    —   Kuviintrlj 'ti »Igiivorui urwiiiil>' 
Na   •'•in'.«    ni -ifi.., 'Ijn U  -    čelilli-lno  lui  70     , poltri  odia 
din i.ûU, Voukih uailaljiij 1" r* «'nini   un   '   -    -   llr^l'i *1•, la 

rawialeljitvu IU il), umüuiitvvi 4U U«J, u 

Knie V«du*ek. ti«K« l'i»«». »•» lukara«       uba « Ljuliljaai. — 
t« -   frUil^m,,   li.    'Un        '«iMinazna it>-vill.4 prvih K «Irani 
il|Taviii4v"     LinliljMiia     (ii.'giirliaVti   "lica   ài. •.  —   »»l-I.S 
pravuiitvu M 7>. - Ctk r«£. OU   4U4UU. 
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V'SbKIN/i 

CU. Z«L«a o amneatiji in puuiiltxfitvi 
620. Zakon o Hkvidanji «grame reforme  lii se )• izvajal* d.> 

R. IV   1941 n* veleitoece'vili na oz'M/ilju LRS. 
Hi. >   'ton o pestili, i'aiiipiljk ili   »igi      Ir/a vu m  Diga* o»   Ll!> 
822. Zakou  o  naxinti,   pe&tih   io  šlampiljkah   IjmUkih   -Kitio 

rov LRS. 

323. •.••• a  agr*iDÌh  skupi>»k>tih. 
'•IH   /.u!.o; 
.';_,5    '.'!i 'v>a n :!4cii<iv;iii,:' !r"<'',:-  J 

;i   o  ei«inovai:>a.ii'l     u   [in«i(>v,ilh   ••"*••••• 
<v>a ') :!4cimv;iii,:' !r"<'i:r '• uviic l:i<   >i*i|!j v ('"Ijti 

;i_4i.  Di:<4'.ia T   un novali ,i! nu ulne v>Liviic Koiiiuiji? >   Miri'>oru. 
32Ï   <Mipi!li3 o s l. i f r j i H 111 ! > i c)(jif'!!ie o «jiìoiu: rdrfi'ii'iki  'ti 70- 

l)4/.ilrjivni*Ki  '-or-.h. 

MEZIDI] LfOOSKE SRUPđČmE LHS 

819. 

Ukaz 
Na podlagi 4. toč k e 72. člena ustave LjudJko republike 

Slovenije ra/.^laia predsedstvo 1'rezidija Ljudske skupščine 
Ljud-Ue republike Slovenije, zakon o f^citrdiivi. spremembah 
in dopolnitvah zakona o podeljevanju amne-lije m pi mu io 
rt»'„ve za dejanja, kazniva po zakonih federalne Slovenije, 
z dne 24. avgusta 1945, ki jça je sprejela Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije na II. rudnem zasedanju dne 
15. decembia 1947 • ki se glasi: 

ZAKON 
o potrditvi, spremembah in dopolnitvah zakona o podrWrvonju 
annuiti je in  pomilostitve ta dejanja,  kazniva  po  zakonih 

Icderalne Slovenije 

Zakon o podeljevanju amnestije in pomilostitve za de- 
janja, kazniva po zakonih federalne Slovenije, z dno 24. avgu- 
sta 1945 se na podlagi 127. člena ustave Ljudske republike 
Slovenije potrjuje i spremembami in dopolnitvami, navede 
nimi v tem zakonu, tako da se njegovo »premeujeno • pro- 
čišćeno besodilo glasi: 

Zakon 
o amnestiji in pomilostitvi 

1. člen 

Pravico amnestije izvaja Ljudska skupščina LRS z za- 
konom na podlagi ustave LRS za dejanja, kazniva po za 
konih LRS. 

2. Člen 

Pravico pomilostitve izvaja Prezidij Ljudäke skupščine 
LRS v telile primerih? 

1. za vsa kazniva dejanja, s katerimi so bili kršeni za- 
koni LRS; 

2. v mejah, ki jih določa zvezni zakon, za kazniva 
dejanja, s katerimi so bili kršeni zvezni zakoni; 

8. za vsa kazniva dejanja, o katerih je bilo razsojeno 
pred 6. aprilom 1941. 

N. znhtevo Prezidija Ljudske .kapucine FLRJ pu pošlj» 
Prezidij Ljudsko ek/ip»čiue LRS tudi v primerih ii uivega j 

vKa a pciuilos :'.ev v odločit» \   Pre- 
zidiju  Ljudske skupščine FLRJ. 

3. člen 

•••}< [iek r.a poniilo itev se -a^ne po uradni dol/jodti 
ali   j> •  prošnji   !"'l)-(/4i/-a.   nj°'.'r,vega   '/ '"• '-ke--   dru^a   •'! 
,,•••••\."       '   ' '1     »•-v''i'kMV 

Predlog, da •$ po"'<vpls za pomilostitev začne po 
'jradiii dol>in>»ti  ds mui.ile   lu pi;«v'»»».<die LRS. 

4. člen 

Prošnja ta jWmiioï'iIev se vloži pri sodišču, ki je izreklo 
-4jdbo na pivi -i...mj.. Jenu sodi-i'ii se pojejo tu. i tiste 
pr.rânje za poi:.''•1,1-"v. ki so bde violett-1 prj ••••• dru- 
gem državnem organu. 

Prošnjo, jo izroči oh •.;•••• upr^-ni1-" zapora ali 
upravni:.u kazrr. ' ec;a ;>•'lolj^evalpf^a • -voda. pos.'j- u, - »- 
rik nemudoma pr s'.O *mn ftođišAi s sv "ni 'nnenjem in 
i pereči! ;n o ve.Vnju in ? Ire-/u obsojenca. 

••):. i>. ki «e i*W > •—•vTsrn.'n,-) Prezid i ju Ljudsko 
•»kwp>čine LRS, se ne U'--;!ova;o. 

ó   člen 

Sodišče, pri katerern j» vloženo pmšnja za pomilostitev, 
"'<•' prošnjo nemudoma poklali ministru za pravosodje. Ta 

pošlje prošnjo v odì'Kil^v Pre/.idiju L]"d»ke -.kupnin*» LRS. 
Sortisce in mini-ter za pravosodje dodata prošnji /.a 

pomilostitev  svoje umerijo. 

6. elea 
Prošnja /,a pnmilo«ii|pv -p srne ponoviti šele po preteku 

enega leia od dneva, ko je bila izdana odločba o prejšnji 
prošnji, «lede dejanj, za katera znn-a izrečena kazen dud 
10 let odvzpma prostosti -> pri-ilnru delom, pa "-PII* po preteku 
2 let. ko je bila izdana odločba o prejšnji pro-nji 

1. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v ; U rudnem listu LRS.-. 

U. .št. 54 '47 
^lavno mesto Ljubljana dno 20. decembra 1947. 

PREZIDU J ..J i; 1)^4 4 -'KHPSCINE. 
UUDSXE RKPUBMKE SLOVENIJE 

Sekretar: P "d-''(inik' 
l'rauco Lubej 1. r. Joiip X'idmnr i. r. 



Bilan 3W). štev. 52. 

320. 

Ukaz 

Na podlaci 4. točke 72. člena ustave Ljudske republike 
Slovenije razglaša pred^ed-tvo Prezidiju Ljud.-ke skupščine 
Ljudske republike Slovenije zakon o likvidaciji dorarne re- 
forme, ki se je izvajala de 6 aprila 1941 leta na veH.-pust stviii 
na ozemlju Ljud-ke rrpublike S'ovenije, ki i>a je sprejela 
Ljudika skupščina Ljudske republike Slovenije na 11. .edneai 
zas-edanju dne 15. decembra 1917 in ki se s;la=i: 

Zakon 
o likvidaciji agrarno reformo, ki se je izvajala do 
6.   aprila   11)41.   leta   na   vHopnsostvih   na   ozemlju 

Ljudbke Republike Slovenije 

1. člen 

Likvidarija agrarne reforme na velepo^estvih v Ljudski 
Republiki Sloveniji, ki se je izvajala do 6. aprila 1941. leta 
se dovrši po predpisih tega zakona, 

2. «en 

Za Ia«tnike po tem zakonu se štejejo: 
1. osebe, ki so kot ugotovljeni agrarni subjekti dobili 

temljo lu jim je bila la do 6. aprila 1941 že izročena v po- 
6 ai:i to /»'»'lio olxie' 'jejo-,'ne, ' ce v o mli.ški ki-ji^ 
lastninska pravica še ni vknjižena na njihovo ime; 

2. osebe, ki so do 6. aprila 1941 same obdelovale do- 
deljeno zemljo, pa so jo morale zaradi vojnih dogodkov za- 
pustiti, če se v šestih mesecih po objavi lega zakona vrnejo 
na ta zemljišča. 

3. člen 

Razlastitvene odločbe in pogodbe o fakultativnem od- 
kupu, ki do 6. aprila 1941 še niso bile sprovedene v zemljiški 
knjigi, se sprovedejo * zemljiški knjigi. Pri tem pa »e v 
zemljiško knjigo ne vpišejo določbe 

1. o odškodnini lastnikom razlaščenih veleposeslev in o 
prispevku, ki so ga veleposestniki dolžni plačati državi za 
pokritje upravnih stroškov in koloniz -ijo: 

2. o odškodnini In anuitetah, ki so jih bili agrarni 
subjekti dolžni plačevati za dodeljeno zemljo, o višini pri- 
spevka od določene odškodnine, ki so ga bili agrarni subjekti 
dolžni plačati kolonizacijskemu fondu, in o cenah, ki so jih 
bili agrarni »ubjekti dolžni plačati na podlagi fakultativnih 
odkupdv; 

3. o osnovanju hipotek v korist države oziroma Privile 
girane agrarne banke d. d. d   d ' oučne pu;uvu~.e dolgov, 

•4. o prepovedi odsvojitve *   'v-r,-vir'' e; 
5. o zastavni pravici zveze agrarnih skupnosti za dolgo- 

ve agrarnih subjektov agrarnim skupnostim oziroma njihovim 
zvezam, kolikor so dolgovi la-tali zaradi nabav gradheriegu 
materiala za zgraditev hi5 in gospodarskih poslopij, zaradi 
nabav živega in mrtvega kmetijskega inventarja in zaradi 
neplačanih stroškov za izmero zemljišč in sestavljanje tehnič- 
nih elaboratov. 

Določbe razlastitvenih odločb in pogodb o fakultativnem 
odkupu, naštete v točkah 1 do 5. tega člena, ki so že vpisane 
v zemljiških knjigah, se izbrišejo. 

4. člen 

' Odpišejo Re dolgovi agrarnih skupnosti in njihovih zvez 
kolonizii'4'j>lremu fondu, če so posojila bila najeta v korist 
H&rx-'t'h subjektov zaradi nabav po 5. točki 3. člena tega 
zalila. 

5. člen 

V v*prn o<f;il'4ii veljajo [ne.lpi-i zakona o agrarni re- 
formi io koloni taci ji v Sloveniji i dne 17. decembra 1945 
' vsem:  rio/.nt-i-it.ii dop:'lriilvHiui in -premeiuhdim. 

Ziaiti se lastnikom ve!e|*>-c-|p», razlaščenih po pred- 
ji.-ih o a^ranii refoimi ki so veljali pred (i. april.mi 1941, 
•K plača ti'knka odškodnina '.« "a/ljščcno /emljo, za zgradbe 
in naprave na tej zemlji in za živi in mrtvi kmitijski in- 
-' uta i 

Tudi se ne plačujejo več morebitni zaostanki na zakup- 
ninah za razlaščeno zemljo. 

6. člen 

Mini-ter za finanre je pooblaščen, da izdaja sporazumno 
' mnn-4rom zi kmetijstvo in gozdaralvo navodila za izvaja- 
nje tegE. zakona. 

7. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu LRS<. 

Ü. št. 55'47 
Olavn<  mesto Ljubljana dne 20 decembra 1947. 

PREZIDU LJUDSKK SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

..sekretar: * Predsednik: 
France Lube j L r. Josip Vidmar L r. 

821. 

Ukaz 
• Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske republike 

Slovenije razglaša pied*eJ-,l\o Prezi-Jija Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije zakon o peča lih, šlampiljkah in 
žigih državnih organov Ljudske republike Slovenije, ki ga 
je sprejela Ljudskp skupščina Ljudske republike Slovenija 
na II. rednem zasedanju dne 15 decembra 1947 in ki so glasi: 

Zakon 
o pečatih, Šlampiljkah in žigih državnih organov 

Ljudske Republike Slovenije 

1. člen 

Vsak akt državnih organov Ljudske Republike Slovenije 
mora imeti peča t tislega organa, ki ga je izdal. Na pečatih 
in žii/ih je v sredini grb Ljudske Repvhlike Slovénie zporaj 
v polkrogu je izpisan naziv >Ljudska Republika Slovenija«, 
spodaj pa naziv državnega organa. 

2. člen 

Obliko in velikost pečatov, štampiljk in žigov za Ljudsko 
skupščino LRS in Prezidij Ljudske skupščine LRS pred- 
pišeta predsednik Ljudske skupščine LRS in predsednik Pre- 
zidija Ljudske skupščine LRS, vsak za svoj organ. 

3. člen 

Obliko in velikost pečatov, štampiljk in žigov 1er nazive 
n njih predpi.-uje za vse organe državne uprave in pravo- 
sodja Ljudske Republike Slovenije predsednik vlade LRS spo- 
razumno s pristojnim članom vlade oziroma predsednikom 
komisijo ali komiteja vlade LRS. 

4. člen 

Pečate, štam-piljke in 7i"f> po 2. in ? členu i^ga zakona 
üuiejo izdelovati samo za lo uujbla-ćeni viezo*alci pečatov. 



rìtev. 52. Stran ••, 

v'raaovalcem pečatov iadaja ycwbuwtilo ministrstvo • notai- 
nje zadeve LBS. 

5. eleo 

Organi državu» uprav» io pravosodja Ljudske Republik» 
Slovenije določijo « aaročilnieu število pečatov, šlampiljk in 

H. ki |lh je tr^-e i/Helati 'n morajo p koi/jni iadeLvi 
vzeti od vrezovalca pečatov aadevne matrice in jib varovati 
pri .sebi oziroma komisijsko uničiti. 

Matrice pečatov Ljudske akupičine LRS in Prezidija 
Ljudske skupščine LRS Čuva pri »ebi oziroma jih komisijsko 
uniči predsedstvo Ljudske akupičine LRS odnosno predsed- 
stvo Prezidija Ljudske akupičine LRS. 

6. člen 

Vsi organi državne uprave In pravosodja Ljudske Re- 
publike Slovenije morajo- poslati predsedstvu vlade LRS 
odtiske izvirnikov svojih pečatov, šlampiljk in žigov. 

7. Sen 

Kdor brez pooblastila izdeluje štampiljke. pečat» in žige 
državnih organov LRS, se kaznuje z odvzemom prostosti do 
pet let. V posebno hudih primerih ali če pooblaščeni vrezovalec 
pečatov, izdeluje îlarnpiljke, pečate in žige pr»ko naročenega 
Števila, se kaznuje storilec % odvzemom proetoetl s prisilnim 
delom do pet let. 

Za sojenje ; dejanj iz prejänjegn odstavka tega člena &o 
pristojna okraja« sodišča. 

8. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda natančnejše 
predpise za izvajanje tega «ikona. 

9. člen 

•• zakon vulja od dneva objave v >Uradnem Listu LRS«. 

U. St. 56747 
llavno metlo Ljubljana dne 90. decembru 1*47. 

• PREZID» LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
Franse' L*bej L r. Josip Vidmar 1. r. 

322. 
i 

Ukaz 
Na poduki 4. točke 72. Člena ustave Ljudske republike 

Slovenije razglaša predsedstvo Prezidija Ljudske akupičine 
Ljudske republike Slovenije ankoa. o nazivih, pečatih in 
štAmpiljkah ljudskih odborov v Ljudski republiki Slove- 
niji, ki ga je »prejela Ljudska akupičine Ljudske republike 
Slovenija 4 •. rednem zasedanju doe 16. decembra 1947 in 
ki se glasi: 

Zakon 
o uamih, pečatih in štampiljkah ljudskih odborov 

T Ljudski Republiki Sloveniji 

1. člen 
Vsak ljudski odbor v Ljudski Republiki Sloveniji ima 

avoi uradni naziv. Uradni naziv ljudskega odbora vsebuje 
stomi,o odbora in ime upravnoterltorialne enote ter sedež 
odbora. 

a. «« 
Uradni nazivi Ijudekib odborov »• tile: 
a) za Glavno mesto Ljubljano: >Mestuj ljudski odbor 

Glavnega mesta Ljubijan»€; 
b) m okrajne ljudske odbor*: >Qkrajni ljudski od- 

bor    <; 
e) za ljudsk» odbore mest, ki a» izvzeta iz okru^v: 

»Mestni ljudski odbor __   „t; 
č) za krajevne ljudake odbore: >Kraj»vni ljudski <K1- 

bor  „     (okraj    K; 

d) za krajevne ljudske odbore mest, kj •»• i/v/e     v/. 
okrajev: >Meetnl ljudski odbor  _~—~  — 
(okraj*   )«; 

•) za rajonske in krajevne ljudske odbore v Glavnom 
mestu Ljubljani in v mestih, ki so izvzeta iz okrajev: >Rajon- 
ski ljudski odbor     _    Glavnega m'*-1u 
Ljubljane« ali »Rajonski ljudski odbor „„    
mesta  _.,„. . ...    .     « ali >Krajevni ljudski odbor 
 „    Glavnega mesta Ljubljana  ali 
•»Krajevni ''udaki odbor             mesta 

3. čks 

Naziv ljudskega odbora mora biti v slovenskem joziku. 
Ce živi v upravnoteriiorialni enoti narodna manjšina, ki 
predstavlja najmanj eno tretjino celotnega prebivalstva ie 
upravnoteritorialne »note, se mora glasiti naziv ljudskega od- 
bora tudi v jeziku nntodnf manjšine. 

4. ihm 

Na agradbi ljudskega, odbora mora biti pritrjena dedka 
1. grbom Ljudske Republike Slovenije in besedilom »Ljudska 
Repuhlika Slovenija« ter uradnim nazivom ljudskega odbora 
po 2. in 8. členu (••• xakona. 

5. člen 

Veak ljudski odbor ima svoj pečat, ki vsebuje ime in gm 
Ljuckke republike Slovenije 1er uradni naziv ljudskega od- 
bora po 2. In S. členu tega zakona. 

Pečat ljudskega odbora ima okroglo obliko. 
s       V sredini pečata je grb Ljudske Republike Slovenije. 

V dveh krogih okrog grba je besedilo »Ljudska Republika 
Slevenija<  (v zunanjem krogu)  in uradni naziv ljudt-kega 
odbora po 2. in 8. členu (v notranjem krogu). 

Pečat »e uporablja za overovitev odlokov, odredb, navodil, 
odločb, listin, zapisnikov in vseh odpravkov in eJttov, Id se 
pošiljajo drugim državnim organom, podjetjem, ustanovam, 
družbenim organizacijam, zasebnim druStvom In državljanom. 

Odtisne ae na »redi pod besedilom odpravka. 

G. Sen 

Štampiljki ljudskih odborov «ta dveh vivi: 
a) delovodna itampiljka, ki j» Štlrioglato. in 
b) zglavna štampiljka, 
Stampiljki obeh vrst morata imeti grb Ljudeke Republike 

Slovenije, pod grbom pa besedilo »Ljudska Republika Slove- 
njja< in uradni naziv ljudskega odbora po 2. in S. členu tega 
zakona 

Delovodna itampiljka se  uporablja aa sprejem doJlilt 
vlog, zglavna Štampiljka pa pri odpravkih in nti pisemskih 
ovojih 

,    Namesto zglavn«? štampiljke jf 'shko besedilo le šlain- 
1 piljke na odpravkih in ovojih ••••••••. 



stran b«e. iter. iS. 

7. ileo 

Peèat h stampiljki tu«uui pravilom» tajnik ljudskega 
•dbora. 

Izvršilni odbor lahko odredi, ii im« ljudski odbor dva 
ali več peéatev, ki jih čuvajo poverjenuiL 

S. a» 
Vsi ljud»Ui odf ^ri morajo 

«tti.sk* svojin pečatov in itampiljk. 
IS 

9. ilen 

focate in Štampiljko po tem zakonu «mejo izdelovati 
samo za to pooblaščeni vrezovalci pečatov. 

Vrezovaleeni pečatov izdaja pooblastilo ministrstvo aa 
notranje zadeve LRS. 

10. Sen 

Predsednik vlade LRS je pooblaičen, da izda aatanSueji* 
predpise za izvajauje tega zakona. 

11. fien 

•• zakon velja od dneva objave y > Uradnem listu LRS«. 

Ü. It. 57/47 
aiavne mesto Ljubljana dno 20. decembra 1917. • 

PREZIDU l •1•••• SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJB 

Sekret ir: Predsednik: 
••••••* Lubcj L r. Joiip Vidmar 1. r. 

823. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena utiave Ljudike r-publike 

Slovenije razzia predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine 
LjusUke republike Slovenije zakon o agrarnih skupnostih, ki 
fa je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slo- 
vrnije na 11, rodnem zasedanju dne 16. decembra 1947 in 
ki se glasi: 

Zakon 
e ajramik •ktpiostib 

1. člen 

Za občeljudsk* Imovino te razglasa brez..ozira na vpis 
T zemljiško knjigo: 

a) nepremično premoženje z vsemi k njemu spadajočimi 
pritiklinami, premičninami In  pravicami  in  premično pre- 
moženje, ki pripada agrarnim skupnostim (podobčinsm, va- 
sem, srenjam, soseskam, korporacijam, urbarialnim in dru 
firn sličnim skupnostim); 

b) pravice do pase, lesa. gozdnih pridelkov in podobno, 
ki pristojajo skupnostim servilutnih upravičencev, ki so po 
svojem izvoru slično agrarnim skupnostim. 

2. člen 

Predpis! te«« zakona ne veljajo za skupna zemljišč- in 
njih dele, pri katerih so udeleženci na podlagi zakonitega 
postopka pred 6. aprilom 1941 brez spora dejansko prevzeli 
svoja oddelila, kakor tudi za ona zemljiJča in njih dele, ki 
spadajo pod zakon o spremomhah in dopolnitvah 36. člena 
zakona o a*r«mi reformi in VoVmi/nciji • dno 26. novem- 
bra 1947 (Uradni list FLRJ ,1 74Ó.1U1). 

S  Osa 

v* sporih e teca ali kake prumotenje spada pod predpise 
tog» zakoaa ali »t, edleča miaieier za kmetijstvo in gozdar- 
stvo LRS. Proti njegovi «dločoi je dopmtaa pritožba na vlado 
LRS v 15 dneh pe prejemu odločba. 

4. ilea 

Upravo preamesja in pravic iz 1. Sima, prevzamejo 
krajevni * ljudski odbori Ustih krajev, v katerih območju pre- 
bivajo dosedanji udtleisaci ali upravičenci. 

Ce dMtdanji udeleženci ali upravičenci prebivajo r ob- 
močju dveh ali več krajevnih ljudskih odborov, pridejo 
premoženje in pravice pod skupno upravo teh krajevnih 
ljudskih odborov oziroma v primeru tpsrazum» pod upravo 
enega izmed njih. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS lahko odloči, da pre- 
moženje ali de! premoženja iz 1. člena, kat ro ni važno 
«amo za krajevno, ampak tudi za okrajno gospodarevo, 
upravlja okrajni ljudski odaor. 

5. člen 

Pravice do paio na tujem zemljištu se v okviru dejan- 
skih go>podarskih potreb in možnosti razširijo na vso živino 
v ofcmočju krajevn'h ljudskih odborov, v katerih upravo pri- 
dejo te pravice, in te e» upoštevanju nujnih gospodarskih 
potreb dosedanjih upravičencev in malih ter srednjih „metov. 

Če so te pravice nepotrebne, če ìc ne izkoriščajo ali če 
pasa traju« kvari prirodne rodovitnost zemlje, se odpravijo 
brez odškodnine. 

4        6 člen 

Zemljišča, ki postanejo na podlagi tega zakona občeljud- 
sko premoženje, in zemljak, ki so obremenjen» t pisnimi 
in drugimi pravicami, se morajo izrabljati na najracionalnejši 
način praviloma v dosedinje gospodarske namene za kritje 
potreb kmrUkeja prebivsWva iz območja ljudskega odbora, 
v Watenga upravo pride te zemljišče. Pri tem je upoštevati 
neobhodno nuj-ie gospodarske pstrees dosedanjih udeležencev 
in ma4h ter srednjih kmetov. 

Ce je dosedanji način izkoriščanja neracionajen ali celo 
kvaren naravni rodovitnosti tal, se mora zemljuče broz ozira 
na pravice dosedanji» upravičencev izkeriočati ne rmčin, 
ki donaia najvtčje gs-ptinnire korist 

7. člen 

Za Izkoriščanje zemljišč vključno zemljišč, ki so obreme- 
njena s parnimi in drugimi pravicami, morajo ljudsid odbori, 
ki so po 4. členu tega zakona poverjeni z upravo. Izdelati 
2os[>od»riki nairt. V tem načrtu je predvideti vse one gospo- 
darske panose, ki jih more 'Mmljisle trajne nuditi po svoji 
logi in .kakovosti tal. 

8. flen 

Potrebne predpise za izvajaTije tega zakona in izvedbo 
/r->mlJHkokniiv !h prenosov izda minister za kmetijstvo io 
gozdarstvo LRS. 

9. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«, 

U. It. 58/47 
Glavno mesto Ljubljana dne 20. decembra 1947. 

PREZIDU LJUDSKE FKUPSCINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: pr»'*ednik: 
Frame Lubcj L r. Josip «Vidmar 1. r. 



fcter. I». Stran 333. 

32 

Ukaz 
Na podismi 4. točke 72. člena ustave Ljudske republike 

Slovenije razglaša predsedstvo Pre/.idija Ljudske skupščine 
Ljudske republik* Slovenije zakon o potrditvi, spremembah 
in dopolnitvah zakona o stanovanjskih in poslovnih pro- 
storih z dne 20 junija 1S4C, ki ga je «prejela Ljudska 
skupščina Ljudske republike Slovenije na H. rednem za- 
jedanju da* 16. decembra 1947 in ki se ghui: 

ZAÜÜN 
« potrditvi, spremembah in dopolnitvah zakona 

o tuuitTRiijjkih in psïltTiiili prostorih 

Zakon o stanovanjskih in poslovnih prostorih z dne 
26. junija 1946 «,e na podlagi 127. člena ustave Ljudske re- 
publike Slovenije potrjuje s spremembami in dopolnitvami, 
navedenimi v tern zakonu, tako da se njegovo spre nenjeno 
in prečiščeno besedilo gl&si: 

Zakon 
e staiOTxsjsîdîi in pcsloraih prostorih 

1. člen 

8 stanovanjskimi in poslovnimi prostori razpolagajo 
organi, pristojni za re.evarije stanovanjskih zadev, po določbah 
tega zakona. 

Izjemno razpolagajo s stanovanj! v stavbah, ki jih 
uprsvljijo državni orgtni (usumove, podjetja) in so na- 
menjene njih delavcem in name^čeauem, ti organi v spo- 
razumu s sindikalno podružnico. 

A. Orjajii zn rcSevanJe stanovanjskih zadet 

2. člen 

Organi z« reševanje stanova u jskih zadev (stanovanjski 
organ') prve stopnje 50 izvršilni odbori ljudskih odborov, ki 
opravljajo vse posle po tem zakonu bodisi sami bodisi po 
etanovanjskih komisijah. 

Stanovanjske komisije se ustanovijo pri izvršilnih od- 
borih ve?jih mest in delavskih središč (industrijski in rudar- 
ski kraji), v drugih  krsjih, va«eb  in  manjših  m «tih pu 
opravljajo posle stanovanjskega organa izvršilni odbori ozi 
roma izvršilni organi. 

Sestav stanovanjskih komi«ij  določi  mestni  (krajevni) 
izvršilni  odbor,   pri  kalerein   se   ustanovijo  slanovunjske 
komisije. 

, 8. člen 

Stanovanjski organi druge stopnje so okrajni izvršilni 
odbori, v mestih, ki *o in/Pta  i/, 'r\.aiev   '      vin  11 
Ljubljana. Maribor in Celje), pa višje stanovanjske komisije 
na etdefth meetnih izvršilnih odborov. 

Stanovanjski organi druge stopnje odločajo ,0 pritožbah 
zoper odločbe stanovanjskih organov prve stopnje in oprav- 
ljajo druge posle po določb*h tega zakona. 

Sestav višjih stanovanjskih komisij določi ministrstvo 
za komunalne zadeve. 

4. člen 
"Vrhovno n»<Vr--'> ; . Ygifckîk zsdevsh lina mini- 

strstvo za komunalne zadeve. 

5. člen 

Član <tlennvfM«\;e komisije ie Ishke/wak ^"î^vliin, ki 
ima volivuo uiavico. 

Imenovanje za člana stanovanjske komisije se sme od- 
kloniti samo iz tehtnih razlogov; o utemeljenosti edklceUve 
odloči organ, ki je ilana imenoval. 

~     6. člen 

Predsednik in člani stanovanjskih komisij ce prejemsj? 
za svoje delo place, smejo pa dobiti nagrado. 

Predsednik in člani stanovanjskih komisij so osebno «i- 
govorni za vestno in nepristransko oprsvlj&ije zaupanih jim 
zadev. 

7. člen 

Stanovanjskim komisijam in višjim stanovanjskim ksmi- 
sijam morajo dati izvršilni odbori, pri katerih po«)njej», na 
razpolago poslovne prostore, ustrezno bievilo pisarniškega in 
pomožnega osebja ter jih oskrbeti s potrebnim pisarniškim 
inventarjem • materialom. 

B. Splošne delačbe 

8. Sen 

Brez poprejšnjega pristanka stanovanjskega organa n* 
dovoljeno: 

1. vseliti se v stanovanjske ali poslovne prostore bodisi 
prazno bodisi nezadostno zasedene;       * 

2. oddati v najem ali podnajem stanovanjske ali poslovne 
prostore, jih zamenjati ali na drug način prepustiti drugemu; 

3. spremeniti stanovanjske prodore v poslovne prostore 
ali stanovanjske oziroma poslovne prostore tako spremeniti, 
da postanejo manj izrabljivL 

Dovoljeno je pa posamezne opremljene sobe oddati v 
podnajem; o lem mora najemodajalec v treh dneh po vselitvi 
podnajemnika obvestiti stanovanjski organ in navesti podatka 
o dosedanjem stanovanju podnajemnika. 

Stanovanjski organ sme tako podnajemno pogodbo raz- 
veljaviti in odrediti izselitev podnajemnika, če podnajemnik 
po tpm zakonu nima pogojev za dodelitev stanovanjskega 
prostora. 

9. člen 
Nihče ne sme imeti v istem ali raznih krajih veS kol 

eno stanovanje. 
Družina premeščenega državnega uslužbenca trne ob- 

držati dosedanje stanovanje, dokler se uslužbencu v novem 
službenem kraju ne dodeli družinskega stanovanja; ododelitvi 
tega stanovanja mora stanovanjski organ, ki ga je dodelil 
obvestiti stanovanjski organ kraja, kjor prebival usluibea&evfi 
družina, da odredi izselitev. 

10. člen 

Najemne in podnajemne pogodbe o stanovanjskih in po- 
slovnih prostorih se smejo odpovedati ali na zahtevo ene 
stranke razveljaviti samo iz naslednjih razlogov: 

a) če hišni lastnik nujno potrebuje stanovanjske ali po- 
novne pro-tore zase ali za svojo ožjo družino (zakonskega 
druga, nepreskrbljene otroke in nepreskrbljene starše); 

b) če je hišni ta.-trrk država, družbena ali politična orga- 
nizacija in se nujno potrebuje stanovanje za hišnega upravi- 
telja; 

c) če so potrebna znatna popravila poslopja in je izpraz- 
nitev najetih prostorov zaradi tega neobhodno potrebna; 

č) če najemnik namenoma ali iz velike malomjgnoìti 
kvari najete prostore; 

d) če nslpnidik. niecmri «Tr^ianovslei sli podnajemniki 
vzdižujejo v stanovanju javno nemoralo ali pouujšljivo živijo- 
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oj* oziroma dopuščajo, da delajo to drugi, ali č* s f*onovnim 
nočnim razgrajanjem sostanovalce znatno nadlegujejo;' 

«) če najemnik ali člani njegove družine neizzvani za- 
grese tako kaznivo dejanje proti najemodajalcu tli članu 
njegove družine, ki onemogoča znosno skupno življenje; če 
stori to podnajemnik ali član njegove družine proti hišnemu 
gospodarju ali članom njegove družine, lahko hišni gospodar 
aahteva izselitev podnajemnika in njegove družin*. 

O upravičenosti odpovedi ali razveljavitve najemne po- 
godbe odloči sodišče. 

Sodno odločbo, izdano po tem členu, izvrži stanovanjski 
organ prve stopnje, ki hkrati dodeli izseljeni stranki druge 
stanovanjske oziroma poslovne prostor* (18. in 27. člen). 

11. člen 
Hiïni lastnik oziroma njegov zastopnik mora vsakr na- 

meravano izselitev najemnika, najemodajalec pa izselitev pod- 
najemnika prijavili stanovanjskemu organu najmanj 8 dni 
pred izselitvijo, nenadno izselite? pa v 24 urah. 

C. Razpolaganje s stanovanjskimi in poslovnimi prostori 
in njih dodeljevanje 

Dodeljevanje praznih stanovanjskih 
in poslovnih prostorov 

12. člen 

Prazna stanovanja oziroma prazne stanovanjske dele do- 
deljuje stanovanjski organ. Pri dodeljevanju praznih stano- 
vanj oziroma praznih stanovanjskih delov se upošteva število, 
starost, spol, zdravstveno stanje in socialne razmere družin- 
skih članov kakor tudi značaj in kraj zaposlitve hranilcev 
družine. 

Prazne poslovne prostore oziroma njih prazne dele do- 
deljuje stanovanjski"organ, upoštevajoč socialne razmer* tiste; 
ga. ki se za poslovni prostor poteguje, ter predmet In obseg 
poslovanja, ki naj se vrzi v poslovnih prostorih. 

Dodeljevanje Jilov stanovanj z utesnitvijo 
dosedanjih  uživalcev 

13. člen ' 
i nezadostno zasedenih stanovanjih sme stanovanjski 

organ uživalcu stanovanja (lastniku, najemniku itd.) odvzeti del 
stanovanja in ga nakazafi drugemu kot sostanovalcu; pri tem 
mora upoštevati dpjansko možnost delitve stanovanja, število, 
starost in «pol družinskih članov in poklic uživalca in nje- 
govih družinskih članov. 

V primerih nujne potrebe sme stanovanjski organ odrediti 
tudi soufK>rabo kuhinje po sostanovalcu. Ce se stranki ne 
sporazumeta glede načina souporabe kuhinje, odloči stano- 
vanjski organ. 

Stanovanjski orpan sme. ako so drugi pogoji za to dani. 
odrediti, da se yselijo v opremljene sob» nezadostno zasede- 
nega stanovanja podnajemniku 

14. člen 
Novi sostanovalec (ne tudi podnajemnik) postane najem- 

nik hišnega lastnika. 
Stanovanjski organ mora v odločbi o dodelitvi dela 

stanovanja določiti tudi odgovarjajoči del najemnine. 

,      15. člen 
PoSpotrebi sme stanovanjski organ • primerih nezadostno 

aH neprimerno zasedenih stanovanj izvesti preselitev ter 
nakazati hkrati dosedanjemu uživalcu druge primerne stano- 
vanjske onjötore, 

Ta ukrep pa ni dovoljen proti uživalcu stanovanja, ki 
stanuje v lastni jhiii ali ki Ime v hiši, v kateri stanuje, 
služuost stanovanja; njega j* mogoč* I« utesniti (13. čl*n). 

Prisilna  izselitev 

16 člen 
Stanovanjski organ prve stopnje sme odrediti prisilno 

izselitev: 
a) oseb, ki s« brez dovoljenja vselijo v stanovanjske ali 

poslovne prostore; 
b) oseb, ki so stanovanjske ali poslovne prostore očitno 

dobile zaradi svojega poklica ali položaja, dobljenega med 
okupacijo, in oseb, ki so se zatekle pol zaščito okupatorja; 

c) družin, katerih člani so bili razglašeni m vojne aio- 
čLtce ali so pobegnili v inozi*m-<tvo. 

17. člen 
Stanovanjski organ druge stopnje srn* odrediti izpraz- 

nitev zasedenih stanovanj, poslovnih prostorov ali zgradb, ako 
je to v interesu državnih uradov, državnih gospodarskih pod- 
jetij in ustanov ali vojske. 

18. člen 
•••• razen oseb iz zadnjega odstavka 8. člena in točke a) 

16. člena ne sme biti izseljen, dokler mu stanovanjski organ 
ne da na razpolago drugih ustreznih, v primerih iz točke d) 
10. člena in iz točke b) In c) 16. Člena pa najnujneje po- 
trebnih stanovanjskih oziroma poslovnih prostorov. 

Stroški izs* lit ve 

IS. člen 
V primeru preselitve po 15. členu in prisilne laselitve 

po 17. členu plača vse stroške za preselitev oziroma izselitev 
stranke tisti, na katerega tahievo ali proénjo te je izselitev 
izvršila. 

V primeriti prisilne izseIPve po 16. členu in v primeru 
izselitve na podlagi pravnomočne sodnt odločbe plača stroške 
izseljena stranka. 

V primeru prisilne izselitve po točki e) 16. člena lahko 
stanovanjski organ zaradi socialnih razmer izseljene stranke 
odobri, da se plačajo iz blagajne ljudskega odbora. 

C. Preurejanje stanovanjskih presterer r poslovne iu njih 
uporabljanje v n**tuio vanjske tuunene 

20. člen 
Stanovanjski organ dru^e stopnj* sme na utemeljeno 

proïnjo izjemoma in začasno dovoliti preureditev stanovanj» 
škili prostorov v poslovne prostore in njih uporabo v nesta- 
novanjske namene, ako je to neobhodno potrebno, da se 
zavarujejo pogoji za življenjski obstoj prosilca. 

21. člen 
Stanovanjski organ druge stopnj* dovoli, ako j« to po- 

trebno, državnim uradom, državnim gospodarskim podjetjem 
in ustanovam, podjetjem in ustanovam družbenih in političnih 

•organizacij ter vojsk] preureditev stanovanjskih prostorov 
v poslovne prostore. 

22. člen 
Kdor samolastno preuredi stanovanje ali del stanovanja 

v poslovne prostore, mora upostaviti prejšnje stanje v roku, 
ki mu ga določi stanovanjski organ uradoma ali pa na pred- 
log hišnega lastnika. " 

Iz važnih razlogov lahko stanovanjski organ druge stop- 
nje nnkmidno odobri izvršeno preured^v stanovanjskih pro- 
storov v poslovne prostore. 
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D. Postopek 
23. člen 

Prošnje In predlogi o stanovanjskih zadevab po tem 
zakonu se vlagajo pismeno ali dajo ustno na zapisnik pri 
Buiiiovanj-k»m organu prve -topnje. V primerih, v Katerih 
je pristojen m odločanje v prvi stopnji stanovanjski organ 
druge stopnje, posije organ piv« stopnje prošnje In predloge 
s svojim poročilom in predlogom stanovanjskemu organu 
druge stopnje. 

24  člen 
Stanovanjske komisije odločajo z večino glasov v tri- 

članskih senatih. 
Senate sestavi predsednik komisije. 
Od odločanja v stanovanjskih zadevah Je izključen, kdor 

•• • prizadeto stranko v soiudstvu ali v sv,i.-.\. do čelrtegi. 
kolena. 

Pri reševanju pritožb ne more odločati, kdor je odločal 
o stanovanjski zadevi na prvi stopnji. 

25. člen 
Praviloma se rešujejo vse stanovanjske zadeve brez 

••••••. 
Odločba stanovanjskega organa mora biti obrazložena ta 

mora vsebovati pouk o roku in načinu vložitve pritožbe. 
Zoper odločbo stanovanjskega organa prve stopnje se sme 

neza. ovoljna stranka pritožiti na stanovanjski organ c'ruge 
stopnje, ki odloči dokončno. 

Pritožba se mora vložiti v treh dneh po vročitvi pismene 
odločbe pri tistem stanovanjskem organu, ki je uuločbo izdal. 
Sta ivanjski organ prve stopnje sme svojo odločbo spreme- 
niti in izdati novo v treh dreh po prehmn , , , e tesa 
ne slori, mora v istom roku predložiti pritožbo s spisi stano- 
vanjskemu organu druge stopnje v rešitev in prj tem v 
spremnem do»«i=u dati potrebna pojasnila in pri|. ,oa k 
trditvam pritožbe. 

Pritožba ima odložilno moč. 

26. Člen 
Zoper odločbe, ki jih izdajajo na prvi «topnji starvvanjski 

orfani druse stopnje, je dopustna pritožba na m!nJslit>tvo 
za komunalne zadeve. 

Tudi tu veljajo smisekio'predpisi 4. In 5. odstavka prejš 
njega člena. 

27. člen 
Prisilno izvršitev odločbe v stanovanjskih zadevah po 

tem zakonu odredi stanovanjski organ prve stopnje na pred- 
log ranke, v I atere korist je odločba izdana, ozi" mu urndo 
DIP. kjer to zakon določa. Odločba, ki se izvrši na predlog, 
ugasne, če stranka ne predlaga izvršitve v 15 dneh po pravna 
motnosti odločbe, razen če je zavezana stranka sama izpol 
nila odločbo. 

Prisilno izvršitev odločbe opravijo organi narodne milice. 

28. člen 
Vsaka stranka plača stroške, ki jih ima ali ki jih po- 

vzroči e svojo udeležbo ali s svojim zadržanjem pred stano- 
vanjskimi organi. 

29. člen 
Pismene odločbe in obvestitve se vročajo s povratnico 

strankam osebno ali v roke njihovih odraslih' družinskih čla- 
nov. Ce taka vročitev ni moW-a, •» '• . ilev opravi tako. 
da se pošiljka pritrdi na vrata stanovanja. 

E. Kazenske določbe 
80. člen 

Krtltve (••• znkonfl se ••••••••• z denarno kaznijo do 
15.UUÜ dmaijev ali s prisilnim delom tre* odvzema proeloali 

do deset mesecev. Kazni izrekajo stauovanjski organi, ki so 
pristojni za odločanje na prvi stopnji. 

Tudi glede kazenskih odločb veljajo določbe 2. do 5. od- 
stavka 25. člena tega zakona. 

Stranka, ki s« pritožuie očitno samo iz nagajivosti nli 
'zaradi zavlačevanja, se kaznuje z denarno kaznijo do IMK) 

dinarjev. Kazni izreka stanovanjski organ druge stopnje, lu 
veljajo predpisi 26. člena 

V primeru neizterljivosti denarne kazni se kazen na« 
domesti s kaznijo prisilnega dela brez odvzema prostosti, 
računajoč 5U dinarjev za en dan. 

31  člen 
Vse denarne kazni, ki se izrečejo po t»m zakonu ali 

po predpisih, ki bodo izdani na podlagi tega zakona, se 
stekajo v blagajno krajevnega (mestnega) ljudskega odbora. 

F. Prehodne in kontno določbe 

32. člen 
Vlada LRS •• pooblasti, da izda predpise o ureditvi 

najemnin za stanovanjske in poslovne prostore. 

33. člen 
Minister za komunalne zadeve je pooblaščen, da izda 

natančnejše predpise in navodila za Izvaajnje tega zatona. 

34. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Ur..dnem listu LRSi. 

U. št. 59/47 
Glavno mesto Ljubljana dne 20. decembra 1947. 

PREZIDU UUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretart Predsednik: 
Franro Lubej L r. Josip Vidmar L r. 

REPUBLIŠKA VÖLIVNA KOMISIJA LRS 

325 

Odločiš, 
o imenovanja mestne volivne komisije za Celje 

Republiška vol.vna komisija LRS je na svoji seji dne 
15 decembra 1947 na podlagi 16. člena zakona o vol Ivah 
odbornikov ljudskih odborov Ljudske republike Slovenije 
in po predlogu mestnega ljudskega odbora Celje 

sklenila: 

imenuje se mestna volivna komisija za Celje: 

predsednik: S o d e j Avgust, sodnik okrajnega sodi- 
šča v Celju; 

namestnik:   Kramer Joie, eodni uradnik, Celje; 
tajnik: M e H k Gojmór, grafit, Celje; 
namestnik:   Cimerman Marija, nameščenka, Ce- 

lje; 
Sani: L u i n   Slavko,   nameščenec,   Celje;   na- 

mestnik: S t a J n p i b l e r Jože, name- 
ščenec, Celje; 
F r e e e Marica, nameščenka MLO. Ce- 
lje: namestnik: Jurca Alojz, namešče- 
nec, Celjej 
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Il (• i ri ' k ]<p/p, iiiiiii'Gl'Ufi*, Celje; i» 
in"-l'i k: K o i• • i Slavku, ••• ' (Vnei1 

Olje. 
SI    77<1     4? 
(ìiaviio  IIIP-'O  Lj'iblpina   dne   15. decembra   194?. 

RcpiiM »ka   Kilivria  kiiinisija   LjuiNke repudi ke Sloveniji 

lajmk: Naii—d'i k predsednika 
Eurijiiiiru'   lion* l   r. Kn«-? I{ hard 1. r. 

326. 

Odlofba 
o imenov:in.in voli...!•  UnuiMJc za Marihur 

IJ^pu   I"-••   vol vria   komisija   l US   je   na   svoji   Jej 
dne  •   decembra  IÏM7  uà |x«llai;'   IO  člena  zakona « vo- 
•itv•li    i.lt.<irn;k<iv    l|tiil-k'h   (KIIMIIHV    l.jud-ke   reputi  ke 
Siovfiiije in po pieJlotrii  iiio-liifua ljudskega odbora Ma. 
ri bor ... 

sklonila: 
Imenuje se  vohvna  kniiii-.ija   'a   Mar bor: 

prediodiuk    P i p e • b a .• h P r   Ducati, sodnik okraj 
iieaa  -sidišea  v  Mar b:>ru; 

name-dnik:    M • h o v n P   Anica,   sodnik   laik   okraj 
nega  -r».r~ra v  Mariboru; 

tajnik: (i i o t. a č n ' k   <\nčka, nameščenka M LO 
V   Mariboru; 

naiiip>triik:    (!••;,! Milka,  nameščenka  M LO v  Ma 
r boru; 

("lani: Cdif    lonp,  tek-diln'   lohn k    Maribor: 
rnm^-;!ii:k; S' I re r   Dora   nameščenka, 
M,u :b<ir, 
S u š ' p i < i č   Kade    diiak    Maiibor;   na 
m^-'n'k:   Vidmar  .lo/p,   dplavpc  držav 
n;h /elc/.n c, Maribor; 
R n 7 i i>    Kai'     i-ovar",    Manbor,    -ìaniesl- 
nI'   Luter  Rudo'f,   namešč-mec, Mari- 
bor. 

fit   74'1-47 
Olavno me~to   tjiibliana dne   IS.  decpmhra  1017. 

Republiška  volivna konii.*ija  Ljudske repuidke •"•i"• nije 

Tajnik1 Namestnik   predsednika1 

Kocijanrif  li^ris l   r. Knez U'harcl 1. r. 

Pißl/ LlISf.OaieuB:.  • VODIL A.ODLOČBI 
VlîNISI'KSTKV 

LJUDSKh   KKPtm! IKK SLOVKNUh 

327. 

Odredba 
o spremembi «(Ledne i» spleni zdravniški in znhn- 
zdravniški  tarifi   /  dne  24.   VI.   1946 (Ur.  list  LUS 

št. 46 z dne 3. VII. 1946) 

t. člen 

V   1.  čl^nu odredbp  o  splošni  zdravniški   In   robo 
zdravni^k   tanfi se spremen   V. točka >Sodnomedicinska 
stroka«  in «P glasi: 

d ii 
I.  l.cAain; ojäled .   loo,- 
l. Ol-duk'-ja- zuiavnik   ... ...      ••\•).— 

sli okov no   U-po-obljen    4I10/1. k 1U1.— 
nekval:' 1  lan  pi.iim^.n; .jO.— 

3 Obdukrija    uiick • o/.negd,  naju l< iiu   »1;   eks 
liumhaiiega   trupla.   Mlibvnik       . .'](!().— 
strokovno u-pusobljpii   i-trcv.n k   . I.'.t) — 
iiekvflliMciiaii   pomagač    .      .      . 7•) — 

4 Zapisn kai  pr obdukcij-  100.— 
5.  Izvedeiieko mnenje, najinanj        .... 100 — 

za iz\eden<ko miienje, ki zahteva 
posebnega stud ju, preiskavo in 
pri.ui-evarija aktov, se odmerja 
honorar po ind;v4]iialiiPiii dogo- 
vorn; Kol osnova velja honorar 
za iidva-dno izvedensko mnenje. 

C Odškodnina za zamudo časa /41 priso-lvo- 
vanjp na razpravi od v*ake začete 
pol ure ...       80.— 
Kot začetek razprave se računa 
ura, k. je zapisana na va  ilu. 

7. Preiskava te medic nske kriminalislike, pre- 
iskava (»osa ine/ n ili organov, o ko- 
st j ali dplov okostij, plodov, histo- 
loška (irefskava (tud več organov 
enega  trupla) 50.— 

8. Za toksikološke preiskave: 
a) na eno vrsto «trupov . .      100.— 
b) na  dve ali tri vrste strupov .      200.— 
c) na strupe sploh brez navedbe 

«kupine, v kab-ro spadih, 
najmanj ... . . 300.— 
Koiitplie ran primeri se obra- 
čunavajo po individualnem do- 
govoru. 

0   Preiskava krv; ali urina  na alkohol .      .      .        50.— 
10. Preiskava    za    ugotavljanje   očetovstva    na 

osnovno krvno skup no od vsake 
ospbe 100.— 
na    krvne   faktorje   M   in  N od 
vsake osebe 100.— 
na   krvne podskupine   Ai   in  A2, 
faklor PH  od vsake osebe   .     .     150.— 

11. Pot in zamuda časa se obračuna   po  I.  4., 
kolikor ni drugače določeno (V. 6). 

12. Pri civilnopravnem  postopku se tarifne po- 
stavke zvišajo za 5"%. 

13. Tarife iz 9. in 10  točke gredo v državno bla- 
gajno; tarifp iz drugih točk tega 
člena pripadajo tistemu, ki je sto- 
ritev opravil. 

2. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSt. 
St. 8138/1-Vb 
Ljubljana dne 14. decembra 1947. 

Minister 
za  ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Ahcin Marjan 1. r 

l„laia      lui in   h<t  I.KS< «avutiteli •   odgovorni urednik:   rUiio V odu*« k: tietia rrosvotna ttekania - oba v Izubijani   — 
•,•<)?'••. .,    „,..,-•,      lin 24       fetitletno  lir 70 -    pnllet o din   1!« -. celoletno dir   ^V) -    I'nsaiiiPzna StHvilkir   pivih 8 straw 
d'ü ^••   ve.ikiL uj.ia-tjiii H      -tim'   lin    •        -   rir«.1'i'Slvo in   »pravniSIv«.     L|iihl]Hii»    (IregorSifev»   ulica   *U   Ü   —   Iel.M 

' ravudleijslvu »Ü iü   uieduiâtvo iülW, uprevaiilvo 6S78. — CeK •••. CO-iUiua3. 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   KEPUBL1KE   SLOVENIJE 

• ji_ 

Letu i k 'V. V Ljubita»' <iiie 27. decembra  1947 Številka 53. 

•••. Odlok o potrditvi uredb, ki jih je izdala vlada LRS od 
28. 1.1947. do 6. XII. 1947 na'podlagi zakona o pooblaetihi. 

329. Ukaa  o ekucanju   novoizvoljenih   krajevnih, Ijudekih  od- 
borov okraja 'Stov.' Bietrica k prvemu zasedanju. 

830. OdloÔba. da'ae loia jo predpisi uredb vlade LRS :» etrokab 
' in prejemkih smiselno uporabljati tudi za uslužbence Pre- 

lidi ja Lfudeke «kupšKue LRS. ..' ', 

VbblBlNA     " " T-,:  ,,.   • 
331. Odredba o spremembi odredbe a ureditvi nilelja .žita m 

plačilu mlevnine., ~ ' 
332. Odredba o ustanovitvi >Uprave nedržavnih gozdov«. . 
333. Odloftbao imenovanjus novega predsednika  iapUne komi. 

'    sije' aa posluževale« parnih motprj&v m k-irttovnib naprav. 
-'—.   Zapisnik.i. eeje I!, rednega zasjedanja Ljudske »kupätine 

LRS dne 15. XII. 1947 v Ljubljani.  '       -./-.— 
—  Popravek. . , 

-}'•' 

LJUDSKA SKUPŠČINA LBS 

v- ; • ':/'•: ''• '-:.; 328- /'"• •' i -.'. * .. 
.-.-.••'•• .'*'./,:'.. •>'.'' odiok-;•';•/./   '•\'<:.•\ 
Liüdske skupščine LRS o potrditvi uredb,' ki jih je 
izdala vlada LRS od 23. januarja 1947 do 6. decem- 
bra 1947 na podlagi.zakona o pooblastilu vladi LUS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodar- 

.... . . -:—s*.^.,-' - ; ,f-- ^- i    stva .x ,\ ' ' . '' v   ''    • ' 

Potrjujejo se uredbe, ki jih je izdala vlada LRS od 
23. januarja 1947 do 6: decembra 1947 na. podlagi zakona 
o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb na .področju, 
narodnega gospodarstva z dne 23. januarja 1947, m sicer: 

* 1. uredba z dne 5. februarja 1947 o odvajanju in raz- 
polaganju'9 posebnih) razlikami v cenah  (Ur. list 

' LRS št. 36/7-47); .     ;. 
'. '   . -    '   \'    : • -        '    r - 
'2. uredba zdne 22. februarja 1947 o-ustanovitvi, urada 
:   za regulacijo glavnega mesta LRS Ljubljana (Ur. list 

••     LRS št. 52/10-47); ; ^     ' , 

8. uredba z dne 28. februarja 1947 o ustanovitvi glavnih 
,     direkcij ministrstva za industrijo,in rudarstvo LRS 

(Url list LRS št.60/12-47);' .,   / 

4. uredba z dne 28. februarja 1947 o mobilizaciji motor- 
!vhih in prevoznih sadnih .škropilnic (Ur. Ust LRS št. 

-,-. ei/12.47) '•'.':; • ^ ./• '••: ' :, :... .../".-. 
5. uredba • dne 8. aprila 1947 o pristojbinah za zdrav- 

ljenje v državnih bolnicah in zdraviliščih za tuberku- 
lozne LRS (Ur. list LRS St. 124/21-47); ;    '     . 

6. uredba z dne 17.; aprila 1947!o likvidaciji kreditnih. 
• ,zadrug;(Ur. Kst LRS št 81N/16-47); ' "<--.:.' 

. 7. uredba z dne 8. maja 1947 o obveznem ktrebljevanju 
divjega   in1 podivjanega  hmelja   (Ur. ust  LRS št. 
•6/20-•47;      • •;.  \;V. •    •> . .1  "• ,..     ••>•• 

8. uredbe z dne 18. maja 1947 o obvezni oddaji in zbi- 
ranju mleka v mlekarskem letu 1947/48 (Ur. list LRS, 

--.$£ 125/21-47);  ]';, ' '   ..-.-' 
••'      '••<'.-' \'-" ",       ' • ' *        .' ' ' 

;ft uredba z dne 291,rnaja 1947 o prepovedi klanja ovac 
;     (Ur. liet LRS & 129/22-47)]; •'..-/-..-_; 

10. uredba i dne 11.. junija 1947-o'.obvezni oddaji krom- 
,.pirjVleUne 1947 (Ur.-Ust LRS ät.'144/24^7);      '' 

11. uredba z dne 8. julija 1947 o brezplačnem «Irajijenju 
oseb, ki niso socialno zavarovane, in so zbolele pri , 
prostovoljnem delu (Ur. list LRS St. 158/27-47); 

12. uredi« z dne 18. julija 1947 o »pitanju-in oddaji pra- 
-   šlčev v gospodarskem letu 1947/48 (Ur! list LRS št 

*>     173/30-47); '      ,'  ;   ' . '    .- 
13. uredba i dne 25. julija 1947 o ustanovitvi komiteja. 

za 'zunanjo trgovino pri .vladi LUS (Ur. list LRS št. 
174/30-47);   .      .  , . ' 

14. uredba z dne'25. julija 1947 ò od bin  plemenske •- 
:  •   vine (Ur. list LRS št. 186/32-47); ,     ;   ,  • 
15. uredba z dne 6. avgusta   1947 o prepovedi krčenja 

hmeljnikov (Ur. list LRS St. 245/42-47); 

,16. uredba z dne 4. oktobra i 047 o „ustanovitvi uprave za 
odkup pri ministrstvu za-trgovino in, preskrbo (Ur. 

. list.LRSšt, 257/43-47);     \        .'-       -( :'-i. 

17. uredba z dne 4.' oktobra 1947 o ustanovitvi glavne di- 
rekcije za nabavo in razdeljevanje sanitetnega blaga 
pri ministrstvu za ljudsko zdravstvo LRS (Ur. liet LRS 

"/.   št. 258/43-47);'.'" "   ;.     ',>',"-     ,    /,,',' 

18. uredba-z dne 20. oktobra 1947 o ustanovitvi glavne 
.direkcije državnih trgovskih  podjetij  (Ur.'Krt  LRS 

• št. 265/44-47);-.   "•'.;..      -   „ .•-•-.. 

19. uredba z-dne'25: oktobra 1947 o izpremeiiibi uredbe . 
'• ò ustanovihi glavnih direkcij.ministrstva za industri- 

jo • rudarstvo LRS /. dne .28. februarja 1947  (Ur- 
\list LRS št. 271/45-47);    •' _       '       '   .. * 

20. uredba1 z dnè 2. decombra 1947 o'listanovrtvi glavne 
direkcije industrijskih servisov ministrstva za  indu- 

.strijo, rudarstvo in elektrifikacijo LRS, (Ur. li=.| LRS 
•št. 303/50-47)., ,        •      /, 

''.•;.St.'1991/9-47    • ' :   ; .  .   .--" •',   ;       ••'•. \; ,       .' 
;   Ljubljana dne 16. decembra 1947, 

Ljudska »kupSčiiut  Ljudske republike  Slovenije 

, ,      .•''-' Predsednik: 
ur. Ferde Kozak L r. 
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PREZIDI« UUSSKE SKUPŠČINE • 

329. 

Ukaz 
o sklicanju novoizvoljenih krajevnih ljudskih odborov 

k prvemu zasedanju 
' % 

Na  podlagi  17.  točke 4   čleua  zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije in v zvezi 
z 69. čleuom zakona o voLtvah odbornikov ljudskih od- 

' borov   Prezidij   Ljudske   skupščine* Ljudske   republ.ke 
"Slovenije 

ud loča.: 
Novoizvoljeni krajevni in njim enaki ljudski odbori 

v okraju Slovenska Bistrica se sklicujejo k prvemu zase- 
danju po razporedu^ ki ga bo določil okrajui izvršilni 
odbor. 

U. št. 61/47 
ûlavno mesto Ljubljana dne 28. decembra 1947. 

PREZIDIJ   LJUDSKE    SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1, r. Josip Vidmar 1. r. 

33Ü. 

Na podlagi 14. člena 2. odstavka, 94. člena 5. od- 
. stavka zakona o državnih uslužbencih, odločbe Prezidija 

SNOS-a z dne 24. septembra 1946 št. 97 in 13. člena pra. 
vilnika o notranji ureditvi /n poslovanju Prezidija Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije z dne 13. ja- 
nuarja 1947,izdaja predsedstvo Prezidija Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije      t   •• 

odločbo , , 
1. Predpisi uredb vlade Ljudske^ republike Slove- 

nije: o ekonomsko-komercialui stroki št. S-zak. 484, o 
•finančni stroki št. S-zak. 4S6, o gradbeni stroki it. S-zak. 
488J- o pravni stroki št.' S-zak. 497, o administrativni stroki 
št. S-zak. 499 in o biblioteka rsko-arhivistični stroki  št., 

, S-zak. ,504, objavljenih v 40. številki: Uradnega Jsta LRS 
z dne'27. septembra 1947^ uredbe vlade Ljudske repu- 
blike Slovenije o prejemkih republiških državnih, usluž- 

', bencev in državnih uslužbencev ljudskih odborov št. S-zak. 
559 ter odredbe vlade Ljudske1 republike Slovenije o 
razvrstitvi poklicev posameznih strok y vrste, št. S-zak. 

'-' 560, priobčenih v 42. številki Uradnega lista LRS z dne 
11 oktobra 1947 se imajo, smiselno uporabljati za usluž- 

'bence Prezidija Ljudske skupščine Ljudske republike 
.Slovenije. 

2. Ta odločba stopi v veljavo takoj. 

U. št. 60/47     ' \ '      ' 
t     Glavno mesto Ljubljana dne--26. decembra 1947. 

•    PREZIDIJ   LJUDSKE    SKUPŠČINE     * 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

,.   Sekretar: ' , Predsednik: 
France Lubej L r.      ' '.. Josip Vidmar 1. r. 

mRvii.mm,®mm•.immmhäMhdm 
MINISTKSTtiV- 

UUDSKU REPUBLIKE SLOVENIJI 

331. 

Na podlagi uredbe q'mletju žita z dne 4. VI. 1947, 
(Uradni list FLRJ št. 386/49—47) izdaja minister za trgo- 
vino in preskrbo LHS ' 

odredbo 
o spremembi odredbe o ureditvi mletju Žita in plačilu 

mlovnino r gospodarskem letu 1947/48 • 
1. Besedilo točke c) 2. člena odredbe o ureditvi mlet- 

ja žita In plačila mlevnlne v gospodarskem letu 1947/48 
z dne 4. avgusta 1947 (Uradni list LRS št 192/33--47) 
so spremeni tako, da se glasi: » 

c) za mletev vseh vrst žita brez presejavanja in sor- 
tiranja in za drobljenje koruze 

6 */o v zrnju in 
2 % za razpršitev, 
2. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. ,  • 

- S/P št. 1223/1—47 
Ljubljana dne 9. decembra 1947. 

Minister 
•za trgovino in preskrbo LRS: 

4 , Viktor RepijS l. r. V 

332. 

Zaradi boljšega gospodarstva z gozdovi zadružnega 
in zasebnega področja v LRS in njih izrabe ter zaradi 
organizacije in vodstva izvajanja plana-v nedržavnem 
gozdnem področju izdajam 

odredbo 
o ustanovitvi »Uprave nedržavnih gozdov« 

l.člen, 
V ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo LRS se 

ustanovi »Uprava nedržavnih gozdov«./' 
Uprava je organ ministrstva za nedržavno gozdno 

področje. 
2. člen -      (       ' 

Uprava* daje v okviru zakonitih predpisov in po 
strokovnih vidikih navodila v zvezi z zadevami pogozdo- 
vanja, gojenja, varstva in izrabe ter projektiranja in 
graditve prometnih naprav v gozdovih zadružnega in 
zasebnega področja. V ta namen je uprava pristojna, da 
Vegulira in nadzoruje izvajanje plana gozdnega gospodar, 
stva v1 nedržavnem gozdnem sektorju. •, 

V svoji pristojnosti inv okviru zakonitih predpisov * 
izdaja uprava upravne gospodarske ukrepe, obenem pa po 
ustreznih organih okrajmh izvršilnih odborov (upravah za 
gozdarstvo in drugih organih) organizira^ vodi in nadz©-' 
ruje vključevanje zadružnega in zasebnega gozdnega sek- 
torja v splošni plan'gozdarstva, da se izvajanje plana 
spravi v sklad i državnim področjem» 

•V / 
A   ;    • 
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3. člen 
Uprava krije stroške iz proračuna ministrstva •• 

kmetijstvo in gozdarstvo LRS in se finansira po lastnem 
predračunu dohodkov m izdatkov. Za leto 194? da po» 
trebna finančna sredstva na razpolago miniater za fi- 
nance LRS. ' 

4. člen 
Upravo vodi načelnik Id ima po potrebi .pomoč- 

(lika. Načelnika in njegovemu pomočnika imenuje v spora, 
iumu s predsednikom vladi: LRS minister za kmetijstvo 
•n gozdarstvo LKS. Vodilno osebje imenuje minister po 
načelnikoveni predlogu, drugo osebje pa načelnik. 

Načelnik uprave je neposredno podrejen ministru 
oziroma njegovemu pomočniku ta operativni sektor. 

5. člen 
Ustanovitev ali ukinitev posameznih delovnih enot 

uprave potrdi minister po predlogu načelnika uprave. 
Za upravo podpisuje načelnik. 

6. člen 
Posvetovalni organ načelnika uprave je delovni svet, 

ki ga sestavljajo vodje delovnih enot. Načelnik uprave 
lahko po potrebi pokliče v delovni svet' druge strokov- 
njake, zlasti tudi/voditelje okrajnih uprav za gozdarstvo. 

Naloga delovnega sveta je pretresanje važnejših vpra 
sanj v zvezi z nalogami uprave. Delovni svet se sestaja 
po potrebi, obvezno pa enkrat mesečno. Sklicuje ga na- 
čelnik. 

7. člen 
Potrebne določbe o ureditvi in delu uprave predpiše 

načelnik uprave v sporazumu z ministrom za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS. s 

St. S-zak. 606 
Ljubljana dne  19. decembra 1947. 

Minister 
sa kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 

Ing. Jože Levstik 1. r. 
Se strinjam 1 

Predsednik vlade LRS: • 

Miha Marinko Lr. 

333. 

Odločba 
ministra za industrijo, rudarstvo in elektrifikacijo LRS 
o imenovanju novega predsednika topitne komisije 
za posluževalce parnih motorjev in kotelnih naprav 

.'V'4'-.. •*• 
Razreéujem-kot predsednika izpitne konrieije za stroj- 

nika I in II parnih motorjev in kotelnih • naprav pri 
ministrstvu za industrijo, rudarstvo in elektrifikacijo LRS 
tov. ing. Di t ribta Antona in imenujem na njegovo me- 
sto dosedanjega člana te komisije tov. 

ing. Hribarja Borisa, referenta v ministrstvu za 
industrijo, rudarstvo in elektrifikacijo LRS. 

\ 2' 
S to odločbo se spreminja odločba o imenovanju čla- 

nov izpitne komisije za posluževalce parnih motorjevjn 

in NVS z dne 26. I. 1946 št. 8/86), kolikor se ne sklada 
z njo. 

St. I 16786/1-47 
Ljubljana dne 13, decembra 1947. 

Minister za industrijo, < 
•>. rudarstvo in elektrifikacijo LRS: 

Leskoäek Franc 1. r. 

ZAPISNIK 
1. seje II. rednega zasedanju Ljudske skupščine LRS, 

ki»je bila dne 15. decembra 1947 v Ljubljani 

Prebere se ukaz predsedstva* Prezidija Ljudske skup- 
ščine LRS o sklicanju Ljudske skupščine,LRS k II. red- 
nemu zasedanju. 

Predsednik začne sejo ob 16. uri 20 minut ter določi 
tajnika Miro Tomšičvo. 

Slede sporočila. Predsednik predlaga, da skupščina 
dovoli dvodnevni dopust temle |judskim poslancem: Mar- 
tinu Greifu, Miloradu KoSmelju, Francu Draganu, Ivanu 
Fajdigi, Jožetu Gnčarju, Dušanu K^vedru, Niku Belopav-- 
loviču, dr. Božidarju Lavriču, Milošu Ledinku, ,dr. Jožetu 
Brileju, Borisu Kidriču, Janezu Vipotniku in Zdenki Ki- 
dričevu, ki so po službeni dolžnosti nujno, zadržani. Andrej 
Verbič in Rezika Bolline, pa prosita za dopust, ker sta 
bolna. Vsem imenovanim skupščina dovoli dvodnevni*do- 
pust. 

Nadalje objavi predsednik, da je Ljudska skupščina 
LRS sprejela 10 resolucij iz raznih krajev Slovenije. 

Predsednik prebere poročilo4administrativnega odbo- . 
ra in odbora za prošnje m pritožbe Ljudske skupščine 
LRS o njunem delu med I. in II, rednim zasedanjem 
Ljudske skupščine LRS. 

Nadalje obvesti predsednik, da je Ljudska skupščina 
sprejela tale pisma: ' 

1. V zvezi z volitvami na ozemlju, ki je po mirovni 
pogodbi z Italijo pripadlo k Federativni ljudski republiki 
Jugoslaviji oziroma k Ljudski republiki Sloveniji, in na 
podlagi poročila republiške volivne komisije, je mandat. 
no-imunitetn,i odbor poslal Ljudski skupščini svoje poro- 
čilo, ki^je natisnjeno in razdeljeno ljudsk/rn poslancem. ' 

2. Predsednik vlade LRS je podal predsedstvu Ljud- 
ske skupščine pismo, v katerem vimenu vlade LRS pred. 
laga Ljudski skupščini LRS v razpravljanje fr) sklepanje 
téle zakonske predloge: 

a) predlog zakona o agrarnih skupriostili z obrazlo- 
žitvijo; -        - 

b) predlog zakona o likvidaciji agrarne reforme, ki 
se je izvajala do 6. aprila 1941y leta na veleposes'vih ns 
ozemlju LRS, z obrazložitvijo; 

č) predlog zakona o amnestiji in pomilostitvi z obraz- 
ložitvijo;   -        " - 

č) predlog zakona o potrditvi, spremembah in dopol. 
nitvah zakona o stanovanjskih in poslovnih prostorih, ž 
obrazložitvijo; 

d) predlog zakona o pečatih, štantpiljkah in Eigih dr- 
žavnih organov LRS In 

e) predlog zakona o nazivih, pečatih in štampiljkah 
ljudskih odborov v LRS s »kupno obrazložitvijo, 

,  g)  V zvezi z volitvamj-ljudskih poslancev y Sloven- 
skem Primorju v Ljudsko skupščino LRS in, da bi se, pri 
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.  •, /•;/-     -  .'•'•"•• '... •.     -     . : 

riài  ljudski   poslanci,  so vai skupščinski  odbori   poslali 
predsedstvu  Ljudske skupščine LRS ,sporočila, da poda 
jajo ostavke kot člani teh ôdb<irov.;        '.   .     . -  ,'• . 

. ' Predsednik ,>re.de .na dnevni red 1. seje 11. rednega 
zasedanja, t. j- na določitev dnevnega treda.    *' 

.    Na podlagi preoranih dopisov in glede na lo, da naša 
/, ustava določa, da ima lahko Prezidij Ljudske.skupsčne 

LRS tri predsednike, predlaga predsednik akupačine tale 
- dnevni redi- • -  ,_    .'.-,,•     .        t        .':  ,  '      ,        '•-.• 

1., potrditev poročila mandatno-imunitetnega odbora, 
verifikacija mandatov in zaprisega novoizvoljenih poslan, 
cev y Ljudsko skupščino LRS; /, • '.'•' 

'." ,;      2.  razpravljanje ; in ^sklepanje b predlogu zakona o 
amnestiji in,pomilostitvi;   /   ' .' / • '   • 

3. razpravljanje in sklepanje o piedlogu zakona o li- 
kvidaciji* agrarne reforme, ki se je izvajala do 6. aprila 
1941   leta oa veleposestvih ,na ozemlju 1-JiS;     ,    . .' 

4. Razpravljanje in sklepanje o predlogu zakona o 
•   agrarnih skupnostih:   ,     _    ;',   ' ..,.': 

5 razpravljanje in sklepanje o predlogu zakona o 
potrditv, spremembah in dopoln.tvah zakona o stanovanj-, 
skih in poslovnih prostorih;    -.. „   ,._'-.       , 

6. razpravljanje in sklepanje o predlogu zakona o pe-' 
;,  čatih. Stanip.ijkah in žigih* državnih organov LHS; 
',  ., '/\7': razpravljanje in sklepanje o predlogu zakona o na- 
,'živih, pečatih in 4tarnpiljkab'ljudskh odborov v LRS; 

.   '        8. izvolitev tretjega podpredbednika v Prezidij'Ljud- 
"-'  ske skupščine LRS;    '  .       /:.'"'    •/"'.-/ ' - 

--'""   9. potrditev   ukazov'» predsedstva   PrezjdijaLjudske 
skupščine LRS; ',*,';       *" "       '     --.,--• .•^---~* 

/ j J;" 10. potrd.tev, uredb, ki jih je izdala vlada LRS na 
'    področju,narodnega .gospodarstva;' '•   '' .'.. 

. y -'-- 11,' volitve* v skupščinske-,odbore. .*> "'.' ..**.-   ; 
.Po. soglasnem sprejetju dnevnega reda preide pred/ 

sednik na 1  točko, J. j. potrditev sporočila .mandatno-Unu. 
- nitétneya odbora, verif kacijo mandatov in zaprisego, no-' 

voizvoljen It (K,š!iiricev. Ljudske iku|'i=čin'e LRS.1er'pozove 
,   poročevalci)'odbora ljudskega poslanca Lada Kozaka   naj 

_•-'-_ poda' porodilo. Skupščina poročilo soglasno [»olrdi  kakor 
.'•   tud• '• «eriHkacvjo-mandatov novo -zvoljeriih, poslancev,' :•,; 

•..'"'  'Nato pozove. predsednik, uovoizvoljene ' poslance, da 
prisežejo po 64 členu ustave LRS Novoizvoljene poslance 

-,. iz .Slovanskega  Prmorja dkupsčilia  navdušeno pozdravi. 
- •      Za besedo pr^si ljudsk   poslanec Oton Župančič, kj v 

imenu poslancev Ljudske skupščine pozdravi nove tova; 
, riše za kar se' mu v «nienuposlanrevjz Slovenskega Pri-' 

'    morja.zahvali Ijudsk- .poslanec France'Revk.'; ;•'- 
•       Ob 17./uri 5 minut predsednik prekine sejo in odredi 

/.'   desetin nufni.odntor. /•".',   . •'  •     •      .   •'.'   i •,'','; 

; . Po odmoru /se sejâ.nadaljuje. -  •, .,.,. 

•' *.     Predsedn è preide, na "2. točko dnevnega reda, X. j. 
.;; na ;:azpravo in sklepanje b.predlogu.zakona o.amnestiji 

in pomilostitvi ter pozove poročevalca zakonodajnega od- 
.  bora ".dr* Stanka Štora, naj poda poročilo. Ker se k debati 

nihče ne prijavi, preide predsednik h glasovanju. Pred- 
\'. \ lezenj lakonski predlog je bil v posameznoetih in v ce- 

loti sogjašno' sprejet, uakai. predsednik objavi, da ga' bo 
Ljudska skupščina jx> 72  členu, ustave LRS m 35. členu' 
poslovn ka > poslala   Prezidiju ' Ljudske   skupščine  zaradi 
razglasitve.'   .  ,••'• • : ' ' /    * •     < 

Knako so bili soglasno sprejet, zakoniki predlogi; 
o likvidaciji agrarne reforme! ki se je izvajala do C •,.- 

aprila 1941. letä na veleposestv.h na ozemlju LRS, f 

o pečatih, stanipiljkah m žigih'državnih organov v* 
Ljudskirepupliki Sloveniji z amandmajem,, ki ga je predi" f 
lagal, in v .   '. .   ' •' •'    ; 

i   o nazivih, pečatih in štampiljkah ljudskih odborov v 
Ljudski republiki Sloveniji . 

Vse te zakone bo Ljudska skupščina dostavila Prezidi- 
ju Ljudske skupščine LRS zaradi razglasitve.    . 

Po sprejetju navedenih zakonov predlaga predsednik, 
naj se 1.. se ja l!.. rednega zasedanja zaklju&. Skupščina 
predlog odobri.' . :, , ,# '' V  • 

Nato.objavi predsednik, da bo 2 •••• dne 16. decem- 
bra 1947 ob 16. uri,'z nadaljevanjem dnevnega reda: 

1. razpravljanje in sklepanje o "predlogu zakona o 
agrarnih skupnostih; ' , ""'•• 

•' • ' 2. razpravljanje in sklepanje o predlogu .zakona o po- 
trditve, spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skih, in poslovnih prostorih:    , ! ; !   .      , 

;     3. izvolitev tretjega podpredsednika v Prezid:] Ljud. , 
ske skupščine, LRS;' , '•'-.] 

" :.   4; potrditev  ukazov  predsedstva. Prezidija  Ljudstke 
skupščine LRS; ' •  .'.,'.  ' 'v . _        '    - ' .'• ; '.', 
/ t 6A potrdi.tev.uredb, ki' jih je itždala vlada LRS na po-' 
droCju*"harôdnéga'gospoda rstva ;   v«" • -   -   •<   -, • 

6 volitve v skupščinske odbore, 
• Predsednik zaključi sejo ob 17, uri'5ó imnut.   . 

v '-St' 1992/2-47;/•" V •-.'.. •' • ' .';*. ,',' *' '••''', - 
•••'.  Ljubljana, dne 15. decembra 10-17,' 

/Ljudska  skupščina   Ljudske  republike/ Slpvenije 

.Tajnik: .        "   .'redsednik: 
Mira Tomšič 1. v. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

'.., ' ", *; /v   ; - :' •" '" ' Popravek - ,,/"'':'.'; '",.- ; 
'. Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine Ljudske 

republike Slovenije.je ugotovilo, da je v njegovem ukazu 
> dne 28 . novembra ,1947 U.šu 46/47 (Uradni list .'LRS., 
st, 295/49—47) med podjetji republiškega pomena pod 
âtev". 39 ime ! podjetja napačno označeno. Zato daje tale 

••-   -l - . • :,-       <•/•,;;.:,•:"--," ,       '     •,. . 

•/..''•" . j_,; popravek      •'..,- 

"..   4Pod 39. točko navedeno ime podjetja: >NAS d. d.,, 
.električni mlin, Ajdovščina^, se  mora "pravilno glasiti: 

:">M. A.-SJ-A. d. d., električni mlin, - Ajdovšoinac ; ,  . 

rOlavno meato. Ljubljaina dne 26. decembra 1947..v ••/ 

/'• ; • ,  ,       •' " ' '     Iž sekretariata Prezidija 
-•'V i    . _.: ,   Ljudske skupščine t"LRS 

Udifj^'. '(»Uradftl lut LRS<   — KevnuteiJ lo wlgovorni urednik: Boio Vodu*ek;.tleka ProtVdtne'ttakama — oba * Ljubljani. ~ ' J ' 
Saročnina: m«s»>!iiu din 24.—, četrtletno.dia 7».—. pollet o din • —. celoletno din ;M)— posamezna številke:' prvih 8 strani , ,">'., 
dm 2.50, vealuh nadaljnjih 8 strani -ilo-2.'•-' A OredfiiMvo In upravniMvo'. -Ljubljana,. GregorSiüevy  ulica SL  23, —- lekf.T  . 
, (avuatoljatvo 4JW0,,ur«dal»t?o 4»«», upravoUtvo 66-7». ~-C*k ni. 60-404038., , ;':' 
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