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Za leto 1951



STVARNO KAZALO
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OPOMBA: Številke na levem robu pomenijo številko predpisa v Uradnem listu, številke na desnem 
robu pa stran v Uradnem' listu.

A
Agrarne komisije:

109. 'uprava in /pristojnost upostavljanja odpravljenih 
agrarnih odnosov kolonata in  polovičarstva, 
Sprememba 'in dopolnitev, odlok . . . . 211

Alkoholne pijače:
58. .promet, o d l o k ..............................................................139

Arbitraža:
24. javna, madalljinlja dopolnitev odloka, odlok . . 79

Avtobusni promet:
94. prejemki šoferjev, pomočnikov šoferjev ter spre

vodnikov, o d r e d b a ....................................................... 177

B
Blago široke potrošnje:

36. prosta prodaja in določanje cen, odlok . . .  95

Bolezni:
107. nallezljiive, odlok ......................................................209

C
Cene:

36. določanje za blago široke potrošnje, odlok . . 95
86. najvišje aa olbirtmiilške storitve, odločba . . . 166

Cenik:
33. za določitev odškodnine za odvzeto orožje . . 89

Ć
Cebelni panlji:

12. popis živ ine in peinuitiniine, 'Sprem em ba odredbe,
odredba .....................................................................25

116. živima, periutiniina, sadno drevje in vinska- trta,
popis, odredba ....................................................... 215

D
Daveik :

75. dopolnitev odloka, o d l o k ........................................158
1 1 1 . 'druga dopolnitev odtoka, o d l o k .......................... 211
41. o d l o k ............................................................... ......  , , 102

Delavioi 'iin uslužbenfci:
79. in  njihove družine, socialno zavarovanje, spre

memba odloka, o d l o k ................................................ 159

Delavci im nameščenci:
70. razvrstitev v sfcufpine im plačilne razrede,- za

časno navodilo ....................................................... 151

Delarvci i)n usilužbemci:
44. socialno zavarovanje, odlok ..................................^11

Delavski sveti.:
4. in  delavski upravni odbori podjetij, prve vo

litve, n a v o d i lo ..............................................................11
Delitev dobička.

92. in obračun gospodarskih podjetij, navodilo . . 175

Delovni kolektivi:
4. prve volitve delavskih svetov in  upravnih od

borov, n a v o d i l o ....................................................... 11
14. rok, v katerem morajo tirgaviske družbe viskladiti

prav ila  s predpisi o upravljanju, odločba . 26
6. 'upravljanje gospodarskih podjetij, odlok . . .  .6

34. upravljanlje rospodarskih podjetij, sprememba in
dopolnitev, o d i l o k .......................................................93

Dela presti dnevi:
99. odilok, >

Devize:
60. dosežene z izvozom, razdelitev istih, odredba
42. razdelitev, doseženla z izvozom, odlok,

Dobiček:
35, in  razdelitev dobička gospodarskih podjetij, odlok
78. in razdelitev dobička gospodarskih podjetij, spre

memba odloka, o d l o k ..........................................
92. obračun in delitev pri gospcdarisikih podjetjih, 

navadilo .................................................

Dodatek:
95. za terensko delo, o d r e d b a .................................. •
95. za terensko delo, dopolnitev odredbe, odredba .

102. za terensko delo, navodilo- k odredbi . . . .

Dolžnost delodajalcev:
47. p r i izvajatìjiu socialnega zavarovanlja, odredba

Družinska pokojnina:
49. na jm anjši zneski izplačevanja, odredba

F inančni plan:
66. igosipodarskih podjetij, seistava in predložitev, 

odredba .............................................................. ......

F inančn i prekrški:
105. odlok

Fond plač:
87. gospodarskih podjetij, uporaba, odredba
57. povprečni odstotek za trgovino ma drobno, odločba

Gospodarska podjetja:
35. dobiček im razdelitev dobička, odlok . . . .
22. invalidskih organizacij, o d lo k .............................

3. nijihovo ujpravUjarije po delovnih kolektivih, od’ok 
92. obračun ,im delitev dobička, navodilo . . . .
66. sestava in  predložitev finančn ih  planov, odredba .
87. upoiraba fonda plač, o d r e d b a ..................................
34. upravljan je  po delovnih kolektivih, sprememba in

dopolnitev, o d l o k .......................................................

Gospoda,rsfce panoge- javnega pomena:
76. postavitev pod enotno upravo, pooblastilo Izvršil

nem odboru Istrskega okrožnega ljudskega

odbora, o d l o k ..............................................................

Gospodarski plan, glefl : Plan 

Gospodarstvo:
88. uporaba gotovine, o d r e d b a .........................................

Gostinska podjetja in  obrati:
63. plače im stroški, o d r e d b a .........................................
64. iplače in  stroški, izvajanje odredbe, splošno na

vodilo .....................................................................

Gotovima:
88. uporaba v gospodarstvu, odredba . . . .

I
Inva lid i vojaški:

31. .postopek invalidskih komisij, prav iln ik  .
40. sprememba in  dopolnitev odteka . . . . .  

Invalidske komisije:
31. postopek, p r a v i l n i k .......................................................
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Invalidske organizacije:
22. gospodarska podjetja, odlok......................................... 77

Invalidske pravice:
8. podaljšanje roika za pridobitev, odlok . . . .  24

Investicijska dela:
72. izvrševanje, odlok ....................................................... 155

Investicijski dolg:

54. oprostitev kmečkih delovnih zadrug od istega.
odredba .....................................................................136

Investicijski objekti:

54. .kmečkih delovnih zadrug, izgradnja, odredba . . 136

Investicijski' programi:

103. revizija istih ter organizacija in  ideilo komisij za
revizijo, p r a v i ln ik ......................................................183

Istrska banka:

89. v Kopru in  podružnica v Bujah, ustanovitev in delo
posvetovalnih odborov, o d r e d b a ............................173

Izdajanje dovoljenj:

55. za izvozne in uvoane potsle, odredba . . 137

Izgradnja:

54. investicijskih objektov kmečkih delovnih zadrug,
odredba .....................................................................136

Izstop:

68. iz kmečke delovne zadruge, postopek in  pristoj
nost za odločanje, n a iv o d i lo .................................. 149

Izvajani}«- socialnega zavarovanja:
47. dolžnost delodajalcev, o d r e d b a .................................125

Izvozni in uvozni posli:
55. izdajanje dovoljeno, o d r e d b a .................................137

Izplačevanje:
51. pokojnin starostnim upokojencem za čas, ko so

v delovnem raizmerju, o d r e d b a ........................... 131

J
Javna arbitraža, glej: Arbitraža 

Javni uslužbenci:
13. potni in  selitveni stoški, sprememba in dopol

nitev o d r e d b e ............................................................... 25

Javno tožilstvo:

108. pristojnost za Istrsko okrožje, druga dopolnitev
o d l o k a ............................................................................ 210

K
Kazni1:

43. -ter varnostni'in vzgojni poboljševalni ukrepi, odlok 105 

Klanje:
11. juncev in telic, prepoved, odredba . . . .  25

Kmečke delovne zadruge:

59. dodelitev stimulacijskih bonov, odredba . 140
54. izgradnlja Investicijskih objektov, odredba . 136
68. izstop, postopek in pristojnost za odločanje, na

v o d i l o ............................................................................149
54. oprostitev investicijskih dolgov, odredba . . .  136

Kmetijske zadruge:
19. o d l o k ..................................................................................47

Kmetijski pridelki, glej: Pridelki 

Komisije:

31. invalidske, postopek, p r a v i ln ik ..................................83
17. volivcev in sveti, o d lo k ............................................... 41

Kontrola:

97. in žigosanje transportnih sodov, odredba 179

L
Likvidacija:

30. podpornega sklada za žrtve fašizma, sprememba
odredbe ......................................... ■ , 83

Ljudski odbori:

18. dello okrajnih in mestnih, o d l o k ....................... 43
69. n jih  uradi in  zavodi, razvrstitev uslužbencev v

plačilne razrede, začasino navodilo . . . .  150
17. sveti in komisije volivcev. O d l o k ........................41
16. zbori volivcev, odlok ................................3y

Lov:
106. o d l o k ...............................................  . 204

M

Medsebojno plačevanlje v gospodarstvu:
65. ukinitev odredbe, odredba .

N
Najemnine:

53. istanO'Vainjskih prostorov, o d r e d b a ..........................

Nakup:
96. za javne urade in zavede od zasebnikov, odredba 

Nalezljive bolezni:
107. obvezna prijava in preprečevanje, odilok . 

Narodna zaščita:
84. prejemki pripadnikov iste in c ivilnih oseb v službi

pri isti, o d l o k ..............................................................

Nepremičnine :

23. ki so splošno ljudsko premoženje vknjižba, odlok,

135

178

209

149

161

78

O

Občekoristno delo, glej: Razglasitev za občekoristno delo 

Obiskovanje šol:
31. metre proti nerednemu obiskovanju, sprememba

odredbe, odredba ................................................ 175

Obračun in delitev dobička:
92. pri gospodarskih podjetjih, navodila, . . . .  175

Obrtniške storitve:
86. najvišje cene, odločba, ......................................166

Obrtmištvo:
20. odlok, ..................................................................... ......  63

Odškodnina:
33. za odvzeto orožje, četnik, ..... ................................ 89

Organi za revizijo:

74. ustanovitev, o d l o k , ................................................ ......  • 157

Orožje:

32. izvajan je  odloka o posesti in  .nošenju, praviln ik. . 85
33. odvzeto, določitev odškodnine, cenik, . . . J 89
21. polsest in nošenje, odlok.........................................76

98. strelno, strelivo, razistirelivna sredstva, promet,
odredba, ....................................................... ....... ., 180

Osebe v  delovnem razmerju:

38. iin usliužibensikem ter učenci v gospodarstvu, pre
jemki, odlok...................................................................96

80. in  usiužbenSkem ter učenici v gospodarstvu, do
polnitev odloka, o d l o k , ..........................................160

110 . in  usliužlbenskem in  učenici v gospodarstvu, druga
dopolnitev odloka, o d lo k , ......................................211

Osebna pokojnina:

49. na jm anjši zneski izplačevanja, odredba, . . . 128

Palača Besen'ghi v Izoli:

118. proglasitev za objekt posebne kulturne, umetni
ške in  zgodovinske vrednosti, odločba, . . .  216

Perutnina:

12 . popis živine in  čebelnih panjev, sprememba od-
iredbe; o d r e d b a , .....................................................25

116. živina, èebëlni pariji, sadno drevje im vinska trta,
popis, odredba...........................................................215

Plače :

100. znižantje za 10 % , odretdfoa,....................................182

39 osebja v trgovini na debelo im na drobno, cdloè, . 100
63. in stroški v gostintskih podjetjih in obratih, od

redba................................................................ , , , 146
64. in stroški v gostinskih podjetjih  in obratih, iz

vajanje odredbe, splošno navodilo.....................148

P lačiln i razredi:

69. razvrstitev uisllužbencev .ljudskih odboirov, n jih
uradov in zaivcdov, začasno navodilo . . . 150

93. ; razvrstitev uslužbenicev ljudsk ih odborov, n jih  
uradov in zavodov, sprememba in dopolnitev 
začasnega navodila.................................................... 176

70. in skupine, razvrstitev delavcev in nameščencev,
začasno navodilo..........................................................151

Plan:
2. gospodarski. Istrskega okrožja za leto 1951, odlok, .



Podaljšanje:
8. roka priglasitve za pridobitev invalidskih pra

vic, odlok...........................................................................  24

Fodpom i -sklad:
30. iza žrtve fasima, sprememba odredbe o likv idaci

ji, -odredba-, .............................................................. 83
Popiis :

12 . živine, perutnine .in čebelnih panjev, spremem
ba odredbe, o d r e d b a , ................................................ 25

Pokojnina:
49. družinska, najm anjši zneiski za izplačevanje, od

redba......................................................................  , , 128
Pokojnina:

51. starostnim -upokolj-encem za čas, ko so v delov
nem  razmerju, o d r e d b a , ......................................131

49. osebna, na jm anjši -ziraelski izplačevanja, odredba, . 128

50. rente, podpore, prevedba istih po predpisih o so-
ciallnem zavarovanju, odr-eba,...............................129

Pooblastilo:

76. Izvršilnemu odboru Istrskega, okrožnega ljudskega
odbora, da postavi posamezne gospodarske pa
noge javnega pomena pod enotno upravo, odlok, 158

Popis:.

116. živine, perutnine, čebellmih panjev, sadnega drev
ja  in  vinske trte, odredba, ...............................215

Posebni delovni pogoji:

71. na delovnih mestih, ugotavljanje vršite in stop
nje, navodilo, ....................................................... 152

Posest orožja in 'nošenje orožja:
32. izvajanje odloka, prav iln ik .............................................. 85

Poslovnik:-
29. Istrskega okrožnega 'ljudskega odbora in njego

vega Izvršilnega odbora, spremembe in dopol
nitve, ............................................................. , , 80

Posvetovalni odibori:

89. pni latinski bank i v Kopru in podružnici v Bujah,
ustanovitev in  delo, o d r e d b a , .............................173

Poštna, telefonska iin telegrafska. tarifa:
62. odredba.................................................... ......  , , 145

Potmi in  'selitveni stroški:
52. delavcev, nameščencev in uslužbencev, odredba, . 131

Poltni sitroški: •

13. in  selitveni javn ih  'uslužbencev, sprememba in
dopokujtev, o d r e d b a , ................................................ 25

Potrditev odredb:
81, 82. izdanih od Izvršilnega odbora, sklep, . . . 160

Povprečni odstotek fonda plač:
57. za trgovino na drobno, odločba.................................... 138

Povprečni trgovski stroški:
57. za trgovino na drobno, o d lo č b a , ...........................138

Prazniki:
114. od ilok ,..........................................................  , , 212

99. dopolnitev odredibe, o d r e d b a , ..................................182

Pregled in  žigosanje meril:
67. ,in p lem enitih kovin, plačevanje žiignine in drugih

pristojbin, sprememba tarife, odredba, . . . 149
Prejemki:

38. oseb v  delovnem in «službensteem razmerjiu in
učencev v gospodarstvu, o d lo k , ............................96

80. oseb v delovnem in uslužbemskem iraizmerjiu in 
učencev v  gospodansitvu, dopolnitev odloka,
o d l o k , ..................................................................... ......  160

110 . oseb v delovnem iin usliužberasketm razmer jiu in
■ućenicev v  gospodarstvu, druga dopolnitev od
loka, odlok, ..............................................................211

84. pripadnikov Narodne zaščite in c iv iln ih oseb v
služb i p r i Narodni izaščiti, odlok...............................161

94. šoferjev, pomočnikov šoferjev ter sprevodnikov
na  avtobusih, odredba................................................... 177

Prekrški:
77. sprememba odloka1, o d l o k , .........................................159

104. sprememba in  dopolnitev odloka, odlok, . . . 189
105-. pnamčnii1, o d ilo ik ,.................................. , 203

Premoženje :
23. splošno ljudsko, vknjižba lastnine na  nepremični

nah, o d lo k , .....................................................................78

Prepoved:
11. k lan ja  juncev in telic, odrediba,................................. 25

Preskrba:
48. iza otroke zavarovancev, o d re d b a ,...........................126

90. za oitiroke zavarovancev, sprememba in  dopolni
tev o d r e d b e , ............................................................ 173

Prevedba:

50. pokojnin, rent in  podpor po predpisih o socialnem
zavarovanju, o d re d b a ,..................................  , , 129

Pridelki:

37. kmetijski, ureditev prometa, odlok........................ 95

Prijava:

107. na lezljiv ih  bolezni iin preprečevanje, odlok, . . 209

Priznanje pravic do pokojnine:
50. a li rente osebam, k i niso pridobile pravice do po

kojnine po pre jšn jih  predpisih, odredba, . . . 139

Promet:
58. z alkoholnim i pijačam i, odlok..................................  . 139

Proračun:

5. sestava in  izvajanje, o d lo k , ......................................17
1. splošni Istrskega okrožja, za leto 1951, finančni

odlok....................................................................................  1
117. za leto 1951, zaključek poslovanja, odredba, . . 216
113. sestava iin izvajanje, sprememba odloka, odlok, . 212

Prosta predaja blaga:
36. široke potrošnje in določanje cen za blago ši

roke potrošnje, odlok........................ ......  95
PTT služba:

119. izda ja  priložnostnih iznamk Ob p r ilik i tedna Rde
čega križa, odločba šterv. 3, . . ■ . . . . 217

120. izdaja priložnostih znamk ob pr ilik i fes/tivala ita
lijanske kulture, odločba š^ev. 4 , ............................217

121. izdaja priložnostnih znamk ob p r ilik i 4004etnice
slovenske knjige, odločba štev. 5 , ............................217

122. izdaja priložnostnih znam k ob p r ilik i festivala
hrvatske kulture, odločba šltev. 6, . 217

R

Razdelitev deviz:

42. doseženih z izvozom, o d lo k , .......................................... 103
60. doseženih z iizvoizom, odred iba ,................................. 141

Razglasitev za občekoristno delo:

26. graditve ‘garaže in  upravnega poslctpja »Kotar-
isko avitopoduzece« v Umagu ter stanovanjske
hiše v  Umagu, odlok.................................................... 80

115. gradnje hrvatske gimnazije v Bujah, dopolnitev
odloka, o d i l o k , .............................................................. 213

9. graditve laboratorija za kemične poskuse z m le
kom v Izoli, o d lo k ,....................................................... 24

45. graditve oddajnika »Radiofonia d. d.« v Belem
križu pri Piranu, odlok, . . . . . .  123

27. graditve samskega dom a Rudn ika črneiga pre
moga v  Sičovljah, o d lo k , ......................................... 80

25. graditve skladišča podjetja »Kotarsko trgovač
ko poduzeće, Buje« v Umagu, odlok..........................  79

28. graditve skladišča ,iln odkupne baze Kmetijske za
druge v S trunjanu, odlok..............................................80

46. kamnoloma gradbenega pod jetja  »Edilit« v  Izoli,
o d l o k , .............................................................. ......  , 123

Razvrstitev v  plačilne razrede:
92. ‘uslužbencev ljudsk ih  odborov, sprememba in do

po lnitev začasnega navodila, . . . ♦ . . . 176

Renta:

49. na jm anjš i zneski izplačevanja, odredba, 

Revizija:
103. investicijskih programov, praviln ik, . 
74. .ustanovitev organov, odlok, . . . .

128

183
157

Sadno drevje:
116. ž iv in a ,‘ peritunina, čebelmi panji, vinska trta, po

pis, o d r e d b a , .............................................................. 215

Selitveni stroški:

13. in  potni, javn ih  uslužbencev, .sprememba in dopol
n itev odredbe, odredibai,.........................................25

52. in  potni stroški delavcev, nameščencev in  usluž
bencev, o d r e d b a , ....................................................... 131

Socialno zavarovanje:
44. delavcev in  uslužbencev ter n jihovih družin,

, odilok, ■. ........................................................, 1 1 1
79. delavcev, uslužbencev in  n jihov ih  družin, spre

memba odloka o d lo k , ...............................................159

S.
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47. dolžnost delodajailcev piri izvajan ju jsfcega, od
redba................................................................... , 125

5i,. izplačevanje pokojnin starostnim upokojencem
-za čas, ko so v delovnem razmerju, odredba, . 131

49. na jm anjši zneski izplačevanja osebne, družinske
.pokojnine ali ren'te ter drug ih  dajatev, odiredba, 128

48. preskrba za ottroke zavarovancev, odredba, . . 126
90. ipreiskrba za otroke zavarovancev, sprememba in

dopolnitev o d r e d b e , ............................................... 173

50. prevedba pokojnin, rent in podpor po, predpisih
o -socialnem zavarovanju in  o priznanju prav i
ce do pokojnine ali rente osebam, k i niso- pri
dobile pravice do- pokojnine po prejšnjih pred
pisih, odredba.................................................................. 129

Sadi:

97. transportni, kontrola in žigosanje, odredba, . 179

Splošno ljudsko premoženje:

23. vknjižba lastnine na neprim ičninah, odlok. . . 78

Splošni proračun:

glej proračun 

Stanovanjska poslopja:

6. vzdrževanje, odlok...........................................................20
73. vzdrževanje, dopolnitev odloka, odlok....................... 156

112 . vzdrževanje, druga dopolnitev odloka, odlok, . . 212
Stanovanjski prostori:

53. najemnina, o d r e d b a ,.......................................................135

Starostni upokojenci:

51. izplačevanje pokojnine za čas, ko so v  delovnem
razmerju, o d re d b a ,.......................................................131

Strelno orožje:

98. strelivo in razstrelivna sredstva, promet, odreba, 180

Stimulacijski boni:

59. dodelitev istih kmečkim delovnim zadrugam, od-
d re d fo a ,.............................................................. ....... , 140

Strokovne šole:

glej šole

Stroški: i

52. potni in selitveni, delavcev, nameščencev in  usluž
bencev, o d r e d b a , ................................................... 131

57. povprečni trgovski za trgovino na dirohno,, od
ločba, ............................................................... , , 138

63. in  plače v gostinskih podjetjih in obratih, od-
dredba.................................................................................. 146

64. in  plače v gostinskih podjetjih in obratih, izva
janje odredbe, splošno navodilo........................... 148

Sveti»:

17. volivcev in kom isije volivcev, odlok, . . . .  41

Svet za prosveto in  kulturo:

83. imenovanje č l a n o v , ....................................................... 161

Š
Sole :

10. strokovne, ustanovitev, sprememba odredbe, od
redba, ............................................................... .....  , 25

Soiisitvo:

91. mere proti nerednemu obiskovanju šol, spre
memba odredbe, odredba..........................................175

101. ustanovitev novih šol, odločba...................................183

Šoferji, pomočniki šoferjev ter sprevodniki:
94. prejemki na avtobusih ter pomožnih avtobusih,

odredba, .............................................................. ......  177.

T

Tarifa:

15, o plačevanju žignine in drugih pristojbin za pre
gled in  žigosanje m eril in  plemenitih kovin, . . 31

62. poštna, telefonska in  telegrafska, odredba, . . 145
61. splošna, zdravniška in  zo-bozdravmška, odredba, . 142

Terensko delo:

85. dodatek, o d re d b a ,............................................. ........ 163
95. dodatek, dopolnitev odredbe, odredba, . . . .  178

102. dodatek, navodilo k  o d r e d b i , ...................................183

Točke:

56. za nakup industrijskega blaga, zamenjava istih,
odredba, ...................................................... , 138

Trgovina:

39. na debelo in  na drobno, plača osebja, odilok, . . 100

Trgovske dnužfbe:

14. viskladitev prav il s predpisi odloka o uprav lja
n ju  goispodarsfcih podjetij po delovnih kolek
tiv ih , o d lo č b a , ............................................................26

Trgovina n a  drobno:

57. povprečni trgovski stroški in  povprečni odstotek
fonda plač, odločba, ..............................................138

u
Učenci v ,gospodarstvu:

38. in  osebe v delovnem in  uislužlbenskem razmerju,
prejemki, o d l o k , ..................................................... 96

Upravljanje:

3. gospodanskih podjetij po delovnih kolektivih,
odlok.............................................................................  , 6

14. gospodarskih podjetij po delovnih kolektivih, od
ločba, ..................................................................... , 2 6

34. gospodarskih podjetij po delovnih kolektivih,
spremembe in  dopolnitve odloka,, odlok, . . .  93

Uslužbenci ljudsk ih odborov:

93. razvrstitev v plačilne razrede, spremembe in  do
po ln itev začasnega n a v o d i la ,  176

Uvozni in  izvozni posli:

55. izdajan je  dovoljenj, odredba................................... 137

V

Varčevanje:

96. ter o nakup ih  za javne urade in zavode od zaseb
nikov, o d r e d b a , ......................................................178

Varnostni ukrepi:

43. in vzgojni poboljševalni, o d l o k , ........................105

Vinska trita:

116. živina, perutnina, čeibetlnl panji, sadno drevje, po
pis- o d r e d b a , ............................................................ 215

Vknjižba:

23. lastnine n a  nepremičninah, k i so splošno ljudsko
premoženje, o d l o k , ...............................................78

Vojaški invalid i:

40. sprememba in  dopolnitev odloka............................101

Volitve:

4. prve, delavskih svetov in delavskih upravnih od
borov podjetij, navodilo ............................................11

Vrnitev izemlje :

68. vložene v kmečko- delovno- zađinugo-, navodilo, . . 149

Vrsta in  stopnja-:

71. posebnih delovnih poigoj-ev na deilovnih mestih,

‘ugotavljanje, - n a v o d i lo , .......................................152

Vzgojno poboljševalni ukrepi:

43. in  varnostni, odlok........................................................105
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Zapisnik:

X . rednega zasedanja IO LO  z dne 4. 6. 1950, . . 27
I. rednega zasedanja IO L O  z dne 4. 6. 1950, . . 27
II. rednega zasedanja- IO LO  iz dne 3. 2. 1951, . . 90
1. seje I II . rednega zasedanja IO LO  z dne

14. 6. 1951, .................................................................... 167
2. seje I II . rednega zasedanja IO LO  z dne

31. 7. 1951.....................................................................  , 168
IV. rednega zasedanja IO LO  z dne 17. 9. 1951, . 218

Zadruge:

19. kmetijske, o d l o k , ...................................................... ......  47

Zak ljučn i račun:

7. splošni Istrskega okrožja za leto 1949, odlok, . . 24
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Zbori volivčevi

16. odlok, . . ..........................................> ’ ’

Zdravniška in zobozdravniška tarifa:

61. odredba,................................................ .......

Znamke:

■ glej PTT služba

Zobozdravniška in  zdravniška tarifa:

61. odredba,

Zunanja trgovina:

216 42. organizacija in  poslovanje, odlok.................................

Ž
138

?  gni 5.a in druge pristojbine za pregled in žigosanje m eni 

gg in (plemenitih koivdn, tarifa, . • • • . •

67. ispremeimlba t a r i f e ......................................................

2igosanje: ,,
142 97. in kontrola transportnih sodov, odredba, .

2 ‘VU 6\ perutnina, čebelni panji, sadno drevje in vinska

trta, popits, odredba..............................................

12 . popis perutnine in čebelnih panjev, sprememba 

142 odredbe, o d r e d b a , .................................................. 



a i ,  J 0 k/ P f ,

:osanje meril
31

149

điba, . . , 179

je in  vinska

sprememba

213

25

★

U R A D N I  L I S T
ISTRSKEGA O K R O ŽN EG A  LJUDSKEGA O D B O R A

LETO V Koper, 13. februarja 1951 ŠTEV. 1

VSEBINA:

ODLOKI ISTRSKEGA OKROŽNEGA LJUDSKEGA'OD
BORA .

1. Finančni odlok za splošni proračun Istrskega okrožja za 
proračunsko leto 1951

2. Odlòk o gospodarskem planu Istrskega okrožja za gospo
darsko leto 1951

3. Odlok o upravljanju gospodarskih -podjetij po delovnih 
kolektivih

PREDPISI IZVRŠILNEGA ODBORA ISTRSKEGA OKROŽ
NEGA LJUDSKEGA ODBORA

4. Navodilo za prve volitve delavskih svetov in delavskih 
upravnih odborov gospodarskih podjetij

SODNI OGLASI IN OBJAVE

Odloki Istrskega okrožnega ljudskega odbora

Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA za STO 
od 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom Poverjeništva 
PNOO za Slovensko Primorje in Oblastnega NO za 
Istro z cine 20. februarja 1947; izdaja Istrski okrožni 
ljudski odbor

F I N A N Č N I  O D L O K  

za splošni proračun Istrskega okrožja za proračunsko 

leto 1951

1. člen

Splošni proračun Istrskega okrožja za leto 1951 
znaša:

d o h o d k o v ..........................  764,964.000.— din
izdatkov ................................814J541.000.— din

s presežkom izdatkov v znesku 49,577,1X10.— din

2. člen

Splošni proračun Istrskega okrožja za leto 1951 
obsega :

a) proračun istrskega okrožnega ljudskega odbora
z dohodki v znesku • • • 483,097.000.— din
z izdatki v znesku • • • ■ 331,537.000.— din

in s presežkom dohodkov v 

znesku................................ 151,560.000.— din

b) splošna proračuna okrajev in sicer: 
okraja Koper

z dohodki v znesku • • 264,232.000.— din
z izdatki v znesku • 308,167.000.— din

okraja Buje 

z dohodki v znesku • 
z izdatki v znesku ■

in s presežkom izdatkov

67,212.000.— din
174.837.000.— din

107.625.000.— din

in s presežkom izdatkov 43,935.000.— d iin

3. člen

Presežek izdatkov splošnega proračuna Istrskega 
okrožja v znesku 49,577.000 dinarjev krije Vojna 
Uprava Jugoslovanske Armije z dotacijo.

4. člen

Presežka izdatkov splošnih proračunov obeh 
okrajev se krijeta iz presežka dohodkov proračuna 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora in sicer:

okraja Koper v znesku 43,935.000.— din

okraja Buje v znesku 107,625.000.— din.

Okrajema se daje dotacija samo, če so njuni lastni 
dohodki po planu doseženi in če obstoji dejanska po
treba po dotaciji.

5. člen

Obveznosti v breme proračuna se smejo ostvar- 
jati v mejah kreditov, ki so odobreni za zadevni namen.

6. člen

Vse nastale obveznosti se morajo likvidirali in 
izplačati do 31. decembra 1951. Kredi'ti, angažirani za 
dela, nabave in storitve, ki se do tega roka ne morejo 
likvidirati in izplačati, se morajo do 15. januarja 1952 
prijaviti pristojnemu finančnemu organu, ki jih mora 
likvidirati in izplačati do 31. januarja 1952 v breme 
proračuna za leto 1951.
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7. člen

Dohodki po proračunu se delijo po delih, raz
delkih, partijah in pozicijah, izdatki pa po razdelkih, 
delih, poglavjih, partijah in pozicijah.

8. člen

Prenose kreditov med posameznimi proračunski
mi deli smejo vršiti glavni odredbodajalci, med posa
meznimi partijami istega razdelka, dela in poglavja 
pa nižji odredbodajalci.

Z virmanom zmanjšane pozicije se ne smejo več 
povečati, povečane pa ne zmanjšati.

9. člen

Krediti za investicije in drugo financiranje go
spodarstva se ne morejo z virmani zmanjševati za 
financiranje izdatkov, odobrenih v drugih delih pro* 
računa.

Izdatki za javno upravo, sodstvo in javno tožilstvo 
se ne smejo med letom z virmanom povečati1 v breme 
zneskov, ki so odobreni za financiranje socialno- 
zdravstvene zaščite ljudstva ter prosvete in ljudske 
kulture.

10. člen

Osnutki pravnih predpisov, katerih izvajanje pred
videva nove ali' večje izdatke, se morajo poslati v pred
hodno odobritev poverjeniku za finance Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

11. člen

Nove nastavitve uslužbencev so dopustne samo, 
če so v proračunu zagotovljena potrebna finančna 
sredstva v mejah odobrene sistematizacije.

12. člen

Poverjenik za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora ustavi izplačilo osebnih izdatkov, ki 
niso v skladu s pravnimi predpisi. Če se pristojni 
višji odredbodajalec ne strinja z ustavitvijo, odloči 
o tem predsednik Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.

13. člen

Računovodje pri odredbodajalcih so za, pravilno 
izvajanje proračuna dohodkov in izdatkov, odgovorni 
tudi poverjeniku za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.

Spremembe v uslužbenskih razmerjih računovodij 
niso dopustne brez pritrditve poverjenika za finance 
Isitrskega, okrožnega ljudskega odbora.

14. člen

Ta odlok stopi v veljavo takoj, uporablja pa se 
od 1. januarja 1951 dalje.

Koper, dne 3. februarja 1951.

Tajnik: Predsednik:

Rado Pišot 1. r. Vjekoslav Diminié 1. r.

2.

Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA za STO 
z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom Pover
jeništva PNOO za Slovensko Primorje in Oblastnega 
NO za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja Istrski 
okrožni ljudski odbor

O D L O K

o gospodarskem planu Istrskega okrožja za gospodar

sko leto 1951

Doseženi uspehi ekonomske politike ljudske ob
lasti, navezanost gospodarstva Istrskega okrožja na 
svoje naravno jugoslovansko zaledje in pogoji, ki so 
že v letu 1950 omogočili načrtno gospodarsko delavnost 
v Istrskem okrožju, ustvarjajo po uspešni izpolnitvi 
gospodarskega plana Istrskega okrožja za gospodarsko 
leto 1650 osnovo za sprejetje novega gospodarskega 
plana za leto 1951, ki' je jamsltvo za nadaljnji ekonom
ski, socialni in kulturni dvig prebivalstva.

PRVO POGLAVJE 

Temeljne naloge gospodarskega plana

1. člen

V letu 1951 mora Istrsko okrožje z mobilizacijo 
vseh ljudskih in materialnih sil nadalje razvijati svojo 
industrijsko proizvodnjo, ribištvo in ostale proizvodne 
panoge, tehniko, znanost in prosveto in s tem zago
toviti dvig kulture in občega življenjskega standarda 
prebivalstva Istrskega okrožja, in zlasti:

1. razvijati in podpirati iniciativo ljudskih odborov 
za utrditev in razšiiriitev njihove lastne gospodar
ske osnôve; nuditi gmotno in strokovno pomoč zadru
gam vseh gospodarskih panog;

2. s popolnejšim izkoriščanjem obstoječih indu
strijskih naprav, izboljšanjem tehnološkega procesa ter 
kakovosti embalaže dvigniti proizvodnjo in konkurenč
nost industrijskih proizvodov za povečanje izvoza;

3. z boljšo organizacijo dela, uvajanjem norm in 
brigadnoga sistema dela, z utrditvijo delovne discipli
ne znižati polno lastno ceno industrijskih proizvodov 
in gradbenih uslug za 2% ;

4. organizirati in razvijati obrtniško proizvodnjo 
in reparaturno obrtništvo in mu zajamčiti potreben 
material in orodje ter zagotoviti izobrazbo potrebnega 
strokovnega naraščaja;

5. težiti' v kmetijski proizvodnji kot osnovni pa
nogi gospodarstva, da se ob povečanju mehanizacije 
v čim večji meri izkoristijo klimatski in drugi pogoji 
za dvig vrtnarstva, vinogradništva, sadjarstva, mlekar
stva, perutninarstva in proizvodnje maščob;

6. uvesti v vseh panogah gospodarstva varčevanje 
s surovinami, potrošnim materialom ter gorivom in 
maksimalno izkoriščanje odpadkov, racionalno upo
rabljanje in varovanje strojev in orodja ter vsestransko 
evidenco in statistiko;

7. na osnovi materialnih pogojev, ustvarjenih v 
leltu 1950, razviti in okrepiti delavnost na področju 
kulture in prosvete z dvigom, kvalitete šolstva, zajeti 
v strokovne šole vajence v gospodarstvu ter razširiti 
kulturno in prosvetno delavnost na vasi.



LETO V. - ŠT. 1 STRAN 3

DRUGO POGLAVJE 

Plan razvoja proizvajalnih sil

2. člen 

I n v e s t i c i j e

Investirati v letu 1951 vsoto 524,518.000 din, in 
sicer za gradbena dela 355,126.000 din, za opremo
163,373.000 din din, za drugo 6,019.000 din, od tega v:

industriji in rudarstvu ■
km etijstvu .....................
gozdarstvu.....................
gradbeništvu . . . .
prometu ...........................
trg ov in i..........................
stanovanjsko komunalni 

delavnosti . . . .  
kulturno-socialni delav

nosti ..........................
delavnosti javnih organov 

in drugem . . . .

65.002.000
68.101.000 
1,120.000 
5,490.000

110,418.000
75,896.000

din ali! 12.4 %  
din ali 16.4 %  
din ali 0.2 %  
din ali 0.6 %  
din ali 22 %  
din ali 14.4 %

87.888.000 din ali 16.5 %

74.974.000 din ali 14.2 %

17.629.000 din ali 3.3 %

3. člen

I n d u s t r i j a  i n  r u d a r s t v o

Povečati industrijsko proizvodnjo s popolnejšim 
izkoriščanjem obstoječih industrijskih naprav. Z iz
boljšanjem tehnološkega procesa in kakovosti emba
laže dvigniti kvaliteto in konkurenčnost industrijskih 
proizvodov. Povečati produktivnost dela s krepitvijo 
delovne discipline in z boljšo organizacijo delovnega 
postopka, predvsem z nadaljnjim uvajanjem norm. 
Znižati polno lastno ceno za povprečno 2% .

R u d a r s t v o

a) Začeti z izkoriščanjem bau k sitni h ležišč zaradi 
izvoza in mehanizirati podjetje za izkoriščanje ležišč;

b) obnoviti rudnik premoga v Sečovljah ter zgra
diti potrebne stanovanjske objekte.

P r o i z v o d n j a  so l i

Proizvesti 25.000 ton soli in uvesti rafiniranje soli.

L a d j e d e l n i š t v o

Zgraditi dve ribiški ladji in povečati proizvodnjo 
motornih čolnov in jadrnic. Povečati zmogljivost ladje
delnic tako, da bodo> sposobne izvrševati vsa tekoča 
popravila na obstoječih plovnih objektih.

K e m i č n a  i n d u s t r i j a

a) Povečati proizvodnjo magnezijevega klorida na 
250 ton in magnezijevega sulfata na 500 ton;

b) povečati proizvodnjo vseh vrst mila na 1.500 
ton in proizvodnjo kristalizirane sode na 260 ton. Iz
boljšati kvalileto izdelkov in embalaže;

c) uvesti proizvodnjo loščila za čevlje.

G r a d b e n a  i n d u s t r i j a

a) Povečati proizvodnjo živega apna na 3.000 ton; 
izboljšati kvaliteto in povečati proizvodnjo zidakov, 
votlakov in korcev na 6,000.000 komadov;

b) odpreti nov kamnolom v Kaldaniji ter ga opre
miti z modernimi napravami za proizvodnjo gramoza, 
zdroba in peska, mehanizirati proizvodnjo v kamno
lomu Kanegra z investiranjem 3,200.000 din in s tem 
doseči, da se proizvodnja poveča na 60.000 ton;

c) raziskati možnosti za izkoriščanje kamenja za 
čiščenje sladkorja v Antenalu;

d) dvigniti proizvodnjo cementnih izdelkov na 
1200 ton in povečati asortiment;

e) uvesti proizvodnjo montažnih elementov iz 
magnezijevega klorida.

L e s n a  i n d u s t r i j a

a) Postaviti v obrat žago in povečati proizvodnjo 
rezanega lesa;

b) dvigniti proizvodnjo pohištva za 70 °/o, v raz
merju z letom 1950;

c) proizvesti skupno 750.000 metel, ščetk in krtač;

d) dvigniti proizvodnjo embalaže za zadovoljitev- 
potreb prehranjevalne industrije.

P r e h r a n j e v a l n a  i n d u s t r i j a

Povečati proizvodnjo in raznovrstnost proizvodov 
ter izboljšati kakovost in pakiranje prehranjevalnih 
proizvodov, in sicer:

a) proizvesti 250 ton testenin, 160 ton sadne pul
pe, 200 ton paradižnikove mezge, 100 ton marmelade,
8.000 hi brezalkoholnih pijač, 1360 hi likerjev, 1000 
hi vinskega destilata in 2.500 hi mištele;

b) povečati proizvodnjo ribjih konzerv za 2il % ;
c) povečati proizvodnjo vložene, poyrtnine in sad

ja na 280 ton;
d) iz odpadkov industrije ribjih konzerv proizvesti 

200 ton ribje moke in 15 ton ribjega olja.

4. člen

K m e t i j s t v o  i n  g o z d a r s t v o

V kmetijstvu kot osnovni1 panogi gospodarstva 
Istrskega okrožja povečati mehanizacijo z nabavo no
vih kmetijskih strojev in ostale opreme ter povečati 
setvene površine intenzivnih kultur za 12%.

M e l i o r a c i j e

a) Dovršiti drugo etapo melioracijskih del v do
lini Mirne, nadaljevati z melioracijskimi deli v dolini 
reke' Dragonje, v ankaranskem melioracijskem pod
ročju deloma obnoviti obstoječi' namakalni: s is1 tem ter 
zgraditi nove namakalne in odvodne naprave; v ta 
namen investirati 33.000.000 din;

b) meliorirane površine zasaditi s povrtninami.

V i n o g r a d n i š t v o

a) Zaradi povečanja vinogradniških površin in ob
nove obstoječih vinogradov pripraviti teren za zasa
ditev enega milijona trt. S selekcijo cepičev, uporabo 
umetnih gnojil in zaščitnih sredstev dvigniti' kvalitetni 
in kvantitetni donos;

b) zaradi zaostalosti kletarstva individualnih go
spodarstev povečati odkup grozdja za 50 %  in zagoto
viti predelavo grozdja v modernih zbiralnih kleteh;

c) za dovršilev zbiralnih vinskih kleti v Umagu 
in Kopru investirati 10,500.000 din.
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V r t n a r s t v o

‘S povečanjem površin, z ureditvijo namakalnih 
naprav, z selekcijo semen ter z uporabo modernih 
agrotehničnih ukrepov povečati proizvodnjo na 
24.300 ton.

S a d j a r s t v o

a) Za obnovo že obstoječih sadovnjakov in ure
ditev novih nasadov uporabiti 8,000.000 din;

b) posaditi 40.000 komadov sadnih drevesc;

c) s povečano nego in uporabo zaščitnih sredstev 
zatirati sadne škodljivce, zlasti oljčno mušico;

d) dvigniti proizvodnjo sadja in olja. S pravilnim 
obiranjem sadja, ekspeditivnim transportom, sodobno 
embalažo in sortiranjem dvigniti kvaliteto in vrednost 
proizvodov.

P o l j e d e l s t v o

a) Zmanjšati setveno površino žitaric in koruze 
za 5 %  v korist povečanja površin za intenzivne kul
ture ter s selekcijo semen in uporabo ostalih agroteh
ničnih mer povečati hektarski donos za 5 %.

b) povečati proizvodnjo sirka s tem, da se setvene 
površine povečajo na 25 ha.

Ž i v i n o r e j a

a) Ustanoviti v Ankaranu znanstveno preizkusno 
postajo z malogo preizkušanja krmil zaradi dviga mleč
nosti goveje živine;

b) izboljšati krmsko bazo z uvedbo donosnejših in 
kvalitetnejših krmilnih rastlin ter s povečano nego 
obstoječih travniških površin;

c) povečati število goveje živine za 10 % ;

d) dvigniti število prašičev za 5 %  in plemenskih 

svinj za 20% ;
e) s selekcijo, cepljenjem proti kužnim boleznim 

ter uvozom boljših pasem dvigniti donos iin odpornost 
perutnine ter povečati število perutnine za 10 % ;

f) postaviti umetno valilnico s kapaciteto 5000 

komadov jajc.

P o g o z d o v a n j e

a) V gozdnih drevesnicah v Rižani vzgojiti novih
500.000 drevesc;

b) posaditi 100 ha goličav in zaščitnih pasov. V 
ta namen investirati 1,120.000 din.

K m e č k e  d e l o v n e  z a d r u g e

a) Ustanavljati in nadalje razvijati kmečke de
lovne zadruge, jim nuditi strokovno in gmotno pomoč, 
uvesti) proizvodno-finančne plane, boljšo organizacijo 
dela in druge ukrepe, da, bodo postale kmečke delovne 
zadruge vzorna gospodarstva;

b) dovršiti 8 zadružnih domov, dograditi 10 za
družnih domov do tretje faze in v ta namen zagotoviti 
za nabavo gradbenega materiala vsoto 18,950.000 din;

c) dovršiti tri zadružne hleve s skupno kapaciteto 
200 glav živine in v ta namen zagotoviti za nabavo 
kritičnega gradbenega materiala vsoto 2,500.000 din.

5. člen 

R i b i š t v o

a) Povečaftii kapaciteto ribolova z dograditvijo dveh 
novih ribiških ladij, nabavo šest manjših ladij ter z 
nabavo sodobne ribiške opreme. Za opremo ribiškega 
ladjevja investirati 9,220.000 din;

b) izboljšati organizacijo odkupa in prevzema 
ulova;

c) nuditi vsestransko pomoč Hibiškim zadrugam;

d) za zagotovitev ribiškega naraščaja in dvig stro
kovnosti ustanoviti ribiško šolio.

6. člen 

G r a d n j e

Za dvig kvalitete in za cenejše izvajanje gradbenih 
del je potrebno:

a) uvesti sistematično strokovno usposabljanje de
lavcev in tehničnega kadra gradbenih podjetij,, utrditi 
delovno disciplino, zmanjšati finančne in materialne 
normative za 10 %, uvesti kontrolirano normirano de
lo, povečati storilnost z novatorstvom, racionalizator- 
stvom in tekmovalnim sistemom dela;

b) povečati mehanizacijo v gradbeni delavnosti z 
nabavo gradbenih strojev;

c) organizacijsko utrditi gradbena podjetja ter 
zagotoviti izvajalcu popolne tehniške elaboratore;

d) povečati kapaciteto stranskih obratov grad
benih podjetij in v ta namen zgraditi delavnice in 
skladišča v Izoli v vrednosti 5,490.000 din.

7. člen 

P r o m e t

S u h o z e m s k i p r o m e t

a) Dograditi garažo in mehanično delavnico v 
Kopru ter zgraditi garaže v Umagu in tako investirati
10,200.000 din;

b) nabaviti štiri nove avtobuse in s tem izboljšati 
prevoz potnikov;

c) ustanoviti dve taksi-podjetji in zagotoviti 
osnovna sredstva;

d) usposobiti mehanično delavnico »Adrila« za iz
vrševanje generalnih popravil in povečati njeno ka
paciteto za zadovoljitev vseh potreb avtomobilskega 
parka;

e) vključiti prevoznike v izvajanje gospodarskega 
plana s tem, da se jim določijo storitvene naloge.

Ce s t e

a) Dovršiti dela na cesti Križišče—Rižana in 
asfaltirati odcep do Valdoltre, asfaltirati cesto Porta— 
Porton—Sečovlje—Koper—Škofije in cesto Portorož— 
Piran, rekonstruirati cesto Babiči—Boršt, dograditi 
cesto Baredi—Izola, površinsko utrditi cesto Buje— 
Umag; v ta namen investirati 52.500.000 din;

b) organizirati cestno vzdrževalno službo s stal
nimi cestarji in remontnimi ekipami.
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P o m o r s k i  p r o m e t

a) Nabaviti dve transportni ladji;
b) obnoviti pomole in valobrane v Izoli, Umagu 

in Novem gradu ter v ta namen investirati' 16,000.000 
din, .

c) izboljšati organizacijo potniškega prometa ;
d) vključiti pomorske prevoznike v izvajanje go

spodarskega plana s tem, da se jim določijo storitvene 
naloge.

8. člen

Ob r t

Dvigniti zadružno in privatno obrtniško proizvod
njo, reparaturno 'in u-služnosltno obrtno delavnost in 
tako zadovoljiti potrebe prebivalstva po kakovostnih 
proizvodih. Z dodeljevanjem surovin ter zagotovitvijo 
orodja in strojev podpirati predvsem visoko kvalifi
cirane obrtnike. Z vključitvijo novih vajencev ter pra
vilno razporeditvijo zagotoviti obrtništvu potreben na
raščaj. Zaradi tesnejše povezave, pravilnega dodeljeva
nja materialov ter vključevanja v plansko proizvodnjo 
organizirati obrtniško združenje.

Vključiti obrtnike v izvajanje gospodarskega plana 
S tem, da se jim določijo proizvodne in storitvene 
naloge.

9. člen

T u r i z e m  in g o s t i n s t v o

a) Obnoviti1 turistične objekte v Portorožu in v ta 
namen investirati 42,806.000 din ter pričeti z obno
vitvijo termalnih kopeli. Pričeti z urejevanjem Porto
roža, kot glavnega turističnega centra na podlagi glav 
nega urbanističnega plana;

b) dokončati hotel v Kopru z investicijsko vsoto 
8,000.000 din;

c) obnoviti hotel »Meniš« v Izoli, »Stella Maris« 
in »Belveder« v Umagu v skupni vrednosti 9,850.000 
din;

d) povečati turistični promet, poživiti turistične 
centre z izleti in kultu rno-izabavnimi prireditvami;

e) usposobiti gostinske kadre in skrbeti za kul
turno postrežbo v gostinskih obratih.

10. člen

K o m u n a l n o  g o s p o d a r s t v o

a) Dograditi daljnovod visoke napetosti in zgra
diti transformatorsko postajo v Kopru; elektrificirati 
podeželje ter obnoviti visoko: itn nizko -napetostno 
omrežje v skupni vrednosti 38,200.000 din;

b) zgraditi vodovodno omrežje v Umagu in v do
lini reke Mirne, obnoviti vodovodno omrežje na pod
ročju okrajnega ljudskega odbora Koper ter v ta na
men investirati 7,500.000 din;

c) glede na povečano potrošnjo dvigniti pro
izvodnjo plinarn na 1,368.000 m:i plina;

d) urediti ulice in trge v Kopra in pri tem in
vestirati 1,500.000 din;

e) za obnovo stanovanjskih zgradb na podeželju 
investirati vsoto 5,500.000 din;

f) za vzpostavitev tržnice in ribarnice v Kopru 
investirati vsoto 3,000.000 din;

g) dovršiti javni kopališči v Bujah in Piranu in 
v ta namen investirati 1,900.000 din;

h) za dovršitev in gradnjo novih stanovanjskih 
hiš v Kopru, Semedeli, Umagu in Sečovljah investirati
40,178.000 din;

i) za obnovo in novogradnjo vodnjakov ih cistern 
investirati 1,700.000 din;

j) urediti parke in nasade ter povečati površino 
zelenih pasov v mestih;

k) za dovršitev glavnega kolektorja pri kanaliza
cijskih delih v Piranu investirati 500.000 din.

TRETJE POGLAVJE 

Gmotni in kulturni dvig ljudstva

11. člen 

D e l o  i n k a d r i

a) Zagotoviti potrebno delovno silo za izvedbo 
gospodarskega plana;

b) boriti se za večjo produktivnost dela z nadalj
njim uvajanjem delovnih norm v vseh panogah pro
izvodnje, zlasti v industriji in gradbeništvu ter izbolj
šati organizacijo dela z racionalnim izkoriščanjem 
strojev, surovin, odpadkov in utrjevanjem delovne 
discipline;

c) podvzeti nadaljnje potrebne ukrepe za zagoto
vitev varnosti in higienskih pogojev delavcev ter 
skrbeti za dvig življenjske ravni delovnih ljudi;

d) v šolah in tečajih strokovno vzgajati kadre iz 
vseh panog gospodarstva ter kvalificirati 400 učencev 
v gospodarstvu oziroma nekvalificiranih delavcev;

e) 'izvesti prevedbo- delavcev v zvanja.

12. člen 

P r o s v e t a  i n  k u l t u r a

a) Organizirati dvakrat v letu strokovne tečaje 
oziroma seminarje za političmoideološki dvig kulturno- 
prosvetnih delavcev;

b) še nadalje izboljšati življenjske in drage pogo
je v otroških vrtcih ter mladinskih in dijaških domovih.

13. člen

L j u d s k o  z d r a v s t v o  in s o c i a l n o  
s k r b s t v o

a) Zvišati kapaciteto bolnic za 1.75 postelj na 
1000 prebivalcev;

b) ustanoviti oddelek za infekcijske bolezni in 
oddelek za kronične bolezni v civilni bolnici v Piranu, 
pediatrični oddelek v bolnici v Kopru, porodnišnico 
v Izoli in oddelek za pljučne bolezni v Ankaranu;

c) v okviru oddelka za pljučne bolezni v Anka
ranu ustanoviti centralni antituberkulozni dispanzer;

d) ustanoviti v Kopru zobno ambulanto zaprtega 
tipa za zavarovance;

e) preurediti prostore za dve javni ambulanti, 
pediatrično ambulanto ter šolsko- polikliniko v Kopra;

f) zvišati število posvetovalnic za noseče žene, 
tako da pride po ena na sedež vsake sektorske ambu
lante; zvišati število avtoambulant;

g) na polju preventivne medicine organizirati 
flutorografske preglede delavcev, nameščencev, šolske 
mladine in ostalega prebivalstva;
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h) zvišati kapaciteto dečjega doma v Novem gradu 
na 50 mest;

il) zvišati kapaciteto' domov za onemogle itn stare 
v Piranu in v Izoli na 130 mest. Reorganizirati dom 
za onemogle in starce v Dajli in povečati kapaciteto 
na 70 mest.

14. člen 

T r g o v i n a  i n  p r e s k r b a

a) Zagotoviti uravnovešenje kupnih in blagovnih 
fondov in s tem utrditi realno1 mezdo;

b) poenotiti sistem trgovine s tem, da se odpra
vijo trgovski obrati za posamezne vrste prodaje in 
uvede svobodna prodaja vseh industrijskih in posto
poma prehranjevalnih proizvodov. Pri tem zagotoviti 
osebam v službenem razmerju in njihovim svojcem 
preskrbo po nižjih cenah;

c) izboljšati asortiment artiklov široke potrošnje 
in v ta namen organizirati trgovsko mrežo po strokah;

d) izboljšati preskrbovalni'sistem na ta način, da 
se preskrbovalna podjetja organizirajo ločeno za ši
roko potrošnjo, ter za reprodukcijo in investicije;

e) ustanoviti podjetje za oskrbovanje obrtništva 
z reprodukcijskim materialom;

î) dvigniti kulturno postrežbo v trgovinskih obra
tih in usposobiti nove kadre naraščaja za trgovino.

ČETRTO POGLAVJE

Izvajanje in uresničenje gospodarskega plana

15. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora ukrene vse potrebno', da se izvede ta gospodarski 
plan. Zato izdaja odredbe za izvajanje plana, zagotovi 
sodelovanje širokih ljudskih množic pri uresničenju 
in izvaja nadzorstvo' nad izpolnjevanjem plana.

16. člen

Izpolnjevanje nalog in dolžnosti, ki jih postavljata 
plan ter predp!sov, izdanih na podlagi plana, je častna 
dolžnost vsakega pripadnika Istrskega okrožja-

Vse uradne osebe in vsi pripadniki Istrskega 
okrožja morajo vestno, disciplinirano in ob pravem 
času izpolniti naloge in dolžnosti, ki jim bodo naložene 
za izvedbo gospodarskega plana.

Vsakdo, ki sodeluje pri izvajanju gospodarskega 
plana, je odgovoren za pravilno in racionalno izkori
ščanje surovin, energije, proizvajalnih sredstev ter 
delovne moči, za pravilno in smotrno investiranje in 
za to, da se sedanja kakovost proizvodov ne samo 
ohrani na sedanji višini, temveč tudi izboljša.

17. člen

Vsa gospodarska podjetja in zavodi, ki bodo so
delovali pri izvajanju tega gospodarskega plana, mo
rajo sklepati v okviru lastne kapacitete delovne in sto
ritvene pogodbe.

18. člen

Ljudska oblast bo z gospodarskimi in drugimi 
ukrepi pomagala zadružnim organizacijam in zasebnim 
proizvajalcem, zlasti poljedelcem in obrtnikom pri ures
ničevanju nalog, ki jim jih daje gospodarski plan.

19. člen

Vsi javni organi morajo pomagati sindikalnim in 
drugim ljudskim organizacijam pri organiziranju tek
movanja delavcev, kmetov, delovne inteligence in dru
gega delovnega ljudstva za izvedbo in prekoračenje 
tega gospodarskega plana.

20. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.

Kope j’, dne 3. februarja 1951.

Tajnik: Predsednik:

Rado Pišot 1. r. Vjekoslav Diminié 1. r.

3.

Na podlagi ukaza Komandatna odreda JA na STO 
z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom Pover
jeništva PN00 za Slovensko P ri morje' in Oblastnega 
NO za Istro z dne 20. februarja 1947,

upoštevajoč zahteve', kii jih postavljajo delovni 
kolektivi vseh gospodarskih podjetüj, da se izvede geslo 
delavskega gibanja »Tovarne delavcem« ter

da se je delavski razred v pogojih ljudske oblasti 
usposobil za nove naloge, kar se kaže1 v delovnem 
tekmovanju in naporih za izgradnjo socialilzma,

izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

o upravljanju gospodarskih podjetij po delovnih 

kolektivih

I. OSNOVNE DOLOČBE

A. T e m e 1 j n a n a č e l a

1. člen

Tovarne, rudnike, prometna, prevozniška, trgov
ska, kmetijska, komunalna in druga gospodarska pod
jetja ljudskih odborov ter družbenih organizacij uprav
ljajo v imenu družbene skupnosti delovni kolektivi v 
okviru splošnega gospodarskega plana in na podlagi 
pravic in dolžnosti, ki so določene z odloki in drugimi 
pravnimi predpisi.

2. člen

Delovni kolektivi zasebnih gospodarskih podjetij 
sodelujejo pri upravljanju teh podjetij po predpisih

- tega odloka.
To ne velja za zasebna podjetja, ki imajo obrtni

ški značaj! 7

3. člen

Delovni kolektivi opravljajo zadeve, za katere so 
pristojni po tem odloku, po delavskih svetih in delav
skih upravnih odborih.

B. D e l a v s k i  sve t

4. člen

Delavski svet podjetja volijo in razrešujejo de

lovni kolektivi.
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Delavski svet se voli za leto dni. Delavski svet, 
kakor tudi njegovi posamezni člani se lahko odpokli
čejo tudi pred časom, za katerega so bili izvoljeni.

V podjetjih, ki imajo manj kakor 30 delavcev in 
nameščencev, sestavlja delavski svet ves delovni ko
lektiv.

5. člen

Delavski svet šteje lahko od 15 do 60 članov.
Število članov delavskega sveta za javna gospor 

darska podjetja določajo pravila podjetja in sicer po 
velikosti in strukturi podjetja, za zasebna podjetja pa 
to določi okrajni izvršilni odbor na predlog sindikalne 
organizacije.

6. člen

Volitve delavskega sveta so v začetku vsakega
leta.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora lahko za posamezne gospodarske panoge določi 
tudi drug čas za volitve delavskih svetov.

7. člen

Delavski svet se voli na podlagi splošne, enake 
in neposredne volilne pravice s tajnim glasovanjem.

Volilno pravico imajo delavci, ki so po veljavnih 
predpisih sklenili s podjetjem delovno pogodbo, oziro
ma stalni delavci podjetja, kakor tudi tehnično in in
ženirsko osebje ter nameščenci, če so stalno uslnžbeni 
v podjetju.

8. člen

Delavski svet se voli praviloma na podlagi enotnih 
kandidatnih list za celo podjetje.

Pravico predlagati kandidatne liste ima sindikalna 
organizacija oziroma določeno število delavcev in 
uslužbencev.

9. člen

V podjetjih, ki imajo.do 300 delavcev in usluž
bencev, lahko predloži kandidatno listo ena desetina 
delavcev in uslužbencev, ki imajo glasovalno pravico, 
toda število predlagateljev ne sme biti manjše od 
pet. V podjetjih, ki imajo nad 300 delavcev in usluž- 
Behcev, lahko predloži kandidatno listo tolikšno šte
vilo delavcev in uslužbencev, kolikor znaša število 
članov delavskega sveta, ki se naj izvoli.

Med predlagatelji moraio biti sorazmerno zasto
pani posamezni izločeni obrati in enote podjetja.

10. člen)

Kandidatno listo je treba vložiti pismeno1. Imeti 
mora toliko kandidatov, kolikor se voli članov delav
skega sveta.

Kandidatno listo podpišejo predlagatelji.

11. člen

Kandidatni? liste morajo biti razglašene v podjetju 
najmanj pet dni pred dnevom volitev.

!2. člen

Volitve za delavski svet vodi volilna komisija, ki 
jo postavlja sindikalna organizacija.

Voli se na voliščih.
Volilna komisija določi volišča in postavlja volilne 

odbore.

13. člen

Voli se z volilnimi listki.
Na vsakem volilnem listku so napisana po vrsti 

imena kandidatov, kil se predlagajo na ustrezni listi.

14. člen

Vsak volivec dobj toliko volilnih listkov, kolikor 
kandidatnih list je predloženih.

Vsak volivecflma pravico, da ime katerega koli 
predlaganega kandidata na kandidatni listi prečrta in 
namesto njega vpiše ime drugega kandidata izmed 
delavcev in uslužbencev podjetja, ki imajo volilno 
pravico.

Volilne listke tistih kandidatnih list, za katere 
volivec noče glasovati, položi na določeno mesto v 
tistem posebnem prostoru, v katerem izpolni volilni 
listek.

v Volilni listek kandidatne liste, za katero volivec 
glasuje, pregane in vrže pred volilnim odborom v 
volilno skrinjico.

15. člen

Za člane delavskega sveta so izvoljeni tisti kandi-
I dati, ki so dobili največje število glasov na kandidatni 

listi, za katero ie glasovala večina delavcev in usluž
bencev.

16. člen

Delavski svet izvoli predsednika izmed svojih 
članov.

Predsednik delavskega sveta ne more bitil član 
upravnega odbora.

17. člen

Predsednik sveta sklicuje zasedanje delavskega 
sveta in mu predseduje.

Zasedanje delavskega sveta je najmanj enkrat 
vsakih šest tednov!

Predsednik skliče ‘zasedanje delavskega Sveta, 
če to zahteva delavski upravni odbor, sindikalna or
ganizacija, ena tretjina članov delavskega sveta, di
rektor, če gre za javno podjetje, ali lastnik, oziroma 
njegov pooblaščenec, če gre za zasebno podjetje.

18. člen

Delavski svet odloča veljavno, če je na zasedanju 
navzočih več kakor polovica članov.

Delavski svet sklepa z večino glasov navzočih 
članov.

19. člen

Zasedanjem delavskega sveta morajo prisostvovati 
direktor in člani delavskega upravnega odbora, če 
gre za javno podjetje. Pri zasebnih podjetjih se mo
rajo udeleževati zasedanj člani delavskega upravnega 
odbora; na nje se vabi tudi lastnik podjetja oziroma 
njegov pooblaščenec.

Vsak član delavskega sveta ima pravicoi delavske
mu upravnemu odboru in direktorju podjetja stavljati 
vprašanja, ki se tičejo zadev v podjetju.
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Delavski upravni odbor podjetja in direktor jav
nega podjetja so dolžni odgovoriti na zasedanju de
lavskega sveta na stavljena vprašanja.

C. D e 1 a v s k i u p r a v n i  o d b o r

20. člen

Delavski svet voli delavski upravni odbor podjetja.

Delavski upravni odbor se voli za leto dni. De
lavski svet lahko zamenja delavski upravni odbor ali 
njegove posamezne elane tudi pred potekom časa, za 
katerega so bili izvoljeni.

V novi delavski upravni odbor je lahko izvoljena 
največ tretjina članov delavskega upravnega odbora iz 
prejšnjega leta.

Nihče ne more biti član delavskega upravnega 
odbora po vrsti več kakor dve leti.

21. člen

Delavski upravni odbor sestoji iz treh do de
vetih članov. V tem številu je vračunan pri javnem 
podjetju tudi direktor. Število članov delavskega 
upravnega odbora.se ravna po velikosti in strukturi 
podjetja in ga določajo pri javnih podjetjih pravila 
podjetja, pri zasebnih podjetjih pa okrajni izvršilni 
odbor na predlog sindikalne organizacije.

Najmanj tri četrtine članov delavskega upravnega 
odbora morajo biti delavci, kii delajo neposredno v 
proizvodnji, oziroma v temeljni gospodarski panogi 
podjetja.

22. člen

Delavski svet izvoli delavski upravni odbor, brž 
ko se konstituira.

člani delavskega upravnega odbora se volijo na 
podlagi kandidatnih list s tajnim glasovanjem.

Hkrati s člani delavskega upravnega odbora se 
voli tudi enako število namestnikov.

Pravico predlagati kandidatno listo ima desetina 
članov delavskega sveta.

Mandat članov delavskega upravnega odbora pod
jetja traja do izvolitve novega delavskega, upravnega 
odbora.

23. člen

Član delavskega upravnega odbora v času traja
nja mandata opravlja svoje redne dolžnosti v podjetju-

Članu delavskega upravnega odbora ne more biti 
med trajanjem mandata odpovedana delovna pogodba 
ali služba in ne more biti premeščen brez svojega 
pristanka.

24. člen

Člani delavskega upravnega odbora za svoje delo 
v delavskem upravnem odboru ne prejemajo plače.

Člani delavskega upravnega odbora imajo čas, k k 
so ga zamudili z delom v delavskem upravnem odboru, 
pravico na odškodnino v višini izgubljenega zaslužka.

25. člen

Delavski upravni odbor voli izmed svojih članov 
predsednika.

Predsednik sklicuje in vodi seje delavskega 
upravnega odbora ter pripravlja dnevni red.

Predsednik mora sklicati sejo delaVskega uprav
nega odbora na zahtevo posameznega člana alii na 
zahtevo direktorja, če gre za javno podjetje, oziroma 
lastnika ali njegovega pooblaščenca, če gre za zasebno 
podjetje.

Direktor, če gre za javno podjetje, oziroma last
nik ali njegov pooblaščenec, če gre za zasebno' pod
jetje,'lahko zahteva, da se določeno vprašanje stavi 
na dnevni red sej e d eia vsk ega upravnega odbora.

26. člen '

Delavski upravni odbor dela kolektivno in sklepa 
samo na sejah.

Delavski upravni odbor sklepa veljavno, če je na 
seji navzočih več kot polovica njegovih članov.

Delavski upravni odbor sklepa z večino glasov 
navzočih članov.

27. člen

Član delavskega upravnega odbora, ki se ne stri
nja s sklepom delavskega upravnega odbora, lahko 
sporoči svoje pripombe delavskemu svetu.

Član delavskega upravnega odbora lahko samo 
na seji delavskega upravnega odbora in na zasedanjih 
delavskega sveta razloži svoje pripombe o delu direk
torja oziroma lastnika ali njegovega pooblaščenca.

28. člen

Člani delavskega upravnega odbora morajo varo
vati službeno tajnost.

Za svoje delo v delavskem upravnem odboru so 
člani odgovorni kakor uradne osebe.

29. člen

Delavski upravni odbor lahko zaradii proučavanja 
posameznih vprašanj in priprave predlogov o zadevah 
svojega področja sestavi posebne komisije iz vrst de
lavcev in nameščencev podjietja.

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVSKIH SVETOV 

IN DELAVSKIH UPRAVNIH ODBOROV

A. J a v n a  g o s p o d a r s k a  p o d j e t j a

30. člen

Delavski svet javnega gospodarskega podjetja:
potrjuje temeljne plane ‘in zaključni račun 

podjetja;
sklepa o gospodarjenju s podjetjem in o izpolnje

vanju gospodarskega plana;
izda pravila podjetja, ki jih potrdi pristojni javni 

organ;
pretresa poročila delavskega upravnega odbora 

in sklepa o odobritvi njegovega dela;
pretresa posamezne ukrepe delavskega upravnega 

odbora in sklepa o njih;
razdeljuje oni del akumulacije, ki ostane na razpo

lago podjetju oziroma delovnemu kolektivu.

31. člen

Delavski upravni odbor javnega gospodarskega 
podjetja:

sestavlja predloge za' temeljne plane podjetja;
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sprejema mesečne operativne plane; 
skrbi za pravilno poslovanje podjetja; 
sestavlja predloge za notranjo organizacijo pod

jetja in za sistematizacijo delovnih mest;
sestavlja predloge za pravila o delovnem redu v 

podjetju iin izdaja ukrepe za utrjevanje delovne 
discipline;

ouloča o postavljanju uslužbencev na vodilna me
sta v podjetju;

t.lloča o ugovorih delavcev in uslužbencev proti 
odločbam o odpovedi in o notranji razporeditvi deia, 

izvaja ukrepe za pospeševanje proizvodnje pod
jetja, zlasti za racionalizacijo proizvodnje, povečanje 
storilnost dela, znižanje proizvodnih stroškov, izbolj
šanje izdelkov, varčevanje, zmanjšanje odpadkov in 
izvržkov;

odloča o delovnih normah v podjetju; 
odloča o imenovanju udarnikovin o racionaliza- 

torskih in novatorskih predlogih;
izvaja ukrepe zai strokovni napredek delavcev in 

uslužbencev podjetja, kakor tudi za njihovo pravilno 
razporejanje na posamezna delovna mesta;

skrbi za pravilno uporabo predpisov o delovnih 
odnosih v podjetju, o plačah, mezdah in napredovanju 
delavcev in uslužbencev, o delavskem varstvu in so
cialnem zavarovanju, kakor tudi.o izboljšanju življenj
skih pogojev delavcev in uslužbencev v podjetju;

razporeja po poprejšnjem načrtu dopuste delavcev 
in nameščencev, zaposlenih v podjetju;

ukrepa o varstvu in pravilnem uporabljanju sploš
nega ljudskega premoženja, s katerim podjetje gospo
dari; ukrepa o razkrivanju, preprečevanju in odprav
ljanju škodovanja, potrate in drugih oblik brezvest
nosti do splošnega ljudskega premoženja.

Delavski upravni odbor je odgovoren za izvršitev 
plana in za pravilno poslovanje podjetja.

32. člen

Direktor javnega gospodarskega podjetja organi
zira delovni proces v podjetju in neposredno vodi 
izvajanje plana ter poslovanje podljetja na, podlagi 
pravnih predpisov, sklepov delavskega upravnega od
bora in nalogov in navodil pristojnih javnih organov.

Direktor javnega gospodarskega podjetja je po 
svoji službi član delavskega upravnega odbora, ne inio- 
re pa biti njegov predsednik.

33. člen

Direktor odgovarja za svoje delo delavskemu 
upravnemu odboru, kakor tudi pristojnemu javnemu 
organu.

Dokler veljavni predpisi ne odredijo drugače, bo 
postavljal direktorja javnega gospodarskega podjetja 
pristojni javni organ.

Delavski svet ali delavski upravni odbor lahko 
predlagata zamenjavo direktorja.

34. člen

Dir» ktor podjetja sklepa pogodbe in razporeja 
obratna sredstva, v okviru gospodarskega plana in po 
sklepih delavskega upravnega odbora. ‘Pogodba je ve
ljavna, ko jo direktor sklene.'

Direktor zastopa podjetje pred javnimi organi in 
v pravnih razmerjih do posameznih fizičnih in pravnih

oseb, lahko pa pooblasti drugo osebo, da zastopa pod
jetje v določenih pravnih zadevah.

35. člen

Direktor sprejme delavce na delo in postavlja 
nameščence v podjetju, razen tistih, za katere posebni 
predpisi določajo drugače in izdaja odločbe o njiho
vem delovnem razmerju do podjetja. Direktor izdaja 
odločbe o odpovedi delavcem im nameščencem, koli
kor ni ta pravica na podlagi splošnih predpisov pre
nesena na druge osebe v podjetju.

Delavci in nameščenci imajo pravico doi pritožbe 
proti vsaki odločbi o odpovedi! ali o premestitvi na 
drugo delo delavskemu upravnemu odboru, ki izda 
končno odločbo.

36. člen

Direktor razporeja delavce in nameščence pri za
poslitvi in jim določa delo.

Delavci in nameščenci so odgovorni1 direktor ju za 
svoje delo v podjetju.

Direktor skrbi za disciplino -pri delu in pri po
slovanju v podjetju.

37. člen

Če direktor smatra, da sklep delavskega upravne
ga, odbora nasprotuje veljavnim predpisom, planem in 
nalogam pristojnih javnih organov, mora o tem brez 
odloga obvestiti pristojni javni organ ter začasno za
držati! izvajanje sklepa, dokler pristojni javni organ 
ne izda dokončne odločbe. Pristojni javni organ mora 
izdati svojo odločbo v nujnih primerih takoj, sicer pa 
najkasneje v sedmih dneh.

Direktor lahko iiz področja delavskega upravnega 
odbora ukrene vse, kar je potrebno za izvršitev plana 
in za pravilno delo podijetja, če odbor sam tega pra
vočasno ni ukrenil. Direktor mora o storjenih ukrepih 
obvestiti delavski upravni odbor na prvi seji.

• ! M . ’ rt \ \  \

B. Z a s e b n a  g o s p o d a r s k a  p o d j e t j a

38. člen

Delavski: svet zasebnega gospodarskega podjetja:
1. razpravlja o temeljnih planih in o zaključnem 

računu podjetja, kakor tudi e upravljanju podjetja in 
o izpolnjevanju gospodarskega plana ter soodloča .pri 
sklepih o teh zadevah;

2. voli, razrešuje in menja delavski upravni odbor 
podjetja, ali njegove posamezne člane; razpravlja! o 
poročilih o delu delavskega upravnega odbora in skle
pa o odobritvi njegovega dela; razpravlja o posameznih 
ukrepih delavskega upravnega odbora in sklepa 
o njih;

3. razpravlja o uk repih lastnika podjetja oziroma 
njegovega pooblaščenca ter ukrene na podlagi pravnih 
predpisov vse, kar smatra za potrebno za zaščito' in
teresov delovnega kolektiva ali delavskega razreda.

Lastnik oziroma njegov pooblaščenec je dolžan 
vzeti v pretres predloge delavskega sveta ari na nje 
odgovoriti.

A ko se v zadevah, ki spadaijo pod 1. točko tega 
člena, lastnik oziroma njegov pooblaščenec ne strinja 
s sklepom delavskega sveta, odloča dokončno na) pri
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tožbo delavskega sveta,'ki ima odločilno moč, okrajni 
Okrajni izvršilni odbor izda svojo ocl- 

ločbo v sedmih dneh, v nujnih primerih pa takoj.

• 39. člen

Delavski upravni odbor zasebnega gospodarskega 
podjetja:

1. sestavlja predloge za temeljne plane podjetja 
ter predloge za notranjo organizacijo podjetja iin za 
sistematizacijo delovnih mest;

2. razpravlja o mesečnih operativnih planih; raz
pravlja o postavljanju nameščencev na vodilna mesta 
v podjetju; razpravlja o delovnih normah ; razpravlja 
o imenovanju udarnikov in raciQîjaïizatorskih ter no- 
vatorskih predlogih; razpravlja o ukrepih za strokovni 
napredek delavcev in nameščencev podjetja, kakor 
tudi o njihovem pravilnem razporejanju na posamezna 
delovna mesta; razpravlja o razporejanju letnega do
pusta delavcev in nameščencev; stavi o vsem tem last
niku podjetja oziroma njegovemu pooblaščencu pred
loge in soodloča pri sklepih;

3. skrbi za pravilno uporabo predpisov o delovnih 
odnosih v podjetju, o plačah, mezdah in napredovanju 
delavcev in nameščencev, o delovni zaščiti in social
nem zavarovanju, kakor tudi o izboljšanju življenjskih 
pogojev delavcev in nameščencev v podjetju; razprav
lja o pritožbah delavcev in nameščencev proti odloč
bam o odpovedi im o notranji razporeditvi na delo, 
soodloča o teh zadevah;

4. ima pravico biti seznanjen z vsemi ukrepi v 
podjetju, lastnik oziroma njegov pooblaščenec ga mora 
zato obvestiti o vsakem ukrepu, ki ga podvzame v 
podjetju;

5. razpravlja o ukrepih lastnika oziroma njegove
ga pooblaščenca ter ukrene na podlagi veljavnih pred
pisov vse, kar smatra za potrebno za zaščito delavskih 
interesov.

Lastnik oziroma njegov pooblaščenec je dolžan 
vzeti v pretres predloge delavskega upravnega odbora 
in na nje odgovoriti.

Ce o zadevah, ki so navedenei pod 2. točko tega 
člena, med delavskim upravnim odboromTn"'lastnikom 
oziroma njegovim pooblaščencem ni, soglasja, odloča 
dokončno na pritožbo delavskega upravnega odbora, 
ki ima odložilno moč, pristojni javm^orgâii^ v sedmih 
dneh, v nujnih primerih pa takoj.

Če ni soglasja v zadevah, ki so navedene v 3. točki 
tega člena, obvelja sklep delavskega upravnega odbo
ra, lastnik oziroma njegov pooblaščenec se sme pri
tožiti pristojnemu javnemu organu, ki mora izdati! od
ločbo v roku iz prejšnjega odstavka.

Proti ukrepom lastnika oziroma njegovega poob
laščenca (5. točka tega člena) ima delavski upravni 
odbor tudi praviteo ugovarjati. Če lastnik oziroma 
njegov pooblaščenec kl jub ugovoru vztraja na ukrepu, 
odloča na pritožbo delavskega upravnega odbora, ki 
nima odložilne moči, pristojni javni organ v sedmih 
dneh, v nujnih primerih pa takoj.

III. KAZENSKE DOLOČBE

40. člen

Kolikor kršitve predpisov tega odloka niso kaz
nive po težjih predpisih, se kaznuje lastnik podjetja, 
oziroma njegov pooblaščenec, ki naklepno onemogoča

delavskemu svetu in delavskemu upravnemu odbora 
izvajanje njegovih nalog s tem, da odkloni podatke, ki 
so delavskemu svetu, ozirom® delavskemu upravnemu 
odboru potrebni za razpravljanje v zadevah po 1. točki
38. oziroma 39. člena, z denarno kazni jo do 25.000 din.

Lastnik podijletja oziroma njegov pooblaščenec, ki 
krši odločbe, ki jih pristojni javni organi izdajo po 
zadnjem odstavku 38. člena in po zadnjih treh odstav
kih 39. člena, se kaznuje z denarno kaznïjoi do
100.000 diin.

Kazni izreka okrajno ljudsko sodišče.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

Trgovske družbe, pri> katerih znaša udeležba jav
nih organizacij in zavodov nad 50%, se smatrajo 
za javna gospodarska podjetja iin veljajo zanje pred
pisi 30. do 37. člena tega odloka. Pri ocenjevanju 
udeležbe se upošteva premoženje, ki ga ima trgovska 
družba na področju Istrskega okrožja.

Za ostale trgovske dražbe veljajo predpisi 38. in
39. člena tega odloka, kolikor ni zanje posebnih 
predpisov v tem poglavju.

42. člen

Trgovske družbe1 so dolžne vskladiti svojat pravila 
s predpisi 38. in 39. člena tega odloka. Zaradi tega 
morajo trgovske dražbe predložiti svoja pravila pose
bej v odobritev pristojnemu javnemu organu.

43. člen

Katera zasebna podjetja spadajo pod ta odlok, do
loči skladno z določbo drugega odstavka 2. člena tega 
odloka izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.

44. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora določi rok, v katerem naj se izvedejo prve vo
litve v delavske svete.

45. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora določi rok, v katerem morajo trgovske družbe 
predložiti svoja pravila v naknadno odobritev po 43. 
členu tega odloka.

46. člen
Vsi postopki, ki jih delavski sveti in delavski 

upravni odbori pokrenejo pred javnimi organi po pred
pisih tega odloka, so prosti taks.

47. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrtožnega ljudskega od
bora se pooblašča, da izda podrobne predpise za izva
janje tega odloka,

48. člen

Ta odlok stopi v veljavo petnajsti! dan po objavi v 
Uradnem listu.

Koper, dne 3. februarja 1951.

Tajnik: 
Rado Pišot 1. r.

Predsednik: 
Vjekoslav Diminié 1. r.
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Predpisi izvršilnega odbora Istrskega okrožnega ljudskega odbora

4.

Na podlagi 45. in 48. člena odloka o upravljanju 
gospodarskih podjetij po delovnih kolektivih izdaja 
izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

N A V O D I L O

za prve volitve delavskih svetov in delavskih upravnih 
odborov podjetij

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Prve volitve delavskih svetov javnih gospodar
skih podjëtij, podjetij družbenih organizacij in zaseb
nih gospodarskih podjetij se izvršijo najpozneje do 
81. marca 1851 na način, ki je predpisan v tem na
vodilu.

2. Volitve delavskih svetov se izvršijo po sezna
mih volivcev.

3. O pravilni uporabi odloka pri volitvah delav
skih svetov odloča okrajno ljudsko sodišče.

4. Število članov delavskega sveta določil za vsa
ko podjetje posebej na predlog sindikalne podružnice 
izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora, upošte
vajoč število zaposlenih uslužbencev in delavcev v 
podjetju ter važnost podjetja.

Delavski svet lahko šteje od 15 do 60 članov.
To število mora biti določeno in vsakemu podjetju 

sporočeno najpozneje v petnajstih dneh po uvelja
vitvi tega navodila.

5. V podjetjih, ki imajo 6 ali manj delavcev, se 
ne voli delavski upravni odbor, temveč izvršuje pra
vice in dolžnosti delavskega upravnega odbora ves 
delovni kolektiv.

6. Za maiterial in tehnično pomoč pri delu v 
zvezi z volitvami delavskih svetov in delavskih uprav
nih odborov podjetij poskrbi direktor oziroma vodja 
(lastnik) podjetja.

II. RAZPIS VOLITEV

7. V mejah pod 1. določenega roka določi izvršilni 
odbor okrajnega ljudskega odbora po zaslišanju sin
dikalne organizacije podjetja dan volitev za vsako 
posamezno podjetje) v svojem območju.

Izvršilni odbor razpiše volitve najmanj 10 dni 
pred samimi volitvami.

8. Volitve v podjetjih, ki se raztezajo na oba 
okraja, razpiše izvršilni odbor tistega okrajnega ljud
skega odbora, v čigar območju ima podjetje svoj 
sedež.

III. IZVOLITEV DELAVSKEGA SVETA PODJETJA 

a) Organi

9. Organi za izvedbo volitev v delavske svete so: 
volilna komisija, komisija za pripravo seznamov voliv
cev iti volilni odbori.

10. Volilna komisija ima 5 članov, komisija za 
pripravo seznamov volivcev pa 3—5 članov. Ti| dve 
komisiji imenuje vodstvo sindikalne organizacije iz
med delavcev in uslužbencev podjetja, ki imajo volilno 
pravico.

Sindikalna organizacija gospodarskega podjetja, 
ki ima več poslovnih enot (obratov,'gradbišč, delovišč, 
podružnic, poslovalnic in temu podobno) med seboj 
precej oddaljenih, določi za vsako tako enoto po eno 
komisijo za pripravo seznamov volivcev, ki ima za 
enoto, pri kateri je ustanovljena, vse funkcije, dolo
čene s tem navodilom in občuje neposredno z volilno 
komisijo podjetja.

Sindikalna organizacija je dolžna imenovati ti dve 
komisiji en dan po razpisu volitev.

Volilna komisija si izvoli iizmed svojih članov 
predsednika in tajnika, komisija za pripravo seznamov 
volivcev pa samo predsednika.

11. Komisija za pripravo seznamov volivcev se
stavi seznam volivcev, ga razgrne na vpogled in spre
jema ugovore, nato pa ga s sprejetimi ugovori pošlje 
volilni komisiji.

12. Volilna komisija vodi volitve v delavski svet 
in opravlja v tej lastnosti naslednje zadeve:

a) potrdi seznam volivcev in odloča o ugovorih;
b) sprejema kandidatne liste in jih potrjuje;
c) določa, koliko naj bo v posameznem podjetju 

volišč;
d) imenuje za vsako volišče poseben volilni 

odbor;
e) ugotovi izid volitev in ga razglasi in
f) vodi zapisnik o svojem delu.

13. Volilni odbor je sestavljen iiz treh članov; 
vodi volitve na svojem volišču, vodi zapisnik o svojem 
delu in izroči volilni material volilni komisiji.

Ali naj bo v posameznem podjetju eno samo ali 
več volišč in kje naj bodo volišča, se določi glede na 
število volivcev in oddaljenost posameznih obratov, 
delovišč in dragih enot, pazeč pri tem, da število 
volivcev na posameznem volišču po možnosti ne pre
korači števila 300.

14. Okrajno ljudsko sodišče odloča o pritožbah 
zaradi zavrnitve kandidatne liste ali zaradi nepravil
nosti posameznih volilnih pravil ali volitev kot takih.

b) Seznam volivcev

15. Da bi se ugotovila volilna pravica za volitev 
delavskega sveta, sestavi komisija za pripravo seznama 
volivcev v vsakem podjetju seznam volivcev, v katerega 
se vpišejo delavci podjetja, ki so po veljavnih pred
pisih sklenili delovno pogodbo, oziroma stalni delavci 
in pa ostali uslužbenci podjetja.

Delavci in uslužbenci, katerim do dneva volitev 
ali na dan volîtev preneha delovno oziroma uslužben- 
sko razmerje, kakor tudi tisti, ki so izgubili volilno 
pravico na podlagi sodbe sodišča, nimajo pravice gla
sovanja in se ne vpišejo v seznam volivcev.

V seznam volivcev, ki se sestavi v dveh izvodih, 
se volivci vpišejo po abecednem redu priimkov; vpiše 
se samo priimek, ime in očetovo ime.

Seznami volivcev morajo biti pripravljeni v vseh 
podjetjih najpozneje v treh dneh po razpisu volitev.

Seznam volivcev potrdijo vsi člani komisije za 
pripravo seznama volivcev.

16. V podjetjih, v katerih je več volišč, se sestavi 
za vsako volišče poseben seznam volivcev v dveh
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izvodih in se vanj vpišejo samo volivci, ki bodo gla
sovali na tem volišču.

17. Ko je  seznam volivcev sestavljen in potrjen, 
ga komisija za pripravo seznama volivcev razgrne na 
vpogled. Če ima podjetje več volišč, se na posamez
nem volišču razgrne samo seznam tistih volivcev, ki 
bodo glasovali na tem volišču.

18. Seznam volivcev ostane razgrnjen tri dni. Med 
tem časom ima vsakdo, ki je zaposlen v podjetju, pra
vico podati ugovor, bodisi zato, ker on sam ali kdo 
drugi ni vpisan v seznam, ali pa zato, ker je vpisan. 
Poleg ugovora se lahko dajo tudi opozorila glede 
nepravilno napisanih imen.

Ugovor se lahko poda pismeno ali ustno katere
mukoli članu kombije za pripravo seznama volivcev. 
Član, kateremu je bil podan ustni ugovor, sestavi o 
tem zaznamek.

Komisija za pripravo seznama volivcev odloča o 
prejetih ugovorih; kolikor jih ne ugodi, jih pošlje v 
rešitev volilni komisiji.

c) Kandidature

19. Kandidatne liste za volitve članov delavskega 
sveta lahko postavi sindikalna organizacija, lahko pa 
tudi določeno število delavcev in uslužbencev pod
jetja, ki imajo volilno pravico.

20. Kandidatna lista, ki jo postavi sindikalna or
ganizacija, se določi na sestankih organizacije*, "pod
pišejo jo pa predsednik in tajnik in toliko predlaga
teljev, kolikor jih je določenih v 21. točki tega na
vodila.

Kandidatno listo, ki jo postavi določeno število 
delavcev in uslužbencev, morajo podpisati predla
gatelji.

21. V podjetjih, ikii imajo do i300 delavcev .in 
uslužbencev, mora število predlagateljev znašati naj
manj eno desetino celotnega števila delavcev in usluž
bencev podjetja, ki imajo volilno pravico, vendar z 
omejitvijo, da število predlagateljev v nobenem pri
meru ne more biti izpod 5. V podjetjih, ki imajo več 
kot 300 delavcev in uslužbencev, mora biti število 
predlagateljev vsaj enako številu članov delavskega 
sveta, ki naj se izvoli. Med predlagatelji morajo biti 
enakomerno zastopani delovni kolektivi posameznih 
obratov in drugih enot podjetja.

22. Za člana delavskega sveta more kandidirati 
samo oseba, ki je vpisana v seznam volivcev tistega 
podjetja.

Kandidati ne morejo biti' člani volilne komisije. 
Če kandidira član volilne komisije, se imenuje nov 
član volilne komisije.

23. Predlagatelji morajo predložiti' toliko kandi
datov, kolikor članov delavskega sveta se voli.

Sestava kandidatne liste mora biti taka, da je v 
njej ohranjeno sorazmerje med delavci, ki delaio v 
temeljni proizvodnji oziroma v temeljni gospodarski 
panogi, in drugimi delavci in uslužbenci podjetja v 
smislu odloka o opravljanju gospodarskih podjetij po 
delovnih kolektivih.

Na posamezni kandidatni listi ne more biti več 
kot polovica kandidatov, ki kandidirajo na kaki drugi 
kandidatni listi.

24. Kandidatne liste se morajo izročiti volilni ko
misiji najmanj 7 dni pred volitvami. Skupaj s kandi
datno listo se morajo predložiti tudi pismene, izje
moma pa dati tudi ustne izjave vseh kandidatov, da 
sprejemajo kandidaturo. Ta izjava je lahko tudi 
skupna.

Volilna komisija pregleda takoj po predložitvi 
vsako kandidatno listo, ki' ji je predložena, in ugotovi, 
ali je pravilno sestavljena, ali je na njej zadostno 
število kandidatov in ali imajo kandidati1 volilno 
pravico.

Če opazi volilna komisija pri pregledu kandidatn? 
liste kako nerednost, ne sprejme liste, 'temveč obvesti 
predlagatelje, v čem je nerednost, jim da navodila, 
kako naj jo odpravijo in jim sporoči, da morajo po
pravljeno listo izročiti najpozneje naslednji dan.

25. Če je kandidatna lista v redu, jo volilna ko
misija sprejme in zapiše na njo potrdilo, v katerem 
navede, kdo je listo oddal, katerega dne in ob kateri 
uri in da je lista v redu. Prav tako potrdilo izroči 
komisija tistim, ki so listo prinesli.

Če gre za kandidatno listo, ki ni bila v redu. 
pa je naknadno predložena, se njena pravilnost pre
soja samoi po tistih prejšnjih pomanjkljivostih, na ka
tere so bili predlagatelji opozorjeni' ob prvi pred
ložitvi.

Če kandidatna lista, ki se drugič predloži, niti 
to pot ni v redu, jo volilna komisija zavrne in navede 
razloge, zakaj ni v redu. Svojo odločbo napiše komisija 
na sami listi in jo nato vrne predlagateljem.

26. Pritožbo zaradi zavrnitve kandidatne liste 
lahko predloži vsak predlagatelj te liste. Pritožba se 
vloži neposredno pril okrajnem ljudskem sodišču v 24 
urah od tedaj, ko je bila zavrnjena lista vrnjena pred
lagateljem.

Po pritožbi zaradi zavrnitve kandidatne liste lahko 
sodišče razveljavi; odločbo volilne komisije, s katero 
je ta kandidatno listo zavrnila, in odloči, da se lista 
sprejme in potrdi, ali pa odredi, dai morajo predila- 
gateiji odpraviti pomanjkljivosti in listo izročiti volilni 
komisiji' v 24 urah.

Odločbo o pritožbi izda sodišče v 24 urah po 
prejemu pritožbe in jo pošlje volilni komisiji.

Zoper odločbo sodišča ni pritožbe.

27. Kandidatno listo, ki jo je potrdila volilna ko
misija ali okrajno ljudsko sodišče, razmnoži volilna 
komisija v potrebnem številu izvodov.

Potrjene kandidatne liste razobesi volilna komi
sija nia vseh tistih mestih, kjer se bo vršilo glasovanje, 
pa tudi na drugih mestih, ki so lahko dostopna' voliv
cem, in sicer najmanj 5 dni pred volitvami.

28. Ko je kandidatna lista dana na vpogled ali pa 
tudi že prej, se lahko predlaga njena dopolnitev z 
novimi kandidati za delavski svet, toda z omejitvijo, 
da število tako predloženih kandidatov ne sme pre- 
segatil tretjine celotnega števila kandidatov. Predlaga
telji take dopolnitve ne morejo biti osebe, ki so pred
ložile samo kandidatno listo, njihovo število pa mora 
znašati vsa|j polovico števila, ki je določeno v 21. točki 
tega pravilnika.

Tako dopolnitev kandidatne liste poltrdi volilna 
komisija in jo razobesi poleg kandidatne liste naj
pozneje en dan pred volitvami. Dopolnitev kandidatne 
liste mora biti izrecno označena kot dopolnitev.
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Proti odločbi volilne komisije, s katero se zavrne 
dopolnitev kandidatne liste, imajo predlagatelji pra
vico pritožbe na okrajno ljudsko sodišče.

(1) Glasovanje

29. Glasovanje za volitve delavskega svelta se vrši 
na voliščih, ki jih določi volilna komisija. Čas glasova
nja določi volilna komisija v soglasju s sindikalno or
ganizacijo, tako da lahko isti dan glasujejo delavci, ki 
delajo v posameznih izmenah; čas, ki je določen za 
glasovanje, praviloma ne sme biti daljši od 12 ur.

30. Pri glasovanju iin preštevanju glasov je na
vzoč po en zaupnik vsake kandidatne! liste.

31. Na dan pred volitvami alil pa na sam dan vo
litev, kar je odvisnoi od oddaljenosti, volišča, izroči vo
lilna komisija volilnemu odboru volilni malterial in 
seznam volivcev za tisto volišče. Volilni odbor vodi 
volitve na svojem volišču.

32. V sobi, v kateri se glasuje, mora biti miza z 
volilnim materialom, seznam volivcev, za vsako kan
didatno listo toliko glasovalnih listkov, kolikor je vo
livcev na tistem volišču, in volilna skrinjica, v katero 
spuščajo volivci glasovalne listke kandidatov liste, za 
katero glasujejo.

Na vsakem glasovalnem listu morajo biti vpisana 
tudi imena kandidatov tiste kandidatne liste, kakor 
tudi imena dopolnilnih kandidatov. Za vsako kandi
datno listo morajo biti pripravljeni posebni glasovalni 
listki. Vsi glasovalni listki morajo biti enake barve in 
velikosti.

33. V sobi, v kateri se glasuje, je treba urediti 
vsaj enega, po možnosti pa tudi več tako ograjenih 
prostorov, da se vanje ne more videti z druge strani 
sobe. V tem prostoru mora biti skrinjica za listke, ki 
se odvržejo, izdelana tako, da je zagotovljena tajnost 
glasovanja.

34. Ko volivec vstopi v sobo, kjer se glasuje, po
ve svoje ime predsedniku volilnega odbora.

Predsednik se prepriča po seznamu volivcev, ali 
je volivec vanj vpisan, če ni vpisan, ga predsednik 
ne pustfci glasovati, razen če predloži potrdilo, da je 
vpisan v seznam volivcev drugega volišča istega pod
jetja.

Predsednik da volivcu po en glasovalni listek za 
vsako kandidatno listo ter ga pouči1, kako naj gla
suje.

35. S sprejetim glasovalnim, listkom ali listki, — 
če je več kandidatnih list, — vstopi volivec v ograjeni 
prostor. Glasovalne listke kandidatnih list, za katere 
noče glasovati, volivec uniči, obdrži pa glasovalni li
stek tiste kandidatne liste, za katero želi glasovati.

Na glasovalnem listku kandidatne liste, za katero 
želi glasovati, lahko volivec prečita imena oseb, za 
katere ne želi glasovati, in namesto njih napiše imena 
oseb, ki niso na listi!, za katere pa želi glasovati. Nato 
pregane glasovalni listek, stopi iz ograjenega prosto
ra in pristopi k mizi, kjer je predsednik. Volivec po
kaže predsedniku, da ima en sam glasovalni listek, 
in spusti listek v volilno skrinjico. Nato zapusti vo
lišče.

36. Če je volivec nepismen, lahko pride na volišče 
z drugo osebo, ki je pismena. V takem, primeru dovoli 
predsednik, da vstopi v ograjeni prostor z volivcem 
tudi ta oseba, vendar pa mora glasovalni listek spu
stiti v skrinjico volivec sam.

e) Ugotovitev izida glasovanja

37. Po končanem glasovanju prešteje volilni od
bor najprej, koliko volivcev je bilo na seznamu, koliko 
jih je vsega skupaj glasovalo, nato, koliko je vsaka 
posamezna kandidatna lista dobila glasov, in  končno, 
koliko glasov je na posamezni kandidatni listi dobil 
vsak posamezni kandidat. To ugotovi volilni odbor z 
zapisnikom, k i ga z drugim volilnim materialom pošlje 
volilni komisiji. •

38. Ko volilna komisija dobi material z vseh vo
lišč, ugotovi izid volitev po podatkih iz zapisnikov vseh 
volišč.

Če je v podjetju več volišč, sešteje volilna komi
sija vse glasove, ki so bili oddani' za vsako posamezno 
kandidatno listo in za vsakega posameznega kandi
data. Nato ugotovi1, kateri kandidati so izvoljeni. Izvo
ljeni so kandidati, ki imajo največ glasov na listi, ki 
je dobila večino glasov. Kateri kandidati so dobili naj
več glasov na tej listi, se ugotovi tako, da se zj liste, 
ki je dobila največ glasov, spišejo kandidati po vrsti 
glede na število dobljenih glasov, začenši s kandida
tom, ki je' dobil največ glasov. Za kandidate se štejejo 
tudi osebe, katerih imena so volivci sami napisali na 
glasovalne listke. Od tako razvrščenih kandidatov ve
lja za izvoljene toliko kandidatov z največ glasovi, ko
likor članov se voli v delavski svet.

Če dobita dva ali več zadnjih kandidatov enako 
število glasov, je pred drugimi izvoljen tisti kandidat, 
ki je vpisan na predloženi kandidatni listi.

39. Če je bilo postavljenih troje ali več list, pa no
bena ni dobila absolutne večine oddanih glasov, odre
di volilna komisija nove volitve najpozneje v osmih 
dneh za prvimi. Za ponovne volitve se lahko postavijo 
nove kandidatne liste.

40. Volilna komisija razglasi takoj izid glasovanja 
in izda vsakemu izvoljenemu kandidatu potrdilo o tem, 
da je izvoljen. O izidu glasovanja obvesti volilna ko
misija sindikalno organizacijo, ljudski odbor in direk
torja oziroma vodjo (lastnika) podjetja.

41. Pritožba zaradi nepravilnosti posameznih vo
lilnih opravil ali volitev kot takih se vloži neposredno 
pri okrajnem ljudskem sodišču v treh dneh po razgla
sitvi izida volitev.

Pritožbo lahko vloži izvršilni odbor pristojnega 
okrajnega ljudskega odbora, javni tožilec, sindikalna 
organizacija podjetja, pa tudi vsak kandidat in pred
lagatelj kandidatne liste.

Po pritožbi lahko sodišče razveljavi volitve na 
vseh voliščih ali pa samo na nekaterih, če so nepra
vilnosti mogle vplivati na izid volitev.

Sodišče izda svojo odločbo v 24 urah po prejemu 
pritožbe. Zoper njegovo odločbo ni več pritožbe.

Če sodišče razveljavi volitve, razpiše izvršilni 
odbor okrajnega ljudskega odbora ponovne volitve 
najpozneje v desetih dneh po prvih.
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IV. SKLICANJE PRVEGA ZASEDANJA 
DELAVSKEGA SVETA

42. Prvo zasedanje delavskega sveta skliče vod
stvo sindikalne organizacije podjetja najpozneje v de
setih dneh po volitvah.

43. Na svojem prvem zasedanju delavski svet:
a) pretresa poročilo predsednika volilne komisije

o volitvah, sklepa o pravilnosti volitev in potrdi man
date članov delavskega sveta,

to) izvoli predsednika sveta,

c) pretresa poročilo direktorja podjetja o doteda
njem delu podjeltja,

d) določi število članov delavskega upravnega 
odbora in

e) Izvoli delavski upravni odbor podjetja.

44. Za ugotovitev pravilnosti mandata svojih čla- 
no(V izvoli delavski svet iz svoje srede 3—5 člansko 
verifikacijsko komisijo.

Verifikacijska komisija preizkusi pravilnost po
trdil, iizdanih od volilne komisije po 40. točki tega 
navodila, in predloži svoje1 poročilo delavskemu sveltu, 
ki nato sklepa o njem.

45. Do izvolitve predsednika vodi prvo zasedanje 
delavskega sveta najstarejši član sveta.

46. Na vsakem zasedanju se izvolijo zapisnikarji 
in overovatelji zapisnika.

V. IZVOLITEV DELAVSKEGA UPRAVNEGA 

ODBORA PODJETJA

47. Člani delavskega upravnega odbora podjetja 
se izvolijo po kandidatnih listah. Kandidatno listo ima 
pravico predložiti desetina članov delavskega sveta.

Na vsaki kandidatni listi mora biti toliko kandi
datov, kolikor članov delavskega upravnega odbora 
naj se izvoli, in enako število namestnikov.

Najmanj tri četrtine kandidatov za člane delav
skega upravnega odbora in. za namestnike morajo bit; 
delavci, ki delajo neposredno v proizvodnji oziroma 
v temeljni gospodarski panogi podjetja.

V podjetjih, v katerih temeljna panoga ni pro
izvodna, prevozna in podobna, temveč komercialna 
in podobna,, se štejejo za delavce v smislu drugega 
odstavka 21. člena odloka o upravljanju gospodarskih 
podjetij po delovnih kolektivih tiste osebe, ki delajo 
neposredno v temeljni panogi gospodarstva podjetja, 
ne glede na to. ali so delavci ali uslužbenci.

48. Predsednik delavskega sveta ne more biti 
kandidat za člana delavskega upravnega odbora.

49. Delavski svet si izvoli volilno komisijo treh 
svojih članov, ki vodi volitve za člane delavskega 
upravnega odbora.

Glasovanje za člane volilne komisije je javno z 
dviganjem rok, kolikor delavski svet ne sklene din
gače.

50. Volilna komisija pojasni članom delavskega 
sveta, da ima desetina Članov delavskega sveta pravico 
predlagati kandidatno listo za volitev članov delavske
ga upravnega odbora, in jih nato pozove, naj predlo
žijo kandidatne liste.

Predsednik delavskega sveta lahko prekine sejo, 
da se sestavijo in predložijo kandidatne liste.

51. Na kandidatni listi morajo biti najprej napi
sana imena kandidatov, ki so delavci v proizvodnji 
ozilroma v temeljni panogi podjetja, za njimi pa imena 
drugih kandidatov.

52. Po izročitvi ene ali več kandidatnih list jih 
volilna komisija pregleda iin ugotovi, ali so pravilno 
sestavljene, to je, ali jih je podpisala najmanj desetina 
članov delavskega sveta in ali so v skladu z 21. členom 
odloka o upravljanju gospodarskih podjetij po delov
nih kolektivih.

53. Kandidatne liste, ki ne ustrezajo predpisanim 
pogojem, vrne volilna komisija takoj predlagateljem, 
da jih spremenijo oziroma dopolnijo.

Če pride glede pravilnosti predložene kandidatne 
liste do nesoglasja med predlagatelji liste in volilno 
komisijo, odloči o tem delavski svet.

54. Ko volilna komisija ugotovi pravilnost predlo
ženih kandidatnih list, objavi kandidatne liste iin ime
na kandidatov. Če posamezni kandidati ne sprejmejo 
kandidature, pozove volilna komMja predlagatelje, 
naj kandidatno listo dopolniljoi.

55. Za tem lahko dvajsetina članov delavskega 
sveta, a najmanj 5 članov, predloži dopolnitev kandi
datne liste, toda z omejitvijo, da predloženo število 
dopolnilnih kandidatov ne more presegati tretjine 
celotnega števila kandidatov. V dopolnitvi kandidatne 
liste se namesto kandidata s predložene kandidatne 
liste postavi drug kandidat, toda tako, da morei priti 
namesito kandidata, ki je zaposlen neposredno v pro
izvodnji oziroma v temeljni gospodarski panogi pod
jetja, samo prav tak kandidat.

Po predloženi dopolnitvi kandidatne liste- ugo
tovi volilna komisija pravilnost liste po prednjih toč
kah in objavi dopolnitev liste.

56. Dokončno postavljene kandidatne liste z mo
rebitnimi dopolnitvami obesi volilna komisija na jasno 
viden način v prostoru, v katerem je seja delavskega 
sveta, označujoč jih z zaporednimi številkami po vrsti, 
kakor so bile predložene.

57. Glasuje se z glasovalnimi listki.

Na vsakem glasovalnem listku morajo biti napi
sana imena kandidatov posamezne kandidatne liste, 
kakor tudi imena dopolnilnih kandidatov. Za vsako 
kandidatno listo morajo biti pripravljeni posebni gla
sovalni listki, ki pa morajo biti enake barve im ve
likosti'. Volilna komisija razdeli vsem navzočim čla
nom delavskega sveta vsakemu po en glasovalni listek 
za vsako kandidatno listo.

58. Za glasovanje velja način, ki je predpisan za 
izvolitev delavskega sveta, s pristavkom, da morajoi 
volivci namesto prečrtanega kandidata — delavca v 
proizvodnji oziroma temeljni gospodarski panogi — 
postaviti samo enakega drugega delavca. Če se ravna 
drugače, se glas, ki je bil dan za takega kandidata, 
ne upošteva. V ostalem delu §e glasovalni listek ve
ljaven.

59. Po končanem glasovanju prešite j e volilna ko
misija glasovalne listke in ugotovi, koliko glasov je 
bilo oddanih za vsakega posameznega kandidata.

Izvoljeni so kandidati, kiil imajo največje število 
glasov na listi, ki je debila večino.
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Ce dobi dvoje ali več kandidatov enako število 
glasov, se zanje ponovijo volitve.

Izid glasovanja objavi volilna komisija na ta 
način, da, prebere imena izvoljenih kandidatov in na- 
mesttnikov.

60. V zapilsnik seje delavskega sveta se zapišejo 
tile podatki o izvolitvi članov delavskega upravnega 
odbora: imena članov volilne komisije, število navzočih 
članov delavskega sveta, koliko članov delavskega sve
ta je glasovalo, koliko glasov so dobili posamezni! kan
didati, kateri kandidati so izvoljeni, morebitni ugovori 
zoper nepravilnost volitev.

Svet izda izvoljenikn kandidatom potrdilo o izvo
litvi za člana delavskega upravnega odbora, ki ga 
podpiše tudi predsednik delavskega sveta.

VI. IZROČITEV GOSPODARJENJA Z JAVNIM 

PODJETJEM DELOVNEMU KOLEKTIVU

61. Po končanih volitvah prevzame delavski uprav
ni odbor dolžnost gospodarjenja z javnim podjetjem v 
smfelu odloka. To' se izvrši na ta način, da poda 
direktor javnega' podjetja delavskemu upravnemu od
boru materialno in finančno stanje podjetja, pregled 
osnovnih in obratnih sredstev, bančnih računov pod
jetja, odstotek izvršitve plana v finančnih in material
nih pokazateljih itd. Poleg tega razloži direktor pod
jetja tudi težave in pozitivne uspehe v dotedanjem 
gospodarjenju s podjetjem.

O tem se vodi zapisnik, ki ga potrdita delavski 
upravni odbor in direktor javnega podjetja.

Nato skliče predsednik delavskega sveta najpo
zneje v 8 dneh zasedanje delavskega sveta, na kate
rem po dasta delavski upravni odbor in direktor jav
nega podjetja poročilo o poteku prevzema dolžnosti.

Prevzem dolžnosti po delavskem upravnemi od
boru je dokončen, koi ga potrdi delavski: svet podjetja.

V II. PREVZEM PRAVIC IN DOLŽNOSTI V ZASEB
NIH PODJETJIH PO DELOVNIH KOLEKTIVIH

 ̂ 62. Lastnik zasebnega podjetja ali njegov poob
laščenec seznani delavski upravni odbor z material
nim in finančnim stanjem podjetja, z izvrševanjem 
plana v finančnih in materialnih pokazateljih ter z 
ostalim poslovanjem podjetja.

0 tem se vodi zapisnik, ki ga potrdita delavski 
upravni odbor in lastnik zasebnega podjetja oziroma 
njegov pooblaščenec.

Nato skliče predsednik delavskega sveta najpo
zneje v 8 dneh delavski svet, na katerem poda de
lavski upravni odbor potek prevzema dolžnosti.

Prevzem dolžnosti po delavskem upravnem odbo
ru je dokončen, ko ga potrdi delavski svet podjetja.

V III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. V podjetjih, v katerih je zaposlenih do 30 
delavcev in uslužbencev, to je v katerih sestavlja de
lavski svet ves delovni kolektiv, se svet sestane v 
roku, ki ga določi izvršilni odbor okrajnega ljudskega 
odbora, toda najpozneje do 25. marca 1951.

Na tem zasedanju se izvršijo volitve delavskega 
upravnega odbora in izročitev gospodarjenja oziroma 
prevzem souprave s podjetjem po določbah točk 47.— 
62. tega navodila.

64. Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora 
lahko za podjetja z manj kot 60 delavci in uslužbenci 
odredi krajše roke za posamezna volilna opravila, ki 
so določena s tem navodilom, vendar pa miora od 
razpisa volitev do dneva volitev preteči najmanj 5 dni.

65. To navodilo stopi v veljavo istočasno z odlo
kom o upravljanju gospodarskih podjetij po delovnih 
kolektivih.

Koper, dne 10. februarja 1951.

V. d. tajnika: 
Alfonz Dolhar 1. r.

Predsednik: 
Julij Beltram 1. r.

Sodne objave
Cons II I  283/1-6

V zadružnem registru tuik. sodišča se dovoljuje vpis novo  ̂
ustanovljene Kmetijske obdelovalne zadruge »9. maj« z o. z. 
iz Vanganela.

Dan vpisa: 10. 11. 1950.
Na podlagi zapisnika ustanovnega občnega zbora članov 

imenovane zadruge z dne 28.12.1949 se vpiše:
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »9. maj« z o. z.
Sedež: Vanganel.
Okoliš: KLO Vanganel.
Trajanje: 20 let, ta doba se lahko po sklepu občnega 

zbora skrajša ali podaljša.

Naloga zadruge je: da s skupnim delom in s skupnimi 
proizvajalnimi sredstvi organizira zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in visoko pro
duktivnostjo dela na podlagi moderne znanosti in tehnike, 
da tako poveča donos zemljišča in živine, zmanjša proizva
jalne stroške in s tem doseže večjo korist za poedince kakor 
tudi za skupnost.

Zadruga nabavlja vse potrebščine za svoje člane, za 
skupno obdelovanje zemlje in živinorejo, skrbi za zdravstveno 
stanje članov in za njihovo strokovno izpopolnjevanje.

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišnice, 
kot članski delež, v zadrugo vložena zemlja ostane njihova 
last. Članski delež znaša 150 din, vsak član mora vplačati 
toliko deležev, kolikor določi občni zbor. Na denarni delež se

ne izplačujejo obresti, niti dividende. Za obveznosti zadruge 
odgovarjajo člani s petkratnim zneskom vpisanih denarn h 
deležev.

Redni občni zbor se skliče vsako- leto najpozneje do
1. februarja. Vabilo na. občni zbor mora biti razglašeno na 
razglasni deski zadruge najmanj 8 dni pred sestankom, do
stavljeno pa mora biti tudi vsem KLO, v območju katerih 
zadruga posluje ter okrajni zadružni poslovni zvezi.

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 članov, vštevši pred
sednika in podpredsednika, ter je izvoljen za dobo enega leta. 

Število namestnikov upravnega odbora določi občni zbor.

Zadrugo predstavljata in-zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega sme nadomestovati tudi 
uslužbenec zadruge, ki ga za tó s privolitvijo občnega zbora 
pooblaisti upravni odbor.

Člani upravnega odbora so:

Krmac Stanko iz Centurija 278, predsednik,
Kozlovič Peter iz Centurija 310, podpredsednik,
Gunjač Milko iz Kalizburga 38,
Babič Amalija iz Vanganela 233 in 
Muženič Marjan iz Potoka 213, člani,

a namestnika:

Krmae Emil iz Vanganela 242 in 
Babič Angel iiz Centurija.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 10. novembra 1950.
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Cons II I  259/2
V zadružnem registru tukajšnjega sodišča se pri Ljud

ski konzumni zadrugi iz Kopra dovoljuje vpis sprememb:
Dan vpisa: 2. 2. 1950.
I. Na podlagi zapisnika rednega občnega zbora članov 

imenovane zadruge z. dne 14. 5. 1949 se vpiše:
a) Zadružni delež znaša 150 din, za družinske člane za- 

drugarjev pa po 30 din.
Deleži ne donašajo obresti, niti dividend.
b) Novi člani upravnega odbora so:
Favento Anton, Koper, blagajnik,
Milkovič Josip,
Primožič Avgust,
Gerženič Milan,
Kavrečič Rajmund, člani; 
namestnika:
Mahnič Karel in 
Padovan Manlio.
c) Izbrišejo se pa tile:
Mahnič Karel, ‘blagajnik,
Vergerijo Sergej,
Novel Jožef,
Kancler Viljem in 
Štefe Peter, člani.
d) Vpiše se polog bilance za leto 1948.
II. Po uradni dolžnosti se pa dopolni odločba tukaj

šnjega sodišča z dne 8. 4. 1949 pod Cons I I I  259/1 tako, da 
se k besedilu »Ljudska konzumna zadruga v Kopru« doda: 
z, z o. j.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 2. februarja 1950

Cons II I  224/3—2
V zadružnem, registru tuk. sodišča se pri Kmetijski na

bavno prodaJjni zadrugi r. z. z o. z. v Pobegih dovoljuje vpis 
sprememb :

Dan vpisa: 14. 10. 1950.
Na podlagi zapisnika rednega občnega zbora članov ime

novane zadruge od 30. 4. 1950 se vpiše:
Besedilo: Kmetijska zadruga z o, z. v Pobegih,
Okoliš: področje krajevnih ljudskih odborov Pobegi in 

čežarji.
Novi člani upravnega odbora so:
Brajnik Rinaldo pok. Karla iz Pobegov 28, predsednik, 
Pečarič Srečko pok. Rudolfa iz Pobegov 99. tajnik, 
Dobrin j a Rudolf od Josipa iz Pobegov 17 in 
Vatovec Silvij od Nadala iz čežarjev 37 — člana ter 
namestnika:
Bordon Ernest in 
Bertok Nazarij.
Izbrišejo se:
Kavrečič Nikazij, predsednik,
Jakomin Viktor, tajnik,
Kavrečič Nazarij, in 
Jakomin Josip, člana ter 
namestnika :
Bordon Marij in 
Jakomin Ivan.
Vpiše se polog bilance za 1. 1949.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 14. oktobra 1950.

Cons II I 224/2—5

V zadružnem registru tuk. sodišča se pri Nabavno pro
dajni zadrugi z o. z. v Pobegih dovoljuje vpis sprememb:

Dan vpisa: 8. 1. 1951.
Na podlagi zapisnika rednega občnega zbora članov 

imenovane zadruge od 13. 3. 1948 se vpiše:
Besedilo: Kmetij'ska nabavno prodajna zadruga v Po

begih, r. z. z o. z.
Okoliš: področje krajevnega ljudskega odbora čežarji. 
članski delež znaša 150 din, a za rodbinske člane 

zadrugarjev pa po 30 din.
Novi člani upravnega odbora so:
Kavrečič Nikazij od Ivana, Sv. Anton 94, predsednik, 
Jakomin Viktor pok. Ivana, Pobegi 8. tajnik,

Bertok Paveli pok. Petra, Pobegi 42, blagajnik,
Kavrečič Nazarij pok. Andreja, Sv. Anton 53 in 
Bertok Benedikt pok. Antona iz Čežarjev 55, člani ter 
namestnika :
Bordon Marij in 
Jakomin Ivan.
Izbrišejo se pa:
Vatovec Joahim. predsednik,
Rodela Vladimir, tajnik,
Dobrinja Atili j, blagajnik ter 
Kavrečič Nikaz in 
Bertok Pavel, člana.
Vpiše se polog bilance za 1. 1948.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 14. oktobra 1950.

Cons II I 255/3
V zadružnem registru tuk. sodišča ' se pri Kmetijski 

nabavno prodajni zadrugi z o. z. Nova vas dovoljuje vpis 
sprememb :

Dan vpisa: 12. 1. 1951.
Na podlagi zapisnika rednega občnega zbora članov 

imenovane zadruge z dne 25. 3. 1950 se vpiše:
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. z. v Nòvi vasi.
Novi člani upravnega odbora so:
Pribac Mihael od Mihaela iz Nove vasi, blagajnik in 
Kerin Jožef iz Krkavč 24, član ter 
namestnika :
Kleva Mirko iz Krkavč in 
Grižon Mihael iz Sv. Petra.
Izbrišejo se pa:
Mahnič Matija, blagajnik in 
Grižon Valerij, član ter 
namestnika :
Pucer Matija in 
Kerin Jožef.
Vpiše se polog bilance za dobo od 1. 5. do 31. 12. 1949.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 4. decembra 1950.

R 322. 390, 409/50

Pogrešajo se spodaj navedene osebe:

iz narodnoosvobodilne borbe:
Križman (Anton) Zdenko, sin Karla in Marije rojene 

Babič, rojen 1. januarja 1914 pri Sv. Antonu, okraj Koper, 
kmečki sin pri Sv. Antonu št. 122;

z ruske fronte:
Jerman Just, sin Matije in Ivane rojene Jerman, rojen

8. oktobra 1914 v Glemu, kmečki sin v Glemu št. 34 (180), 
okraj Koper;

Jerman Franc, sin Ivana in Marije rojene Jerman, 
rojen 16. decembra 1922 v Glemu, kmečki sin v Glemu štev. 
57 (12).

Na predlog svojcev se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtve. Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanih kaj znano, 
se poziva, naj tó nemudoma sporoči temu sodišču.

Po 1. 5. 1951 bo sodišče na ponovni predlog odločilo
o razglasitvi za mrtve.

Okrajno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 15. januarja 1951.

R 93/51—2

Marancin Ivan od Andreja in Ane Vižintin, rojen 27. 
maja 1920 v Gonjačih 15, Truške, KLO Marezige, je odšel 
1943 k partizanom in je baje padel decembra 1944 v bližini 
hrvatske meje.

Na predlog očeta Marancina Andreja se uvede posto
panje za razglasitev za mrtvega. Vsakdo ,̂ ki mu je o usodi 
pogrešanega kaj znano, se poziva, naj o tem poroča sodišču.

Po 15. maju 1951 bo sodišče brez ponovnega predloga 
odločilo o razglasitvi za mrtvega.

Okrajno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 29. januarja 1951.
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U R A D N I  L I S T
ISTRSKEGA O K R O Ž N E G A  LJUDSKEGA O D B O R A

LETO V Koper, dne 5. marca 1951 ŠTEV. 2

VSEBINA:

ODLOKI ISTRSKEGA OKROŽNEGA LJUDSKEGA OD
BORA

5. Odlok o sestavi in izvajanju proračuna
6. Odlok o vzdrževanju stanovanjskih poslopij
7. Odlok o splošnem zaključnem računu Istrskega okrožja 

za leto 1949
8. Odlok o podaljšanju roka priglasitve za pridobitev inva

lidskih pravic
9. Odlok o razglasitvi gradnje laboratorija za kemične po

skuse z 'mlekom v Izoli za obče koristno delo
PREDPISI IZVRŠILNEGA ODBORA ISTRSKEGA OKROŽ- 

NEGA LJUDSKEGA ODBORA
10, Odredba o spremembah odredbe o ustanovitvi strokovnih šol

11. Odredba o prepovedi klanja juncev in telic

12. Odredba o spremembi odredbe o popisu živine, perutnine 
in  čebelnih panjev v Istrskem okrožju

13. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o potnih 
in selitvenih stroških javnih uslužbencev

14. Odločba o roku, v katerem morajo trgovske družbe spre
meniti in predložiti v odobritev svoja pravila

ZAPISNIK X. REDNEGA ZASEDANJA IOLO Z DNE 
4. JUN IJA  1950

ZAPISNIK I. REDNEGA ZASEDANJA IO IO  Z DNE 
4. JUN IJA  1950

SODNE OBJAVE IN OGLASI

Odloki Istrskega okrožnega ljudskega odbora

5.

Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA in STO 
z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom Po
verjeništva PNOO za Slovensko Primorje in Oblastne
ga ljudskega odbora za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

o sestavi in izvajanju proračuna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V Istrskem okrožju ima vsak ljudski odbor svoj 
proračun, s katerim si zagotovi finančna sredstva, po
trebna za opravljanje svoje po obstoječih predpisih 
določene pristojnosti.

Proračuni vseh ljudskih odborov sestavljajo sploš
ni proračun Istrskega okrožja.

2. člen

Splošni proračun Istrskega okrožja je načrt za 
ustvaritev enotnega sklada denarnih sredstev in načrt 
za uporabo teh sredstev v soglasju z okrožnim gospo
darskim planom za gospodarsko zgraditev, za mate
rialno, kulturno in socialno povzdigo ljudskih množic 
ter za vzdrževanje aparata ljudske oblasti in uprave.

Splošni proračun Istrskega okrožja ne zajema 
lastnih sredstev gospodarskih podjetij ljudskih odbo
rov, s katerimi ta podjetja samostojno razpolagajo).

3. člen

Splošni proračun Istrskega okrožja obsega pro
račun Istrskega okrožnega ljudskega odbora in zbi
ralne zneske splošnih proračunov okrajev Koper in 
Buje.

4. člen

Proračun Istrskega okrožnega ljudskega odbona 
obsega predračune vseh okrožnih organov, uradov in 
zavodov.

Splošna proračuna okrajev Koper in Buje obse
gata proračuna okrajnih ljudskih odborov Koper in 
Buje ter zbiralne zneske proračunov krajevnih (mest
nih) ljudskih odborov v območju teh okrajev.

5. člen

Splošni proračun Istrskega okrožja sprejme za 
eno leto s finančnim odlokom Istrski okrožni ljiudski 
odbor na predlog svojega izvršilnega odbora.

Splošna proračuna okrajev Koper in Buje sprej
meta na predlog svojih izvršilnih odborov za vsako 
leto okrajna ljudska odbora Koper in Buje s finančnim 
odlokom v okviru splošnega proračuna Istrskega 
okrožja.

Proračune krajevnih (mestnih) ljudskih odborov 
sprejemajo s finančnim odlokom ti ljudski odbori na 
predlog svojih izvršilnih odborov v okvira splošnega 
proračuna okraja! Predlog krajevnega (mestnega) pro
računa mora poprej obravnavati zbor volivcev tistega 
kraja (mesta).

6. člen

Vsi dohodki in izdatki ljudskih odborov, njihovih 
uradov in zavodov, izvirajoči s kakršnekoli podlage,

rtomir, Koper.
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pa najsi bodo katerekoli vrste, morajo biti predvideni 
v predračunih dohodkov in izdatkov ustreznega pro
računa.

Postavke dohodkov in izdatkov v proračunu mo
rajo biti stvarne.

7. člen

Vsak ljudski odbor mora svoje proračunske iz
datke spraviti v ravnotežje s svojimi dohodki.

Če se nujni in z načrtom določeni izdatki ne mo
rejo pokriti z lastnimi dohodki, se v proračunu višjega 
ljudskega odbora določi kritje za primanjkljaj.

8. člen

Če po sprejemu proračuna izidejo med proračun
skim letom predpisi, ki zmanjšajo dohodke ali pove
čajo izdatke, določene s proračunom, se morajo s temi 
predpisi obenem zavarovati viri dohodkov, s katerimi 
se nadomestijo zmanjšani dohodki ali pokrijejo pove
čani izdatki.

9. člen

Če s proračunom potrjeni izdatki ne zadostujejo 
ali če se med proračunskim letom pokaže potreba po 
izrednih izdatkih, ki v proračunu niso predvideni, sme 
izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
oziroma izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora 
dovoliti, da se nezadostno predvideni izdatki kasneje 
povečajo. Taki izredni izdatki gredo v breme prora
čunske rezerve, ki se s primernim zneskom določi 
vsako leto v proračunu okrožnega oziroma Okrajnega 
ljudskega odbora.

10. člen

Če se proračun za prihodnje leto ne izda pravo
časno, se začasno finansiranje opravlja na podlagi 
proračunskega predloga za prihodnje leto, vendar 
največ tri mesece.

Začasno finansiranje po prednjem odstavku tega 
člena potrdi izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora za proračun Istrskega okrožnega ljud
skega odbora ter za proračune okrajnih in krajevnih 
^mestnih) ljudskih odborov.

11. člen

Proračunsko in računsko leto se začne 1. januarja 
in se konča 31. decembra. Vendar se lahko obveznosti, 
ki so nastale do všetega 31. decembra, pa do tega dne 
niso bile poravnane, poravnajo v breme proračuna do
31. januarja prihodnjega leta.

II. SESTAVLJANJE PRORAČUNA

12. člen

Zaradi sestave splošnega proračuna Istrskega 
okrožja pošljejo krajevni (mestni) ljudski odbori 
načrte svojih proračunov izvršilnemu odboru svojega 
ljudskega odbora, ta pa izvršilnemu odboru Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

Poverjenik za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora določi roke, kdaj se morajo predložiti 
predlogi proračunov ljudskih odborov.

LETO IV. - ŠT. 2

13. člen

Vsak proračun se sestavi na podlagi predloga 
proračuna ustreznega ljudskega odbora in predraču
nov dohodkov in izdatkov'njegovih uradov in zavodov, 
ki pridejo v okvir tega proračuna.

14. člen

Izdatki v proračunu se razčlenijo po razdelkih, 
delih, poglavjih, partijah in pozicijah, dohodki pa po 
delih, razdelkih, partijah in pozicijah.

a) Razdelitev dohodkov na proračune

15. člen

V proračunu se smejo določiti samo tisti dohodki, 
ki imajo svojo podlago v item odloku ali v drugih prav
nih predpisih.

Pri sestavi proračuna Istrskega okrožnega ljud
skega odbora se sme del okrožnih dohodkov odstopiti 
v določenem odstotku okrajnima ljudskima odboroma. 
Okrajna ljudska odbora smeta prii sestavi svojih pro
računov odstopiti del okrožnih ali svojih dohodkov 
v določenem odstotku krajevnim (mestnim) ljudskim 
odborom svojega območja.

16. člen

Viri za dohodke proračuna Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora so: dohodki uradov in  zavodov Istr
skega okrožnega ljudskega odbora, davek od prometa 
proizvodov in storitev in drugi viri okrožnih dohodkov.

17. člen

Viri za dohodke proračunov okrajnih ljudskih 
odborov so: dohodki uradov in zavodov okrajnega 
ljudskega dbora, takse, davek od dohodka, davek od 
dediščin in daril, del okrožnih dohodkov, ki se zbirajo 
v njihovem območju, v odstotku, ki se za vsako leto 
določi v finančnem odloku Istrskega okrožnega ljud
skega odbora, ter drugi viri okrajnih dohodkov.

18. člen

Viri za dohodke proračunov krajevnih (mestnih) 
ljudskih odborov so: dohodki uradov in zavodov kra
jevnega (mestnega) ljudskega odbora, del okrajnih 
oziroma okrožnih dohodkov, ki se pobirajo v njihovem 
območju, v odstotku, ki se za vsako leto določi v 
finančnem odloku okrajnega ljudskega odbora, ter 
drugi viri krajevnih (mestnih) dohodkov.

19. člen i

S presežkom dohodkov, ki se dosežejo nad pred
videnimi dohodki v proračunu Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora, razpolaga izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora po dopolnilnem prora
čunu, ki ga na predlog svojega izvršilnega odbora 
pozneje potrdi Istrski okrožni ljudski odbor.

S polovico presežka, ki se dosežejo nad dohodki, 
kot so predvideni v proračunih nižjih ljudskih odborov, 
razpolagajo izvršilni odbori teh ljudskih odborov po 
dopolnilnem proračunu, ki ga na njihov predlog potrdi 
višji ljudski odbor.
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20. člen

Pomanjkanje blagajniške gotovine za izvajanje 
proračuna, ki nastane zaradi neenakomernega priteka
nja dohodkov v primeri z izdatki, se sme kriti s poso
jilom višjega proračunskega organa. Izvršilni odbor 
istrskega okrožnega ljudskega odbora in izvršilna od
bora okrajnih ljudskih odborov smejo v ta namen najeti 
kratkoročno notranje posojilo pri kreditnih zavodih 
Istrskega okrožja. Rok vrnitve takega posojila ne sire 
presegati proračunske dobe, v kateri je bilo posojilo 
najeto.

b) Predračun uradov in zavodov ljudskili odborov

21. člen

Uradi in zavodi ljudskih odborov se finansirajo 
na podlagi svojega predračuna dohodkov in izdatkov.

Predračuni uradov in zavodov ljudskih odborov 
obsegajo vse njihove dohodke in izdatke, ki se 
navedejo v proračunu ljudskega odbora v kosmatih 
zneskih.

22. člen

Uradi in zavodi ljudskih odborov predložijo pred
log svojega predračuna javnemu organu, pod čigar 
neposrednim vodstvom so. To organ sestavi predlog 
za predračun vseh svojih uradov im zavodov in ga 
pošlje v pregled pristojnemu poverjeniku za finance.

23. člen

Gospodarski zavodi ljudskih odborov razpolagajo 
samostojno s svojimi dohodki, ki so predvideni v pred
računu. S polovico presežka dohodkov, ki so bili do
seženi nad predvidenimi dohodki, razpolagajo ti za
vodi na podlagi dopolnilnega predračuna, ki ga potrdi 
javni orgam, pod katerega vodstvo spadajo.

III. IZVAJANJE PRORAČUNA

24. člen

Proračuni se izvajajo po tromesečnih planih.
Tromesečme plane predlagajo odredbodajalci1, se

stavljajo jih pristojni poverjeniki za finance izvršilnih 
odborov ljudskih odborov, potrjujejo pa jih izvršilni 
odbori ljudskih odborov.

25. člen

Proračun izvajajo odredbodajalci in računodajalci.
Glavni odredbodajalci za izvajanje proračuna so 

izvršilni odbori ljudskih odborov.
Višji odredbodajalci za izvajanje proračuna so: 

predsedmik, tajnik, poverjeniki in predsedniki komisij 
izvršilnega odbora Istrskega Okrožnega ljudskega od
bora in okrajnih ljudskih odborov, višji javni tožilec, 
predsednik okrožne javne arbitraže ter tajnik in pred
sednik krajevnh (mestnih) ljudskih odborov. Ti od
redbodajalci so odgovorni za izvajanje predračuna do
hodkov in izdatkov svojih poverjeništev, komisij, pod
rejenih uradov in zavodov.

Odredbodajalci so voditelji posameznih uradov in 
zavodov Istrskega okrožnega ljudskega odbora in 
okrajnih ljudskih odborov, ki imajo svoj samostojni 
predračun v okviru proračuna javnega organa, pod 
katerega vodstvo spadajo.

Odredbodajalci so odgovorni za to, da se dosežejo 
dohodki in izdatki po njihovem predračunu kakor tudi 
da se izvajajo predračuni podrejenih uradov in za
vodov.

Višji odredbodajalci in odredbodajalci lahko de
loma prenesejo svojo odredbodajalno pravico na po
možne odredbodajalce.

Nižji odredbodajalci so za izvajanje proračuna ner 
posredno odgovorni višjim odredbodajalcem.

26. člen

Proračun se izvaja z angažiranjem kredita, z od
redbo za izplačilo po ugotovitvi, da je obveznost iz
polnjena, ter z izdajo plačilnega naloga.

Proračunski krediti se smejo angažirati samo v 
mejah potrjenih kreditov. Odredbe im nalogi za izpla
čilo se smejo izdajati samo v mejah tromesečnih planov.

27. člen

Vsi organi javne uprave in zavodi so dolžni v 
celoti in o pravem času izvršiti svoje obveznosti do 
proračuna in smejo določene izdatke porabiti v pred
videne namene ter v dovoljenih mejah.

Neizvršitev obveznosti pomeni kršitev proračunske 
discipline. Za kršitev proračunske discipline zadene 
odgovorne uradne osebe disciplinska in materialna 
odgovornost, kolikor dejanje ali opustitev nima znakov 
sodno kaznivega dejanja.

0 kršitvi proračunske discipline sme poverjenik 
za finance Istrskega okrožnega ljudskega odbora usta
viti finansiranje iz proračuna v celoti ali deloma.

28. člen

Napačno vplačani ali preveč vplačani dohodki se 
povrnejo med letom na podlagi odloka o povračilu, ki 
ga izda pristojni poverjenik za finance.

29. člen

S proračunsko rezervo razpolagajo glavni odred
bodajalci.

Glavni odredbodajalec lahko prenese svojo pra
vico do razpolaganja s proračunsko rezervo na svojega 
poverjenika za finance.

30. člen

Depoziti so sredstva, ki so začasno položena pri 
uradih ali zavodih. Ob nastopu določenega pogoja se 
morajo vrniti upravičencu. Če upravičenec ne dvigne 
depozita v enem letu od dneva, ko prejme odlok o 
njegovi vrnitvi, se depozit vknjiži v korist dohodkov 
tistega proračuna, v katerega je vključen urad ali 
zavod, ki vodi depozit.

Za hrambo depozitov in pravilno razpolaganje z 
njimi kakor tudi za pravilno vodstvo evidence o de
pozitih so odgovorni pristojni odredbodajalci.

IV. KONTROLA IN REVIZIJA IZVAJANJA 
PRORAČUNA

31. člen

Splošno kontrolo nad izvajanjem vseh proračunov 
v Istrskem okrožju opravljajo poverjenik za finance 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora in organi splošne 
kontrole.
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V. ZAKLJUČNI RAČUN

32. ölen

Po preteku proračunskega leta se sestavi zaključni 
račun za vsak proračun posebej.

Zaključni račun za preteklo proračunsko leto se 
predloži obenem z načrtom proračuna za prihodnje 
leto.

Zaključni račun o izvedbi splošnega proračuna 
Istrskega okrožja sestavi poverjenik za finance Istr
skega okrožnega ljudskega ‘odbora in ga predloži v 
pretres svojemu izvršilnemu odboru; ta ga nato pred
loži v potrditev Istrskemu okrožnemu ljudskemu od
boru obenem s poročilom svojega poverjenika za fi
nance.

V ta namen predložijo nižji' ljudski odbori svoje 
zaključne račune višjim ljudskim odborom. V zaključ
ne račune višjih ljudskih odborov se vnesejo v zbi
ralnih zneskih zaključni računi nižjih ljudskih odborov 
in predložijo poverjeniku za finance Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Izvršilni odbor 'Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora je pooblaščen, da izda natančnejše predpise za 
izvajanje tega odloka.

Poverjenik za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora pa je pooblaščen, da predpiše metcide, 
elemente in  postopek pri sestavljanju proračunov, 
predračunov in zaključnih računov.

34. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.

Koper, dne 3. februarja 1951

Predsednik: 

Vjekoslav Diminié 1. r.

Tajnik:

Rado Pišot 1. r.

6.
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na STO 

z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom Pover
jeništva PNOO za Slovensko Primorje in Oblastnega 
ljudskega odbora za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

o vzdrževanju stanovanjskih poslopij

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Določbe tega od oka se uporabljajo za stanovanjska 
poslopja v Kopru, Izoli, Piranu, Bujah, Umagu, No
vigradu, Brtonigli, Semedeli, Portorožu in Strunjanu 
ter v tistih krajih in naseljih, ki jih določi poverjenik 
za lokalno gospodarstvo Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora, za stanovanjska poslopja v drugih krajih 
pa samo, če se oddajajo v najem.

2. člen

Za stanovanjska poslopja po tem odloku se šte
jejo poslopja, ki so v celoti ali deloma namenjena za 
stanovanja ali za poslovne prostore (pisarne, lokali

in podobno) ali se v ta namen uporabljaljo. Za stano
vanjska potslopja po tem odloku se ne štejejo čisto 
gospodarska poslopja (tovarniška in kmetijska poslop
ja, skladišča in podobno).

3. člen

Lastniki in uživalci stanovanjskih poslopij ter 
javni organi, ki opravljajo stanovanjska poslopja, ki so 
splošno ljudsko premoženje, kakor tudi najemniki in 
drugi uživalci stanovanjskih ali poslovnih prostorov, 
morajo vzdrževati stanovanjska poslopja oziroma sta
novanjske ali poslovne prostore z vsemi napravami 
in instalacijami v rabnem stanju in jih uporabljati tako, 
da se čimbolj obvaruje stanovanjski fond.

4. člen

Kdor poškoduje stanovanjsko poslopje ozir oni a 
stanovanjske ali poslovne prostore ali zanemarja svoje 
obveznosti glede vzdrževanja ali pravilnega uporablja
nja stanovanjskega poslopja oziroma njegovih prosto
rov. naprav in instalacij, odgovarja za storjeno škodo, 
v primerih, določenih v tem odloku ali drugih pred
pisih, pa tudi kazensko.

5. člen

Določbe tega odloka, ki'veljajo za lastnike, veljajo 
tudi za uživalce stanovanjskih poslopij, h katerim je 
šteti tudi zadružne in druge množične organizacije, ki 
so jim prepuščena v izkoriščanje stanovanjska poslopja 
iz splošnega ljudskega premoženja.

Določbe, ki veljajo za najemnike, se uporabljajo 
tudi za podnaljemnike stanovanjskih in poslovnih pro
storov ter za vse tiste, ki niso bili lastniki niti najem
niki ali podnajemniki, pa iz kakega drugega pravnega 
naslova uporabljajo stanovanjske ali poslovne prostore.

II. UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ

6. člen

Javni organ, ki mu je izročena uprava stanovanj
skega poslopja, ki je splošno ljudsko premoženje, 
imenuje upravitelja stanovanjskega poslopja. Upravi* 
telj opravlja zadeve redne uprave in je neposredno 
odgovoren za redno vzdrževanje in pravilno uporab
ljanje stanovanjskega poslopja, njegovih prostorov, 
naprav in instalacij.

Upravitelj se glede na obseg uprave imenuje lahko 
za eno ali več stanovanjskih poslopij.

če je uprava stanovanjskega poslopja, k i je sploš
no ljudsko premoženje, izročena skupno več javnim 
organom, imenujejo upravitelja ti javni organi spo-

• razumno.
7. člen

Javni organi, ki upravljajo stanovanjska poslopja, 
ki so splošno ljudsko premoženje, morajo v svojih 
predračunih oziroma finančnih planih podrobno izka
zati posebej- dohodke in posebej izdatke stanovanjske
ga poslopja, ki jim je dano v upravljanje.

8. člen

Zadružna in družbena organizacija, ki ima lastno 
stanovanjsko poslopje ali ji je dano v uporabo sta
novanjsko poslopje, ki je splošno ljudsko premoženje,

za
poli
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mora imenovati upravitelja poslopja, ki v mejah da
nega mu pooblastila opravlja zadeve redne uprave. 
Imenovanje upravitelja mora priglasiti pristojnemu 
organu krajevnega ljudskega odbora.

9. člen

Za redno vzdrževanje in pravilno uporabljanje 
stanovanjskih poslopilji, ki so lastnina zasebnih fizičnih 
ali pravnih oseb, so odgovorni lastniki oziroma njihovi 
zakoniti zastopniki.

10. člen

Upravitelj stanovanjskega poslopja, ki je splošno 
ljudsko premoženje, mora zlasti:

1. skrbeti za vzdrževanje poslopja' in pravočasno 
izvršitev tekočih popravil;

2. pripravljati in predlagati plane za večja po
pravila in finančne plane za poslopja, ki' jih upravlja;

3. skrbeti, da se za vsako poslopje vodita inventar 
in evidenca vseh potrebnih in izvršenih popravi], in 
dalje, da oh izselitvah najemniki in drugi stanovalci 
pustijo inventar na mestu v brezhibnem stanj'u;

4. skrbeti, da se poslopje obvaruje okvar in po
škodb, ter zavarovati poslopje proti požaru;

5. sklepati najemne pogodbe in paziti, da najem
niki in di-ugi stanovalci redno izpolnjujejo svoje ob
veznosti in pravilno uporabljajo najete prostore;

6. skrbeti za redno plačevanje davkov in javnih 
dajatev;

7. sklepati in razdirati delovne pogodbe s hišniki 
in nadzorovati njihovo delo;

8. redno dajati račun o svojem delu in opravljati 
vsa druga dela, ki so mu poverjena v zvezi z uprav
ljanjem poslopja.

Zadružne in družbene organizacije so odgovorne 
za to, da njihovi upravitelji (8. člen tega odloka) iz
polnjujejo naloge iz prednjega odstavka,

11. člen

Zaradi vzdrževanja poslopij, njihovih prostorov, 
naprav in instalacij, zaradi vzdrževanja reda in čistoče, 
zaradi požarne varnosti in podobno morajo javni organi 
ter zadružne in družbene organizacije oziroma njihovi 
upravitelji v večjih stanovanjskih poslopjih, ki so jim 
izročena v upravo ali v uporabo ali so njihova last, 
po potrebi in na zahtevo pristojnega organa krajevnega 
(mestnega) ljudskega odbora nastaviti hišnike.

Ein hišnik je lahko nastavljen tudi za več poslopij, 
ki; ležijo neposredno drugo poleg drugega.

Hišniku pripada kot del plače prosto stanovanje 
v poslopju, ki ga oskrbuje. Pravica do stanovanja pa 
ugasne, če je zaradi zanemarjenja svojih dolžnosti od
puščen ali če sicer preneha opravljati hišniško delo.

12. člen

Ljudski odbori, ki upravljajo večje število sta
novanjskih poslopij, lahko ustanovijo upravo ;in lokalna 
podjetja za upravljanje in vzdrževanje teh poslopij. 
Te uprave ali ta podjetja imenujejo potrebno število 
upraviteljev, ki so za svoje delo odgovorni neposredno 
upravniku oziroma direktorju.

13. člen

Ljudski odbori iz prednjega člena morajo ustano
viti lokalna gospodarska podjetja za izvrševanje po
pravil na stanovanjskih poslopjih ter njihovih napravah

in instalacijah tako za poslopja, ki so splošno ljudsko 
premoženje, kakor tudi za poslopja, ki so last zadružnih 
in družbenih organizacij ter zasebnih fizičnih in prav
nih oseb.

III. VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLOPIJ

14. člen

Lastniki, javni organi, ki upravljajo poslopja, in 
upravitelji stanovanjskih poslopij morajo stanovanjska 
poslopja ter stanovanjske prostore v njih izročiti na
jemnikom z vsemi instalacijami in napravami ter jih 
vzdrževati v rabnem stanju in ne glede na to, ali so 
oddani v najem ali ne, skrbeti v njih na čistočo in 
higieno.

Brez dovoljenja pristojnega organa krajevnega 
(mestnega) ljudskega odbora ne smejo odsvojiti ali 
demontirati tehničnih in sanitarnih naprav in insta
lacij.

15. člen

Če lastnik ali javni organ, ki upravlja poslopje, na 
najemnikovo zahtevo ne oskrbi pravočasno potrebnih 
manjših popravil, ki gredo v hjegovo breme, lahko 
najemnik z dovoljenjem pristojnega organa krajevnega 
(mestnega) ljudskega odbora oskrbi popravila na nje
gove stroške ter potrebne izdatke odbije od najemnine.

16. člen

Če najemniki ne morejo uporabljati najetih pro
storov ali grozi poslopju ali prostorom, napravam in 
instalacijam škoda, ker lastnik ne oskrbi potrebnih po
pravil, čeprav bi mu bilo to mogoče, kakor tudi če 
lastnik dosledno zanemarja popravila in vzdrževanje 
poslopja, lahko pristojni organ okrajnega ljudskega 
odbora odredi prisilno upravo prizadetega poslopja 
ir. postavi prisilnega upravitelja, ki oskrbi popravila 
na lastnikov račun.

Prisilna uprava preneha, ko sO popravila izvršena 
in stroški za popravila plačani.

\

17. člen

Najemniki morajo stanovanjske, poslovne prostore 
in k njim spadajoče naprave in instalacije uporabljati 
v skladu z njihovim namenom in zahtevami čistoče in 
higiene ter jih, kolikor je v njihovi moči, zavarovati 
pred poškodbami. Na svoje stroške moraio oskrbeti vsa 
popravila, ki postanejo potrebna kakorkoli po njihovi 
krivdi ali malomarnosti, in vsa popravila, ki postanejo 
potrebna v času, ki je krajši od časa normalne obrabe. 
Odgovorni so za vsako škodo, ki nastane po njihovi 
krivdi ali malomarnosti'.

18. člen

Če postane potrebno tako popravilo, ki ga mora 
oskrbeti lastnik, mora najemnik to brez odloga nazna
niti lastniku oziroma upravitelju poslopja ali od teh 
določeni osebi.

Če v primernem roku lastnik oziroma upravitelj 
popravila ne izvrši, mora najemnik to naznaniti pri-

- stojnemu organu krajevnega (mestnega) ljudskega 
odbora.

Najemnik, ki se ne ravna po prednjih predpisih,
odgovarja za škodo, ki nastane zaradi tega.
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19. člen

N a je mini k mora ob izselitvi vrniti stanovanjske 
poslovne prostore v rabnem stanju in čiste.

Če so prostori oib izselitvi po najemnikovi krivdi 
ali malomarnosti ali zaradi nepravilne uporabe zane
marjeni, zamazani ali poškodovani, mora najemnik 
prostore očistiti in spraviti v rabno stanje, če pa to ni 
mogoče, mora povrniti škodo.

20. člen

Dvoje ali več najemnikov, kit uporabljajo eno sta
novanje ali en poslovni prostor, mora skupno skrbeti 
za izpolnjevanje dolžnosti iz prednjih treh členov.

Če nastane škoda in se ne more ugotoviti, kdo je 
škode kriv, odgovarjajo za škodo nerazdelno vsi, ki 
uporabljajo sitanovanje ali poslovni prostor.

21. člen

Popravila, ki jih je dolžan oskrbeti najemnik, lahko 
z dovoljenjem pristojnega organa krajevnega (mestne
ga) ljudskega odbora oskrbi lastnik na najemnikove 
stroške.

22. člen

Spore, ki nastanejo glede na dolžnost vzdrževanja 
ali popravljanja stanovanjskega poslopja ter njegovih 
prostorov, naprav in instalacij, rešuje pristojni1 organ 
okrajnega ljudskega odbora, na katerega ozemlju stoji 
poslopje.

Odločba pristojnega organa okrajnega ljudskega 
odbora se lahko izpodbija s tožbo pri sodišču.

S tožbo se lahko izpodbija tudi samo izrek o višini 
stroškov za popravila, če naj po odločbi znašajo ti 
stroški več kot 2.500 din.

23. člen

Pristojni organ okrajnega ljudskega odbora lahko 
izda odločbo, da mora lastnik poškodovanega ali za
četega, a nedograjenega stanovanjskega poslopja v 
mestu ali kraju iz 1. člena tega odloka izvršiti na po
škodovanem poslopju potrebna popravila oziroma do
končati nedograjeno stanovanjsko poslopje. Obenem pa 
mu mora zagotoviti potrebni' material in kredit za 
izvršitev popravila ali dograditve.

Če lastnik v odrejenem roku ne prične s popra
vili ali z deli za dograditev poslopija, čeprav mu je to 
mogoče, ali če pri izvrševanju del ne pokaže potrebne 
podjetnosti, lahko pristojni organ okrajnega ljudskega 
odbora določi, da se poslopje popravi ali dogradi na 
lastnikov račun. V ta namen odredi prisilno upravo 
poslopja in imenuje prisilnega upravitelja, ki opravi 
potrebna dela na lastnikov račun. Če se poslopje po
stavi pod prisilno upravo, oceni okrajno poverjeništvo 
za gradnje pred pričetkom del poslopje in opiše stanje, 
v katerem je poslopje.

Prisilna uprava preneha, ko so končana vsa po
trebna dela in plačani stroški za ta dela.

Če vrednost del, potrebnih za popravilo ali do
graditev, presega vrednost poslopja ali zemljišča, na 
kälterem poslopje stoji, se s pogoji in po postopku 
odloka o razlastitvi poslopje lahko razlasti.

24. člen

Dolžnost, izvršiti popravila oziroma dograditev, je 
v vseh primerih odložena, dokler traja nepremagljiva 
ovira. "

O tem, ali obstoji nepremagljiva ovira, odloča pri
stojni organ krajevnega (mestnega) ljudskega odbora.

25. člen

Če je glede na starost, glede na regulacijski naičrt 
ali iz drugih razlogov računati s porušenjem stanovanj
skega poslopja, odloči poverjeništvo za gradnje okraj
nega ljudskega odbora, da ga ni treba več vzdržavati.

Če se tako poslopje začasno še dalje uporablja za 
stanovanjske ali poslovne namene, odloči pristojni 
organ krajevnega (mestnega) ljudskega odbora, katera 
najnujnejša popravila se moraio oskrbeti za ta čas.

26. člen

Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora sme 
na predlog krajevnega (mestnega) ljudskega odbora in 
na podlagi izvršenega komisijskega pregleda prepo
vedati uporabo nevarnih in rušljivih poslopij, ki se 
ne dajo več popraviti, in odrediti, da lastnik poruši 
tako poslopje v določenem roku. Če lastnik poslopja ne 
poruši v danem roku, stori to krajevni (mestni) ljudski 
odbor na njegove stroške, ki se krijejo v prvi vrsti 
iz vrednosti materiala porušenega poslopja.

Zoper odločbo izvršilnega odbora okrajnega ljud
skega odbora se lastnik lahko pritoži v 15 dneh na 
izvršilni' odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora, 
čigar odločba je dokončna.

27. člen

Če lastnik, javni organ, ki poslopje upravlja, 
upravitelj ali hišnik izve, da se s stanovanjskim po
slopjem, s stanovanjskimi ali poslovnimi prostori ali 
z njihovimi napravami in instalacijami ravna tako, da 
lahko nastane večja škoda, pa te škode ne more pre
prečiti sam, mora o tfem brez odloga obvestiti pristojni 
organ krajevnega (mestnega) ljudskega odbora, ki 
mora ukreniti potrebno, da se škoda prepreči.

28. člen

Pristojni organ krajevnega (mestnega) ljudskega 
odbora vsako leto pravočasno ugotovi, kakšna popra
vila stanovanjskih poslopij so potrebna na njegovem 
območju. Na podlagi teh ugotovitev da vsa potrebna 
popravila javnih, zadružnih, družbenih in zasebnih 
stanovanjskih poslopij svojega območja v svoj plan ter 
zagotovi potrebni material in delovno silo.

IV. HIŠNI SVETI

29. člen

Pristojne organe ljudskih odborov, lastnike, javne 
organe za upravljanje poslopij, pristojne organe za
družnih in družbenih organizacij in upravitelje stano
vanjskih poslopij podpirajo pri upravljanju in vzdr
ževanju stanovanjskih poslopij hišni sveti.

Hišni sveti se ustanovijo v večjih stanovanjskih 
poslopjih. Volijo jih izmed sebe za eno leto vsi sta
novalci stanovanjskih poslopij, ki so dopolnil î 18 let.

Naloge, sestav in poslovanje hišnih svetov natanč
neje predpiše s pravilnikom poverjenik za lokamo 
gospodarstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

PU> 1 
drug 
obm< 
prist

stanc

kraje 
or gai 
strok 
imen

i
za čil 
novat 
plana 
stano

VI.

K
v vsel 
poverj 
odbori 
ki nin 
to odl<

Ki
denarr 
stosti c 

1.
posami 
ve, ins 

- upora 1:

2.
odloka 
jih od: 
uporab 

3.
ževanj( 
poslovr 
ali pos 
sprotju 
grozi



LETO IV. - ŠT. 2 STRAN 23

V. NADZORSTVO

30. člen

Uporabljanje in vzdrževanje stanovanjskih poslo
pij, ki so splošno ljudsko premoženje, kakor tudi vseh 
drugih stanovanjskih poslopij nadzorujejo na svojih 
območjih krajevni (mestni) ljudski odbori po svojih 
pristojnih organih.

Pri okrajnih ljudskih odborih se lahko ustanove 
stanovanjske inšpekcije.

31. člen

Pri krajevnih (mestnih) ljudskih odborih mest in 
krajev iz 1. člena tega odloka se kot posvetovalni 
organi ustanove stanovanjski sveti. V te svete pridejo 
strokovnjaki iz gradbene stroke in druge osebe, ki jih 
imenuje krajevni (mestni) ljudski odbor.

Stanovanjski svet daje mnenje in predlaga ukrepe 
za čimbodjso ohranitev, vzdrževanje iin izgraditev sta
novanjskega fonda in zlasiti sodelujejo pri izdelavi 
plana za večja popravila in plana za graditev novih 
stanovanjskih poslopij.

32. člen

Pri nadzorovanju se morajo organi iz 30. člena 
tega odloka opirati na sodelovanje hišnih svetov ter 
množičnih in družbenih organizacij. Ob njihovem so
delovanju morajo opraviti vsako leto splošen pregled 
vseh stanovanjskih poslopij. Pri tem, pregledu morajo 
ugotoviti, v kakšnem stanju so ih kakšnih popravil 
so potrebna stanovanjska poslopja ter stanovanjski! 
in poslovni prostori, naprave in instalacije.

VI. PRISTOJNI ORGANI LJUDSKIH ODBOROV

33. člen

Kolikor ta odlok sam ne določa drugače, odloča 
v vseh zadevah s področja tega odloka na prvi stopnji 
poverjenik za komunalne zadeve pristojnega ljudskega 
odbora, a pri krajevnih (mestnih) ljudskih odborih, 
ki nimajo poverjeništev, predsednik ali tajnik, kakor 
to odloči ta odbor.

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

, 34. člen

Kolikor dejanje ni sodno kaznivo, se kaznuje z 
denarno kaznijo do 10.000 diln ali z odvzemom pro
stosti do trideset dni:

1. kdor namerno poškoduje stanovanjsko poslopje, 
posamezne stanovanjske ali poslovne prostore, napra
ve, instalacije ali druge predmete, ki so potrebni za

. uporabljanje poslopja in prostorov v njem;'

2. kdor v nasprotju z določbo 14. člena tega 
odloka demontira vzidane naprave ali instalacije ali 
jih odsvoji ali jih drugače odstrani ali napravi ne
uporabne;

3. kdor kljub opozorilom trajno zanemarja vzdr
ževanje stanovanjskega poslopja alli stanovanjskih in 
poslovnih prostorov ali trajno uporablja stanovanjske 
ali poslovne prostore ali naprave in instalacije v na
sprotju z njihovim namenom tako, da nastane ali 
grozi večja škoda.

35. Slen

Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje:

1. dasitnik oziroma upravitelj stanovanjskega po
slopja, če pa ima poslopje hišnika, hišnik, ki ne na
znani pravočasno pristojnemu organu krajevnega 
(mestnega) ljudskega odbora potrebnega popravila, 
pa zato, ker se popravilo ne izvrši, nastane na sta
novanjskem poslopju znatna škoda;

2. najemnik ali drug stanovalec, ki s svojo ne
pazljivostjo ali nemarnostjo pri vzdrževanju ali! upo
rabljanju stanovanjskih ali poslovnih prostorov pov
zroči na stanovanjskih ali poslovnih prostorih, njihovih 
napravah ali instalacijah znatnejšo škodo;

3. kdor brez dovoljenja pristojnega organa sta
novanjske ali poslovne prostore izpremeni tako, da se 
zmanjša obseg ali njihova uporabnost;

v 4. najemnik ali drug stanovalec, ki uporablja po- . 
samezne stanovanjske ali poslovne prostore ali nji
hove naprave in instalacije v nasprotju z njihovim 
namenom tako, da s tem nastane škoda;

5. najemnik ali drug stanovalec, ki pravočasno 
ne obvesti lastnika oziroma upravitelja stanovanjskega 
poslopja o potrebi večjega popravila v svojih pro
storih ali na poslopju, pa nastane znatna škoda, ker

.se popravilo ne izvrši;

6. kdor ovira izvrševanje popravil po predpisih 
tega odloka.

36. člen

Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznuje 
lastnik oziroma upravitelj stanovanjskega poslopja, 
a če ima poslopje hišnika, hišnik, ki v odrejenem 
roku ne naznani krajevnemu (mestnemu) ljudskemu 
odboru nepravilnega uporabljanja stanovanjskih ali 
poslovnih prostorov ali njihovih naprav in instalacij 
po 27. členu.

37. člen

Upravni kazenski postopek za prekrške iz pred
njih treh členov vodi na prvi stopnji in kazni izreka 
izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora po pred
pisih odloka o prekrških z dne 18. julija 1949.

V III. KONČNE DOLOČBE

38 člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora izda natančnejše predpise in navodila za iz
vajanje tega odloka.

39. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.

Koper, dne 3. februarja 1951

Tajnik: Predsednik:

Rado Pišot 1. r. Julij Beltram 1. r.
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7.

Na podlagi ukaza Komandanta JA za STO z dne
16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom Poverjeništva 
PNOO za Slovensko Primorje in Oblastnega ljudskega 
odbora za Istro z dne 20. februarja 1947 izdaja Istrski 
okrožni ljudski odbor

O D L O K

o splosaem zaključnem računu Istrskega okrožja 

za leto 1949

1. ölen

Dohodki in izdatki po splošnem, zaključnem ra
čunu Istrskega okrožja v proračunskem letu 1949 
znašajo:

d o h o d k i .............................419,271.912,84 din

i z d a t k i .............................  384,471.762,311 dih

presežek dohodkov • • 34,800.150,53 din

2. člen

Splošni zaključni račun Istrskega okrožja za leto
1949 obsega dosežene dohodke in izvršene izdatke 
po proračunu Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
in po proračunih okrajev Koper in Buje, in sicer:

a) po proračunu Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora:

d o h o d k e ............................. 330,560.530,62 din

izdatke . . . .  329,152.381,40 din

presežek dohodkov • • 1,408.149,22 din

b) po splošnem proračunu okraja Koper:

d o h o d k e ............................. 59,744.613,18 din

i z d a t k e ............................. 37,342.261,41 din

presežek dohodkov ■ • 22,402.351,77 din

c) po splošnem proračunu okraja Buje:

dohodke • • • 28,966.769,04 din

i z d a t k e ............................. 17,977.119,50 din

presežek dohodkov • 10,989.649,54 din

3. člen

Potrdi se splošni zaključni račun Istrskega okrož
ja za leto 1949.

4. člen

Splošni zaključni račun Istrskega okrožja je se
stavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu. 

Koper, dne 3. februarja 1951.

Tajnik: Predsednik:

Rado Pišot 1. r. Vjekoslav Diminić 1. r.

8.

Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na STO 
z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom Pover
jeništva PNOO za Slovensko Primorje in Oblastnega 
ljudskega odbora za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

o podaljšanju roka priglasitve za pridobitev invalidskih

pravic

1. člen

Rok priglasitve za pridobitev invalidskih pravic, 
določen v drugem odstavku 25. člena odloka o vo
jaških invalidih z dne 4. junija 1950, se podaljša do 
vštetega 30. junija 1951.

2. člen

Ta odlok začne veljati takoj.

/
Koper, dne 3. februarja 1951.

Tajnik: Predsednik:

Rado Pišot 1. r. Vjekoslav Diminić I. r.

9.

Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA  na STO 
z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom Pover
jeništva PNOO za Slovensko Primorje in Oblastnega 
ljudskega odbora za Istro z dne 20. februarja 1947 
ter v zvezi z 2. členom odloka o razlastitvi z dne 14. 
novembra 1948 izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

o razglasitvi graditve laboratorija za kemične poskuse 

z mlekom v Izoli za občekoristno delo

1. člen

Graditev laboratorija za kemične poskuse z mle
kom v Izoli se razglaša za nujno občekoristno delo 
ter se dovoljuje razlastitev zanjo potrebnih nepre
mičnin.

2. člen

Obseg zemljišč, ki so potrebna za graditev, ome
njeno v 1. členu tega odloka, je natančneje razviden 
iz situacijskega narisa, ki je priložen temu odloku in 
je njegov sestavni del.

C

3. člen

Ta odlok dobi takoj veljavo.

Koper, dne 3. februarja 1951

Tajnik: Predsednik:

Rado Pišot 1. r. Vjekoslav Diminić 1. r.
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Predpisi izvršilnega odbora Istrskega okrožnega ljudskega odbora

10.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožnega 

ljudskega cdbora z dne 3. avgusta 1947 o pooblastilu 
izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov in odredb 
na področju gospodarstva izdaja izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O  

o spremembah odredbe o ustanovitvi strokovnih šol

1. člen

7. člen odredbe o ustanovitvi strokovnih goil z dne
12. novembra 1947 (Uradni list, št. 1—45/48) se spre
meni in se glasi:

Strokovne šole vzdržuje okrajni ljudski odbor.«

2. člen

9. člen iste odredbe se spremeni in se glasi:
»Strokovne šole ustanavlja izvršilni odbor okraj

nega ljudskega odbora, ureja in nadzoruje pa jih 
poverjeništvo za prosveto okrajnega ljudskega od
bora.«

3. člen

Ta odredba dobi takoj veljavo.

Koper, dne 25. oktobra 1950.

V. d. tajnika: Predsednik:

Črtomir Kolenc 1. r. Julij 'Beltram 1. r.

11.

Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o pooblastilu 
izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov in odredb 
na področju gospodarstva izdaja izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

o prepovedi klanja juncev in telic

1. člen

Do nadaljnjega je prepovedano klanje juncev po
dolske pasme in vseh telic.

2. člen

Zasilni zakol ali zakol za pleme nesposobnih telic 
ali za delo nesposobnih juncev podolske pasme je do
voljen lei, če ugotovi živinozdravnik, da je zakol nujno 
potreben ali da je telica za pleme nesposobna oziroma 
junec podolske pasme za delo nesposoben.

3. člen

Kršitelji te odredbe se kaznujejo z denarno kaz- 
nijoi do 10.000 dinarjev po predpisih odloka o pre
krških z dne 18. julija 1949.

4. člen

Poverjenik za kmetijstvo Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora je pooblaščen, da izda potrebna na
vodila za izvajanje te odredbe.

5. člen

Ta odredba začne veljati takoj.
Hkrati prenehata veljati odredba o prepovedi 

klanja telic z dne 18. maja 1948 (Uradni list, št. 
4—81/48) in odredba o spremembi in dopolnitvi od
redbe o prepovedi klanja telic z dne 31. avgusta 1949 
(Uradni list, št. 5—45/49).

Koper, dne 27. decembra 1950.

V. d. tajnika: Predsednik:

Črtomir Kolenc 1. r. Julij Beltram 1. r.

t

12.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožnega 

ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o pooblastilu 
izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov in odredb 
na področju gospodarstva izdaja izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

o spremembi odredbe o popisu živine, perutnine in 
čebelnih panjev v Istrskem okrožju

1. člen

1. člen odredbe o popisu živine, perutnine in 
čebelnih panjev v Istrskem okrožju z dne 25. januarja
1950 (Uradni list, štev. 2—16/50) se spremeni in se 
glasi:

»Da bi se ugotovilo številčno slanje živine, pe
rutnine in čebelnih panjev, se bodo v Istrskem okrožju 
vsako leto od 1. do 7. februarja popisali živina,, pe
rutnina in čebelni panji po stanju na dan 31. januarja 
tistega leta.«

2. člen

Ta odredba dobi takoj veljavo.

Koper, dne 27. decembra 1950.

V. d. tajnika: Predsednik:

Črtomir Kolenc 1. r. Julij Beltram 1. r.

13.
Na podlagi 25. člena odloka o javnih uslužbencih 

in na predlog svojega poverjenika za finance izdaja 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

o spremembah in dopolnitvah odredbe o potnih in 
selitvenih stroških javnîh uslužbencev

1. člen

3. člen odredbe o potnih in selitvenih stroških 
javnih uslužbencev z dne 15. junija 1949 (Uradni list, 
št. 4—35/49) se dopolni in se glasi:
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»O potrebi uradnega potovanja odloči in o tem 
izda nalog pristojni odredbodajalec. Za uradna poto
vanja v tujino razen v Federativno ljudsko republiko 
Jugoslavijo izdaja potne naloge tajnik izvršilnega od
bora Istrskega okrožnega ljudskega odbora.«

2. člen

7. člen se spremeni in  se glasi:
-Javnim uslužbencem pripadajo za uradna poto 

vanja v Istrskem okrožju tele dnevnice:
a) za uslužbence I. vrste • • 380 din
b) za uslužbence II. vrste • 350 din
c) za uslužbence III. in IV, vrste • • 300 din
Honorarnim uslužbencem, katerim je honorarna

služba glavni poklic, se odredi dnevnica po višini 
honorarja in sicer:

a) s honorarjem nad 7.500 din • • • 380 din
b) s honorarjem nad 5.500 do 7.500 din 350 din
c) s honorarjem do 5.500 din • ■ • 300 din
Uslužbencem, ki imajo funkcijski (položajni) do

datek, se dnevnica poveča za 5°/« od tega dodatka.
Za uradna potovanja v mejah okraja zmanjša pri

stojni odredbodajalec dnevnice iz prvega in drugega 
odstavka tega člena po presoji posameznega primera, 
in sicer: uslužbencem I. vršite do 30°/o, uslužbencem
II. vrste do 25%, uslužbencem III. in IV. vrste pa 
do 20 %.

Pripravniku pripada dnevnica po nazivu, za ka
terega se pripravlja.

Za uradna potovanja v Federativno ljudsko re
publiko Jugoslavijo pripada uslužbencu enaka dnev
nica kot za potovanja v istrskem okrožju. Za uradna 
potovanja v druge kraje odredi dnevnice za vsak pri
mer posebej tajnik izvršilnega odbora Istrskega okrož" 
nega ljudskega odbora.«

3. člen

Z 8. členom se doda nov 8. člen, ki se glasi:
»Če se uradno potovanje opravi v enem dnevu,

pripada uslužbencu za odsotnost izven službenega 
kraja, ki traja nad 12. ur, cela dnevnica, za odsotnost, 
ki traja nad 6 ur, polovica dnevnice, za odsotnost
do 6 ur pa mu praviloma ne pripada povračilo. Za
uradno potovanje, k i je opravljeno ali bi se lahko 
opravilo v dèlovnem času, pripada uslužbencu samo 
povračilo nujnih dejanskih stroškov; to povračilo pa 
ne sme presegati zneska četrtine dnevnice.

Za uradno potovanje, ki traja več dni, pripada 
uslužbencu za vsakih 24 ur odsotnosti cela dnevnica. 
Za ostanek pod 24 ur veljajo predpisi prednjega od
stavka.«

4. člen

Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»Uslužbencu, ki se z rodbino seli v nov službeni 

kraj, pripada razen povračila selitvenih stroškov tudi 
še znesek v višini od polovice do cele temeljne plače, 
kar je odvisno od števila rodbinskih članov in drugih 
upoštevnih okoliščin. Višino tega zneska določi po 
svoji presoji pristojni odredbodajalec.«

5. člen

Tretji in četrti odstavek 11. člena se spremenita 
in se glasita:

»Povračilo znaša od 1.500 do 3.000 din mesečno 
in se izplačuje uslužbencu od dneva nastopa službe 
pa do konca meseca, v katerem mu je dodeljeno sta
novanje. Če predloži uslužbenec zahtevo za določitev 
tega povračila več kot mesec dni po nastopu službe, 
mu pripada povračilo od dneva predložitve zahteve.

Dodelitev stanovanja mora uslužbenec takoj pri
javiti pristojnemu odredbodajalcu. Uslužbencu, ki dobi 
stanovanje s pogojem, da prejšnjemu stanovalcu povr
ne selitvene stroške, se povrnejo tudi ti stroški.«

6. člen

Za 11. členom se dodajo novi I l  a, l l .b  in ll.c  
členi, ki se glasijo:

» ll.a  člen

Če je kraj, kamor je uslužbenec premeščen, le 
malo oddaljen od njegovega prejšnjega službenega kra
ja in odhaja uslužbenec vsak dan domov prenočevat, 
lahko pristojni odredbodajalec odloči, da se ' mu po
vrnejo dejanski prevozni stroški, bi pa ne smejo pre
segati 1.200 din mesečno.

ll .b  člen

Uslužbenec, ki ni zadovoljen ;z odločbo o dolo
čitvi povračila stroškov, ima pravico pritožbe.

Pritožba se vloži neposredno pri višjem starešini 
organa, ki je 'izdal odločbo o povračilu stroškov, v 15 
dneh od dneva vročitve odločbe, oziroma od dneva 
izplačila računa.

ll.c  člen

Navodila za izvajanje te odredbe izda predsednik 
izvršilnega odbora Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.

Za uradna potovanja kurirjev in za uradna po
tovanja, ki se na določenih relacijah ali na določenem 
ozemlju pogosto ponavljajo, lahko odredi predsednik 
izvršilnega odbora Istrskega okrožnega ljudskega od
bora s svojim navodilom manjše povračilo od dnevnic 
po 7. členu te odredbe ali pa določi povračilo v pav
šalnem znesku.«

7. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 7. februarja 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:

Črtomir Kolenc 1. r. Julij Beltram 1. r.

14.

Na podlagi 45. člena odloka o upravljanju gospo
darskih podjetij po delovnih kolektivih izdaja Izvršilni 
odbor istrskega okrožnega ljudskega odbora naslednjo

O D L O Č B O

Trgovske družbe so dolžne vskladiti svoja pravila 
s predpisi 38. in 39. člena odloka o upravljanju gospo
darskih podjetij po delovnih kolektivih in jih pred
ložiti v odobritev pristojnemu organu do 15. aprila 
1951.

Koper, dne 28. februarja 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Ju lij Beltram 1. r.
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Z A P I S N I K

X. rednega zasedanja Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora dine 4. jnnija 1950 v Kopru

Predsednik delovnega predsedstva Abram Mario 
odpre ob 9. uri zasedanje s pozdravom predstavniku 
VUJA majorju Jakopoviču Milenku, gostom, odborni
kom in odposlancem ter po pozdravnih besedah ma
jorja Jakopovića Milenka predlaga tale dnevni red:

1. izvolitev delovnega predsesdstva in overova- 
teljev zapisnika,

2. poročilo mandatne komisije,
3. poročilo overovateljev zapisnika IX. rednega 

ter I. in II. izrednega zasedanja IOLO,
4. poročilo izvršilnega odbora IOLO,
5. debata,
6. potrditev odredb, ki jih je izdal izvršilni odbor 

IOLO,
7. sklep o spremembi poslovnika IOLO,
8. sklep o razpustu IOLO.

K 1

Po soglasni potrditvi predlaganega dnevnega reda 
so predlagani in soglasno izvoljeni v delovno pred
sedstvo zasedanja: Abram Mario za predsednika, Ka
stelic Henrik za tajnika in Petronio Bartolomeo, Ru
men Antonio, Vovk Anton, Kocjančič Gina ter Fonda 
Libero za člane.

Za overovateije zapisnika so predlagani in so
glasno izvoljeni: Benčič Franc, Crollini Dante in 
Kozlovič Anton.

K 2

V imenu mandatne komisije poda poročilo njen 
član Agarinis Nazario. Iz poročila je razvidno, da je 
od 162 članov navzočih 109, opravičeno odsotnih 19, 
neopravičeno odsotnih 34, iz česar sledi, da je zase
danje sklepčno. Poročilo je soglasno sprejeto in se 
predloži k zapisniku.

K 3

Vatovec Ernest poda poročilo overovateljev za
pisnika IX. rednega zasedanja, iz katerega je razvidno, 
da so overovatelji zapisnik pregledali in ugotovili, da 
je pravilno sestavljen ter da so prevodi skladni.

V imenu overovateljev zapisnika 1. izrednega za
sedanja poda poročilo Santin Mario. Iz poročila je 
razvidno, da so overovatelji zapisnik pregledali in 
ugotovili, da je pravilno sestavljen ter da so prevodi 
skladni.

Primožič Avgust poda poročilo overovateljev za
pisnika 2. izrednega zasedanja, iz katerega je razvidno 
da so overovatelji zapisnik pregledali in ugotovili, da 
je pravilno sestavljen ter da so prevodi skladni.

Poročila so soglasno sprejeta.

K 4

V 'imenu izvršilnega odbora Istrskega okrožnega 
ljudskega .odbora poda poročilo tajnik Petrič Vladimir. 
Poročilo se priloži zapisniku.

'K 5

V diskusiji povzame besedo Bernich Libero, ki 
poudarja dosežene uspehe ljudske oblasti na gospo
darskem področju in obenem opozarja na nekatere

pomanjkljivosti pri organizaciji dela in delovne sile.
V enakem smislu govori tudi Turk Viljem. Končno 
odborniki soglasno potrdijo podano poročilo izvršil
nega odbora IOLO.

K 6

Predsednik Abram Mario prečita seznam 15 od
redb, ki jih je izdal izvršilni odbor na podlagi poobla
stila odloka IOLO za izdajanje odlokov in odredb na 
področju gospodarstva med IX. in X. rednim zase
danjem. Vse odredbe se soglasno potrdijo.

K 7

Predsednik Abram Mario prečita sklep spremem
be poslovnika IOLO z dnè 29. VI. 1948 in ga obrazloži, 
nakar ga da na glasovanje. Sprememba poslovnika 
IOLO je soglasno sprejeta.

K 8

Predsednik Abram Mario prečita osnutek sklepa
o razpustu IOLO, ki se glasi:

»Glede na to, da sta'bila 16. aprila 1950 s sploš
nimi volitvami izvoljena novi Okrajni ljudski odbor 
Koper in Okrajni ljudski odbor Buje ter v zvezi z 
odločbo 1. člena odloka Istrskega Okrožnega ljudskega 
odbora z dne 14. novembra 1948 (Uradni list, št. 6— 
88<48), po kateri sestavljajo Istrski okrožni ljudski 
odbor člani Okrajnega ljudskega odbora Koper in 
Okrajnega ljudskega odbora Buje, sprejema Istrski 
okrožni ljudski odbor tale

s k 1 e p. :

1. Istrski okrožni ljudski odbor, izvoljen na pod
lagi 2. člena odloka z dne 20. februarja 1947 (Uradni 
list, št. 1/47) in razširjen na podlagi 1. člena odloka 
z dne 14. novembra 1948 (Uradni list, št. 6—88/48), 
se razpusti.

2. Ta sklep stopi taljoj v veljavo.«
Nato ga obrazloži in predloži na glasovanje. Ta 

sklep o razpustu IOLO odposlanci soglasno sprejmejo, 
nakar predsednik zaključi zasedanje ob 10.20 uri.

Tajnik: Predsednik:
Kastelic Henrik 1. r. Abram Mario 1. r.

Podpisani smo pregledali ta zapisnik in ugotovili, 
da je pravilno sestavljen ter da so prevodi skladni. 

Benčič Franc 1. r. Kozlovič Anton 1. r.
Crollini Dante 1. r.

Z A P I S N I K

I. rednega zasedanja Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora dne 4. junija 1950 v dvorani gledališča v Kopru

Beltram Julij odpre zasedanje ob 11. uri, pozdravi 
vse navzoče ter predlaga tale dnevni red:

1. izvolitev verifikacijske komisije in overovate
ljev zapisnika;

2. poročilo verifikacijske komisije;
3 izvolitev delovnega predsedstva;
4. izvolitev izvršilnega odbora IOLO;
5. izvolitev komisij IOLO;
6. razrešitev in izvolitev sodnikov;
7. predlogi novih odlokov;
8. upravno-teritorialne spremembe;
9. slučajnosti.
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.



STRAN 28 LETO IV. - ŠT. 2 LETO

K 1

V verifikacijsko komisijo so predlagani in soglas
no izvoljeni: Bemich Libero, Makovac Jure in Kozlo
vič Celestin.

Za overovatelje zapisnika so predlagani in  so
glasno izvoljeni: Janež Lucijan, Fusilli Leo in Zacchi- 
gna Avgust.

K 2

Makovec Jure poda poročilo verifikacijske komi
sije, iz katerega izhaja, da je Istrski okrožni ljudski 
odbor sestavljen iz Okrajnega ljudskega odbora Koper 
s 124 odborniki in iz Okrajnega ljudskega odbora 
Buje z 62 odborniki, tako da skupno število odbor
nikov Istrskega okrožnega ljudskega odbora znaša 
186. Mandate vseh odbornikov sta potrdili mandatni 
komisiji obeh okrajnih ljudskih odborov.

Na tem zasedanju je navzočih 98 odbornikov 
Okrajnega ljudskega odbora Koper iin 50 odbornikov 
Okrajnega ljudskega odbora Buje, skupno torej 148 
odbornikov. Opravičeno odsotnih 'je 18, neopravičeno 
odsotnih pa 20 odbornikov. I. redno zasedanje Istr
skega okrožnega ljudskega odbora je torej sklepčno.

K 3

V delovno predsedstvo so soglasno izvoljeni' Kralj 
Franc kot predsednik, Gobbo Nerino kot tajnik in 
Medica Herminij kot član. Delovno predsedstvo zasede 
svoje mesto in v njegovem imenu se zahvali Kralj 
Franc za izkazano zaupanje.

K 4

Predsednik Kralj Franc prečita predlog za izvolitev 
predsednika, podpredsednika, tajnika in članov izvr
šilnega odbora Istrskega okrožnega ljudskega odbora. 
Izvoljeni so: za predsednika: Makovac Jure, Bonetti 
Romano in dr. Kovačič Stanko s 146 glasovi proti
2 vzdržanima, za tajnika Petrič Vladimir s 147 gla
sovi proti 1 vzdržanemu, za člane: Fili Janko, Colja 
Srečko, Abram Mario, Giassi Pietro, Valentič Fabij, 
Krailjevič Petar, Biloslav Narcis, Fonda Libero iin 
Klun Marij s 147 glasovi proti 1 vzdržanemu.

V imenu novoizvoljenega izvršilnega odbora Istr
skega okrožnega ljudskega odbora se Beltram Julij 
zahvali za izkazano zaupanje, nato pa spregovori o 
nalogah in organizaciji ljudske oblasti v Istrskem 
okrožju.

K 5

a) V komisijo za odloke so na predlog Kolariča 
Hermini ja izvoljeni s 147 glasovi proti 1 vzdržanemu: 
Pišot Rado, Zacchigna Mario, Kolenc Črtomir, Appo- 
lonio Egidio, De Bernardi Giuseppe, Diminić Vjeko- 
slav, Gurian Anton, Taučer Zorko in Janež Lucijan.

b) Na predlog Colje Srečka so izvoljeni s 147 
glasovi proti 1 vzdržanemu v komisijo za gospodarski 
načrt in finance: Medica Herminij, Prijon Karlo, Zlo
bec Emil, Kralj iFiranc, Parenzan 'Antonio, 'Chicco 
Egidio, Petretie Anton, Zacchigna Mario, (Kraljević 
Petar, Domio Giorgio in Corsi Vittorio.

c) Na predlog Mahniča Valentina so izvoljeni v 
komisijo za reševanje zahtevka za zaščito zakonitosti 
s 147 glasovi proti 1 vzdržanemu: Gobbo Nerino, Ko
larič Herminij, Vatovec Ernest. Borisi Giuseppe, Vovk

Anton kot člani in Fontanot Mario, Beržan Rafael, 
Pečarič Srečko, Jelicič Pavla in Derin Nazario kot 
namestniki članov.

d) Na predlog Kneza Ivana so izvoljeni s 147 
glasovi proti 1 vzdržanemu v komisijo za prošnje in 
pritožbe: Jerman Ernest, Crollini Elia, Perentin Ser
gio, Kozlovič Celestin in Salić Attilio.

e) Na predlog Pišota Rada je izvoljena mandatna 
komisija s 147 glasovi proti 1 vzdržanemu, katero se
stavljajo: Tomasin Plinio, Giassi Pietro, Turk Viljem, 
Šavle Artur in Zacchigna Avgust.

K 6

Predsednik Kralj Franc prečita obrazloženi pred
log za razrešitev sodnikov prisednikov, in sicer: 
Kozlovič Antona, Radin Veneranda, Velie Ivana, Ba
bic Viljema, Vižintin Pavla, Martinčič Mihaela, Toma
sin Plinia in Valentič Fabija. Navedeni se razrešijo 
dolžnosti sodnikov prisednikov s 147 glasovi proti' 1 
vzdržanemu.

Nato prečita predsednik Kralj Franc obrazloženi 
predlog za imenovanje novih sodnikov prisednikov in 
sicer: Kerbavčič Ivana, Jerman Ernesta, Hrvatin Dra
ga, Ljubič Ludvika, Tinelli Vittoria, Furlančič Zmaga 
in Salić Emilija. Predlog je sprejet s 147 glasovi proti
1 vzdržanemu.

K 7

a) Predsednik Kralj Franc prečita in obrazloži 
odlok o sprememhah in dopolnitvah odloka o javni 
arbitraži. Odlok je soglasno sprejet.

b) Kralj Franc prečita in obrazloži odlok o davku 
od dohodka. Po pripombah Pečariča je odlok na pred
log Gobbo Nerina soglasno sprejet.

c) Medica Erminij prečita in obrazloži odlok o 
davku na dediščine in darila. Po pripombah Lanza 
Francesca in Abram Marija je na predlog Gobbo Ne
rina odlok soglasno sprejet.

d) Gobbo Nerino prečita in obrazloži odlok o 
vojaških invalidih. Kolenc Črtomir predlaga, da bi se 
prvi in drugi točki 5. člena dodali še dve točki in sicer 
tako, da bi sedanji 1. in 2. točka postali 3. in 4. točka, 
1. in 2. točka 5. člena tega odloka pa bi se glasili1:

Invalidskih pravic ne morejo pridobiti:
1. Vojaške osebe, ki so pobegnile iz narodno 

osvobodilne vojske ali iz drugih zavezniških vojaških 
formacij ;

2. osebe, ki so se same pohabile ali poškodovale 
zato, da bi se izognile vojaški službi.

Po pojasnilu Kolenca Črtomirja je odlok o voja
ških invalidih soglasno sprejet, s popravkom, kot ga 
je predlagal Kolenc Črtomir.

e) Odlok o razglasitvi zadružnega doma v Škofijah 
za občekoristno delo, katerega prečita in obrazloži 
predsednik Kralj Franc, je soglasno sprejet.

f) Odlok o razglasitvi gradnje skladišč, admini
strativnega poslopja in bencinskih črpalk s cisternami 
v Kopru za občekoristno delo je na predlog predsed
nika Ki-alja Franca, ki ta odlok prečita in obrazloži, 
sprejet s 147 glasovi proti 1 vzdržanemu.

K 8

a) Predsednik Kralj Franc prečita in obrazloži 
sledeči sklep o upravno-teritorialni spremembi, ki se 
glasi:
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Po 27. členu poslovnika Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora izdaja Istrski okrožni ljudski odbor 
na predlog Okrajnega ljudskega odbora Buje in po 
zaslišanju prizadetega dela prebivalstva tale sklep o 
upravno-teritorialnih spremembah :

1. Vas Vilanija, z zaselki Sv. Nikolaj in Sv. Vid 
s hiš. št. 1. do 33, ki je doslej pod upravo Mestnega 
ljudskega odbora Umag, se priključi krajevnemu ljud
skemu odboru Sv. Marija na Krasu.

2. Zaselek Vardica s hiš. Jt. 1 do 9 iz vasi Vardi- 
ca, ki je doslej pod upravo krajevnega ljudskega od
bora Materada, se priključi Krajevnemu ljudskemu 
odboru S\. Marija na Krasu.

3. Okrajni ljudski odbor Buje mora izvršiti ta 
sklep do 30. junija 1950.«

Ta sklep je soglasno sprejet.
b) Predsednik prečita in obrazloži sklep o uprav

no teritorialnih spremembah, ki se glasi:
»Po 27. členu poslovnika istrskega okrožnega 

ljudskega odbora izdaja Istrski okrožni ljudski odbor 
na predlog statističnega urada IOLO in po zaslišanju 
prizadetih krajevnih in okrajnega ljudskega odbora 
v Kopru ter prizadetega dela prebivalstva tale sklep
o upravno-teritorialnih spremembah:

Hiši št. 1 in 2 ter mlin, last Kodarina Ivana iz 
vasi Lopar, ki so doslej pod upravo KLO Marezige, 
se priključijo zaselku Kovaliči KLO Sv. Anton.

Okrajni ljudski odbor v Kopru mora izvesti ta 
sklep do 30. junija 1950.«

Ta sklep je soglasno sprejet.

K 9

Besedo povzame Fonda Luigi', ki govori o stališču 
socialistične stranke STO do ljudske oblasti in po
udarja potrebo spoštovanja mirovne pogodbe % Italijo. 
Odgovori mu predsednik Kralj Franc, ki zlasti pozove 
socialistično stranko STO na konstruktivno sodelova
nje z ljudsko oblastjo, nakar zaključi zasedanje ob 
15.25 uri.

Tajnik: Predsednik:

Gobbo Nerino 1. r. Kralj Franc 1. r.

/ 1
Podpisani overovatelji smo zapisnik prečitali in 

ugotavljamo, da je pravilno sestavljen in da so pre
vodi skladni.

Janež Lucijan 1. r. Zacchigna Avgust 1. r.
Fusilli Leo 1. r.

Sodne objave

Cons I I I  285/1

V zadružnem, registru pni tem sodišču se dovoljuje 
vpis novo ustanovljene Kmetijske obdelovalne zadruge »22. de
cember« z o. z. v Marezigah, in sicer:

Dan vpisa: 21. 2. 1951.
Na podlagi zapisnika ustanovnega občnega zbora usta

noviteljev zadruge z dne 17. 12. 1949 se vpiše:

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »22. december« 
z o. z.

Sedež : Marezige.
Trajanje: 20 let; ta doba se lahko s sklepom občnega 

zbora skrajša ali podaljša.
Cilj zadruge je, da s skupnim delom in s skupnimi 

proizvajalnimi sredstvi organizira zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in visoko pro
duktivnostjo dela na podlagi moderne znanosti in tehnike, 
da tako poveča donos zemljišča in živine, zmanjša proizva
jalne stroške in s tem doseže večjo korist za poedince kakor 
tudi za skupnost.

Zadruga nabavlja vse potrebščine za svoje člane kakor 
tudi one potrebščine, 'ki so potrebne za skupno obdelavo 
zemlje in gojitev živine. Skrbi za zdravstveno stanje svojih 
članov in njihovo strokovno izpopolnjevanje.

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo razen ohiš- 
nice kot delež, od katere se pa ne plačujejo obresti — zadruga 
II I tipa. V zadrugo vložena zemlja ostane njihova last.

Zadružni delež znaša 1% vrednosti vložene zemlje. Za 
obveznosti zadruge/ odgovarjajo zadružniki is petkratnjim 
zneskom vpisanih denarnih deležev.

Poslovna doba zadruge se strinja s koledarskim letom 
ter se redni Občni zbor skliče vsako leto do 1. februarja. 
Vabilo za občni zbor mora biti objavljeno najmanj 8 dni 
pred njenim sestankom na razgasni deski zadruge, dostav- 
jeno pa mora biti tudi vsem KLO svojega okoliša in okrajni 
zadružni poslovni zvezi.,

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 članiov, vštevši pred
sednika in event. podpredsednika, ki so izvoljeni za dobo 
enega leta.

Število namestnikov določi občni zbor.
Za zadrugo podpisujeta po dva člana upravnega odbora, 

katerih enega -sme nadomeščati tudi uslužbenec zadruge, ki 
ga s privolitvijo Občnega zbora zal to pooblasti upravni odbor.

člani upravnega odbora so:
Bandi Mario, pok. Urše iz Sabadinov 140, predsednik,
Lovrečič Srečko, Josipa iz Kortine 3, podpredsednik,

Štok Alojz, Antona iz Burij 43,
Babič Josip, Josipa iz Vršiča 17,
Sabadin Miranda, Štefana iz Sa'badinov 125, člani ter 

namestnika :
Štok Erminij in 
Beržan Viktor.

Okrožno; ljudsko sodišče v Kopru 
dne 17. februarja 1961.

Cons II I  249/3
V zadružnem registru pri tem sodišču se pri Kmetijski

nabavni prodajni zadrugi, z. z o. z. v Kortah dovoli vpis 
sprememb : *

Dan vpisa: 25. 3. 1950.
Na podlagi zapisnika izrednega občnega zbora članov 

zadruge z dne 4. 12. 1949 se vpiše:

1. Upravni odbor sestoji dz predsednika, podpredsed
nika, tajnika, blagajnika, 3 članov in 2 namestnikov, ki se 
volijo za dobo enega leta. Ponovna volitev je dopustna.

2. Novi člani upravnega odbora so:
Grbac Franc, podpredsednik,
Cerkvenik Drago, tajnik,
Korenika Ivan, član ter 
namestnika :
Cetin Ivan in 
Ivančič Marjan.

3. Izbrišejo pa se:
Korenika Ivan, tajnik in 
Kaligarič Ivan, član.

• Okrožno ljudsko- sodišče v Kopru 
dne 25. marca 1950.

Cons I I I  260/2—2
V zadružnem registru tuk. sodišča se dovoljuje pri 

Kmetijski nabavno prodajni zadrugi z o. z. v Dekanih vpis 
sprememb :

Dan vpisa: 12. 1. 1951.
Na podlagi zapisnika rednega občnega zbora članov 

imenovane zadruge z dne 10. 7. 1949 se vpiše:
Članski delež znaša 150 din. za družinske člane članov 

30 din.
Novi člani upravnega odbora so:
Gregorič Vojko iz Dekanov št. 135, tajnik,
Bertok Vinko iz Kekanov 55,
Obad Franc iz Dekanov 146 in
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Sturman Lucijan iz Dekanov 14,
Stefanovič Peter — člani ter 
namestnika :
Plišič Josip in 
šturman Karel.
Izbrišejo se pa:
Štefančič Avgust, tajnik.
Plišič Josip,
Šik Ivan,
Gregorič Vojko in 
Rodela Viktorija — člani.
Vpiše se polog bilance za 1. 1948.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 21. novembra 1950.

Cons III' 249/4—2

V zadružnem iregi&tm tuk. sodišča se prt Kmetijski na
bavno prodajni zadrugi z o. z. 'v Kortah dovoljuje <vpis (na
slednjih sprememb:

Dam vipiisa: 4. đeoembna 1950.

Na podlagi zapisnika ir edinega Občnega zbora članov ime
novane zrdruige z dine 14. V. 1950 se vpiše:

Besedilo zadruge: Kmetijska zadruga z o. z., Konte.
Niovi) Sbii upravnega odbora -je K levai Karmel pok. Josipa 

iz Malije 41.

izbriše se pn Kleva Brano iz Malije, člain.
Vpiše se polog bilraioe z teto 1949.

Okrožno ljudsko sodišče iv Kopru 

dine 4. decembra 1950.

Soc 45/6
V družbenem registru tuk. sodišča se pri tt. Fructus, 

veletrgovina s sadjem, zelenjavo in sočivjem, družbi z o. z. 
v Kopru dovoljuje vpis:

Dan vpisa: 4. 12. 1950.

Na podlagi zapisnika redne skupščine delničarjev ime
novane družbe z dne 17. junija 1950 se vpiše polog bilance 
za 1. 1949.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 4. decembra 1950.

Cons II I  255/2—2
V zadružnem registru tukajšnjega sodišča se pri Kme

tijsko nabavno prodajni zadrugi z o. z. v Novi vasi dovoli 
vpis sprememb:

Dan vpisa: 4, 12. 1950.
Na podlagi zapisnika I. rednega občnega zbora zadruge 

z dne 11. 9. 1949 ter privolitve Okrajne zadružne poslovne 
zveze r. z. z o. z. v Kopru z dne 22. 10. 1949, št. 2931 (MM) 
se vpiše:

a) Zadružni delež znaša 150 din za člane in 30 din za 
družinske člane zadružnikov.

Vsak član ima pravico do enega samega glasu.
b) Novi člani upravnega odbora so:
Frankarli Karel, Padna 23 — predsednik.
Dogan Jožef, Knkavci 46, tajnik,
Grižon Valerij, Nova vas 46.
Grižon Mihael, Nova vas 50,
Bok Ivan, Sv. Peter 108,
Pribac Ivan, Padna 64, člani in namestnik:
Pucer Matija iz Nòve vasi in Karin Jožef iiz Krkavč.
c) Izbrišejo se:
Pucer Ivan, Nova vas — predsednik,
Raci Branko, Sv. Peter, tajnik,
Pucer Viktor, Nova vas,
Frankarli Karel, Padna,
Kastelic Henrik, Sv. Peter in 
Grižon Jožef, Krkavci — člani.
Vpiše se polog bilance za 1. 1948.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 4. decembra 1950.

Cons II I  232/3
V zadružnem registru tuk. sodišča se pri Kmetijski 

nabavno prodajni zadrugi z o. z. v Bertokih dovoljuje vp.s 
sprememb :

Dan vpisa: 4. 12. 1950.

Na podlagi zapisnika rednega občnega zbora članov za
druge z dne 22. 4. 1950 se vpiše:

Besedilo zadruge: Kmetijska zadruga Bertoki-šantoma 
z o. z.

Novi člani upravnega odbora so:
Apollonio Egidij, od Jožefa Bertoki — Prade 29, tajnik, 
Horvatič Stanislav pok. Florjana, Sermm 35, blagajnik, 
Ojo Angel od Ivana, Sv. Tomaž 8,
Peroša Franc od Franca. Škocijan 10,
Bertok Jožef od Ivana, Bertold 11 in 
Derin Anton pok. Ivana, Sermin 12, člani in 
namestnika :
Apollonio Bruno od Angela — Prade 10 in 
Cerkvenič Franc pok. Antona — Prade 10.
Vpiše se polog bilance za leto 1949.
Izbrišejo se pa naslednji člani upravnega odbora:

, Novel Egidij, tajnik,
Bertok Jožef, blagajnik,
Brajnik Marjan,
Čok Miroslav.
Jerman Matija in 
Apollonio Jožef.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 4. decembra 1950.

Cons II I  245/3
V zadružnem registru pri tem sodišču se pri Kmetijski 

nabavni prodajni zadrugi z o. z. v Semedeli dovoljuje vpis 
sprememb :

Dan vpisa: 4. 12. 1950.
Na podlagi zapisnika rednega občnega zbora članov

imenovane zadruge z dne 28. maja 1950 se vpiše:
Besedilo: Kmetijska zadruga v Semedeli z o. z.
Novi člani upravnega odbora so:
Krmac Branko pok. Josipa iz Prove 29, predsednik,
Sabadin Danilo pok. Karla iz Žusterne 58, tajnik,
Pečar Josip pok. Ivana iz Žusterne 77, blagajnik in

namestnik Čok iStanko.
Vpiše se polog bilance za l. 1949.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Sabadin Vlado, predsednik,
Bandelj Anton, tajnik,
Krmac Branko, blagajnik ter
Lukač Pavel, namestnik.f

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 4. decembra 1950.

Cons II I  260/3 
,, V zadružnem registru pri tem sodišču se pri Kmetijski 

nabavni prodajni zadrugi z o. z. v Dekanih dovoljuje vpis 
sprememb :

Dan vpisa: 12. 1. 1951.
Na podlagi zapisnika rednega občnega zbora članov 

imenovane zadruge z dne 15. 10. 1950 se vpiše:
Besedilo: Kmetijska zadruga v Dekanih z o. j.
Novi člani upravnega odbora so:
Gregorič Vojiko pok. Ignacija iz Dekanov 143, pred

sednik,
Toškan Avgust pok. Lovrenca iz Dekanov 108, tajnik, 
Čepak Silvij od Andreja iz Dekanov 20, in 
Furlanič Avgust pok. Ivana iz Dekanov 162.
Izbrišejo se:
Furlanič Avgust, predsednik.
Gregorič Vojko, tajnik,
Šturman Lucijan in 
Stefanovič Peter, člana.
Vpiše se polog bilance za 1. 1949.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 21. decembra 1950.

Izdaja Istrski okrožni LO v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik: Kolenc Črtomir, Koper.

Tiskala tiskarna »Toneta Tomšiča« v Ljubljani.



LETO IV. - ŠT. 2

Cons I I I  232/3 
™a se pri Kmetijski 
-'tokih dovoljuje vp.s

ega zbora članov za- 

lga Bertoki-šantoma

— Prade 29, tajnik, 
iermin 35, blagajnik,

10,
in

L2, člani in

de 10 in 
rade 10.

vnega odbora:

Kopru

Cons II I 245/3 
ču se pri Kmetijski 
edeli dovoljuje vpis

nega zbora članov 
se vpiše: 
edeli z o. z.

e 29, predsednik, 
"ne 58, tajnik, 
e 77, blagajnik in

opru

Cons II I  260/3 

ii se pri Kmetijski 
nih dovoljuje vpis

tega zbora članov 
vpiše: 

nih z o. j.

>kanov 143, pred-

sanov 108, tajnik, 
20, in 
lov 162.

pru

Črtomir, Koper.

U R A D N I  L I S T
I S T R S K E G A  O K R O Ž N E G A  L J U D S K E G A  O D B O R A
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V S E B I N A :

15. Tarifa o plačevanju žiiginiMe in dragih pristojbin za pregled in 

PREDPIS IZVRŠILNEGA ODBORA ISTRSKEGA OKROŽNEGA žigosamje merlil f.in p lem en i»  kovin.

LJUDSKEGA ODBORA SODNE OBJAVE IN OGLASI.

Predpis izvršilnega odbora 
Jstrskega  okrožnega ljudskega odbora

15. i i '<■ ; 1 I ! |-  ̂ -

V zvezi z odredbo o ustanovitvi Urada za kon
trolo meril in dragocenih kovin 1er postaj za kon
trolo sodov v Istrskem okrožju z dne 11. januarja 
1949, Uradni list 1/6-49, izdaja izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora

TARIFO

O PLAČEVANJU ŽIGNINE IN DRUGIH PRISTOJBIN 
ZA PREGLED IN ŽIGOSANJE MERIL IN 

PLEMENITIH KOVIN

, 1. člen

Za prvi in periodični pregled ter žigosanje me
ril in merilnih priprav, /o potrditev, preizkus čistoče 
predmetov jz plemenitih kovin, za kemično analizo 
itd. se plača žiginina oziroma pristojbina po ustrezni 
postavki te tarife.

I. Ž i g n i n a

2. člen

Zignina ;znaša za:

A. Merila in priprave za merjenje dolžine, debeline 
in površine

1. dolžinska merila:
dinarjev

do 5 d m ........................................... 10,—
1 m in 2 m .......................................... • 20.—
od 5 ml do 20 m ............................. 30.—
konjske m e re ......................................  10.—

debelinska merila:
do 1 m ...............................................  10.—
od 1 do 2 m .................................. 20.—

priprave za merjenje dolžine . . . 100,—

5. priprave za merjenje površine . . 100,—
Za precizna dolžinska 'mlerila se plača dvojni 

znesek iz prejšnjih tarifnih postavk.
Znesek po teh postavkah je treba plačati ne 

glede na to, ali ima dolžinsko oziroma debelinsko 
merilo eno ali več razdelitev.

B. Merila in priprave za merjenje iekočin in sipljivih
ivarin

1. Navadna merila za merjenje tekočin in sip
ljivih tvarin:

dinarjev

od 1 centilitra do 1 l it r a ................... 5,—
od 2 do 5 lit r o v ............................. • . 10.—
od 10 do 50 l i t r o v .............................20,—
od 1 h e k to l i t r a ................................. 30.—

2 . Steklene -buče (baloni):

do 6 litrov . . .  ^7 . 
nad 6 do 11 litrov . . 
nad 11 litrov . . . .

Kangle za mleko: 

od 1 do 5 litrov . 
nad 5 do 10 litrov 
nad 10 litrov . .

10.

20 .

30.

10.
20.

30.

2.

3.

4.

4. Merila za mleko:

do 5 l i t r o v ........................................... 20.
nad 5 do 10 l i t r o v .............................30.
od vsakih nadaljnjih 10 litrov še po 10.

5. Priprave za merjenje tekočin:

a) s posodami za merjenje, od vsake 
posode:

do 2 l i t r o v ........................................... 20.
nad 2 do 5 l i t r o v .............................50.
nad 5 do 50 l i t r o v .............................100.
nad 50 do 150 l i t r o v ........................ 200.
nad 150 li t r o v ......................................  300.

b) z mehaničnimi merilnimi naprava
m i ki propuščajo v eni minuti:

do 30 litrov ........................................... 50.
nad 30 do 150 l i t r o v ........................150.
nad 150 lit r o v ......................................  200.

6. Okvirji za merjenje drv:

do 2 kvadratnih m e tro v ...................20.
nad 2 kvadratna m e t r a ................... 30.'
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C. Krčmarske posode

Krčmarske steklenice in čaše za točenje alko
holnih p jač, mleka jn drugih pijač od vsake stekle
nice ali čaše po 2.— dinarja.

D. Sodi

Navadni ali pivski sodi, od vsakih 100 litrov 
prostornine ,po 10.— dinarjev. Ostanek pod 100 li
trov se računa za celih 100 litrov.

Kadi za drože, od vsakih 100 litrov prostornine 
po 30,— dinarjev.

E. Uieži
1. Od 1 grama do 20 dekagramov . . . 3.—

od 50 dekagramov do 5 kilogramov . 5,—
od 10'kilogramov do 50 kilogramov . 10.—

2. od preciznih uteži se plača:
od 1 grama do 20 kilogramov dvojni znesek jz gor

njih tarifnih postavk; 
za uteši od 500 miligramov do 1 miligrama pa po

4,— dinarje;

3. žignina za pregled in žigosanje specialnih 
uteži je enaka oni pod točko 1 ;

4. za karatne uteži se plača enaka žignina ka 
kor za precizne uteži.

F. Tehtnice

1. Prečne (vzvodne) tehtnice z enakima ali ne
enakima krakoma, tehtmce, ki imajo skodelici zgo
raj, brzotehtnice in mostne tehtnice:

dinarjev
do 20 kilogramov nosilnosti................... 30,—
do 200kilogramov nosilnosti . . . .  40,—
do 500 kilogramov nosilnosti . . . .  50.—
do 1000 kilogramov nosilnosti . . . .  100,—
do 5000 kilogramov nosilnosti . . . .  200,—
do 10.000 kilogramov nosilnosti . . . 300,—
do 20.000 kilogramov nosilnosti . . . 400.—
do 40.000 kilogramov nosilnosti . . . 500.—
nad 40.000 kg nosilnosti za vsakih na
daljnjih (celih ali začetih) tisoč kilogra
mov še p o ................................................100,—
dinarjev.

2. Za pregled in žiaosanje tehtnic z nagibno 
napravo se plača do 5 kilogramov 70.— dinarjev, 
do 10 kilogramov 80,— dinarjev, do 15 kilogramov 
90,— dinarjev, do 20 kiiloaramov 100.— dinarjev, do 
vštetih 500 kilogramov trikratni znesek, nad 500 ki
logramov pa dvakratni znesek žignine po prvi točki.

3. Od preciznih tehtnic se plača dvojni znesek 
žignine po prvi oziroma drugi točki od vsake teht
nice.

4. Pri tehtnicah za posebne namene, ki imajo 
avtomatično napravo za merjenje enakih količin 
(avtomatične tehtnice za merjenje obsežnih ali 
zrnatih in sipljivih tvarin, kakor so: žito, moka, slad
kor, cement, gramoz itd.), se žignina določi takole:

a) od tehtnic, s katerimi se da meriti samo ena 
vrsta tvarine:

kilogramov nosilnosti za vsakih nadaljnjih (celih ali 
začetih) 500 kilogramov še po 100.— dinarjev;

b) od tehtnic, s katerimi se da meriti več vrst 
tvarin, se plača za vsako nadaljnjo vrsto tvarine za 
50% višja žignina od one, ki je določena po toč. a.)

G. Predmeti iz srebra, zlata in platine

dinarjev

1. Od predmetov iz srebra se plača od grama 1,—
2. od predmetov iz zlata se plača od grama 5,—
3. od predmetov iz platine se plača od grama 5,—

Vsak začeti gram se šteje za celega. Če se 
hkrati predloži več predmetov iz iste plemenite ko
vine, se žignina plača od skupne teže vseh pred
metov. Če je predmet sestavljen iz več delov raz
lične kovine, se žignina plača od vsake kovine po
sebej v sorazmerju s težo sestavnih delov. Od se
stavnih delov iz navadne kovine ali tvarine ter od 
okovanih kamnov se žignina ne plača.

II. P r i s t o j b i n e

3. člen

A. Pristojbine za analize

dinarjev

a) za analizo zlitin iz srebra se plača . . 50,—
b) za analizo zlitin iz zlata se plača . . . 100.—
c) za analizo zlitin iz platine se plača . . 100.—

B. Ležarina

Če se v pregled predloženi sodi ali kadi ne 
dvignejo dva dni po določenem roku, se plača za 
vsak nadaljnji dan ležarina in sicer od vsakega hek
tolitra prostornine po 2,— dinarja. Ostanek, manjši 
od 1 hektolitra se računa kot cel hektoliter.

III. D e l o  n a  s a m e m  k r a j u

4. člen

Če stranka želi, da se merila pregledajo, po
trdijo ali žigosajo zunaj stalnih ali začasnih prosto
rov ustanove, ki opravlja kontrolo, mora:

1. vložiti pismeno in po predpisih kolekovano 
prošnjo na tisti urad oziroma postajo, v katere pod
ročje spada ta posel;

2. v vseh primerih, ko je treba delo opraviti 
na samem kraju, dati uslužbencu brezplačno na 
razpolago za delo primerne prostore, potrebno de
lovno moč, material ali energijo (vodo, plin, elek
trični tok, drva, premog itd.), kar je potrebno pri 
preizkušan ju ;

3. povrniti vse stroške, ki nastanejo s preno
som pri preizkušanju potrebnih priprav iz stalnih 
ali začasnih prostorov urada na sam kraj ali od 
tam nazaj;

4. povrniti uslužbencem potne stroške in dnev
nice. ' : i ’

Če naj se na željo stranke merila, sodi itd. pre
do 100 kilogramov nosilnosti 100.— dinarjev, do gledajo izven prostorov ustanove za kontrolo rrie- 

500 kilogramov nosilnosti 200.— dinarjev, nad 500 ril, toda v kraju, kjer se ta ustanova nahaja, in pri
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daljnjih (celih ali 
- dinarjev; 

meriti več vrsi 
vrsto tvarine za 
čena ,po loč. a.)

in platine

dinarjev

ì od grama 1,— 
od grama 5,— 
od grama 5,—

celega. Če se 
e plemlenite Jko- 
eže vseh pred- 
več delov raz- 
ake kovine po- 
I delov. Od se- 
i tvarine ter od 
ča.

ze

ica 
i .

iča

dinarjev

. 50.-

. 100- 

. 100.-

»di ali kadi ne 
u, se plača za 
i vsakega hek- 
)sianek, manjši 
ektoliier.

• a j u

regledajo, po
časnih prosio- 
nora :

ih kolekovano 
v katere pod-

delo opraviti 
)reziplačno na 
potrebno de- 

do, plin, elek- 
potrebno pri

lejo s preno- 
rav iz stalnih 
n kraj ali od

oške in dnev-
: P

sodi itd. pre- 
kontrolo m'e- 
nahaja, in pri

kontroli niso nastali posebni stroški, navedeni v
3. in 4. točki tega člena, plača stranka za prihod
50.— dinarjev.

5. člen

Če zaprosi več strank, ki bivajo v območju 
istega kraja, v skupni prošnji za pregled in žigo
sanje meril na samem kraju, plačajo sorazmerno 
vse stroške iz 4. člena te tarife.

i

IV. P l a č e v a n j e  i n o b r a č u n a v a n j e  
ž i g n i n e  i n p r i s t o j b i n

6. člen

Žignino in pristojbine morajo plačati stranke 
praviloma vnaprej. Od tega so izvzeti navadni sodi, 
pivski sodi nad 300 litrov ter kadi in plemenite ko
vine. Žignina se plača v teh primerih po opravlje
nem pregledu, toda preden se opravi žigosanje.

Ležarina se mora plačati, preden se stranki 
izročijo pregledani ali žigosani sodi oziroma kadi.

7. člen

Žignine za pregled in žigosanje meril, merilnih 
priprav, sodov, kadi in predmetov iz zlata, srebra 
in platine, se obračunavajo po posebnih obrazcih, 
opremljenih z zaporednimi številkami.

Te obrazce je treba izpolniti v dvojniku. Izvirnik 
se izda stranki, kopija pa ostane pri ustanovi zaradi 
obračuna. ; ' ' (

8. člen

Žignina in druge pristojbine se vplačujejo 

takole:

a) če stranka prinese merila v sam urad ali 
tja, kjer se opravlja periodični pregled, izroči usluž
benec stranki izpolnjeno čekovno položnico, da 
odmerjeni znesek sama vplača na pošti;

b) če v kraju, kjer se opravi delo, ni pošte, 
sprejme uslužbenec žignino (pristojbino) v gotovini 
in jo vplača na čekovni račun takoj po prihodu v 
kraj, kjer je pošta;

c) če pošlje stranka zadevno žignino ali pri
stojbino s poštno nakaznico, se to vpiše v blagaj
niški depozitni dnevnik, nato pa s čekovno polož
nico vplača na čekovni račun;

d) če se točen znesek žignine ali pristojbine ne 
da v naprej določiti, vplača stranka približen zne
sek kot depozit, ki se obračuna takoj po končanem 
delu.

Po vplačilu žignine in drugih pristojbin mora 
stranka izročiti potrdilo čekovne položnice uradu, 
od katerega je položnico prejela. V zameno prej
me račun oz. potrdilo o vplačanem znesku (7. člen).

9. člen

Od meril in merilnih priprav se plača žignina 
in pristojbina po tej tarifi vsakokrat, ko se vzamejo 
v postopek, da se pregledajo, žigosajo, preizkusijo, 
potrdijo itd. Plačati jih je treba tudi tedaj če merila

ali merilne priprave nimajo določenih pogojev in 
se nežigosane in nepotrjene vrnejo.

V. O p r o s t i t e v  p l a č i l a  ž i g n i n e  
i n  p r i s t o j b i n

10. člen

Žignina se ne plača:

1. če se izkaže na prvi pogled, ne da bi se 
uporabil kak instrument ali sredstvo, da se merila 
ne more žigosati;

2. če merila ali merilne priprave prispejo raz
bite ali pa se razbijejo pri pregledovanju oziroma 
žigosanju;

3. za prežigosanje novih meril, ki so na skla
dišču za prodajo;

4. od tistih predmetov iz zlata, srebra in platine, 
ki se zaradi nepredpisane čistoče ali sestava ne 
smejo žigosati kot čisti ali ki se anulirajo,

5. od tistih sestavnih delov iz navadnih kovin 
ali drugih snovi, ki so na predmetih iz plemenitih 
kovin, kakor tudi od neokovanih dragih kamnov;

6. od navadnih sodov, katerih prostornin j  se 
pri pregledu ne more določiti, ker propuščajo vodo.

VI. P o p u s t

11. člen

Pri žigniini po 2. členu točke À do F te tarife 
se sme dovoliti popust do 20 %, če se pregled in 
žigosanje mjeril in merilnih priprav, steklenic, po
sod in sodov opravi pri podjetju, ki ima odobreno 
stalno ali začasno izpostavo kontrole meril ozi- 
rom^ sodov.

VII. P o v r n i t e v  ž i g n i n e  i n d r u g i h  
p r i s t o j b i n

12. člen

Stranke, ki so plačale žignino ali druge pri
stojbine po tej tarifi, imajo pravico do njih povr
nitve samo v naslednjih primerih:

1. če ni bilo opravljeno uradno delo, od ka
terega je bila plačana žignina ali pristojbina;

2. če je bila po strankini ali uslužbenčevi po
moti plačana višja žignina, pristojbina ali ležarina, 
kakor pa je predpisana;

3. v vseh tistih primerih (10. člen), v katerih 
je bila žignina položena vnaprej.

'13. člen

Prošnje za povrnitev žignine in pristojbin mo
rajo stranke nasloviti na urad, pri katerem so jih 
vplačale.

Prošnja se vzame v postopek samo:

a) če je prošnji priložen račun oziroma potrdilo 
o vplačilu;

b) če se prošnja vloži največ v tridesetih dneh 
po vplačilu.
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Vili. K o n č n e  d o l o č b e

14. člen

Poverjenik za finance Istrskega okrožnega 

ljudskega odbora vodi evidenco o dohodkih, ki jih 

dosežejo urad za kontrolo meril in dragocenih kovin 

ter postaje za kontrolo sodov v Istrskem okrožju.

« 15. člen

Ta tarifa velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 28. maja 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:
Alfonz Dolher 1. r. Julij Beltram l.r.

Sodne objave in oglasi
Gans III  204/4

V zaidiAuÈniam register u p r i 'tem sodišču se ort Kmeöki abdeilav-al- 
n-i 'zadiruigi z o. z. v Bučah idov-ollj-uije vipiis spnamemib:

Dain v.plsa: 12. 1. 1951.

Na padlagii zapisrvka ireidn-egia občraaga zibora ùlianw ite zadruge 

z -dinie 5. 3. 1950 se vpišeijo navi ičlanl luprtavlmega odbora:

Pr:bac Florjanu, Josipa te Buč 4,

Bairuca Anton, ,pdk. Anitama te Koštaibame 17,
Baruicia Jažief, Josipa (iz Košitalboinle 8,

Ražmain Jožef, .polk. Aradre-ja iz Planjav 11, tor imamestraiika:
Viter livarn, ipolk. Etj-a Srn 

Nemate Jožef, poik. Jož(e|fa.

Vpiše <se palog iMlainoe za lato 1949.

Izbrišejo se -člainS upramaga odbor-a:

Boimaca Ludviik iiz Puč 17,

TOler Emiil >.Vz Kaštabane 34,

Pucer Jožef iiz Planjave 9,

Ambrožič lieapold iiz Puič 34, Æiainii.

Okrožmo iljudäkio sodišče v Kopru 

dne 12. januarja 1951,

Soc 34y 11

V idriužbenem registru pri -tiara sodišču se iprli Tržaški zaiviara- 

tvalreiiai, -dal-niiäika idružto — AisisSoumatriiice Triiieatiina, aociiiatà par. 
azion-i iz KOpria dovottjuije vpis apnamembe:

Dan vpilsa: 8. 2. 1951.

Na poldflagi zapiarailkia o XX. -se|jii lupraviniega -sviata TrižaSke za- 

v.arovallmioe idd. v Koipru z idme 28. 12. 1950 islei ivtpiše Sztais prdkur« 
N.lkie Gamiulïiinia.

Otarožno iljmdako sodišče v Kopru 

dime 3. ifiabnuairja 1951.

Cons I I I  E54^

V zadružnem iregisljnu pri iteim sodišču se pni- Kmiatijskii maibaiv-ni 

prodaijnli izaidrugli v Borštu z. -z -a. iz. davoCöuije iviplils isipnamieimjb:
Dain «vpilsac 8. 2. J.951.

Na poidlagi zapsnlUca medmega občnega zbora älain-av limeniovame-
zadnuige od 21. 5. 1950 se rvipiše:

iBaseldSlo: Kimertlijslka zaidnuga z io. j.

Novi -člani 'Uipramnlega odbora so:

Jeirman David ad Ivama ;iiz Gllama 184, priadsadniilk liln 

Lovrečič Vamoak iod Josipa iz Boršta 7, ibHaigajmlik tor namestnika: 

J-uriiinčiič )Rdk o(d Josipa in 

Boraaca Mario od Antona.

Vpiše se ipollog iblillaimae iza '1. 1949.

Iztanišejo se pa tile ičlaimi upriaiviniaga odlborta:

LovireMč Vamčelk, ipradsednlk ta  
Jerman, Dalviid, Wagajmik.

Otkinažino JljuldSko aodiišče v K-apru 

dime 3. ifistauarja 1951.

Cons III 258 j,2

V zadriužnieira ir.egistriu prii itam- 'sodišču se pri KmatiLjisIkii obde- 

iovailrti zaldriugi v  Šmarjah z O. j. idavoiijluijie vpis sprlamlemlb:

Dain vpisa: 8. 2. 0.951.

Na podlagi zap^mikia občnega -zbora čllaimov to zajdiruge z dne

E4. 4. 1950' se ivipišejo imoivii tte ili uip-riavinlega odlaoira:
Prodan Emili, Antona iiz Simiariij 184,

Priodain Palmiiina, Aimtoma Sz Smariij 184,

Vesnaivieir Karimella, Amdineja -iiz Smariij 20 iin
SittanS-čaik JaSilp, pote. Joßipa iz Križliščia 36, čiianii tiar namiestniika:
Pritoaic Anton polk, Anldneja ii,ni
Mairlkažič iN-azan'li, Anldreja.

VipiSe -se ipoliag biLaniqe za  1. 194B. 

lab ri 5e/jo se  Manli upnalvlnieisai oidlbora:
Prii-baic Sim on iin- 
Gilaviiinia Slavikio.

Okrioâno Hjiuidsko sadlišče v Kopru 
dne 3. februarja  1951.

Cons III 198/51

V zadružnem  reg istru  p r t tem sadlišču ise p r i  Oiknajnii zadružni 
posiossni izvezi v  Kapriu, r, z. z io. z. (diavOllj'ujle vpis sprememb:

Dan vipisa-: 8. 2. 1951.

Na pofdjliaigii zapisnlilka irtìdiniaga lOböniaga aboira člton-otv te zadruge 

z dne 9. 9. 1950 sie vpiše:

Uipnavmi 'Odbor sestoji iz ipneldlsedinliika, podipr-ed&adiniilkia iin števiife 
odbann-ïkov, Ici jiih idola&i stkmpščiina.

Novi ičUiamli upra-vniega odlbana so:
Požar Iivan, polk. Amtonla iiiz siv. Duiciije 177, ipriadseidni'k,
JaikoimlJn Valerij, polk. Iivana -iz Pobegi 8, podpredsednik,
HSrvatliin Anitan, pak. Anitona iiiz SmiariJ,
Apolloniio Josip, ipok. -Milhiaala te P rade 89,

Kodairiin Jožef, Jiožeifia iz Anlkarana,
BurHin Praimc, polk. Blaiž-a iz Kapra,
Babič Emiil, K arta iz Kopna,
KastoMč Hannik, K arla  Sz Nave- vasi,
Pararitin  -Sergej, Sa-Ivaitarja iz Piriana ter 
imamestnika:
Franza Vllkitar ini 

Gregarliž Vojko.
VpiSe ge pottag bffllainiee za 1. 194S.
Izbriišeijo se:
1. pri in-amarou izadružrae ziveize pod točko c) bieeade:
>1 . da se sprejema prati -abrestovamju -na tekoči iračun njih 

blagajniilSkie fprelbitlke,

2. da  idavai|juije itemi ipasajila proiti jaimatvu lin
3. da pridobiva t a  uporablja  jvsalkavirstaa sriedistivia za av-aje po

trebe  im za  potrebe svojilh člaln-ov!« to r  poli ta&lco /j-): »natoaivllja-tli raz
no ibllag-o po  n-aročjliu in. za iračun avogih članov pro ti IkirtiiHju ireži-jskiih 
str-oökioiv«;

II. niasleldnlji ölanii upravnega Odbora:
B abič Emiil, pnadsadraijk,
Požar Ivan, I. poldpradsadnjilk,
Keber Drago, II. padpriadisadinillc,
Gioraninii-mi J-asip,
-Juri&iič Josip,
K ralj Franic,
Tan-eu A ttilio,
N-aveil Mel|hjjar,
Medica Eriminiij, č lani ta r

-namestniika: . :
Pečarlič Sneökio -ta 
-Karamilka Okitavi|j.

Okircižino iljuidsko -sod-iSče v  -Kopru 
din-e 3. Æebnuarja 1951,
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ave v Uradnem

Predsednik: 
Julij Beltram l.r.

čilainii tieir namesto ita:

apra

Cons III  198/51

pirii Otaria jnti zadružna 
ivpis sprememb:

na članov te; zaflruge 

redsadmiilkia iin števila

predsednik, 

odpredsedn ik,

besede.:

i tekoči račun njih 

Un.

ìetìstjva za sivoje po- 

> /ji): Mmabav&jatli raz- 

aroti M itju  režijskih

pru

iOans III  225,y3

V tusodnem zadružnem registra se iprii Kmieibijski maibavni pro

dajni zadrugi z o. z. iv Kopru (davoUjtujie vipils sprememb:

-Dan .vpisa: 17. 2. 1951.

Na .podlagi zapisnika rednega obämaga abona Alainov 'imenovane 
zadruge z dne 24. 4. 1949 ge vpiše:

Članski delež znaša 150 dmi, a za dnužiiinske člane 30 din.
Novi ölami upravnega odbora so:

Ušaj Girili, ipolk. Valmtiinia 'iiz Kopira, predsednik,

Brajn'ik Riinald, polk. Kanla iz Kampella, podpredsednik,

Fiego Gabiriiijel, pok. Josipa :Lz Kopra,

Viler Renato, Antona /iz Kampela,

Krmac Gulerlimo, polk. Iviana liz Tm.ilbaima iin 

Furlaniič Sre&ko, Srečka iz Kopna, člainli ter 
namestnika:

R'iccabon Viktor (;|n,

Faivento Marčen».

Izbrišejo se čllainli upravnega odbora:

Furlan ič Srečlfco, predsednik,
Riccobom Peter, podpredsednik,

Peroša Arnold, blagajnliik,

Steffe Jakob,

Maramcllna Allbin. .iin 
Vatovec Ernest.

Okrožno ljudsko sođiišče v Kopru 

din« 3. februarja 1951.

Oons III  225/4

V zadružnem .registru pri tem sodišču se pni KmiatlijSkii naibavmi 

prodajni zadrugi z o. z. v Kiopnu dovoljuje vipis sprememb:

Dan vpisa: 17. 2. ,1951.

Na podlagi /zapisnika rednega tatneiga občnega zbora članov 

-imenovane zadruge z dne 7. 5. 1950 se vpiše:

Novii titani upravnega adbroa so:

Furlan'č Rudolf, Josipa iz Kopra, Ul. iPina Tomažiča št. 8, pred- 
pedniilc,

Kocjančič Damilo, Andreija iiz BosamarAma, podpredsednik,

Viter Remato, Antona liz Kampella, itajlnilk,

Borimi Franic, polk. Blaža, U.liica S. Andreja 9,

Cociani Pietro, Blaža iz Kopra, Ulica S. Tomaža št. 17,
Avber Lazar, polk. Ivana iz Salare,

Furlaimič Lazar, polk. Antonia iz Mamžane, ölaimi ter 
namestiniiica:

Flego Gabrijel, pok. Josipa 'iin 

Božič Anton, pok, Ivana.

Vpiše se polog bilance za ,1. 1949.

Izbrišejo sie ölaimi upravnega odlboria.:
Ušaj Ciril, predsednik,

iBrajnäik Rimando, podpredsednik, ,
Novel Jožef, ibajniik, (
Fiego Gaibmiijiel,
V'iler Renaitio,

Kirmac Gueriimo iin Furlianilč Srečko, čilainii ter 
namestnika:

Ricoobon Viktor iin.
Favemto Marcalo.

Okrožno ljudsko .sodišče v Kopru 
dne 3. februarja 1951.

Cions III  184/3

V zadružnem .registru tok. sodišča se pni Obnovliitivetni zadrugi 

z o. z. v Šmarjah dovoljuje naslUedmji vpis:
Dan vpisa: 5. 4. 1951.

iNa padllagi sklepov mednega dhönaga zbora članov 'imenovane 

izadnuge ma zapismilku z dne 26. (maja 1948 se vpiše pol»® b41ian.ce 
iza leito 1947,

Okrožno ljudsko isodišče v Kopru 
d/ne 12. januarja 1951.

Conis III 184/̂ ii

V zadružnem iregilsbru /buk. sodišča se pri L Obnovitveni zadrugi 

z o. z. v Smairijah dovoljuje naslednji vpis:
Dan vpisa: 5. 4. 1951.

Na podiiiaigii sktapiav .rednega občnega zibooa alaimov limeimoivaine 

zadruige ma zapisniku z dnie 14, >miaua 1949 sie vipißle 'polog bidiance 

za leito 1948.

Okrožno ljudsko isqdiäöe v Kopru 

dne 12. januarja 1951.

Gons III  184/5

V zadnužne/m ireigiisit/nu tuikajšnjleiga sodišča se; priii Obnovitveni 

zadrugi z o. z v Smarjaih dioivoyuijie vpis masPjednjih sprememb:
Dan vpisa: 5. 4. 1951.

Na podlagi sklepov sedmega občnega zbora članov imeniovaine 

zadruge ma zapliisniku z dne 28. maja 1950 se vipiše:

Novi ičliani upravnega odbora so:

Morgan Karel, delavec iiz Smar'ij 100 — itajniiik,

Mairlkeziič Jakob, pok. Jalkoba iiz iSmai-ij 25 — čllan.

Vpiše se ipollog billanoe za liatlo 1949.

Iebnišiejo se .naslednji ölaini upnavmeiga odbora:
Uiî inilk Staniko, itajniiik iin 

Morgan Kareti, žilam.

Okrožno ljudsko sodiišče v Kopru 
dne 12. januarja 1951.

Oons III  244.̂ 2

V zadružnem iregistiru itiu/k. sodišča se pri Kmetijski obdetavalini 

zadrug/i v Babiičiih z o. z. dovoljuje vpis naslednjih speirememb:
Dan vpisa: 28. 2. 1951.

Na podlagi zapisn ika rednega občnega zbora članov imenovane 
zadruge z dne 26. 3. 1950.se vpiše:

Upnaivinii Odibor je sestaivilijian ;iz 5 do 10 članov vštevši predsed
nika, podpneldsedniika in blagajnika.

Niovjì ûlianii upravnega oidbona so:

Babič Marij od Antona, Babiči 195, predsednik,

Marameina Manij, polk. Ivana, ,Babič,i 203, podpredsedmiik,
Koran Franic, pok. Antona, Babiči 221,

Babič Anton oid Antona, Babiči .191,
Babič Anton, ipolk. Josipa, Babiči 189 in 

iMiaranolna Franic, pok, Ivana, Rioijci 175, članii iter 
namestnika:

Umeir Gulido od Jiviania An 

Babič Viilllko od Josipa.

Vpiše se poloig bilance za 1. 1949.

Izbrišejo se inaslednji člani upravnega odbora:
Umer Ivan, priadsadnilk,
Baibič Amiton, podpredsadnik, z

Babič Vlilko, .tajlrtiflc iin 
Babič Mairiiij, ölam

■ J

Olkožino iljuidstao sodišče v  Kopru, 

dne 22. Æabr-uiarija 1951.

Cons IM 265/2

V 3adruž,nam ireigiistau tuik. sodišča se pri Kmietiijsikii nabavno 

prodajmi zadrugi z o. z. v Koštaibami dovoljuje vpis naslednjih 
jsprOTemib:

Dan vpisa: 24. 3. 1951.

Na podlagi .siMepov v zapismilku .rednega občnega .zbora članov 
limanovaine zadruge dd 22. 7. 1950 se vipišei:

Besedilo zadruge: Kmetijska zadruga z o. z. 

iNOvii člani upravmegia odbora so:

Tuljlaik Jiože od Josipa .iz iKoätiabone 33, pnedsfednük,

Mohorič Jože -od Josipa iiz iPuč 50, podipredsednik,

Brec Jože od Antona .iz .Koatabane 53, 'blagajnik,

Goja Alibiim od Antona iz Koštalbone 85,

Gtriižom Jože iod Ivana iz Puč 27,

Vlilier Karel -polk. Josipa iiz Koštalbonie 35, — članii.

Vpiše se polog fai/lamae .za dobo od 1 . 4. 1949 do 15. 4. 1950. 
Izbrišejo se t/i/le članii upnawnegia odlbora:

Brec Jožef iiz Koštabone 53, ipreidsednilk,

B.aruca Avgust iz Puč 31, itaijnilk,

Ziadni/k Jožef iiz Koštabone 37, iblagajinllk,

Bamuca Jožef iz Koštabone 24,

Piribac Franc fe Puč 1,

Zadnik Karllo iiz Koštabone 81, filani.

Okrožno .ljudsko sodišče v Kopru 

dne 22. februarja 1951.
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Coinis III 223/2

V zadružnem iriagilstnu tulkgjämjega isiadBšIča isie dovoljuje pri 

Nabiav.ni iin ipriOdajni azdrugi z o. z. v M;ariezi®alh vpils, inasJiednjih 

ppremiemto:

Dan vplisa: 28. 4. 1951.

Na pOdiliaigi zapisnika iriadiruesa oibiîimegia izborna čilaimoiv jimieimo- 
(vame za:dnu®e iz «dine 31. juÆija 1949 se vîpilâe:

Besedimo zadruge: Kiriiatijislka miaitiaivmio prodaijma zadruga v
Marezigah, zadruga .z o. z.

Okoliš: področje Krajevnega ljudskega odbora Marezige. 

Cilamsiki dellež znaša 'za člane ipo Diiln l’SO.r—, a za in ji Ih rodbin
ske Slame po Dim 30.—.

Novi ölamii uipiravmegia odbora so:

Stoik Jieronim öd Ivana iiz B-urij 20, itaijfmiik,

Dobrtnlja Ivam, polk. Antonia .iiz Lapanja št. 203, 'biliagaijinik, 

/Koran Friainic ipdk. Anitama iiz Baibiloev šit. 221,

Bablilč Oitrlill ad Amdrejia iz Biuiriij 26 .in

Mana**»» Finarac pok. Ivana iz Riajioav št. 175, <ölanii iter
miamiestailka.:

Vižimitiin Riafaell pok. Anitama iz Vršiča 24 liin 
Babič Iigmaciij od Josipa tiz Marieiz'ig 4.

'Vpiše ,ae pioilag bilance aa dieto 1948.
Izbrišejo se 'tiiite Band upnavmiega. odbora:

Koldarilm iSiilivo pok. Anitama, Boršt 10, itajln.ilk,

Babič Marjam od Karlla, Burjle 38, blagajnik,

Bonaoa Rudolf od Ivama, iLabor 12.1,
Umeir .Ivan Od Ivainia, Babiči, 190,

Lovrečič Venčeslav «d Jaäeif]a ‘iiz Boiršita 7, člani-.

Okrožmio ,ljuldsko sodišče. v Kopru

Idne 19. apr.illia 1951.

Cons IlII 223/3

V zadružnem magistru .tulkaljšmijaga sodišča se (pni Kmetijski

inabaivmlo prodajni izadrugi z o. z. v Mairieiztiigaih dovoilftjije vpis

inasliedniilh spriamiemib:

Dan vpilsa: 28. 4. 1951.

(Na ipodliagii sklepov iradnaga občnega zboira olaniov imenovane 

zadruge ina izapiiamilku z dime 20. jiuililja 1950 ae vpiše:

Belseldliilio izadruise: Kimeitliljska zadruga z o. j., Marezige.
Niovii člani upravnega oidbana, ao:

Bielliliina Gaiuldiemcii'j poik. Jiasipa iiz Babičev 184, tajiniilk,
Ollemič Viltiko ipok. Karila iz Biabiifieiv ät. 200,

iDobnim'ja Jioislip ipolk. iMatitjle iiz Loparja št. 226,

(Sabadin Alojz od Matttije iiz Krmöi 95,

Dobrtnja Amtan od Ivama iiz Loparja ät. 217, oliami ter. 

miamesibniika:

Kioreln Viktor od Lazanja in 
Babič Vilko od .Josipa.

Vpiše se ipolioig ibillanoe za lieto ,1949.

,1'zibrišeljio se raasiladim}: čllami upravmiaga odbora:

Stok Jiarlomim od Ivama, italjmilk,

Dobriilmjla Iv.aim piOk. Antona,, fofflagajlmik, ■

Koran Friainic polk. Antona,

Balbič Cilrlill .od Andreja,

Maranöilma Frante polk. Ivana, čilaimi tar
iniamaatmika:

VližilnitSm Rafael pok. Anitama iin

Babič Igimaciiij, od Josipa.

i Okrožno Ijudako sodišče v Kopru

., dne 19. apnila 1951.

ConB III  28il/2

V zadružnem reigiiistru itulk. sodišča se iptr i Kmieitiijislki zadrugi 

% o. z. ipri Sv. Antoniu .domoljluje viplils iraasllednjiih sprememb:

Dain vpisa: 28. 4. 1951.

Na podlag; slkilieipiov .sednaga lobönegia zbora čilamov imenovane 

tzadriuige na zapisniku z dime 4. miainaa 1951 se .vpiSe:

1. član upraiwiiega. odboira Flikon AlbjnnRatlko od Ivana iz Sv. 

Antona St. 74;
2. :poliog tai/lamoe za ileto 1950.

Izbriše se Kodair.in Josip polk. Ivama iiz KavaJiciev št. 255,

Okrožno (ljudsko sodišče v Kopru

I dne 19. aprila 1951.

Cams III  239/3

V zadruižimeim iragiisitiru tiulk. sodišča se pni Kmetijski nabavni 

Izadrugii z o. z. Valmariin ctoraUjUje ‘Vipiis 'naialsdnjih spremiemb:

Dian vpiSa: 21. mlaja 1951.

Na podlagi sklapov rednega 'Občnega zbora članov imenovane 

zadruge ,na zapiisinitkiu z idime 16. juliiijla 1950 se vipilse:

Beaadiiilio zadruge: Klmieitijlslka 'zadruga, z io. z.

Sedež: .Skotìje II.

OkoiliS: Krajeivinli lijudslki odbor Skofiije.
Normi članli uipraivinieg.a odbora sp:

.Pninuožič Ivan. od Iv.ana, Timijan 37; piredisedn'ik,
Božič Stianto od Pietra, ValmiarUn 5,

Zertoo Awigusit’ilm od Jožete, Tiinjam 12,
Urbanc Anton ,piOk. Anito,na, Tiimjaln 32,

Airigieiniti Mainilo ipOk. Anitama, Valimariin 11,

PohJiem Igmaciiij od Anitama, SIMiijie 20, ölalmi ter

■namiesbrnilkia: ---

Uoičič Ivan, od Ivama /im 

Božiigliav Domimciij iod Iiviama.
Vipiišie se ipdllog bllanae, za leiho 1949.
Iabrišejio se iniastlleldnji clami. iupraivimeg,a Odlbiana:

Marainloina Alibiin., pradaadinliik;,

Priffiiožiič Ivan, Itiajnilk,

ApipoJlonio Jatoob, podtajnik,

MairSeltilč Gueniimo,

ViiSanltiin Božo,

Pečairiič Duiffliijo, članli 'tiar imamiastm'.lka:

Para Emneat im 

Giarg'oii Ivam.

Otoožnio laodiäöe v Kopriu 

dne 11. maja 1950.

Soc 78/1

V družbenem registru tuk. .sodišča se dovoljuje vipiis m.a novo 

uManovilijeime »Začimba«;, 'prloizvOdmja začiimjb, idnužiba z o. z. v 

Portorožu, Ikalkoir islleldi':

Dam 'vipsa: 5. 4. 1951.

Na podlagi ustanovnega akta osnovateTjav limenovane družbe ' j  

na zapli|sm:ku Okrajnega lljudsikega sodišča v Kapru z dne 28 februarja 

(1951, R 181/151, iv izvezi z Odlioiöbo IOLO v Kopriu z idme 24. 2. 1951, 

ist. 352/1-1/1-51, se vpiše1:

,I,mie idriuižbe: » Z a č i m b a «  proizviodn j a začimb, družba z o. z. 

Sedež: Portorož.

T,r.ajamjie: do 31. 12. 1971, ikatara dob.a se ,pia ipo skliapu diru. 

žaboiikov 'Sime ibuidi podaljišati.

Namen: Predmat idružhe je .proizvodnja .začimb tar trgovima 

na debeli o iin idriabmo z začimbami, ilastme proizvodinje.

Druižba sme mabaivlljatii mapremiičniine .zlasti za gojiitav poitrab- 

mih ikuiltuir itar opravijiatii ,tu,dli -vise flilniamčme posila, iki, so s prektoe- 

jtom družbe v ziviezii.

Poleg tega sme družba ipsavzemaiti liiniteiresonoe, daleže, uide- ' 

ležbe — tudi dainiitìke — v driuigih 'družbah, ki imao» podobein ati 

jemalk predmet..

Sme pa tiuid-i usbanavlljatii ali opuisitiltt Eiadriužnice, agencije iin I 

zastopstva <v ibu- aili imioizemlatvu.

Qllaiviniica dlriužbe znaša Dim 250.000. (dvieistopeitdeisiattiisoč di- I 

narjev), Iki je v celoiüi padipiisana lim iplla&ana tar padleljana .na 250 ' 

tl,elieäeiv po Dim 1000.— inominaiime vriadmositli.

Delleiži so .nedeiHj!' !̂ im imepnemoislijivi ,br,az priiStamka vseh 
tiružaibniiikov.

Driužba bo posiloivalla v skladu s atatiutom, odobrenim od IOLO

V Kopriu z dne 24. 2. .1951, št. 352//l-I/l-5il.

Skupščliina se sklliöe maijmanj lemkr.ait ma ilato v rolklu 4 meseicav j 
po zaključku poaloviniaga Ilata, kli se 'atrliinija s taladarakim.

SSkupščiimo akBče upravmilk ,s ipriparočamiim piisimom vsaj 8 dni 
prefd mjemiim sastanikom,

OÜ čistega diobičlka ®ra 50 %  v reizervni sklad, a ostanek se. 

razdeli miad idružaibnlilke <v ir.azmerju vlišme myii|h detežav imeikvanno I 

dnugačmi iddriedlbi, iki jo uitagne aprlejeiti. atouipščiima. 

iDružibo zastopa im za irajo podpisuje upnavinilk.

Upravmiiik dnužibe ,je Paar Franic pok. Ignaaa ,i>z Portoroža.

Okrožno sadiiäöe v Koipriu 

dne 28, marca 1951.

po
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Canis IM 239/3

pni Kmetijski nabavni 
ïaM injih sprememb:

ibora članov imenovane 
se vpise:

: io. z.

predsednik,

11,
ölanu ter

Odbora:

pu

Soc 78yl

jv-oUjiuje vpis 'na novo 
dnužpa z o. z. v

ev imenovane družbe 

pr.u z dne 28 februarja 

priu z dnie 24. 2. 1951,

začimb, družba z o. z.

le pa po sklepu dru-

zaöimb ter trgovina 
:zvodinje.

Jfci za -gojitev patreb- 

oslîe, tei so s preldme-

rieseincè, deleže, luidie- 
ki imajo podoben ali

dnužnitoe, agencije im

restapetdesiettiiisač di- 

ter podleljena na 250

irez pristanka vseh

-odobrenim od IOLO

to v nolkiu 4 mesecev 

koledarskim, 

i piismom vsaj 8 dni

sklad, a ostanek se 

iljh deEiežev raeikvanno 
iiraa. 

iriavinilk.

ipa »z Portoroža.

UVEDBA POSTOPKA ZA PROGLASITEV ZA MRTVE

R 363, 403/50

1. SERGAS Anton, od Antona, roj. 2. 2. 1921. v Kampelu- 

akraj Koper, samski, kmieitSkli sto, Mvaijač v Kamipeitu št. 23 iin

2. F ER UL O Arhangel od Dominika iin pok. Karmele de Ante

ils roj. 6. 4. 1900. v Chisano S. Domeinteo iprov. AveilSmo — Kalija,

Uelavec, poročen, bivajoč v ogpu Sit. 11, sta pogrešana iz druge

Svetovne vioijne.
Ker je verjetno, da ibo nastopala zakonita domneva smrti, se

na predlog ad 1) njegovega očeta iSargaš Anton in ad 2) njegove

žene Tarullo Ivane, uvede postopanje za proglasitev za mrtvega 

ter se poziva vsakdo, kä mu je o pogrešanih kaj znano, da o tem 

poroča sodišču.

Oba pogirešamca se poziivatia, da se zglasite pni podpisanem 

sodišču ali pa drugače dasta ;kalko vesit o sielbi.

Po 1. maju 1951 bo sodišče na ponovni ipreidlog odločiilo o 

Kostasjitsvi za mmtve.

Okrajno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 15. februarja 1951.

R 78/51

Fesjiančič Adolf od Iviana iin Marije Jierteb, rojeln dne1 15. 7. 

5914 v Idriji, električar, inazaldlnljie stanujoč v S'čavlj:ah, jle bill 

oktobra 1943 aretiran od Nemcev in odpeljan v Nemčijo, odkoder 

se mi več vrnil.
Ker je tedaj verjetno, da Perjačiiiča Adolfa mi več med živimi, 

se na prošnjo njegove materie FePjamčilč Mairlije \<l Idrije, Rudarska 
Ulica št. 1, uvaja postopanje za njegovo prog/lasitev za mrtvega.

Vsakdo, M t*i lcalj vedal o pogirieišanem, sie pozwa, da to spo
roči v roku 3 mesecev spodaj miavedenieimu sodišču, F.esjančič Adolf 

pa se poziva, da se v istem irokiu javi pri podpisanem sodišču -ali 

pa drugače da kaikfiroo vest o sebi, teer bó v nasprotnem primanu 

po poteku tega roka proglašen za mrtvega. —

Okrajno ljudsko sodišče v Piiraniu 

dne 12. marca 1951.

R 166/51-2

Urban Ivan pok. Ivana im Apolonije Kosič, roj. 24. 12. 1872 

v Vodicah, kmet, bivajoč prli' Sv. L-uciiji št. 117, je bài 1. 1914 

mobiliziran iin posilain rna ir.usiko fronto, odkoder se oid 25. 1. 1915 

ni več javil.
Ker je potemtakem verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 

smrti, se na prošnjo njegove žene Ulrlban Marije noj. Ribarič od 

Sv. Lucije št. 377 iuvaja postopanje za proglasitev mrtvim in izdaja 

peziv, da se o pogrešanem poroča sodišču. «

Po 25. 6. 1951 to  sodišče odločilo o njegovi proglasitvi za 

mrtvega. —

Okrajno ljudsko sodišče v Piranu 

dne 23. mianca 1991.

Spodaj navedeni so izgubili svoje osebne izkaam-ce in jih

s tem proglafiajo za neveljavne:
1. Medoš Karel, od Franica Ln Peraša Ivane, roj. dme 1. 8. 1931

v Kortah, .istatam stanujoč Stav. 163, štev. osebne izkaznice

,37338/838, izdania od KLO Konte 'dne 25. 2. 1950.

2. Belič r. Marušič Marija, noj. dne 8. 3. 1908. v Sonbanu-

Buje, stanujoča v Strunjanu štev. 176, štev. osebne izkaznice 
48282/232, izdana iod KLO Stirunjan dne 5. 12. 1949.

3. Turk Deljko, poik. Ivana, moj. 28. 4. 1922 pri Sv. Antonu,

stanujoč istatam štev. 86, štev. osebne izkaznice 21961/340 izdana 

od KLO Cežairji dn.e 15. 3. 1950.

4. Ražman Peter, pok. Franca, iroj. dne 4. 8. 1909. v Kopru, 

stanujoč istatam, ul. 'Serviti štev. 154, šitev. osebne izkaznice 

32745/705, izdana od MLO Koiper.

5. Savarin Raža, od Nazari ja, roj. dne 2. 3. 1933. v Kopru, 

Stanujoča v Bošaraariinu išteiv. 166, štev. asefbme izkaznice 30324/561 

izdana od KLO Kampell-Salaira dne 10. 3. 1950.

6. Peterner Elio, pok. Lovnamca, roj. dne 26. 1. 1894. v Piranu, 
stanujoč istatam, itfflg S. Riocco âtev. 2, ätev. osebne izkaznice 

41080/1129 izdana od MLO Piran.

8. Boiniin Manija, od Ivama, iroj. 10. 1. 1929 v Sečovljah, sedaj 

stanujoča v Lanižamu štev. 103,, šitev. aseibnie izkaznice 49170,470 

Izdana 13. 12, 1950 od KLO Sičavllje.

9. Speh Jožef od Jožefa ta pok. -Gotjan Ivane, noj. dne 15. 8. 1927 

pri Sv. Petru, stanujoč isto tam Stev. 63, štev. osebne izkaznice 

50940/690 izdana dme 17. 2. 1950 iQd KLO Sv. Petieir.

10. Peroša Anton iz Kaimpéla Salare 14, štev. osebne izkaznice 

29850/100, izdana dne 29. 12. 1949 oid KLO Kampe,i Salara.

11. Benedetti Marijo od Benedikta in Kazloivac Marije, rojen 

19. 1. 1910 v Pirarau, okraj Koiper, sedaj stanujoč istatam v ul. Car

rara Garibaldi štev. 10. Izkaznica mu je bila iadana od MLO Piran, 
štev. 'ste ni znana.

12. R ’kom Dragica oid Ivana in Gregorič Antonije, irojena 10. 3.

1930 v Krkavčah, sedaj stanujoča 'istotam, štev. 67. Izkaznica je bila 
Szdana od KLO Sv. Peter in ima štev. 51487;/11129.

13. Delise Gigliante od Giulia in Ferfoglia Ane, rojen 16. 5. 1930 

v Izoli, staniujoč v Bon'io šitev. 16. Izlkiaznliica mu je bila izdana od 

MLO Izola pod štev. 5289/28255;

14. Bonïn Marija od Iivana in Cesare Marije, rojena 10. 1. 1929 

v Sečoivljaih, biivajoč istotam, štev. 103. Izkazn'ca je bila izdana od 

KLO Sečovlje pod štev. 46640/809;

15. Sipeh Matija od Petra iin iKozlovlič Marije, rojen 14. 4. 1918
pri Sv. Petru, sedaj tam ibivajoč, štev. 68. Izkaznica mu je bila iz

dana oid KLO Sv. Peter pod štev. 51287^^041;

16. Jakomin Kaz!mlira Od Franca in Bemibič Marije, rojena
24. 10. 1935 pri Sv. Antonu, oikraj Kaper, sedaj stanujoča istotam,

štev. 71. Izkaznica je bila izdana od KLO1 Sv. Anton — Cezarji

pod štev. 1036/21907;

17. Costanzo Giovanni od Castainta iin pok. Mikalec Fride, ro

jen 27. 5. 1933 v Izoli, stanujoč v ulici Eittere štev. 25. Izkaznica mu
je 'bila izdana od MLO Izola pcid štev. 25298/2284;

18. Fusari Mario 'od ConStanita 'in Bartoliin Katenine, rojen 25. 9.

1925 v Pordenonu, Italija, stanujoč v Izoli, ulica Sv. Simona štev.

9. Izkaznica izdana oid MLO Izola pod šteiv. 2785/4485;

19. Bartole Giusto oid Gorgilja in Rosiso Katerine rojen 28. 2.

1931 v Piranu, sedaj stanujoč istotam, ulica Menalesso štev. 3. Iz

kaznica je b:la izdana oid MLO Piran, štev. ni znana;

20. Pugliese Violai od Jakoba ta Felluga Marije, rojena 9. 12.

1921 v Izoffli, stanujoča v ulici Ospitale vechio štev. 5. Izkaznica iz
dana oid MLO Izola, štev. n i znana;

21. Degnassi Marko od Petra iin polk. Kairboiračič Emilije, rojen

1. 10. 1880 v Izoli, stanujoč v Izoli, ulica San Bortolo šitev. 7. Iz

kaznica mu je bila izdana od MLO lizola, štev. iste ni znana;

22. Pugliese Italo pcik. Franica in polk. Grio Margherite, rojen

18. 12. 1907 v Izolli, s-taniujoč v ulici alle Porte štev. 13. Izikazinica 

mu je bila izdaina od MLO Izola, štev. n i anana;

23. Provedei Giuseppe pok. Antona iin polk. Piton Rose, rojen

15. 11. 1885 v Piranu sedaj stanujoč 'stotarn v uliici Jugoslovanske 

armade, štev. 1025. Izkaznica m!u je bila Uzdama od MLO Piran, 
štev. iste mii znana;

24. P arov el rojena Tosikan Veronika od Simom-a iin Baibič Mari

je, rojena 1. 3. 1910 v1 Vanganelu, okraj Koper, seidaj stanujoča 

istotam v naselku Karlongi ,tev. 68. Izkaznica izdana Od KLO Van
ganel, štev. iste ni znana.

25. Apolomio Rosita, rojema Felluga ad Ivama- im Pugliese An
tonije, rojena 10. 3. 1929 v Izoli, isedaij stanujoča listotam v ul. O 

spedale Vecchio štev. 3. Izkaznico izdal MLO Izola, štev. iste ni 
znana. ' ;

26. Apolomio Božič Marija, rojema 22 . 3. 1922 v Brestu, okraj 

Buzet, sedaj stanujoča v Pradeh Stav. 93, okraj Koper. Izkaznica 

je izdana od KLO Bertoki — Santama pod štev. 52944/023;

27. Jerebica por. Marinale Mar'ja Od ipok. Antona iin Marije, 

rojena 27. 11. 1888 v Sv. Petnu, sedaj bivajoča v Krtkavčaih šitev. 100. 
Izkaznica izdana Od KLO Sv. Peter, ištev. 51322f/,1077;

28. G!raivisli Peter pok. Mateja ta Baribariič Anitoirje, rojen 29.

6. 1879 v Soicengu, okraj Buzet, seidaj stanujoč v Sečovljah. Izkaznica 
ima štev. 46666/864, izdana je od KLO Sečovlje;

29. Zucca Pavel polk. Filipa iin Tulljak Antonije, -rojen. 22. 12. 

1912 v Kopru, sedaj stanujoč v Salari šitav. 200, okraj Koper. Iz- 
kazn’ca mu je bila izdana od KLO Salara, štev. 2990//155;

30. Bene-detti Bortolo pak. Ivana iin pok. Sodomaico Eufemije, 

rojen 16. 4. 1902 v Piranu, bivajoč pri Sv. Luciji. Izkaznica im?) 
šitev. 49170/470, izdana od KLO Sv. Lulcija;

31. Škerlj Rozal'ja pok. Jožefa iin Oblak Marije, rojena 27. 11.
1926 v Koloibar — Skofiij-e, seidaj stanujoč istotam. štev. 95. Izkaznica 

ji je bila izdana od KLO Škofije ipod štev. 33935/695;

32. Hriibar Vida od Andreja in Bremec Justine, rojena 5. 10. 

1920 v Spodnji Trebuši’-, sedaj bivajoč v Kopru. ‘Izkaznica! jH je bila 

izdana od M!LO Piirana pod štav. 363681/3915;
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33. Jelerčič Justina od Antona in Frančiške Škapin, roj 5. 1.

1920 v Velikem Polju — Sežana, stanujoča v Kopru, gostilna »Ta

vernai«. 'Izkaznica izdana od MLO Koper štev. ni znana; z

34. Pribac Ivam od Malti ja, stanujoč v Kaštelu, vas Skodel in.

4. Izkaznico je izdal KLO Kaštel pod štev. 64667/367;

35. Apollonio Ama od Angelini Antonije ira Pecchiari Antona, 

rojena 2. 1.1. 1889 v Pradeh, dkraj Kaper, stamujolč istotam, štev. 49. 

Izkaznica ji je biila iadaraa od KLO Dakaini pod štev. 52393/393;

36. Belič rojena Marušič Manija od Mateja lira pok. Marušič 

Marije, rojena 8. 3. 1908 v Strunjanu, stamiujoč istotaim, štev 176. 

izkaznica Je .bila ilzdaraa od KLO Strunjan.pod štev. 48282,/232;

37. Grižon Neriina od Ivama iin Grižon Antontije, rojema 24. 5.
1931 v Krkovičah, sedaj bivajočo istotaim, Stav. 51. Izkaznica izdana 

od KLO Sv. Peter pod štev. 50388/138;

38. Ramami Peteri pok. Franica to pok. Majer Marije, rojeln 4.

7. 1909 v Koipriu, stanujoč v uiliidi iServiiti, štev. 6. Izkaianica je bila 

izdana od MLO Koper pod štev. 32745/705.

V registru gospodarskih podjetij Ijiuictìtóiii odborov se dovo

ljujejo naslednji vpisi:

xxXi/3-51

Sedež: Koper.

(Dan vpiisa: 7. apnila 1951.

Besedilo: Mestno gospodarako-ibrigoviinskcnp podjetje, Koper.

Skrajšan naziv: »IMECO«.

Predmiieit pos/tovainija: Predvajanje filmov, monsikia kopališča,

nabava in pncldajia vseh predmetov široke potrošnje, bodisi za 

garantiramo preskrbo, kakor tad i na pnosto, pnevoz z živinsko 

zaprego ter koprnemlmi mehamičmiirrii isreldsitvi.

Usifcattiiorviftieilij podjetja: Mestai lljiudökli odbor, Koper.

Upravno operativno vofdehvo: Mastmi 'ljudski odbor, Koper.

Podjetja zastopata lin zianij ipodpisujielta: Direktor Gandusio 

Ermeneigilldlo skupaj s 'knjigovodjam Volpato rag. Gino, v ipnimeru 

odsotnosti enleiga zgoriaj imenovanih podpisuje poverjenik za fi

nance >MLO-Kopeir — Furilamič Srečko.

Oknajinii ljudski odbor v Koipru, 

poverjeništvo za fliiniamice, 

dne 12. aprilla 1951.

XXX/8-51

Sedež: Izolla.

Dian vpisa: 14. aprila 1951.

Besedita: Mestino gospodarsko podjetje — Izola.

Predmet poslovanja: Natova lin prodaja vseh predimle.tov

girioke potrošnje, 'bodisi ma giairanltiirano ipirieSkrlbo kalkior tudli za 

pnosto, prevoz z öivtalsiko zaprego tler kopmien&miir mehaničnimi 

Sredstvi, fpr.a&itčlareljia iin kiolkiošeraja s 3 hektarji zemljišča, obdela

nega v svirtao gospodarstva.
Ustanovitelj podjetja: Mestni ljudski odbor, Izola.
Upravno operativno vodstvo:: Mastmi ljudski odbor, Izola.

Podjetje iziasitoipata im zanj podpisujeta:

1. Krevaibin Luciano, v svojsitvu upnavinlika,

2. Carboni Italo, v svöjatviu gilavinleiga knjigovodje,

3. Bržani Josip.

Osebi pod 1. in 2. podpisujeta skupaj, pod šibev. 3. navedeni 
pa podpisuje, če Je «dein od Obeh 'imanqvainiilh zadržan.

Okrajni ljudski oldbor v Kopru, 

poverjeništvo za fiilnaince, 

dne 12, apnila 1951.

XXX,/il-51

Sedež: Izola.
Dan viplisa: 19. aprila 1951.

Besedilo: Okrajno ri.bOtovsko podjetje.

Skrajšan (niaaiv: »Istlria piasca«.

Predmet postavanja: Morski ribolov, gojenje, školjk in mor

skih gob.

Ustanovitelj podjetja: Okrajnli lijiuldski odbor, Koper
Upravno opeiratiivino vodstvo: OLO — Poverjeništvo za r'i- 

'barstlvo. ,  ̂ ■

Podjetje zastopata ih zanij podpisujeta: Maraspin Giorgio v 

Ssvojsltivu upnavmlika, Pugliese Onorato v svojstvu knjigovodja. 

Pooblaščena podpisujeta Skupalj pod žigom podjetja.

Okrajnli ljudski oidbor v Kopru, 

poverjeništvo za finance, 

dine 20. aprila 1951.

O B J A V A

Upravna svet Tržaške zavarovalnice d. d. s pravmiiim sedežem 
v Kopru sklicuje s to objavo

3. REDNO SKUPSCINO DELNIČARJEV

7. naslednjim dinievmim reidiom:

1. Poročilo upravnega sveta- o .poslovanju v letu 1950. in predložitev

račiuinskeiga zaključka za isto dobo, s pnadttoigiom o uporabi čistega 
dobiičk». i ; . i •;

2. Poročilo 'iin predilogl. nadizarnišiva.

3. Razprava iin sklepanje o poročilih 'in predlogih, ozmačemih pod 
1 . in 2.

4. Izvolitev novega upravnega sveta.

5. Sklepanje o nagradi članom miadizormiišitva za .poslovno leto 1951. :
6. Slučajnosti.

Skupščina sie sestane v Kopiru v prostorih Splošne trgovske 

delniške družbe in sicer v torelk dne 19. jiunlija 195il ob 15. urni, a i 

sklepčna lbo, če iboidlo prisotni idetaličiarjlii zastopali vsaj polovico 
celokupne delniške glavnice,

Ce ob določenem času skupščina ine bii trta sklepčna, je s to 1 

objavo za naslednji dan, t. j. za sredo idne 20. junija 19511 ob 15. urli 

na istlii kraj sestanka iin z istim dnevnim redom 'ponovno, sklicana 

in bo v tem priiimieru sklepčna ibrez ozira ima višimo zastopane del- i 
nište glavnic .e

Vsiak delničar je upravičen pooblastiti kakega dragega delni- i 

čarja, da già nla sklulpščin,j pravmioveljavmo zaistopa, a mora o tetm j 

obvestiti upravni svet s pismenim sporočilom. Clamili upravnega '< 

sveta in diružibienl usllužbieinicii nemorejo 'zastJopiaitii delničarjev na 
skupgičlini. . !

Koper, dne 28. februarja 1951.

Upravni svet 

Trloaske zaviaroviallnlilce d. d.

O B J A V A

Upravmli svet Istrske banke d. d. v Kopru sklicuje s. to objavo 3

4. REDNO SKUjPSCINO DELNIČARJEV

s sledečim dnevnim redom:

1. Poročilo upravnega Sveta o poslovanju v poslovnem ieibu 1950 iin 1 

predložitev računskega zaključka za to dobo s predlogi o uporabi l 
čistega dobička.

2. Poročilo in predllogli in,a|dzorin,ilštbv».

3. Razprava lin sklepanje o poročilliih in prtedllogiih, .označenih pod 1
1 . in 2. i i -a

4. Izvolitev novega upravnega svata.

5. Dopolnitev raadzoiriniištva iin sklepanje o na.gr.adii članom nadzor- 
niišitva zia poslovno leto 1951.

6. Imenovanje ravnateljev 'iin prokuristov.

7. Slučajnosti.

.Skupščina se sesbane v Kopru, v prostorih banke iv četrtek,

14. junija 1951. ob 9. uir'i. Ce ob določenem času skupščina ne bi 
bila sklepčna, se s to objiavo sMBcuje islkulpS&ina dnuigega poziva za 

petek, dnie 15. junija 1951. oib isti uri ima iisitem kraju in  z 'Istim 
dnevnim rieidiom1.

Kopar, idne 18. maj.a 1951.

Upravni svat 

Isibrslce ibiamlke d. d. v Kopru,

LETO
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Izdaja Istrski'ckrožni LO v Kopru, Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik: Kolenc Črtomir, Koper. 

Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.
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U R A D N I  L I S T
I S T R S K E G A  O K R O Ž N E G A  L J U D S K E G A  O D B O R A

LETO V. KOPtR, 20. junija 1951 ŠTEV. k

ODLOKI ISTRSKEGA OKROŽNEGA LJUDSKEGA ODBORA
16, Odlak o zborih volivcev.

17. Odlok o svetih volivcev in o komisijah volivcev.

V S E B I N A :

(ïs) Od'loik o delu ljudskih odiborov okrajev in mest. 
19. Odlak o kmetijskih zadrugah.

OBJAVE IN OGLASI

Odloki Istrskega okrožnega ljudskega odbora
16.

Na podlagi ukaza Komandanta odreda ]A na 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in O b
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 izdaja 
Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O ZBORIH VOLIVCEV

Namen in naloga zborov volivcev

1. člen

Na zborih volivcev ljudstvo neposredno sode
luje pri izvrševanju oblasti in daje pobudo za delo 
krajevnih oziroma mestnih ljudskih odborov in viš
jih ljudskih odborov ter njihovih izvršilnih odborov,
■krajevni oziroma mestni ljudski odbori pa zborom 
volivcev dajejo račun o svojem delu.

Zbori volivcev se sklicujejo za območje ljud
skega odbora kraja oziroma mesta.

2. člen

Zbor volivcev obravnava vsa vprašanja, ki se 
tičejo življenja v kraju oziroma mestu ter dela nje
govega ljudskega odbora in tudi vprašanja iz pri
stojnosti višjih ljudskih odborov;

nadzoruje delo ljudskega odbora kraja oziroma 
mesta, njegovega izvršilnega odbora in posatmez- 
nih odbornikov;

sprejema o vprašanjih, za katere je to pred
pisano z odlokom Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora ali s statutom ljudskega odbora, sklepe, ki 
so za ljudski odbor obvezni.

3. člen

Ljudski odbor mora predložiti zboru volivcev 
v obravnavanje vse pomembnejše zadeve krajev
nega pomena, ki se tičejo življenja v kraju oziro
ma mestu, zlasti načrt statuta, predloge krajevnih 
gospodarskih planov, predlog krajevnega prora
čuna, predloge za spremembo upravnoteriforialne 
razdelitve, regulacijski načrt, predloge za ukrepe 
glede urejevanja naselij, predloge za izkoriščanje 
splošnega ljudskega premoženja, ki je v upravi

krajevnega oziroma mestnega ljudskega odbora, po 
stalnih prebivalcih Istrskega okrožja, predloge za 
napravo, uporabo ih vzdrževanje komunalnih na
prav, predloge za napravo in vzdrževanje krajev
nih potov in cest, predloge za napravo, vzdrževa
nje in način izkoriščanja krajevnih vodnjakov, na
pajališč in podobno, predloge za asanacijo, usta
novitev, ukinitev in prenos krajevnih oziroma mest
nih gospodarskih podjetij in zavodov.

Zadeve, ki jih da ljudski odbor zboru volivcev ■ 
v obravnavanje, imora poprej obravnavati v ple
numu.

4. člen

Zadeve iz 3. člena obravnava lahko zbor vo
livcev tudi iz lastne pobude. V takem primeru mo
ra ljudski odbor o predlogu zbora volivcev razprav
ljati in odločati na svojem prvem prihodnjem za
sedanju.

5. člen

Zbor volivcev nadzoruje delo svojega ljudske
ga odbora.

Ljudski odbor Kraja oziroma mesta mora poro
čati na vsakem zboru volivcev o važnejših zade
vah, vsakega pol leta pa mora podati zboru voliv
cev poročilo o celotnem svojem delu v preteklem 
polletju.

Vsak volivec sme na zboru volivcev stavljati 
ljudskemu odboru in vsakemu odborniku ljudskega 
odbora vprašanja v zvezi z njegovim delom1. Ljud
ski odbor oziroma odbornik mora na vprašanja od
govoriti takoj ali najpozneje na prvem prihodnjem 
zboru volivcev.

Zbor volivcev pretresa poročilo ljudskega od
bora in ga odobri ali ne odobri oziroma da k po
ročilu svoje pripombe. Ljudski odbor razpravlja o 
tem na svojem prvem prihodnjem zasedanju in da 
svoje poročilo predsedstvu okrajnega ljudskega od
bora ter volivcem na prvem prihodnjem zboru vo
livcev.

6. člen

Zbor volivcev lahko sklepa, da naj se po ve
ljavnih predpisih uvede postopek za odpoklic od
bornika, ki je izgubil zaupanje volivcev volilne eno
te, v kateri je bil izvoljen.
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7. člen

Na zahtevo višjega ljudskega odbora ali nje
govega izvršilnega odbora mora ljudski odbor kra
ja oziroma mesta predložiti zboru volivcev v ob
ravnavanje posamezna vprašanja iz pristojnosti 
tega višjega ljudskega odbora ali njegovega izvr
šilnega odbora.

Zbor volivcev lahko obravnava posamezna 
vprašanja iz pristojnosti višjega organa tudi iz last
ne pobude.

8. člen

Višji ljudski odbor po svojem predsedstvu nad
zoruje, ali se predpisi tega odloka glede zbora vo
livcev pravilno izvajajo, ali se zbori volivcev skli
cujejo v predpisanih rokih in pomagajo pri organi
zaciji zborov volivcev. Če ljudski odbor kraja ozi
roma mesta zbora volivcev ne skliče v predpisa
nem roku, ga skliče predsedstvo okrajnega ljud
skega odbora.

9. člen

Zbor volivcev razpravlja in daje predloge tako 
na pobudo pristojnih organov, kakor tudi sam od 
sebe o pravični razdelitvi obveznih odkupov in sto
ritev ter davčnih in drugih obveznosti méd prebi
valce svojega območja po njihovi gospodarski moči.

Svoje načrte za take razdelitve mora ljudski 
odbor dati zboru volivcev v razpravljanje.

10. člen

Zaradi pospeševanja in dviganja gmotnega sta
nja in kulturnega življenja prebivalcev lahko sklene 
zbor volivcev, da morajo prebivalci sami zgraditi 
ali vzdrževati posamezne komunalne, kulturne, so
cialne ali zdravstvene naprave, če za to niso za
gotovljena potrebna sredstva v proračunu. V ta 
namen predpiše poseben davek v denarju, mate
rialu ali delu (krajevni samoprispevek).

Ta sklep uveljavi krajevni oziroma mestni ljud
ski odbor z odlokom.

11. člen

Zbor volivcev daje ljudskemu odboru predloge 
o tem, katere prebivalce naj imenuje v posamezne 
svete volivcev.

Sklicevanje zborov volivcev

12. člen

Zbori volivcev se sklicujejo za eno ali več vo
tivnih enot, če je izvedljivo pa skupno za ves kraj 
oziroma mesto.

Ali in v kakšnih primerih se sklicujejo zbori 
volivcev za celotno območje ljudskega odbora ali 
pa za posamezne volilne enote, določi statut ljud
skega odbora, do izdaje statuta pa ljudski odbor 
na zasedanju.

13. člen

Krajevni oziroma mestni ljudski odbor skliče 
bor volivcev po potrebi, najmanj pa enkrat vsaka 
dva meseca.
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Ljudski odbor mora sklicati zbor volivcev tudi, 
če to z navedbo dnevnega reda zahteva petina vo
livcev kraja ali mesta oziroma ene ali več volilnih 
enot, za katere naj se skliče zbor volivcev. Sklicati 
ga mora napozneje za petnajsti dan po prejemu 
zahteve volivcev. ♦

Ljudski odbor skliče zbor volivcev z navedbo 
dnevnega reda, časa in kraja zbora volivcev na 
krajevno običajni način tako, da so obveščeni vo
livci praviloma tri dni pred zborom. Pri tem je tre
ba gledati na to, da izgube volivci čim manj delov
nega časa, da je omogočena udeležba čim večjemu 
številu volivcev in da je zagotovljeno čim izčrp- 
nejše razpravljanje o vseh točkah dnevnega reda.

Po pooblastilu ljudskega odbora lahko skliče 
zbor volivcev tudi predsedstvo ljudskega odbora, 
če tega ni, pa izvršilni odbor ljudskega odbora.

14. člen

Dnevni red, ki ga je določil ljudski odbor, se i 
s sklepom zbora volivcev lahko dopolni ali spre- i 
meni.

Na dnevnem redu vsakega zbora volivcev mo- j 
rajo biti kot zadnja točka slučajnosti. Tudi če ta ' 
točka ni na dnevnem redu, se na zboru volivcev j 
o slučajnostih lahko razpravlja.

Postopek na zboru volivcev

15. člen

Zbor volivcev začne in vodi do izvolitve pred- I 
sedstva zbora volivcev predsednik ljudskega od
bora oziroma odbornik, ki ga za to določi ljudski ? 
odbor.

Zbor volivcev izvoli delovno predsedstvo: pred- j 
sednika, dva člana in zapisnikarja. Odbornik ljud
skega odbora ne more biti izvoljen v predsedstvo | 
zbora volivcev.

O zboru volivcev se piše zapisnik, ki ga pod
pišejo vsi člani predsedstva. Zapisnik mora obse
gati število vseh vpisanih volivcev, število voliv
cev, ki so se udeležili zbora, sklepe oziroma pred-1 
loge zbora volivcev in ugovore posameznih udele-r 
žencev zoper nepravilnosti postopka. Če gre za 
vprašanja, v katerih je sklep zbora volivcev za 
ljudski odbor obvezen (tretji odstavek 2. člena), se 
mora v zapisniku navesti tudi, koliko volivcev je 
glasovalo za sklep. Po odredbi predsedstva zbora > 
volivcev se vpišejo v zapisnik tudi izjave oziroma 
predlogi posamenih udeležencev.

16. člen

Zbora volivcev se lahko udeleži s pravico go-1 
vora in glasovanja vsak volivec, ki je vpisan v vo
lilnem imeniku kraja oziroma mesta, zbora voliv
cev, ki je sklican za posamezne volilne enote, pa 
samo tisti volivci kraja oziroma mesta, ki prebivajo 
v volilni enoti, za katero je sklican zbor.

Volivec ne sme biti klican na odgovor za to, 
kako je glasoval.
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17. člen

Zbora volivcev se mora udeležiti ljudski odbor 
po svojih odbornikih, ki jih za to določi. Odborniki 
morajo biti poučeni o zadevah, o katerih bo raz
pravljal zbor volivcev, da bodo lahko dajali po
trebne odgovore in pojasnila.

18. člen

Za razpravljanje in sklepanje o zadevah, o ka
terih je sklep zbora volivcev za ljudski odbor ob
vezen (tretji odstavek 2. člena), je potrebno, da je 
navzočih nad polovico volivcev.

O drugih zadevah lahko razpravlja zbor voliv
cev in daje predloge ob vsakem številu navzočih 
volivcev.

19. člen

Za veljavnost sklepa je potrebno, da glasuje 
zanj večina na zboru navzočih volivcev. Za veljav
nost sklepa o zadevah, v katerih je sklep zbora 
volivcev za ljdski odbor obvezen (tretji odstavek
2. člena), je potrebno, da glasuje zanj polovica vseh 
volivcev ali pa vsaj dve tretjini na zboru navzočih 
volivcev.

20. člen

Če se o zadevah, v katerih je sklep volivcev 
za ljudski odbor obvezen (tretji odstavek 2. člena), 
razpravlja na zboru volivcev ločeno po posameznih 
volilnih enotah, je za veljavnost sklepa potrebno, 
da se teh zborov volivcev udeleži skupno nad po
lovico volivcev celotnega kraja oziroma mesta in 
da za sklep glasuje polovico vseh volivcev ali pa 
vsaj dve tretjini volivcev, navzočih na vseh teh 
zborih. V tem primeru za sklepčnost posameznih 
zborov volivcev ne velja pogoj prvega odstavka
18. člena tega odloka.

21. člen

Na zboru volivcev se glasuje z dviganjem rok, 
razen če sklene zbor volivcev, da se glasuje dru
gače.

22. člen

O vprašanjih, ki so na dnevnem redu, sklepa 
zbor volivcev na ta način, da izglasuje predlog, 
mnenje ali sklep, ki je za ljudski odbor obvezen. 
Zbor volivcev pa se lahko glede na naravo obrav
navanega vprašanja omeji tudi samo na razprav
ljanje o tem vprašanju.

23. člen

Na zbor volivcev ne sme priti nihče oborožen.
Samo predsednik zbora volivcev lahko pokliče 

narodno zaščito zaradi vzdrževanja reda na zboru 
volivcev.

Obravnavanje sklepov zbora volivcev

24. člen

Predsedstvo zbora volivcev mora predložiti za
pisnik zbora volivcev ljudskemu odboru, ki mora o 
sklepih zbora razpravljati in sklepati.

Sklepe zbora volivcev o zadevah, v katerih je 
sklep zbora volivcev za ljudski odbor obvezen (tre

tji odstavek 2. člena), uveljavi ljudski odbor z od
lokom.

Predloge o zadevah iz pristojnosti višjih ljud
skih odborov pošlje ljudski odbor lem višjim ljud
skim odborom.

25. člen

Če misli ljudski odbor, da je sklep zbora vo
livcev, ki je za ljudski odbor obvezen (tretji odsta
vek 2. člena), nezakonit ali nepravilen, sporoči to 
okrajnemu ljudskemu odboru, ki lahko take neza
konite sklepe razveljavi.

26. člen

Ljudski odbor mora na prihodnjem zboru vo
livcev poročali, kaj je bilo ukrenjeno glede skle
pov prejšnjega zbora volivcev.

27. člen

Svoje predloge zbor volivcev lahko predloži 
višjemu ljudskemu odboru oziroma njegovemu iz
vršilnemu odboru tudi po posebnem odposlanstvu.

Končne določbe

28. člen

Navodila za izvajanje tega odloka predpiše Iz
vršilni odbor istrskega okrožnega ljudskega odbora.

29. člen

Ta odlok velja od dneva objve v Uradnem listu.

K o p e r ,  14. junija 1951.

Erminij Medica 1. r.

17,

Predsednik: 

Mario Abram 1. r.

' Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 
STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in O b
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja 
Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O SVETIH VOLIVCEV IN O KOMISIJAH 

VOLIVCEV

I. S p l o š n e  d o l o č b e

1. člen

Da se omogoči čim širša udeležba ljudstva v 
javni upravi, se pri ljudskih odborih ustanavljajo 
sveti volivcev in komisije volivcev, ki sodelujejo 
pri izpolnjevanju nalog ljudskih odborov.

2. člen

Predpisi tega odloka se ne nanašajo na svete:
a) ki se s posebnimi predpisi ustanovijo, da 

kolektivno neposredno vodijo določeno upravno 
panogo in odločajo v zadevah'te panoge;
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b) ki se ustanovijo za nadzorstvo nad delom 
posameznih trgovinskih in storitvenih podjetij ter 
njihovih poslovalnic, zavodov, uprav večjih stano
vanjskih poslopij in podobno (na primer potrošni
ški, naročniški, šolski, hišni in podobni sveti).

II. S v e i i v o l i v c e v  

Naloge in sestava

3. člen

Sveti volivcev se ustanovijo za posamezne u- 
pravne panoge in tudi za' posamezna delovna pod
ročja upravnih panog.

Sveti volivcev dajejo poverjenikom nasvete in 
predloge za njihovo delo in sodelujejo z njimi pri 
neposrednem vodstvu in odločanju v zadevah do
ločene upravne panoge ali delovnega področja.

Pri 'krajevnih ljudskih odborih, ki nimajo pover
jeništev, sodelujejo sveti volivcev s predsednikom 
oziroma tajnikom ali članom izvršilnega odbora, 
ki vodi določeno upravno panogo.

4. člen

Svet volivcev ustanovi ljudski odbor z odločbo, 
ki jo izda na svojem zasedanju.

5. člen

Sveti volivcev imajo pet do petnajst članov, pri 
manjših ljudskih odborih pa lahko tudi tri člane.

Člane svetov volivcev imenuje ljudski odbor iz
med volivcev svojega območja. Imenuje jih pred
vsem izmed oseb, ki jih predlagajo zbori volivcev, 
množične organizacije, podjetja in zavodi njihove
ga območja.

6. člen

Član izvršilnega odbora ne more biti član sveta 
volivcev.

Uslužbenci poverjeništva upravne panoge, -v 
kateri posluje svet volivcev, ne morejo biti člani 
tega sveta volivcev.

7. člen

Člani sveta volivcev se imenujejo za eno leto.
Ljudski odbor lahko pred potekom enega leta 

razveže dolžnosti posamezne ali vse člane svetov 
volivcev in imenuje na njihovo mesto druge člane.

8. člen

Kdor je imenovan za člana sveta volivcev, lar 
hko odkloni imenovanje ali odloži svojo dolžnost 
samo iz utemeljenih razlogov.

Delo svela volivcev

9. člen

Svet volivcev vodi predsednik. Predsednik ima 
namestnika.

Predsednika in namestnika izvolijo člani sveta 
izmed sebe.

10. člen

Svet volivcev opravlja svoje delo na sejah, ki 
jih sklicuje io vodi predsednik sveta.

Prvi sestanek novo imenovanih članov sveta 
skliče pristojni poverjenik oziroma član izvršilnega 
odbora.

Predsednik sklicuje seje sveta po potrebi, naj
manj pa enkrat mesečno. Predsednik mora sklicati 
sejo sveta na zahtevo izvršilnega odbora, pristoj
nega poverjenika ali na zahtevo tretjine članov sve
ta. Če predsednik sveta seje ne skliče, jo lahko skli
če poverjenik oziroma pristojni član izvršilnega od
bora.

Sklep sveta velja, če je bilo na seji navzočih 
nad polovico članov sveta in če je glasovala zanj 
večina navzočih članov. V zadevah, v katerih svet 
volivcev neposredno sodeluje s poverjenikom pri 
neposrednem vodstvu in odločanju, je za veljav
nost sklepa potrebno, da glasuje zanj večina vseh 
članov sveta.

O seji se piše zapisnik, ki ga podpišeta pred
sednik in en član sveta.

1V člen

V vseh važnejših zadevah lokalnega pomena 
sodeluje svet volivcev s poverjenikom pri nepo
srednem vodstvu in odločanju.

12. člen

V vseh važnejših zadevah splošnega pomena 
mora poverjenik pred odločitvijo vprašati svet vo
livcev za njegovo mnenje.

V katerih zadevah splošnega pomena sode
luje svet volivcev s poverjenikom pri neposrednem 
vodstvu in odločanju, določijo predpisi Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora ali njegovega izvršil
nega odbora.

13. člen

Svet volivcev lahko v vsaki zadevi iz upravne 
panoge, za katero je ustanovljen, sam od sebe daje 
poverjeniku svoje predloge.

14. člen

Če se v zadevah, v katerih svet volivcev s po
verjenikom sodeluje pri neposrednem vodsivu m 
odločanju, poverjenik s sklepom sveta ne strinja, 
ga mora takoj predložiti izvršilnemu odboru, da o 
tem odloči.

15. člen

Tudi v zadevah, v katerih svet volivcev sode
luje s poverjenikom neposredno pri vodstvu in od
ločanju (11., 12. in 14. člen), izda odločbo pover
jenik kot svojo odločbo.

16. člen

Če je poverjenik predhodno zahteval mnenje 
sveta volivcev ali je svet poverjeniku sam nekaj 
predlagal, pa poverjenik predloga oziroma mnenja 
sveta ne sprejme, lahko svet volivcev in tudi vsak 
njegov član o tem obvesti izvršilni odbor, svet vo
livcev pa lahko zahteva, da o stvari odloči izvršil
ni cdbor.
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17. člen

Poverjenik obvešča na sejah svet volivcev o 
delu ljudskega odbora in njegovega izvršilnega od
bora v upravni panogi, za katero je svet ustanov
ljen.

III. K o m i s i j e  v o l i v c e v

18. člen

Za izvedbo posameznih zadev iz pristojnosti 
izvršilnega odbora lahko ustanovijo ljudski odbori 
komisije volivcev.

Komisije volivcev lahko ustanovi ljudski odbor 
z odločbo na zasedanju sam od sebe ali na pod
lagi splošnih predpisov višjih ljudskih odborov ozi
roma njihovih izvršilnih odborov.

19. člen

Komisije volivcev smejo izdajati odločbe le te
daj, če so za to v zadevah lokalnega pomena po
oblaščene od ljudskega odbora, ki jih je ustanovil, 
v zadevah splošnega pomena pa samo na podlagi 
predpisov Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
ali njegovega izvršilnega odbora.

20. člen

Komisije volivcev imajo od tri do sedem čla
nov in enako število namestnikov.

Predsednika, člane in namestnike imenuje ljud
ski odbor izmed volivcev, ki prebivajo na območju 
ljudskega odbora.

Če iima komisija pravico izdajati odločbe (19. 
člen), morata biti predsednik in njegov namestnik 
imenovana izmed članov ljudskega odbora.

21. člen

Dolžnost članov komisije volivcev in njihovih 
namestnikov preneha, ko jih ljudski odbor razveže.

Kdor je imenovan za člana komisije volivcev 
ali njegovega namestnika, sme odkloniti imenova
nje ali odložiti svojo dolžnost samo iz utemeljenih 
razlogov.

22. člen

Poverjenik ali član izvršilnega odbora, ki vodi 
ustrezno upravno panogo, ima pravico prisostvovati 
sejam komisije in pravico vpogleda v njeno delo 
ter lahko zahteva od nje poročilo. Komisiji mora 
nuditi potrebno pomoč.

23. člen

Seje komisiije volivcev sklicuje in vodi njen 
predsednik. Za veljavnost sklepov komisije voliv
cev je potrebna večina glasov vseh njenih članov.

O sejah se piše zapisnik, ki ga podpišeta pred
sednik in en član komisije.

24. člen

Zoper odločbo komisije volivcev je dovoljena 
pritožba po predpisih, ki veljajo za pritožbe zoper 
odločbe poverjenika oziroma izvršilnega odbora 
krajevnih ljudskih odborov, ki nimajo poverjeništev.

25. člen

Za izpolnitev svojih nalog lahko komisija voliv
cev sestavi posebne skupine po zavodih, podjetjih 
in podobno kot svoje pomožne organe.

IV. K o n č n e  d o l o č b e

26. člen

Dolžnost članov svetov volivcev in komisij vo
livcev je častna. Za svoje delo ne prejemajo plače. 
Vsak član pa ima pravico do povračila izdatkov, 
ki jih je imel pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in do 
primerne odškodnine, če ga je izpolnjevanje teh 
dolžnosti oviralo pri njegovem rednem poklicu. O d 
škodnine določi izvršilni odbor.

Ljudski odbor sme posameznim članom svetov 
volivcev in komisij volivcev priznati tudi primerno 
nagrado, če je bilo njihovo delo posebno uspešno.

27. člen

Navodilo za izvajanje tega odtoka predpiše Iz
vršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

28. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, 14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminij Medica 1. r. Mario Abram I. r.

18.
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JÀ na 

STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlo
kom Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje 
in Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

9

O D L O K

O DELU LJUDSKIH ODBOROV OKRAJEV 

IN MEST

Predmet zasedanja

1. člen

Ljudski odbori okrajev in mest opravljajo za
deve, ki so jim dane v pristojnost, na zasedanjih, 
po svojem predsedstvu in po izvršilnem odboru.

Delo zasedanja in predsedstva teh ljudskih od
borov ureja ta odlok. *

Kjer ta odlok govori o ljudskih odborih brez 
podrobnejše označbe, je treba s tem izrazom ra
zumeti ljudske odbore iz prvega odstavka lega 
člena.

2. člen

Samo na svojem zasedanju rešujejo ljudski od
bori tele zadeve:

1. izdajo svoj statut;
2. izdajajo splošne predpise (odloke);
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3. volijo in razvezujejo predsedstvo ljudskega 
odbora;

4. volijo in razvezujejo predsednika, tajnika in 
druge člane izvršilnega odbora;

5. razvezujejo izvršilne odbore nižjih ljudskih 
odborov;

6. izdajajo perspektivni in letni gospodarski 
plan;

7. sprejemajo proračun in potrjujejo končni 
račun;

8. izdajajo po veljavnih pravnih predpisih splo
šni in regulacijski načrt za svoje območje in ga 
potrjujejo za nižje ljudske odbore;

‘9. izdajajo odločbe o najetju posojil;
10. izdajajo odločbe u ustanovitvi, združitvi, pre

nosu in prenehanju podjetij in zavodov;
11. ustanavljajo lokalne davščine in potrjujejo 

take akte nižjih ljudskih odborov, kjer je to pred
pisano;

12. izdajajo poslovnik ljudskega odbora;
13. volijo disciplinsko komisijo za. odbornike in 

druge komisije ljudskega odbora;
14. odločajo o pritožbah proti odločbam svoje 

disciplinske komisije;

15. razveljavljajo in odpravljajo nezakonite in 
nepravilne akte svojega izvršilnega odbora ;

16. razveljavljajo in odpravljajo nezakonite in 
nepravilne akte nižjih ljudskih odborov;

17. razpravljajo in sklepajo o poročilih svojega 
izvršilnega odbora;

18. imenujejo svete volivcev;

19. opravljajo druge zadeve, za katere je po 
odloku Istrskega okrožnega ljudskega odbora pri
stojen plenum ljudskega odbora.

Okrajni ljudski odbori na svojem zasedanju tu
di volijo in razvezujejo po veljavnih pravnih pred
pisih predsednika, sodnike in sodnike porotnike 
okrajnih sodišč 1er pretresajo poročila teh sodišč.

3. člen

Ljudski odbor si lahko pridrži za odločanje na 
zasedanju zadeve, ki bi sicer spadale v pristojnost 
izvršilnega odbora.

Vrste zasedanj

4. člen

Zasedanja ljudskih odborov so redna in iz
redna.

Prvo zasedanje ljudskega odbora

5. člen

Takoj po objavi volilnih rezultatov skliče or
gan, ki je razpisal volitve, novoizvoljeni ljudski 
odbor na prvo zasedanje, ki mora biti najpozneje 
osmi dan po volitvah.

6. člen

Prvo sejo zasedanja začne po letih najstarejši 
navzoči odbornik in vodi njegovo delo do izvolitve 
predsedstva ljudskega odbora.

7. člen

Do izvolitve predsedstva ljudskega odbora vo
di zapisnik odbornik, ki ga izbere izmed sebe ljud
ski odbor po predlogu začasnega predsednika.

8. člen

Nato izvoli ljudski odbor verifikacijsko komisijo 
treh do petih članov, ki izberejo izmed sebe pred
sednika in tajnika.

Odborniki predlože verifikacijski komisiji po
trdilo o svoji izvolitvi.

Po predložitvi potrdil pozove začasni pred
sednik verifikacijsko komisijo, da najpozneje v 48 
urah pregleda odborniška potrdila, volilne spise, 
kakor tudi morebitne pritožbe in opozorila ter da 
o tem poročilo.

9. člen

Verifikacijska komisija predloži začasnemu 
predsedniku svoje poročilo, nakar se prekinjeno 
zasedanje nadaljuje.

Poročilo verifikacijske komisije prebere tajnik. 
Ljudski odbor potrdi ali razveljavi izvolitev odbor
nikov.

Odbornik, čigar mandat verifikacijska komisija 
izpodbija, nima glasovalne pravice vse dotlej, do
kler njegova izvolitev ni potrjena.

10. člen

Če jfe treba preiskali sporne okoliščine, se 
sklepanje odloži zaradi poizvedb, ki jih mora opra
viti verifikacijska komisija najpozneje v treh dneh. 
O takh mandatih sklepa ljudski odbor na svoji prvi 
prihodnji seji.

Odborniki, ki na prvem zasedanju ne predlo
žijo potrdil o izvolitvi, jih morajo predložinti naj
pozneje na prvem prihodnjem zasedanju.

11. čl e n
Če Se mandat odbornika razveljavi zato, ker 

odbornik nima pogojev za izvolitev, se pokliče na 
njegovo mesto njegov namestnik. Če tudi ta nima 
pogojev za izvolitev ali če se razveljavi mandal 
odbornika zaradi nepravilnosti volitev, .>e izvedejo 
ponovne volitve.

12. člen

Odborniki, ki so bili izvoljeni v dveh volilnih 
enotah, izjavijo takoj po verifikaciji mandatov, v 
kateri volilni enoti hočejo obdržati mandat. Za vo- 
lilno enoto, v kateri ne obdržijo mandata, se pokli
čejo na njihovo mesto namestniki.

13. člen

Nato odborniki opravijo in podpišejo tole pri
sego: »Prisegam pri svoji časti in pri časti svojega 
ljudstva, da bom zvesto služil ljudstvu, da se bom 
držal veljavnih pravnih predpisov, da bom varoval 
in branil demokratične pridobitve narodno-osvobo- 
dilne vojne in ljudske revolucije, ki so uresničene 
v ljudski oblasti, ter da bom zvesto in vdano iz
polnjeval svojo dolžnost in pri tem zastavil vse 
svoje moči za zgraditev socializma ter za napre
dek delovnega ljudstva v Istrskem okrožju.«

F
stvo

f'
ljudsl 
od z 
bora 
ra/.pr

staln<

sivo
tako
krat
krat

C
v rok 
bor t 
teku 
sedar 
v pro

I
ga oc 
od bo 
skegc 

b
zasec
zaset

neje
skličt
htevc

I
če z 
skeg«

bo d
pova
glasi

če je

I
se d n 

1
skeg 
ali p



LËTO V. - ST. 4 STRAN 45

>kega odbora vo- 
izmed sebe ljud- 
predsednika.

ikacijsko komisijo 
zmed sebe pred-

ijski komisiji po-

e začasni pred- 
najpozneje v 48 

la, volilne spise, 
opozorila 1er da

iloži začasnemu 
ar se prekinjeno

je prebere tajnik, 
i izvolitev odbor-

'kacijska komisija 
e vse dotlej, do-

ie okoliščine, se 
ki jih mora opra- 
leje v treh dneh. 
iboi na svoji prvi

danju ne predlo- 
I predložinti naj
edanju.

veljavi zato, ker 
Dv, se pokliče na 
Če tudi ta nima 

azveljavi mandat 
litev, .>e izvedejo

i v dveh volilnih 
iciji mandatov, v 
i mandat. Za vo- 
andata, se pokli-

)dpišejo tole pri
pri časti svojega 
Istvu, da se bom 
da Pom varoval 

narodno-osvobo- 
ki so uresničene 
sto in vdano iz- 
lem zaslavil vse 
na ter za napre- 
i okrožju.«

14. člen

Po prisegi izvoli ljudski odbor svoje predsed
stvo.

Nato najprej poda izvršilni odbor prejšnjega 
ljudskega odbora poročilo o svojem delu za čas 
od zadnjega zasedanja prejšnjega ljudskega od
bora dalje. O tem poročilu ljudski odbor nadalje 
razpravlja in sklepa.

Nato izvoli ljudski odbor nov izvršilni odbor in 
stalne komisije ljudskega odbora.

Sklicevanje zasedanj

15. člen

Nadaljnja redna zasedanja sklicuje predsed
stvo ljudskega odbora v rokih, ki jih določi siatut, 
tako da zaseda mestni ljudski odbor najmanj en
krat mesečno, okrajni ljudski odbor pa najmanj en
krat v dveh mesecih.

16. člen

Če predsedstvo ne skliče rednega zasedanja 
v roku, 'ki je določen v statutu, se lahko ljudski od
bor zbere sam k zasedanju prvo nedeljo po pre
teku meseca, v katerem bi moralo biti sklicano za
sedanje, na sedežu ljudskega odbora ob času in 
v prostoru, ki jih določi statut.

17. člen

Izredno zasedanje skliče predsedstvo ljudske
ga odbora po lastni pobudi, po predlogu izvršilnega 
odbora ali na zahtevo tretjine odbornikov ali Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.

Kdor predlaga ali zahteva sklicanje izrednega 
zasedanja, mora v svoji zahtevi navesti dnevni red 
zasedanja.

Če predsedstvo ne skliče zasedanja najpoz
neje za štirinajsti dan po prejemu zahteve, lahko 
skliče izredno zasedanje tisti, ki je sklicanje za
hteval.

18. člen

Izredno zasedanje ljudskega odbora lahko skli
če z navedbo dnevnega reda tudi Predsedstvo Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.

19. člen

Zasedanje ljudskega odbora se skliče z naved
bo dnevnega reda. Odborniki ljudskega odbora se 
povabijo pismeno. Sklicanje zasedanja se tudi raz
glasi na krajevno običajni način.

Sklepčnost zasedanja

20. člen

Ljudski odbor na zasedanju veljavno sklepa, 
če je navzočih nad polovico odbornikov.

Predsedstvo ljudskega odbora

21. člen

Predsedstvo ljudskega odbora sestavljajo pred
sednik, njegov namestnik in tajnik.

Predsedstvo se izvoli za poslovno dobo ljud
skega odbora, ta pa lahko vsak čas razveže vse 
ali posamezne člane predsedstva in izvoli nove.

22. člen

Predsedstvo okrajnega ljudskega odbora raz
pisuje volitve za svoj in za nižje ljudske odbore.

Med zasedanji ljudskega odbora daje predsed
stvo dovoljenje, da se proti odborniku njegovega 
ljudskega odbora začne kazenski pregon ali da se 
mu odvzame prostost ter skrbi za inslruktažo nižjih 
ljudskih odborov.

23. člen

Predsednik vodi zasedanja ljudskega odbora. 
Med zasedanjem opravlja vse zadeve, ki so zve
zane z vodstvom ljudskega odbora. Zlasti skrbi za 
pripravo in sklicanje zasedanja ter za objavo skle
pov zasedanja, zasleduje izvajanje sklepov in skr
bi za redni potek dela komisij ljudskega odbora, 
ima tudi pravico predlagati disciplinski postopek 
zoper člane ljudskega odbora in njegovega izvr
šilnega odbora.

24. člen

Predsednikov namestnik podpira predsednika 
pri njegovem delu in ga nadomesfuje, če je zadr
žan ali mu iz kakršnega koli vzroka preneha man
dat.

25. člen

Tajnik vodi zapisnik o sejah zasedanj.

Komisije ljudskega odbora

26. člen

Za pretresanje posameznih vprašanj, za pripra
vo odlokov in drugih aktov ljudskega odbora, za 
izvedbo anket in za druge zadeve večjega pomena _ 
sestavi ljudski odbor na svojem zasedanju iz svojih 
članov posebne komisije.

27. člen

Ljudski odbor izvoli na svojem prvem zaseda
nju izmed svojih članov stalno disciplinsko komisi
jo, obstoječo iz predsednika in dveh članov.

Ta komisija odloča na prvi stopnji o kršitvah 
dolžnosti članov ljudskega odbora in njegovega iz
vršilnega odbora.

28. člen
«

Ljudski odbor okraja izvoli stalno komisijo za 
preiskovanje zadev v vezi z razrešitvijo predsed
nika, sodnikov in sodnikov porotnikov okrajnega 
sodišča.

29. člen

Kot stalne komisije lahko ljudski odbor izvoli 
komisijo za odloke, komisijo za gospodarski plan 
in finance, mandatno in imunitetno komisijo, komi
sijo za ljudsko inšpekcijo 1er komisijo za prošnje 
in pritožbe.

Komisija za odloke pripravlja in proučuje pred
loge za odloke in druge predpise ljudskega odbora, 
kolikor to ne spada v pristojnost kake druge komi
sije ter o njih poroča na zasedanju.

Komisija za gospodarski plan in finance pri
pravlja in proučuje gospodarski plan, proračun in
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zaključni račun ljudskega odbora 1er predloge za 
odloke o lokalnih davščinah in prispevkih 1er o njih 
poroča na zasedanju.

Mandatna in imunitetna komisija proučuje ve
ljavnost mandatov tistih odbornikov, ki pridejo na 
mesto odbornikov, kateri mandat je prenehal, ter 
pritožbe zoper odločbe disciplinske komisije in po
roča o tem na zasedanju. Na zahtevo ljudskega od
bora ali njegovega predsedstva proučuje predloge, 
da se dovoli kazenski pregon odbornikov, ter o tem 
poroča na zasedanju, med dvema zasedanjima ljud
skega odbora pa njegovemu predsedniku.

Komisija za ljudsko inšpekcijo vodi in usmer
ja delo grup ljudskih inšpektorjev.

Komisija za prošnje in pritožbe proučuje proš
nje in pritožbe prebivalcev ter političnih in druž
benih organizacij in jih s svojim poročilom pred
laga ljudskemu odboru oziroma organu, ki je pri
stojen za odločanje o njih.

Organ komisije za prošnje in pritožbe c kraj
nega ljudskega odbora je biro za prošnje in pri
tožbe. /

30. člen

Ljudski odbor na svojem zasedanju lahko izvoli 
tudi druge komisije za pretresanje določenih vpra
šanj (komisijo za komunalne zadeve, gospodarsko 
komisijo, kulturno in prosvetno komisijo, komisijo 
za ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo in pod.).

Za izvedbo anket in za druge posebne za
deve lahko ljudski odbor ustanovi anketne in druge 
začasne komisije.

31. člen

Steviló članov in organizacijo komisij iz 28.—
30. člena določi poslovnik ali sklep o ustanovitvi 
komisij.

Posamezni odbornik je lahko član različnih ko
misij.

32. člen

Ljudski odbor lahko vsak čas na zasedanju raz
veže vse ali posaimezne člane komisije in izvoli 
nove.

Poslovnik

33. člen

Ljudski odbor izda poslovnik za svoje delo na 
zasedanjih in za delo svojih komisij.

Seje zasedanja

34. člen

Odborniki ljudskega odbora so dolžni udele
ževati se sej zasedanja ljudskega odbora.

35. člen

Na začetku zasedanja sprejme ljudski odbor 
dnevni red zasedanja in izvoli dva overovatelja 
zapisnika.

Zasedanje se ne sme zaključiti, dokler dnevni 
red ni izčrpan.

36. člen

Seje ljudskega odbora so javne. Ce to zahte
vajo posebne javne koristi, pa ljudski odbor lahko

sklene, naj pri posamezni seji ali delu seje občin
stvo ne bo navzoče.

37. člen

Kot poslušalec ima pristop k sejam vsak stalni 
prebivalec Istrskega okrožja, če ni oborožen.

Vendar pa se pristop k sejam ne sme prepove
dati osebam, ki morajo po svoji uradni dolžnosti 
nositi orožje.

't- ; !  ■ ;

Poročila izvršilnega odbora

38. člen

Na prvem rednem zasedanju v letu ljudski cd- 
bor razpravlja in sklepa o poročilu, ki ga mora o 
svojem delu za preteklo leto podati pismeno nje
gov izvršilni odbor.

Če ljudski odbor poročila ne odobri, sklepa o 
tem, ali se razvežejo vsi ali le posamezni člani iz
vršilnega odbora ter o morebitnih drugih potreb
nih ukrepih.

Iz važnih razlogov lahko ljudski odbor sklepa
nje o odobritvi poročila izvršilnega odbora preloži 
na prihodnje zasedanje.

39. člen

Na vsakem rednem zasedanju lahko ljudski od
bor po predpisih prednjega člena razpravlja ter 
sklejaa o poročilu, ki ga mora o svojem delu izza 
zadnjega zasedanja pismeno podati njegov izvršil
ni odbor.

Poročila sodišč

40. člen1

Okrajni ljudski odbor razpravlja o poročilu, ki 
ga dvakrat na leto poda o delu okrajnega sodišča 
njegov predsednik in o družbenih problemih, ki so 
v zvezi z delom sodišča ter sklepa o potrebn'h 
ukrepih.

Ljudski odbor pa lahko tudi vsak čas zahteva 
poročilo okrajnega sodišča o njegovem delu.

Predlaganje in sklepanje

41. člen

Pravico predlagati odloke, odredbe, navodila 
in odločbe ter podajati druge predloge ima vsak 
odbornik ljudskega odbora, izvršilni odbor in vsa
ka komisija ljudskega odbora.

42. člen

Ljudski odbor veljavno sklepa z večino glasov 
navzočih odbornikov.

Glasuje se z dviganjem rok, če ljudski odbor 
sam ne določi drugače.

Vprašanja odbornikov

43. člen

Odborniki ljudskega odbora lahko na zaseda
nju ustno ali pismeno zastavljajo vprašanja pred-
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44, člen

Predsedstvo ljudskega odbora, predsednik ozi
roma tajhik äli vprašani član izvršilnega odbora 
mora odgovoriti na zastavljena vprašanja pred kon
cem zasedanja, če to ni izvedljivo pa najpozneje 
na prvem prihodnjem zasedanju.

Zapisnik o zasedanju

, 45. člen

Med zasedanjem vodi tajnik zapisnik o poteku 
posameznih sej zasedanja.

Zapisnik pregledata in njegovo pravilnost 1er 
skladnost prevodov, Če se piše v dveh jezikih, po
trdita overovatelja zapisnika.

Če overovatelja dvomita o pravilnosti zapis
nika, morata to sporočiti na prihodnji seji zaseda
nja, da odloči ljudski odbor o pravilnosti zapisnika.

46. člen

Zapisnike o Sejah zasedanja mora predsedstvo 
ljudskega odbora takoj poslati predsedstvu nepo
sredno višjega ljudskega odbora.

Pravni predpisi ljudskega odbora

47. Člen

O zadevah lokalnega pomena izdaja ljudski 
odbor na svojem zasedanju splošne predpise v ob
liki odlokov.

Samo z odlokom lahko ljudski odbor določi 
prekrške in predpiše upravne kazni. *

48. člen

Na podlagi odlokov in splošnih predpisov Istr
skega okrožnega ljudskega odbora in njegovega iz
vršilnega odbora in za njihovo izvajanje izdaja ljud
ski odbor na svojem zasedanju odredbe, navodila 
in odločbe. Tudi za izvajanje svojih odlokov lahko 
izdaja odredbe, navodila in odločbe.

49. člen

Odloke, odredbe, navodila in odločbe, ki jih 
izda ljudski odbor na svojem zasedanju, podpfšeta 
predsednik in tajnik predsedstva ljudskega odbora.

50. člen

Odloke, odredbe in navodila, ki jih sprejme 
ljudski odbor, mora predsedstvo ljudskega odbora 
takoj poslali predsedstvu neposredno višjega ljud
skega odbora.

51. člen

Odloke in odredbe ljudskih odborov mora pred
sedstvo ljudskih odborov objaviti na način, ki ga 
določa statut.

Končne določbe

52: êîen
1 • i ' *  ' .
Ljudski odbori krajev, lahko, smiselno uporab

ljajo predpise tega odloka, prilagojeno njihovi or
ganizaciji in potrebam.

53. člen

Navodila za izvajanje tega odloka predpiše po 
potrebi Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.

54. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem
listu.

Koper* 14. junija 1951 ;

Tajnik; Predsednik;

Erminij Medica L r. Mario Abram 1. r.

19.  ,
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA za 

STO z dne 16. septembra 194^ v zveži z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko ‘ Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

ODLOK

O KMETIJSKIH ZADRUGAH

I. T e m e l j n a  n a č e l a

1. Splošne določbe

1. člen

Kmetijske zadruge so gospodarske organizacije, 
v katere se združijo delovni kmetje zato, da izbolj
šajo kmetijsko pridelovanje, da zvišajo svojo živ
ljenjsko raven in da dogradijo socializem na vasi.

Usianovniki kmetijskih zadrug so lahko samo 
delovni kmetje.

Ljudska oblast prav posebno skrbi za kmetijsko 
zadružništvo ter mu daje podporo in olajšave.

2. člen

Kmetijske zadruge so lahko splošne kmetijske 
zadruge ali pa kmečke delovne zadruge.

Le izjemoma lahko obstojijo tudi druge vrste 
kmetijskih zadrug, vendar mora biti njihova ureditev 
v skladu z določbami tega odloka.

Kmetijske zadruge se lahko pečajo z vsemi 
kmetijskimi panogami (s poljedelstvom, vinogradni
štvom, sadjarstvom, vrtnarstvom, živinorejo itd.) z 
nakuoom in prodajo in tudi z dopolnilnimi gospo- 
darSkimi panogami' (z ribarstvom, gozdarstvom, če
belarstvom in podobno).

Kmetijske zadruge se lahko pečajo tudi z lokal
no obrtjo in industrijsko obrtjo, in sicer v prvi vrsti 
zaradi lastnih potreb. V ta namen lahko ustanovijo 
obrtne in industrijsko obrtne delavnice, v katerih 
delajo z lastno delovno silo.
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3. člen

Kmetijske zadruge vodijo zadružniki po svojem 
zboru in po drugih svojih organih, ki jih sami volijo 
in razvezujejo.

Najvišji organ zadruge je zadružni zbor.

4. člen

Kmetijske zadruge imajo svoja zadružna pra
vila. Sestavijo in sprejmejo jih same v skladu z 
določbami tega odloka, z drugimi predpisi in z 
določbami zglednih pravil.

Zgledna zadružna pravila izda za vsako vrsto 
zadruge posebej na predlog okrožnega poverjenika 
za kmetijstvo Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

5. člen

Splošne kmetijske zadruge se združujejo v 
okrajne zveze kmetijskih zadrug, kmečke delovne 
zadruge ;pa v okrajni sklad za mehanizacijo in inve
sticijsko graditev zadružnega kmetijstva.

6. člen

Kmetijske zadruge, okrajne zveze kmetijskih 
zadrug ter skladi ža mehanizacijo in investicijsko 
graditev zadružnega kmetijstva so pravne osebe.

7. člen

Istrsko okrožje podpira kmetijske zadruge ter 
zadružne, zveze in sklade za mehanizacijo s tem, da 
jim daje v uporabo zemljišča in velike kmetijske 
stroje, da jim dodeljuje strokovne kadre, da jih 
preskrbuje z industrijskim blagom, da jim daje 
organiacijsko in strokovno pomoč in da izdaja se 
druge ukrepe in olajšave, ki so določeni v tem 
odloku in v predpisih, ki se izdajo na njegovi pod
lagi.

8. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora opravlja splošno nadzorstvo nad delom za
družnih organizacij.

Izvršilna odbora okrajnih ljudskih odborov 
sproti nadzorujeta v mejah svoje pristojnosti delo 
kmetijskih zadružnih organizacij na svojem območju.

9. člen

Organi, ki nadzorujejo delo zadruznih organi
zacij, lahko razveljavijo odločbe zadružnih orga
nov, če so v nasprotju s tem odlokom ali z drugimi 
predpisi ali z določbami gospodarskih planov ali 
s pravili zadružnih organizacij.

Zoper odločbe, ki se izdajo po prejšnjem od
stavku, se lahko vloži pritožba na višji organ v 
petnajstih dneh po prejemu odločbe.

2. Materialna podlaga zadrug

10. člen

Materialna podlaga za delo zadrug so proiz
vajalna sredstva; ta sredstva so lahko ali zadružna 
last ali splošno ljudsko premoženje, če jih ljudski

odbori dajo zadrugi v uporabo, ali pa last zadruž
nikov, če jih ti vložijo v zadrugo za skupno uporabo.

Pridelki in drugi dohodki, ki jih zadruge prido
bijo z uporabo splošnega ljudskega premoženja ali 
premoženja svojih članov, ki ga li vložijo v zadrugo, 
so zadružna last.

11. člen

Vsi dohodki zadruge se uporabljajo zalo, da se 
poveča zadružna lastnina in s lem razširi pridelo
vanje, da se izpolnijo druge naloge zadruge, da se 
poravnajo njene obveznosti in plača delo zadruž
nikov.

12. člen

Zemlja, ki je zadružna lasi, ne more na nikakr
šen način preiti v zasebno last. Vsako pravno opra
vilo, s katerim se odsvoji zemlja, ki je zadružna 
last, je nično.

Zadruge smejo prenesti zadružno zemljo v last 
splošnega ljudskega premoženja ali kakšne druge 
zadružne organizacije, smejo pa jo tudi zamenjati 
za drugo zemljo.

Zemlja, ki je zadružna last, se ne sme dati 
nikomur v uporabo, razen če odlok Istrskega okrož
nega ljudskega odbora določi drugače.

Z drugim zadružnim premoženjem razpolagajo 
zadruge v mejah predpisov, ki jih izda Istrski 
okrožni ljudski odbor.

. . , I
13. člen

Zadružno premoženje uživa isto varstvo kot 
splošno ljudsko premoženje.

14. člen

Kmetijska zemljišča, ki so splošno ljudsko pre
moženje, se ilahko daj-o kmetijskim zadrugam v 
brezplačno uporabo za določen ali nedoločen čas.

Zemljišče, ki je splošno ljudsko premoženje, 
dodeli zadrugam okrajni ljudski odbor s privoli
tvijo Istrskega okrožnega ljudskega odboja, prej 
pa mora zaslišati krajevni oziroma mestni ljudski 
odbor, če gre za zemljišče, ki je v upravi tega 
odbora.

Zemljišče, ki je splošno ljudsko premoženje, se 
dodeli s pismeno pogodbo.

Zemljišče, ki je splošno ljusko premoženje in 
ki je dano zadrugi v porabo, se sme dati v upo
rabo komu drugemu samo z dovoljenjem okrajnega 
ljudskega odbora.

V porabo dano zemljišče, ki je splošno ljud
sko premoženje, se lahko zadrugi odvzame samo 
v izjemnih primerih, ki so določeni z odlokom Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.

15. člen

Proizvajalna sredstva, ki so splošno ljudsko 
premoženje, daje lahko organ, ki ima pravico do 
njihove uporabe s pogodbo v uporabo kmetijskim 
zadrugam, in sicer za plačilo ali zastonj. S pogodbo 
se določi, kako in s kakšnimi pogoji se ta sredstva 
lahko uporabljajo.
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16. člen

Zadruge morajo varovati, ohranjevati in večati 
splošno ljudsko premoženje, ki jim je dano v upo
rabo.

17. člen

Medsebojne pravice in dolžnosti zadružnikov 
ali zadruge, ki se tičejo v zadrugo vloženega pre
moženja zadružnikov, se določijo s predpisi ljud
skih odborov in z zadružnimi pravili.

18. člen

Kmetijske zadruge morajo premoženje svojih 
članov, ki so ga vložili v zadruge, uporabljati ali 
kako drugače z njim razpolagati v skladu s svojo 
vrsto in s svojimi nalogami v okviru zadružnih 
pravil.

3. Gospodarski plan zadruge

19. člen

Kmetijske zadrnuge delajo na podlagi svojega 
gospodarskega plana.

Gospodarski plan zadruge obsega poleg go
spodarskega delovanja zadruge tudi še gospodar
sko delo, ki ga za njo opravljajo zadružniki na last
nih posestvih, kolikor ne gre za delo na ohišju.

20. člen

Gospodarski plani kmečkih zadrug, okrajnih 
zvez kmetijskih zadrug in sklada za mehanizacijo 
so sestavni del okrajnega gospodarskega plana in 
so po njem zvezani z okrožnim gospodarskim pla
nom.

Gospodarski plan zadrug, okrajnih zvez kme
tijskih zadrug in sklada za mehanizacijo in investi
cijsko graditev zadružnega kmetijstva se sestavijo 
in sprejmejo v skladu s pravili planiranja.

21. člen

Gospodarski plan kmetijske zadruge potrdi iz
vršilni odbor okrajnega ljudskega odbora.

Pri delu za potrditev plana kmetijske zadruge 
sta navzoča predsednik zadruge in en član uprav
nega odbora.

4. Zadruga in zadružniki

22. člen

Vsi člani kmetijske zadruge imajo enake pra
vice.

23. člen

Kmetijska zadruga uporablja za svoje delo 
praviloma samo delovno silo svojih članov.

24. člen

Zadružniki dobivajo za svoje delo v zadrugi 
placilQ, kakor ga določajo pravila in predpisi tega 
odloka.

25. člen

Premoženje, ki ga vložijo v zadrugo, morajo 
zadružniki izročiti zadrugi v takem stanju in na tak
šen način, kakor to določajo zadružna pravila.

Člani kmečkih delovnih zadrug obdržijo ob pri
stopu k zadrugi v svoji osebni lasti ohišje in delov
ne pripomočke, ki so jim potrebni za njihovo lastno 
gospodarstvo.

Prav tako obdržijo tudi potrošne predmete in 
predmete za osebno rabo.

26. člen

Zadruga mora ohranjevati in varovati premo
ženje, ki ga zadružmiki vložijo v zadrugo.

II. U r e d i t e v

1. Ustanovitev

27. člen

Predlog za ustanovitev kmetijske zadruge lah
ko poda najmanj trideset delovnih kmetov (usla- 
novnikov).

Ustanovniki morajo sestaviti načrt zadružnih 
pravil, ga podpisati in predložiti izvršilnemu od
boru tistega okrajnega ljudskega odbora, na kate
rega območju naj bi zadruga imela svoj sedež, ki 
ga potrdi.

Zadružna pravila se ne potrdijo, če niso v skla
du s tem odlokom, ali če posebne okoliščine kažejo 
na to, da se zadruga ne ustanavlja z namenom, da 
bi izpolnjevala naloge, ki so dane kmetijskim za
drugam s tem odlokom.

Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora po
trjuje tudi spremembe in dopolnitve pravil, ki jih 
sprejme zadružni zbor. •

Zoper odločbo, s katero se zavrne potrditev 
zadružnih pravil, se smejo ustanovniki v tridesetih 
dneh pritožiti na Izvršilni odbor Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

28. člen

Ko je načrt zadružnih pravil potrjen, skličejo 
ustanovniki ustanovni zbor.

Ustanovni zbor sprejme pravila kmetijske za
druge in izvoli njene organe.

Upravni odbor zadruge mora takoj po usta
novnem zboru predlagati registracijo zadruge iz
vršilnemu odboru okrajnega ljudskega odbora, na 
katerega območju bo zadruga imela svoj sedež.

Izvršilni odbor zavrne predlog za registracijo, 
če ustanovitveni postopek ni v skladu s tem odlo
kom in naroči usianovnikom, naj ga spravijo v sklad 
z odlokom. •

Zoper odločbo, s katero se zavrne predlog za 
registracijo, se sme upravni odbor kmetijske za
druge pritožiti v tridesetih dneh na Izvršilni odbor 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

29. člen

Kmetijska zadruga velja za ustanovljeno s ti
stim dnem, ko se vpiše v zadružni register.
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2. Članstvo

30. člen

Člani kmetijske zadruge (zadružniki) so lahko 
delovni kmetje*obeh spolov, ki so dopolnili 16 let. 
Izjemoma sme biti član kmetijske zadruge tudi, 
kdor še ni dopolnil 16 let, če ima zemljo ali druga 
proizvajalna sredstva. Za pristop k zadrugi pa mo
ra imeti dovoljenje skrbstvenega organa.

Pravico, da odločajo, da volijo in da smejo' biti 
izvoljeni v organe zadruge, imajo zadružniki, ki 
so dopolnili 16 let.

Člani kmetijske zadruge smejo biti tudi tisti, ki 
niso kmetje, če imajo strokovno znanje, ki je po
trebno zadrugi, in če delajo samo za zadrugo.

Bogati kmetje smejo biti samo izjemoma spre
jeti v zadrugo, če daje njihovo razmerje do ljudske 
oblasti in do zadruge poroštvo, da bodo spoštovali 
zadružna pravila in izpolnjevali svoje obveznosti 
do zadruge.

Kdor je obsojen na izgubo državljanskih pra
vic, ne sme biti uslanovnik zadruge, in tudi ne sme 
biti izvoljen v organe zadruge, dokler kazen traja.

31. člen s

Zadružniki so tudi disciplinsko odgovorni, če 
kršijo zadružna pravila, delovno disciplino in dru
ge dolžnosti, ki jih imajo v zadrugi.

Natančnejše določbe o disciplinski odgovor
nosti članov kmetijskih zadrug izda zadružni zbor 
na podlagi posebnih predpisov.

32. člen

Članstvo v kmetijski zadçugi preneha z izsto
pom!, s stalno izselitvijo z območja zadruge ali z 
izključitvijo. ,

Obenenm s prenehanjem članstva prenehajo 
vse članske pravice v zadrugi.

33. člen

Vsak zadružnik lahko izstopi iz kmetijske za
druge, in sicer takrat in tako, kakor je določeno 
v zadružnih pravilih.

Člani kmečkih delovnih zadrug ne morejo iz
stopiti iz zadruge, preden ne pretečejo tri leta, od
kar so k njej pristopili.

Svoj izstop iz kmlečke delovne zadruge mo
rajo zadružniki pismeno sporočiti zadrugi tri me
sece prej, preden pretečejo tri leta, odkar so pri-, 
stopili k zadrugi. Članstvo preneha, ko preteče ko
ledarsko leto, v katerem se izteče triletni rok.

Če pa so tri leta od pristopa h kmečki delovni 
zadrugi že pretekla, lahko zadružniki izstopijo po 
preteku vsakih nadaljnjih treh let, če zadrugi svoj 
izstop pismeno sporočijo tri mesece 'prej, preden 
pretečejo ta tri leta. Tudi v tem primeru preneha 
članstvo, ko preteče koledarsko leto, v katerem 
se izteče triletni rok.

Zadružniki lahko vsak čas izstopijo iz kmečke 
delovne zadruge, če mislijo oditi na delo v javna 
gospodarska podjetja ali zavode. V takšnem pri
meru ostane njihova zemlja v zadrugi ob istih po
gojih kot zemlja drugih zadružnikov.

34. člen

Člani kmetijskih zadrug so lahko izključeni iz 
zadruge, če delajo zoper njene koristi ali če kako 
drugače hudo kršijo zadružna pravila.

35. člen

O sprejemu ali izključitvi iz splošne kmetijske 
zadruge sklepa upravni odbor zadruge z večino 
glasov. Zoper ta sklep se lahko v petnajstih dneh 
vloži pritožba na zadružni zbor. Sklep upravnega 
odbora o sprejemu ali izključitvi mora potrditi zbor, 
čeprav ni bila pritožba vložena. Dokler zbor ne 
izda takšnega sklepa, velja sprejeti sklep uprav
nega odbora.

O sprejemu ali izključitvi iz kmečke delovne 
zadruge sklepa zadružni zbor z večino glasov.

Zoper sklep zbora o sprejemu se lahko pritoži 
tisti, ki ni bil sprejet in vsak zadružnik, zoper sklep 
o izključitvi pa samo tisti, ki je bil izključeni. Pri
tožbo zoper ta sklep zbora splošne kmetijske za
druge se vloži na okrajno zvezo,kmetijskih zadrug, 
zoper sklep zbora kmečke delovne zadruge pa na 
zadružni svet,in sicer v petnajstih dneh. Če okraj
na zveza kmetijskih zadrug oziroma zadružni svet 
ugotovi, da je sklep zbora nepravilen, se skliče 
nov zbor, na katerem mora biti navzočih najmanj 
dve tretjini zadružnikov, ki imajo glasovalno pra
vico. Sklep zbora se sprejme z večino glasov na
vzočih zadružnikov. Ta skle-p zbora je dokončen.

36. člen

7. zadružnimi pravili se lahko določi, da se ob 
pristopu k zadrugi plača pristopnina.

3. Organi

37. člen

Organi .kmetijske zadruge so: zbor, upravni 
odbor in nadzorstveni odbor.

38. člen

Zbor kmetijske zadruge sestavljajo vsi člani 
zadruge, ki imajo pravico odločanja.

39. člen

Zbor, ki je najvišji organ zadruge, sprejemu 
sklepe o vseh splošnih in pomembnejših vprašanjih, 
ki se tičejo zadruge. Zbor opravlja posebno tele 
zadeve: sprejema in spreminja pravila zadruge in 
svoj poslovnik; #voli, razvezuje in odstavlja pred
sednika in drug*e člane upravnega in nadzorstve
nega odbora; pretresa letna poročila upravnega in 
nadzorstvenega odbora; sestavlja gospodarski plan 
in letni končni račun zadruge; sprejema sklep o 
razdelitvi letnih dohodkov zadruge; daje upravne
mu odboru navodila za delo zadruge; odloča o 
prenehanju, razdelitvi, združitvi in pridružitvi za
druge in o ločitvi od zadruge; določa najvišji zne
sek posojila, ki ga sme zadruga najeti; sprejemn 
sklepe o revizijskih poročilih in odloča o predlogih 
in pritožbah zadružnikov.

Zbor se sklicuje po poslovniku in po njejn dela.
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40. člen

Redni letni zbor imajo zadruge vsako leto do
1. februarja; skliče ga upravni odbor. Če ga uprav
ni odbor do tega roka ne skliče, ga skliče nadzor
stveni odbor najpozneje do 8. februarja. Če pa ga 
do tega roka tudi nadzorstveni odbor ne skliče, ga 
skličejo sami zadružniki do 15. februarja.

Razen rednega letnega zbora so še zbori, ki 
se skličejo, kadar koli to terja potreba, posebno 
pa pred začetkom pomembnejših kmetijskih del. 
Tfc zbore sklicuje predsednik upravnega odbora 
sam od sebe, ali po sklepu upravnega ali nadzor
stvenega odbora ali pa na zahtevo tretjine zadruž
nikov.

41. člen

Vsak zadružnik se udeleži zbora osebno ter 
ima pravico do enega glasu.

Zbor veljavno sklepa, če je navzočih več kot. 
polovico zadružnikov.

če ni na zboru navzočih polovica zadružnikov, 
se zbor preloži za en dan in potem veljavno sklepa 
s tistim številom zadružnikov, kolikor jih je na zbo
ru navzočih.

Kadar se sklepa o spremembi ali dopolnitvi 
zadružnih pravil, o prenehanju, razdelitvi, združitvi 
ali pridružitvi zadruge, ali o ločitvi od zadruge, 
mora biti navzočih najmanj dve tretjini zadružnikov.

Zbor sprejema sklepe z večino glasov navzo
čih zadružnikov.

42. člen

Redni letni zbor vodi delovno predsedstvo, ki 
ga izvoli zbor izmed sebe. V delovnem predsedstvu 
so predsednik zbora, trije člani in zapisnikar. Dru
ge zbore vodi predsednik zadruge. Zapisnik zbora 
podpišeta predsednik zbora in zapisnikar.

43. člen

Upravni odbor vodi vse delo zadruge.
Upravni odbor lahko naloži v okviru zadruž

nih pravil nekatera opravila posameznim svojim 
članom. V upravnem odboru zadruge so predsed
nik in štirje do deset zadružnikov.

Predsednik upravnega odbora je predsednik 
zadruge in načelno vodi njeno delo. Predsednik 
predstavlja in zastopa zadrugo in za njo podpi
suje v imenu upravnega odbora.

Zadruga ima lahko enega ali dva podpred
sednika.

44. člen

Upravni odbor se shaja najmani vsakih pet
najst dni. Na svojih sejah sklepa z večino glasov.

Sklepov upravnega odbora se morajo držati 
vsi zadružniki.

Za svoje delo je upravni odbor odgovoren za
družnemu zboru.

45. člen

Predsednik in tisti člani upravnega odbora, ki 
stalno delajo v vodstvu zadruge, dobivajo za svoje 
delo plačo, ki se ravna po sklepu zbora.

46. člen

Nadzorstveni odbor spremlja vse delo zadruge 
in nadzoruje delo upravnega odbora in uslužben
cev zadruge. Nadzorovati mora, kako se izpolnjuje 
plan, pregledati letni končni račun zadruge in o 
tem poročati zboru. V nadzorstvenem odboru so 
trije do pet zadružnikov.

Člani nadzorstvenega odbora izvolijo izmed ?e- 
bc predsednika.

Člani upravnega odbora ne morejo biti obenem 
tudi člani nadzorstvenega odbora.

47. člen

Zato, da se posamezne panoge zadružnega 
delovanja lepše razvijajo in da jih zadružniki sami 
vodijo, ustanovi lahko upravni odbor potrebno šte
vilo komisij. Delo vsake komisije vod: eden od čla
nov upravnega odbora.

Kmetijske zadruge lahko ustanovijo svete zato, 
da dajejo zadrugi mnenja in predloge, ki se tičejo 
zboljšanja dela v zadrugi.

48. člen

Posamezne delavnice in zavode, ki jih ima za
druga, vodijo posamezni zadružniki sami.

Strokovne in pisarniške zadeve opravljajo pra
viloma zadružniki, ki jih za to določi upravni odbor. 
Izjemoma imajo lahko zadruge za opravljanje teh 
zadev posamezne uslužbence.

Voditelje posameznih delavnic, zavodov in 
opravil imenuje upravni odbor zadruge. Za svoje 
delo so odgovorni upravnemu odboru.

4. Prenehanje, združitev in razdelitev zadruge

49. člen

Kmetijska zadruga preneha, kadar to sklene 
zbor.

Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora la
hko izda odločbo o prenehanju zadruge, če je nje
no delo v nasprotju z njenimi nalogami, ali če je 
namenjeno prikrivanju kapitalističnega in špeku- 
lantskega delovanja. Zoper to odločbo se lahko 
vloži v tridesetih dneh pritožba na Izvršilni odbor 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

50. člen

Če preneha kmetijska zadruga po določbah 
prejšnjega člena, se opravi njena likvidacija.

51. člen

Dvoje ali več zadrug lahko sklene, da se zdru
žijo v eno zadrugo.

O združitvi sklepajo zbori zadrug, ki naj se 
združijo.

Sklep o združitvi se predloži pristojnemu iz
vršilnemu odboru okrajnega ljudskega odbora, da 
ga potrdi.

Ko pristojni izvršilni odbor okrajnega ljudskega 
odbora potrdi sklepe zborov o združitvi, skličejo 
upravni odbori zadruge, ki se združijo, skupni zbor



LETO

ŠTRAN 52

zadružnikov teh zadrug. Ta zbor sprejme pravila 
nove zadruge in izvoli njene organe.

Potrditev pravil nove zadruge in njena regi
stracija se opravita po določbah tega odloka.

Pravice in obveznosti združenih zadrug, med 
katere se štejejo tudi njihove planske obveznosti, 
preidejo na novo zadrugo.

52. člen

Zadruga lahko sklene na svojem zboru, da se 
razdeli na dvoje ali več zadrug.

Pravice in obveznosti zadruge, ki preneha za
radi razdelitve, med katere se štejejo tudi njene 
planske obveznosti, preidejo na zadruge, na katere 
se razdeli, in sicer po tistem razmerju, ki ga določi 
zbor zadruge. Sklep zbora o razdelitvi zadruge se 
predloži pristojnemu izvršilnemu odboru okrajnega 
ljudskega odbora, da ga potrdi.

Ko je sklep o razdelitvi zadruge potrjen, skli
čejo zadružniki, ki ustanavljajo nove zadruge, zbo
re teh zadrug. Ti zbori sprejemajo pravila zadrug 
in izvolijo njihove organe. Potrditev pravil novih 
zadrug in registracija teh zadrug se opravita po 
določbah tega odloka.

53. člen

O ■tem, da naj se zadruga pridruži drug: za
drugi, sklepa zbor zadruge, ki naj se pridruži, in 
zbor zadruge, h kateri naj se pridruži. Sklepa obeh 
zborov o pridružitvi se predložita pristojnemu 
okrajnemu izvršilnemu odboru, da ju potrdi.

Pravice in obveznosti zadruge, ki prenehajo 
zaradi pridružitve, med katere se štejejo tudi njene 
planske obveznosti, preidejo na zadrugo, kateri se 
je pridružila.

Z istimi pogoji lahko dovoli zbor določenemu 
številu zadružnikov, da se ločijo od zadruge zato, 
da bi se pridružili drugi zadrugi.

III. S p l o š n e  k m e i i j s k e  z a d r u g e

1. Njihovo delovanje in območje.

54. člen

V splošne kmetijske zadruge se združijo de
lovni kmetje zato, da enotno uredijo in izboljšajo 
kmetijsko pridelovanje in druge vrste gospodarske
ga dela na svojih posestvih, da organizirajo skupno 
pridelovanje na zadružnih ekonomijah, da skupaj 
zamenjavajo svoje pridelke in se skupaj oskrbu
jejo z industrijskim blagom, vse to pa z namenom, 
da povzdignejo svoje gospodarsko in kulturno živ
ljenje in da izrinejo kopitalistične in špekulantske 
elemente na vasi.

Splošne kmetijske zadruge si prizadevajo, da 
strokovno, kulturno, prosvetno, idejno in politično 
vzgojijo zadružnike in skrbijo za njihove zdrav
stveno varstvo.

55. člen

Splošne kmetijske zadruge se lahko ukvarjajo 
s temle delom:

nakupujejo in prodajajo;
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urejujejo in izboljšujejo kmetijsko pridelovanje 
pri svojih članih;

ustanavljajo in vodijo zadružne ekonomije; 
ustanavljajo in vodijo strojne, plemenilne in se

menske postaje, drevesnice, kokošnjake, čebelnja
ke, živinorejska posestva in podobno; 

se ukvarjajo s predelovanjem; 
organizirajo miamakanje in izsuševanje v korist 

zadruge in zadružnikov;
gojijo gozdarstvo in lov; 
gojijo ribarstvo;
gojijo industrijsko obrtno delavnost za potrebe 

zadružnikov [mlini, apnenice, opekarne in pod.); 
gojijo varčevanje in skrbijo za kredite.

56. člen
Splošna kmetijska zadruga se ustanovi in de

luje na območju enega krajevnega oziroma mest
nega ljudskega odbora.

Izjemoma se lahko ustanovi na območju enega 
krajevnega oziroma mestnega ljudskega i dbora 
tudi več kmetijskih zadrug.

57. člen

Člani splošnih kmetijskih zadrug v celoti ob
držijo svoje lastno gospodarstvo. V skladu z do
ločbami tega odloka pa lahko prostovoljno vložijo 
v zadružno ekonomijo vso svojo zemljo in druge 
delovne pripomočke ali pa samo njihov del.

58. člen

Za zadružne ekonomije splošnih kmetijskih za
drug se primerno uporabljajo določbe o kmečkih 
delovnih zadrugah prve oblike.

Zadružne ekonomije se vodijo kot posebna go
spodarstva v okviru splošnih kmetijskih zadrug.

Zadružne ekonomije imajo svoja posebna pra
vila.
2. Premoženjska razmerja med splošno kmetijsko 

zadrugo in njenimi člani

59. člen

Člani splošne kmetijske zadruge imajo pravico 
ob določenih pogojih uporabljati zase naprave, de- ' 
lovne pripomočke in storitve zadruge.

Zadružniki dajo zadrugi za souporabo dolo
čeno plačilo v naravi ali v denarju.

60. člen

Zato, da izpolnijo gospodarske naloge, ki jih 
določi plan, sklepajo člani splošne kmetijske zadru- i 
ge z njo letne pogodbe v skladu z zadružnimi pra
vili in sklepi zbora. Zadruga si lahko v okviru pra
vil izgovori pravico uporabljati delovne pripomoć- * 
ke svojih članov, kadar jih sami ne rabijo, in jim 
to uporabo plača tako, kakor je določeno v pra
vilih ali s sklepom zadružnega zbora.

61. člen

Zadružniki ne smejo ne odsvojiti ne zastaviti 
kmetijskih strojev, priprav, orodja, živine, semen in
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ne plačajo dolžnega zneska zadrugi.

3. Razdelitev dohodkov in skladi

62. člen

Skupne lelne dohodke splošne kmetijske za
druge razdeli zadružni zbor tako, kakor določajo 
v okviru splošnih predpisov Istrskenga okrožnega 
ljudskega odbora zadružna pravila.

63. člen

Zato, da se poveča zadružna lastnina in s tem 
razvije in razširi zadružno pridelovanje, imajo 
splošne kmetijske zadruge svoj temeljni sklad.

Temeljni sklad je nedotakljiv.
Temeljni sklad sestavljajo zemlja in delovni pri

pomočki (naprave, zgradbe, stroji, priprave, orodje, 
živina); ki so last zadruge, in denarna sredstva, ki 
so namenjena kapitalni graditvi. Ta sklad se pove
čuje s prispevkom. Višino prispevka določi zbor 
vsako leto posebej v skladu z navodili okrajne za
družne zveze.

S pravili ali s sklepom zadružnega zbora se 
ustanovijo obratni sklad, rezervni sklad in še drugi 
skladi.

Sredstva posameznih skladov splošne kmetij
ske zadruge se smejo uporabljati samo za namene, 
za katere so ti skladi določeni.

IV. K m e č k e  d e l o v n e  z a d r u g e

1. Kmečke delovne zadruge in njihove oblike (tipi)

64. člen
Kmečke delovne zadruge ustanavljajo delovni 

kmetje, tako da združijo svojo zemljo in delovne 
pripomočke za skujJho kmetijsko pridelovanje; ta 
namen' izpolnjujejo s skupnim delom, pri tem pa 
se ravnajo po načelu, da je pri skupnem pridelo
vanju vsak plačan po svojem osebnem delu.

65. člen

Če se vzame za podlago vložitev zemlje v 
zadrugo, se lahko ustanovijo kmečke delovne za
druge:

a) kot kmečke delovne zadruge, v katere vlo
žijo zadružniki kot delež svojo zemljo in jo obdr
žijo v svoji lasti, od zadruge pa dobivajo za njo 
zakupnino (prva oblika);

b) kot kmečke delovne zadruge, v katere vlo
žijo zadružniki kot delež svojo zemljo in jo obdr
žijo v svoji lasti, od zadruge pa dobijo za njo 
obresti glede na ceno, ki je bila za njo ugotovljena 
(druga oblika);

c) kot kmečke delovne zadruge, v katere vlo
žijo zadružniki kot delež svojo zemljo in jo obdr
žijo v svoji lasti, odrečejo pa se popolnoma zakup
nini in obrestim (tretja oblika), ali pa

d) kot kmečke delovne zadruge, v katere vlo- 
ž jo zadružniki svojo zemljo in jo izročijo v skupno 
zadružno last (četrta oblika).

66. člen
Delovni kmetje lahko ustanovijo takšno obliko 

delovne zadruge, kot si jo sami izberejo.
Člani zadruge nižje oblike lahko sklenejo na 

zadružnem zboru, da spremenijo svojo zadrugo v 
zadrugo višje oblike.

2. Ohišje

67. člen
Vsaka kmečka družina, ki postane član kmeč

ke delovne zadruge, ima pravico ob pristopu k tej 
zadrugi obdržati ohišje za svoje lastno gospodar
stvo.

K ohišju spada:
1. kmetijsko zemljišče, njegova površina pa ne 

sme biti večja od 1 ha;
2. stanovanjska hiša,
3 gospodarska poslopja, ki so potrebna za 

osebno gospodarstvo zadružnikov;
4. dvorišče in zemlja, na kateri stojijo stano

vanjska hiša in gospodarska poslopja.
Velikost ohišja se določi v teh mejah z zadruž

nimi pravili, obenem pa se določi tudi površina vi
nogradov in sadovnjakov, iki se lahko obdržijo na 
ohišju glede ina vrsto kmetovanja.

Zadružniki lahko obdržijo na ohišju eno kravo 
s teleti, plemensko svinjo z mladiči in toliko pra
šičev za pitanje, kolikor jih rabi družina za svojo 
prehrano; do pet ovac ali koz; do deset panjev; 
neomejeno število perutnine in kuncev; potrebno 
krmo za živino, ki ostane na ohišju in ročno kme
tijsko orodje, kolikor ga rabi družina za svoje last
no gospodarstvo.

68. člen

Zadruga pomaga svojim članom pri delu za iz
boljšanje njihovih lastnih gospodarstev s tem, da 
jim daje v uporabo pripomočke za obdelovanje 
zemlje za plačilo, ki ga določi zadružni zbor.

%

3. Gospodarska podlaga in premoženjska razmerja

69. člen

Člani kmečke delovne zadruge morajo vložiti 
v zadrugo vso svojo zemljo razen ohišja.

Tudi nečlani, ki niso kmetje, lahko vložijo zem
ljo v kmečko delovno zadrugo ob istih pogojih kot 
zadružniki.

70. člen

Člani kmečke delovne zadruge morajo ob pri
stopu vložiti v zadrugo vsa gospodarska poslopja, 
ves les v svojih gozdovih, ves inventar, vso delov
no in plemensko živino, vso krmo in seme, ni pa 
jim treba vložiti tega, kar lahko obdržijo na ohišju 
za svoje lastno gospodarstvo.

Z vložitvijo v zadrugo postane to premoženje 
zadružna last.

Zadruga izplača svojim članom vrednost tega
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premoženja po ceni, ki se posebej določi, v desetih 
letih, vrednost velikih zgradb z napravami in vred
nost velikih strojev pa v petnajstih letih.

Zbor določi največji znesek, ki se sme izpla
čati zadružnikom za vrednost vloženega inventarja, 
zgradb in živine. V takšnih primerih lahko zbor po
daljša rok izplačila tudi na več kot deset oziroma 
petnajst let.

71. člen
Skupni znesek zakupnih obresti, ki se plaču

jejo za zemljo, ki je vložena v kmečko delovno 
zadrugo, določi zbor za vsako poslovno leto po
sebej; pri tem izračuna in prišteje obenem še za
kupnino oziroma obresti za zadružno zemljo in za 
zemljo, ki so jo dali ljudski odbori zadrugi v upo
rabo. Tako dobljeni skupni znesek ne sme biti večji 
kot 30 odstotkov od skupnih dohodkov zadruge, od 
katerih se prej še odtegnejo prispevki za zadružne 
sklade.

Zakupnina oziroma obresti za zadružno zem
ljo in za zemljo, ki je splošno ljudsko premoženje, 
pridejo v temeljni sklad zadruge.

Zbor lahko sklene, da se zakupnina oziroma 
obresti plačajo v takšnem odstotku, kot je bil do
ločen s sklepom zbora, samo do skupnega zneska, 
s katerim je bila ta zemlja ocenjena, nad tem zne
skom pa v manjšem odstotku. Zbor pa lahko tudi 
sklene, da se nad tem zneskom zakupnina oziroma 
obresti sploh ne plačajo.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora določi najvišje obresti, ki jih sme zadruga 
plačevati za vloženo zemljo.

72. člen

Član kmečke delovne zadruge ne sme odsvojiti 
zemlje, ki jo je vložil v zadrugo in si obdržal njeno 
lastnino, pa tudi obremeniti je ne sme, ali kako 
drugače z njo razpolagati.

Vsako pravno opravilo, ki je v nasprotju z do
ločbo prejšnjega odstavka, je nično.

Na zemljo, ki je vložena v zadrugo, ni mogoče 
seči z .izvršbo.

73. člen 4
Če pristopi h kmečki delovni zadrugi član dru

žine, ki je solastnik zemlje, ali ki bi ob smrti last
nika pridobil glede te zemlje zakonito dedno pra
vico, drugi člani pa še ne morejo pristopiti h kmeč
ki delovni zadrugi, lahko sodišče razdeli zemljo in 
druga proizvajalna sredstva med solastnike po nji
hovih solastninskih deležih, oziroma med lastnike 
in bodoče dediče po določbah dednega prava; pri 
tem pa se mora ozirati na razvoj zadruge in na 
potrebe drugih družinskih članov.

Prav tako je treba ravnati, če kaka družina iz
stopi iz zadruge, nekateri njeni člani pa so pri
pravljeni ostati v zadrugi.

74. člen
Če zadružnik, ki je obdržal zemljo v svoji lasti, 

preneha biti član zadruge, se mu vrne zemlja, ki 
jo je vložil v zadrugo ali pa druga ustrezajoča zem
lja. Če se je cena zemlje, ki je bila' ugotovljena ob

pristopu v zadrugo, zaradi melioracije ali zaradi 
drugih ukrepov povečala, mora lastnik zadrugi v 
denariju plačati räzliko nad ugotovljeno ceno 
zemlje.

Če izstopi zadružnik iz zadruge četrte oblike, 
mu zadruga lahko da v uporabo zemljišče, ki je 
neizogibno potrebno za vzdrževanje njegove dru
žine.

75. člen

Cena zemljišč (njiv, travnikov* pöshikbV jh zem
ljišč s trajno kulturo), gozdov, inventarja ter de
lovne in plemenske živine, ki so vloženi v zadrugo, 
se določi ob viožitvi v zadrugo.

76. člen " -i j

Če umre zadružnik, ki je vložil v zadrugo svojo 
zemljo in jo obdržal v svoji lasti, podedujejo njegovi 
dediči — i zadružniki njegove pravice nasproti za
drugi.

Če dediči niso zadružniki, lahko i ristopijo k 
zadrugi, če izpolnjujejo tudi druge pogoje za za
družno članstvo. Če dediči ne pristopilo k zadrugi, 
ostane zemlja njej, dediči pa podedujejo zapustni
kovo pravico do zakupnine oziroma do obresti, če 
je pokojni zadružnik dobival eno ali drugo.

Če so dediči umrlega zadružnika njegovi mla
doletni otroci, prevzame zadruga skrbi za njihovo j 
vzdrževanje, vzgojo in šolanje.

77. člen

Če umre zadružnik brez dedičev, postane zem
lja, ki jo je vložil v zadrugo, pa tudi ohišje in vse 
drugo njegovo premoženje last zadruge.

4. Vodstvo zadružnega gospodarstva.

78. člen

Kmečke delovne zadruge morajo voditi svoje ! 
gospodarstvo po planu in morajo izpolnjevati na- ! 
loge in obveznosti, ki so dana z gospodarskimi pla
ni in ki jih imajo do oblasti, o pravem času in na
tanko.

Kmečke delovne zadruge morajo voditi svoje 
gospodarstvo tako, da kar najbolj racionalno upo
rabljajo vse možnosti in dane okoliščine za razvoj 
svojega kmetijstva in da izboljšujejo svoje kmetij- . 
sko pridelovanje s tem, da uporabljajo sodobno 
znanost in tehniko in da povečujejo storilnost dela

5. Delovna ureditev in delovno razmerje

79. člen

Delo v kmečkih delovnih zadrugah opravljajo 
zadružniki sami osebno.

Dolžnost zadružnikov je, da po svojih zmož
nostih in strokovnemu znanju opravljajo v zadrugi 
delo, ki jim ga zadruga naloži.

Zadruga nalaga svojim zadružnikom delo po 
njihovih zmožnostih, po strokovnem znanju in nag
njenjih in po njihovih drugih osebnih lastnostih.

V kmečkih delovnih zadrugah sse dela pravic 
loma v delovnih skupinah.
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Delo se v zadrugi tako uredi, da se na vseh 
delovnih mestih vzbuja, podžiga in razvija pri za
družnikih lastna vzpodbuda in podjetnosti, obenem 
pa osebna odgovornost za delo, ki ga opravljajo.

80. člen

Zaslužek se zadružnikom odmeri po opravlje
nih delovnih dnevih, obračuna pa se na podlagi 
skupnih dohodkov zadruge, od katerih se prej od
tegnejo prispevki za sklade in zakupnina oziroma 
obresti, ki se dajejo zadružnikom za vloženo zemljo.

81. člen
Zaslužek zadružnikov se obračuna v denarju, 

izplača pa se v denarju in v pridelkih.

82. člen

Zaslužek se izplačuje zadružnikom ob koncu 
leta. Zadruga pa lahko daje v skladu s pravili za
družnikom že med letom predujme glede na oprav
ljene delovne dneve.

83. člen

Zadruga lahko dajç zadružnikom posebne na
grade za posebno prizadevanje, za povečanje pri
delka, za izboljšanje pridelkov in za druge uspe
he pri delu.

84. člen
Dolžnost zadružnikov je, da so pri delu disci

plinirani in da se držijo navodil predsednika in dru
gih voditeljev zadružnega dela.

Zadružni zbor izda na podlagi splošnih pred
pisov Istrskega okrožnega ljudskega odbora pra
vilnik o delu in delovni disciplini v zadrugi.

6. Razdelitev dohodkov in skladi.

85. člen

Skupni dohodki kmečke delovne zadruge se 
določijo tako, da se od vrednosti skupnega letnega 
pridelka in drugih dohodkov odšteje vrednost de
janskih stroškov zadruge, med katere se štejejo 
tudi plačila za storitve nezadružnikov, vplačila v 
amortizacijski sklad, prispevek v sklad za mehani
zacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetij
stva in upravni stroški.

Iz tako izračunanih skupnih dohodkov zadruge 
se poravnajo po vrsti prispevki za druge zadružne 
sklade, zakupnine oziroma obresti in zaslužek za
družnikov.

86. člen

Kmečka delovna zadruga ima tele sklade:
1. temeljni sklad,
2. amortizacijski sklad,
3. obratne sklade,
4. rezervne sklade,
5. socialni sklad,
6. sklad za kulturo in prosveto.

87. člen

V temeljni sklad spadajo zemlja in delovni pri
pomočki (naprave, zgradbe, stroji in živina), ki so 
zadružna last in denarna sredstva, ki so namenje
na kapitalni graditvi.

Ta sklad se vsako leto povečuje s prispevkom 
iz skupnih letnih dohodkov zadruge. V temeljni 
sklad se vloži vsako leto odstotek skupnih dohod
kov, ki ga določi zadružni zbor v okviru, zadružnih 
pravil in navodil zadružnega sveta.

Temeljni sklad je nedotakljiv in je namenjen za 
večanje in širjenje zadružne lastnine.

88. člen
Amortizacijski sklad se ustvari iz sredstev, ki 

se vsako leto vplačujejo vanj v danem odstotku od 
vrednosti delovnih pripomočkov, ki so bili vloženi 
v temeljni sklad zadruge. Amortizacijsko stopnjo 
določi v mejah splošnih predpisov Istrskega okrož
nega ljudskega odbora zadružni zbor.

Amortizacijski sklad je nedotakljiv.

89. člen
Obratni skladi so:
a) semenski sklad,
b) sklad krme,
c) druga obratna sredstva.
Semenski sklad se določi po tem, koliko semen 

rabi zadruga na leto. Semenski sklad je nedotakljiv.
Sklad krme se določi po tem, koliko krme rabi 

zadruga na leto. Ta sklad je nedotakljiv.

90. člen
Rezervni skladi so:
a) rezervni semenski sklad,
b) rezervni sklad krme in
c) rezervni sklad prehrane.
V rezervnem semenskem skladu je 15 do 20 

odstotkov semenja, ki ga zadruga rabi na leto.
V rezervnem skladu krme je zaloga krme, ki 

znaša 10 do 15 odstotkov krme, ki jo zadruga rabi 
na leto.

Rezervni sklad prehrane ima namen, zavaro
vati zadrugo ob slabi letini in je v njem 10 do 15 
(■dslotkov žita, ki ga rabi zadruga na leto za pre
hrano zadružnikov.

Rezervni skladi se zbirajo polagoma, kakor to 
sklene zbor.

91. člen

Namen socialnega sklada je, da se podpirajo 
zadružniki, ki so začasno nezmožni za delo, inva
lidi in zadružniki, ki ne morejo delati zaradi delovne 
onemoglosti ali starosti, pa tudi zadružniki, ki iz 
opravičenih razlogov ne zaslužijo v zadrugi toliko, 
da bi se lahko preživljali. Razen tega je namen 
sklada, da se daije plačilo porodnicam, dokler tra
ja porodniški dopust, da se vzdržujejo, vzgajajo in 
šolajo mladoletni otroci pokojnih zadružnikov, da 
se gradijo otroške jasli in zabavišča, da se daje 
prva pomoč tistim, ki se pri delu poškodujejo ali 
zbolijo in da se dajejo podpore za zdravljenje za-
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družmkov in za ustanavljanje zdravstvenih in am
bulantnih postaj itd.

V ta sklad se vlaga odstotek od skupnih do
hodkov zadruge, ki ga določi zbor v skladu z na
vodili zadružnega sveta.

92. člen

Sklad za kulturo in prosveto je namenjen raz
voju kulturnega in prosvetnega delovanja zadruge.

V la sklad se vloži odstotek od skupnih dohod
kov zadruge, ki ga določi zbor v skladu z navodili 
zadružnega sveta.

93. člen
Sredstva posameznih zadružnih skladov se 

smejo uporabljati samo za namene, za katere so 
določeni.

V. O k r a j n a  z v e z a  s p l o š n i h  k m e 
t i j s k i h  z a d r u g

94. člen

Splošne kmetijske zadruge na območju enega 
okraja se združijo v okrajno zvezo kmetijskih za
drug, ki je višja zadružna gospodarska organizacija.

95. člen

Kot višje zadružne gospodarske organizacije 
imajo okrajne zveze kmetijskih zadrug tele pogla
vitne naloge:

1. a —  da skrbijo s svojim gospodarskim pla
nom za enotnost zadružnega kmetijstva v okraju;

b —  da uporabljajo znanstvene metode dela in 
moderna proizvajalna sredstva in s tem izboljšu
jejo kmetijsko pridelovanje;

c —  da širijo kmetijsko socialistično področje 
s tem, da povečujejo in izboljšujejo premoženje 
zveze in tako utrjujejo moč zadružne lastnine;

d —  da za svoje potrebe in za potrebe včla
njenih zadrug in zadružnikov ustanavljajo zgledna 
posestva, drevesnice, živinorejska posestva, ple- 
menilne in semenske postaje, kmetijske strojne po
staje, obrtne in industrijske obrtne delavnice, v ka
terih predelujejo kmetijske pridelke, in da zidajo 
druge gospodarske objekte;

e — da pomagajo zadrugam s tem, da orga
nizirajo varčevanje in kredit;

f —  da odkupujejo kmetijske pridelke zato, da 
se skupno predelujejo in prodajajo;

2. a —  da skrbijo za ^napredek zadrug.in za 
njihovo organizacijsko utrditev;

b — da nadzorujejo delo zadružnikov, da jim 
z inštruktorji strokovno in organizacijsko in tudi 
sicer pomagajo in da imtajo pregled nad njihovim 
delovanjem;

. c — 1 da dajejo navodila za delo zadrug; 
d — 1 da pomagajo zadrugam pri planiranju pri

delovanja in ipri izpolnjevanju plana;
e —  da opozarjajo zadruge in delovne kmete 

na prednosti skupnega pridelovanja in na znanstve
ne metode in sodobna sredstva za to pridelovanje; 

f —  da organizirajo oskrbovanje zadrug;

g —  da skrbijo za kulturno, idejno in poli
tično vzgojo v zadrugah;

h —  da skrbijo za strokovno vzgojo zadruž
nega kadra in

i —  da opravljajo revizijo vsega delovanja za
drug.

96. člen

Materialna podlaga za izpolnjevanje nalog, ki 
jih imajo okrajne zveze kmetijskih zadrug, je za
družno premoženje in splošno ljudsko premoženje, 
ki jim je dano v uporabo.

97. člen

Okrajna zveza kmetijskih zadrug sprejme svoj 
gospodarski plan na svojem zboru. Ta plan spada 
v okvir Okrajnega gospodarskega plana.

Ko se na seji izvršilnega odbora okrajnega 
ljudskega odbora določa plan okrajne zveze kme
tijskih zadrug z namenom, da se vnese v okrajni 
gospodarski iplan, sta navzoča predsednik okrajne 
zveze kmetijskih zadrug in en član njenega uprav- 
negai odbora.

98. člen

Okrajne zveze kmetijskih zadrug lahko dolo
čijo v svojih pravilih, da morajo zadružne organi
zacije plačevati prispevke zadružni zvezi, ki ji 
pripadajo.

99. člen

Določbe tega odloka, ki se tičejo razpolaga
nja z zadružnim premoženjem in uporabljanja za
družnega in splošnega ljudskega premoženja in ki 
veljajo za kmetijske zadruge, se primerno uporab
ljajo tudi za okrajne zveze kmetijskih zadrug.

100. člen
Okrajne zveze kmetijskih zadrug se ustano

vijo na podlagi pravil, ki jih potrdi izvršilni odbor 
okrajnega ljudskega odbora. On tudi odloča o pre
nehanju teh zvez.

Zoper odločbo po prejšnjem odstavku se lahko 
vloži pritožba na Izvršilni odbor Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

101. člen
Najpozneje v enem mesecu po potrditvi njiho

vih pravil se okrajne zveze kmetijskih zadrug vpi
šejo v register pri izvršilnem odboru okrajnega ljud
skega odbora. Zoper odločbo, s katero se zavrne 
predlog za registracijo, se lahko vloži pritožba na 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.

102. člen

Organi zadružnih zvez so: zbor, upravni od
bor in nadzorstveni odbor.

103. člen

Zbor je najvišji organ zveze, ki voli in razve
zuje njene organe in odloča o najpomembnejših 
zadevah zveze.

Zbor zveze s 
organizacij, ki so 
poslancev posarne 
loči po številu njihc 
merju, ki je določ

Upravni odbor 
ze, ki predstavlja i 
no delo. Upravni o 
in več članov.

Nadzorstveni i 
družne zveze.

Število člano\ 
nadzorstvenega oi 
/veze.

Določbe tega 
pravilih, registrac 
se primerno upore 
ne zveze, če ni za

VI. S k l a d  z a  i t  

c i j s k o g r a d i l

1.

Zaradi pospe 
lovnih zadrug se 
novi sklad za me 
tev zadružnega kr 
vse kmečke delov 
ljudskega odbora.

S skladom za 
ditev zadružnega 
premoženjem gos 
odbor sklada v o 
kih delovnih zadr 
in okrajnega ozir 
plana.

Zadružni svet 
in delovni kolektiv 
cnol in zavodov s

Zadružni svet 
eno leto.

Kmečke delov 
nike v zadružni s\ 

Podjetja in dr 
sklada volijo svoj< 
predpisih, ki velja 
gospodarskih pod 

Zadružni svet 
kličejo tudi pred 
bili izvoljeni.
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Zbor zveze sestavljajo odposlanci zadružnih 
organizacij, ki so združeni v tej zvezi. Število od
poslancev posameznih zadružnih organizacij se do
loči po številu njihovih zadružnikov in sicer po raz
merju, ki je določeno v pravilih zadružne zveze.

104. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zadružne zve
ze, ki predstavlja in zastopa zvezo in vodi vse nje
no delo. Upravni odbor je sestavljen iz predsednika 
in več članov.

Nadzorstveni odbor je nadzorstveni organ za
družne zveze.

Število članov upravnega odbora in članov 
nadzorstvenega odbora določijo pravila zadružne 
zveze.

105. člen

Določbe tega odloka o ustanovitvi, zglednih 
pravilih, registraciji in organih kmetijskih zadrug 
se primerno uporabljajo tudi za kmetijske zadruž
ne zveze, če ni za nje kako drugače določeno.

VI. S k l a d  z a  m e h a n i z a c i j o  in i n v e s t i 

c i j s k o  g r a d i t e v  z a d r u ž n e g a  k m e t i j 

s t v a

1. Splošne določbe

106. člen

Zaradi pospeševanja proizvodnje kmečkih de
lovnih zadrug se pri okrajnih ljudskih odborih usta
novi sklad za mehanizacijo in investicijsko gradi
tev zadružnega kmetijstva, v katerem so vključene 
vse kmečke delovne zadruge v območju okrajnega 
ljudskega odbora.

107. člen

S skladom za mehanizacijo in investicijsko gra
ditev zadružnega kmetijstva kot splošnim ljudskim 
premoženjem gospodarita zadružni svet in upravni 
odbor sklada v okviru gospodarskih planov kmeč
kih delovnih zadrug, gospodarskega plana sklada 
in okrajnega oziroma okrožnega gospodarskega 
plana.

Zadružni svet volijo kmečke delovne zadrage 
in delovni kolektivi podjetij in drugih gospodarskih 
enot in zavodov sklada.

108. člen

Zadružni svet in upravni odbor se volita za 
eno leto.

Kmečke delovne zadruge volijo svoje predstav
nike v zadružni svet na rednem letnem zboru.

Podjetja in druge gospodarske enote in zavodi 
sklada volijo svoje predstavnike v zadružni svet po 
predpisih, ki veljajo za volitve delavskega sveta v 
gospodarskih podjetjih ljudskih odborov.

Zadružni svet in njegovi člani se lahko odpo
kličejo tudi pred potekom časa, za katerega so 
bili izvoljeni.

109. člen

Glede predstavnikov delovnih kolektivov ped- 
jeiij, gospodarskih enot in zavodov sklada, ki so 
člani zadružnega sveta in upravnega odbora, ve
ljajo ustrezno predpisi o gospodarjenju z gospo
darskimi podjetji po delovnih kolektivih.

2. Naloge in poslovni predmet sklada.

110. člen

Naloge in poslovni predmet sklada so:

a) dodeljevanje in popravljanje traktorjev, kme
tijskih strojev in orodja kmečkim delovnim zadru
gam;, ki imajo glede na površino svoje obdelovalne 
zemlje, dane proizvajalne zmogljivosti in stopnjo 
organizacijske ureditve, pogoje za njihovo racio- 
alno izkoriščanje; preskrba zadrug z gorivom m 
mazivom;

b) oskrba kmečkih delovnih zadrug z rezerv
nimi deli, orodjem in materialom, ki se rabijo za 
izkoriščanje in vzdrževanje traktorjev, kmetijskih 
strojev in orodja;

c) skrb za izpolnitev plana graditve gradbenih 
objektov kmečkim delovnim zadrugam, zagotovi
tev in delitev investicijskega materiala iz centrali
ziranih virov in proizvodnja materiala iz lokalnih 
virov;

d) dodeljevanje strokovnjakov kmečkim; delov
nim zadrugam za zadružne uslužbence in skrb za 
dvig kadrov pri kmečkih delovnih zadrugah;

e) skrb za nabavo plemenske in delovne živine 
in sadik za kmečke delovne zadruge;

f) pomoč kmečkim delovnim zadrugam pri iz
delavi gospodarskih planov, pri organizaciji in iz
boljšanju proizvodnje in pri pravilni organizaciji 
dela;

g) vsi potrebni ukrepi za zagotovitev kreditov 
kmečkim delovnim zadrugam, sodelovanje pri kon
troli nad izvajanjem finančnega plana kmečkih de
lovnih zadrug, kakor tudi pri vračanju kreditov, ki 
so bili dodeljeni s posredovanjem sklada in pri od
plačevanju amortizacijskih kvot za dodeljene trak
torje, kmetijske stroje in orodje;

h) pomoč kmečkim delovnim zadrugam pri pro
daji njihovih proizvodov, pri razvijanju' medsebojne 
trgovine in pri preskrbi z raznim materialom;

i) skrb za organizacijsko okrepitev kmečkih de
lovnih zadrug in za pravilno izvajanje splošnih 
pravnih predpisov in zadružnih pravil;

j) knjigovodstvena instruktaža kmečkih delovnih 
zadrug;

k) revizija kmečkih delovnih zadrug.

111. člen

Za vzdrževanje in izkoriščanje traktorjev, kme
tijskih strojev in orodja organizira sklad strojno de
lavnico, skladišče nadomestnih delov m postajo za 
preskrbo kmečkih delovnih zadrug z gorivom in 
mazivom za kmetijske stroje in orodje.

Za izvajanje investicijske graditve in izkorišča
nje lokalnih izvorov surovin se organizirajo v okvi
ru sklada posamezni obrati (podjetja], apnenice, 
opekarne, žage in podobno.
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Za napredek zadružne proizvodnje lahko sklad 
organizira poizkusne postaje, predelovalne delav
nice in drugo.

3. Zadružni svet.

112. člen

Zadružni svet šteje 40 do 80 članov. Število čla
nov določi- izvršilni odbor okrajnega ljudskega ed~ 
bora.

Število članov, ki jih delegirajo v svet kmečke 
delovne zadruge in podjetja, gospodarske eno,te in 
zavodi sklada, mora biti sorazmerno številu njiho
vih zadružnikov oziroma zaposlenih oseb.

113. člen

Zadružni svet opravlja naslednje posle:
a) izda temeljni plan sklada, ki ga odobri okraj

ni ljudski odbor;

b) voli, razrešuje in menja člane upravnega od
bora, razen direktorja;

c) daje upravnemu odboru skl-id a navodila za 
delo; pretresa njegova poročila, sklepa o njih in 
odobrava delo upravnega odbora;

d) pretresa delo direktorja in drugih c.rganov 
sklada, pretresa pritožbe kmečkih delovnih zadrug 
in sklepa o njih, kolikor ni za to pristojen kak drug 
javni organ;

e) pretresa vsa gospodarska in druga vpraša
nja kmečkih delovnih zadrug, ki jih združuje, kakor 
so na primer: izvajanje splošnih pravnih predpisov 
in zadružnih pravil, predlogi gospodarskih planov, 
ukrepi za izvajanje plana, organizacijska in gospo
darska okrepitev in razmah kmečkih delovnih za
drug, reševanje pritožb zoper sklepe zbora zadruž
nikov o sprejemu v članstvo in podobno,

f) izda poslovnik sklada;

g) določi prispevek skladu od dohodka kmeč
kih delovnih zadrug;

h) razpolaga s tistim delom nadplanskega do
bička, ki se daje skladu za prosto razpolago po ve
ljavnih predpisih.

114. člen

Zadružni svet voli predsednika izmed svojih 
članov.

Predsednik zadružnega sveta ne sme biti član 
upravnega odbora sklada.

115. člen

Predsednik sveta sklicuje zasedanja zadružne
ga sveta in jim predseduje.

Zašedanja zadružnega sveta so najmanj enkrat 
vsake tri mesece.

Predsednik mora sklicati zasedanje zadružne
ga sveta, če to zahteva upravni odbor sklada, ena 
tretjina članov zadružnega sveta ali direktor sklada.

116. člen

Zadružni svet odloča veljavno, če je na zase
danju navzočih več kot polovico članov.

4. Upravni odbor.

117. člen

Upravni odbor se voli iz vrst članov zadružne
ga sveta z večino glasov.

Upravni odbor ima predsednika in skupaj z di
rektorjem 8—12 članov. Direktor ne more biti pred
sednik upravnega odbora.

Število članov upravnega odbora določi za
družni svet.

Mandat članov upravnega odbora traja eno leto 
oziroma do izvolitve novega upravnega odbora.

118. člen

Glede na sklad ima upravni odbor posebno na
slednje pravice in dolžnosti:

a) sestavlja predlog za temeljni plan sklada in 
ga vskladi z gospodarskinmi plani kmečkih delovnih 
zadrug;

b) izdaja operativne plane podjetij sklada in jih 
vskladi z operativnimi plani kmečkih delovnih za
drug; kontrolira izvajanje teh planov;

c) ukrepa o pospeševanju proizvodnje podjetij, 
gospodarskih enot in ustanov sklada in stori po
trebno, da se izvajajo sklepi zadružnega sveta;

d) pretresa poročila direktorja o delu sklada, 
podaja pripombe k tem poročilom in daje navo
dila za njegovo delo;

e) skrbi za pravilno poslovanje sklada;
f) predlaga poslovnik sklada.

119. člen

Glede na kmečke delovne zadruge ima upravni 
odbor posebno tele pravice in dolžnosti:

a) skrbi za izvajanje vseh pravnih predpisov 
pristojnih ljudskih odborov, zadružnih pravil in skle
pov zadružnega sveta, posebno pa še: za redne 
seje upravnega in nadzornega odbora kmečkih de
lovnih zadrug in popolno udeležbo zadružnikov pri 
odločanju v vseh važnejših vprašanjih zadruge, za 
preprečevanje birokratizma, samovolje in podob
nega v kmečkih delovnih zadrugah, za delovno dis
ciplino, varstvo zadružnega premoženja in drugo;

b) izvaja ukrepe za organiziranje, okrepitev in 
gospodarsko utrditev kmečkih delovnih zadrug;

c) dela na razširjenju kmečkih delovnih zadrug 
v območju okraja;

d) sodeluje pri obdelavi planskih nalog, ki jih 
daje okrajni ljudski odbor kmečkim delovnim za
drugam, pomaga kmečkim delovnim zadrugam s 
strokovnjaki sklada in na drug način pri sestav
ljanju njihovih temeljnih in operativnih planov;

e) spremlja izvajanje gospodarskih planov 
kmečkih delovnih zadrug; predlaga oziroma ukre
pa potrebno in pomaga kmečkim delovnim zadru
gam pri izvajanju teh planov;

f) odloča o revizijskih poročilih.

120. člen

Zadružni svet izvoli upravni odbor, brž ko se 
konstituira.

Člani upravnega odbora se volijo na podlagi 
kandidatnih list s tajnim glasovanjem.
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Hkrati s člani upravnega odbora se voli tudi 
določeno število namestnikov.

Pravice predfagati kandidatno listo ima dese
tina članov zadružnega sveta.

Upravni odbor in njegovi posamezni člani se 
lahko zamenjajo tudi pred potekom časa, za ka
terega so izvoljeni.

121. člen

Upravni odbor voli izmed svojih članov pred
sednika.

Predsednik upravnega odbora vodi seje uprav
nega odbora in pripravlja skupaj z direktorjem 
dnevni red sej.

122. člen

Upravni odbor sklada dela kolektivno in skle
pa samo na sejah.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik u~ 
pravnega odbora.

Predsednik mora sklicati seje upravnega od
bora na zahtevo direktorja ali posameznega člana 
upravnega odbora.

123. člen

Upravni odbor sklada sklepa veljavno, če je 
na seii navzočih več kot polovica njegovih članov.

Upravni odbor sklepa z večino glasov navzo
čih članov.

124. člen

Član upravnega odbora sklada, ki se ne stri
nja s sklepom upravnega odbora, lahko sporoči 
svoje pripombe izvršilneimu odboru okrajnega ljud
skega odbora oziroma zadružnemu svetu sklada.

125. člen

Člani upravnega odbora so za svoje delo od
govorni upravnemu odboru sklada.

126. člen

Da bi se proučevala posamezna vprašanja in 
da bi se pripravili predlogi v zadevah s področja 
upravnega odbora, lahko upravni odbor ustanovi 
posebne komiisije izmed zadružnikov, sklicuje ob
časne konference predsednikov kmečkih delovnih 
zadrug ali ustanovi posebne komisije brigadirjev in 
drugih voditeljev proizvodnje v kmečkih delovnih 
zadrugah.

Upravni odbor lahko prav tako ustanovi poseb
ne komisije izmed delavcev in uslužbencev pod
jetij in drugih gospodarskih enot in ustanov sklada 
za reševanje vprašanj glede dela in pospeševanja 
proizvodnje v teh enotah sklada.

5. Direktor

127. člen

Direktor sklada je po svojem položaju član za
družnega sveta in upravnega odbora sklada.

Direktorja postavlja in odstavlja plenum okraj
nega ljudskega odbora. Direktor sklada je odgo
voren za svoje delo okrajnemu ljudskemu odboru 
in upravnemu odboru sklada. •

128. člen

Direktor sklada predstavlja in zastopa sklad.
Direktor je neposredni voditelj poslovanja skla

da in disciplinski starešina delavcev in uslužben
cev sklada.

129. člen

Direktor ima posebno naslednje dolžnosti:
aî vodi neposredno izvajanje plana sklada;
b) vodi neposredno poslovanje sklada s tem, 

da daje' smernice in da uravnava delo sklada z de
lom kmečkih delovnih zadrug na podlagi veljavnih 
predpisov, odločb in sklepov ljudskih odborov, za
družnega sveta in upravnega odbora sklada;

c) skrbi za pravilno organizacijo dela v skladu 
in za izvajanje določenih nalog;

d) organizira izvajanje sklepov zadružnega 
sveta in upravnega odbora sklada;

e) sklepa v imenu sklada pogodbe;
f) skrbi za dvig kadrov sklada in za izvajanje 

plana dviganja kadrov pri kmečkih delovnih za
drugah ;

g) vodi finančno in upravno poslovanje sklada.

130. člen

Direktor sklada sprejema delavce na delo in 
postavlja uslužbence v skladu, izvzemši tiste, za 
katere posebni predpisi določajo drugače, ter iz
daja odločbe o njihovem delovnem razmerju s 
skladom.

Direktor sklada izdaja odločbe o odpovedi de
lavcem in uslužbencem, kolikor ta pravica ni na 
podlagi splošnih predpisov prenesena na druge 
osebe v skladu.

Proti vsaki odločbi o odpovedi ali o preme
stitvi na drugo delo imajo delavci in uslužbenci pra
vico ugovora na upravni odbor sklada, ki izda do
končno odločbo.

131. člen

Direktor razporeja delavce in uslužbence pri 
zaposlitvi in jim določa delo.

Delavci in uslužbenci sklada so odgovorni di
rektorju za svoje delo v skladu.

Direktor skrbi za disciplino pri delu in poslo
vanju v skladu.

132. člen

Direktor je neposredno odgovoren za izvaja
nje vseh pravnih predpisov in nalogov pristojnih 
ljudskih odborov ter skrbi, da se v skladu izpol
njujejo.

Če direktor misli, da sklep upravnega odbora 
nasprotuje pravnim predpisom, planom ali nalogom 
pristojnih javnih organov, mora o tem brez odlcga 
obvestiti izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora 
oziroma pristojni javni organ ter začasno zadržati 
izvajanje sklepa, dokler; izvršilni odbor okrajnega 
ljudskega odbora oziroma pristojni javni organ ne 
izda dokončne odločbe. Izvršilni odbor okrajnega 
ljudskega odbora oziroma pristojni javni organ 
mora izdati svojo odločbo takoj, najpozneje pa v 
desetih dneh.

Direktor sklada mora s področja upravnega 
odbora ukreniti vse, kar je potrebno za izvršitev
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plana in za pravilno delo sklada, če upravni rdbor 
sam iega ni pravočasno ukrenil. Direktor mora o 
storjenih ukrepih obvestiti upravni odbor sklada na 
prvi seji.

6. Sredstva sklada.

133. člen

Sklad posluje na podlagi gospodarskega ra
čuna in ima naslednja sredstva:

a) traktorje, kmetijske stroje in orodje, dode
ljeno kmečkim delovnim zadrugam;

b) sredstva, ki mu jih daje ljudska oblast za 
nabavo novih traktorjev, kmetijskih strojev in orod
ja zaradi dodelitve kmečkim delovnim zadrugam;

c) delavnice za popravljanje traktorjev, kmetij
skih strojev in orodja;

d) zneske, ki jih kmečke delovne zadruge vpla
čujejo za amortizacijo traktorjev, kmetijskih strojev 
in orodja;

e) sredstva, ki jih pridobi s svojo delavnostjo;

f) prispevke ljudske oblasti za kreditiranje 
kmečkih delovnih zadrug, prispevke amortizacijskih 
kvot in prispevke od dohodka kmečkih delovnih 
zadrug.

134. člen

Višino prispevkov za kreditiranje kmetijskih za
drug določi na predlog svojega poverjenika za 
kmetijstvo Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.

135. člen

Višino amortizacijskih kvot, ki jih morajo v 
sklad za mehanizacijo in investicijsko graditev za
družnega kmetijstva vplačevati redno vsako leto za 
traktorje, kmetijske stroje in orodje, ki so jim do
deljeni v upravo, kmlečke delovne zadruge, določi 
po trajanju in vrednosti dodeljenih traktorjev, kme
tijskih strojev in orodja, izvršilni odbor okrajnega 
ljudskega odbora.

136. člen

Vplačevanje amortizacijskih kvot v sklad za 
mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega 
kmetijstva preneha, ko vplačane amortizacijske 
kvote dosežejo vrednost traktorjev, kmetijskih stro
jev in orodja.

Po izvršeni amortizaciji traktorjev, kmetijskih 
strojev in orodja prenehajo kmečke delovne zadru
ge vplačevati amortizacijske zneske, ta sredstva pa 
lahko še v naprej izkoriščajo.

Če postanejo traktorji, kmetijski stroji, in orod
je po krivdi kmečke delovne zadruge predčasno 
neuporabni, mora kmečka delovna zadruga vpla
čati amortizacijske kvote do polne vrednosti dode
ljenih traktorjev, kmetijskih strojev in orodja.

137. člen

Prispevek od dohodka zadrug v sklad za me
hanizacijo in investicijsko graditev zadružnega kme
tijstva srrte znašati največ 3 odstotke. Koliko bo v

mejah 3 odstotkov znašal prispevek za vsak posa
mezni fond, določi po predhodnem predračunu iz
datkov siklada za mehanizacijo zadružni svet skla
da s pritrditvijo izvršilnega odbora okrajnega ljud
skega odbora.

7. Druge določbe.

138. člen

O planirani investicijski graditvi in o izročitvi 
traktorjev, kmetijskih strojev in orodja kmečkim de
lovnim zadrugami v trajno uporabo in izkoriščanje 
sklepa sklad za mehanizacijo in investicijsko gra
ditev zadružnega kmetijstva s kmečkimi delovnimi 
zadrugami pogodbe o investiranju.

V pogodbo o investiranju se vnesejo poleg 
pravic in obveznosti sklada in zadruge tudi dolo
čila, po katerih se sklad zavezuje, da bo s svoie 
strani ukrenil vse potrebno, da oskrbi zadrugo s 
potrebnim materialom za izvajanje investicijskih 
del in da ji preskrbi investicijski kredit, zadruga pa, 
da bo prejeta sredstva pravilno rabila in da pri
znava sikladu pravico kontrole nad izvrševanjem in
vesticijskega plana. Nadalje se v pogodbo vne
sejo tudi določila, ki dajejo skladu pravico, nadzo-I 
rovati izkoriščanje in vzdrževanje traktorjev, kme
tijskih strojev in orodja v kmečki delovni zadrugi f 
in pa pravico, uporabiti po potrebi posamezne 
traktorje, kmetijske stroje in orodje za kmetijski 
dela izven kmečke delovne zadruge, in sicer poj 
končanih glavnih kmetijskih delih, ki so določena 
v planu kmečke delovne zadruge.

Obrazec tipične pogodbe o investiranju pred
piše okrožni poverjenik za kmetijstvo v soglasju 
z okrožnim poverjenikom za finance.

139. člen

Kmečka delovna zadruga je dolžna traktorje,\ 
kmetijske stroje in orodje, ki jih je sprejela v upo-j 
rabo, pravilno izkoriščati in vzdrževati ter skrbeti,f 
da so v tehničnem' pogledu vseskozi v redu.

Pogodba o investiranju se lahko razdere, akc 
kmečka delovna zadruga ne izpolnjuje določil po
godbe glede izkoriščanja in vzdrževanja traktor
jev, kmetijskih strojev in orodja. Kmečka delovna 
zadruga mora po prenehanju pogodbe vrniti trak
torje, kmetijske stroje in orodje in povrniti storje
no škodo.

Pogodba o investiranju se tudi lahko razdere, 
če kmečka delovna zadruga ne uporablja kreditov 
v namene, ki so z njo določeni. V tem primeru se 
ustavi nadaljnje izplačevanje investicijskih kreditov, 
že dodeljene kredite pa mora kmečka delovna za
druga vrniti.

140. člen

Ko se traktorji, kmetijski stroji in orodje izra
bijo, ima kmečka delovna zadruga pravico dobiti 
namesto izrabljenih in amortiziranih traktorjev, 
kmetijskih strojev in orodja iz sklada za mehani
zacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetij
stva druga ustrezna sredstva za proizvodnjo.

VII. K a z e n s k o

Kdor kot član 
da bi izpodkopal ze 
kopava red ali or< 
tem povzroči moin 
plana ali znatnejšo 
nuje z odvzemom i 
stosti s prisilnim de 

Za dejanje iz p 
sodišče pri obsodt 
s prisilnim1 delom iz 
plembo premoženja 

Če se zaradi d 
člena zadruga razi 
vzemom prostosti ; 
let in z zaplembo )

Kdor s silo, re 
ovira*ali preprečuje 
s silo ali resno gro 
druge, se kaznuje : 
treh mesecev ali z 
delom do petih let.

Kdor s silo ali r 
v zadrugo, se kazrt 
dveh let.

VIII. P r e h o d n

Sedanje kmetij; 
rajo v treh meseci!

Sodni c

6edei: Škocjan ori f 

Dan vpisa: 3. maja 1

Besedilo: Okrajno krm 

Poslovni predmet: Po 

vAo premično in ineipremtf 

knjigi okrajnega ljudskeg: 

vineiaile deMTstria« tor V: 
imela v zaJcupu Kmetijski 

manine z vsemi pnitliklUn 

za prakMćno Šolanje njeml 

Ustanov ited-j pod jetija : 

Upravni operativni v< 
Koper.

Podjetje zastopata in 

v svojstvu upraivnika, 2.

UpramVTk predstavil j a 

zadevah podpisuje skiuipno 

Okrajinii 
poveri 

di

Sedež: Portorož.

Dan vtpitsa: 20. aprila

Besedi do: Mestno gosi 

SkraJUan naziiv : » E cioi 

Predmet (pos lovan ja: 

sc sestoji od kupoprodaj."



St'RAN' 61 J STRAN 62 LETO V. - ST. 4

’Pevek za vsak posa- 
■dngm predračunu iz- ;
o zadružni sve} skla- f 
Ibora okrajnega Jjud- I

)čbe.

fraditvi in o izročitvi | 
orodja kmečkim de- 

)rabo in izkoriščanje 
in investicijsko gra- I 
kmečkimi delovnimi 

anju. I

se vnesejo poleg 
zadruge tudi dolo- 1 

zuje, da bo s svoje 
!a oskrbi zadrugo s ! 
ajanje investicijskih
i kredit, zadruga pa, 
io rabila in da pri- t 
lad izvrševanjem in- (- 
e v pogodbo vne- 
ìdu pravico, nadzo- 
ije traktorjev, kme
čki delovni zadrugi I 
ootrebi posamezne W 
irodje za kmetijska p 
idruge, in sicer po 
lih, ki so določena 

3e I

> investiranju pred- 
letijstvo v soglasju 
ance.

e dolžna traktorje, 
je sprejela v upo- ] 
rževati ter skrbeti, J 
skozi v redu.

ahko razdere, ako 1 
olnjuje določil po- 1 
drževanja traktor- I 

Kmečka delovna I 
igodbe vrniti trak- I 
in povrniti storje-

jdi lahko razdere, 
uporablja kreditov 
V tem primeru se 
sticijskih kreditov, 
lečka delovna za-

>j.i in orodje izra- 
ga pravico dobiti 
kanih traktorjev, 
dada za mehani- 
idružnega kmetij- 
)roizvodnjo.

VII. K a z e n s k o  p r a v n o  v a r s t v o  z a d r u g

141. člen

Kdor kot član kmetijske zadruge z namenom, 
da bi izpodkopal zadrugo, ovira njeno delo, izpod
kopava red ali organizacijo dela v zadrugi in s 
tem povzroči motnje v njenem delu, neizpolnitev 
plana ali znatnejšo premoženjsko škodo, se kaz
nuje z odvzemom prostosti ali z odvzemom pro
stosti s prisilnim delom do petih let.

Za dejanje iz prvega odstavka tega člena sme 
sodišče pri obsodbi na kazen odvzema prostosii 
s prisilnim delom izreči tudi denarno kazen ali za
plembo premoženja.

Če se zaradi dejanja iz prvega odstavka tega 
člena zadruga razbije, se storilec kaznuje z od
vzemom prostosti s prisilnim delom do petnajstih 
let in z zaplembo premoženja.

142. člen

Kdor s silo, resno grožnjo ali kako drugače 
ovira'ali preprečuje pristopanje k zadrugi ali kdor 
s silo ali resno grožnjo sili koga k izstopu iz za
druge, se kaznuje z odvzemom prostosti najmanj 
treh mesecev ali z odvzemom prostosti s prisilnim 
delom do petih let.

Kdor s silo ali resno grožnjo sili koga k vstopu 
v zadrugo, se kaznuje z odvzemom prostosti do 
dveh let.

VIII. P r e h o d n e  i n k o n č n e  d o l o č b e

143. člen

Sedanje kmetijske zadružne organizacije mo
rajo v treh mesecih potem, ko dobi ta odlok ve

ljavo, prikrojiti pravila njegovim določbam. Sklep
o spremembi pravil sprejme v tem primeru z ve
čino glasov zadružni zbor, na katerem je navzočih 
najmanj polovica zadružnikov.

Izvršilni odbor okrajnega ljudskega obbora iz
da odločbo o likvidaciji zadružne organizacije, ki 
se ne ravna po določbah prednjega odstavka. Či
sto premoženje, ki ostane po likvidaciji, se prenese 
v last tiste zadružne organizacije, ki jo določi izvr
šilni odbor okrajnega ljudskega odbora.

Če premoženje zadružne organizacije, ki pride 
v likvidacijo, ne zadostuje za poravnavo njenih ob
veznosti, se terjatve upnikov poravnajo po poseb
nih predpisih.

144. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora je pooblaščen, da izda vse potrebne pred
pise za izvajanje tega odloka.

145. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu. Obenem prenehajo veljati vse do
ločbe odloka o zadrugah z dne 14. septembra 1947, 
ki se tičejo kmetijskih nabavljalnih in prodajnih, 
kmetijskih proizvajalnih in predelovalnih zadrug ter 
kmečkih obdelovalnih zadrug.

Koper, 14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminij Medica 1. r. Mario Abram 1. r.

Sodni oglasi in objave
XXX/16-51

Sedet: Škocjan prii Kopru.

Dan vpisa: 3. m aja 1951,

Besedilo: Okrajno kmetijsko šolsko podjsitje, Sikocjam p ri Kopru.
Poslovni .predmet: Podjetje upravlja iin gospodarsko izkorišča 

vso pr erniàrio in nepremično imloiviitno, ki je viknjližena v zemljiški 
knjigi okrajnega ljudskega sodišča v Kopru -na ime: »Foindo pro
vinciale delil’IBitria« tor vso ono liimoviiin.o,1 M. jo jie uprav ljala  a l' 
imela v zakupu Kmetijska Sola v Škocjanu pri Kopriu. Te nepre
mičnine z vsemi .pritiklinami Služijo tudi navedelmi Kmetijski šali 
za praktično šotenje njenih gvjjemoev.

Ustanovitelj podjetja: Okrajnli .ljiuldstkii oidibor, Koiper.
Upravni operativni vodiiibedj: 'Poverjen ištvo za kmeti j&tv» OLO, 

Koper.
Podjetje zastopata in zanj podpisiujeta: 1. K lajdarič Damilo, 

v svojlstvu upravnika, 2. Muženič Bruno v  svojstvu računovodja.
UlpraivnSik predstavlja podjeltlje iin podpisuje zanj; v  finančnih 

zadevah podpisuje skupno z iračunavodjo.
Okrajnli iljudlskii odbor v Kopru, 

poverjeništvo za f mame e, 
dne 3. maja 1951.

XXX/H3-51
Sedež: Portorož.

Dam viptisa: 20. aprila 1951.

Besedijo: Mestno gospodarsko podjetje, Portorož.
Skrajšan naziv: »Ecionomi«, PantorOiž.
Predmet (poslovanja: Obrtniiško in trgovsko gospodarstvo, ki 

ae sestoji od kupoprodaje viselh predmetov S iro te  potrošnje, bodisi

za garantiramo preskrbo, 'kaikior tiLldi n a  prosto, cvetličarstvo, mi
zarstvo, čevljarstvo, brtivniiiaa menza iin bar v Portorožu.

U stanovitelj podjetja: Krajevni'. IjiudiSkli odbor, Portorož.
Upravno operativni vodiiibellj: KLO, Piortonož, odsek za komu

n alne  zadeive.
P odjetje  zastopata iin zainij podpisujeta: Erman Mario, v  svoj: 

&tvu upravnika, Cecolim Mario, v svoljstviu namesitnlilka uipravniiika, 
C uzzi Eglidio, tanjiigovodja, ki podpisuje v priimemu .odsotnosti enega 
od zgoraj pod 1. 'in 2. mavedartiih.

Okrajinii Jjludlskli Odbor v Kopru, 
poverjeništvo za fSnanice, 

dne 24. apnila 1951.

Soc 50/4

V družbenem  registru  se pri »Vino«, veletrgovina z alkoholnimi 
in brezalkoholnimi pijačami, delinliiäka dnuižiba — Comercio all’in- 
grosso di alicooliici e non allcoolildi, Società per azioni, v Kopru, 
dovoljuje vpis naslednjih spramerrtb:

Dan vp 'sa  19. VI. 1951.
Na podlagi zapisnika druse redine skupščine delničarjev ime

novane družbe z dne 21. VI. 1950 se izbriše ravnatelj Čermelj 
Btanko polk. Ivana iin vipiiše za ravnatelja  druižbe s pravico do 
zastopstva im ipodlpilsovanlja v  otaviinu) čl. 35. družbenega sta-tuta
Je ršin  Jože od Jožeta, kom ercijalist iz Kopra.

Vpiše se poleg bilance za leto 1949.

Okrožno ljudsko sodišče v Koipru 
dne 3)1. ma>ja 1951.

Gregorič Zora, pok. Amitana im pok. K atarine Della Savia, roj.
16. I. 1901 v Dekanih, Šivilja, stanujoča v  Dekanih, je izgulbiilä
osebno izkaznico 22591/443 izdano od KLO Dekani in jo proglaša 
za neveljavno,
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Conis III  232/4

V zadružnem ragi.st.nu tukajšnjega sodišča se pri Kmetijski 
zadrugi Bertoki — Sv. Tomaž z o. j. v Bertdkiih dovoljuje vpis 
nas'iedinijilh aprememib:

Dan wpisa: 13. VI. 1951.

Na podlagi sklopov rednega občnega zbora članov z dne 14. 

aprvla 1951 se vipliše:

Novi člani upravnega odbora so:

Horvatič Stanislav ipok. Florijana 'iz germana 128, tajnik, 

Bertok Jožef od Iivana Ut BeritOkov 25, blagajnik,

Apollonio Eg dij od Jožefa iiz Prad 89,

Ojo Silveister od Jožefa iz Sv. Tomaža 69,
ToSkan Gviido od Franca iz Sermina 107-jin 

Babič V itotor od Petra iiz Skaojana 4, člani ter 

namestnika:

Vatovec Remo od Silvestra -iin 

Biucaij Ivan poik. Ivana.

Vpise se polog bitlance za leto 1950.

Izsbrišeijo se pa naslednji, člani upravnega odbora: 

Ajpolloniio Eig'diij od. Jožeta, taljniik,
Horvatič Stanislav pok. Florjana, blagajnik,

Ojo Angel od Ivana,

Peroša Franc od Framca,

Bertok Jožef od Ivana in 

Reirin Anton pok, Ivana, člairai ter 

namesitnii'ka:

Apoitonio Bnuno od Angela in 

Cerlkvenič Franc pok. Antona.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 11. junija 1951,

U R
LETO V.

PREDPISI ISTRSKEGA

20. Odlok o ob*nton Stvu

21. Odlok o /posesti lir
22. Odlok o gospodans

13. Odlok o vkinjižbi

24. Odlok o nadnljmi d

25. Odlok o raz-glastivi

vaôko ipaduaeće Bu

Prec
20.

Nei podlagi u
S I O z dne 16. sc 
l*overjemi*|va PÎ1 
Obkislncga NO ) 
izdaja Istrski okr<

SP
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Da bi sc zar 
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prebivalstva v so 
id obrt pravilno 
žira in podpira I 
za usposabljanje 
da se ohranita in 
nje in sposobnos 
šenj in strokovni

I mdska oblf 
spodarskimi plan

Istrski okrož 
sivo m luidzorstv

Okrajna ljud: 
" " se izvajajo ukrep

Izdaja. Iistrslci Okmožnii LO v. Kopru, — Uiredniištivo iin -uprava v Kopru, — Odgovorni urednik: Kolerec Grtomsr, Koper. j jm a |a  n epO S rC

Tiskala tiskarna «Jadran* v Kopru,
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V S E B I N A :

PREDPISI ISTRSKEGA OKROŽNEGA LJUDSKEGA ODBORA.

20. Odlok o abrtoštvu.

21. Odlak o posesti iin nožen jiti orožja.
22. Odtok o gospoldanskilh pod'jieitljiih liinwalilclBJc'h organi':ea>oy.

23. Odlok o vitanjIM® laBtaflne MaprkrailBnito, ki so splošno ljudsko
pramoižanije.

24. Odlok o nadalj'nti dopoiniitvi odloka o javni arbitraži.
25. Odldk o razglasitvi graditve skladišča podjetja »Kotarsko itrgo-

ivaioko ipciduizeče Buje:« v Umagu za občekoriiistno delo.

,26. Odlok o iraaglas'tvi graditane garaže iin upravnega poslopja 

podjetja »Kotarsko auto-pođuizeće« 'v, Umagu ter stanovanjske 

'hiše v Umagu za abêekorrstino delo.
27. Odllctk o iraz©lasliltlvii graldiilbve isamislkaga doma Ruidiniilka črnega 

piremoga v STčovflJah za občeikorltefinio delo.

28. Odlok o raiziglasiitivU1 igradlitve isikladliSča ijn odkuipne baze Kmetij

ske zadruge v Str.uinjaniu za občelkorliishn.o delo.

29. Izpremembe im dopolniitve ipaslaviniäka IOLO iz dne 14. junija 1951. 

OBJAVA.

Predpisi Istrskega okrožnega ljudskega odbora
20.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA za 
STO z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom 
Poverjelniišfcva PNOO za Slovensko Primorje 'in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O OBRTNIŠTVU

I. d e 1

SPLOŠNE DOLOČBE

I. T e m e l j n e  d o l o č b e

1. člen

Da bi se zaradi vsestranskega zadovoljevanja 
ljudskih potreb in dviga življenjskega standarda 
prebivalstva v socialistični graditvi Istrskega okrož
ja obrt pravilno razvijala in pospeševala, organi
zira in podpira ljudska oblast obrtništvo ter skrbi 
za usposabljanje obrtniškega naraščaja in za to, 
da se ohranita in razvijata strokovno obrtniško zna
nje in sposobnost, ki sta odvisna od osebnih izku
šenj in strokovnih sposobnosti obrtnikov.

2. člen ^

Ljudska oblast skrbi za razvoj obrtništva z go
spodarskimi plani ljudskih odborov.

Istrski okrožni ljudski odbor ima splošno vod
stvo in nadzorstvo nad obrtništvom.

Okrajna ljudska odbora skrbita neposredno, da 
se izvajajo ukrepi za razvoj in napredek obrtništva 
in imata neposredno nadzorstvo nad opravljanjem 
obrti.

3. člen

Obrt opravljajo:

1. obrtni obrati in obrtne delavnice ljudskih 
odborov;

2. obrtniške zadruge;
3. obrtne delavnice družbenih in zadružnih or

ganizacij in
4. zasebni obrtniki.

4. člen

Katere gospodarske delavnosti se štejejo za 
obrt, določi Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

5. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora predpiše, za katere gospodarske delavno
sti, ki so podobne obrtem, se uporabljajo določbe 
tega odloka in na kakšen način se take delavnosti 
lahko opravljajo. Za lake gospodarske delavnosti 
ne veljajo določbe tega odloka o strokovni uspo
sobljenosti.

II. S t r o k o v n a  u s p o s o b l j e n o s t  in d r u g i  
p o g o j i z a  o p r a v l j a n j e  o b r i i

1. Skupne določbe

6. člen

Obrtno delo sme opravljati samo tisti, ki ima 
po tem odloku določeno strokovno usposobljenost 
in sicer obrtni pomočniki in obrtni mojstri.

Strokovna usposobljenost za opravljanje obrt
nega dela se pridobi z učenjem v obrtnem obratu ali 
delavnici oziroma v strokovni šoli in se dokaže 
praviloma s spričevalom o opravljenem izpitu za 
obrtnega pomočnika oziroma za obrtnega mojstra 
ali s spričevalom o opravljenem končnem izpitu na 
strokovni šoli, ki daje po posebnih predpisih kvali
fikacijo obrtnega pomočnika ali obrtnega mojstra
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Izjemoma lahko poverjenik za industrijo, ribi
štvo in obrt Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
posameznikom ali za posamezne obrti spregleda 
dokaz usposobljenosti po prednjem odstavku ali 
dovoli olajšave.

7. člen

Obrtni učenec lahko dela strokovni izpit za 
obrtnega pomočnika po treh letih učenja, kolikor 
za posamezne obrtne stroke ni določena krajša ali 
daljša učna doba, če je z uspehom dokončal stro
kovno šolo za obrtne učence.

Obrtni pomočnik lahko dela izpit za obrtnega 
mojstra, če je bil po opravljenem izpitu za obrtne
ga pomočnika ali po uspešno končani strokovni šoli, 
ki daje kvalifikacijo obrtnega pomočnika, zaposlen 
štiri leta v obrti, kolikor s posebnimi predpisi za 
posamezne obrtne stroke ni predpisan krajši ali 
daljši čas zaposlitve kot obrtni pomočnik.

Izjemoma poverjenik za industrijo, rrbišivo in 
obrt Istrskega okrožnega ljudskega odbora lahko 
posameznikom ali za posamezne obrti spregleda 
dokaz usposobljenosti po prednjem odstavku ali 
dovoli olajšave.

8. člen

Kof čas, ki je potreben za pripustitev k izpitu 
za obrtnega pomočnika oziroma za obrtnega moj
stra, se šteje lahko tudi čas, ki ga je kdo prebil 
kot vajenec oziroma kot kvalificirani delavec v in
dustriji iste ali sorodne stroke, če je bilo na prejš
njem učnem oziroma delovnem mestu preskrbljeno 
za strokovno učenje, ki je potrebno za opravljanje 
tega izpita.

Opravljeni oziroma priznani izpit za obrtnega 
pomočnika oziroma obrtnega mojstra v eni obrtni 
stroki Se lahko prizna pri prehodu v sorodno obrt
no stroko, če dajeta način in vrsta zaposlitve v 
prejšnji stroki zagotovilo, da ima tisti, ki želi pre
stopiti v sorodno stroko, potrebno usposobljenost 
tudi za opravljanje obrti v sorodni sfroki.

O  vstetju časa oziroma o priznanju izpita po 
tem členu odloči izpitna komisija oziroma organ, 
ki presoja, ali ima prosilec pogoje za pripustitev k 
izpitu oziroma za opravljanje obrti. Od takega pro
silca se lahko zahteva, da opravi samo dopolnilni 
izpit iz posameznih predmetov.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora določi, katere obrtne stroke veljajo za 
sorodne.

9. člen

Kot čas, ki je potreben za pripustitev k izpitu 
za obrtnega pomočnika oziroma za obrtnega moj
stra, se ob pogojih prednjega člena (lahko šteje čas, 
ki ga je prosilec prebil v obrtnem obratu ali v obrtni 
delavnici izven Istrskega okrožja.

O  prošnjah za priznanje izpričevala o pomoč
niškem ali mojstrskem izpitu, ki ga je kdo napravil 
izven Istrskega okrožja in o prošnjah za priznanje 
izpričeval tujih strokovnih šol, odloča .poverjenik 
za industrijo, ribištvo in obrt Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora po prosti presoji.

10. člen

Obrtniški izpiti po tem odloku so javni in se 
opravljajo pred pomočniško oziroma mojstrsko iz
pitno komisijo.

Član izpitne komisije ne more biti tisti, pri ka
terem se je kandidat učil ali je bil pri njem zapo
slen, in tudi ne tisti, o katerega nepristranosti se 
lahko dvomi glede na njegovo sorodstvene razmer
je ali glede na njegova druga osebna razmerja do 
kandidata.

O  pripustitvi k pomočniškemu oziroma mojstr
skemu izpitu odloči pristojna izpitna komisija. Zo
per odklonilno odločbo je dovoljena pritožba v 
osmih dneh po prejemu odločbe. O pritožbi odloči 
poverjenik za industrijo in obrt okrajnega ljudskega 
odbora.

2. Obrtni vajenci

11. člen

Obrtni vajenec je, kdor je na podlagi pismene 
učne pogodbe zaposlen v obrtnem1 obratu oziroma 
v obrtni delavnici zato, da s praktičnim delom in 
strokovnim šolanjem pridobi potrebno znanje, da bo 
lahko opravljal obrtno delo v določeni obrtni stroki.

12. člen

Obrtni obrati in delavnice so praviloma dolžni 
imeti obrtne vajence. Vodja oziroma lastnik obrt
nega obrata ali delavnice mora skrbeti za obrtni
ški naraščaj in zlasti za strokovno vzgojo obrtnih 
vajencev. Skrbeti mora, da obrtni vajenci redno 
obiskujejo strokovno šolo za obrtne vajence.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora določi, koliko obrtnih vajencev smejo ozi
roma morajo imeti obrtni obrati in delavnice, ka
teri obrati in delavnice niso dolžni imeti vajencev 
in kateri jih ne smejo imeti.

13. člen

Obrtnemu vajencu, ki je končali strokovno šolo, 
ki daje kvalifikacijo obrtnega pomočnika, ni treba 
delati izpita za obrtnega pomočnika.

14. člen

Izpit za obrtnega pomočnika dela obrtni vaje
nec pred pomočniško izpitno komisijo, v katere 
okolišu se je kandidat učil.

Prošnjo za pripustitev k pomočniškemu izpitu 
poda lahko obrtni vajenec ali njegov zakoniti za
stopnik ali podjetje, pri katerem se je učil.

15. člen

Za območje vsakega okrajnega ljudskega od
bora se postavlja ena pomočniška izpitna komisija 
za pomočniške izpite vseh obrtnih strok. Izvršilni 
odbor okrajnega (ljudskega odbora imenuje po 
predlogu okrajne obrtne zbornice za dobo enega 
leta predsednika, enega ali več namestnikov pred
sednika in potrebno število članov izpitne komisije. 
Za člane komisije se imenujejo obrtni mojstri iz 
posameznih obrtnih strok.

. Za vsak posamezni pomočniški izpit sestavi 
predsednik komisije iz imenovanih oseb tričlansko 
izpitno komisijo. Komisiji predseduje sam ali eden 
njegovih namestnikov, ki ga določi. Dva člana iz
bere iz ustrezne obrtne stroke.

Ne
misije
okrajne

Kd
dolžno;
loga.

Če
marja,
odbora
kaznuje

Pri 
zali, da 
znanje : 
kot obr 

Če
komisije 
o tem i; 

Kor 
Če 

loči rok, 
izda pisi 
šestih m 
lahko pc 

Zope 
odstavku 
pritožba, 
nega ljuc 
izpitna k 

Če s 
sije nove 
gimi člai 
določi ro 
v enem i 
odločbo 
komisije 

Kanc 
lega člen 
ložiti pot 
zaposlen

Pisar 
no komisi 
misije. Vs 
gredo v 1

Natar 
zlasti o se 
o izpitne] 
vlaganja j 
članov izj 
šilni odbo 
s pravilni!

Obrtn 
ki je napr;



sfi, pri ka- 
tjem zapo- 
tranosti se 
»  razmer- 
tzmerja do

na mojstr- 
nisija. Zo- 
Dritožba v 
>žbi odloči 
ljudskega

TO V - ST. 5

li pismene 
u oziroma 
delom in 

nje, da bo 
rfni stroki.

ma dolžni 
fnik obrt- 
:a obrtni- 
io obrtnih 
ici redno 
nce.

ljudskega 
nejo ozi- 
niee, ka- 
vajencev

vno šolo, 
ni treba

‘ini vaje- 
V katere

nu izpitu 
oniti za

lega od- 
komisija 
Izvršilni 

nuje po 
o enega 
>v pred- 
<omisije. 
lojstri iz

sestavi 
ičlansko 
ali eden 
lana iz-

LËTO V - ST. 5 STRAN 65

Nadzorstvo nad delom pomočniške izpitne ko
misije opravlja poverjenik za industrijo in obrt 
okrajnega ljudskega odbora.

16. člen

Kdor je imenovan za člana izpitne komisije, te 
dolžnosti ne more odkloniti brez utemeljenega raz
loga.

Če član izpitne komisije svojo dolžnost zane
marja, ga pristojni poverjenik okrajnega ljudskega 
odbora po predlogu predsednika izpitne komisije 
kaznuje z denarno kaznijo do 1000 dinarjev.

17. člen-

Pri pomočniškem izpitu mora kandidat doka
zati, da je pridobil potrebno teoretično in praktično 
znanje za opravljanje dela v določeni obrtni stroki 
kot obrtni pomočnik.

Če kandidat z uspehom opravi izpit, ga izpitna 
komisija prizna za obrtnega pomočnika in mu izda 
o tem izpričevalo.

Komisija odloča z večino glasov.
Če vajenec ne napravi izpita, mu komisija do

loči rok, v katerem lahko izpit ponovi in mu o tem 
izda pismeno odločbo. Ta rok ne sme biti krajši od 
šestih mesecev in ne daljši od enega leta. Izpit se 
lahko ponavlja samb dvakrat.

Zoper odločbo komisije, izdano po prednjem 
odstavku, je v osmih dneh po prejemu dovoljena 
pritožba, o kateri odloči pristojni poverjenik okraj
nega ljudskega odbora, pri katerem je pomočniška 
izpitna komisija. ,

Če se pritožbi ugodi, sestavi predsednik komi
sije novo komisijo z drugim predsednikom in dru
gimi člani, kot je bila sestavljena prva komisija, in 
določi rok za izpit tako, da se dela izpit najpozneje 
v enem mesecu potem, ko prejme izpitna komisija 
odločbo poverjenika. Zoper odločbo nove izpitne 
komisije ni pritožbe.

Kandidat, ki ponavlja izpit po četrtem odstavku 
tega člena, mora prošnji za pripustitev k izpitu pri
ložiti potrdilo, da ije bil v roku, ki mu je bil določen, 
zaposlen v obrtni stroki, iz katere ponavlja izpit.

18. člen

Pisarniško delo opravlja za pomočniško izpit
no komisijo okrajna obrtna zbornica na sedežu ko
misije. Vsi stroški, zvezani s poslovanjem komisije, 
gredo v breme obrtne zbornice.

19. člen

Natančnejše določbe o pomočniških izpitih, 
zlasti o sestavi in delu pomočniških izpitnih komisij, 
o izpitnem programu, o izpitnih rokih, o načinu 
vlaganja prošenj za pripustitev k izpitu, o nagradah 
članov izpitne komisije in podobno predpiše Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
s pravilnikom.

3. Obrtni pomočniki

20. člen •

Obrtni pomočnik je kvalificiran obrtni delavec, 
ki je napravil pomočniški izpit oziroma z uspehom

končal strokovno šolo, ki daje kvalifikacijo obrt
nega pomočnika in je tako sposoben, da samostoj
no opravlja obrtno delo oziroma vodi določena 
opravila v obrtnem obratu ali delavnici ali v oddel
ku industrijske delavnice. (

21. člen

Obrtni pomočnik lahko postane obrtni mojster, 
če napravi izpit za obrtnega mojstra ali če z uspe
hom konča strokovno šolo, ki daje kvalifikacijo obrt
nega mojstra.

22. člen

Izpit za obrtnega mojstra dela obrtni pomočnik 
pred mojstrsko izpitno komisijo, v katerem oko- 
fišu je zaposlen.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora postavi za območje okrožja mojstrsko iz
pitno komisijo za mojstrske izpite iz vseh obrtnih 
strok. Po predlogu okrožne obrtne zbornice ime
nuje za dobo enega leta predsednika, enega ali 
več namestnikov in potrebno število članov moj
strske izpitne komisije. Za člane se imenujejo iz 
posameznih obrtnih strok obrtni mojstri, ki se odli
kujejo po strokovnem znanju in strokovnih sposob
nostih ter strokovnjaki z ustrezno visokošolsko ali 
višjo strokovno izobrazbo.

Za vsak posamezni mojstrski izpit sestavi pred
sednik komisije iz imenovanih oseb praviloma tri
člansko komisijo. Komisiji predseduje sam ali eden 
izmed njegovih namestnikov, ki ga določi. Kot čla
na določi v komisijo dva strokovnjaka ustrezae 
obrtne stroke. En član komisije mora imeti visoko
šolsko ali višjo strokovno izobrazbo.

Nadzorstvo nad delom mojstrske izpitne komi
sije opravlja okrožni poverjenik za industrijo, ribi
štvo in obrt.

23. člen

Kdor je imenovan za člana mojstrske izpitne 
komisije te dolžnosti ne more odkloniti brez uteme
ljenega razloga.

Če član izpitne komisije svojo dolžnost zane
marja, ga okrožni poverjenik za industrijo, ribištvo 
in obrt po predlogu predsednika izpitne komisije 
kaznuje z denarno kaznijo do 1000 dinarjev.

24. člen

Prošnjo za pripustitev k mojstrskemu izpitu 
vloži kandidat pri mojstrski izpitni komisiji, v katere 
območju je zaposlen.

25. člen

Pri mojstrskem izpitu mora kandidat pokazati, 
da teoretično in praktično popolnoma obvlada svo
jo stroko in da je sposoben samostojno voditi obrtni 
obrat.

Če kandidat z uspehom opravi izpit, ga komi
sija prizna za obrtnega mojstra določene obrtne 
stroke in mu o tem izda mojstrsko izpričevalo.

Komisija odloči z večino glasov.

Če kandidat ne napravi izpita, mu določi ko
misija rok, v katerem lahko ponovi mojstrski izpit, 
in mu izda o tem pismeno odločbo. Rok za ponav
ljanje mojstrskega izpita ne sme biti krajši od šestih
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mesecev in ne daljši od dveh let. Mojstrski izpit 
se sme ponavljati samo dvakrat.

Zoper odločbo komisije po prednjem odstavku 
je v osmih dneh po prejemu odločbe dovoljena pri
tožba, o kateri odloči okrožni poverjenik za indu
strijo, ribištvo in obrt.

Če se pritožbi ugodi, sestavi predsednik izpit
ne komisije novo .izpitno komisijo z drugim pred
sednikom in z drugimi člani, kot je bila sestavljena 
prva komisija in določi rok za izpit tako, da se 
dela izpit najpozneje v enem mesecu po tem, ko 
prejme izpitna komisija odločbo okrožnega pover
jenika. Zoper odločbo nove izpitne komisije ni pri
tožbe.

Kandidat, ki se po preteku roka, ki mu ga je 
določila izpitna komisija za ponavljanje izpita, pri
glasi k izpitu, mora priložiti dokaz, da je bil v tem 
času zaposlen v stroki, iz katere ponavlja izpit.

26. člen

Pisarniško delo za mojstrsko izpitno komisijo 
opravlja okrajna obrtna zbornica v mestu, kjer je 
mojstrska izpitna komisija. Vse stroške, zvezane z 
delom mojstrske izpitne komisije, plača okrajna 
obrtna zbornica. Njej pripadajo izpitne pristojbine, 
ki se določijo s pravilnikom.

27. člen

Natančnejše določbe o mojstrskih izpitih, zla
sti o sestavi in delu mojstrskih izpitnih komisij, o 
izpitnem programu, o izpitnih rokih, o načinu vla- 
cfanja prošenj za pripustitev k izpitu, o nagradah 
članov izpitne komisije, o izpitnih pristojbinah in 
podobno, predpiše Izvršilni odbor Istrskega okrož
nega ljudskega odbora s pravilnikom.

4. Obrini mojstri

28. členi

Obrini mojster je, kdor si pridobi kvalifikacijo 
za samostojno vodstvo obrtnega obrata oziroma 
za vodstvo obrtnih opravil v industrijski delavnici.

29. člen

Obrtni mojster lahko postane vodja obrtnega 
obrata ali delavnice, če ima tele splošne pogoje:

1. da ima prebivališče v Istrskem okrožju;
2. da je opravilno sposoben;
3. da mu s sodbo ni prepovedano opravljati 

določeno obrt in
4. da ni izgubil s sodno sodbo državljanskih 

pravic razen roditeljskih pravic.
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 

odbora lahko izda dovoljenje za opravljanje obrti 
v Istrskem okrožju tudi osebam, ki nimajo stalnega 
bivališča v Istrskem okrožju.

III. F i r m e

30. člen

Vsak obrtni obrat oziroma delavnica mora imeti 
firmo, t. j. ime, s katerim se podpisuje in pod ka
terim posluje.

Obrtna firma obsega označbo, iki kaže na 
obrtno stroko ali na poslovni predmet, ima pa lahko 
še druge označbe kot sestavni del firme.

Firma obrtnih delavnic javnih uradov, zavodov 
in podjetij ter družbenih in zadružnih organizacij 
obsega tudi označbo ustanovitelja.

V firmi obrtniških zadrug mora biti tudi označ
ba »zadruga«.

Firma zasebnega obrtnika obsega tudi ime in 
priimek tistega, na katerega ime se glasi obrtno 
dovoljenje.

Firma je lahko tudi skrajšana, v tem primeru 
velja tudi skrajšana označba firme kot popolno 
ime. Zasebni obrtniki ne smejo imeti skrajšane firme.

31. člen
•: t

Vsaika nova firma obrtnega obrata oziroma 
delavnice se mora razločevati od firme drugih obrt
nih obratov in delavnic iste vrste ter od firme dru
gih podjetij ljudskih odborov, zadružnih in zasebnih 
gospodarskih podjetij oziroma obratov iste vrste, 
ki so že vpisani ali pravilno priglašeni za vpis v 
območju okrajnega ljudskega odbora.

Firma obrtnega obrata oziroma delavnice uži
va varstvo na območju okrajnega ljudskega odbora, 
kjer je vpisana.

32. člen

Vsak obrtni obrat oziroma delavnica mora na 
zunanji strani glavnega vhoda v poslovni prostor 
imeti napis z besedilom firme.

IV. R e g i s t r a c i j a

33. člen

Vsak obrtni obrat oziroma delavnica mora biti 
vpisana v registru, ki ga vodi poverjeništvo za fi
nance okrajnega ljudskega odbora za svoje ob
močje.

Obrtni obrati in delavnice ljudskih odborov se 
vpišejo v register gospodarskih podjetij ljudskih 
odborov po predpisih, ki veljajp za registracijo teh 
podjetij.

Obrtniške zadruge se vpišejo v zadružni regi
ster.

Obrtne delavnice družbenih in zadružnih orga
nizacij, razen obrtnih obratov oziroma delavnic 
obrtniških zadrug, se vpišejo v register obrtnih de
lavnic družbenih in zadružnih organizacij.

Zasebni obrtni obrati in delavnice morajo biti 
vpisani v registru zasebnih obrtnih obratov.

34. člen

Ustanovitev obrtniške zadruge in vse poznejše 
spremembe se vpišejo v zadružni register na pod
lagi priglasitve, ki jo mora podati upravni odbor 
zadruge.

Obrtniška zadruga sme začeti z delom šele, ko 
je vpisana v zadružnem registru. Poprej pravno ne 
obstoji.

•Natančnejše določbe o zadružnem registru za 
obrtniške zadruge predpiše Izvršilni odbor Istrske
ga okrožnega ljudskega odbora.
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35. člen

V register obrtnih delavnic družbenih in zadruž
nih organizacij in v register zasebnih obrlr.ih obra
tov se vpišejo obrtne delavnice družbenih in za
družnih organizacij in zasebni obrtni obrati in de
lavnice uradoma, poznejše spremembe pa po pri
glasitvi ustanovitelja oziroma lastnika.

Javni organ, ki izda obrtno dovoljenje družbeni 
ali zadružni organizaciji ali zasebnemu obrtniku, 
mora dostaviti overjen prepis obrtnega dovoljenja 
pristojnemu poverjeniku za finance okrajnega ljud
skega odbora, ki vpiše obrtni obrat oziroma delav
nico v obrtni register. Obrtno dovoljenje, oprem
ljeno s potrdilom, da je obrat oziroma delavnica 
vpisana v obrtnem registru, se dostavi stranki šele 
po vpisu v obrtni register.

Obrtni obrati oziroma delavnice, navedeni v 
prvem odstavku tega člena, ne smejo začeti z de
lom, dokler niso vpisani v ustreznem registru.

Natančnejše odločbe o obrtnem registru pred
piše Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.

V. P o s l o v n i  p r o s t o r

36. členi

Vsak obrtni obrat im obrtna delavnica mora 
praviloma imeti svoj poslovni prostor, t. j. pro
stor, v katerem se obrt opravlja in ki mora biti 
določen z obrtnim dovoljenjem, oziroma z dovo
ljenjem za ustanovitev obrtne delavnice.

Poslovni prostor mora ustrezati veljavnim grad
benim, tehničnim, varnostnim, zdravstvenim in dru
gim predpisom.

Zunaj poslovnega prostora ali zunaj sedeža 
obrtnega obrata oziroma zadruge se sme oprav
ljati obrtno delo samo takrat, kadar se po svoji 
naravi tako delo ne more opravljati v obrtnem 
prostoru, ali če to naročnik izrečno zahteva.

37. člen

Preselitev obrtnega obrata (delavnice) v ob
močju istega krajevnega (mestnega) ljudskega od
bora se mora priglasili v petnajstih dneh pristoj
nemu poverjeniku za finance, da vpiše preselitev 
v ustrezni register. O priglasitvi izda poverjeništvo 
potrdilo.

Za preselitev obrtnega obrata (delavnice) v 
območje drugega krajevneda (mestnega) ljudskega 
odbora je potrebno dovoljenje organa, ki je pri
stojen za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma do
voljenja za ustanovitev obrtniške zadruge; kjer ni 
potrebno obrtno dovoljenje, je za preselitev obrt
nega obrata ljudskega odbora potrebno dovoljenje 
operativnega upravnega vodstva.

' ’* ’i

VI. P o s l o v n e  k n j i g e

38. člen

Obrtni obrati in delavnice obrtniških zadrug in 
drugih zadružnih in družbenih organizacij in zaseb
ni obrtniki morajo voditi poslovne knjige, ki ustre
zajo naravi njihovega poslovanja po predpisih, ki

jih izda Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.

Navedeni obrati morajo na zahtevo pristojnih 
javnih organov v mejah posebnih predpisov dajati 
podatke, ki so potrebni za razvid in kontrolo nji
hovega poslovanja.

II. d e 1

POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE

VRSTE OBRTNIH OBRATOV IN DELAVNIC

I. O b r t n i  o b r a t i  i n d e l a v n i c e  
l j u d s k i h  o d b o r o v

39. člen

Obrtni obrati ljudskih odborov se . ustanovijo 
po predpisih odredbe o gospodarskih podjetjih 
ljudskih odborov, kolikor ta odlok ne določa dru
gače, upravljajo pa jih delovni kolektivi po pred
pisih odloka o upravljanju gospodarskih podjetij po 
delovnih kolektivih z dne 3. februarja 1951.

40. člen

Poslovodja obrtnega obrata ljudskega odbora 
mora biti obrtni mojster, ki ima vse pogoje po
29. členu tega odloka. Postavlja ga pristojni ljud
ski odbor.

II. O  b r I n e d e l a v n i c e  p o d j e t i j ,  z a v o 
d o v  i n  u r a d o v  l j u d s k i h  o d b o r o v

41. člen

Podjetja, zavodi in uradi ljudskih odborov smejo 
zaradi uspešnejšega izpolnjevanja svojih nalog 
ustanavljati:

a) obrtne delavnice, ki delajo samo za ustano
vitelja in ne za druge (zaprte delavnice); za take 
delavnice se štejejo delavnice, ki delajo samo to, 
s čimer neposredno podpirajo ali pospešujejo delo 
ustanovitelja;

b) obrtne delavnice, ki delajo za ustanovitelja 
in tudi za druge ali samo za druge (odprte delav
nice).

Za ustanovitev in delo zaprtih obrtnih delavnic, 
podjetij, zavodov in uradov ljudskih odborov po
sebno dovoljenje ni potrebno in se za nje ne upo
rabljajo določbe tega odloka.

42. člen

Za odprte obrtne delavnice podjetij, zavodov 
in uradov ljudskih odborov se uporabljajo določbe 
odredbe o gospodarskih podjetjih ljudskih odborov 
z dne 15. maja 1949 in odloka o upravljanju gospo
darskih podjetij pp delovnih kolektivih z dne 3. fe
bruarja 1951.

Dovoljenje za delo odprtih delavnic podjetij, 
zavodov in uradov ljudskih odborov da izvršilni 
odbor okrajnega ljudskega odbora. Pri izdaji dovo
ljenja za delo je treba upoštevati, ali je taka de- 
(lavnica potrebna glede na že obstoječe obrtne 
delavnice in glede na število oseb, katerim je taka 
delavnica namenjena.
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Dovoljenje za delo se izda na prošnjo, ki jo 
mora podjetje, zavod ali urad ljudskega odbora v 
vsakem primeru podati pri izvršilnem odboru okraj
nega ljudskega odbora. V prošnji je treba navesti 
firmo delavnice, sedež in poslovni prostor delav
nice, podatke o osnovnih in obratnih sredstvih in 
podatke o poslovodju.

43. člen

Obrtne delavnice podjetij, zavodov in uradov 
ljudskih odborov vodi in upravlja delovni kolektiv, 
neposredno vodstvo pa opravlja poslovodja, ki ga 
postavi ljudski odbor. Poslovodja delavnice mora 
biti obrtni mojster, ki ima vse pogoje po 29. členu 
tega odloka,

III. O b r t n i š k e  z a d r u g e

t. Obriniške proizvajalne in storitvene zadruge

a) U s t a n o v i t e v ,  n a l o g e  in č l a n s t v o

44. člen

Obrtni mojstri in pomočniki se lahko združujejo 
v obrtniške zadruge, če tako združevanje pospe
šuje napredek obrti. Obrtniške zadruge se lahko 
pečajo z izdelavo ali s predelavo ali s storitvami 
ali z enim in drugim.

Ustanovitev zadruge, ki se peča z delom več 
obrtnih strok, je možna le, če gre za sorodne stro
ke aili za take stroke, ki se glede na naravo dela 
zadruge med seboj dopolnjujejo.

Za ustanovitev zadruge je potrebno najmanj 
sedem obrtnih mojstrov in pomočnikov, vendar 
mora biti vsaj eden od njih obrtni mojster.

Če obsega delo zadruge več dopolnjujočih se 
strok, je za ustanovitev zadruge potrebno, da je za 
vsako dopolnjujočo stroko vsaj po en obrtni moj
ster.

Ustanovitev obrtniške zadruge z manjšim šte
vilom članov se dovoli lahko le izjemoma glede na 
posebne krajevne razmere.

45. člen

Ustanavljanje obrtniških zadrug in članstvo v 
njih je prostovoljno.

Obrtni mojstri in pomočniki, ki nameravajo 
ustanoviti zadrugo (ustanovitelji), morajo predložiti 
izvršilnemu odboru okrajnega ljudskega odbora v 
potrditev načrt zadružnih pravil. Ta predlog mora 
podpisati po prednjem členu predpisano število 
obrtnih mojstrov in pomočnikov. Ustanovitelji za
druge so lahko samo polnopravne osebe, ki imajo 
stalno prebivališče v Istrskem okrožju. Obenem s 
potrditvijo načrta pravil da izvršilni odbor okraj
nega ljudskega odbora dovoljenje za ustanovitev 
zadruge. Načrt zadružnih pravil se ne potrdi, če ni 
v skladu z odlokom, 'ali če posebne okoliščine ka
žejo na to, da se zadruga ne ustanavlja z name
nom, da bi izpolnjevala naloge, ki so dane obrtni
škim zadrugam s tem odlokom.

Zoper odločbo izvršilnega odbora okrajnega 
ljudskega odbora, s katero se zavrne potrditev pra

vil in ustanovitev zadruge, se ustanovitelji lahko 
v petnajstih dneh pritožijo na Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.

Zadruga mora predložiti izvršilnemu odboru 
okrajnega ljudskega odbora v potrditev tudi poz
nejše spremembe in dopolnitve pravil, ki jih sprej
me zadružni zbor.

46. člen

Če je načrt pravil potrjen in dano dovoljenje 
za ustanovitev zadruge, skličejo ustanovitelji usta
novni zadružni zbor, ki sprejme zadružna pravila 
in izvoli upravni in nadzorni odbor.

Upravni odbor mora predlagati registracijo za
druge. Zoper odločbo, s katero se registracija za
druge odkloni, je dovoljena pritožba v petnajstih 
dneh po sprejemu odločbe na okrožnega poverje
nika za finance.

47. člen

Delovno področje obrtne proizvajalne oziroma 
storitvene zadruge je zlasti:

izdelava ali predelava predmetov določene vr
ste oziroma opravljanje storitev s skupnim delom, 
z zadružnimi proizvajalnimi sredstvi in z uporabo 
naprednejših delovnih metod;

skrb za stalno zboljševanje kakovosti svojih 
izdelkov in storitev;

ustanavljanje in gradnja delavnic, prodajaln, 
zgradb in naprav za lastne potrebe ter za krepitev 
in napredek obrti;

prodaja lastnih izdelkov; 
strokovno usposabljanje, vzgoja in izpopolnje

vanje obrtnih vajencev in zadružnikov;
skrb za izboljšanje splošnih življenjskih razmer 

svojih članov ter za kulturno prosvetno in politično 
vzgojo zadružnikov in vajencev.

48. člen

Obrtniške zadruge so pravne osebe.
Obrtniške zadruge odgovarjajo za svoje ob

veznosti s svojim premoženjem.
Če premoženje obrtniške zadruge ne zadostu

je za poplačilo njenih obveznosti, jamčijo vsi za
družniki solidarno za te obveznosti v mejah, ki jih 
določijo zadružna pravila.

49. člen

Članstvo v obrtniški zadrugi preneha z izsto
pom, izključitvijo ali s smrtjo.

S prenehanjem članstva prenehajo vse članske 
pravice.

b) D e l o  z a d r u g e

50. člen

S tem, da je dovoljena ustanovitev zadruge, je 
zadrugi dano dovoljenje za delo v mejah poirjenih 
zadružnih pravil brez posebnega obrtnega dovo
ljenja. Vendar sme začeti zadruga z delom šele 
z dnem registracije.

51.člen

Obrtniške proizvajalne in storitvene zadruge 
praviloma lahko uporabljajo samo delovno silo 
svojih zadružnikov.
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Izjemoma lahko uporabljajo obrtniške proizva
jalne in storitvene zadruge delovno silo nezadruž- 
nikov za pisarniško delo. Z dovoljenjem poverje
nika za industrijo in obrt okrajnega ljudskega od
bora uporabljajo lahko delovno silo nezadružnikov 
v posebnih upoštevanja vrednih primerih tudi za 
pomožna nestrokovna dela; v dovoljenju mora biti 
določeno, koliko največ pomožnih nekvalificiranih 
delavcev sme taka zadruga zaposliti ln za kakšne 
vrste dela.

Za zaposlovanje vajencev v obrtniški proizva
jalni oziroma storitveni zadrugi veljajo predpisi o 
vajencih.

52. člen

Obrtniške zadruge delajo na podlagi plana, ki 
ga same sestavijo. Svoj plan vskladijo s planom 
ljudskih odborov, upoštevajoč potrebe splošnega 
okrožnega plana.

e) Z a d r u ž n o  p r e m o ž e n j e

53. člen

Pri vstopu v zadrugo plača vsak zadružnik de
narno vlogo v višini, ki se določi z zadružnimi pra
vili. Denarne vloge so zadružna last in se ob pre
nehanju članstva ne vračajo.

54. člen

Člani zadruge vložijo pri vstopu v zadrugo pro
izvajalna sredstva, ki postanejo last zadruge.

Zadružna pravila določijo, katera proizvajalna 
sredstva vlože zadružniki v zadrugo, ob kakšnih 
pogojih jih vlože, kdo jih oceni in v kakšnem roku 
izplača zadruga zadružnikom njihovo vrednost.

55. člen

Splošno ljudsko premoženje se lahko s po
godbo da obrtniškim zadrugam v uporabo.

To premoženje uporablja zadruga po njego
vem namenu, ne sme ga pa dati komu drugemu v 
uporabo.

Če uporablja zadruga to premoženje v na
sprotju s prednjim odstavkom, ji ga ljudski odbor, 
ki ji ga je dal v uporabo, lahko odvzame.

56. člen

Izdelki in dohodki, ki jih doseže zadruga z upo
rabo splošnega ljudskega premoženja, ki je dano 
zadrugi v uporabo, so zadružna lastnina.

Ti dohodki se uporabijo za povečanje zadruž
ne lastnine, za pospeševanje zadružnega dela, za 
povečanje in izboljšanje proizvodnje, za plačilo 
dela zadružnikov, za plačevanje zadružnih obvez
nosti in za izpolnjevanje drugih nalog zadruge.

Dohodki zadruge se ne smejo1 deliti na zadruž
nike v obliki udeležbe pri dobičku.

Obrtniške zadruge izločijo del svojih dohodkov 
v temeljni sklad zadruge, kakor tudi v druge skla
de, ki se določijo z zadružnimi pravili.

57. člen

Obrtniška zadruga ne sme strojev, orodja in 
drugih proizvajalnih sredstev, ki so last zadruge, 
prenesti v last zasebnikov; prav tako jim jih tudi 
ne sme dajati v uporabo. Okrajni ljudski odbor 
lahko v utemeljenih primerih dovoli izjeme.

Pravna opravila, ki so sklenjena v nasprotju 
z določbo prednjega odstavka, so nična.

58. člen

Na premoženju obrtniške zadruge ne more 
nihče s priposestvovanjem pridobiti lastnine in dru
gih stvarnih pravic.

Na premoženju obrtniške zadruge se ne more 
ustanoviti zastavna pravica.

59. člen

Za svoje delo v zadrugi so zadružniki plačam 
v denarju po učinku in kakovosti svojega dela.

Zadruga sme dajati posebne nagrade zadruž
nikom za posebno pridnost, za zboljšanje izdelkov, 
za prihranjeni material in' za druge uspehe pri delu.

d) O r g a n i  z a d r u g e

60. člen

Obrtniško zadrugo vodijo njeni člani neposred
no na zadružnem zboru in po drugih organih za
druge, ki jih izvolijo zadružniki.

Organi obrtniške zadruge so: zbor, upravni od
bor in nadzorni odbor.

61. člen

Zadružni zbor je najvišji organ zadruge. Se
stavljajo ga vsi člani zadruge.

Zadružni zbor skliče upravni odbor. Če zahte
va nadzorni odbor ali najmanj tretjina zadružnikov 
sklicanje zbora z navedbo dnevnega reda, ga mora 
upravni odbor sklicati najpozneje v štirinajstih 
dneh.

Če upravni odbor v predpisanem roku zadruž
nega zbora ne skliče, ga skliče nadzorni odbor. Če 
ga tudi ta ne skliče, ga skliče lahko vsak zadružnik.

Če se redni zbor ne opravi v dveh mesecih po
tem, ko bi moral biti, ga skliče okrajni poverjenik 
za industrijo in obrt. Poverjenik lahko skliče tudi 
izredni zbor, če je to potrebno.

62. člen

Vsak član zadruge ima pravico, da se zadruž
nega zbora udeleži osebno in da na zboru odloča. 
Vsak član ima pravico le do enega glasu.

Vsak zadružnik, razen tistih zadružnikov, ki so 
obsojeni na izgubo državljanskih pravic, razen ro
diteljskih pravic, ima pravico voliti in biti voljen 
v upravni oziroma nadzorni odbor.

63. člen

Upravni odbor vodi vse delo zadruge in odloča 
na seji z večino glasov vseh svojih članov. Za svoje 
delo je odgovoren zadružnemu zboru.
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Predsednik upravnega odbora je predsednik 
zadruge in osebno vodi njeno delo. Predsednik 
predstavlja in zastopa zadrugo in za njo podpisuje.

64. člen

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje vse de
lo zadruge, zlasti delo upravnega odbora. Nadzo
rovati mora zlasti, kako se izpolnjuje plan, pregle
dati mora letni končni račun zadruge in o tem 
poročati zboru.

Člani upravnega odbora ne smejo biti obenem 
tudi člani nadzornega odbora.

Člani upravnega in nadzornega odbora ne sme
jo biti med seboj v ožjem sorodstvu ali svaštvu.

e) P r e n e h a n j e  z a d r u g e  i n 1 i 'k v i d'a c i j a

65. člen

Obrtniška zadruga preneha, če to sklene za
družni zbor.

Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora la
hko izda odločbo o prenehanju.obrtniške zadruge, 
če je njeno delo v nasprotju z njenimi nalogami, 
če je njeno delo namenjeno prikrivanju kapitali
stičnega ali špekulantskega delovanja ali če osta
ne število zadružnikov več kot eno leto pod naj
nižjim številom, določenim za ustanovitev zadruge. 
Zoper to odločbo se v petnajstih dneh po prejemu 
zadruga lahko pritoži na Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

66. člen

Če preneha zadruga po prednjem členu, se 
opravi njena likvidacija, ki jo izvedejo likvidatorji.

Če preneha zadruga po sklepu zbora, izvoli 
zbor izmed zadružnikov najmanj tri likvidatorje. Če 
preneha zadruga po odločbi izvršilnega odbora 
okrajnega ljudskega odbora, imenuje izvršilni od
bor okrajnega ljudskega odbora enega ali več li
kvidatorjev izmed zadružnikov ali nezadružnikov.

Likvidatorji odgovarjajo za svoje delo zadruž
nemu zboru, če je zadruga prenehala na podlagi 
sklepa zadružnega zbora, oziroma izvršilnemu od
boru okrajnega ljudskega odbora, če je prenehala 
zadruga na podlagi njegove odločbe.

Z izvolitvijo oziroma imenovanjem likvidator
jev preneha dolžnost upravnega odbora, dolžnost 
nadzornega odbora pa traja do konca likvidacije

67. člen

Likvidatorji morajo v petnajstih dneh po izvo
litvi oziroma imenovanju priglasiti izvršilnemu od
boru okrajnega ljudskega odbora prenehanje za
druge in imenovanje likvidatorjev zaradi vpisa v 
zadružni register. V petnajstih dneh po vpisu v za
družni register morajo pozvati upnike, naj prigla
sijo svoje terjatve v treh mesecih. Ta rok se šteje 
od dneva objave tega poziva v Uradnem listu. Zna
ne upnike morajo pozvati tudi neposredno. Pred 
potekom roka za prijavo likvidatorji ne smejo pri
četi plačevati obveznosti in deliti zadružno premo
ženje. Če upnik ne priglasi svoje terjatve v tem

roku, pride za plačilo njegove terjatve v poštev 
samo tisto zadružno premoženje, ki ob priglasitvi 
še obstoji.

68. člen

Likvidatorji popišejo in ocenijo zadružno pre
moženje, napravijo začetno likvidacijsko bilanco, 
ki jo predlože zboru zadružnikov v potrditev, do
končajo tekoče zadeve zadruge, vnovčijo zadruž
no premoženje, izterjajo terjatve in izplačajo ozi
roma izpolnijo obveznosti zadruge. Terjatve, ki ob 
prenehanju zadruge niso dospele v plačilo, se z 
uvedbo likvidacije spremene v dospele terjatve.

Po končani likvidaciji sestavijo likvidatorji za
ključni likvidacijski račun in skličejo zbor, ki skle
pa o poročilu likvidatorjev, o zaključnem likvida
cijskem računu in o razrešnici likvidatorjem in nad
zornemu odboru. Likvidatorje zadruge, ki je pre
nehala po drugem odstavku 65. člena tega odloka, 
razreši izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora 
po predložitvi zapisnika zbora zadružnikov.

Likvidatorji imajo pravico in dolžnosti uprav
nega odbora. Firmo zadruge podpisujejo z dostav
kom »v likvidaciji«.

69. člen

Če se iz premoženja zadruge ne morejo porav
nati njene obveznosti v celoti, uveljavijo likvida
torji jamstvo zadružnikov. V ta namen morajo na
praviti proračun prispevkov iz naslova jamstva in 
ga predložiti zboru, da ga potrdi.

Med likvidacijo se proti zadrugi ne more do
voliti oziroma nadaljevati izvršba, razen za obvez
nosti, ki nastanejo v zvezi z likvidacijskim po
stopkom.

Če se pokaže, da tudi z uveljavitvijo jamstva 
ne bo mogoče poravnati obvez zadruge, predla
gajo likvidatorji uvedbo stečaja.

70. člen

Premoženje, ki preostane po končani likvida
ciji zadruge, prevzame okrajna obrtna zbornica.

Zbornica izroči to premoženje novi obrtniški 
zadrugi iste vrste, če se v enem letu po končani 
likvidaciji zadruge, ki je prenehala, ustanovi v 
istem okolišu nova zadruga. Po tem roku uporabi 
zbornica to premoženje za podpiranje obrtnega 
zadružništva sploh.

Poslovne knjige likvidirane zadruge hrani 
okrajna obrtna zbornica.

f) Z d r u ž e v a n j e  in c e p i t e v  z a d r u g

71. člen

Dvoje ali več zadrug’ lahko sklene, da se zdru
žijo v eno zadrugo. O združitvi sklepajo zbori za
družnikov tistih zadrug, ki se združijo. Sklep o 
združitvi se predloži izvršilnemu odboru okrajnega 
ljudskega odbora, da ga potrdi.

Če izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora 
potrdi sklepe zbora o združitvi, skličejo upravru 
odbori zadrug, ki se združijo, skupni zbor zadruž
nikov teh zadrug. Ta zbor sprejme pravila nove 
zadruge in izvoli njene organe.
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Potrditev pravil nove zadruge in njena regi
stracija se opravita po določbah tega odloka.

Pravice in obveznosti združenih zadrug, med 
katere se štejejo tudi njihove planske naloge, pre
idejo na novo zadrugo.

72. člen

Zadruga lahko sklene na svojem zboru, da se 
razcepi na dve ali več zadrug. Pravice in obvez
nosti zadruge, ki preneha zaradi cepitve, med ka
tere se štejejo tudi njene planske naloge, preidejo 
na zadruge, na katere se razcepi, in sicer v tistem 
razmerju, ki ga določi zbor zadruge.

Sklep zbora o cepitvi zadruge se predloži iz
vršilnemu odboru okrajnega ljudskega odbora, da 
ga potrdi. Ce ga potrdi, skličejo zadružniki, ki že- 
Jiijo ustanoviti nove zadruge, zbore teh zadrug. 
Potrditev pravil novih zadrug in registracija teh 
zadrug se opravita po določbah tega odloka.

73. člen

Ena obrtniška zadruga se lahko pridruži dru
gi. O  tem sklepata zbora obeh zadrug in predlo
žita svoj sklep izvršilnemu odboru okrajnega ljud
skega odbora, da ga potrdi.

Pravice in obveznosti zadruge, ki preneha 
zaradi pridružitve, med katere se štejejo tudi njene 
planske naloge, preidejo na zadrugo, kateri se je 
druga zadruga pridružila.

Z istimi pogoji lahko dovoli zbor določenemu 
številu zadružnikov, da se ločijo od zadruge zato, 
da bi se pridružili drugi zadrugi.

g) D r u g e  d o l o č b e

74. člen

Natančnejše določbe o pridobitvi in preneha
nju članstva, o pravicah in dolžnostih zadružni
kov, o sredstvih zadruge, o sestavi in delu orga
nov zadruge, o organizaciji dela in nagrajevanja 
v zadrugi, o skladih zadruge in o finačnem poslo
vanju zadruge, predpišejo zadružna pravila.

2. Obrtniške nabavne in prodajne zadruge

75. člen

Zasebni obrtniki se lahko združijo v obrtniške 
nabavne in prodajne zadruge.

Člani teh zadrug so lahko tudi proizvajalne in 
storitvene obrtniške zadruge.

Obrtniške nabavne in prodajne zadruge lahko 
uporabljajo delovno silo nezadružnikov le za na- 
bavnoprodajna opravila in za pisarniško delo.

76. člen

Delovno področje obrtniške nabavne in pro
dajne zadruge je zlasti:

preskrbovanje zadružnikov s proizvajalnimi 
sredstvi in z drugim materialom;

prodaja obrtnih izdelkov svojih članov;
ustanavljanje prodajaln in drugih obratov za 

skupne potrebe zadružnikov zaradi krepitve obrti;
strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za

družnikov in vajencev.

77. člen
Za obrtniške nabavne in prodajne zadruge ve

ljajo smiselno določbe tega odloka o obrtniških 
zadrugah.

IV. O b r t n e  d e l a v n i c e  d r u ž b e n i h  

i n z a d r u ž n i h  o r g a n i z a c i j

78. člen

Družbene in zadružne organizacije lahko za
radi uspešnejšega izpolnjevanja svojih nalog usta
navljajo:

a) obrtne delavnice, ki delajo samo za ustano
vitelja in ne tudi za druge [zaprte delavnice); za 
take delavnice se štejejo delavnice, ki delajo samo 
to, s čimer neposredno podpirajo ali pospešujejo 
delo ustanovitelja;

b) obrtne delavnice, ki delajo za ustanovitelja 
in tudi za druge ali samo za druge (odprte delav
nice).

Družbena oziroma zadružna organizacija, ki 
prosi za dovoljenje za delo odprte delavnice, mora 
navesti firmo in sedež delavnice, podatke o njenih 
osnovnih in obratnih sredstvih in podatke o poslo
vodju.

79. člen

Družbene in zadružne organizacije so opera
tivni upravni voditelji delavnic, ki jih ustanovijo.

80. člen

Za obrtne delavnice družbenih in zadružnih or
ganizacij veljajo smiselno tiste določbe tega od
loka, ki se nanašajo na obrtne delavnice podjetij, 
zavodov in uradov ljudskih odborov.

V. Z a s e b n i  o b r t n i  o b r a l i

81. člen

Zasebni obrtni obrat vodi osebno in opravlja 
v njem obrt obrtni mojster, ki je obrat ustanovil.

V zasebnem obrtnem obratu so praviloma lah
ko zaposleni obrtni pomočniki in mojstri. Koliko 
pomočnikov in mojstrov sme biti največ zaposle
nih v obratu zasebnega obrtnika, lahko predpiše 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.

Skupen obrtni obrat imata lahko po največ 
dva obrtna mojstra, ki imata vsak svoje obrtno do
voljenje.

82. člen

Zasebna obrt se sme opravljati samo na pod
lagi obrtnega dovoljenja.

Obrtno dovoljenje izda izvršilni odbor okraj
nega ljudskega odbora, na katerega območju se 
obrtni obrat ustanovi.

83. člen

Obrtni mojster, ki želi ustanoviti zasebni obrtni 
obrat, vloži prošnjo pri poverjeništvu za industrijo 
in obrt pristojnega okrajnega ljudskega odbora. V 
prošnji mora navesti svoje ime in priimek ter rojstne
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podatke, vrsto obrata, firmo in sedež obrata 1er 
mora priložiti dokazila o svoji strokovni usposob
ljenosti za obrtnega mojstra in o tem, da izpol
njuje vse pogoje po 29. členu tega odloka.

Dovoljenje za opravljanje zasebne obrti se 
izda. če ima prosilec vse pogoje, predpisane v tem 
odloku in če je obrtni obrat, ki ga prosilec želi 
ustanoviti, potreben.

Zoper odločbo, s katero se prošnja za obrtno 
dovoljenje zavrne, je v petnajstih dneh po prejemu 
odločbe dovoljena pritožba na Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora. Pritožba se 
vloži pri organu, ki je izdal odločbo.

84. člen

Obrtno dovoljeije se izda samo za eno obrtno 
stroko. Za opravljanje več sorodnih obrtnih strok 
v enem obratu se sme izdati dovoljenje samo, če 
se te stroke po svoji naravi ali krajevnih (potrebah 
oziroma običajih opravljajo skupno.

Obrtno dovoljenje za zasebni obrtni obrat ob
sega tudi firmo obrata in določitev poslovnega 
prostora.

85. člen

Obrtno dovoljenje se ne more prenesti na dru
gega. Zasebni obrtni obrat vodi lahko samo tisti, 
na čigar ime se glasi obrtno dovoljenje.

Poverjenik za industrijo in obrt okrajnega ljud
skega odbora lahko dovoli za določen čas, da vodi 
zasebni obrtni obrat poslovodja, če ga lastnik za
radi bolezni, prestajanja kazni ali iz drugih opra
vičenih razlogov ne more voditi osebno. Poslo
vodja je lahko samo obrtni mojster, ki izpolnjuje 
vse pogoje, predpisane po 29. členu tega odloka.

86. člen

Zasebni obrtnik sme z dovoljenjem izvršilnega 
odbora okrajnega ljudskega odbora, v katerega 
območju je obrtni obrat, za določen čas, toda za 
največ eno leto, začasno ustaviti svoj obrat. To 
dovoljenje se lahko podaljša.

Začasna ustavitev zasebnega obrtnega obrata 
se dovoli, če iz upravičenih razlogov lastnik ne 
more voditi svojega obrata osebno, pa ni mogoče, 
da bi v njegovi odsotnosti vodil obrat poslovodja.

Nadaljevanje obrata se mora vnaprej prigla
siti organu, ki je dovolil začasno ustavitev.

Ustavitev in nadaljevanje se vpišeta po uradni 
dolžnosti v register zasebnih obrtnih obratov.

87. člen

Pravica, opravljati zasebno obrt, preneha:

1. po odloku;
2. če se odvzame obrtno dovoljenje;
3. če lastnik odglasi obrt in organ, ki je izdal 

dovoljenje, odglasitev potrdi, in
4. če lastnik obrata umre.

88. člen

Pravica, opravljati zasebno obrt, preneha po 
odloku v fehle primerih:

1. če se lastnik obrata za stalno izseli iz Istr
skega okrožja;

2. če je obsojen na izgubo državljanskih pra
vic, razen roditeljskih pravic;

3. če izgubi opravilno sposobnost;
4. če se mu s kazensko sodbo prepove oprav

ljati določeno obrt;
5. če je obsojen na kazen odvzema prostosti 

ali odvzema prostosti s prisilnim delom, daljšo od 
dveh let.

89. člen

Obrtno dovoljenje lahko odvzame organ, ki ga 
je izdal, v tehle primerih:

1. če lastnik obrata, ki nima dovoljenja za usta
vitev obrata, iz neopravičenih razlogov za več kot 
tri mesece ne opravlja obrti;

2. če je bil lastnik obrata v zvezi z opravljanjem 
svoje obrti zaradi špekulacije ali podobnih dejanj 
obsojen za kaznivo dejanje ali če je bil ponovno 
kaznovan za prekršek po lem odloku;

3. če je lastnik obrtnega obrata ponovno ka
znovan, ker je dopustil, da je nekdo, ki ni imel 
obrtnega dovoljenja, zlorabil njegovo obrtno dovo
ljenje za opravljanje obrti (3. točka 111. člena lega 
odloka).

Zoper odločbo o odvzemu dovoljenja se last
nik obrata lahko pritoži v petnajstih dneh po pre
jemu odločbe na izvršilni odbor okrajnega ljudske
ga odbora. Pritožba ima odložilno moč.

90. člen

Lastnik zasebnega obrtnega obrata sme od- 
glasili svojo obrt pri organu, ki je izdal obrtno do
voljenje.

Odglasitev velja, ko jo v prednjem odstavku 
navedeni organ potrdi.

Odglasitev obrata se ne potrdi, če je škodljiva 
za splošne gospodarske koristi.

Zoper odločbo, s katero se ne potrdi odgla
sitev, se lastnik obrata lahko pritoži na Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora v 
petnajstih dneh po prejemu odločbe.

91. člen

Vsako prenehanje zasebnega obrtnega obrala 
ugolovi pristojni organ z odločbo, s katero se do
loči tudi dan prenehanja obrala.

Zasebni obrtnik, ki preneha opravljati obrt, 
mora vrniti obrtno dovoljenje organu, ki mu ga je 
izdal.

92. člen

Vdova oziroma mladoletni otroci umrlega last
nika zasebnega obrtnega obrata lahko nadaljujejo 
obrt še eno leto po njegovi smrti. Po preteku fega 
časa preneha veljati izdano dovoljenje.

Tak obrtni obrat se lahko vodi samo po po
slovodji, ki mora bili obrtni mojster in mora imeti 
vse pogoje, določene v 29. členu lega odloka. Na
daljevanje obrti po vdovi oziroma mladoletnih otro- 
kih, se mora priglasiti v enem mesecu po lastni
kovi smrti organu, ki je izdal dovoljenje, in se po 
uradni dolžnosti vpiše v register.
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V opravičenih primerih lahko organ, ki je izdal 
obrtno dovoljenje, njegovo veljavnost podaljša še 
za šest mesecev. Če je vdova nesposobna za delo 
in skrbi za mladoletne otroke, ali če ti nimajo več 
matere in nimajo drugih sredstev za preživljanje, 
podaljša pravico opravljati obrt, dokler traja ta. 
pogoj.

Posebne določbe za opravljanje obrtnega dela 

brez stalnega poslovnega sedeža

93. člen

brez stalnega poslovnega sedeža se lahko 
opravlja obrtno delo (potujoči obrtniki) samo v 
takih obrtnih strokah, ki se opravljajo na tak način 
po svoji naravi ali po dosedanjih običajih. Katere 
so te stroke, določi Izvršilni odbor Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

Kdor opravlja obrtno delo brez stalnega se
deža, ne' sme uporabljati tuje delovna sile in tudi 
ne sme zaposlovati vajencev.

94. člen

Brez stalnega poslovnega sedeža se lahko 
opravlja obrtno delo le na podlagi posebnega do
voljenja, ki ga za eno leto izda poverjenik za 
industrijo in obrt okrajnega ljudskega odbora, na 
katerega območju prosilec prebiva. Poverjenik 
lahko to dovoljenje podaljša od leta do leta.

Dovoljenje za opravljanje obrtnega dela brez 
stalnega sedeža se lahko izda samo osebam, ki so 
takega dela zmožne, če je za tak način obrtnega 
dela podana krajevna gospodarska potreba.

Dovoljenje po prednjem odstavku velja za ob
močje okrajnega ljudskega odbora, v katerem je 
bilo izdano. Izven tega območja se opravlja na pod
lagi takega dovoljenja delo lahko samo, če da do
voljenje za to še poverjenik za industrijo iin obrt 
drugega okrajnega ljudskega odbora; to dovolje
nje se vpiše v izdanem (prvotnem) dovoljenju.

Dovoljenje po prvem odstavku se lahko omeji 
na posamezne kraje ali okoliše okraja.

Dovoljenja po prvem odstavku tega člena se 
ne vpišejo v register zasebnih obrtnih obratov, 
temveč v seznam potujočih obrtnikov, ki ga vodi 
poverjeništvo za industrijo in obrt okrajnega ljud
skega odbora.

95. člen

Dovoljenje za opravljanje obrtnega dela brez 
stalnega sedeža lahko vsak čas z odločbo odvza
me poverjenik, ki ga je izdal, če je imetnik takega 
dovoljenja kaznovan zaradi prekrška po tem od
loku ali zaradi hujšega kaznivega dejanja.

Posebne določbe za opravljanje obrti kot 

postranskega poklica v kmetijstvu

96. člen

Določbe tega odloka ne veljajo za tiste, iki 
opravljajo po krajevnih običajih poleg kmetijstva 
kakšno obrtno delo kot postranski poklic sami ali 
s člani svoje družine na svojem domu.

Za opravljanje takega obrtnega dela ni po
trebno obrtno dovoljenje. Kdor se ukvarja s takim 
obrtnim delom, mora to naznaniti krajevnemu ozi
roma mestnemu ljudskemu odboru, v katerçga ob
močju prebiva. Krajevni oziroma mestni ljudski od
bor sporoči to poverjeniku za industrijo in obrl 
okrajnega ljudskega odbora, ki vodi poseben raz
vid takih kmečkih obrtnikov.

Taki kmečki obrtniki ne smejo zaposlovati tuje 
delovne sile in vajencev.

Izvršilni odbor krajevnega oziroma mestnega 
ljudskega odbora lahko iz tehinih razlogov z od
ločbo prepove opravljanje obrtnega dela po tem 
členu. Zoper tako odločbo je v petnajstih dneh po 
prejemu dopustna pritožba na izvršilni odbor okraj
nega ljudskega odbora.

Za obrtne delavnice kmetijskih zadrug veljajo 
določbe 78. in 79. člena tega odloka.

III. d e l

STROKOVNE OBRTNE ORGANIZACIJE

1. Okrajne obrlne zbornice

97. člen

Vsi obrtni obrati ljudskih odborov, zadružni in 
zasebni obrtmi obrati, obrtne delavnice družbenih 
in zadružnih organiacij ter obrtniške nabavne in 
prodajne zadruge na območju enega okraja so včla
njeni praviloma v eno okrajno obrtno zbornico.

98. člen

Okrajne obrtne zbornice so pravne osebe.

Okrajno obrtno zbornico predstavlja in zastopa 
predsednik upravnega odbora.

Okrajna obrtna zbornica ima svoj statut, ki ga 
sprejme skupščina zbornice.

Statut okrajne obrtne zbornice potrdi izvršilni 
odbor okrajnega ljudskega odbora.

99. člen

Okrajna obrtna zbornica predstavlja obrtništvo 
okraja in ima zlasti tele naloge: skrbi za napredek 
obrtništva, za zboljšanje izdelkov, za zboljšanje me
tode dela in za preskrbo svojih članov s proizva
jalnimi sredstvi in z materialom; podpira strokov
no, kulturno in idejno-politično vzgojo oziroma iz
popolnjevanje obrtniških kadrov; daje predloge 
oziroma mnenja v cenah obrtniških izdelkov in sto
ritev, o kreditni sposobnosti svojih članov, o kra
jevni potrebi za izdajo obrtnih dovoljenj, o odvze
mu obrtnega dovoljenja in o važnejših gospodar
skih in strokovnih problemih obrtništva za svoj oko
liš; sodeluje z okrajnim ljudskim odborom pri se
stavi plana obrtnega dela v okraju; predlaga stro
kovnjake za oddajo izvedeniških mnenj in za člane 
pomočniških izpitnih komisij; opravlja pisarniško 
delo za pomočniško izpitno komisijo; zbira, obde
luje in analizira statistične podatke o stanju obrt
ništva in priobčuje svoje izsledke okrajnemu in Istr
skemu okrožnemu ljudskemu odboru ter Obrtni
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zbornici za Istrsko okrožje; vodi razvid obrtniških 
obratov (delavnic) in 'kadrov; skrbi za socialno po
moč svojim članom in njihovim svojcem.

100. člen

Organi okrajne obrtne zbornice so: skupšči
na, upravni in nadzorni odbor.

101. člen

Skupščina je najvišji organ okrajne obrtne 
zbornice. Skliče jo. upravni odbor. Skupščina je 
redna ali izredna.

Redna skupščina mora biti vsaj enkrat na leto.
Če zahteva nadzorni odbor, izvršilni odbor 

okrajnega ljudskega odbora ali najmanj tretjina čla
nov skupščine sklicanje izredne skupščine z na
vedbo dnevnega reda, jo mora sklicati upravni od
bor najpozneje v petnajstih dneh.

Če upravni odbor skupščine ne skliče v pred
pisanem roku, jo skliče nadzorni odbor. Če je tudi 
ta ne skliče, jo skliče lahko izvršilni odbor okraj
nega ljudskega odbora.

Prvo skupščino okrajne obrtne zbornice skliče 
izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora.

102. člen

Skupščino okrajne obrtne zbornice sestavljajo:
a) zastopniki obrtnih obratov in delavnic ljud

skih odborov, ki jih izmed njihovih poslovodij ime
nuje izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora, 
upoštevajoč pri tem število in stroke krajevnih 
obrtnih obratov;

b) zastopniki obrtniških zadrug, ki jih določijo 
predsedniki zadrug na skupnem sestanku;

c) zastopniki obrtnih delavnic družbenih in za
družnih organizacij, ki jih določijo te organizacije;

d) zastopniki zasebnih obrtnikov, ki jih izbe
rejo zasebni obrtniki na volilnem sestanku.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora določi skupno število članov skupščine 
vsake okrajne obrtne zbornice in število zastopni
kov posameznih vrst obrtnih obratov.

Vsak član skupščine ima en glas.

103. člen

Skupščina zbornice je pristojna za tele zadeve:
1. izdaja in spreminja statut in poslovnik zbor

nice;
2. voli izmed svojih članov upravni in nadzorni 

odbor ter zastopnike za Obrtno zbornico za Istrsko 
okrožje in jih razrešuje;

3. sklepa o poročilu upravnega in nadzornega 
odbora;

4. daje upravnemu odboru smernice za njego
vo delo;

5. sprejema proračun in potrjuje letni zaključni 
račun zbornice;

6. določa prispevke članov zbornice;

7. določa najvišji znesek, do katerega sme 
zbornica najeti posojilo;

8. dovoljuje odsvojitev, zamenjavo, nakup ter 
obremenitev zborničnih nepremičnin ;

9. odloča o vprašanjih, ki jih predložita skup
ščini v odločitev upravni in nadzorni odbor;

10. odloča o drugih stvareh, ki so s statutom 
dane v pristojnost skupščini. >

104. člen

Natančnejše določbe o sestavi in delu skup
ščine ter upravnega in nadzornega odbora ier o 
sredstvih in finančnem poslovanju okrajne obrtne 
zbornice se predpišejo s statutom in poslovnikom 
zbornice.

105. člen

Delo okrajne obrtne zbornice nadzoruje izvr
šilni odbor okrajnega ljudskega odbora. Zastopnik 
izvršilnega odbora okrajnega ljudskega odbora ima 
pravico, udeleževati se skupščin in sej upravnega 
in nadzornega odbora zbornice s posvetovalnim 
glasom.

Če je delo upravnega ali nadzornega odbora 
v nasprotju z odlokom, statutom, poslovnikom ali s 
sklepi skupščine, lahko izvršilni odbor okrajnega 
ljudskega odbora zadrži izvršitev sklepov uprav
nega oziroma nadzornega odbora, lahko pa tudi 
celotnemu odboru začasno prepove opravljati rje- 
govo dolžnost. Če prepove odboru opravljati dolž
nost, mora izvršilni odbor z isto odločbo sklicati 
izredno skupščino zbornice in določiti dan skup
ščine najpozneje za trideseti dan po izdaji odločbe. 
Do izvolitve novega odbora opravlja naloge odbora 
delegat, ki ga določi izvršilni odbor.

2. Obrlna zbornica Istrskega okrožja

106. člen

Ustanovi se Obrtna zbornica Istrskega okrožja 
s sedežem v Kopru.

Obrtna zbornica Istrskega okrožja je pravna 
oseba. Predstavlja in zastopa jo predsednik uprav
nega odbora.

V Obrtni zbornici Istrskega okrožja sta včla
njeni okrajni obrtni zbornici.

Obrtna zbornica Istrskega okrožja ima statut 
o svoji organizaciji in delu. Statut izda skupščina 
zbornice, potrdi pa ga Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

107. člen

Obrtna zbornica Istrskega okrožja predstavlja 
obrtništvo Istrskega okrožja in ima zlasti tele na
loge: sodeluje z oblastnimi organi pri1 pospeševanju 
obrti, pri pravilnem izvajanju splošne obrtne poli
tike ter pri strokovnem, kulturnem in idejno-poli- 
tičnem dviganju obrtniških kadrov; organizacijsko 
utrjuje okrajne obrtne zbornice in jim pomaga pri 
preskrbovanju obrtnih obratov s proizvajalnimi 
sredstvi in z materialom; sodeluje pri sestavljanju 
plana obrtnega dela v okrožju; predlaga člane za 
mojstrske izpitne komisije; vodi razvid o obrtništvu 
v Istrskem okrožju, zbira, obdeluje in analizira sta
tistične podatke o stanju obrtništva in svoje izsledke 
priobčuje Izvršilnemu odboru Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.
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108. člen

Organi Obrtne zbornice Istrskega okrožja so: 
skupščina, upravni in nadzorni odbor.

Skupščino Obrtne zbornice Istrskega okrožja 
sestavljajo izvoljeni zastopniki okrajnih obrtnih 
zbornic. Skupno število zastopnikov in razmerje, 
po katerem volita svoje zastopnike okrajni obrtni 
zbornici, določi Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

V ostalem veljajo za Obrtno zbornico Istrskega 
okrožja smiselno določbe o okrajnih obrtnih zbor
nicah.

109. člen

Obrtna zbornica Istrskega okrožja je pod ne
posrednim nadzorstvom Izvršilnega ,'odbora Istr
skega okrožnega ljudskega odbora, ki ima ob smi
selni uporabi drugega odstavka 105. člena tega od
loka pravico, zadržati nepravilne in nezakonite 
sklepe organov Obrtne zbornice Istrskega okrožja 
in začasno prepovedati opravljanje dolžnosti uprav
nemu ali nadzornemu odboru.

3. Uslužbenci obrfnih zbornic

110. člen

■Pisarniško in strokovno delo pri obrtnih zbor
nicah opravljajo uslužbenci zbornic, ki imajo po
ložaj uslužbencev družbenih organizacij.

IV. d e l  

KAZENSKE DOLOČBE

111. člen

Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev ali z od
vzemom prostosti do enega meseca se kaznuje za 
prekršek:

1. kdor brez pravice vodi obrtni obrat oziroma 
brez pravice opravlja obrt;

2. kdor opravlja delo, ki ne spada v obrtno 
stroko, za katero je ustanovljen obrtni obrat ali 
delavnica;

3. lastnik obrtnega obrata, ki dopusti, da nek
do, ki nima obrtnega dovoljenja, zlorabi njegovo 
obrtno dovoljenje za opravljanje obrti;

4. kdor brez opravičenega razloga ustavi delo 
oziroma ne postavi poslovodje;

5. kdor brez opravičenega razloga noče zapo
sliti obrtnega vajenca;

6. kdor izdeluje slabe izdelke ali slabo oprav
lja storitve;

7. kdor trati material, ki mu je dodeljen;
8. kdor ne daje pravih podatkov o stanju in delu 

obrata oziroma delavnice, ki jo vodi.
Kdor je ponovno kaznovan zaradi prekrška iz

1. točke tega člena, se lahko poleg določene kazni 
kaznuje tudi z odvzemom orodja, priprav in suro
vin, s katerimi je brez pravice opravljal obrt.

112. člen

Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek, kolikor ni s posebnimi predpisi dolo
čena strožja kazen:

1. kdor zaposli pomožno osebje brez predpi
sanih listin;

2. kdor se ne ravna po določbah 32. člena tega 
odloka o napisu obrtnih obratov in delavnic;

3. kdor ne priglasi spremembe sedeža obrata 
ali druge nastale spremembe, ki bi jo moral po do
ločbah tega odloka priglasiti;

4. kdor ne vodi predpisanih poslovnih knjig 
ali jih vodi neredno ali nepravilno.

V. d e l

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

113. člen

Pravice, pridobljene po prej veljavnih predpisih, 
ostanejo v veljavi, kolikor niso v nasprotju s pred
pisi tega odloka.

114. člen

Kdor je do uveljavitve tega odloka napravil 
izpit za obrtnega mojstra ali je pridobil strokovno 
usposobljenost, ki je bila po prejšnjih predpisih 
enaka temu izpitu, ali kdor je pred uveljavitvijo tega 
odloka najmanj tri leta opravljal obrt na podlagi 
dovoljenja, izdanega po prej veljavnih predpisih, 
ima pogoje za obrtnega mojstra in za opravljanje 
obrti tudi po določbah tega odloka.

115. člen

Kdor na dan, ko stopi la odlok v veljavo, oprav
lja zasebno obrt, a nima pogojev, ki so po lem od
loku potrebni za opravljanje take obrti, mora v 
roku, ki ga določi okrajni poverjenik za industrijo 
in obrt, likvidirati svoj obrat ali v teim roku prido
biti pogoje, ki so predpisani s lem odlokom.

Okrajni poverjenik za industrijo in obrt lahko 
posameznim obrtnikom ludi spregleda nekatere 
pogoje.

116. člen

Vdova oziroma mladoletni otroci umrlega last
nika zasebnega obrtnega obrala smejo na podlagi 
dovoljenja, izdanega po prej veljavnih predpisih, 
opravljali obrt še eno lelo po uveljavitvi lega od
loka. Obral vodi poslovodja, ki mora bili obrtni 
mojster in ima vse pogoje, določene v 29. členu 
lega odloka. Po preteku tega roka preneha veljati 
izdano dovoljenje. V opravičenih primerih lahko 
organ, ki je pristojen za izdajo obrtnega dovolje
nja, dovoli opravljali tako obrt še za šest mesecev. 
Če je vdova nesposobna za delo, pa skrbi za m la
doletne otroke, ali če ti nimajo več matere in ni
majo drugih sredstev za preživljanje, se jim lahko 
pravica opravljati obrt podaljša, dokler li pogoji 
trajajo.

117. člen

Obstoječi obrtni obrali in delavnice se morajo 
priglasili pristojnim organom za registracijo v treh 
mesecih po uveljavitvi tega odloka. Svoje delo mo
rajo v šestih mesecih po uveljavitvi lega odloka 
prilagodili določbam tega odloka.

Obstoječi obrtni obrati in delavnice, ki se ne 
priglasijo za registracijo v tem roku, določenem v 
prednjem odstavku, morajo prenehali z delom.
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118. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora je pooblaščen, da izda potrebne predpise 
za izvajanje tega odloka.

119. člen

Ta odlok začne veljati pelnajsti dan po objavi 
v Uradnem listu.

K o p e r ,  dne 14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Medica 1. r. Mario Abram 1. r.

21 .
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in Ob
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja 
Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O POSESTI IN NOŠENJU OROŽJA  

I. Splošne določbe

1. člen

Prebivalci Istrskega okrožja smejo nabavljati, 
imeti in nositi orožje samo, če dobijo za to dovo
ljenje pristojnega organa po določbah tega od
loka.

Predpisi tega odloka se ne nanašajo na pri
padnike narodne zaščite, v kolikor imajo in nosijo 
orožje po predpisih svoje službe.

2. člen

Kot orožje po tem odloku se šteje strelno oro
žje ter hladno orožje, ki se lahko uporablja ori 
napadu, lin tako, ki se lahko nosi skrito, kot na 
primer bodala vseh vrst, bajoneti v palicah, trirezni 
meči, boksarji in drugo podobno orožje.

3. člen

Določbe tega odloka se ne nanašajo na orožje, 
ki ima umetniško ali zgodovinsko vrednost in sc kot 
tako hrani pri zasebnikih ali kje drugje. Če je tako 
orožje strelno, se zanj ne sme nabavljati in imeti 
municija.

4. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora predpiše, za kakšne vrste orožja se lahko 
izdajajo dovoljenja za nabavo, posest in nošenje.

II. Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje orožja

5. člen

Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje orožja 
se lahko izda samo polnoletnim prebivalcem.

Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje lov
skega orožja se lahko izda samo članom lovskih 
družin.

6. člen

Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje orožja 
se ne sme izdati tistemu,

1. zoper katerega teče kazenski postopek za
radi težjega kaznivega dejanja;

2. ki je obsojen za težje kaznivo dejanje, do
kler traja posledica obsodbe;

3. ki je duševno bolan ali duševno zaosial;
4. ki je nevaren za javni red in varnosf.

7. člen

Dovoljenje za posest in nošenje orožja se lah
ko izda za čas do enega leta ali za neomejen čas.

Dovoljenje, ki je izdano za določeno dobo, se 
lahko podaljša.

8. člen

Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje orožja 
izda poverjenik za notranje zadeve okrajnega ljud
skega odbora, na katerega območju prebiva pro
silec.

Zoper odločbo, s katero se odkloni dovoljenje, 
se prosilec lahko pritoži v osmih dneh po prejemu 
odločbe na poverjeništvo za notranje zadeve Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.

9. člen

Dovoljenje za posest in nošenje orožja se od
vzame tistemu, ki zgubi pogoje za to.

Dovoljenje za posest in nošenje lovskega oro
žja se odvzame tudi tistemu, ki preneha biti član 
lovske družine.

10. člen

Odločbo o odvzemu dovoljenja za posest in 
nošenje orožja izda poverjenik za notranje zadeve 
okrajnega ljudskega odbora, v čigar območju pre
biva tisti, iki ima dovoljenje.

Zoper odločbo o odvzemu dovoljenja se v 
osmih dneh po prejemu odločbe lahko vloži pri
tožba na poverjeništvo za notranje zadeve Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.

11. člen

Če poteče čas, za katerega je dovoljenje za 
posest in nošenje orožja izdano, pa se ne po
daljša ali če se tako dovoljenje s pravnomočno 
odločbo odvzame, se tistemu, ki je dovoljenje imel, 
odvzame orožje. Orožje se odvzame tudi, če tisti, 
ki je imel dovoljenje, umre in če dedič v teku enega 
meseca po zapustnikovi smrti ne dobi dovoljenja 
za posest in nošenje orožja ali če podedovanega 
orožja v tem roku ne proda kaki osebi, ki ima do
voljenje za posest in nošenje orožja. *

Za orožje, ki se odvzame po določbah pred
njega odstavka, se plača odškodnina po ceniku, kt 
ga predpiše Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

Odvzeto orožje postane splošno ljudsko pre
moženje v upravi okrajnega ljudskega odbora.
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III. Kazenske določbe
»

12. člen

Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaz
nijo do 5000 dinarjev ali s kaznijo odvzema prosto
sti do 30 dni, kolikor dejanje ni sodno kaznivo:

1. kdor brez dovoljenja pristojnega organa na
bavi, ima ali nosi orožje;

2. kdor proda ali posodi orožje, za katero ima 
dovoljenje za nabavo, posest in nošenje, osebi, ki 
nima dovoljenja za nabavo, posest in nošenje ta
kega orožja.

Orožje, s katerim je storjen prekršek po prej
šnjem odstavku, se odvzame brez odškodnine v 
korist splošnega ljudskega premoženja in pride v 
upravo okrajnega ljudskega odbora.

Upravni kazenski postopek za te prekrške vodi 
poverjenik za notranje zadeve okrajnega ljudskega 
odbora po določbah odloka o prekrških z dne 18. 
julija 1949.

13. člen

Kdor nabavlja, prodaja, ima ali nosi orožje, 
katerega nabava, posest in nošenje ni dovoljeno, 
stori kaznivo dejanje in se kaznuje z odvzemom 
prostosti od šestih mesecev do enega leta ali z 
odvzemom prostosti s prisilnim delom do enega 
leta in z zaplembo tega orožja.

IV. Prehodne in končne določbe

14. člen

Imetnik orožja, ki nima dovoljenja za posest 
in nošenje tega orožja po dosedanjih predpisih, 
mora. v dveh mesecih po tem, ko dobi ta odlok 
veljavo, prijaviti orožje poverjeništvu za notranje 
zadeve okrajnega 'ljudskega odbora, v katerega 
območju prebiva. V istem' roku lahko prosi za do
voljenje za posest in nošenje tega orožja.

Če taka oseba ne prosi pravočasno za dovo
ljenje ali se njena prošnja zavrne, mora oddati 
orožje pristojnemu poverjeništvu za notranje za
deve v roku, določenem v prednjem odstavku, ozi
roma takoj po prejemu odločbe, s katero se proš
nja za izdajo dovoljenja zavrne. Taki osebi se da 
za odvzeto orožje odškodnina po 11. členu tega 
odloka.

15. člen

Dovoljenja za posest in nošenje orožja, ki so 
bila izdana po dosedanjih predpisih, prenehajo ve
ljati 30. septembra 1951. ne glede na to, za koliko 
časa so bila izdana. Kdor ima tako dovoljenje, 
lahko v tem roku prosi za podaljšanje dovoljenja 
po določbah tega odloka.

Osebam iz prednjega odstavka, ki ne zaprosijo 
pravočasno za podaljšanje dovoljenja ali ki jim je 
prošnja zavrnjena, se odvzame orožje in da od
škodnina po 11. členu tega odloka.

17. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:

1. odredba o posesti in nošenju orožja z dne 
30. decembra 1945 Poverjeništva PN OO za Sloven
sko Primorje (Uradni list PPN OO štev. 4/46);

2. uredba o posesti in nošenju orožja «z dne
1. marca 1946 Oblastnega narodnega odbora za 
Istro, oddelka za notranje zadeve (Uradni list O b
lastnega NO za Istro štev. 5/46).

18. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

K o p e r ,  14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Medica 1. r. Mario Abram 1. r.

22.

Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in O b
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja 
Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O GOSPODARSKIH PODJETJIH INVALIDSKIH 

ORGANIZACIJ

1. člen

Organizacije vojaških invalidov v Istrskem 
okrožju smejo imeti lastna proizvajalna in trgov
ska podjetja ter podjetja, ki se bavijo s storitvami 

f  za plačilo.

Ta podjetja poslujejo po istih načelih, kakor 
gospodarska podjetja ljudskih odborov. Upravljajo 
jih delovni kolektivi po predpisih odloka o uprav
ljanju gospodarskih podjetij po delovnih kolektivih 
z dne 3. februarja 1951.

2. člen

Invalidska podjetja praviloma ne plačajo dav
ka od dohodka.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora srnje na predlog svojega poverjenika za fi
nance odrediti, da plačajo invalidska podjetja da
vek od dohodka v določenem odstotku, ki gre v 
proračun okrajnega ljudskega odbora za izvrševa
nje njegovih komunalnih nalog.

16. člen 3. člen

ko pre
ora.

Natančnejše določbe za izvajanje tega odloka Gospodarska podjetja invalidskih organizacij
predpiše Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud- ustanovijo tiste invalidske organizacije, ki sč> po 
skega odbora. svojih pravilih (statutih) za to pooblaščene.
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4. člen

Odobritev za ustanovitev gospodarskih podje
tij invalidskih organizacij da Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora, če ustanovi 
podjetje glavni odbor Zveze vojaških invalidov, ozi
roma izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora, 
če ustanovi podjetje okrajni odbor Zveze vojaških 
invalidov.

Odobritev za ustanovitev podjetja se odkloni, 
če je predlog o ustanovitvi podjetja v nasprotju z 
nalogami, ki jih postavlja gospodarski plan.

Zoper odločbo, s katero izvršilni odbor okraj
nega ljudskega odbora odreče odobritev, ima organ 
invalidske organizacije pravico pritožbe na Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

5. člen

Gospodarsko podjetje invalidske organizacije 
je pravna oseba in jamči za svoje obveznosti s pre
moženjem, ki mu je dano v upravo.

6. člen

Organizacija podjetja, celolen način dela in 
finančnega poslovanja se določita s pravili pod
jetja. Pravila predpiše organ invalidske organiza
cije, ki podjetje ustanovi. Javni organ, ki je pristo
jen za odobritev ustanovitve podjetja, potrdi obe
nem tudi njegova pravila.

7. člen

Vsako gospodarsko podjetje invalidske orga
nizacije mora biti registrirano in pridobi lastnost 
pravne osebe šele z registracijo.

Register gospodarskih podjetij invalidskih or
ganizacij, katerih ustanovitev odobri Izvršilni odbor 
Istrskega okrožnega1 ljudskega odbora, vodi pover
jeništvo za finance Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora, register ostalih gospodarskih podjetij inva
lidskih organizacij pa vodita okrajni poverjeništvi 
za finance, vsako za svoje območje.

8. člen

Gospodarska podjetja invalidskih organizacij 
so pod upravnim operativnim vodstvom določenega 
organa invalidske organizacije.

Kateri organ bo vodil podjetje in kakšno bo 
medsebojno razmerje med tem organom in podje
tjem, se določi v pravilih organizacije in vnese tudi 
v pravila podjetja.

9. člen

Katero premoženje bo upravljajo podjetje ter 
kako bo upravljalo to premoženje in z njim razpo
lagalo, določi organ, ki ustanovi podjetje. To se 
utrdi v pravilih podjetja.

Premoženje, ki se da podjetju v upravo, se se
stoji iz osnovnih sredstev, obratnih sredstev, amor
tizacijskega sklada in sklada vodstva podjetja.

10. člen

Gospodarska podjetja invalidskih organizacij se 
vključijo v okvir gospodarskih planov tistih javnih 
organov, v katerih pristojnost spadajo po svojem 
pomenu; pristojnim javnim organom morajo dajati 
potrebne podatke za planski in operativni razvid.

LETO v  - ST. 5

Svoj gospodarski plan predložijo svojemu operativ
nemu upravnemu voditelju.

11. člen

Javni organi, ki sestavljajo načrte o porazdelitvi 
industrijskega in uvoženega blaga, morajo uvrstiti 
gospodarska podjetja invalidskih organizacij v svoj 
načrt razdelitve.

12. člen

Nadzorstvo organa invalidske organizacije nad 
poslovanjem podjetja se uredi s pravili organizacije 
in s pravili, podjetja.

Javni organ, ki je odobril ustanovitev podjetja, 
mora najmanj enkrat letno opraviti revizijo pod
jetja* da se ugotovi:

1. ali podjetje pravilno posluje;
2. kako podjetje izvaja proizvodni oziroma de

lovni plan in postavljene naloge;
3. kakšni sta finančno poslovanje in računo

vodska! služba.
13. člen

Predpisi odredbe o gospodarskih podjetjih ljud
skih odborov (Uradni list štev. 4-29/49), se uporab
ljajo smiselno tudi za gospodarska podjetja, inva
lidskih organizacij, kolikor niso v nasprotju s lem 
odlokom. To velja zlasti za predpise o vsebini pra- f  
vil podjetja, o načinu registracije in o vodstvu regi
strov.

14. člen

Podrobnejša navodila za izvajanje tega odloka 
izda Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.

15. člen

Gospodarska podjetja invalidskih organizacij, 
ki že obstajajo, morajo prilagoditi svoja pravila in 
poslovanje predpisom tega odloka ter morajo bili 
registrirana do 1. septembra 1951.

16. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

K o p e r ,  14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Medica I. r. Mario Abram I. r.

23.
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na r 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom i 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in Ob
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja 
Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O VKNJIŽBI LASTNINE NEPREMIČNIN, KI SO 

SPLOŠNO LJUDSKO PREMOŽENJE

1. člen

Nepremičnine ljudskih odborov, njihovih uradov, 
zavodov in gospodarskih podjetij, se vknjižijo v

zemljiško k 
kaže Iastnii 
sko premož 
upana upra 

Vsaka : 
mora vpisal

V izjem 
šilni odbor 
z odločbo d 
neposredno

Kot org 
navedenih n 
njihovi uradi

Laslnins 
ne, s katero 
nina splošne 
listine, s kat 
upravni orgč

Če je ne 
nje ljudskegč 
gospodarske 
občin, popra 
vknjižbo v sn

Če neprt 
nje ljudskega 
gospodarske 
mičnina spio;

a) če je 
premoženje i 
pristojnih javi 
oziroma odio

b) če je 
premoženje n 
godbo, skleni

Morske le 
odloku.

Izvršilni c 
odbora je poi 
pise za izvaja

Ta odlok ; 
nem listu.

K o p e r ,  :

Tajnik: 

Erminjo Medic<
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Ibram 1. r.

:da ]A na 
: odlokom 
rje in Ob~ 
>47, izdaja

, KI SO 

JE

ih uradov, 
knjižijo v

zemljiško knjigo in v vse knjige, s katerimi se do
kaže lastnina na nepremičninah, kot splošno ljud
sko premoženje ter se navede organ, ki mu je za
upana uprava tega premoženja (upravni organ).

Vsaka sprememba glede upravnega organa se 
mora vpisati v zemljiške oziroma druge knjige.

2. člen

V izjemnih in posameznih primerih sme Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
z odločbo dovoliti, da se vknjiži lastninska pravica 
neposredno na upravni organ.

3. člen

Kot organ za upravo v 1. členu tega odloka, 
navedenih nepremičnin se štejejo ljudski odbori, 
njihovi uradi, zavodi i« gospodarska podjetja.

4. člen

Lastninska pravica se vknjiži na podlagi listi
ne, s katero se zanesljivo dokaže, da je nepremič
nina splošno ljudsko premoženje, in ina podlagi 
listine, s katero se pristojni javni organ odredi kot 
upravni organ.

5. Člen

Ce je nepremičnina že vknjižena kot premože
nje ljudskega odbora, njegovega urada, zavoda ali 
gospodarskega podjetja, ali kot premoženje bivših 
občin, popravi zemljiškoknjižno sodišče uradoma 
vknjižbo v smislu 1. člena tega odloka.

6. člen

Če nepremičnina še ni vknjižena kot premože
nje ljudskega odbora, njegovega urada, zavoda ali 
gospodarskega podjetja, se dokaže, da je nepre
mičnina splošno ljudsko premoženje, takole:

a) če je nepremičnina postala splošno ljudsko 
premoženje na podlagi sodne sodbe ali odločbe 
pristojnih javnih organov — s pravnomočno sodbo 
oziroma odločbo;

b) če je nepremičnina postala splošno ljudsko 
premoženje na podlagi pogodbe —i s pismeno po
godbo, sklenjeno med strankami.

7. člen

Morske ladje se štejejo za nepremičnine po tem 
odloku.

8. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora je pooblaščen, da izda natančnejše pred
pise za izvajanje tega odloka.

■ . .  .
9. člen

Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

K o p e r ,  14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Međica L r. Mario Abram I. r.

24.

Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in Ob
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja 
Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O NADALJNJI DOPOLNITVI ODLOKA O JAVNI 

ARBITRAŽI

1. člen

8. členu odloka o javni arbitraži z dne 16. janu
arja 1950, spremenjenemu z odlokom o spremem
bah in dopolnitvah odloka o javni arbitraži z dne
4. junija 1950 (Uradni list štev. 9-42/50) se dodaja 
novi, tretji odstavek, ki se glasi:

»Spore do 25.000 dinarjev pred okrožno javno 
arbitražo rešuje en sam arbiter, razen če predsed
nik okrožne javne arbitraže glede na važnost spora 
ne smatra, da mora spor reševati arbitražni svet.«

2. člen

Ta odlok stopi takoj v veljavo.

K o p e r ,  14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Medica 1. r. Mario Abram 1. r.

25.

Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
ter v zvezi z 2. členom odloka o razlastitvi z dne 
14. novembra 1948, izdaja Istrski okrožni ljudski 
odbor M '■ i-;Mi i

O D L O K

o razglasitvi graditve skladišča podjetja »Koiarsko 

trgovinsko poduzeće Buje« v Umagu za obče

koristno delo

1. člen

Graditev skladišča podjetja »Kotarsko trgovin
sko poduzeće Buje« v Umagu se razglaša za nujno 
občekoristno delo ter se dovoljuje razlastitev za 
njo potrebnih nepremičnin.

fr •.. ....
2. člen

Obseg zemljišč, ki so potrebna za graditev, 
omenjeno v 1. členu tega odloka, je natančneje 
razviden iz situacijskega narisa, ki je priložen temu 
odloku in je njegov sestavni del.
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3. člen

Ta odlok stopi takoj v veljavo.

Koper, dne 14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Medica I. r. Mario Abram 1. r.

26.
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
ter v zvezi z 2. členom odloka o razlastitvi z dne 
14. novembra 1948, izdaja Istrski okrožni ljudski 
odbor

O D L O K

o razglasitvi graditve garaže in upravnega poslopja 
podjetja »Kotarsko auto - poduzeće« v Umagu 1er 
stanovanjske hiše v Umagu za občekoristno delo

1. člen

Graditev garaže in upravnega poslopja pod
jetja »Kotarsko auto - poduzeće« v Umagu ter sta
novanjske hiše v Umagu se razglaša za nujno obče
koristno delo ter se dovoljuje razlastitev za njo 
potrebnih nepremičnin.

2i člen

Obseg zemljišč, ki so potrebna za graditev, 
omenjeno v 1. členu tega odloka, je natančneje raz
viden iz situacijskega narisa, ki je priložen temu 
odloku in je njegov sestavni del.

3. člen

Ta odlok stopi takoj v veljavo.

Koper, dne 14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Medica 1. r. Mario Abram 1. r.

27.
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Sjlovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
ter v zvezi z 2. členom odloka o razlastitvi z dne 
14. novembra 1948, izdaja Istrski okrožni ljudski 
odbor

O D L O K

o razglasitvi graditve samskega doma Rudnika 
črnega premoga v Sičovljah za občekoristno delo

1. člen

Graditev samskega doma Rudnika črnega pre
moga v Sičovljah se razglaša za nujno občekoristno 
delo ter se dovoljuje razlastitev za njo potrebnih 
nepremičnin.

2. člen

Obseg zemiljišč, ki so potrebna za graditev, 
omenjeno v 1. členu tega odloka, je natančneje raz
viden iz situacijskega narisa, ki je priložen temu 
odloku in je njegov sestavni del.

3. člen

Ta odlok stopi takoj v veljavo.

Koper, dne 14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Medica 1. r. Mario Abram 1. r.

28.
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Sllovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
ter v zvezi z 2. členom odloka o razlastitvi z dne 
14. novembra 1948, izdaja Istrski okrožni, ljudski 
odbor

O D L O K

o razglasitvi graditve skladišča in odkupne baze 

Kmetijske zadruge v Strunjanu za občekoristno delo

1. člen

Graditev skladišča in odkupne baze Kmetijske 
zadruge v Strunjanu se razglaša za nujno obče
koristno delo ter se dovoljuje razlastitev za njo 
potrebnih nepremičnin.

2. člen

Obseg zemljišč, ki so potrebna* za  ̂graditev, 
omenjeno v 1. členu tega odloka, je natančneje raz
viden iz situacijskega narisa, ki je priložen temu 
odloku in je njegov sestavni del.

3. člen

Ta odlok stopi takoj v veljavo. *

Koper, dne 14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Medica I. r. Mario Abram I. r.

29.
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN O O  za Slovensko Primorje lin 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor sledeče

IZPREMEMBE IN DOPOLNITVE

poslovnika Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
in njegovega Izvršilnega odbora z dne 29. junija 
1948.

SLETO V. .  i
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1. člen

Naslov pred 6. členom se izpremeni in se 
glasi:

»Predsedstvo Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.«

Prav tako se v nadaljnjem besedilu Poslovnika 
besede »delovno predsedstvo« nadomestijo z be
sedami »Predsedstvo Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora«.

2. člen

6., 7. in 8. člen se izpremeni jo in se glasijo:

»6. člen

Predsedstvo Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora sestavljajo predsednik, njegov namestnik in 
tajnik.

Predsedstvo se izvoli za poslovno dobo ljud
skega odbora, ta pa lahko vsak čas razveže vse 
ali posamezne člane Predsedstva in izvoli nove.

7. člen

Predsedstvo Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora razpisuje volitve za svoj in za nižje ljudske 
odbore.

Med zasedanji Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora daje dovoljenje, da se proti odborniku Istr
skega okrožnega ljudskega odbora začne kazenski 
pregon ali da se mu odvzame prostost; skrbi za 
instruktažo nižjih ljudskih odborov.

8. člen

Predsednik vodi zasedanje ljudskega odbora. 
Med zasedanjem opravlja vse zadeve, ki so zve
zane z vodstvom ljudskega odbora. Zlasti skrbi za 
pripravo in za sklicanje zasedanja, ter za objavo 
sklepov zasedanja, zasleduje izvajanje sklepov in 
skrbi za redni potek dela komisij ljudskega odbora. 
Ima tudi pravico predlagati disciplinski postopek 
zoper člane ljudskega odbora in njegovega Izvr
šilnega odbora.

Predsednikov namestnik podpira predsednika 
pri njegovem delu in ga nadomestuje, če je zadržan 
ali mu iz kakršnegakoli vzroka preneha mandat.

Tajnik vodi zapisnik o sejah zasedanj.«

3. člen

14. člen se izpremeni in se glasi:

»Zasedanja Istrskega okrožnega ljudskega od
bora sklicuje Predsedstvo Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora najmanj 10 dni v naprej, tako da 
so pismena vabila odbornikom vročena najpozneje 
šest dni pred zasedanjem.«

4. člen

Kjer govori besedilo Poslovnika o »poverjeni
kih« se izpremeni in se glasi: »poverjeniki oziroma 
predsedniki svetov«. Kjer pa govori besedilo o od
delkih oziroma komisijah, se izpremeni in se glasi: 
»poverjeništva oziroma sveti.«

5. člen

Drugi odstavek 30. člena se izpremeni in se 
glasi:

»Odborniku se ne sme odvzeti prostost, niti 
se ne sme zoper njega začeti kazenski postopek 
brez odobritve Istrskega okrožnega ljudskega od
bora, ali ako ta ne zaseda, brez začasne odobritve 
Predsedstva, razen Če se zaloti pri zločinu. Po po
ročilu Predsedstva Istrski okrožni ljudski odbor v 
stvari dokončno odloči.«

6. člen

Za 53. členom se vstavi novi, 53. a člen, ki se 
glasi:

»Svete vodijo predsedniki, ki so člani Izvršil^ 
nega odbora, po smernicah in navodilih Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora ter njegovega Izvršil
nega odbora.

Ljudski odbor določi število članov posamez
nih svetov glede na potrebe sveta.

Člane sveta voli ljudski odbor v plenumu izmed 
strokovnjakov in drugih oseb, ki se zanimajo za 
odgovarjajočo stroko im so sposobni za delo na 
dotičnem področju.«

7. člen

54. člen se izpremeni in se glasi:

»Za neposredno vodstvo posameznih panog 
javne uprave ima Izvršilni odbor sledeča poverje
ništva in svete:

1. tajništvo;

2. svet za zakonodajo in izgradnjo ljudske ob
lasti;

3. gospodarski svet;

4. svet za kmetijstvo in gozdarstvo;

5. svet za industrijo, ribištvo in obrt;

6. svet za gradnje, komunalne zadeve in pro
met;

7. svet za blagovni promet, turizem in gostin
stvo;

8. poverjeništvo za zunanjo trgovino;

9. poverjeništvo za finance;

10. svet za zdravstvo in socialno skrbstvo;

11. svet za prosveto in kulturo;

12. poverjeništvo za delo;

13. poverjeništvo za pravosodje;

14. poverjeništvo za notranjo upravo.

Izvršilni odbor izda poslovnik za poslovanje 
poverjeništev in svetov.«

8. člen

Te izpremembe in dopolnitve stopijo takoj v 

veljavo.

Koper, dne 14. junija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Erminio Medica 1. r. Mario Abram 1. r.
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Objava
Istrski okrožni ljudski odbor, poverjeništvo za 

pravosodje, na osnovi 8. člena Odloka o ustano
vitvi Zbornice odvetnikov in prokuratorjev za istr
sko okrožje

ra  z p  is  u j e

rok za polaganje izpitov za prokuratorje v dneh
24. do 29. septembra 1951.

Izpit se bo vršil pred izpraševalno komisijo pri 
Višjem ljudskem sodišču v Kopru.

Izpit se opravlja ustno in pismeno.

Pismeno se opravlja izpit iz teh-le predmetov:

1. civilno pravo in civilni postopek,

2. kazensko pravo in kazenski postopek.

Usino se opravlja izpit iz teh-le predmetov:

1. splošna teorija države in prava,

2. nastanek, razvoj in pojem ljudske oblasti,

3. upravno pravo in zakonodaja Istrskega 
okrožja,

4. civilno pravo in civilni postopek,

5. kazensko pravo in kazenski postopek. 

Prošnje za pripustitev k izpitu morajo biti vlo

žene do 1. septembra 1951 pri izpraševalni komi

siji v pisarni Višjega ljudskega sodišča v Kopru.

Prošnji morajo biti priložene te-le listine:

1. Original izpričevala diplomskega izpita 'iz 
pravoznansiva,

2. potrdilo o izvršeni pripravniški praksi. 

K o p e r ,  dne 19. junija 1951,

U
LETO V.

■PREDPISI E 

LJUDSKI

30. Odredba 
za žrtve

i31. Pravilnik

30.

Na poc 
ga Ijudskec 
oblastilu Iz 
ljudskega o 
na področj 
Istrskega ol

o izpremei

Izdaja Istrski okrožni LO v  Kopru. — Uredništvo in uprava v  Kopru.
Tiskala tiskam^ »Jadran« v Kopru,

-Odgovorni urednik: Kolenc Črtomir,

2. člen ( 

da za žrtve 

list štev. 6-3

»Premoi 

vidaciji, posl 

izroči v upre

Gotovine 

prevzame po 

nega ljudske* 

mejo ljudski 

v upravo Iz vi 

skega odbor,

Ta odred
listu.

Koper, di

V. d. tajni 

Alfcrnz Dolhej
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V S E B I N A ; •

PREDPISI IZVRŠILNEGA ODBORA ISHRlSKEGA OKROŽNEGA 32. Praiviilniik za i'zvajanije odtoka o poselsti iin nošenju orožja. 
LJUDSKEGA ODBORA.

33. Cenik za določitev oöiäkoöniine iza oidlvzeito orožje.
30. Oidr-eidibia o spremembi odreldlbe o (li'tevi<Jaci j i Podpornega sklada

za žrtve faSizma. ZAPISNIK II. REDNEGA .ZASEDANJA IOLO Z DNE 3. FEBRiUARr

(31. Pravilnik o .postopku ilnivalbdijMSl ikoimisi’j. JA 1981.

•

Predpisi Izvršilnega odbora 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

30.

Na podlagi 1- člena odloka Istrskega okrožne
ga ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora za izdajanje odlokov in odredb 
na področju gospodarstva, izdaja Izvršilni odbor 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

ODREDBO I. Postopek

1. člen

Priglasitev, s katero se zahteva priznanje in
validskih pravic po odloku o vojaških invalidih, se 
poda pri Invalidski komisiji pri Svetu za zdravstvo 
in socialno skrbstvo Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora ali pa po okrajnem ljudskem odboru.

2. člen

Priglasitev osebe, ki zahteva, da jo priznajo 
za vojaškega vojnega invalida, mora vsebovati:

1. priimek, očetovo ime in ime;
2. čin in poklic;
3. leto in kraj rojstva;
4. datum, kdaj je vstopil v partizanske odrede 

oziroma- v narodno osvobodilno vojsko oziroma 
kdaj je bil mobiliziran v avstroogrsko ali italijan
sko vojsko;

5- katerega dne, meseca in leta je bil onespo
sobljen, od koga, v kateri borbi in kateri del telesa, 
na katerem položaju in kraju, oziroma kdaj je bil 
sprejet v bolnišnico;

6. kateri enoti je pripadal ob času onesposob- 
î jenja ;

7. ime in priimek nadrejenih vojnih starešin;
8. imena prič — vojnih tovarišev, katerim je 

znano, kdaj je bil onesposobljen;
9. stalno oziroma začasno bivališče.
Osebe izven sestava partizanskih odredov ozi

roma narodno osvobodilne vojske ali kake druge

o izpremembi odredbe o likvidaciji Podpornega 

sklada za žrlve fašizma

1. člen

2. člen odredbe o likvidaciji Podpornega skla

da za žrtve fašizma z dne 23. marca 1950 (Uradni 

list štev. 6-34/50) se izpremeni in se glasi:

»Premoženje sklada, ki ostane po končani lik

vidaciji, postane splošno ljudsko premoženje in se 

izroči v upravo ljudskim odborom.

Gotovino, vrednostne papirje in dragocenosti 

prevzame poverjeništvo za finance Istrskega okrož

nega ljudskega odbora. Drugo premoženje prevza

mejo ljudski odbori, katerim to premoženje dodeli 

v upravo Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud

skega odbora.«

2. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 26. julija 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Julij Beltram 1- r.

31.

Na osnovi 36. člena odloka o vojaških invalidih 
z dne 4. junija 1950. izdaja Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora

PRAVILNIK 

o postopku invalidskih komisij
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vojske, morajo v priglasitvi navesti, v kateri borbi 
so bile onesposobljene (zaseda, sovražna ofenziva 
in podobno) v kakšni službi in v kakšnih okoliščinah, 
ter tiste podatke iz prednjega odstavka tega člena, 
ki se na nje nanašajo.

Osebe, ki izvajajo svojo pravico do podpore 
in varstva od padlih, morajo podati priglasitev s 
podatki iz prvega odstavka tega člena za padlega, 
umrlega alï pogrešanega. Poleg tega morajo te 
osebe priložiti še tele podatke:

Svoj priimek, očetovo ime in ime; poklic, dan, 
leto in 'kraj rojstva, stalno oziroma začasno biva
lišče z natančnejšim naslovom!, podatke o rodbin
skem in premoženjskem stanju in o svojem sorod
stvu ali razmerje do padlega, umrlega ali pogre
šanega.

3. člen

Če razpolaga priglasilee 's pismenimi dokazi o 
dejanskih okoliščinah iz drugega člena tega pra
vilnika, jih mora priložiti priglasitvi.

Priglasitvi je treba priložiti tudi potrdilo, izdano 
od okrajnega ljudskega odbora, da ni ovir iz 5. 
člena odloka o Vojaških invalidih, kakor tudi dokaz 
o dnevu, mesecu in letu rojstva, za vse osebe, pri 
katerih je določena starost pogoj za priznanje in
validskih pravic.

4. člen

Ko okrajni ljudski odbor prejme priglasitev, 
mora preskrbeti vse dokaze, ki so1 potrebni za pra
vilno rešitev zadeve, kolikor niso že priloženi, po
tem pa poslati zadevo Invalidski komisiji pri Svetu 
za zdravstvo in socialno skrbstvo Istrskega okrož
nega ljudskega odbora-

5. člen

Ko Invalidska komisija prejme priglasitev, bo
disi neposredno od priglasilca ali pa po okrajnem 
ljudskem odboru, mora prav tako preskrbeti do
kaze, ki so potrebni za pravilno rešitev zadeve, 
kolikor niso že priloženi. Potrebni dokazi se pre
skrbijo neposredno ali pa po okrajnem ljudskem 
odboru.

6. člen

Pri odločanju o invalidskih pravicah upošteva 
Invalidska komisija v prvi vrsti listine vojaških enot, 
poveljstev in ustanov, nato pa druge javne listine 
in ostala dokazila.

Ali naj se neka dejanska okoliščina šteje za 
dokazano, presoja Invalidska komisija po prostem 
prepričanju.

7. člen

Na podlagi zbranih dokazov izda Invalidska 
komisija odločbo, s katero prizna prosilcu invalid
ske pravice po odloku o vojaških invalidih ali pa 
zavrne njegovo zahtevo.

V vsaki odločbi morajo biti navedeni dokazi, 
ocena teh dokazov in pouk o pravici do pritožbe.

Odločba se vroči prizadeti osebi.

8. člen

Zoper odločbo Invalidske komisije je dopustna 
pritožba na Višjo invalidsko komisijo pri Izvršilnem

odboru Istrskega okrožnega ljudskega odbora v 
tridesetih dneh po prejemu odločbe.

Pritožba se vloži pri Invalidski komisiji ali pri 
Višji invalidski komisiji.

9. člen

Invalidska komisija razglasi za pravomoćno 
svojo odločbo, proti kateri ni bila v danem roku 
vložena pritožba in pa odločbo, za katero je pri
zadeti izjavil, da se proti njej ne bo pritožil.

Svojo odločbo, proti kateri je vložena pritožba, 
pošiljia Invalidska komisija skupaj s pritožbo in 
spisi Višji invalidski komisiji-

Izjemoma pošlje Invalidska komisija po uradni 
dolžnosti Višji invalidski komisiji odločbo, s katero 
se v korist prizadete osebe dovoljuje revizija prav
nomočne odločbe s pravnim učinkom pred dnevom 
začetka revizijskega postopka (tretji odstavek 13. 
člena pravilnika), kakor tudi odločbo, s katero se 
prosilcu priznajo po odloku o vojaških invalidih 
invalidske pravice, katerih priznanje je bilo z od
ločbo Višje invalidske komisije v celoti odbito.

10. člen

Višja invalidska komisija presodi odločbo Inva
lidske komisije in jo glede na svoje ugotovitve po
trdi, razveljavi ali spremeni. Odločba višje invalid
ske komisije je lahko tudi v škodo prifožilca.

Če Višja invalidska komisija ugotovi, da dejan
ske okoliščine, ki bi mogle vplivati na rešitev za
deve, niso zadosti objašnjene, lahko vrne spise 
Invalidski komisiji, da postopek dopolni in dejan
ske okoliščine razjasni. Njene pripombe so za Inva
lidsko komisijo obvezne.

11. člen

Napake pri pisanju, računanju in druge očitne 
netočnosti v odločbi sme Invalidska komisija ob 
vsakem času sama popraviti.

12. člen

Ko postane odločba Invalidske komisije, s ka
tero se prizna pravica do invalidskih prejemkov, 
pravomoćna, odloča o vseh poznejših spremem
bah, ki vplivajo na večino invalidskih prejemkov, 
organ, ki je pristojen za plačevanje teh prejem
kov. Isti organ odloča tudi o izplačilu pogrebnih 
stroškov in o izplačilu neizplačanih invalidskih pre
jemkov umrlih koristnikov.

Izplačilni organ pošlje svojo odločbo prizadeti 
osebi, ki lahko zoper njo poda ugovor. ‘Ugovor se 
predloži v tridesetih dneh po prejemu odločbe in 
sicer se izroči osebno ali pošlje po pošti organu, 
pristojnemu za izplačilo. Če ta organ spozna, da je 
ugovor opravičen, lahko sam spremeni svojo od
ločbo, v nasprotnem primeru pa odstopi zadevo 
Invalidski komisiji v rešitev.

13. člen

Vojaški invalid, pri katerem nastopijo med uži
vanjem invalidskih pravic take spremembe v stop
nji invalidnosti, ki bi lahko vplivale na višino inva
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lidsk'ih prejemkov, predloži o tem priglasitev Inva
lidski komisiji. Na podlagi te priglasitve se izvrši 
pregled vojaškega invalida in se glede na ugotov
ljeni rezultat določi skupina in odstotek nezmož
nosti ter znesek invalidskih prejemkov.

Prav tako se ravna tudi v primeru, če je bila 
prosilcu odbita zahteva za priznanje invalidskih 
pravic zaradi premajhnega odstotka nezmožnosti, 
pa se pri njem ugotovljeno stanje rane, poškodbe, 
pohabe oziroma bolezni pozneje poslabša.

Naknadno priglasitev lahko podajo tudi druge 
osebe, iki preje niso imele pogojev za priznanje 
invalidskih pravic, če te pogoje naknadno izpolnijo.

Če gre za odvzem invalidskih pravic zaradi 
okoliščin, ki so nastopile po pravnomočnosti od
ločbe, odloča o tem Invalidska komisija prve stop
nje Po predlogu izplačilnega organa ali po uradni 
dolžnosti.

14. člen

Po pravomoćnosti odločbe o invalidskih pra
vicah se postopek lahko obnovi na predlog priza
dete osebe ali po uradni dolžnosti.

Predlog za obnovo postopka se poda pri Inva
lidski komisiji, ki o njem odloči.

Obnova postopka se sme dovoliti samo, če 
so okoliščine, ki se navajajo v predlogu, take, da 
bi se na njihovi podlagi mogle priznati invalidske 
pravice, če bi bile dejansko ugotovljene.

Invalidske pravice na podlagi odločbe, izdane 
v obnovljenem postopu, tečejo od dne uvedbe po
stopka.

15. člen

Revizija pravnomočne odločbe o invalidskih 
pravicah se lahko izvrši na predlog prizadete osebe 
ali po uradni dolžnosti.

O predlogu za revizijo odloča tista komisija, 
ki je izdala pravnomočno odločbo.

Odločba, ki se izda v revizijskem postopu, ima 
pravni učinek praviloma od dneva začetka revizij
skega postopka, le tedaj, če sta bila odlok in pra
vičnost huje kršena, se sme odločiti, da ima od
ločba pravni učinek tudi po tem dnevu ali od dneva 
prejšnje odločbe.

II. Sestava invalidskih komisij

16. člen

Invalidski komisiji, tako prvostopna, kakor 
višja, odločata v svetih treh članov, od katerih mora 
biti v vsaki komisiji vsaj en pravnik.

III. Prevedbe

V . člen

Z odločbo o prevedbi oseb, ki imajo pravica 
do invalidskih prejemkov po odloku o vojaških in
validih, se reši poleg vprašanja invalidskih prejem
kov tudi vprašanje priznanja drugih vrst varstva 
pa odločbah odloka o vojaških invalidih

Odločbe o prevedbi so izvršne. Invalidska 
komisija prve stopnje sine svojo odločbo spreme
niti, če puda prizadeta oseba upravičen ugovor.

18. člen

Ustrezno določbam odloka o vojaških invali
dili in tega pravilnika postopa invalidska komisija 
tudi v primerih, ko gre za prevedbe osebnih inva
lidov a!i drugih oseb z začasno zmanjšane- prido
bitno zmožnostjo, če se njihova zmanjšana prido
bitna sposobnost pri poznejšem predlogu ponovno 
ugotovi

IV Končna določba

19. člen

la  pravilnik velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 26. julija 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Julij Belfram 1 r.

ŠfftAN

32.

Na podlagi 4. in 16. člena odloka o posesti in 
nošenju orožja z dne 14. juniia 1951 izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega Imdskega odbora

PRAVILNIK

za izvajanje odloka o posesti in nošenju orožja

I. Splošne določbe

1. člen

Orožjfe lahko nabavi, ima ali nosi lahko le 
tisti, ki ima za to dovoljenje pristojnega organa 
notranje uprave.

Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje orožja 
se lahko izda:

al za vse vrste lovskih pušk na šibre;
b) za lovske puške na kroglo, ki so izvirno iz

delane za lovske namene;

c) za vojaške puške, predelane v lovske puške;
d) za vse vrste lovskih pušk floberfovk;
e) za navadne, avtomatične in polavfomafične 

samokrese in pištole;
f} za vojaško strelno orožje (puške in avtoma

tično orožje);
g) za vse vrste hladnega orožja, izvzemši tisto, 

ki se lahko uporablja pri napadu in ki se lahko 
nosi skrito kot na primer bodala, bajoneti v pali
cah, trirezni meči, handžarji, bokser ji, železne pa
lice in podobno orožje.

Če je dvomljivo, ali se za tako orožje lahko 
izda dovoljenje, odloči Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

2. člen

Dovoljenje za nabavo orožja oziroma orožni 
list ni potreben:

a) za puške na vzmet in za puške na stisnjeni 
zrak;

b) za orožje, ki je toliko pokvarjeno, da se s 
popravilom ne da več usposobiti za svoj namen;
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c) za orožje umetniške ali zgodovinske vred
nosti; za tako orožje velja orožje, ki se ne upo
rablja, ampak hrani le kot umetniška ali zgodovin
ska posebnost;

d) za orožje, ki ga uporabljajo strelske družine.
Za orožje, ki ne spada pod točko c) in se hrani

le kot predmet osebne ali rodbinske vrednosti, je 
potreben orožni list za posest orožja.

3. člen

Orožje, ki ga uporabljajo strelske družine, mo
ra biti spravljeno in zavarovano na način, ki ga 
predpiše poverjenik za notranje zadeve okrajnega 
ljudskega odbora.

4. člen

Osebe, ki imajo po naravi svoje službe pravico 
ali dolžnost imeti in nositi orožje, morajo imeti za 
nabavo takega orožja dovoljenje, za posest m 
nošenje orožja pa orožni list.

Izvzeti so pripadniki narodne zaščite, kolikor 
imajo in nosijo orožje po predpisih svoje službe.

5. člen

Imetnik orožnega lista mora čuvati orožje tako, 
da ne pride v roke neupravičenim osebam in rav
nati z njim tako, da ne ogroža varnosti ljudi.

II. Dovoljenje za nabavo orožja

6. člen

Dovoljenje za nabavo orožja se izda fizični 
osebi, če izpolnjuje pogoje za dosego orožnega 
lista. Dovoljenje za nabavo orožja se izda tudi 
uradu, zavodu, podjetju, zadrugi ali družbeni orga
nizaciji za nabavo službenega orožja.

Dovoljenje za nabavo orožja se izda največ 
za tri mesece. V tem roku lahko tisti, ki je dobil 
dovoljenje, nabavi le tisto orožje, za katero je bilo 
izdano dovoljenje.

Če so podani utemeljeni razlogi, se lahko do
voljenje enkrat podaljša z veljavnostjo nadaljnjih 
treh mesecev.

V dovoljenju je treba označiti vrsto, model in 
kaliber orožja, za katero se izda dovoljenje.

III. Dolžnosti imetnika dovoljenja za nabavo orožja

7. člen

Kdor je dobil dovoljenje za nabavo orožja, 
mora v osmih dneh po nabavi orožja vložiti pri 
poverjeništvu za notranje zadeve okrajnega ljud
skega odbora, v območju katerega prebiva, proš
njo, da se mu izda orožni list za nabavljeno orožje^

V roku, predpisanem v prvem odstavku tega 
člena mora priglasiti nabavo orožja tudi urad, za
vod, podjetje, zadruga ali družbena organizacija.

8. člen

Kadar se nabavi orožje pri javnem podjetju za 
promet z orožjem, mora kupec izročiti dovoljenje 
podjetju. Če tisti, ki ima dovoljenje za nabavo 
orožja nabavi orožje od zasebnika, mora temu po

kazati dovoljenje, ta pa mora na dovoljenju potr
diti, da je odsvojil orožje.

IV. Orožni list

9. člen

Orožni list upravičuje posest in nošenje ali samo 
posest orožja na ozemlju Istrskega okrožja in velja 
le za orožje, za katero je bil izdan.

V orožnem listu mora biti navedena vrsta, mo
del, kaliber in številka orožja.

Za dvoje ali več orožij istega lastnika se lahko 
izda en orožni list.

Zaradi pomanjkanja lovskega orožja in olaj
šanja lova, se Jahko izda za eno lovsko strelno 
orožje več orožnih listov, s katerimi se dovoli po
sest in nošenje istega orožja razen lastniku še dru
gim; osebam.

Orožni list se izda le fizični osebi in se glasi 
na ime tistega, ki mu je bil izdan.

Za izgubljeni orožni l'st se duplikat ne more 
izdati, dokler izgubljeni orožni list v Uradnem listu 
ni preklican kot neveljaven.

V. Dolžnosti imetnika orožnega lista

10. člen

Kdor nosi orožje, mora imeti orožni list pri 
sebi ter ga pokazati na zahtevo organom, ki so 
upravičeni legitimirati.

11. Člen

Imetnik orožnega lista, ki se stalno preseli v 
drug okraj, mora pred preselitvijo priglasiti odse
litev poverjeništvu za notranje zadeve, najpozneje 
v 14 dneh po preselitvi pa mora priglasiti priselitev 
poverjeništvu za notranje zadeve okrajnega ljud
skega odbora, v katerega območje se preseli.

12. člen

Kdor je izgubil orožje ali je prišel na kak drug 
način ob orožje, mora to v treh dneh priglasiti po
verjeništvu za notranje zadeve, ki je izdalo orožni 
list, če se je pa preselit ali orožje izgubil v drugem 
kraju, pa tudi poverjeništvu za notranje zadeve, ki 
je pristojno za ta kraj.

13. člen

Lastnik orožnega lista lahko orožje odsvoji 
samo tistemu, ki ima dovoljenje za nabavo tega 
orožja. Odsvojitev orožja mora priglasiti v osmih 
dneh poverjeništvu za notranje zadeve, pri katerem 
je orožje registrirano. Obenem mora oddati orožni 
list.

VI. Priglasitev smrti imetnika orožnega lista

14. člen

Če imetnik orožnega lista umre, morajo ožji 
sorodniki umrlega oziroma tisti, ki ima orožje sprav
ljeno, v petih dneh priglasiti poverjeništvu za no
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Če pravni naslednik v tridesetih dneh po smrti 
imetnika orožnega lista odsvoji orožje nekomu, ki 
ima dovoljenje za nabavo tega orožja, ali če dobi 
sam orožni .list za to orožje, se oddano orožje 
izroči kupcu oziroma pravnemu nasledniku, ki dobi 
orožni list za to orožje. V nasprotnem primeru se 
orožje odvzame s pravico do odškodnine.

VII. Priglasitev najdenega orožja

15. člen

Kdor je našel orožje, ga mora takoj izročiti 
najbližjemu poverjeništvu za notranje zadeve ali 
najbližji postaji narodne zaščite.

O izročitvi najdenega orožja se mora ž najdi
teljem sestaviti zapisnik, v katerega se vpišejo 
osebni podatki najditelja, čas in kraj najdbe ter 
vrsta, model, kaliber in številka najdenega orožja.

Najdeno orožje se vpiše v.register odvzetega 
in zaplenjenega orožja, v opombi pa se zabeležijo 
osebni podatki najditelja.

Za najdeno orožje veljajo sicer predpisi o naj
denih stvareh.

VIII. Postopek

a) Prošnja za dovoljenje za nabavo orožja — 

Prošnja za orožni list

16. člen

Prošnja za izdajo dovoljenja za nabavo orožja 
ali za orožni list se predloži poverjeništvu za no
tranje zadeve okrajnega ljudskega odbora, v ob
močju katerega prebiva tisti, ki prosi za dovoljenje 
ali za orožni list.

Prošnja mora vsebovati osebne podatke pro
silca in sicer: rodbinsko, očetovo in rojstno ime, 
datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev, stalno pre
bivališče in državljanstvo.

V prošnji za izdajo dovoljenja za nabavo oro
žja je treba označiti vrsto, model in kaliber orožja, 
v prošnji za orožni list pa vrsto, model, kaliber in 
številko nabavljenega orožja ter kdaj in od koga 
je bilo orožje nabavljeno.

Prošnji za orožni list je treba priložiti dovolje
nje za nabavo orožja s potrdilom tistega od kate
rega je bilo orožje nabavljeno.

Kdor potrebuje orožje zaradi izvrševanja služ
be, mora prošnji priložiti potrdilo ustanove, pri ka
teri je v službi, da mu je orožje potrebno.

Prošnji za dovoljenje za nabavo lovskega oro
žja ali za izdajo orožnega lista za tako orožje je 
treba praviloma priložiti potrdilo o članstvu v lov
ski družini.

17. člen

Kdor prosi za podaljšanje dovoljenja za nabavo 
orožja ali za podaljšanje orožnega lista, mora v
16. členu omenjena dokazila priložiti prošnji samo 
tedaj, če to poverjeništvo za notranje zadeve za
hteva.

Prošnji za podaljšanje orožnega lista je treba 
priložiti orožni list, za podaljšanje dovoljenja za 
nabavo orožja pa dovoljenje za nabavo orožja.

18. čler:

Tujemu državljanu, ki prebiva v Istrskem okro
žju se lahko izda dovoljenje za nabavo, posest in 
nošenje orožja, če dobijo lahko tudi prebivalci Istr
skega okrožja v njegovi državi tako dovoljenje.

Tuj državljan vloži prošnjo pri poverjeništvu za 
notranje zadeve okrajnega ljudskega odbora v ob
močju katerega prébiva.

Za prošnjo tujega državljana veljajo smiselno 
določbe 16. in 17. Člena.

Prošnjo tujega državljana predloži poverjeni
štvo za notranje zadeve z obrazloženim predlogom 
v odločitev Istrskemu okrožnemu ljudskemu od
boru, poverjeništvu za notranje zadeve.

Če je dvomljivo, ali obstoji reciprociteta glede 
izdajanja dovoljenj za nabavo, posest in nošenje 
orožja za pripadnike Istrskega okrožja v državi, 
kateri pripada tuj državljan, odloči o tem vprašanju 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.

b) Potrdilo o vloženi prošnji

19. člen

Poverjeništvo za notranje zadeve izda potr
dilo, da je bila prošnja vložena:

a) tistemu, ki je vložil prošnjo za podaljšanje 
orožnega lista;

b) tistemu, ki je vložil prošnjo za orožni list 
in priglasil, da je orožje nabavil na podlagi izda
nega dovoljenja za nabavo orožja;

c) tistemu, ki je vložil prošnjo za orožni lisi 
po 14. členu odloka o posesti in nošenju orožja.

Tako potrdilo opravičuje v primeru pod točko
a) do oosesti in nošenja orožja, v obeh drugih pri
merih pa le do posesti orožja, dokler o prošnji 
ni pravomoćno odločeno.

Potrdilo se odvzame, ko se stranki vroči novi 
ali podaljšani orožni list oziroma odločba, s katero 
se je prošnja zavrnila.

c) Odvzem orožnega lista

20. člen

V odločbi o odvzemu orožnega lista po 10. 
členu odloka o posesti in nošenju orožja se odredi, 
da mora lastnik orožje takoj oddati poverjeništvu 
za notranje zadeve, pri katerem mora biti orožje 
spravljeno, dokler ne postane odločba o odvzemu 
orožnega lista pravomoćna.

Če stranka ne odda orožja, se orožje odvzame 
po izvršilni poti.

Za oddano oziroma odvzeto orožje se izda 
potrdilo. V potrdilu morajo biti označeni: vrsta, 
model, kaliber in številka orožja ter rodbinsko in 
rojstno ime, poklic in naslov lastnika orožja.

Če se odločba o odvzemu orožnega lista raz
veljavi, se vrne oddano oziroma odvzeto orožje.
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d) Ocenitev vrednosti orožja in določitev 
odškodnine (protivrednosti)

21. člen

Ko je postala odločba o odvzemu orožnega 
lista pravnomočna, oikrajni ljudski odbor oddano 
oziroma odvzeto orožje lahko proda tistemu, ki 
ima dovoljenje za nabavo tega orožja. Proda se 
lahko tudi orožje, ki je bilo najdeno pa se lastnik 
v enem letu ni mogel ugotoviti.

Vojaško orožje, ki je bilo odvzeto, zaplenjeno 
ali najdeno, se pošlje pristojni okrajni upravi Na
rodne zaščite.

Če ima tisti, ki mu je biilo orožje odvzeto pra
vico do odškodnine, se mu ista izplača v znesku, 
ki ga določi komisija o ocenitvi orožja.

Za odvzeto vojaško orožje, ki je bilo pridob
ljeno brezplačno se ne da odškodnina.

22. člen

Odvzeto, zaplenjeno in najdeno orožje oceni 
komisija, ki jo imenuje okrožno poverjeništvo za 
notranje zadeve. Komisijo sestavljajo zastopniki 
lovske organizacije, notranje in finančne uprave.

23. člen

Vrednost orožja se določi v zneskih, ki ustre
zajo dejanski vrednosti orožja. Vrednost ne sme 
presegati najvišjih zneskov predpisanih v ceniku, 
izdanem po 11. členu odloka o posesti in nošenju 
orožja.

24. člen

Organ, ki je izdal odločbo o odvzemu orož
nega lista, izda bivšemu lastniku oziroma njegove
mu pravnemu nasledniku, ki ima pravico do od
škodnine, odločbo o odškodnini za oddano oziroma 
odvzeto orožje. Zoper to odločbo je dovoljena pri
tožba v osmih dneh na neposredno višji organ.

Odškodnino izplača na podlagi odločbe o od
škodnini, ki je postala pravnomočna, okrajni ljudski 
odbor.

25. člen

Izkupiček za zaplenjeno orožje, ki se proda, 
gre v korist okrajnega ljudskega odbora, za naj
deno orožje pa v korist tistega krajevnega oziroma 
mestnega ljudskega odbora, v katerega območju je 
bilo orožje najdeno.

26. člen

Določbe 20. do 24. člena tega pravilnika ve
ljajo smiselno tudi:

a) če se izda odločba, s katero se zavrne proš
nja za podaljšanje orožnega lista;

b) če se zavrne prošnja za izdajo orožnega
lista po 14. členu odloka o posesti in nošenju 
orožja; '

c) če se odvzame orožje imetniku, ki ni zaprosil 
za podaljšanje orožnega lista po 15. členu odloka 
o posesti in nošenju orožja;

d) če se odvzame orožni list ker je imetnik 
orožnega lista duševno zbolel;

e) če se odvzame orožje, ker je imetnik orož
nega lista umrl;

f) če se odvzame orožni ifist, ker je imetnik 
orožnega lista izgubil značaj uslužbenca, s katerim 
je združena pravica ali dolžnost imeti in nositi 
orožje in je imetnik orožnega lista obenem tudi 
lastnik orožja.

IX. Razvid o dovoljenjih za nabavo orožja, o orožnih 
listih, o odvzetem, zaplenjenem in najdenem orožju; 

obrazci za registre in druge tiskovine

27. člen

Zaradi evidence o izdanih dovoljenjih za na
bavo, posest in nošenje orožja in o odvzetem orožju 
vodijo poverjeništva za notranje zadeve okrajnih 
ljudskih odborov:

a) register izdanih dovoljenj za nabavo orožja;
b) register izdanih orožnih listov in
c) register odvzetega, zaplenjenega in najde

nega orožja.
28. člen

Obrazce za register in za druge tiskovine, ka
kor tudi potrebnejša navodila za izvajanje odloka 
o posesfi in nošenju orožja in tega pravilnika pred
piše okrožni poverjenik za notranje zadeve.

29. člen

Poverjeništvo za notranje zadeve Okrajnega 
ljudskega odbora mora sestaviti seznam oseb, ki 
so priglasile po 14. členu odloka o posesfi in no
šenju orožja orožje, za katero niso imele orožnega 
lista.

X. Kazenske določbe

30. člen

Z denarno kaznijo do 3000 dinarjev al: s kaznijo 
odvzema prostosti do enega meseca se kaznuje:

a) kdor ne priglasi preselitve po določbi 11. 
člena tega pravilnika;

b) kdor ne priglasi, da je orožje izgubil ali pa 
na kak drug način prišel ob orožje (12 člen);

c) kdor ne priglasi, da je odsvojil orožje, za 
katero ima orožni list (13 člen);

d) kdor je dolžan priglasiti smrt imetnika orož
nega lista, pa tega ni storil (14. člen);

e) kdor brez orožnega lista nosi orožje, za ka
tero ima orožni list;

f) kdor prekrši določbe 5. člena tega pravilnika.

31. Člen

Upravni kazenski postopek vodi in odloča na 
prvi stopnji poverjenik za notranje zadeve okraj
nega ljudskega odbora po določbah odloka o pre
krških z dne 18. julija 1949.

XI. Končna določba

32. člen

Ta pravilnik velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 26. julija 1951.

V. d. tajnika:

Alfonz Dolher 1. r.

Predsednik: 

Julij Beltram I- r.
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33.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena odloka 
o posesti in nošenju orožja z dne 14. junija 1951 
(Uradni list štev. 5/51) predpisuje Izvršilni odbor 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora sledeči

C E N I K

za določitev odškodnine za odvzeto orožje 

Î.

Za določitev odškodnine za odvzeto orožje se 
predpišejo tele cene:

Vrsta orožja: Cena v dinarjih:

Lovske puške navadne:
e n o c e v k a .................................  600
d v o c e v k a ..................................2.100

Lovske puške petelinike, z dvema 
ključema za navadni smodnik:
e n o c e v k a .............................\ .650
d v o c e v k a .............................3.300

Lovske puške peleiinke, s tremi 
ključi za navadni smodnik 
(Toplever):

e n o c e v k a ......................... .... , i .950
dvocevka be lg ijska .............. 4.200
dvocevka avstrijska,

boroveljska ........................  4.500
dvocevka — nemška sullska . 4.500

Lovske puške petefiflke — 
za brezdomni smodnik 
(Greener):

enocevka belgijska . . . .  2.100
enocevska avstrijska 

in n e m š k a ........................ 2.700
dvocevka belgijska navadna 
dvocevka, Bayard in belgijska 

boljših znaimk, kakor Jansen 
Frères, Jansen Fils, Àrmaff itd. 

dvocevka nemška navadna . . 
dvocevka nemiška, boljših 

znamk kakor Sauer, Gecco, 
Simson itd................................

5.400

6.000 do 
5.700

10.500

9.000

Lovske puške Hammerles, 
brezpefelinke:

enocevka, avstrijska in nemška 3.600
enocevka, belg ijska................... 2.550

Lovske puške Hammerles — 
sistema Anson Deley: 
dvocevka boroveljska, navadna 
dvocevka, nemška sullska 

kakor Sauer, Gecco, Simson
itd...........................................

dvocevka, belgijska, navadna 
dvocevka Bayard . . . .  
dvocevka, španska . . . .  
dvocevka, češka, Zbrojovka 
dvocevka, francoska Robust

Istega sistema, toda finejše 
izdelave:

dvocevka, boroveljska . . .

6.600 do 10.500

5.400 do 
6.750 do
7.500 do
7.500 do 

11.000
7.500 do

12.000
10.500 
12.000
10.500

10.500

9.000 do 15.000

dvocevka, nemška (Sauer,
Merkel, Steigleder itd.) . . . 24.000 do 30.000 

dvocevka, belgijska (Forgeron,
Lebeau, Jansen, Francote,
Àrmaff itd.) . . . . . . .  18.000 do 24.000

dvocevka, francoska (Dame,
Ideal) . .................................. 12.000 do 18.000

dvocevka, angleška (Scoi, W.
L. Hunuf i t d . ) ........................ 30.000 do 45.000

dvocevka, češka (Novotny) . . 12.000 do 18.000

Lovske puške Hammerles, 
sistem Holland:

dvocevka, nemška (Sauer,
Merkel, Simson, Sleigleder,
Sempert, Krieghoff itd.) . . 30.000 do 45.000

dvocevka, belgijska (Forgeron,
Lebeau, Francote, Armaff,
Jansen F ils ) ............................  36.000 do 60.000

dvocevka, francoska (Ideal) . 18.000 do 35.000
dvocevka, angleška, original

H o l l a n d .................................  75.000 „ 120.000
dvocevka, angleška, orig.nal

P u r d e y .................................  75.000 „ 120.000
dvocevka, angleška, original 

S c o t ......................................  62.500 „ 100.000

Lovske puške z naveznjenimi 
cevmi:

Bock puška, nemška (Sauer,
Merkel, Simson, BVS* Slei
gleder, Sempert in Krieghoff) 18.000 do 60.000

Bock puška, belgijska
(FN S a jv e ) ....................... 15.OOO do 50.000

Bock puška, belgijska, finejša 
(Forgeron, Francote, Lebeau 
Schollberg i t d . ) ...................  20.000 do 65.000

Lovske avtomatske puške:

belgijska F N .............................12.000
ameriška Remirtgton . . . .  12.000 
ameriška Winchester . . . .  13.000 
češka, Z b r o jo v k a ................... 9.000

Lovske puške, trocevke: 
petelinka, avstrijska,

borove ljska .............................9.OOO do 12.000
petelinka, n e m iš k a ...................  10.500 do 13.000
Hammerles, sistem Anson 

Deley, avstrijska, boroveljska 10.000 do 25.000
Holland, b e lg i js k a ..................  15.000 do 30.000
Holland, avstrijska................... 18.000 do 36.000
Holland, nem ška ....................... 24.000 do 60.000
Anson Deley, sislemov Sauer,

Merkel, Sempert in Krieghoff 12.000 do 38.000 
Anson Deley, belgijska . . . 12.000 do 20.000

Lovske karabinke, brez daljnogleda:

Manlicher — Schönauer . . . 15.000 
FN belgijska 15.000
M a u s e r ...................................... 13.500
Winchester, ameriška . . . .  15.000 
karabinka, predelana iz voja

ške 'j> u sk e .............................7.000
karabinka z montiranim daljno

gledom ................................. za 40-60% več



STRÀÌsI 90 LETO V - ST. 6

Lovske puške, kombinirane: 

dvocevka, z eno cevjo za kro
glo kal. 9.3X72 R, drugo za 

šibre, boroveljska . . . . .  6.000 do 10.000
Lovske puške, dvocevke, risanice:

dvocevka, petelinka...................  9.000 do 15.000
dvocevka Anson Deley ■ •• • 11.000 do 30.000 
dvocevka sistema Holland 30.000 do 75.000

Malokalibrske puške:
FN a v to m a tsk a ........................ 3.900
FN sistema trombone . . . .  4.650
Walther, Mauser, petstrelnà 5.700

Malokalibrske puške, 
precizne z dioptrom:
Walther, Mauser, Gecco, Sim- 

son itd. (1—5 strelov) . . . 7.500
precizna, olimpijski model . . 13.000
Flobertovke, kalibra 6 in 9 mm 

enostrelna z gladko cevjo kal.
6 in 9 m m ........................... 1.150

enostrelna, z risano kratko cev
jo (Mauserlein), kal. 6 mm . 1.350

enostrelna, z risano daljšo cevjo 
{Simson, Gecco, Remo itd.) . 1 -950

II.

Za vojaško orožje se določajo odškodnine po 
cenah, ki veljajo v Jugoslovanski Armadi.

III.
Za orožje, 'ki v tefti ceniku ni omenjeno, se 

določi odškodnina po ceni, navedeni v ceniku za 
najsorodnejšo vrsto orožja.

IV.

Za rabljeno orožje se določi odstotek izrablje
nosti in za la odstotek zniža cena, navedena v 
točki 1. za novo orožje.

V.

Po določbah tega cenika se določi vrednost 
tudi za orožje, ki je bilo zaplenjeno ali najdeno.

VI.

Ta cenik stopi takoj v veljavo.

Koper, dne 26. julija 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Julij Beltram L r.

Z A P I S N I K

II. rednega zasedanja Istrskega okrožnega ljud

skega odbora, ki se je vršilo dne 3. februarja 1951 

v mali dvorani gledališča v Kopru 

s pričetkom ob 9. uri

V imenu prejšnjega delovnega predsedstva 
otvori Gobbo Nerino zasedanje in ugotovi da je 
navzočih 142 odbornikov, opravičeno odsotnih 17 
in neopravičeno odsotnih 19, iz česar sledi, da je 
zasedanje sklepčno.

Za overovatelje zapisnika so predloženi in so
glasno izvoljeni: Tavčar Zorko, dr. Ferfoglia Luci
ano in Pertot Liliano.

V delovno predsedstvo so predlagani in izvo
ljeni soglasno: Diminič Vjekoslav kot predsednik, 
Pišot Rado kot tajnik, ter Crollini Ellia, Fusilli Leone 
in; Domjo Jurij kot člani.

Diminič Vjekoslav se v imenu delovnega pred
sedstva zahvali za izvolitev, pozdravi komandanta 
Vojne Uprave J. A., polkovnika Lenca Mirka, svet
nika Vojne uprave J. A. Perovška Franca, ostale 
odbornike in goste ter predlaga sledeči dnevni red:

1. poročilo overovateljev zapisnika;
2. poročilo Izvršilnega odbora IOLO;
3. poročilo komisije za reševanje zahtevka za 

zaščito zakonitosti;
4. sklep o potrditvi odredb, ki jih je izdal Izvr

šilni odbor;
5. poročilo Višjega javnega tožilca;
6. zaključni račun za 'leto 1949;
7. predlog proračuna za leto 1951;
8. predlog odloka o gospodarskem planu;
9. predlogi novih odlokov:

a) odlok o sestavi in izvajanju proračuna;
b) odlok o vzdrževanju stanovanjskih

poslopij;
c) odilok o upravljanju gospodarskih podje

tij po delovnih kolektivih;
d) odlok o podaljšanju roka za priglasitev

za pridobitev invalidskih pravic;
e) odlok o proglasitvi gradnje laboratorija

za kemične poizkuse z mlekom v Izoli
za občekorislno delo;

10. razrešitev in imenovanje članov Izvršilnega 
odbora;

11. razrešitev in imenovanje sodnikov;
12. Slučajnosti.

Predlagani dnevni red ,je soglasno sprejet.
Nato poda Diminič besedo komlandantu Vojne 

uprave J. A., polkovniku Lencu Mirku, ki pozdravi 
zasedanje v imenu Vojne uprave J. A.

K 1.

V imenu overovateljev zapisnika I. zasedanja 
poroča Benčič Franc, da je zapisnik I. zasedanja 
pravilno sestavljen in da so prevodi skladni, zato 
predlaga, da se zapisnik odobri, kar je soglasno 
sprejeto.

K 2.

V imenu Izvršilnega odbora IOLO poda poro
čilo predsednik Beltram Julij. Poročilo se soglasno 
odobri.

K 3.

Kolarič Herminij poda poročilo komisije za 
reševanje zahtevka za zaščito zakonitosti. Poro
čilo se soglasno sprejme.

K 4.

Predsednik Diminič Vjekoslav prečita seznam 
odredb, katere je izdal Izvršilni odbor IOLO v času 
od I. rednega zasedanja dalje, v smislu odloka o 
pooblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlo
kov in odredb na področju gospodarstva z dne

LETO V - S l
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3. avgusta: 1947, ter predlaga, da se potrdijo. So
glasno se sklene, da se te odredbe potrdijo.

K 5.

Višji javni tožilec Dolher Alfonz poda iporočilo 
o delu višjega javnega tožilstva, katero se soglasno 
odobri.

K 6.

Makovac Jure poda poročilo o zaključnem ra
čunu za leto 1949, katero se soglasno odobri.

K 7.

Makovac Jure prečita in obrazloži predlog od
loka o finančnem proračunu za leto 1951. V disku
siji o finančnem proračunu govori Fusilli Leone o 
šolstvu, nakar se zasedanje prekine.

V nadaljevanju zasedanja govorijo v diskusiji: 
Salich Attilio o nalogah pri realizaciji gospodar
skega plana, Bonetti Romano o nalogah pri izva
janju finančnega proračuna, dr. Ferfoglia Luciano 
o zdravstvu in Turk Viljem o nalogah pri izpolnitvi 
gospodarskega plana za leto 1951, vsi »za«, nakar 
se da predlog finančnega proračuna za leto 1951 
na glasovanje in soglasno odobri.

K 8.

Predsednik Izvršilnega odbora IOLO Beltram 
Julij prečita in obrazloži predlog odloka o gospo
darskem! planu za leto 1951. V diskusiji govori Pri- 
jon Karlo o napakah pri realizaciji plana v letu 1950 
in o nalogah za izvršitev plana v letu 1951, Knez 
Ivan o napakah pri izvrševanju plana v letu 1950, 
Bonetti Romano pripomni, da je nemogoče posaditi
1,000.000 vr,t v teku.leta, kakor predvideva plan, ker 
je saditev trt vezana na gotovo časovno razdobje, 
in predlaga spremembo, da se posadi letos kolikor 
je v preostalem času še mogoče, pač pa da se 
pripravi teren za posaditev tega števila trt v pri
hodnjem letu.

Beltram predlaga, da bi se členu 12. dodal še 
en odstavek (c.) s preciziranjem kaj se bo gradilo 
v letošnjem planskem letu na področju šolstva. 
Enako pojasni Beltram, da razmerje med ribjo 
moko in ribjim oljem [zadnji odstavek 3. čl.) ni pra
vilno postavljeno, ter predlaga, naj se pooblasti 
Izvršilni odbor, da prekontrolira te številke in; določi 
pravilno razmerje m|ed ribjo moko in ribjim oljem. 
Svoje pripombe stavi še Turk Viljem, nakar da 
predsednik Diminić odlok o gospodarskem planu 
na glasovanje. Odlok je soglasno sprejet s poprav
ki, ki sta jih predlagala Bonetti Romano in Beltram 
Julij.

K 9.

V imenu Izvršilnega odbora IOLO se predla
gajo za sprejem sledeči odloki:

a) odlok o sestavi in izvajanju proračuna, kate
rega prečita in obrazloži Kolenc Črtomir. Odlok je 
dan na glasovanje in soglasno sprejet;

b) odlok o vzdrževanju stanovanjskih poslopij, 
katerega prečita in obrazloži Kolenc Črtomir. K
1. členu pripomni. Kolenc, da zakonodajna komisija

predlaga, naj bi se ta odlok razširil tudi na Brto- 
niglo. Odlok se nato da na glasovanje, in: odobri 
z dodatkom, katerega je predlagal Kolenc;

c) odlok o upravljanju gospodarskih podjetij 
po delovnih kolektivih prečita in obrazloži Kolenc 
Črtomir. V diskusijo o tem odloku posežejo Knez 
Ivan, Bemich Libero, Pišot Rado, Fonda Luigi in 
Kozlovič Celestin, nakar se da odlok na glasovanje. 
Odlok je soglasno sprejet;

d) odlok o podaljšanju roka za priglasitev za 
pridobitev invalidskih pravic, katerega prečita in 
obrazloži Kolenc Črtomir, je dan na glasovanje in 
soglasno sprejet;

e) odlok o proglasitvi gradnje laboratorija za 
kemične poizkuse z mlekom v Izoli za občekoristno 
delo prečita Kolenc Črtomir in ga obrazloži; odlok 
je dan na glasovanje in soglasno sprejet.

. K 10.

Predsednik Dimlinič Vjekoslav prečita predlog 
za razrešitev članov Izvršilnega odbora: Bonetti 
Romana, Petriča Vladimirja, Kraljeviča Petra in 
Colje Srečka, na mesto katerih se predlagajo v 
Izvršilni odbor Gobbo Nerino, Perossa Ivan, Pišot 
Rado in Tomasii Plinio. Predlog je dan na glaso
vanje in soglasno sprejet.

K 11.

Predsednik Diminić Vjekoslav prečita predlog 
za razrešitev predsednika Okrožnega ljudskega 
sodišča v Kopru, Ljudevita Batiste, in sodnika 
Okrožnega ljudskega sodišča v Kopru, Borisa Ker
mavnerja, katera sta prosila za razrešitev, in sod
nika Višjega ljudskega sodišča Iva Ferrija, in za 
imenovanje Iva Ferrija za predsednika Okrožnega 
ljudskega sodišča. Predlog je dan na glasovanje 
in soglasno sprejet.

Dalje predlaga Beltram Julij, da se razreši 
dolžnosti Višjega javnega tožilca Dolher Alfonz in 
na njegovo mesto postavi za vršilca dolžnosti Fur
lani Stanko. Predlog je soglasno sprejet.

Predsednik Diminić Vjekoslav poroča, da je 
treba izvoliti dva nova člana v komisijo za reševa
nje zahtevka za zaščito zakonitosti. Kozlovič Cele
stin predlaga Božiča Danka in Fusilli Leona; pred
log je soglasno sprejet.

K 12.

Ker se nihče ne oglasi k besedi, zaključi pred
sednik Diminić Vjekoslav II. redno zasedanje ob
19. uri.

Koper, dne 3. februarja 1951.

Tajnik: Predsednik:

Rado Pišot 1. r. Vjekoslav Diminić L r.

Podpisani overovatelji smo prečitali zapisnik 
in ugotovili, da je pravilno sestavljen in da so pre
vodi skladni.

Zorko Tavčar I. r. Dr. Luciano Ferfoglia 1. r.

Liliano Periot 1. r.

Izdaja Istrski okrožni LO v Kopru. — Uredništvo in  uprava v Kopru. — Odgovorni urednik: Kolenc Črtomir,

Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.
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U R A D N I  L I S T
I S T R S K E G A  O K R O Ž N E G A  L J U D S K E G A  O D B O R A

LETOV. KOPER, dne 10. avgusta 1951. ŠTEV. 7

V S E B I N A :
P RED P IS I ISTRSKEGA O K R O Ž N E G A  LJU DSK EG A  O D B O R A  33.

34. O d lok  o spremembah in dopolnitvah odloka o upravljanju 
gospodarskih podjetij po delovnih kolektivih.

35. O d lok  o dobičku in razdelitvi dobička gospodarskih podjetij.

36. O d lok  o prosti prodaji blaga široke potrošnje in določanju 
cen za blago široke potrošnje.

37. O d lok  o ureditvi prometa s kmetijskim i pridelki.

39.

40.

41.

42.

O d lok  o prejemkih oseb v delovnem in uslužbenskem raz
merju in učencev v gospodarstvu.

O d lok  o plačah osebja v trgovin i na debelo in na drobno. 

O d lok  o spremembah in dopolnitvah odloka o vojaških 
invalid ih .

O d lok  o davkih.

O d lok  o organizaciji in poslovanju zunanje trgovine ter o 
razdelitvi deviz, doseženih z izvozom.

Predpisi Istrskega okrožnega ljudskega odbora

34.
Na podlagi ukaza Komandanta Odreda J  A na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
poverjeništva P N O O za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Islro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

o d l o k

o spremembah in dopolnitvah odloka o 
upravljanju gospodarskih podjetij po delovnih 

kolektivih

1. člen

1. člen odloka o upravljanju gospodarskih po
djetij po delovnih koleklivih (Uradni list IOLO štev. 
1-3/51, v nadaljnjem besedilo „odlok“) se spremeni 
tako :

„Tovarne, rudnike, prometna, prevozniška, trgov
ska, kmetijska, komunalna in druga gospodarska 
podjetja ljudskih odborov in družbenih organizacij 
ter zasebna podjeija upravljajo v imenu družbene 
skupnosti delovni kolektivi v okviru sp ošnega go
spodarskega plana ter na podlagi pravic in dolž
nosti, ki so določene z odloki in z drugimi prav
nimi predpisi.“

2. člen

2. člen odloka se spremeni tako:
„Določba 1. člena ne velja za zasebna podjetja, 

ki imajo obrtniški značaj.“

5. člen

19. člen odloka se spremeni tako :
„Zasedanju delavskega sveta morajo prisostvo

vati direktor podjetja in člani delavskega upravnega 
odbora.

Vsak član delavskega sveta ima pravico delav
skemu upravnemu odboru in direklorju podjetja 
stavljati vprašanja, ki se tičejo zadeve v podjetju.

Delavski upravni odbor podjetja in direktor po
djetja sta dolžna odgovoriti na zasedanju delavskega 
sveta na stavljena vprašanja.“

4. člen

Prvi odstavek 21. člena odloka se spremeni tako:
„Delavski upravni odbor sestoji iz lreh do de

vetih članov. V tem številu je vštet tudi direktor 

podjetja. Število članov delavskega upravnega od
bora se ravna po velikosti in strukturi podjetja. 

Število določajo pravila podjetja.“

5. člen

T ret ji in četni odstavek 25. člena odloka se 
spremeni tako :

* Predsednik mora sklicati sejo delavskega u- 
pravnega odbora na zahtevo posameznega člana 
ali na zahtevo direktorja podjetja

Direktor podjetja lahko zahteva, da se določeno 
vprašanje stavi na dnevni red seje delavskega 
upravnega odbora.“

6. člen

28. člen odloka se spremeni tako :

„Člani delavskega sveta in člani upravnega od
bora morajo varovali uradno tajnost. Za svoje delo 
so odgovorni kot uradne osebe.

7. člen

Naslov „A. Javna gospodarska podjetja“ pred
50. členom odloka se črta.

8. člen

V 30., 51., 52. in 55. členu odloka se besede 
„javnega gospodarskega podjetja“ zamenjajo z 
besedami „gospodarskega podjetja“.
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9. člen

Drugi odstavek 33. člena odloka se spremeni tako:
„Direktorja podjetja imenuje na predlog delav

skega sveta pristojni ljudski odbor, pod katerega 
plansko vodstvo-spada podjetje. Direktor zasebnega 
podjetja, katero spada pod določbe tega odloka, je 

praviloma lastnik podjetja. Če dela proti zakonitim 
predpisom Istrskega okrožnega ljudskega odbora, 
ga lahko razreši Predsedstvo Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora“.

10. člen

Črtajo se: podnaslov „B. Zasebna gospo
darska podjetja“ in 38. ter 39. člen odloka, III poglavje 
„Kazenske določbe“ in 40. člen odloka in 41. člen 
odloka.

11. člen

42. člen odloka se spremeni tako:
„Trgovske družbe so dolžne vskladiti do 31.

oktobra 1951 svoja pravila s predpisi tega odloka“.

12. člen

43. c’en odloka se spremeni tako :
„Katera zasebna podjetja spadajo pod določbe 

tega odloka, določi glede na 2. člen tega odloka 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora“.

45. člen odloka se črta.

13. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.

Koper, dne 30. julija 1951.

Tajnik :
Petar Kraljevič I. r.

Predsednik : 
Ernest Vatovec 1. r.

35.
Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

o d l o k

o dobičku in razdelitvi dobička gospodarskih 
podjetij.

1. člen

Dobiček gospodarskih podjetij, ki so pod upravo 
delovnih kolektivov, je v vrednosti izražen presežek 
proizvodov, ki ga delovni kolektiv ustvari s svojim 
delom.

Vsa gospodarska podjetja na ozemlju Istrskega 
okrožja, ki so pod upravo delovnih kolektivov, so 
dolžna doseči dobiček v povprečnem odstotku od 
planiranega fonda plač podjetja.

Povprečen odstotek od planiranega fonda plač 
po prednjem odstavku se določi s 35 %•

2. člen

Od dobička, za katerega je gospodarsko podjetje 
po prednjem členu zadolženo, mora določen del od
dajati za kritje splošnih družbenih potreb. Ta del 
znaša največ 30 % dobička, za katerega je podjetje 
zadolženo.

Višino prisp'evka, ki ga vplačajo po prednjem 
odstavku gospodarska podjetja v proračun, določi 
na podlagi gospodarskega plana in proračuna Istr
skega okrožnega ljudskega odbora Izvršilni odbor 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora, in sicer 
individualno za vsako posamezno podjetje. Obenem 
določi Izvršilni odbor, kolikšen del tega prispevka 
mora oddati podjetje v proračun krajevnega ljud
skega odbora, na katerega območju je podjetje, 
koliko v proračun okrajnega ljudskega odbora in 
koliko v proračun Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.

Od določenega prispevka gre v proračun kra
jevnega ljudskega odbora najmanj 307,,, v proračun 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora do 40 %. 
ostanek gre v proračun okrajnega ljudskega odbora.

5. člen

Podjetja, ki proizvajajo sol in alkoholne pijače 
odvajajo v proračun Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora tudi vso maso dobička, ki izvira iz njihovega 
monopolnega položaja.

4. člen

Del dobička, ki ostane po oddaji prispevka za 
proračun, uporabi delovni kolektiv podjetja po pred
pisih tega odloka za investicije, za povečanje plač 
delovnega kolektiva in za nagrade, za rezervni sklad 
podjetja in za povečanje obratnih sredstev podjetja.

Ta del dobička mora razdeliti delovni kolektiv 
podjetja na podlagi knjigovodskih obračunov najmanj 
vsako četrtletje.

5. člen

Iz dela dobička po prednjem členu mora kriti 
delovni kolektiv najprej investicije podjetja, ki so 
predvidene po splošnem planu pristojnega ljudskega 
odbora.

Do 10°/o tega dela dobička se uporabi nato za 
občasno povečanje plač članov delovnega kolektiva 
in za nagrade.

Vendar se sme povečati plača posameznega 
člana delovnega kolektiva iz tega naslova največ 
do 1.400.- din mesečno v tistem obračunskem obdobju.

V rezervni sklad podjetja se odda najmanj 5% 
tega dela dobička.

Ostanek tega dela dobička se uporabi za inve
sticije kapitalne izgradnje in družbenega standarda, 
ki niso predvidene v splošnem planu, ter za pove
čanje obratnih sredstev. Pri razporeditvi investicij 
družbenega standarda mora delovni kolektiv podjetja 
upoštevati potrebe krajevnega oziroma mestnega 
ljudskega odbora, na katerega območju je podjetje.

6. člen

Če posluje gospodarsko podjetje brez lastne 
krivde z izgubo, odloči pristojni ljudski odbor po
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Isto velja tudi za izgube ki so nastale v poslo
vanju gospodarskega podjetja do 31. julija 1951.

7. člen

Natančnejše predpise za izvajanje tega odloka 
izda po potrebi Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

8. člen

Ta odlok velja z dnem objave v Uradnem listu.

Koper, dne 50. julija 1951.

Tajnik: Predsednik;
Peiar Kraljevič I. r. Ernest Vatovec 1. r.

36.
Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

o d l o k

o prosfi prodaji blaga široke potrošnje in 
določanju cen za blago široke potrošnje

1. člen

Od I. avgusta 1951. dalje se vse blago, name
njeno za široko potrošnjo, prodaja v nadrobni 
prodaji prosto, po cenah, ki ustrezajo trgu. Te cene 
se določajo v smislu odloka za določanje in kon
trolo cen in tarif.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora določi lahko enotne cene v nadrobni prodaji 
za tobačne izdelke, vžigalice, sol in petrolej.

Predsednik sveta za blagovni promet, turizem 
in gostinstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
je pooblaščen, da po potrebi določi, da se posa
mezni drugi predmeti široke potrošnje ne smejo 
prodajati nad določeno najvišjo ceno.

2. člen

Pri določanju cen za blago široke potrošnje, za 
katero niso določene enotne cene za prodajo na 
drobno, se mora proizvajalec posvetovati z uradom 
za cene pri okrajnem ljudskem odboru.

5. člen

Predsednik sveta za blagovni promet, turizem 
in gostinstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
predpiše v soglasju s poverjenikom za finance, s 
kakšnim delom razlike v cenah, ki jih dosežejo 
trgovska podjetja, razpolaga delavski svet. OsJanek 
razlike v cenah, ki jo doseže trgovsko podjetje, 
odvede podjetje Istrski banki na račun pozitivnega 
salda.

4. clen

Poverjenik za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora sporazumno s predsednikom sveta

za blagovni promet, turizem in gostinstvo Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora predpiše način obra
čunavanja razlik v ceni, ki jo dosežejo trgovska 
in gostinska podjetja.

5. člen

Ta odlok stopi v veljavo dne 1. avgusta 1951. 
Obenem, prenehajo veljati vsi predpisi, ki so v nas
protju s tem odlokom.

Koper, dne 50. julija 1951.

Tajnik: Predsednik:
Petar Kraljevič I. r. Ernest Vatovec 1. r.

37.
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

o d l o k

o ureditvi prometa s kmetijskimi pridelki

1. člen

Odpravlja se obvezen odkup kmetijskih pridelkov.

2. člen

Kmetje, kmečke delovne zadruge, splošne kme
tijske zadruge in drugi pridelovalci kmetjjskih pridel
kov, lahko na vsem ozemlju Istrskega okrožja prosto 
prodajajo svoje kmetijske pridelke.

5. člen

Individualni potrošniki lahko za sebe in za svoje 
družine prosto kupujejo kmetijske pridelke neposre
dno od pridelovalcev iz 2. člena tega odloka na 
vsem ozemlju Istrskega okrožja.

4. člen

Podjetja, katerih predmet poslovanja je promet 
s kmetijskimi pridelki in podjetja, ki nakupujejo kme
tijske pridelke zaradi predelave, smejo nakupovati 
kmetijske pridelke samo po svojih nameščencih 
(nabavljalcih). Nabavljalec sme nakupovati kmetijske 
pridelke samo za svoje podjetje.

Nabavljalci morajo biti vpisani v register naba- 
vljalcev pri poverjeništvu za trgovino okrajnega 
ljudskega odbora, v katerega območju je sedež 
podjetja.

Nabavljalci morajo imeti potrdilo (legitimacijo), 
ki ga jim izda podjetje, za katero nakupujejo, potrdi 
pa poverjeništvo za trgovino okrajnega Ljudskega 
odbora, pri katerem je nabavljalec vpisan v register.

Prepovedano je vsako drugačno nabavljanje 
kmetijskih pridelkov za podjetja, kakor tudi vsako 
posredovanje med podjetji in pridelovalci ali med 
nabavljalci in pridelovalci.

Nabavijalcu je prepovedano, da bi se ukvarjal 
s trgovino za lastni račun, ali da bi blago, ki ga 
nabavi za podjetje prodal, ali drugače odstopil 
komu drugemu.
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5. Člen

Kmetijski pridelki se smejo na vsem območju 
Istrskega okrožja prosto, brez kakršnegakoli dovo
ljenja, prevažati in prenašati.

6. člen

Zasebniki ne smejo kupovati kmetijskih pridelkov 
za nadaljno prodajo in ludi ne smejo kupljene kme
tijske pridelke dalje prodajati.

7. člen

Splošne kmetijske zadruge in kmečke delovne 
zadruge lahko prodajajo svoje pridelke, oziroma pri
delke svojih članov in pridelke drugih kmetijskih 
zadrug na trgu ali prodajalnah, ki jin odprejo na 
ozemlju Istrskega okrožja.

Določbe prvega odstavka veljajo tudi za fond 
za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega 
kmetijstva ter za okrajne zveze kmetijskih zadrug.

8. člen

Kolikor ne gre za sodno kaznivo dejanje se 
kaznuje z denarno kaznijo do 15.000.- dinarjev:

a) zasebnik, ki kupi kmetijske pridelke zaradi 
preprodaje ali, ki preprodaja kupljene kmetijske 
pridelke ;

bj uslužbenec ali druga oseba, ki kakcr koli v 
nasprotju s predpisom tega odloka omejuje promet, 
prevoz ali prenos kmetijskih pridelkov ;

c) nabavljalec in vsaka druga oseba, ki se proti 
predpisom 4. člena tega odloka peča s posredova
njem v blagovnem prometu s kmetijskimi pridelki ;

d) direktor ali odgovorni uslužbenec podjetja, 
ki vzame na delo nabavljalca proli predpisom 4 
člena tega odloka.

Poleg kazni po prvem odstavku se v primerih 
iz točke a) in c) tega člena lahko ludi odvzamejo 
kmetijski pridelki, ki so predmet prekrška po tem 
členu.

Upravno kazenski postopek se vodi po odloku 
o prekrških.

9. člen

Natančnejše predpise za izvajanje tega odloka 
izda po potrebi Izvršilni odbor Isirskega okrožnega 
ljudskega odbora.

10. člen

Ta odlok velja z dnem objave v Uradnem listu.

Koper, dne 51. julija 1951.

Tajnik : 
Petar Kraljevič

38.

Predsednik : 
Ernest Vatovec 1. r.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda J A na 
STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlo
kom Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje 
in Oblastnega NO za Islro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

o d l o k

o prejemkih oseb v delovnem in uslužben- 
skem razmerju in učencev v gospodarstvu

S p l o š n e  d o l o č b e

1. člen

Osebe v delovnem in uslužbenskem razmerju 
(delavci, nameščenci, javni uslužbenci) ter učenci v 
gospodarstvu imajo pravico do prejemkov po do
ločbah lega odloka.

2. člen

Plače se določajo po delovnem učinku ali po 
času.

Po delovnem učinku se plačuje povsod, kjer je 
možno meriti učinek dela.

Plače po času se določijo na uro ali na mesec.

3. člen

Plače javnih uslužbencev in nameščencev (v na
daljnjem besedilu : uslužbenci) so določene pravi
loma na mesec.

Upravni odbor podjetja oziroma pristojni stare
šina ldhko odredi, kateri delavci prejemajo glede na 
naravo njihovega dela mesečno plačo.

4. člen

Plače se določajo po strokovnosti, ki je po
trebna za izvrševanje del določenega delovnega 
mesia, po posebnih delovnih pogojih in po stopnji 
odgovornosti.

Plače učencev v gospodarstvu se določajo po 
trajanju učenja.

5. člen

Delavci imajo poleg plače pravico do dodatka:
1) z nadurno delo, nočno delo in za delo na 

dan tedenskega počilka,
2) za terensko delo,
5) zaradi posebnega pomena podjetja.

Uslužbenci imajo poleg plače pravico do do- 
dalka :

1) za terensko delo,
2) zaradi posebnega pomena podjetja.

6 člen

V uradih, v zavodih in v podjeljih se morajo 
določiti dtlavna (službena) mesta in poklici za po
samezna delavna (službena) mesta.

7. člen

Skupni znesek prejemkov je določen v plačil
nem fondu podjetja, urada oziroma zavoda.

8. člen

Redni delovni čas znaša 8 ur dnevno.
Izjeme od tega pravila odredi Izvršilni odbor 

Istrskega okrožnega ljudskega odbora z ozirom na 
posebnosti del posamezne gospodarske panoge ali 
z ozirom na posebnosti stroke.

P l a č e  i n  d o d a t k i

9. člen

Plača sestoji iz zneskov, ki so določeni po na
slednjih elementih :

. 1) za strokovnost, ki je potrebna za izvrševanje
del delovnega mesta,

2) za
3) za
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2) za dela v posebnih pogojih,
3) za stopnjo odgovornosti.

10. člen

Znesek plače za strokovnost, potrebno za o- 
pravljanje de! delovnega mesta, se določi :

1) za dalavce po skupinah in po plačilnih raz
redih,

2) za uslužbence po strokah in poklicih, ki se 
delijo v plačilne razrede.

Razvrstitev delavcev in uslužbencev v skupine 
in plačilne razrede izvrši po predpisih, ki jih izda 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora, organ, ki je pristojen za sprejem na delo, 
oziroma za nastavitev.

Zoper odločbo o razvrstitvi ima delavec (ozi
roma uslužbenec) pravico do pritožbe na upravni 
odbor podjetja oziroma na neposredno nadrejeni 
organ.

11. člen

Zneski plače za strokovnost, potrebno za 
opravljanje del delovnega (uslužbenega) mesta, so 
razporejenih v 30 plačilnih razredov tako :

Plačilni Plača Znesek
razred na uro mesečne plače

1 30 6000
2 32.50 6500
3 35 7000
4 38 7600
5 41 8200
6 44 8800
7 48 9600
8 52 10400
9 56 11200

10 61 12200
11 66 13200
12 71 14200
13 76.50 15300
14 82 16400
15 87.50 17500
16 93 18600
17 99 19800
18 105 21000
19 111 22200
20 117 23400
21 123-50 24700
22 130 26000
23 136.50 27300
24 143 28600
25 150 30000
26 157 31400
27 164 32800
28 171 34200
29 180 50 36100
30 190 

12. člen

38000

Znesek plače za delo v posebnih pogojih se 
daje.

a) če je delo posebno težko,
b) če se opravlja v posebnih atmosferskih ali 

meteoroloških razmerah,
c) če je delo škodljivo za zdravje,
d) če je delo nevarno za življenje.

Ti zneski znašajo :

na uro na mesec

a) 3 - 5 Din 600 - 1000 Din

b) 4 - 6 „ 800 - 1200 „
c) 5 - 8 „ 1000 - 1600 „

d) 6 - 9 „ 1200 - 1800 „

Katerim delovnim mestom se prizna eden izmed 
navedenih posebnih pogojev in višino zneska za 
delo v teh pogojih, določi upravni odbor podjetja 
oziroma pristojni starešina po navodilu, ki ga izda 
Izvršilni odbor istrskega okrožnega ljudskega odbora.

13. člen

Zneski plače za stopnjo odgovornosti se dolo
čajo po velikosti podjetja, po vrednosti letne pro
izvodnje podjetja oziroma po pomenu urada ali za
voda, po številu, vrsti in stopnji strokovnosti zapo
slenih, po delu, za katero odgovarja oseba na do
ločenem delovnem meslu in po stopnji samostoj
nosti odločanja.

Ti zneski znašajo :

Stopnja * z n e s e k  p I a č e
odgovornosti na uro din. na mesec

1 2 400
2 3 600
3 4 800
4 5 1000
5 7 1400
6 9 1800
7 12 2400
8 16 3200

Upravni odbor podjetja oziroma pristojni sta
rešina razporedi delovna mesta po stopnjah odgo
vornosti na podlagi navodila, ki ga izda Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

14. člen

Dodatek za nadurno delo pripada delavcem za 
delo, ki ga opravljajo preko rednega delovnega 
časa ali na dan tedenskega počitka in znaša 50% 
od plače po delovnem mestu, določene po 9. členu 
tega odloka.

Dodatek za nočno delo pripada delavcem za 
delu v času od 22. do 6. ure in znaša 12.50 % od 
plače, določene po 9. členu tega odloka.

15. člen

Dodatek za terensko delo pripada delavcem in 
uslužbencem po predpisih, ki jih izda Izvršilni odbor 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

16. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora določi vsako leto na predlog gospodarskega 
sveta, katera podjetje imajo za gospodarski razvoj 
posebni pomen in določi višino dodatka od 2-4 dina
rjev na uro oziroma od 400 - 800 dinarjev na mesec.

Na'podlagi te odločbe določi upravni odbor 
podjetja višino dodatka za posamezno delovno 
mesto.
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D o l o č a n j e  p l a č e

17. člen

Pristojni organ (drugi odstavek 10. člena tega 
odloka) določi :

1) znesek za strokovnost tako, da določi stro
kovnost (skupino), ki jo mora imeti delavec (usluž
benec) za opravljanje del določenega delovnega 
mesta in plačilni razred za to delovno mesto,

2) znesek za delo v posebnih pogojih in
5) znesek za odgovornost (15. člen)

Vsota teh zneskov je plača delavca oziroma 
uslužbenca.

Uslužbencem se o tem izda pismena odločba.
Zoper odločbo o določitvi plače ima delavec 

oziroma uslužbenec pravico do pritožbe na nepo
sredno nadrejenega organa.

18. člen

Kjer se da delovni učinek meriti, se določi, v 
kolikem času lahko doseže posameznik ali skupina 
oseb delovni učinek določene kakovosti in vrste 
dela ali izvrši določeno delovno (gospodarsko) 
nalogo.

Plača po delovnem učinku se izračunava po 
merilni enoti delovnega učinka.

Plača po merilni enoli delovnega učinka se dobi 
tako, da se plača za delovno mesto, določeno po
17. členu, pomnoži s časom, ki je določen za izde
lavo te enote.

Zaslužek po delovnem učinku se dobi tako, da 
se plača po merilni enoti (akordna ce^a) pomnoži 
s številom enot izdelanih v obračunski dobi (plače
vanje v akordu).

Akordna cena za določeno delovno (gospo
darsko) nalogo se mora izračunati ob upoštevanju 
rednega delovnega časa.

Plača po času se izračuna po času, ki je de
jansko prebit na delu.

19. člen

Če delovno (gospodarsko) nalogo izvrši sku
pina delavcev (uslužbencev), se skupni zaslužek po 
delovnem učinku deli med člane skupine po plačil
nih razredih, v katero se razporejeni posamezni 
člani skupine, po učinku dela in po času, dejansko 
prebitem na delu.

20. člen

Zaslužek se praviloma izplačuje mesečno. Dela
vec ima pravico do akontacije na zaslužek soraz
merno izvršenih delovnih nalog v času, dejansko 
prebitem na delu.

Zaslužek po tem odloku se ne sme obremenje
vati 'Z odtegljaji, ki ne temelijo na zakoniti podlagi.

Na podlagi izvršilnega nrslova ali na podlagi 
pismene izjave delavca (uslužbenca) se lahko odte
guje za alimentacije največ do ene polovice, za zah
tevke iz drugih naslovov pa največ do ene tretjine 
zaslužka (4. in 5. člen tega odloka).

21. člen

Učencem v gospodarstvu pripadajo sledeče plače:

1. do 6 mesecev učenja 1.500 Din
2. * 12 „ „ 2.000 „

3. do 18 mesecev učenja 2.500 Din
4. „ 24 .  „ 3.000 „
5. « 30 „ „ 4.500 „
6. „ 36 „ 6.000 „

Učenci ne morejo biti plačani po delovnem 
učinku.

U d e l e ž b a  n a  d o b i č k u

22. člen

Poleg prejemkov po določbah v prednjih členih 
imajo delavci in uslužbenci v gospodarstvu pravico 
do deleža na delu dobička, s katerim razpolagajo 
delovni kolektivi po posebnih predpisih.

23. člen

Uslužbencem in delavcem, ki niso zaposleni 
v gospodarstvu se lahko priznavajo posebne nagra
de za izredne uspehe pri delu.

N a p r e d o v a n j e

24. člen

Delavci oziroma uslužbenci lahko napredujejo iz 
nižje skupine v višjo skupino oziroma iz nižje stopnje 
poklica v višjo stopnjo poklica ter iz nižjega plačil
nega razreda v višji plačilni razred.

Pogoj za napredovanje iz nižje v višjo skupino 
oziroma iz nižje stopnjo v višjo stopnjo poklica je 
višja strokovnost.

Iz nižjega plačilnega razreda v višji plačilni 
razred v isti skupini oziroma na isti stopnji poklica 
napredujejo delavci oziroma uslužbenci po preteku 
določene delovne dobe, prebite v prejšnjem plačil
nem razredu.

Upravni odbor podjetja oziroma pristojni stare
šina lahko skrajša delovno dobo, predpisano za 
napredovanje v višjo skupino oziroma v višjo stopnjo 
poklica, vendar največ za polovico, delavcu oziroma 
uslužbencu, ki pri delu pokaže v višjo strokovnost z 
doseganjem posebnih uspehov v svojem poklicu.

Delovno dobo, predpisano za napredovanje v 
višjo skupino oziroma v višjo stopnjo poklica pa 
se lahko tudi podaljša, vendar največ za polovico 
delavcu oziroma uslužbencu, ki ne dosega predpisani 
strokovnosti ustreznih uspehov pri delu in tudi ne 
kaže zanimanja, da bi jih dosegel.

Upravni odbor podjetja lahko delavcu, ki ima 
daljšo delavno prakso in je že dosegel najvišjfpla
čilni razred svoje skupine, dovoli z odločbo napre
dovanje v plačilne razrede neposredno višje skupine, 
čeprav ni izpolnil drugih predpisanih pogojev.

Delavci najvišje skupine, ki so visoko kvalifici
rani posebni specialisti, lahko napredujejo tudi v višje 
plačilne razrede, če pokažejo pri delu posebno pri
zadevanje in dosegajo posebne delavne uspehe v 
svojem oziroma sorodnem poklicu. O tem odloči 
upravni odbor podjetja.

Proti odločbi, izdani po 5. odstavku tega člena, 
ima prizadeti pravico do pritožbe na delavski svet 
podjetja oziroma na nadrejeni organ.

Disciplinska preiskava ovira redno napredovanje.

25. člen

Uslužbenec, ki prvikrat stopi v javno službo ali 
v službo gospodarskega podjetja, zadružne ali druž
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bene organizacije in nima strokovne prakse, se 
sprejme v službo kot pripravnik za določeni poklic.

Pripravniška služba traja najmanj 1 leto in naj
več 3 leta.

Po dopolnjeni pripravniški dobi mora pripravnik 

napraviti predpisani strokovni izpit. Če ga brez 
lastne krivde ne more opraviti, mu lahko za na
stavitev pristojni starešina podaljša pripravniško 
dobo za največ šest mesecev.

Če po preteku roka iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena ne napravi strokovnega izpita, 
če ga ne napravi v roku, ki mu je določen za po
navljanje izpita, se uslužbenec premesti na drugo 
delovno mesto, ali pa se mu služba odpove.

26. člen

Pripravnik prejema plačo, ki je za 10 % nižja 
od plače, ki je določena za najnižji razred dotičnega 
poklica, dokler ne opravi predpisanega izpita. Po 
opravljenem izpitu pripada uslužbencu polna plača 
najnižjega plačilnega razreda njegovega poklica in 
napreduje po določbah 24. člena tega odloka.

P o s c b n ê  d o l o č b e

27. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora je pooblaščen, da skladno z zniževanjem 
cen znižuje plače, določene v 11. členu tega odloka, 
vendar samo do največ 10 7o.

28. člen

Prepovedano je nadurno in nočno delo delavcev 
in učencev v gospodarstvu pod 16 letom starosti, 
nosečih žena po četrtem mesecu nosečnosti in do
ječih mater do vštetega osmega meseca dojenja. 
Za doječe matere se sme po mnenju zdravnika
socialnega zavarovanja trajanje te prepovedi poda
ljšati.

Noseče žene in doječe matere v delovnem
razmerju v tem času ni dopustno premeščati na 
drugo delovno mesto izven kraja njene stalne 
zaposlitve.

29. člen

Če se delo prekine brez delavčeve krivde, ali
če se zmanjša število delavnih mest, se dodeli de
lavcu drugo delo oziroma drugo ustrezno delovno 
mesto v istem ali drugem podjetju.

Če delavcu drugega dela oziroma drugega de
lovnega mesta ni mogoče dodeliti, mu pripada 70°/o 
njegove zadnje redne plače določene po času, ki 
jo izplačuje podjetje.

Delavec izgubi pravico do te plače, če brez 
utemeljenega razloga ne sprejme dela oziroma de
lovnega mesta, ki mu ga dodeli podjetje oziroma 

pristojni organ za posredovanje dela. Če pa ne 
sprejme druyega delovnega mesta, preneha delovno 
razmerje takoj.

Podjetje mora takoj javiti organu za posredo
vanje dela imena in strokovno sposobnost tistih 
delavcev, ki postanejo podjetju odveč zaradi zmanj
šanja števila delavnih mest.

O pravnih posledicah, ki nastanejo zaradi 
prekinitve sezonskega dela s koncem sezone bodo 
izdani posebni predpisi.

30. člen

Med potovanjem po odredbi pristojnega stare
šine in ob premestitvi ima delavec pravico do plače 
za tisti delovni čas, ki ga je zamudil na poti, vendar 
največ za osem ur na dan.

Delavci in uslužbenci imajo pravico do povračila 
potnih in selitvenih stroškov po predpisih, ki jih izda 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

31. člen

Plačevanje po tem odloku velja za vsa javna, 
zadružna in družbena podjetja, zavode in urade, 
kakor tudi za osebje, zaposleno pri zasebnih 
delodajalcih.

32. člen

Kdor prekrši določbe drugega odstavka 13. člena,
14. člena, 17. člena, prvega in drugega odstavka 20.
člena, 21., 26., 28. člena, tretjega odstavka 29. člena 
in 30. člena se kaznuje po predpisih odloka o
prekrških z denarno kaznijo do 5.000,- dinarjev ali 
z zaporom do enega meseca.

K o n č n e  d o l o č b e

33. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora je pooblaščen :

a) da v okviru tega odloka uredi glede na
posebnost posameznih gospodarskih panog s poseb
nimi predpisi plačevanje osebja v teh panogah
(trgovina, gostinstvo in dr);

b) da predpiše z odredbo pogoje in najkrajše
roke za razvrščanje in za doseganje stopnje stro
kovnosti (skupine), stopnje poklica in višjega plačil
nega razreda ;

c) da izda predpise o strokovnem usposabljanju 
o poklicih in nazivih delavcev in uslužbencev ter o 
njihovi prevedbi ;

d) da določi organe in postopek za sistemiza
cijo po 6. členu tega odloka ;

e) da izda po potrebi podrobnejše predpise za 
izvajanje tega odloka;

f) da predpiše potrebne ukrepe za prehod na 
nove plače po tem odloku.

34. člen

Spore, ki nastanejo med delodajalci oziroma 
uslužbenci zaradi pravnih razmerij izvirajočih iz tega 
odloka, rešujejo <?krajna ljudska sodišča.

35. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objava v Urad
nem listu.

Prejemki po tem odloku tečejo od 1. avgusta 
1951, dalje.

Prevedba po tem odloku mora biti izvedena do
15. avgusta 1951.

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo ve
ljati vse določbe, ki so v nasprotju z določbami 
tega odloka.

Koper, dne 31. julija 1951.

Tajnik: Predsednik:
Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.
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39.
Na podlagi ukaza Komandanta Odreda J A na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in Ob
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, iz
daja Istrski okrožni ljudski odbor

o d l o k

o plačah osebja v trgovini na debelo in na 
drobno

1. člen

Po predpisih tega odloka se določijo plače 
osebju, zaposlenemu v trgovskih podjetjih ljudskih 
odborov ter zadružnih in družbenih organizacij, ki 
poslujejo na drobno in na debelo.

2. člen

Temeljne plače uslužbencev oziroma nameščen
cev se odrejajo po veljavnih predpisih.

Poleg temeljne plače lahko dobijo uslužbenci 
oziroma nameščenci, ki so zaposleni v trgovskih 
podjetjih, navedenih v 1. členu, tudi položajni do
datek po veljavnih predpisih.

3. člen

Plača osebja zaposlenega v trgovskih podjetjih 
je sestavljena iz stalnega in iz gibljivega dela plače.

Stalni del plače je zagotovljen osebju v dolo
čenem odstotku od temeljne plače in znaša :

a) za osebje, ki je zaposleno neposredno pri 
nabavnih in prodajnih poslih, kakor tudi za osebje, 
ki organizira in vodi te posle, 70 % ;

b) za ostalo osebje 90 °/„.
Uslužbencem oziroma nameščencem, ki preje

majo položajni dodatek, je zagotovljen enak odsto
tek stalnega dela tega dodatka, kakor velja za stalni 
del temeljne plače.

Trgovskim vajencem je zagotovljena cela teme
ljna plača.

4. člen

Plača osebja zaposlenega v trgovskem podjetju, 
se izplačuje iz fonda plač trgovskega podjetja.

Stalni del plač je uslužbencem zagotovljen ne 
glede na ostvaritev fonda plač, spremenljivi del pa 
je odvisen od ostvaritve fonda pl«č.

5. člen

Fond plač se uvede pri vsakem trgovskem po
djetju kot del njegovih individualno določenih 
stroškov. Svet za blagovni promet, turizem in go
stinstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora do
loči v soglasju s poverjeništvom za finance Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora povprečne trgovske 
stroške za okraj Koper in okraj Buje za trgovino na 
drobno in povprečen odstotek fonda plač pri teh 
stroških.

Na podlagi povprečnih trgovskih stroškov in 
odstotka fonda plač, določenega za trgovino na 
drobno za posamezni okraj določi pristojni okrajni 
poverjenik za trgovino v sporazumu z okrajnim po
verjenikom za finance individualne trgovske stroške

in odstotek fonda plač za vsako posamezno trgov- 
sko podjetje na drobno.

Odstotek trgovskih stroškov in plačilnega fon
da za trgovska podjetja na debelo določi predsed
nik sveta za blagovni promet, turizem in gostinstvo 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora v sporazumu 
s poverjenikom za finance.

Pri določanju povprečnih in individualnih trgov
skih stroškov ter povprečnega in individualnega 
odstotka fonda plač mora pristojni organ upoštevati 
pogoje za trgovino v posameznih območjih in sicer 
tako, da omogoči osebju, ki dela ob enakih pogojih 
trgovskega poslovanja in si enako prizadeva pri 
delu, enako plačo.

6 člen
Iz fonda plač trgovskega podjetja se izplačujejo :
a) stalni del plač osebja,
b) plače osebja, ki je na letnem dopustu, na 

plačanem izrednem dopustu in t. d.
c) polne plače trgovskih vajencev,
d) gibljivi del plače.

7. člen
0

Del fonda plač, ki je namenjen za izplačilo 
gibljivega dela plač osebja, razporedi upravni od
bor podjetja tako, da določi v odstotku delež vsake 
posamezne prodajalne pri doseženem gibljivem delu 
fonda plač upoštevajoč pri tem promet prodajalne, 
vrsto in ceno blaga in druge pogoje, ki vplivajo 
na fond plač.

Gibljivi del plač, ki odpade na posamezno 
prodajalno, razdeli upravni odbor podjetja med ose
bje prodajalne glede na delež posameznikov pri 
doseženem prometu prodajalne, kjer tega ni mogo
če ugotoviti, pa v sorazmerju s temeljno plačo.

Za osebje direkcije podjetja se določi odstotek 
udeležbe na gibljivem delu plač in sicer posebej za 
tisto osebje v direkciji podjetja, ki je neposredno 
udeleženo pri prometu (nabavljači in drugo komer
cijalno osebje podjetja), posebej za osebje, ki vodi 
nabavne in prodajne posle (direktor in njegov na
mestnik oziroma pomočnik, vodja nabav itd.) in 
posebej za ostalo osebje, ki je posredno udeleženo 
pri prometu (osebje tajništva, računovodstva itd.).

Po istem principu razdeli upravni odbor gibljivi 
del plač pri trgovskih podjetjih na debelo.

8. člen

Fond plač trgovskega podjetja se poveča za 
prihranke pri individualno določenih nabavnih in 
prodajnih stroških. Odstotek prihranka na individual
nih stroških, ki gredo v plačilni fond, določi pred
sednik sveta za blagovni promet, turizem in gostin
stvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora v so
glasju s poverjenikom za finance Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

Če so dejanski nabavni in prodajni stroški 
podjetja večji od individualno določenih nabavnih in 
prodajnih stroškov, se prekoračenje krije iz giblji
vega dela fonda plač.

Če se prekoračenje iz individualno določenih na
bavnih in prodajnih stroškov ne more kriti • iz gib
ljivega dela fonda plač v tekočem mesecu se pre
nese v naslednji mesec, če se ne more kriti niti 
do konca poslovnega leta, pa se prenese v na
slednje leto in v tem letu krije po istem načelu.
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Upravni odbor podjetja mora pri delitvi doše- 
ženega spremenljivega dela fonda plač v smislu 
prednjih odstavkov tega člena gledati na to, da se 
osebju, ki ni bilo udeleženo pri prihrankih oziroma 
pri prekoračenju individualno določenih nabavnih 
in prodajnih stroškov ne poveča oziroma ne zmanjša 
gibljivi del plače.

9. člen

Če se iz doseženega fonda plač trgovskega 
podjetja ne more izplačati niti stalni del plač, se ta 
del izplača iz kredita, ki ga trgovsko podjetje vzame 
pri banki; in nato vrne banki iz fonda plač naslednjega 

meseca. Če podjetje do konca leta ne poravna svojih 
obveznosti iz tega naslova nasproti banki, se ob
veznosti poravnajo iz proračuna, upravni odbor in 
direktor podjetja pa odgovarjata za tako prekoračenje

10. člen

Stalni del plače se izplačuje uslužbencem in 
nameščencem v naprej, delavcem pa za nazaj.

Gibljivi del plače se mora izplačati do 10. v 
mesecu za pretekli mesec.

11. člen

Splošno navodilo k temu in natančnejše navodilo 
obračunavanju in določitvi fonda plač, o evidenci 
in drugih ukrepih za izvajanje tega odloka predpiše 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

12. člen

Ta odlok velja od dneva objavé v Uradnem listu, 
uporablja pa se od 1. avgusta 1951 dalje.

Koper, dne 31. julija 1951.

Tajnik: Predsednik:
Petar Kraljevič I. r. Ernest Vatovec I. r.

40.
Na podlagi ukaza Komandanta odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947. 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

o d l o k

o spremembah in dopolnitvah odloka o 
vojaških invalidih

1. člen
8. člen odloka o vojaških invalidih (Uradni list 

št. 9-41/50) se spremeni tako:
„Vojaškim invalidom gre mesečna invalidnina

tejle tabeli : 

Skupina invalidnina na mesec
1. 10.000 dinarjev
II. 10.000 »
111. 8.500 »
IV. 7.000 >
V. 5 000 >
VI. 4.000 »
VII. 3.500 >
VIII. 2.500 >
IX. 1.500 >
X. 1.000 »

2. člen

9. člen odloka o vojaških invalidih se spremeni 
tako :

„Vojaškim invalidom I. skupine gre poleg inva
lidnine tudi dodatek za postrežbo in tujo pomoč v 
višini 5.000 dinarjev na mesec, če tak invalid ni v 
invalidskem domu ali v kakem drugem zavodu, kjer 
ima postrežbo in brezplačno oskrbo“.

3. člen

V 10. členu odloka o vojaških invalidih se spre
meni 1. točka prvega odstavka tako:

„1. invalidi, ki imajo nad 6.000 dinarjev rednih 
mesečnih dohodkov ali nad 72.000 dinarjev ocenje
nih letnih dohodkov“.

2. in 3. točka prvega odstavka 10. člena se črtata.

4. člen

V 11. členu odloka o vojaških invalidih se doda 
na koncu nov odstavek, ki se glasi :

„Družinskim članom iz tega člena gre invalidnina: 
za enega člana 4.200 din na mesec, za vsakega 
nadaljnjega člana pa po 700 dinarjev več“.

5. člen

12. člen odloka o vojaških invalidih se spreme
ni tako :

„Poleg invalidnine gre vojaškim invalidom od
I. do vključno VI. skupine oziroma njihovim družinam 
iz 11. člena tudi preživnina za otroke, če nimajo 
zadostnih sredstev za preživljanje v teh-le primerih :

1) če ima vojaški invalid skupno z ženo in 
otroci, ki prihajajo v poštev za preživnino za otroke, 
manjši dohodek kot pa bi znašal dohodek, če bi se 
računalo na vsakega teh družinskih članov po 5.000 
dinarjev na mesec oziroma po 60.000 dinarjev na 
leto, mu gre preživnina za tiste otroke, katerih 
preživljanje na ta način ni krito ;

2) na enak način se izračuna število upravičenev 
do preživnine za otroke, če invalidnino uživajo vdova 
in otroci ali pa samo otroci.

V dohodek se vračuna tudi izplačevana inva
lidnina.

Preživnina za vsakega tako upravičenega otroka 
znaša 3.500 dinarjev na mesec.

Preživnina za otroke se sme dobivati samo na 
eni podlagi“.

6. člen

5. odstavek 15. člena odloka o vojaških invali
dih se črta. Na kraju 13. člena se dodata dva nova 
odstavka, ki se glasita :

.Če uživa invalidnino eden od staršev, znaša 
invalidnina 4.200 dinarjev na mesec ; če uživata 
invalidnino oba starša, znaša invalidnina 4.900 
dinarjev na mesec.

Starišem ki so v vojni izgubili dvoje ali več 
otrok se za vsakega nadaljnega otroka zviša inva
lidnina za 20%“.

7. člen

10. člen odloka o vojaških invalidih se spremeni 
tako :

„Družini umrlega vojaškega invalida gre pogreb

nina v višini 10.000 dinarjev. Če oskrbi pogreb kdo
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drugi, gre temu samo povračilo dejanskih stroškov 
toda ne več kot 10.000 dinarjev. Kolikor stroški 
ne dosegajo tega zneska, se razlika izplača družini 
umrlega invalida“.

8. člen

2. odstavek 21. člena se spremeni tako:
„Vojaškim invalidom in drugim osebam, ki uži

vajo podporo in varstvo po tem odloku, pa prestajajo 
kazen zapora ali strogega zapora, daljšega od pol 
leta, se ustavi uživanje invalidskih pravic dokler 
traja kazen. Sodišče lahko v upravičenih primerih 
odloči v sodbi, da družina obsojenega vojaškega 
invalida deloma, ali pa v celoti obdrži uživanje teh 
pravic“ .

9. člen

V 23. členu odloka o vojaških invalidih se 
črtajo 1., 2. in 3. točka.

10. člen

Ta odlok velja z dnem objave v Uradnem listu, 
uporablja pa se od 1. avgusta 1951. dalje.

Koper, 31. julija 1951.

Tajnik: Predsednik:
Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

41.
Na podlagi ukaza Komandanta Odreda J A na 

STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlo
kom Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje 
in Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

o d l o k

o davkih

1. člen

Na ozemlju Istrskega okrožnega ljudskega od
bora obstojajo tele oblike davka : davek od dohod
kov (dohodnina), davek od dediščin in daril in kra
jevni samoprispevek.

2. člen

Dohodnina se plačuje od skupnih dohodkov, ki 
jih doseže davčni zavezanec v enem letu od svoje
ga dela in svojega premoženja.

3. člen

Delavci in uslužbenci prispevajo k pokritju 
splošnih družbenih potreb Istrskega okrožnega ljud
skega odbora s svojo udeležbo pri ustvarjanju pre
sežka proizvodov, od katerega oddajajo gospodar
ska podjetja določeni del v proračun.

4. člen

Davčna osnova za dohodnino od kmetijskega 
dela predstavlja povprečni donos zemljišča, ki se 
lahko kmetijsko izkorišča po odbitku povprečnih 
stroškov, ki so potrebni za doseganje teh dohodkov.

Povprečni dohodek in povprečni stroški se ugo
tavljajo na podlagi vsakoletnega povprečnega dohod
ka od ribolova.

Davčna osnova pri drugih vrstah delavnosti 
(obrt, prevoz itd.) se ugotavlja na podlagi dejansko 
doseženih čistih dohodkov.

5. člen

Davčna osnova za dohodnino od premoženja 
je zakupnina ali drugačno povračilo za premoženje, 
ki je dano drugemu v uporabo.

Dohodnino od premoženja plača tudi lastnik 
hiše oziroma stanovanja, ki stanuje v svoji hiši ozi
roma stanovanju. Davčno osnovo predstavlja na
jemnina, ki bi jo prejemal, če bi oddal stanovanje 
v najem, po odbitku potrebnih stroškov za upravo, 
vzdrževanje in amortizacijo.

6. člen

Davek od dohodka se obračunava po stopnjah, 
ki jih predpiše Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora z odredbo.

Davčne stopnje so progresivne.
Kdor pridobi dohodek z uporabo tuje delovne 

sile, plača praviloma večji davek kot drugi.
Državljanom, ki opravljajo dela, ki so za družba 

posebno koristna in zadrugam se lahko dohodnino 
zniža. J

7. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora predpiše z odredbo, v katerih primerih se 
lahko odpusti plačilo dohodnine.

8. člen

Davek na dediščine in darila plača kdor pridobi 
premoženje ali užitek premoženja iz naslova dedo
vanja ali darila.

Davčne stopnje davka na dediščine in darila 
določa Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora ob upoštevanju vrednosti dediščine ozi
roma darila, ekonomske moči pridobitelja in stopnje 
sorodstva.

Davka od dediščine in daril so lahko oproščene 
dediščine in darila, ki so namenjena za osebno 
uporabo dediča, dediščine in darila manjše vrednosti 
ter hranilne vloge.

Plačila davka od dediščine in darila se opro
stijo sorodniki v ravni vrsti, ter mož in žena, kadar 
dedujeta premoženje ali užitek manjše vrednosti, in 
osebe, ki poklonijo podedovano ali podarjeno pre
moženje Istrskemu okrožju, zadrugi ali družbeni 
organizaciji.

9. člen

Prebivalci posameznih krajev in mest lahko 
pridobijo s samoprispevkom sredstva, ki so jim po
trebna zaradi pospeševanja njihovega kraja oziroma 
mesta ali zaradi izboljšanja materialnih in kulturnih 
pogojev.

Odlok o samoprispevku predpiše krajevni ozi
roma mestni ljudski odbor na podlagi sklepa zbora 
volilcev.

Z odlokom o samoprispevku se naloži ljudskemu 
odboru, da izvrši postavljeno nalogo zaradi katere 
je bil samoprispevek sklenjen, in da izterja dolžne 
zneske samoprispevka.

LETO V - ŠT.

Za poki 
' zadruge dav

Kmečke 
presežka sv 
in investicij? 
oproščene d

Dohodn 
dohodka zac

Dohodki 
vljajo po 4.

Drugi d< 
zaključnega

Pri ugot< 
ki so bili 
prispevkov, 1 
ali za premo

Davek c 
zadružnih e 
obrtniških pr 
stopnjah, ki 
okrožnega Iji 
30% nižje od 
po 6. členu t

Natančne 
izda Izvršilni 
odbora.

Ta odlok

Koper, d)

Tajnik 
Petar Kraljev

42.
Na podla 

STO z dne 1 
kom Poverjen 
in Oblastnega 
izdaja Istrski

o organizac 
vine 1er o raz

Proizvajal 
zadružnim in i 
deviz, ki jih d 
ali s svojimi s 
jajo v centraln 
ljudskega odb<

Trgovskiir 
tje deviznih izi 
vanjem na zun 
razliko med n, 
odstotek pa o< 
skega okrožne



LETO V - ST. 7 STRAN 103

teh delavnosti 
ilagi dejansko

LETO V - ŠT. 7

d premoženja 
a premoženje,

tudi lastnik 
svoji hiši ozi- 
edstavlja na- 
al stanovanje 
'V za upravo,

i po stopnjah, 
ja okrožnega

tuje delovne 
drugi.
so za družba 
o dohodnino

ga ljudskega 
primerih se

kdor pridobi 
îslova dedo-

le in darila 
lega ljudske- 
2diščine oži
lja in stopnje

lO oproščene 
za osebno 

jše vrednosti

ila se opro- 
I žena, kadar 
vrednosti, in 
darjeno pre- 
ali družbeni

mest lahko 
;i so jim po
raja oziroma 
in kulturnih

rajevni ozi- 
sklepa zbora

ži ljudskemu 
aradi katere 
terja dolžne

10. člen
Za pokritje splošnih družbenih potreb plačujejo 

zadruge davek od dohodka.
Kmečke delavne zadruge, ki vplačujejo del 

presežka svojega dohodka v sklad za mehanizacijo 
in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva so 
oproščene dohodnine.

11. člen
Dohodnina zadrug se plačuje od celotnega 

dohodka zadruge.

12. člen
Dohodki zadruge od kmetijskega dela se ugota

vljajo po 4. členu tega odloka.
Drugi dohodki zadrug se ugotavljajo na podlagi 

zaključnega računa zadruge.
Pri ugotavljanju dohodkov se obračunajo stroški, 

ki so bili potrebni za dosego dohodkov, razen 
prispevkov, ki so bili plačani članom za njihovo delo 
ali za premoženje, ki je bilo oddano v zadrugo.

13. člen
Davek od dohodka kmečkih delovnih zadrug, 

zadružnih ekonomij, ribiških deiovnih zadrug in 
obrtniških proizvajalnih zadrug se obračunava po 
stopnjah, ki jih predpiše Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora z odredbo, in ki so za 
30% nižje od ustreznih davčnih stopenj, predpisanih 
po 6. členu tega odloka.

14. člen
Natančnejše predpise za izvajanje tega odloka 

izda Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.

15. člen
Ta odlok velja z dnem objave v Uradnem listu.

Koper, dne 31. julija 1951.

Tajnik :
Petar Kraljevič 1. r.

Predsednik : 
Ernest Vatovec 1. r.

42.
Na podlagi ukaza Komandanta Odreda J A na 

STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlo
kom Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje 
in Oblasmega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

o d l o k

o organizaciji in poslovanju zunanje trgo
vine 1er o razdelitvi deviz, doseženih z izvozom

l. člen

Proizvajalnim, storitvenim podjeljem, zavodom, 
zadružnim in družbenim organizacijam pripada del 
deviz, ki jih dosežejo z izvozom svojih proizvodov 
ali s svojimi storitvami, določen odstotek pa odva
jajo v centralni devizni fond Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

Trgovskim izvoznim podjetjem pripada za kri
tje deviznih izdatkov v zvezi z izvozom in s poslo
vanjem na zunanjem trgu del deviz, ki odpadejo na 
razliko med nabavno in prodajno ceno, določeni 
odstotek pa odvajajo v centralni devizni fond Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.

Višino odstotkov po tem členu določi za posa
mezne gospodarske panoge Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

2. člen
Sredstva centralnega deviznega fonda uporablja 

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora za kritje uvoznih potreb, za potrebe tistih gospo
darskih panog in družbenih dejavnosti, ki ne dose
gajo deviz z* izvozom, katerih delovanje pa je ne- 
obhodno potrebno za splošno korist prebivalstva 
Istrskega okrožja, nadalje za zdravstvo, kulturo in 
prosveto.

3. člen
Izvoz in uvoz se opravlja na podlagi plana zu

nanje trgovine, ki ga spremlja Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora. V okviru tega 
plana lahko daje Izvršilni òdbor Istrskega okrož
nega ljudskega odbora podjetjem in organizacijam 
iz 1. člena določene izvozne in uvozne naloge.

Ako nosilec izvoznega plana prekorači naloge, 
ki so mu določene s planom, se njegova pravica do 
udeležbe na doseženih devizah poveča. Pravica do 
udeležbe na devizah se poveča tudi, ako se izvaža 
blago, ki ni predvideno v planu izvoza.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora lahko prepove izvoz določenega blaga, ki 
bi bil v nasprotju s splošnimi gospodarskimi interesi.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora določi višino udeležbe izvoznika na devizah 
v primerih iz drugega odstavka tega člena.

4. člen
Podjetja in organizacije uporabijo devize, ki 

jim ostanejo po plačilu določenega odstotka v cen

tralni devizni fond, za svoje uvozne potrebe. Če pa 
imajo uvozni plan, jih morajo predvsem uporabili 
za uvoz blaga svojega uvoznega plana.

Imetnik deviz lahko svoje proste devize proda 
drugemu, ki ima dovoljenje za uvoz ali za plačilo 
v devizah.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ijudskega 
odbora lahko prepove uvoz določenega blaga, če je 
to v nasprotju s splošnimi gospodarskimi interesi 
Istrskega okrožja.

5. člen
Za trgovino z devizami in valutami so poobla

ščena samo Istrska banka in menjalnice, ki jih Istrska 
banka za to pooblasti. Izjemoma lahko proda svoje 
proste devize imetnik deviz ob pogojih drugega 
odstavka 4. člena tega odloka.

6. člen
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 

odbora je pooblaščen, da izda predpise za izvajanje 
tega odloka.

7. člen
Vsi dosedanji predpisi, ki so s tem odlokom 

v nasprotju, nehajo veljati.

8.  čl en
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem 

listu. Predpisi tega odloka o razdelitvi deviz se 
uporabljajo za devize, dosežene z izvozom od
1. julija 1951.

Koper, dne 31. julija 1951.

Tajnik :
Petar Kraljevič I. r.

Predsednik : 
Ernest Vatovec 1. r.
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Predpisi 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

43.

Na podlagi ukaza Komandanta odreda JÀ na 
STO z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

o kaznih ter varnostnih in vzgojnih poboljševalnih 
ukrepih

I. KAZNI

1. V r s l e  k a z n i  i n p o g o j i  z a  n j i h  
i z r e k a n j e

Vrste kazni 

t. člen

Zoper storilce kaznivih dejanj se smejo izreči 
tele kazni:

1. strogi zapor;

2. zapor;

3. omejitev državljanskih pravic;

4. prepoved opravljanja poklica;

5. zaplemba premoženja;

6. denarna kazen.

Glavne in siransike kazni

2. člen

(1) Kazni strogega zapora in zapora se smejo 
izreči samo kol glavne kazni.

(2) Kazni omejitve državljanskih pravic, prepo
vedi opravljanja poklica in zaplembe premoženja 
se smejo izreči samo kot stranske kazni.

(3) Denarna kazen se sme izreči kot klavna in 
tudi kot stranska kazen.

(4) Ce je za kakšno kaznivo dejanje predpisanih

več kazni, še Sime samo eha od njih izreci kol 
glavna kazen.

(5) Poileg glavne kazni se sme izreči več stran
skih kazn i

Zakonitost pri izrekanju kazni

3. čleh

(1) Kazni strogega zapora, zapora ih zäplembe 
premoženja se smejo izreči samo, če so za kakšno 
kaznivo dejanje z zakonom ali z odlokom Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora predpisane.

(2) Kazen omejitve državljanskih pravic in ka
zen prepovedi opravljanja poklica še smeta izreči 
tudi tedaj. Če nista predpisani za kakšno kaznivo 
dejanje, vendar samo ob pogojih, ki So določeni V 
tem/ odloku.

(3) Denarna kazen se sme izreči, če je za kak
šno kaznivo dejanje z zakonom ali z odlokom Istr
skega okrožnega ljudskega odbora predpisana, 
vendar pa se sme za kazniva dejanja, storjena iz 
koristoljubnosti, ta kazen kot stranska kazen izreči 
tudi tedaj, kadar ni z zakonom ali z odlokom Istr
skega okrožnega ljudskega odbora predpisana.

Kazen strogega zapora

4. člen

Kazen strogega zapora ne sme biti krajša od 
šestih mesecev in ne daljša od dvajsetih let, izreka 
se na cela leta in cele mesece.

Kazen zapora

5. člen

(1) Kazen zapora ne sme biti krajša od treh 
dni in ne dailjša oid petih let.

(2) Kazen zapora se izreka na cela leta in cele 
mesece pa tudi na cele dni.
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Kazen omejitve državljanskih pravic

6. člen

(1) Kazen omejitve državljanskih pravic obsega 
izgubo volilne pravice, pravice pridobitve in oprav
ljanja volilnih funkcij v družbenih organizacijah in 
društvih in pravice javnega nastopanja.

(2) Kazen omejitve državljanskih pravic ne sme 
biti krajša od enega leta in ne daljša od pelih let.

Omejitev državljanskih pravic

7. člen

(1) Kazen omejitve^državljanskih pravic se sme 
izreči samo pri obsodbi na kazen strogega zapora, 
kadar ta ni manjša od petih let.

(2) Izjemoma sme sodišče pri obsodbi na kazen 
strogega zapora od dveh do petih let izreči tudi 
kazen omejitve državljanskih pravic do dveh let.

(3) Ob pogojih iz 1. in 2. odstavka tega člena se 
kazen omejitve državljanskih pravic izreče samo 
tedaj, če se je storilec kaznivega dejanja izkazal 
nevrednega, da bi se udeleževal javnega življenja.

(4) Kdor je obsojen na omejitev državljanskih 
pravic, ne more od dneva pravnomočnosti obsodbe 
izvrševati državljanskih pravic; ki jih je izgubil, 
vendar pà se mu ta kazen šteje šele od dneva, ko 
je glavna kazen prestana, zastarana ali odpuščena.

Vrnitev državljanskih pravic

8. člen

Tistemu, ki je bil obsojen na kazen omejitve 
državljanskih pravic, se vrnejo državljanske pra
vice z dnem, ko mu ta kazen izteče.

Kazen prepovedi opravljanja poklica

9. člen

(1) Kazen prepovedi opravljanja poklica je lah
ko trajna ali začasna.

(2) Kazen trajne prepovedi opravljanja poklica 
se sme izreči samo pri obsodbi na kazen strogega 
zapora, če ta kazen ni manjša od treh let.

(3) Kazen časne prepovedi opravljanja poklica 
ne sme biti krajša od treh mesecev in ne daljša od 
petih let.

(4) Kazen prepovedi opravljanja poklica se iz
reče, če je storilec izrabil poklic za storitev kazni
vega dejanja ali če je njegovo nadaljnje opravljanje 
tega poklica nevarno.

(5) Kazen prepovedi opravljanja poklica se šte
je od dneva, ko je glavna kazen prestana, zasta
rana ali odpuščena.

Kazen zaplembe premoženja

10. člen

Kazen zaplembe premoženja je v tem, da se 
obsojencu vzame premoženje brez povračila.

Denarna kazen

11. člen

(1) Denarna kazen ne sme biti manjša od sto 
dinarjev. Če zakon ali odlok Istrskega okrožnega

ljudskega odbora ne predpisuje drugače, se sme 
denarna kazen izreči do zneska 100.000 dinarjev, 
za kazniva dejanja, storjena iz koristoljubnosti, pa 
do zneska 500.000 dinarjev.

(2) V sodbi se določi rok plačila denarne kazni. 
Ta rok ne sme biti krajši od petnajstih dni in ne 
daljši od treh mesecev, vendar pa sme sodišče 
v opravičenem primeru dovoliti, da lahko obso
jenec plača denarno kazen tudi v obrokih. V tem 
primeru določi način plačevanja in rok plačila, ki 
ne sme biti daljši od dveh let.

(3) Če obsojenec ne plača denarne kazni v do
ločenem roku, se kazen izterja prisilno.

(4) Če se denarna kazen ne da izterjati, jo so
dišče spremeni v kazen zapora, računajoč vsakih 
začetih dvesto dinarjev denarne kazni za en dan 
zapora, vendar pa kazen zapora ne sme biti daljša 
od šestih mesecev.

(5) Če obsojenec plača samo del denarne kazni, 
se mu ostanek sorazmerno spremeni v kazen za
pora. Če plača še ostanek denarne kazni, izvrševa
nje kazni zapora preneha.

(6) Po obsojenčevi smrti se denarna kazen ne 
izvrši.

2. O d m e r a  k a z n i

Splošno pravilo za odmero kazni

12. člen

Za določeno kaznivo dejanje odmeri sodišče 
kazen v mejah, ki so predpisane za to dejanje, 
upoštevajoč pri tem vse okoliščine, ki vplivajo na 
to, ali naj bo kazen večja ali manjša (obteževalne 
in olajševalne okoliščine), zlasti pa stopnjo kazen
ske odgovornosti, nagibe, iz katerih je bilo dejanje 
storjeno, stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane 
dobrine, okoliščine, v katerih je bilo dejanje stor
jeno, in pa prejšnje življenje, osebne razmere in 
obnašanje storilca po storjenem kaznivem dejanju.

Odmera denarne kazni

13: člen

Pri odmeri denarne kazni upošteva sodišče sto
rilčeve premoženjske razmere.

Povratek

14. člen

(1) Če je storilec v povratku, mora vzeti sodišče 
to kot obieževalno okoliščino.

(2) Storilec je v povratku, če je bil že obsojen 
za naklepno kaznivo dejanje na kazen strogega 
zapora ali zapora, pa v petih letih od dneva, ko je 
to kazen popolnoma ali delno prestal, spet stori na
klepno kaznivo dejanje, za katero je predpisana 
kazen zapora ali strogega zapora.

Posebno hud primer

15. člen

Kadar je za posebno hud primer nekega ka
znivega dejanja predpisana hujša kazen, jo sodišče 
izreče, če je dejanje dobilo posebno nevarno na
ravo, ki je v tem, da je storilec pri storitvi dejanja

pokazal p 
obzirnost 
posledice 
valnih okc

(1) Ka 
ljudskega 
mileje kaz 
mejo, ki je 
skega okr 
milejšo vr:

(2) Sc 
je predpis 
okrožnege 
vrsto kazi 
take olajš 
da tudi z 
vanja.

Kadar 
liti, jo omi 

1. Če 
strogega 
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manjša im 
za to vrst 

(2) Če 
strogega 5 
najmanjša 
izreči zapi 
pa denarn

Sodišč 
sfifi kazen 
skega okr

Vštevar

(1) Ča 
poru. se v

(2) V
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kazni ali z 
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1 (3) Pr
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pokazal posebno odločnost, trdovratnost ali brez
obzirnost in da je dejanje povzročilo posebno hude 
posledice ali pa je bilo storjeno v posebno obteže- 
valnih okoliščinah.

Omilitev kazni

16. člen

(1) Kadar zakon ali odlok Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora predpisuje, da se sme storilec 
mileje kaznovati, sme sodišče odmeriti kazen pod 
mejo, ki je predpisana z zakonom ali odlokom Istr
skega okrožnega ljudskega odbora ali pa izreči 
milejšo vrsto kazni.

(2) Sodišče srne odmeriti kazen pod mejo, ki 
je predpisana z zakonom ali odlokom Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora ali pa izreči milejšo 
vrsto kazni tudi tedaj, če spozna^ da so podane 
take olajševalne okoliščine, ki kažejo na to, da se 
da tudi z omiljeno kaznijo doseči namen kazno
vanja.

Način omilitve kazni

17. člen

Kadar sodišče spozna, da je treba kazen omi
liti, jo omili takole:

1. Če je za kaznivo dejanje predpisana kazen 
strogega zapora, zapora ali denarna kazen in je 
pri tem navedena najmanjša mera, se sme ta naj
manjša mera znižati do najmanjše zakonite mere 
za to vrsto kazni;

(21 Če je za kaznivo dejanje predpisana kazen 
strogega zapora ali zapora, pa ni pri tem navedena 
najmanjša mera, se srne namesto strogega zapora 
izreči zapor najmanj treh mesecev, namesto zapora 
pa denarna kazen.

Odpustitev kazni

18. člen

Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja odpu
stiti kazen samo tedaj, kadar zakon ali odlok Istr
skega okrožnega ljudskega odbora to predpisujeta.

Vštevanje pripora, preiskovalnega zapora in 
prejšnje kazni

19. člen

tl) Čas. prebit v priporu ali preiskovalnem za
poru. se všteje v strogi zapor in v denarno kazen.

12) V novo kazen se všteje tudi del prej pre
stane kazni, če je prejšnja kazen spremenjena z 
amnestijo ali pomilostitvijo, z izredno omilitvijo 
kazni ali z obnovo postopka ali zahtevo za varstvo 
zakonitosti.
‘ (3) Pri vštevanju so si enaki dan pripora, dan

preiskovalnega zapora, dan strogega zapora, dan 
zapora in dvesto dinarjev denarne kazni.

1 Stek kaznivih dejanj

20. člen

(1) Če je storilec z enim dejanjem storil .'eč 
kaznivih dejanj, ali če je z več dejanji storil več 
kaznivih dejanj, o katerih še ni izrečena sodba, do

loči sodišče najprej kazen za vsako posamezno 
kaznivo dejanje, nato pa izreče Slavno kazen ta
kole:

1. Če je za kazniva dejanja, ki so v steku, do
ločilo kazni strogega zapora in zapora, izreče eno 
samo kazen, ki je v tem, da se zviša najhujša iz
med določenih kazni, vendar tako, da zvišana ka
zen ne sme doseči vsote posameznih določenih 
kazni; pa tudi ne preseči največje zakonite mere 
za izrečeno vrsto kazni;

2. če je za kakšno kaznivo dejanje, ki je v 
steku, določilo denarno kazen, za drugo dejanje pa 
kazen strogega zapora ali zapora, izreče polog 
določene kazni strogega zapora oziroma zapora 
tudi določeno denarno kazen;

3. če je za kazniva dejanja, ki so v steku, do
ločilo denarne kazni, izreče eno samo denarno ka
zen, ki pa ne sme preseči vsote določenih kazni 
in ne največje zakonite mere.

(2) Stranske kazni izreče sodišče, čeprav so 
so bile določene le za eno kaznivo dejanje, ki je 
v steku; če pa so te kazni iste vrste, izreče sodišče 
eno samo kazen te vrste, ki pa ne sme preseči 
vsote posameznih določenih kazni in ne največje 
zakonite mere za izrečeno vrsto kazni;

(3) Kadar določi sodišče za kakšno kaznivo 
dejanje, ki je v steku, kazen zaplembe premože
nja. ne sme izreči denarne kazni ne kot glavne, 
ne kot stranske kazni.

Odmera kazni obsojencu

21. člen

(1) Če je obsojenec, preden prestane kazen, 
sojen zaradi kazniveoa dejania, storjenega, preden 
je bila izrečena prejšnja sodba, ali zaradi kazni
vega dejanja, storjenega, ko prejšnja kazen še ni 
hila nrestana, izreče sodišče eno samo kazen po
20. členu tega odloka, pri čemer vzame, da je 
kazen za prejšnje dejanje že določena. Del kazni, 
ki .jo je obsojenec že prestal po prejšnji sodb', se 
všteje po 19. členu tega odloka.

(2) Če stori obsojenec med tem, ko prestaja 
kazen zapora ali strogega zapora, ali ko je na 
Dogojnem odpustu, kaznivo dejanje, za katero se 
sme po zakonu ali odloku Istrskega okrožnega ljud
skega odbora izreči kazen osmih let strogega za
pora ali huiša kazen, sme sodišče izreči novo ka
zen ne glede na prej izrečeno kazen, če se zarodi 
nrekratlkeca ostanka prejšnje kazni z uporabo 20. 
člena tega odloka namen kaznovanja ne bil dal 
doseči.

(31 Če stori obsojenec med tem, ko prestaja ka
zen zapora ali strogega zapora, kaznivo dejanje, 
za katero ie predpisana denarna kazen ali kazen 
zapora do šestih mesecev, se kaznuje disciplinsko.

3. P o g o j n a  o b s o d b a  

Izrek pogojne obsodbe

22. člen

(1) Pri obsodbi na kazen zapora do dveh let 
ali na denarno kazen sme sodišče s sodbo odložiti 
izvršitev izrečene kazni s pogojem, da obsojenec
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v roku, ki ne sme biii krajši od enega leta in ne 
daljši od petiih let, ne bo storil novega prav tako 
hudega ali hujšega naklepnega kaznivega dejanja.

(2) Izvršitev kazni sme sodišče odložiti tudi s 
pogojem, da obsojenec v roku, ki ne sme biti krajši 
od enega leta, povrne s sodbo ugotovljeno škodo.

(3) Sodišče odredi pogojno odložitev izvršitve 
izrečene kazni, če glede na okoliščine dejanja, ob
našanje storilca po storjenem dejanju in! glede na 
njegovo prejšnje življenje spozna, da se da uteme
ljeno pričakovati, da se bo obsojenec v prihodnje 
varoval kaznivih dejanj, tudi če se kazen ne izvrši 
in da se bo v danem primeru že s samo obsodbo 
dosegel namen kaznovanja.

(4) Pogojno ne sme biti obsojen, kdor je bil 
v zadnjih petih letih obsojen na kazen strogega za
pora ali nepogojno obsojen na več kot eno leto 
zapora.

(5) V sodbi sme sodišče odrediti, da se kazen 
časne prepovedi opravljanja poklica izvrši ne glede 
na tp, da je glavna kazen izrečena pogojno.

Preklic pogojne obsodbe

23. člen

(1) Sodišče prekliče odložitev izvrš'ive kazni, 
če stori pogojno1 obsojeni med tem, ko mu je izvr
šitev Ikazni s sodbo odložena, novo prav tako hudo 
ali hujše naklepno kaznivo dejanje, prav tako tudi 
tedaj, če je po izrečeni pogojni obsodbi obsojen 
za kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno, še preden 
je bila pogojna obsodba izrečena in sodišče spo
zna, da ne bi bilo podlage za takšno obsodbo, če 
bi bilo to prejšnje kaznivo dejanje takrat znano.

(2) Če sodišče prekliče pogojno obsodbo, iz
reče za vsa kazniva dejanja eno samo kazen po
20. členu tega odloka; pri tem vzame, da je kazen 
za prejšnje dejanje že določena.

(3) Pogojna obsodba se sme preklicati med 
tem, ko je izvršitev kazni odložena. Če pa stori 
pogojno obsojeni v tem času novo, prav tako hudo 
ali hujše naklepno kaznivo dejanje, kar pa se ugo
tovi s sodbo šele po oreteku časa, za katerega je 
bila izvršitev kazni odložena, se sme pogojna ob
sodba preklicati najpozneje v enem letu od dneva, 
ko poteče čas, za katerega je bila izvršitev kazni 
odložena.

(4) Če je bila izvršitev kazni odložena tudi s 
poaojem, da obsojenec povrne škodo, prekliče so
dišče pogojno obsodbo, če obsojenec ne povrne 
škode v danem iroku, vendar pa sme sodišče dolo
čiti tudi nov rok za povrnitev škode ali pa spregle
dati ta pogoj, če spozna, da obsojenec škode ne 
more povrniti.

Učinek nepreklicane pogojne obsodbe

24. člen

Če je bil kdo pogojno obsojen, pa pogojna ob
sodba ni bila preklicana, velja, kot da sploh ne bi 
bil obsojen za dejanja, ki jih obsega pogojna ob
sodba.

4. P o g o j n i  o d p u s t

25. člen

(1) Obsojenec, ki je prestal polovico kazni stro
gega zapora ali zapora in s svojim delom in ob
našanjem pokazal, da se je toliko poboljšal, da od 
njega ni pričakovati nadaljnjih kaznivih dejanj, sme 
biti pogojno odpuščen s prestajanja kazni.

(2) Če se obsojenec med prestajanjem kazni 
posebno izkaže s svojim delom in obnašanjem, sme 
biti pogojno odpuščen, še preden prestane polo
vico kazni strogega zapora oziroma zapora.

(3) Pogojni odpust traja, dokler ne preteče čas, 
na katerega se je glasila kazen.

Preklic pogojnega odpusta

26. člen

(1) Pogojni odpust se prekliče, če stori po
gojno odpuščeni med tem, ko je na pogojnem od
pustu, novo kaznivo dejanje, ki so svojem pomenu 
in teži kaže na to, da ni več razlogov za pogojni 
odpust.

(2) Če se pogojni odpust prekliče, se čas, ko 
je bil odpuščeni na pogojnem odpustu, ne všteje 
v kazen.

II. VARNOSTNI UKREPI

Oddaja v zavod za varstvo in zdravljenje

27. člen

(1) Če sodišče ugotovi, da je storilec nepri
števen ali zmanjšano prišteven in da je nevaren za 
svojo okolico, odredi oddajo v zavod za duševne 
bolezni ali v kakšen drug zavod za varstvo in 
zdravljenje.

(2) Odpust iz zavoda odredi sodišče, ko ugo
tovi, da ni več potrebno, da bi storilec ostal v 
zavodu.

(3) Čas, ki ga zmanjšano prišteven obsojenec 
prebije v zavodu se všteje v prestajanje kazni stro
gega zapora ali zapora.

(4) Če ob odpustu iz zavoda še ni pretekel čas 
izrečene kazni, prestane obsojenec ostanek kazni 
v kazenskem poboljševalnem zavodu. Če je bil tak 
obsojenec obsojen na kazen zapora do dveh let, 
odloči sodišče ob njegovem odpustu iz zavoda, ali 
se ostanek kazni izvrši ali ne. Pri tem upošteva 
težo' Storjenega dejanja, storilčevo prejšnje živ
ljenje in pa to, koliko je bivanje v zavodu koristilo 
storilčevemu zdravljenju.

Odvzem predmetov

28. člen

(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali name
njeni za kaznivo dejanje, ki so nastali s kaznivim 
dejanjem ali bili dobljeni kot nagrada za kaznivo 
dejanje, se smejo vzeti, če so storilčeva last.

(2) Ti predmeti se smejo odvzeti tudi tedaj, 
kadar niso storilčeva last, če to terjajo splošna 
varnosti ali moralni. razlogi, vendar pa pravice 
drugih, terjati od storilca odškodnino', s tem niso 
prizadete.

LETO V - ST. 8

III. KAZNI, \ 
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111. KAZNI, VZGOJNI IN POBOLJŠEVALNI UKREPI 
IN VARNOSTNI UKREPI GLEDE 

MLADOLETNIKOV

Ukrepi glede otrok

29. člen

Mladoletnik, ki ob storitvi kaznivega dejanja 
še ni dopolnil štirinajst let, se ne sme ne preganjati, 
ne kaznovati in tudi ne sme sodišče uporabiti zanj 
vzgojnih poboljševalnih ukrepov. Tak mladoletnik 
se izroči skrbstvenemu organu, ki ali odloči, da 
ostane pri stariš'h, oziroma pri skrbniku, ali pa 
uporabi druge skrbstvene ukrepe zanj in za njegovo 
vzgojo.
r~ t  -» %. « •'*  ra.-" -----— ------  - -
7 f

Vzgojni poboljševalni ukrepi glede kazensko 
neodgovornih mladoletnikov

30. člen

(1) Pri mladoletniku, starem nad 14 let, ki ni 
kazensko odgovoren, ker ob storitvi kaznivega de
janja zaradi duševne nerazvitosti ni mogel razumeti 
pomena svojega dejanja, ali ni mogel imeti v obla
sti svojega ravnanja, uporabi sodišče tale dva 
vzgojna poboljševalna ukrepa:

1. izročitev staršem1 ali skrbniku;
2. oddaja v vzgojni zavod.
(2) Sodišče izroči mladoletnika staršem ali 

skrbniku, da ga strožje nadzorujejo in da poskrb'io 
za njegovo šolanje, če ugotovi, da jim ie to mogoče 
in da ta ukrep glede na mladoletnikovo starost, 
nrejšnje življenje, lahko naravo dejanja in okoli
ščine, v katerih je dejanje storil, za njegovo po
boljšanje zadošča.

(3) Sodišče odda mladoletnika v vzgojni za
vod. če ga njegovi starši oziroma skrbnik ne morejo 
strožje nadzorovati in poskrbeti za njegovo šolanje, 
ali če unotovi, da izročitev staršem oziroma skrb
niku ne bo zadoščala za mladoletnikovo poboliša- 
nie, zlasti ne glede na njegovo starost, prejšnje živ
ljenje in hudo naravo deianja.

(4) če je mladoletnik aluhonem ali slep. Da 
sodišče spozna, da ga je treba oddati v vzgojni 
zavod, ga odda v zavod za gluhoneme, oziroma v 
zavod za slepe.

Kazni, ki se zoper kazensko odgovornega 
mladoletnika ne smejo izreči

31. člen
Zoper mladoletnika, ki je kazensko odgovoren, 

se ne smejo izreči! tele kazni: omejitev državljanskih 
pravic in trajna prepoved opravljanja poklica.

Kaznovanje kazensko odgovornega mlajšega 
mladoletnika

32. člen
Mladoletnik, ki je ob storitvi kaznivega dejanja 

dopolnil štirinajst let, pa ne še šestnajst let (mlajši 
mladoletnik), se sme kaznovali samo, če je storil 
kaznivo dejanje, za katero je predpisana hujša 
kazen kakor 10 let strogega zapora.

Vzgojni poboljševalni ukrepi glede kazensko 
odgovornega mlajšega mladoletnika

33. člen

(1) Za kazniva dejanja, za katera predpisuje 
/akon ali odlok Istrskega okrožnega ljudskega od
bora kazen do deset let strogega zapora ali kakšno 
milejšo kazen, se uporabita pri mlajšem mladolet
niku tale dva vzgojna poboljševalna ukrepa:

1. ukor;

2. oddaja v vzgojni poboljševalni dom.

(2) Izjemoma sme sodišče odrediti oddajo v 
vzgojni poboljševalni dom ludi pri mlajšem mlado
letniku, ki je storil kaznivo dejanje, za katero je 
predpisana hujša kazen kakor deset let strogega 
zapora, če spozna, da se da glede na duševno 
razvitost mlajšega mladoletnika, naravo dejanja in 
okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, na
men poboljšanja in vzgoje doseči tudi brez kazni.

Ukor

34. člen

Mlajšemu mladoletniku, ki je storil lažje kaznivo 
dejanje, izreče sodišče ukor, če ugotovi, da bo ta 
ukrep glede na duševno razvitost mlajšega mlado
letnika, naravo dejanja in okoliščine, v katerih je 
bilo dejanje storjeno, za njegovo poboljšanje za
doščal.

Oddaja v vzgojni poboljševalni dom

35. člen

Sodišče odda mlajšega mladoletnika v vzgojni 
poboljševalni dom, če spozna, da; je treba glede na 
težo dejanja ali glede na njegovo zanemarjenost 
a’ i pokvarjenost uporabiti zanj strožje poboljševalne 
ukrepe. ^

Kaznovanje kazensko odgovornih starejših 
mladoletnikov

36. člen

Mladoletnik, ki je ob storitvi kaznivega dejanja 
že dopolnil šestnajst let (starejši mladoletnik), se 
kaznuje, vendar sme sodišče, če je storil kaznivo 
dejanje, za katero je predpisana kazen strogega 
zaoora do petih let ali kakšna milejša kazen, odre
diti odajo v vzgojni poboljševalni dom.

Odmera kazni kazensko odgovornim mladoletnikom

37. člen

(1) Pri odmeri kazni mladoletniku uporabi so
dišče splošno pravilo o odmeri kazni (12. člen), pri 
tem pa gleda še posebej na stopnjo njegove du
ševne razvitosti.

(2) Za kaznivo dejanje, za katero je predpisana 
kazen strogega zapora več kot deset let, sme so
dišče kaznovati starejšega mladoletnika naivec s 
strogim zaporom desetih let, mlajšega mladoletnika 
pa osmih let.

(31 Za omilitev kazni mladoietniku veljajo do
ločbe 16 in 17. člena tega odloka,
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Trajanje vzgojnih poboljševalnih ukrepov

38. člen

(1) Kadar odda sodišče mladoletnika v vzgojni 
zavod ali v vzgojni poboljševalni dom, odloči obe
nem, koliko časa naj ostane v zavodu oziroma v 
domu.

(2) V vzgojnem zavodu ostane mladoletnik naj
manj eno leto, največ pa tri leta, v vzgojnem! po
boljševalnem domu pa najmanj eno leto, največ pa 
pet let.

Sprememba sodne odločbe o vzgojnih pobolj
ševalnih ukrepih

39. člen

Cl) Sodišče sme prebivanje mladoletnika v 
vzgojnem zavodu ali v vzgojnem poboljševalnem 
domu skrajšati, sme pa odrediti tudi odpust iz 
vzgojnega zavoda oziroma iz vzgojnega poboljše
valnega doma, če se pokaže, da se je mladoletnik 
poboljšal.

(2) Sodišče sme preklicati odločbo o odpustu, 
če mladoletnik s svoiim delom in obnašanjem po
kaže, da ga je treba poslati nazaj v vzgojni zavod 
oziroma v vzgojni poboljševalni dom. Odločba o 
odpustu se sme Dreklicati, dokler mladoletnik ne 
dopolni osemnajst let.

Prenehanje vzgojnih poboljševalnih ukrepov, če se 
izreče kazen

40. člen

Če je mladoletnik med izvrševanjem vzgojnega 
poboljševalnega ukrepa obsojen za kaznivo deja
nje na kazen strogega zapora ali zapora, preneha 
določeni vzgojni poboljševalni ukrep, ko začne 
mladoletnik prestajati kazen.

Učinek vzgojnih poboljševalnih ukrepov

41. člen

Če je bil za mladoletnika uporabljen vzgojni 
poboljševalni ukrep, velja, kot da še ne bi bil ob
sojen.

Izvršitev kazni strogega zapora in zapora

42. člen

(1) Kazen strogega zapora in zapora prestajajo 
obsojeni mladoletniki do svoje polnoletnosti pravi
loma v kazenskem poboljševalnem domu za mlado
letnike.

(2) Delo za obsojene mladoletnike se izbere po 
njihovih telesnih zmožnostih in veselju za določeno 
vrsto dela, tako da se čimbolje strokovno izučijo 
za delo d o  prestani kazni.

(3) Delovni čas obsojenih mladoletnikov se do
loči tako, da jim ie omogočeno obiskovanje splošne 
izobraževalne ali strokovne šole.

Varnostni ukrepi glede mladoletnikov

43. člen

Določbe 27. člena tega odloka se uporabljajo 
tudi glede mladoletnikov.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen

Ko začne veljati ta odlok, se spremeni pravno
močno izrečena kazen odvzema prostosti s prisil
nim delom v enako dolgo kazen strogega zapora, 
pravnomočno izrečena kazen odvzema prostosti pa 
v enako dolgo kazen zapora.

45. člen

Kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, 
ki je bila pravnomočna izrečena do dneva, ko začne 
veljati ta odlok, se spremeni, kolikor ni prestana, 
v kazen zapora, in sicer tako, da se en dan zapora 
šteje za tri dni prisilnega dela brez odvzema pro
stosti.

46. člen

Glede izvršitve denarne kazni veljajo določbe 
četrtega in petega odstavka 11. člena tega odloka 
tudi za primere, kjer je sodba izrečena pred dnem, 
ko začne veljati ta odlok.

47. člen

Ko začne veljati ta odlok se pravnomočno iz
rečena kazen izgube političnih in posameznih dr
žavljanskih pravic spremeni v kazen omejitve dr
žavljanskih pravic.

48. člen

Kazni izrečene zoper starejše n mlajše mlado
letnike do dneva, ko začne veljati ta odlok, ki pa 
so daljše, kakor bi se smele izreči po določbah 
tega odloka, in kazni, izrečene v primerh, v katerih 
se po tem odloku ne bi smele izreči, se zmanjšajo 

oziroma spremenijo v vzgojno poboljševalne ukrepe 
po določbah teoa odloka, Spremenitev kazni v L 
vzgojno poboljševalne ukrepe se izvede od dneva,! 
ko začne veljati ta odlok.

49. člen

Kazen izgona iz prebivališča, ki je bila prav- | 
nomočno izrečena do dneva, ko začne veljati ta ! 
odlok, se ne bo več izvrševala.

50. člen

(1) Kjer je v obstoječih predpisih predvidena r 
kazen odvzema prostosti s prisilnim delom, se bo j 
po uveljavitvi tega odloka izrekala kazen strogega 
zapora.

(21 Kjer je v obstoječih pravnih predpisih pred
videna kazen odvzema prostosti se bo po uvelja
vitvi tega odloka izrekala kazen zapora.

(3) Kjer je v obstoječih pravnih predpisih pred
videna kazen prisilnega dela brez odvzema pro
stost', se bo po uveljavitvi tega odloka izrekala 
kazen zapora, ki pa ne bo smela biti daljša od 
tretjine najvišje mere, ki je predvidena za kazen 
prisilnega dela brez odvzema prostosti.

(1) Ta odi 
v Uradnem li;

C2) Istoča: 
kazni z dne 1 
3-26/47) in odi 
loka o vrstah 'I 
ni list štev. 7-

Koper, dn 

Tajnik: 

Petar Kraljevi'
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51. člen

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi 
v Uradnem listu.

(2) Istočasno prenehajo veljati odlok o vrstah 
kazni z dne 14. septembra 1947 (Uradni list štev. 
3-26/47) in odlok o spremembah in dopolnitvah od
loka o vrstah kazni z dne 14. novembra 1948 (Urad
ni list štev. 7-92/48).

Koper, dne 31. julija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

44.

Na podlagi ukaza komandanta Odreda J. A. na 
STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlo
kom Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje 
in Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O SOCIALNEM ZAVAROVANJU DELAVCEV IN

USLUŽBENCEV TER NJIHOVIH DRUŽIN

I. p o g l a v j e

TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

S socialnim zavarovanjem daje ljudska oblast 
delavcem m uslužbencem ter njihovim družinam 
določene pravice ob bolezni, ob izgubi delovne 
zmožnosti, ob starosti in smrti ter tuoi druge pra
vice, ki so določene v tem odloku.

2. člen

Socialno zavarovanje je v Istrskem okrožju 
enotno ter ga izvaja Zavod za socialno zavarova
nje v Kopru pod nadzorstvom Sveta za socialno 
skrbstvo in zdravstvo Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora.

Zavod za socialno zavarovanje je javna, sa
moupravna ustanova. Število članov upravnega od
bora in način volitev določi s posebno odredbo Iz
vršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

3. člen

Zavod za socialno zavarovanje zbira finančna 
sredstva za socialno zavarovanje iz prispevkov de
lodajalcev.

Višino prispevkov za socialno zavarovanje do
loči Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora. Plače delavcev in uslužbencev se nikakor 
ne smejo obremeniti s prispevki za socialno zava
rovanje.

4. člen

Pravice, ki gredo zavarovancem po lem od
loku so:

pravica do zdravstvene oskrbe;

pravica do oskrbnine ob začasni nezmožnosti 
za delo zaradi bolezni;

pravica do oskrbnine ob porodniškem dopustu;
pravica do preskrbe za otroke;
pravica do rente zaradi posledic nesreče pri 

delu;
pravica do invalidske, starostne in družinske 

pokojnine;
pravica do pogrebnine.
Pridobitev in obseg posameznih pravic sta pra

viloma odvisna od trajanja delovnega razmerja in 
od višine plače.

5. člen

Delavci in uslužbenci, ki so zaposleni v Istr
skem okrožju, so zavarovani od vsiopa v delo.

Z enaKimi pravicami kot osebe v deiovnem 
razmerju so zavarovani:

1. ciani preasîavmsKih in njim odgovornih or
ganov, k i aoDivajo piaco za svoje atio; izvoljene 
osebe, ki opravljajo siaine uolznosh pron srninemu 
piacidu v aoloćenin aruzpenin organizacijan;

2. člani obrtniških proizvajalnih zaarug, člani 
ribiŠKih zadrug, ki jim je ribištvo edini aii glavni 
poklic.

Za bolezen in nesrečo pri delu so zavarovani:

1. študenti in učenci strokovnih šol m tečajev 
ob opravljanju obvezne prakse in obveznega praK- 
ličnega dela;

2. osebe, ki se organizirano za nekaj časa ude
ležujejo javnih del s plačo au brez plače na pod
lagi pogodbe ali kako drugače;

3. osebe, ki prestajajo Kazen strogega zapora 
ali zapora.

Za bolezen so zavarovani tudi učenci in štu
denti, ki so bili v delovnem razmerju, pa so ga 
zaradi šolanja začasno pretrgali, m prav tako Člani 
njihovih družin.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora lahko socialno zavarovanje v celolji iali 
deloma razširi tudi na osebe svobodnih poklicev 
in kulturne delavce (književnike, časnikarje, umet
nike, advokate in podobno) in tudi na druge osebe, 
ki sicer niso v delovnem razmerju, ki pa s svojim 
poklicem oziroma delavnostjo koristijo družbi, in 
lahko določi, s kakšnimi pogoji te osebe pridobijo 
pravice, ki izvirajo iz socialnega zavarovanja.

Natančnejše predpise o izvedbi socialnega za
varovanja za osebe, ki so naštete v 2., 3., 4. in 5. 
odstavku tega člena, izda Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora. ,

6. člen

Če je zavarovanec obenem v več delovnih 
razmerjih, mu gre pravica do socialnega zava
rovanja samo na podlagi glavne zaposlitve.

Honorarni uslužbenci, ki jim je njihova hono
rarna služba edini ali glavni poklic, imajo enake 
pravice na podlagi socialnega zavarovanja kot 
druge osebe v delovnem razmerju.

7. člen

Pravice, ki izvirajo iz socialnega zavarovanja, 
ne zastarajo. ;
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8. člen

Pravice, ki izvirajo iz socialnega zavarovanja, 
se ne morejo1 s pogodbo spreminjali ali odtujevali 
int prav tako se jim zavarovanec ne more odpove
dati v korist koga drugega.

Od vseh dajatev, ki izvirajo iz socialnega za
varovanja, je mogoče seči z izvršbo ali z zavaro
valnimi ukrepi le na pokojnino. Na druge dajaîve 
iz socialnega zavarovanja pa le za izterjanje in 
zavarovanje za sodno določeno preživnino in za 
zahtevke organov socialnega zavarovanja, za da
jatve, do katerih zavarovanec ni bil upravičen.

9. člen

Vsi javni organi so dolžni sodelovati pri izva
janju socialnega zavarovanja.

10. člen

Pri izvajanju socialnega zavarovanja in pri 
nadzorstvu nad njim sodelujejo tudi sindikalne or
ganizacije.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora ima pravico, da v sporazumu z okrožnim 
odborom Zveze enotnih razrednih sindikatov v Ko
pru izda predpise o izvrševanju pravic, ki jih imajo 
sindikalne organizacije pri izvajanju pravic iz so
cialnega zavarovanja.

11. člen

Delodajalec je dolžan v roku osmih dni pri
glasiti pristojnemu uradu Zavoda za socialno zava
rovanje vstop zavarovanca v službo, izslop zava
rovanca iz službe, kakor ludi vse spremembe, ki 
vplivajo na zavarovančeve pravice izyirajoce iz 
socialnega zavarovanja.

Delodajalec je dolžan natančno voditi predpi
sane plačilne sezname in druge razvide o zavaro
vancih in njihovem zaslužku ter jih hraniti najmanj 
5 let.

Dospele prispevke za socialno zavarovanje je 
dolžan delodajalec plačati pristojnemu uradu Za
voda za socialno zavarovanje.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora predpiše podrobnejše določbe o dolžnostih 
delodajalcev 1er o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov.

12. člen

Zavod za socialno zavarovanje in njegovi ura
di so upravičeni, da neposredno nadzirajo deloda
jalce ali spolnjujejo dolžnosti in obveznosti po pred
pisih o socialnem zavarovanju.

13. Člen

Za vse prispevke in druge obveznosti, ki jih 
je po predpisih o socialnem zavarovanju dolžan 
plačati delodajalec, jamčijo solidarno:

al pri gradbenih delih naročnik gradnje ozi
roma oseba, za katere račun se gradnja izvršuje;

b) pri prehodu obrata od enega delodajalca na 
drugega novi delodajalec;

c) glavni podjetnik, ki je prevzel izvršitev dela, 
in sicer za vse prispevke in druge obveznosti tistih

podjetnikov, ki jim je izročil izvršitev posameznih 
del;

d) zakonec za vse prispevke in druge obvez
nosti, ki so nastale v času trajanja skupnega go
spod njstva, kolikor ne dokaže, da ni sodeloval v 
obratu in da se je sam: preživljal iz lastnega premo
ženja oziroma lastnih dohodkov.

v 14. člen

Plačilni seznami, plačilni nalogi m izvlečki iz 
tekočih računov delodajalcev, opremljeni s klav
zulo o izvrsnosti, pristojnega urada Zavoda za 
socialno zavarovanje, so javne izvršilne listine.

V primerih izvršilnega postopka, in prisilnega 
poravnalnega postopka se terjatve Zavoda za so
cialno zavarovanje uvrstijo v isto vrsto z davkom.

Ljudska sodišča so dolžna dostaviti Zavodu za 
socialno zavarovanje odločbe o ustavitvi plačil, o 
uvedbi stečajnega postopka in postopka prisilne 
poravnave, kolikor se nanašajo na gospodarska 
podjetja.

15. člen

Vse lerjatve Zavoda za socialno zavarovanje, 
nastale na temelju tega odloka, zastarajo v treh 
letih.

Zastaranje se pretrga z vsakim uradnim deja
njem, podvzetim zaradi izterjanja terjatve.

16. člen

Predlogi, vloge in dokazila, tožbe, sodbe, od
ločbe, sklepi, pritožbe in drugi akti v poslopu za 
priznanje pravic iz socialnega zavarovanja, so pro
sti taks.

Zavod za socialno zavarovanje in njegovi ura
di so za svoje zgradbe, zavode in zemljišča, koli
kor rabijo za namene socialnega zavarovanja, opro
ščeni vseh davkov, doklad 1er drugih javnih davščin 
in pristojbin. Prav tako so oproščene vseh davkov, 
doklad in pristojbin vse dajatve iz zavarovanja po 
predpisih tega odloka.

II. p o g l a v j e

PRAVICE, KI IZVIRAJO IZ SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA

1. Zdravstvena oskrba

17. člen

Zavarovanec ima pravico do zdravstvene oskr
be ob bolezni oziroma ob dopustu zaradi zdrav 
ljenja ali okrevanja {bolezenskem dopustu).

Zdravstvena oskrba obsega: zdravniško pomoč 
in zdravljenje v zdravstvenih ustanovah ali na bol
nikovem stanovanju; zdravila in druga zdravilna 
sredstva; pripomočke za zdravljenje in sanilelni 
material; zdravljenje v bolnišnicah in naravnih 
zdraviliščih (kopališčih in klimatskih krajih); okre
vanje po bolezni; porodniško pomoč; zdravljenje 
zob in zobolehnično pomoč; proteze, ortopedske 
in druge pripomočke.

Svet za socialno skrbstvo in zdravstvo Istrske
ga okrožnega ljudskega odbora ima pravico pred
pisati način zdravstvene oskrbe za zavarovance.
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Zavarovanec pridobi pravico do zdravstvene 
oskrbe ne glede na to, koliko časa je v delovnem 
razmerju (delovna doba), in uživa to oskrbo ves 
čas, dokler mu je potrebna.

Pravico do zdravstvene oskrbe ima tudi zava
rovanec, ki zboli v enem mesecu po prenehanju 
zakonito razvezanega delovnega razmerja.

Pravico do zdravstvene oskrbe imajo tudi uži
valci pokojnine in tisti, ki uživajo rento zaradi 
zmanjšanja sposobnosti za delo nad polovico.

19. člen

Pravico do zdravstvene oskrbe imajo tudi dru
žinski člani delavcev, uslužbencev in uživalcev 
osebne pokojnine in rente zaradi zmanjšanja spo
sobnosti za delo nad eno polovico, in sicer:

a) zakonec, otroci in vnuki —  če jih zavarova
nec preživlja;

b) starši, bratje, sestre in stari starši — če so 
nezmožni za delo in nimajo lastnega premoženja, 
pa jih zavarovanec preživlja.

Z izrazom »otroci« so mišljeni v tem odloku, če 
ni v posameznih odločbah drugače rečeno, v za
konu in izven zakona rojeni otroci; jaosvojeni otroci, 
pastorki in otroci brez staršev, ki jih zavarovanec 
preživlja, ne glede na to, ali so z njim v sorodstvu, 
ali ne, a nimajo drugih sredstev za preživljanje, 
kakor tudi otroci, ki imajo pridobitno nesposobne 
in revne starše.

Otroci, vnuki, bratje in sestre imajo pravico 
do zdravstvene oskrbe do dovršenih 17. let sta
rosti, če pa se šolajo, do konca predpisanega red
nega šolanja, najdalje pa do 24. leta starosti.

Če člani zavarovančeve družine, ki so našteli 
v prejšnjem odstavku, postanejo popolnoma ne
zmožni za delo tudi po preteku starosti, ki je pred
pisana v tem členu, imajo vendarle pravico do 
zdravstvene oskrbe ves čas, dokler traja njihova 
nezmožnost za delo.

20. člen

Upravičenceml zdravstvene oskrbe gre povra
čilo potnih stroškov, kadar so poslani zaradi zdrav
ljenja ali zdravniškega pregleda iz kraja, kjer so 
na delu, oziroma kjer stalno prebivajo.

2. Oskrbnina ob začasni nezmožnosti za delo 

zaradi bolezni ali bolezenskega dopusta

21. člen

Zavarovanec ima pravico do denarnega nado
mestila (oskrbnine) namesto redne plače:

1. če je zaradi bolezni začasno nezmožen za 
delo ali pa mu je bil priznan bolezenski dopust;

2. če je zaradi nalezljive bolezni izoliran;

3. če mu je naročeno, da mora zaradi akutne 
bolezni streči članu svoje ožje družine in sicer 
največ 15 dni, kadar gre za strežbo otroka do sed
mega leta, sicer pa največ 7 dni

22. člen

Zavarovancu, ki je bil tik pred začetkom ne
zmožnosti za delo v delovnem razmerju nepretr
gano najmanj 6 mesecev, ali pa s presledki skupaj 
18 mesecev v zadnjih dveh letih, gre za ves čas 
zdravljenja oziroma bolezenskega dopusta oskrb
nina v višini njegove redne čiste plače.

Zavarovancu, ki nima delovne dobe po prejš
njem odstavku, gre za čas zdravljenja oziroma bo
lezenskega dopusta nadomestilo, in sicer:

a) 80% redne plače, če ima pred ■< bolenjem 
več kot 3, toda manj kot 6 mesecev, ali pa s pre
sledki v zadnjih 2 letih več kot 6, toda manj kot 
18 mesecev delovne dobe;

b) 60% redne plače ostalim zavarovincem.

23. člen

Pravica do polne oskrbnine (21. člen) gre ne 
glede na trajanje delovne dobe;

1. zavarovancu, ki je postal začasno nezmožen 
za delo zaradi posledic nesreče pri delu;

2. zavarovancu — gospodarskemi! učencu.

24. člen

V nepretrgano delovno dobo se poleg Časa, 
ki ga je zavarovanec prebil v nepretrganem delov
nem razmerju, šteje tudi čas, ki ga je zavarovanec 
prebil zaradi svoje izpopolnitve na posameznih 
tečajih, kamor je bil poslan po nastanku delovnega 
razmerja. Ta čas pa ne sme biti daljši od dveh let.

25. člen

Kot redna plača se šteje predpisana časovna 
plača za tisto vrsto del, ki jih je zavarovanec oprav
ljal redno in v rednem delovnem času, oziroma za 
tisti poklic, ki ga je zavarovanec imel v predzad
njem mesecu pred začetkom nezmožnosti za delo.

Za zavarovanca, ki dobiva plačo deloma v .'tal
nem desečnem znesku, deloma pa po učinku dela 
se šteje za redno plačo stalni del plače, zvišan za 
znesek, ki ustreza predpisanemu učinku dela v red
nem delovnem času, oziroma, ki ustreza izpolnitvi 
plana.

Če je bil zavarovanec v predzadnjem mesecu 
pred začetkom nezmožnosti za delo dodeljen k 
drugemu delu, za katero je dobival drugačno plačo, 
se vzame kot redna plača zavarovančeva povpreč
na plača, izračunana po ustrezajočem predpisu 
prejšnjega odstavka.

26. člen

Pravica do oskrbnine ob bolezni oziroma bo
lezenskem dopustu gre zavarovancu za tisti čas, 
dokler traja začasno nezmožnost za delo, in sicer 
praviloma do enega leta.

Trajanje te pravice se sme podaljšati tudi nad 
eno leto, če to terja zdravljenje oziroma okrevanje 
in če se lahko pričakuje, da bo zavarovanec spet 
postal zmožen za delo najpozneje v še enem letu. 
Podaljšanje te pravice nad eno leto dovoli ravna
telj okrožne uprave Zavoda za socialno zavarova
nje na podlagi mnenja stalne zdravniške komisije.
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3. Oskrbnina ob porodniškem dopustu

27. člen

Zavarovanka ima pravico do oskrbnine ves čas 
porodniškega dopusta. Ta porodniški dopust traja 
devetdeset dni.

28. člen

Zavarovanka ima ob porodniškem; dopustu 
pravico do oskrbnine, ki je enaka njeni redni plači, 
če je bila tik pred porodom v delovnem razmerju 
nepretrgano najmanj šest mesecev ali pa s pre
sledki skupaj osemnajst mesecev v zadnjih dveh 
letih, a v višini 80% redne plače, če je bila pred 
porodom v delovnem razmerju nepretrgano tri me
sece, ali pa v presledkih šest mesecev v zadnjem 
letu pred porodom.

Glede določitve redne plače se uporablja pred
pis 25. člena tega odloka. Če pa je bila zavarovan
ka po zdravniškem mnenju zaradi nosečnosti pre
stavljena k drugemu delu z nižjo plačo, se vzame 
kot redna plača njena prejšnja višja plača.

29. člen
Če zavarovanka ob porodniškem dopustu zboli, 

ne more ob času dopusta obenem uživati tudi 
oskrbnine po 21. členu tega odloka.

4. Preskrba za oiroka

30. člen

Zavarovanci imajo za svoje otroke tele pra
vice: podporo za opremo novorojenca, podporo 
za boljšo hrano matere in novorojenca, nagrada 
za družine z več otroki in preživnino za otroke.

31. člen

Zavarovancu gre enkratna denarna podpora 
za opremo vsakega oiroka.

32. člen

Zavarovanki gre podpora za boljšo hrano ma
tere in otroka za čas 6 mesecev od nastopa po
rodniškega dopusta dalje.

Pravica do te podpore gre tudi zavarovancu 
za vsakega novorojenca, če otrokova mati nima 
pravice do podpore. Ta pravica'traja tri mesece 
po otrokovem rojstvu.

Podpore se dajejo v mesečnih zneskih.

33. Člen

Zavarovancu, ki ima dvoje ali1 več otrok, gre 
za tretjega novorojenca oziroma za vsakega na
daljnjega otroka posebna nagrada.

Ta nagrada se daje v enkratnem znesku in se 
veča v sorazmerju s številom otrok.

34. člen

Pravica do podpor, ki so naštete v 31., 32. in
33. členu, gre zavarovancu, ki je bit pred nastan
kom pogojev za pridobitev leh pravic nepretrgano

najmanj šest mesecev v delovnem razmerju ali pa 
s presledki skupaj osemnajst mesecev v zadnjih 
dveh letih.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora lahko za posamezne stroke predpiše, da 
se delovna doba s presledki v zadnjih dveh letih 
skrajša od osemnajst mesecev do štirinajst mese
cev.

35. člen

Zavarovancu gre pravica do preživnine za 
vsakega otroka in vnuka, ki ga preživlja.

Ta pravica gre zavarovancu, dokler otrok ozi
roma vnuk ni starejši, kot je to določeno v 19. čle
nu tega odloka.

Preživnina gre tudi zavarovančevim otrokom, 
ki uživajo družinsko pokojnino. Če uživajo družin
sko pokojnino mati in otroci, gre preživnina za 
vse olrol^e. Če otrokova mati več ne živi ali če ni 
upravičena do družinske pokojnine, gre preživnina 
za enega otroka manj, kot jih je upravičenih do 
pokojnine. Če ima kateri od teh otrok dohodke iz 
kakšnega drugega naslova, odpade pravica do 
preživnine še za lega otroka, oziroma se preživ
nina za tega otroka zniža za ustrezni znesek, če 
njegovi dohodki ne dosežejo zneska preživnine.

Preživnina za otroke se daje v stalnih denar
nih zneskih. ,

Izvršilni odlok Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora je pooblaščen, da predpiše višino dajatev 
in podrobnejše določbe o priznavanju dajatev iz 
tega poglavja.

5. Renia zaradi nesreče pri delu

36. člen

Zavarovancu, ki mu je bila zaradi nesreče pri 
(delu zmanjšana njegova zmožnost za delo nad 
10%, ima pravico do rente oziroma odpravnine.

Z izrazom »zmanjšana zmožnost za delo« je 
mišljena zmanjšana zmožnost za delo sploh, pa 
ludi zmanjšana zmožnost za opravljanje del v po
samezni stroki (poklicna nezmožnost).

37. člen

Če je zmožnost za delo zmanjšana zaradi ne
sreče pri delu, gre zavarovancu pravica do rente 
neglede na to, koliko časa je trajalo delovno raz
merje.

38. člen

Zavarovanec, kateremu je zaradi nesreče pri 
delu zmanjšana zmožnost za delo nad tri četrtine, 
se smatra za popolnoma nezmožnega za delo ter 
mu pripada polna renta, ki znaša 100% njegove 
rentne osnove. V primeru delnega zmanjšanja spo
sobnosti za delo pa mu pripada sorazmerni del te 
rente, ki ustreza zmanjšanju njegove sposobnosti 
za delo.

Ponesrečenemu zavarovancu, ki je ob prizna 
nju rente v tolikšni meri nezmožen za delo, da mu 
je stalno neizogibno potrebna tuja pomoč in po
strežba, ali pa, ki je pozneje postal takšen zaradi 
posledic nesreče, gre poleg rente še poseben do
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daiek v višini 25% rentne osnove. Pravica do tega 
dodatka traja ves čas, dokler so zavarovancu po
trebni tuja postrežba in pomoč.

Ponesrečenemu zavarovancu, pri katerem po 
končanem zdravljenju od posledic nesreče trajno 
zmanjšanje sposobnosti za delo presega 10%, a ne 
presega 33 1/3% zmanjšanja sposobnosti za delo, 
gre enkratna odpravnina in sicer:

a) dvomesečna plača, če je sposobnost za delo 
zmanjšana nad 10% do vštetih 15%;

b) 4 mesečna plača, če je sposobnost za delo 
zmanjšana nad 15% do vštetih 20%;

c) 6 mesečna plača, če je sposobnost za delo 
zmanjšana nad 20% do vštetih 25%;

d) 1 letna plača, če je sposobnost za delo 
zmanjšana nad '25% do vštetih 33 1/3 %.

Odpravnine ne morejo biti večje od 120.000 
dinarjev.

Odpravnina pod d) se izplača samo na zah
tevo zavarovanca.

39. člen

Rentna osnova za določitev rente je enaka po
kojninski osnovi za ugotovitev starostne pokojnine 
(52. člen).

Pri določitvi rente zavarovancu, čigar skupna 
delovna doba je manjša kot eno leto, se vzame 
za rentno osnovo njegova povprečna redna plača 
v tej dobi (25. člen).

40. člen

Za nesrečo pri delu se šteje vsako zmanjšanje 
zmložnosti za delo, ki zadene zavarovanca pri nje
govem rednem delu ali pri delu, ki ga opravlja po 
naročilu podjetja oziroma zavoda ali zasebnega 
delodajalca.

Domneva se, da je podano naročilo deloda
jalca tudi v primeru, če je zavarovanec na lastno 
pobudo brez izrecnega naročila opravljal delo v 
korist delodajalca in ga je pri tem doletela ne
sreča.

Razen tega se šteje za nesrečo pri delu:

1. Nesrečno naključje, ki zadene zavarovanca 
na poti od stanovanja do delovnega kraja in nazaj 
ali ko se napoti na delo na podlagi odločbe o 
nastavitvi oziroma na podlagi sklenjene delovne 
pogodbe, ali pa ko se napoti domov takoj po 
opravljenem delu;

2. nesrečno naključje, ki zadene zavarovanca, 
ko se napoti po zdravniško pomoč, do katere ima 
pravico na podlagi socialnega zavarovanja;

3. nesrečno naključje, ki zadene zavarovanca 
pri opravljanju državljanskih dolžnosti, ko pomaga 
pri požarih, poplavah in drugih podobn'h nesrečah 
ali pa pri izpolnjevanju ukazov državnih organov, 
s kateremi je poklican k opravljanju zakonitih dolž
nosti;

4. nesrečno naključje, ki zadene zavarovanca 
pri opravljanju njegovih dolžnosti v množičnih or

ganizacijah pri prostovoljnem delu, ki ga te orga
nizacije organizirajo;

5. poklicno obolenje, če je povzročilo trajno 
nezmožnost za delo sploh ali pa trajno nezmož
nost za delo v določeni široki;

6. trajno zmanjšanje delovne zmožnosti v do
ločeni stroki zaradi daljšega opravljanja takšnega 
dela, pri katerem ljudje v večji meri izgubljajo svojo 
poklicno zmožnost za delo ali pri katerem je za
varovančevo zdravje v hujši nevarnosti;

7. trajno zmanjšanje zmožnosti za delo, ki na
stopi zaradi določene bolezni nastale v zvezi z 
opravljanjem! določenih vrst poslov.

Izvršilni odbor Istrskega' okrožnega ljudskega 
odbora predpiše, katera poklicna obolenja se šte
jejo za nesrečo pri delu in ob kakšnih pogojih, v 
katerih strokah in ob kakšnih pogojih se šteje za* 
nesrečo pri delu trajno zmanjšanje delovne zmož
nosti, in katere bolezni nastanejo v zvezi z oprav
ljanjem določenih vrst poslov 1er katere so tiste 
vrste poslov, ki povzročijo te bolezni.

6. Invalidska pokojnina zaradi bolezni ali zaradi 

nesreče izven dela

41. člen

Zavarovancu, kateremu je zaradi bolezni ali 
nesreče izven dela njegova delovna zmožnosl 
zmanjšana trajno ali za več kot eno leto nad po
lovico, gre invalidska pokojnina, če ima ob na
stanku nezmožnosti za delo določeno delovno 
dobo.

Za zavarovanca do 40 let starosti znaša de
lovna doba 5 let. Z vsakim nadaljnjim dopolnje
nim letom do 50 let starosti se zviša delovna doba, 
ki je potrebna ža dosego pokojnine, za pol leta. 
Za zavarovance stare nad 50 let znaša delovna 
doba 10 let.

Če je zavarovanec popolnoma nezmožen za 
delo (nad 75%), pa nima predpisane delovne dobe, 
dobi odpravnino, v višini zadnjih šest mesečnih 
rednih plač.

42. člen

Zavarovancu, ki postane popolnoma nezmo
žen za delo (nad 75%) in je dopolnil minimalno 
delovno dobo po drugem odstavku prejšnjega čle
na, gre invalidska pokojn-na v višini 50% pokojnin
ske osnove; za vsako nadaljnje leto delovne dobe 
se zviša pokojnina po 1% pokojninske osnove do 
dopolnjenih petnajst let delovne dobe, po 2% po
kojninske osiove za delovno dobo od petnajst do 

20 let. Za vsako nadaljnje leto delovne dobe pa 
gre zavarovancu po 2.5% pokojninske osnove, za
varovanki pa po 3% do 26 letne delovne dobe, nalo 
pa po 4% pokojninske osnove za vsako nadaljnje 
leto. Na la način določena pokojn:na ne more 
znašali več kot 100% pokojninske osnove.

Višina invalidske pokojnine popolnoma ne
zmožnega zavarovanca se določa v odstotkih od 
pokojninske osnove po tejle tabeli:
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za zavarovanca za zavarovanko

5 let 50% 5 let 50%

6 „ 51 % 6 „ 51 %
7 „ 52% 7 „ 52%
8 „ 53% 8 „ 53%
9 „ 54 % 9 „ 54%

10 „ 55% 10 „ 55%

11 „ 56% 11 „ 56%
12 „ 57% 12 „ 57%
13 „ 58%. 13 „ 58%
14 „ 59% 14 „ 59%
15 „ 60% 15 „ 60%
16 „ 62% 16 r, 62%
17 „ 64 % * 17 „ 64%
18 „ 66% 18 „ 66%
19 „ 68% 19 „ 68 %
20 „ 70% 20 „ 70%
21 „ 72.5 % 21 „ 73%
22 „ 75% 22 „ 76%
23 „ 77.5 % 23 „ 79%
24 „ 80% 24 „ 82%
25 „ 82.5 % 25 „ 85%
26 „ 85% 26 „ 88 %
27 „ 87.5 % 27 „ 92%
28 „ 90 % 28 „ 96%
29 „ 92.5 % 29 „ 100%
30 „ 95%
31 „ 97.5 %
32 „ 100 %

43. člen

Zavarovancu, kateremu je delovna zmožnost 
zmanjšana od ene polovice do treh četrtin, se do
loči invalidska pokojnina tako, da se izračuna naj
prej višina invalidske pokojnine po delovni dobi po 
predpisih prejšnjega člena, nato pa se od tako do
ločene višine prizna toliko odstotkov, kolikor zna
ša njegova delovna nezmožnost.

44. člen

Pravica do invalidske pokojnine gre tudi zava
rovancu, ki še nima petletne delovne dobe, pa je 
postal popolnoma nezmožen za delo pred 25. letom 
starosti, če je bil v delovnem razmerju nepretrgo- 
mit najmanj šest mesecev tik pred nastankom ne
zmožnosti za delo. Ta pokojnina znaša 50% po
kojninske osnove.

45. člen

V delovno dobo za pridobitev in določitev in
validske pokojnine se šteje poleg časa, ki ga je za
varovanec prebil v delovnem razmerju, tudi čas, 
ki se po tem odloku ali po predpisih, izdanih na 
njegovi podlagi, šteje v delovno dobo za starostno 
pokojnino (53. in 54. člen).

Zavarovancem, bivšim izseljencem, ki delajo v 
Istrskem okrožju, pa so postali popolnoma in trajno 
nezmožni za delo, preden so v Istrskem okrožju 
prebili predpisano delovno dobo za pridobitev pra
vice do invalidske pokojnine, se priznava minimal
na delovna doba, če z vštetjem delovne dobe iz
polnijo pogoje iz 1. odstavka 41. člena.

46. člen

Pokojninska osnova za določitev invalidske po
kojnine znaša prav toliko kot pokojninska osnova 
za ugotovitev starostne pokojnine (52. člen).

Pri določitvi invalidske pokojnine zavarovancu, 
ki skupaj še nima 5 let delovne dobe, in ki je po
stal popolnoma nezmožen za delo pred 25. letom 
starosti, se vzame za pokojninsko osnovo povpreč
na redna plača v zadnj h šestih mesecih njegovega 
dela.

Ob ugotavljanju invalidske pokojnine za zava
rovanca, ki je gospodarski učenec, se vzame za 
pokojninsko osnovo namesto plače, ki jo je zava
rovanec dobival, časovna plača, ki je predpisana 
za začetno skupino strokovnih del, katerih se je 
učenec učil.

47. člen

Uživalcu invalidske pokojnine, ki je ob prizna
nju invalidske pokojnine v takšni meri nezmožen za 
delo, da mu je stalno neizogibno potrebna tuja po
moč in postrežba, ali pa, ki je pozneje postal tak
šen, iz vzrokov, ki so povzročili njegovo delovno 
nezmožnost, gre poleg pokojnine še poseben do
datek v višini 25 % pokojninske osnove. Pravica 
do tega dodatka traja ves čas, dokler sta zavaro
vancu potrebni tuja postrežba in pomoč.

48. člen

Pravica do invalidske pokojnine traja ves čas, 
dokler je uživalec nezmožen za delo nad eno po
lovico (41. člen). Če se delovna zmožnost uživalca, 
ki uživa pokojnino, spremeni tako, da ni več nad 
75 % nezmožen za delo, se mu določi invalidska 
pokojnina po 42. členu tega odloka.

Za ugotovitev svoje dejanske delovne nezmož
nosti in za določitev ustrezajočih pravic se morajo 
dati zavarovanci v rednih časovnih presledkih 
zdravniško pregledati, dokler ne dopolnijo let sta
rosti, ki so določena v drugi točki 49. člena tega 
odloka.

Uživalcu invalidske pokojnine, ki je v delov
nem razmerju, se izplačuje iz naslova invalidske 
pokojnine samo razlika med redno plačo v novi 
službi in prejšnjo redno plačo, kolikor je nova pla
ča nižja od prejšnje, vendar največ do višine inva
lidske pokojnine. Z vsakim nadaljnjim letom zapo
slitve se invalidska pokojnina zviša po tabeli 42. čl.

7. Starostna pokojnina

49. člen

Starostna pokojnina gre:

1. zavarovancu, ki dopolni petintrideset let de
lovne dobe in petinpetdeset let starosti, zavarovan
ki pa, ko dopolni trideset let delovne dobe in pet
deset let starosti;

2. zavarovancu, ki dopolni petinšestdeset let 
starosti in zavarovanki, ki dopolni petinpetdeset let 
starosti, če sla dopolnila najmanj petnajst let de
lovne dobe (minimalno delovno dobo).

Višin 
lovne dol 

V de 
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ša 100 % 
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50. člen

Višina starostne pokojnine je odvisna od de
lovne dobe in pokojninske osnove.

V delovno dobo se šteje praviloma samo redna 
zaposlitev, ki se opravlja v vsem rednem delovnem 
času.

51. člen ,

Starostna pokojnina zavarovanca, ki je dopol
nil polno delovno dobo in določeno starost, ki sta 
predpisani v prvi točki 49. člena tega odloka, zna
ša 100 % pokojninske osnove (polna starostna po- 
Kojnina).

Zavarovancu, ki je dopolnil določeno starost, 
predpisano v drugi točki 49. člena tega odloka, in 
ki ima najmanj petnajstletno delovno dobo, gre po
kojnina v višini 50 % pokojninske osnove.

Zavarovanec, ki ima več kot petnajst let de
lovne dobe, dobi za vsako nadaljnje teto po 2 % 
pokojninske osnove, dokler ne konča petindvajset 
let delovne dobe; po petindvajsetih letih pa dobi za 
vsako nadaljnje leto po 3 % pokojninske osnove. 
Zavarovanka, ki ima več kot petnajst let delovne 
dobe, dobi za vsako nadaljnje leto po 2 % pokoj
ninske osnove, dokler ne dokonča dvajset let de
lovne dobe; po dvajsetih letih pa dobi za vsako 
nadaljnje leto po 4 % pokojninske osnove. Ko do
polni zavarovanec delovno dobo, ki je predpisana 
v prvi točki 55. člena tega odloka, dobi celo sta
rostno pokojnino. Skupna pokojnina ne more zna
šati več kot 100 % pokojninske osnove.

Višina starostne pokojnine se določi v odstot
kih od pokojninske osnove po tejle tabeli:

Za zavarovance, Za zavarovanke,
ki so stari 65 let ki so stare 55 let

15 let 50% 15 let 50%
16 „ 52% 16 „ 52%

17 „ 54% 17 „ 54 %

18 „ 56% 18 „ 56%
19 „ 58% 19 „ 58%
20 „ 60% 20 „ 60 %
21 „ 62% 21 „ 64 %
22 „ 64 % 22 „ 68%
23 „ 66% 23 „ 72%
24 „ 68% 24 „ 76%
*25 „ 70% 25 „ 80%
26 „ 73 % 26 „ 84 %
27 „ 76% 27 „ 88%
28 „ 79% 28 „ 92%
29 „ 82% 29 „ 96%
30 „ 85% 30 „ 100%
31 „ 88%
32 „ 91 %
33 „ 94 %
34 „ 97%
35 „ 100%

52. člen

Za pokojninsko osnovo se vzame zavarovan
čeva povprečna časovna plača za redni delovni 
čas, ki jo je dobival v zadnjem letu svojega dela 
oziroma v zadnjih petih letih, če je to zanj ugod
nejše.

Natančnejše odredbe o tem, kaj šteje v redno 
plačo, ki se vračuna v pokojninsko osnovo, in ka
teri dodatki in v kakšnem obsegu in ob katerih 
pogojih so vštevni v pokojninsko osnovo, predpiše 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora lahko določi, da se sme za pokojninsko 
osnovo izjemoma vzeti povprečna plača za dolo
čene vrste dela, ki jih je zavarovanec stalno oprav
ljal deset let v svoji delovni dobi.

Za časovno plačo se vzame plača po delovnih 
urah oziroma mesečna plača.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora predpiše, v kateri viš:ni se vračuna renta 
v pokojninsko osnovo uživalcu rente, ki pridobi pra
vico do pokojnine.

53. člen

Pri določitvi delovne dobe za starostno pokoj
nino, se šteje zavarovancu ves čas, ki ga je prebil 
v delovnem razmerju po 14. letu starosti.

Zavarovancu se šteje v delovno dobo tudi tisti 
čas, ki ga je prebil:

1. pri opravljanju stalnih dolžnosti proti stal
nemu plačilu v predstavniških organih in določenih 
družbenih organizacijah, če je bil izvoljen za oprav
ljanje teh dolžnosti;

2. v narodni osvobodilni vojski pri aktivnem in 
organiziranem delu v narodnem1 osvobodilnem bo
ju; čas, ki ga je prebil kot žrtev fašizma v zaporih, 
internaciji, konfinaciji, deportaciji, v izgnanstvu, na 
prisilnih delih;

3. pri ilegalnem delu v revolucionarnem gibanju 
ali pri opravljanju drugih dolžnosti v korist revo
lucionarnega gibanja, ali v zaporih in taboriščih 
zaradi revolucionarnega dela;.

4. v vojaški službi ali v ujetništvu v vojnah od 
leta 1912 do konca leta 1920, v vojnah od leta 1920 
do 1939 in v drugi svetovni vojni do 8. 9. 1943, če 
je služil v redni vojski;

5. izven službe, če je bil od okupacijskih orga
nov odouščen iz nje zaradi svojega antifašističnega 
in rodoljubnega vedenja ali zaradi svoje narodnost
ne, plemenske ali verske pripadnosti, ali če je sam 
iz teh vzrokov zapustil službo;

6. izven delovnega razmerja, če je ta čas p la
čeval prispevek za pokojninsko zavarovanje;

7. v delovnem ali službenem razmerju v Italiji 
ali na okupiranem ozemlju do dneva, ko je začela 
veljati mirovna pogodba z Italijo (15. septembra 
1943).

Za zavarovance, ki imajo predpisano starost 
(2. toča 49. člena), pa nimajo minimalne delovne 
dobe, velja, da so dopolnili to delovno dobo, če so 
prebili v narodno osvobodilni vojski ali pri aktivnem 
in organiziranem delu v narodno osvobodilni vojski 
najmanj dve leti in če so do konca leta 1945 ozi
roma najdlje v treh mesecih po demobilizaciji sto
pili v delovno razmerje in nepretrgoma ostali v 
njem do tiste starosti, ki je predpisana za prido
bitev starostne pokojnine.

Zavarovancu, ki je bil pred zadnjo zaposlitvijo 
v Istrskem okrožju v delovnem razmerju v tujin’, se 
po dopolnjeni predpisani starosti šteje‘v njegovo
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delavno dobo tudi njeöova zaposlitev v tujini, če 
je bil po svoji vrnitvi v delavnem razmerju naj
manj 5 let.

V delavno dobo se všteje tudi čas, ki je s po
sebnimi zakonitimi predpisi priznan za to dobo 
osebam določenih poklicev.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora je pooblaščen, da lahko predpiše:

a) da se šteje v delavno dobo tudi čas, ki ni 
vštet v prejšnjih odstavkih, kakor tudi, da se neki 
čas šteje ob ugodnejših pogojih;

b) da se posameznim vrstam delavcem, ki le 
od časa do časa opravljajo določena dela, prizna 
pravica do pokojnine ob ugodnejših pogojih, kot 
so predpisani s tem odlokom.

54. člen

Kot delovna doba ža starostno pokojnino se 
šteje tudi čas, ki ga osebe, omenjene v 2. točki, 3. 
odstavka 5. člena tega odloka prebijejo na javnih 
delih, če takoj potem ali najkasneje v šestih me
secih stopijo v delovno razmerje.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora lahko v celoti ali deloma prizna kot delov
no dobo za starostno pokojnino tudi čas, ki so ga 
osebe, katere bodo zavarovane na podlagi pred
pisov, izhajajočih iz petega odstavka 5. člena tega 
odloka, prebile v družbeno koristnih poklicih ozi
roma z družbeno koristno delavnostjo.

55. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora lahko s svojimi ,predpisi določi, da se ose
bam v delovnem razmerju šteje pri določitvi sta
rostne pokojnine v celoti ali deloma tudi tisti čas, 
ki so ga prej, preden so stopili v delovno razmer
je, prebili pri delu v posameznih strokah družbene
ga pomena (zdravniki, inženirji, umetniki, časnikar
ji, advokati, lekarnarji, obrtniki in drugi).

56. člen

Če je zavarovanec po 1. januarju 1949 pretrgal 
delovno dobo za več kot eno leto, se mu prejšnja 
delovna doba zmanjša za toliko časa, kolikor je 
bilo to pretrganje daljše od enega leta. Če pa gre 
za zavarovanko, ki ima otroka do sedmih let, ali 
pa zavarovanca, ki je bil v času prekinitve za delo 
nesposoben, ali je vršil kako državljansko dolžnost, 
ali ,pa je že izpolnil pogoje za starostno pokojnino 
po 49. členu tega odloka, pretrganje delovnega 
razimerja ne zmanjša prejšnje delovne dobe.

57. člen

Zavarovancu, ki uživa starostno pokojnino, pa 
ostane v delovnem razmerju ali znova stopi van], 
se za čas zaposlitve izplačuje samo del starostnt 
pokojnine. Natančnejše predpise o tem izda Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

Zavarovancu, ki po svoji upokojitvi še naprej 
dela ali znova stopi v delovno razmerje in dela 
z nezmanjšanim delovnim časom najmanj eno lete, 
se zviša starostna pokojnina po tretjem odslavku
52. člena tega odloka; če pa mu je bila priznana

cela starostna pokojnina, se mu za vsako nadaljnje 
leto dela zviša starostna pokojnina za 2 % pokoj
ninske osnove. Tako zvišana starostna pokoijmna 
ne more znašati več kot 110% pokojninske osnove.

Uživalec starostne pokojnine, ki se zaposii, k 
kor tudi delodajalec sta dolžna javiti tako zaposli
tev Zavodu za socialno zavarovanje v Koipru v 
roku treh dni.

58. člen

Zavarovancem, ki nimajo pogojev za priznanje 
starostne pokojnine po določbah tega odloka, pač 
pa bi jim na podlagi zavarovanja pred 1. majem 
1945 po takrat veljavnih predpisih pripadala sta
rostna pokojnina, se odmeri pokojnina po predpi
sih o minimalnih pokojninah.

8. Družinska pokojnina in družinska renta

59. člen

Ob zavarovančevi smrti ima njegova družina 
pravico do družinske pokojnine oziroma rente, če 
so dani pogoji, določeni s tem odlokom.

Družina pridobi pravico do pokojnine oziroma 
rente v tehle primerih:

1. če je imel zavarovanec najmanj petleino de
lovno dobo;

2. če je zavarovanec izgubil življenje zaradi ne
sreče pri delu;

3. če je zavarovanec užival osebno pokojnino 
ali rento zaradi zmanjšanja zmožnosti za delo nad 
polovico.

60. člen

Pravico do družinske pokojnine oziroma rente 
imajo tile člani zavarovančeve družine:

1. zakonec in otroci;
2. starši, vnuki in otroci brez staršev, ki j h je 

zavarovanec preživljal.
Družinski člani, ki so našteti v 2. točki prejš

njega odstavka, pridobijo pravico do družinske po
kojnine oziroma rente, če ni takšnih družinskih čla
nov, ki so našteti v 1. točki, ali če tem družinskim 
članom ni bila dodeljena celotna druž7nska pokoj
nina oziroma renta, ali pa če je kdo od njih poz
neje zgubil pravico do pokojnine oziroma rente.

61. člen

Zavarovančevi ženi gre pravica do družinske 
pokojnine oziroma rente, če ima ob njegovi smrti 
več kot 40 let ali če je popolnoma in trajno ali za 
več kot eno leto nezmožna za delo.

Ta pravica gre zavarovančevi ženi tudi takrat, 
če ima otroka, ki je mlajši od 14 let.

Če zavarovančeva žena opravlja dolžnosl star
šev nasproti svojemu ali moževemu otroku, ki je 
rojen izven zakona, ali nasproti pastorku ali posvo
jenemu otroku, ji gre ta pravica samo takrat, če je 
zavarovanec tega otroka preživljal.

Pravico do družinske pokojnine oziroma rente 
ima zavarovančeva žena tudi takrat, če se je za
varovancu rodil otrok po njegovi smrti. V tem pri
meru gre vdovi pokojnina oziroma renta od zdrav
niško izkazane nosečnosti 5. meseca dalje, če sc 
rodi mrtvo dete, ji gre pokojnina še dva meseca 
po porodu.
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orna renie

Zavarovančevi ženi, ki ob smrti moža ne izpol
njuje pogojev za dosego pravice do družinske po
kojnine oziroma renie, se prizna ia pravica od one
ga časa dalje, ko izpolni in dokler izpolnjuje te 
pogoje.

Zavarovankinemu možu gre pravica do dru
žinske pokojnine oziroma renie, če ima ob njeni 
smrii več kot 60 lei ali če je popolnoma in trajno 
ali za več kot eno leto popolnoma nezmožen za 
delo in če ga je ona preživljala. Izgubi pa to pra
vico, če postane zmožen za delo ali pa tud', če 
dobi druga sredstva za preživljanje.

62. člen

Zakonec nima pravice do družinske pokojnine 
oziroma rente:

1. če je njegov zakon z zavarovancem s prav
nomočno sodbo pred sodiščem razvezan in mu ni 
bila prisojena preživnina ali če je zavarovanec ali 
pa zakonec sklenil nov zakon;

2. če je najmanj 6 mesecev tik pred zavaro
vančevo smrtjo neupravičeno zapustil skupno za
konsko življenje;

3. če se ugotovi, da je bil zakon, ki je trajal 
manj kot eno leto, sklenjen samo s tem namenom, 
da zakonec pridobi družinsko pokojnino oziroma 
renio.

63. člen

Zavarovančevim otrokom in vnukom gre pra
vica do družinske pokojnine oziroma renie do 17. 
leta starosti, če se pa redno šolajo, do konca pred
pisanega rednega šolanja, najdalje pa do 24. leta 
starosti.

Če zavarovančevi otroci ali vnuki postanejo po
polnoma nezmožni za delo, preden dosežejo stare si, 
ki je predpisana v prejšnjem odstavku, imajo ves 
čas, dokler traja njihova nezmožnost za delo, pra
vico do družinske pokojnine oziroma rente. Pravica 
do družinske pokojnine oziroma rente gre tem ose
bam tudi takrat, če so postale popolnoma nezmožne 
za delo, potem ko so že presegle starost, ki je pred
pisana v prejšnjem odstavku, vendar pa pred zava
rovančevo smrtjo in če jih je zavarovanec do svoje 
s>nrti preživljal.

Pastorki imajo pravico do družinske pokojnine 
oziroma rente, če jih je zavarovanec preživljal pri 
sebi doma najmanj eno leto pred svojo smrtjo, ra
zen če je bil njegov zakon krajši; posvojeni otroci 
pa imajo pravico do družinske pokojnine oziroma 
rente, če je bila posvojitev opravljena najmanj eno 
leto pred zavarovančevo smrtjo. Otroci brez star
šev imajo pravico do družinske pokojnine oziroma 
rente, če jih je zavarovanec preživljal pri sebi do
ma najmanj eno leto pred smrtjo.

Vnuki imajo pravico do družinske pokojnine 
oziroma rente samo, če nimajo staršev ali pa so 
njihovi starši trajno nezmožni za delo in če so ži
veli pri zavarovancu.

64. člen

Zavarovančevi slarši imajo pravico do družin
ske pokojnine oziroma rente, če jih je zavarovanec 
preživljal, in sicer mat', če ima več kol 45 let, oče 
pa, če ima več kot 60 let, ali pa če sta eden ali

drugi popolnoma in trajno ali za več kot eno leto 
nezmožna za delo.

Zavarovančevi starši izgubijo to pravico, če 
postanejo zmožni za delo ali če dobijo druga sred
stva za preživljanje.

65. člen

Osnova za določitev družinske pokojnine ozi
roma rente je osebna (starošlna ali invalidska) po
kojnina ali renta, ki jo je zavarovanec dobival ob 
svoji smrti.

Če zavarovanec ob svoji smrti ni užival osebne 
pokojnine ali rente, pa je umrl zaradi nesreče izven 
dela ali zaradi bolezni, se vzame pri določitvi dru- 
ž.nske pokojnine za osnovo osebna invalidska po
kojnina, do katere bi imel zavarovanec pravico po 
svoji delovni dobi.

Če zavarovanec ob svoji smrti ni užival oseb
ne pokojnine ali rente, pa je umrl zaradi nesreče 
pri delu, se vzame pri določitvi družinske rente za 
osnovo osebna renta, do katere bi imel zavarova
nec pravico, če bi postal popolnoma nezmožen 
za delo.

66. člen

Višina družinske pokojnine oziroma rente je 
odvisna od števila družinskih članov, ki imajo pra
vico do nje, in se določa v odstotkih od pokojnin
ske osnove.

Družinska pokojnina oziroma renta ne more 
znašati več kot 100 % pokojninske osnove (cela 
družinska pokojnina).

67. člen

Če so v družini zakonec, otroci, vnuki in otro
ci brez staršev, se določa družinska pokojnina ozi
roma renta tako, da se odmeri za prvega člana 55 
odstotkov osnove, za vsakega nadaljnjega pa 5 % 
več.

68. člen

Če obsega družina samo zavarovančeve star
še, znaša pokojnina oziroma renta za oba skupaj 
65 %, za enega od njih 55 % pokojninske osnove.

Če so razen staršev živi še zakonec ali zava
rovančevi otroci ali pa zakonec z otroki, gre star
šem družinska pokojnina oziroma renta samo ta
krat, če celotna družinska pokojnina še ni izčrpana 
s pokojninami zakonca in zavarovančevih otrok, in 
s cer jim gre razlika med pokojninsko osnovo in 
skupnim zneskom teh pokojnin, vendar ne več kot 
po 20 % pokojninske osnove za vsakega roditelja.

Če so razen staršev živi še vnuki ali otroci brez 
staršev, ki jih je zavarovanec preživljal, se določa 
družinska pokojnina oziroma renta tako, da eden 
od staršev dobi 55 %, oba skupaj 65 %, vsak na
daljnji družinski član pa še 5 % pokojninske osno
ve do največ 100% pokojninske osnove.

69. člen

Če družinsko pokojnino oziroma rento uživajo 
skupaj zakonec in otroci ali pa samo otroci, pa ne 
živijo vsi skupaj, se skupna družinska pokojnina 
oziroma renta, do katere imajo pravico, razdeli na 
enake dele.
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Če družinsko pokojnino skupaj uživajo zavaro
vančevi starši, vnuki in otroci brez staršev, ki jih 
je zavarovanec preživljal, pa ne živijo vsi skupaj, 
se skupna družinska pokojnina oziroma renta, do 
katere ima pravico, razdeli na enake dele.

Če družinsko pokojnino oziroma rento uživajo 
zakonec ali zakonec in otroci ali pa otroci skupaj 
z zavarovančevimi starši in vnuki, pa ne živijo vsi 
skupaj, se skupna družinska pokojnina deli po pred
pisih drugega in tretjega odstavka 68. člena tega 
odloka.

70. člen

Družini umrlega zavarovanca, ki nima pravice 
do družinske pokojnine oziroma rente zaradi tega, 
ker zavarovanec ob svoji smrti ni užival osebne 
pokojnine ali rente pa tudi ni imel najmanj 5-letne 
delovne dobe, gre enkratna denarna podpora, če 
je bil zavarovanec tik pred smrtjo najmanj 6 me
secev nepretrgoma v delovnem razmerju ali s pre
sledki skupaj 18 mesecev v zadnjih dveh letih. Ta 
denarna podpora znaša toliko kot trikratna redna 
mesečna plača (25. člen), ki jo je zavarovanec do
bival v zadnjem mesecu pred smrtjo. Glede raz
delitve te podpore velja predpis prejšnjega člena.

71. člen

Če se zaposli en član uživalcev družinske po
kojnine (55% upravičenec), mu gre družinska po
kojnina oziroma renta v znesku 2.400 din.

Če ima uživalec družinske pokojnine oziroma 
rente pravico tudi do osebne pokojnine ali polne 
rente ali če uživalec osebne pokojnine ali polne 
rente pridobi pravico do družinske pokojnine ozi
roma rente, lahko izbira med družinsko in osebno 
pokojnino oziroma polno rento.

Družinskemu članu, ki pridobi pravico do dveh 
družinskih pokojnin oziroma rent, gre večja po
kojnina oziroma renta.

9. Pogrebnina

72. člen

Zavarovancu gre ob smrti družinskega člana 
(19. člen) pogrebnina.

Pogrebnina znaša toliko, kot polovica redne 
mesečne plače oziroma pokojnine ali rente.

Če dobiva zavarovanec poleg plače tudi rento, 
mu gre pogrebnina v skupnem znesku polovice 
plače in polovice rente, če pa dobiva poleg plače 
tudi pokojnino, mu gre pogrebnina v višini polo
vice plače in pokojnine, ki mu gre, če je v službi.

73. člen

Družini gre ob zavarovančevi smrti pogrebni
na, v višini njegove redne mesečne plače (25. člen) 
oziroma osebne pokojnine ali rente.

Če zavarovanec dobiva poleg plače tudi po
kojnino ali renio, gre njegovi družini pogrebnina 
v skupnem znesku mesečne plače in pokojnine ali 
rente.

Ob smrti družinskega člana, ki je užival dru
žinsko pokojnino, gre ostalim družinskim članom 
pogrebnina v višini polovice mesečne skupne dru
žinske pokojnine.

74. člen

Če zavarovanec ne preskrbi za pogreb umr
lega družinskega člana oziroma če družina ne po
skrbi za pogreb umrlega zavarovanca, gre pogreb
nina osebi ali zavodu, ki je to opravil. V tem pri
meru gre povračilo v višini dejanskih pogrebnih 
izdatkov, ki pa ne more znašati več kot pogreb
nina. Ostanek gre osebi, ki ima pravico do pogreb
nine.

HI. p o g l a v j e

Prenehanje, izguba in usiaviiev pravic iz social
nega zavarovanja.

75. člen

Pravica, ki izvira iz socialnega zavarovanja, 
preneha samo takrat, kadar ni več pogojev, ki jih 
odlok predpisuje za pridobitev te pravice.

76. člen

Zavarovanec ne pridobi pravice do invalidske 
pokojnine ali rente oziroma jo izgubi:

1. če se ugotovi, da je postal nezmožen za 
delo zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil s 
pravomoćno sodbo obsojen;

2. če se ugotovi, da je namenoma povzročil 
svojo nezmožnost za delo.

77. člen

Zakonec umrlega zavarovanca zgubi pravico 
do družinske pokojnine in je na tej podlagi ne 
more več pridobiti, če sklene nov zakon.

Družinski član ne pridobi pravice do družinske 
pokojnine oziroma izgubi pravico* do nje, če je s 
pravnomočno sodbo ugotovljena njegova kazen
ska odgovornost za smrt osebe, na katero opira 
svojo pravico do družinske pokojnine. .

Družina niima pravice do pokojnine ob smrti 
zavarovanca, ki je izgubil pravico do pokojnine po 
določbah 6. člena tega odloka. Samo izjemoma 
ima pravico do pokojnine, če je zavarovančevo 
dejanje, omenjeno v 2. točki 76. člena, povzročilo 
njegovo smrt ali pa, če si je sam vzel življenje.

78. člen

Zavarovanec ne pridobi pravice do oskrbnine 
ob bolezni ali bolezenskem dopustu oziroma zgubi 
to pravico:

1. če je jDostal nezmožen za delo zaradi kaz
nivega dejanja, za katero je bil s pravnomočno 
sodbo obsojen;

2. če je namenoma povročil nezmožnost za 
delo;

3. če je namenoma preprečeval ozdravljenje 
oziroma povrnitev zmožnosti za delo.

79. člen

Zavarovancu, ki se brez upravičenega vzroka 
ne podvrže naročenemu zdravljenju ali postopku, 
s katerim naj postane zmiožen za delo, in zavaro
vancu, ki se ne podvrže novemu pregledu, s kate
rim naj se ugotovi njegova delovna zmožnost, se
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Zavarovancu, ki prestaja 'kazen strogega za
pora ali zapora daljšega od šest mesecev, se za ta 
čas ustavi uživanje pravic, ki izvirajo iz socialnega 
zavarovanja. Sodišče lahko v upravičenih primerih 
odloči v sodbi, da obsojenčeva družina deloma 
ali v celoti obdrži uživanje pravic, ki izvirajo iz 
socialnega zavarovanja.

Zavarovanec, ki zboli med neplačanim dopu
stom, ne more uživati pravice do oskrbnine ob bo
lezni oziroma bolezenskem dopustu, dokler traja 
ta dopust.

IV. p o g l a v j e

Upravno, sodno in družbeno varstvo pravic 
zavarovancev

80. člen

Pravice zavarovancev se uveljavljajo v poseb
nem upravnem postopku. Postopek za priznanje 
zavarovančevih pravic mora biti hiter in preprost.

Zavarovanec in sindikalna podružnica, ki ji 
pripada, imata pravico pritožbe proti zavlačevanju 
postopka.

Pritožba se poda pri Zavodu za socialno za
varovanje in sicer pri okrajni upravi, če vodi po
stopek obratna ekspozitura zavoda, oziroma pri 
okrožni upravi, če vodi postopek okrajna uprava.

81. člen

Postopek za priznanje pravic iz socialnega 
zavarovanja se sproži po predlogu zavarovnca ali 
pa po uradni dolžnosti pristojnega organa Zavoda 
za socialno zavarovanje. Zavarovanec ima vedno 
pravico sprožiti postopek.

Postopek se mora sprožiti po uradni dolžnosti, 
kadar gre za ie-le pritmere:

1. za ugotovitev zavarovančevih pravic zaradi 
nesreče pri delu;

2. za določitev oskrbnine ob bolezni oziroma 
bolezenskem dopustu;

3. za določitev oskrbnine ob nosečnosti in po
rodu.

Zavarovancu, ki je izpolnil predpisane pogoje 
za osebno pokojnino ali rento, se določi po njego
vem predlogu pokojnina ali renta neglede na to, 
ali je bilo delovno razmerje pred terr. razvezano 
ali ne. Če delovno razmerje še ni razvezano, se 
izplačuje pokojnina po določbi 57. člena tega 
odloka.

82. člen

Zavarovanec sproži postopek za priznanje svo
jih pravic s pismenim ali ustmenim predlogom. Po
stopek, ki je bil začet po zavarovančevem pred
logu, se nadaljuje po uradni dolžnosti, dokler ni 
izdana odločba oziroma, dokler izdana odločba 
ni izvršena.

Pravico do oskrbnine uveljavlja zavarovanec 
z dokazom o delovnem razmerju in s pregledom 
in mnenjem določenega oziroma upravičenega 
zdravnika ali stalne zdravniške komi si) e.

83. člen

Zavarovanec ima pravico pritožbe zoper prvo
stopno odločbo pristojnega urada Zavoda za so
cialno zavarovanje, ki odloča o ugotovitvi pravic 
iz socialnega zavarovanja.

O  pritožbi proti odločbi obratne ekspoziture 
odloča pristojna okrajna uprava Zavoda za so
cialno zavarovanje, o pritožbi proti odločbi okraj
ne uprave pa okrožna uprava Zavoda za socialno 
zavarovanje. Pritožba se vloži pri uradu, ki je od
ločal na prvi stopnji.

Rok za vložitev pritožbe znaša pet dni od 
prejema odločbe.

Višji organ ne sme zavrniti pritožbe kot pre
pozne, če je z odločbo prizadeta zavarovančeva 
zakonita pravica.

84. člen

Sindikalna organizacija, ki ji zavarovanec pri
pada, ima pravico pritožiti se zoper odločbo upra
vičenega zdravnika na stalno zdravniško komisijo, 
zoper odločbo stalne zdravniške komisije na višjo 
zdravniško komisijo.

Rok za vložitev pritožbe znaša pet dni od spo
ročitve odločbe zavarovancu.

85. člen

Sindikalna organizacija, upravni odbor pod
jetja, voditelj oziroma starešina podjetja ali zavo
da, v katerem je zavarovanec zaposlen, pravtako 
pa’ tudi Zavod za socialno zavarovanje imajo pra
vico terjati, da se zavarovanec, ki mu je določeni 
oziromia upravičeni zdravnik oziroma posebna 
zdravniška komisija dovolila ali zavrnila bolniški 
dopust, pošlje na pregled stalni zdravniški komi
siji, ki najdalje v treh dneh izda končno odločbo.

Organi, ki so našteti v prejšnjem odstavku, 
imajo isto pravico tudi glede odločbe stalne zdrav
niške komisije. Višja zdravniška komisija izda tudi 
v primerih, ki so ji poslani v preiskavo, končno od
ločbo najpozneje v petih dneh po sprejemu spisa.

86. člen

Zavarovanec uveljavlja svoje pravice iz social
nega zavarovanja pri Zavodu za socialno zavaro
vanje oziroma njegovih uradih, ki so pristojni glede 
na kraj zaposlitve ali stalnega prebivališča zava
rovanca.

87. člen

Če je priznanje posamezne zavarovančeve 
pravice odvisno od vložitve njegovega predloga“, 
lahko zavarovanec vloži predlog vsak čas, dokler 
ta pravica traja. Če je predlog vložen več kot eno 
leto po dospelosti pravice, lahko uveljavlja zava- 
rovânec to pravico samo za eno leto nazaj od vlo
ženega predloga.

Pravica do posameznih obrokov pokojnine in 
drugih pravic, ki izvirajo iz socialnega zavarova~ 
nja, se lahko prizna samo, če ni preteklo več kot 
eno leto od dospelosti posameznega obroka.
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93. člen88. člen

Zavarovanec ima pravico terjati obnovitev po
stopka za priznanje svoje pravice, če se pozneje 
ugotovi, da je bila odločba izdana na podlagi ne
pravilnih podatkov ali ugotovitev ali če so po iz
daji odločbe nastale v zavarovančevi osebi ali v 
dejanskih okoliščinah takšne spremembe, da bi- 
stevno vplivajo na zavarovančevo pravico.

Obnovitev postopka lahko sprožijo tudi uradi 
Zavoda za socialno zavarovanje po uradni dolž
nosti.

Če se v obnovljenem postopku ugotovi obstoj 
pravic, ki v prejšnjem postopku zavarovancu za
radi uporabe nepravilnih podatkov niso bile pri
znane, se priznajo te pravice od dneva, ko so bile 
pridobljene v skladu s predpisi prvega odstavka
87. člena tega odloka.

89. člen

Pritožbe v postopku za priznanje zavarovan
čevih pravic ne zadržijo izvršitve odločb, razen če 
ni s posebnimi predpis1 drugače določeno.

90. člen

Zoper odločbo, ki je bila v postopku za prizna
nje pravic iz socialnega zavarovanja izdana na 
drugi stopnji, lahko zavarovanec vloži tožbo, če 
je s to odločbo prekršena njegova zakonita pravica.

Tožba se vloži pri pristojnem okrajnem sedi
šču v tridesetih dneh po sprejemu odločbe na dru
gi stopnji.

Zoper odločbo okrajnega sodišča se lahko 
vloži pritožba na okrožno sodišče v osmih dneh 
po sprejemu odločbe okrožnega sodišča.

91. člen

Zoper odločbo okrožne uprave Zavoda za so
cialno zavarovanje o renti ali pokojnini, s katero 
je bila prekršena zakonita pravica do rente ali 
pokojnine, lahko zavarovanec oziroma oseba, ki se 
na podlagi tega odloka sklicuje na svoje pravice, 
v tridesetih dneh po sprejemu odločbe vloži tožbo 
pri okrožnem sodišču.

Zoper odločbo okrožnega sodišča se lahko 
vloži pritožba pri višjem sodišču v petnajstih dneh 
po sprejemu odločbe okrožnega sodišča.

V. p o g l a v j e  

Upravno-kazensko in kazensko varstvo

92. člen

Kdor se vedoma ne drži predpisov o social
nem zavarovanju in s tem nekoga prikrajša za pra
vico, ki mu gre na podlagi socialnega zavarovanja, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do 
enega leta.

Kdor hlini ali si povzroči bolezen ali delovno 
nezmožnost ali otežuje'ali preprečuje, da bi ozdra
vel ali postal zmožen za delo, in s tem doseže, 
da se mu na podlagi socialnega zavarovanja prizna 
pravica, ki mu po tem odloku ne bi šla, se kaznuje 
z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

Z denarno kaznijo do 15.000 dinarjev ali z za
porom do trideset dni se kaznuje za prekršek vo
ditelj oziroma starešina podjetja ali ustanove, 
zdravnik ali druga odgovorna oseba oziroma za
sebni delodajalec, ki:

1. ne da nujne zdravniške pomoči zavarovancu, 
ki ga je zadela nesreča pri delu, ali ničesar ne 
ukrene za to pomoč ali ne priglasi v predpisanem 
roku nesreče pri delu;

2. ne da zavarovancu potrebne zdravniške po
moči, četudi mu je to bilo mogoče in je bila to 
njegova dolžnost;

3. namenoma širi ali krajša zavarovančevo 
pravico ali pa omogoči uporabo pravice tistemu, 
ki mu ne gre;

4. sklene pogodbo, ki po svojih določbah na
sprotuje predpisom o socialnem zavarovanju;

5. ne vodi predpisane evidence o zavarovan
cih ali pa jo vodi neredno ali pa ne pošlje v dolo
čenem roku predpisanih priglasitev, plačilnih pol 
in podatkov ali jih pošilja neredno;

6. se protipravno brani dati pristojnim orga
nom Zavoda za socialno zavarovanje potrebne po
datke ali daje nepravilne podatke in poročila o 
zavarovancih ali prepreči ogled na kraju samem 
ali vpogled v poslovne knjige, kolikor se nanašajo 
na izvajanje socialnega zavarovanja, ali nameno
ma povzroči druge motnje ali ovire za pravilno 
delovanje socialnega zavarovanja.

94. člen

Upravni kazenski postopek glede prekrškov, 
ki so določeni v prejšnjem členu tega odloka, vodi 
izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora po 
predpisih odloka o prekrških.

95. člen

Če je z dejanji, naštetimi v 92. in 93. členu tega 
odloka, prizadejana škoda Zavodu za socialno za
varovanje, se vprašanje odškodnine obravnava po 
obstoječih predpisih oziroma po načelih državljan
skega prava.

VI. p o g l a v j e  

Prehodne in končne določbe

96. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora izda predpise:

1. o tem, kako se prevedejo na pokojnine ali 
rente določene s tem odlokom, pokojnine in rente 
tistih oseb, ki uživajo pokojnino ali rento na pod
lagi prejšnjih predpisov o socialnem .zavarovanju;

2. o tem, kako se prevedejo na pokojnine stal
ne podpore, določene namesto pokojnin po prejš
njih predpisih o socialnem zavarovanju;

3. o lem, v kakšnih primerih in s kakšnimi po
goji se lahko prizna pravica do pokojnine ali rente 
tistim, ki niso pridobili pravice do pokojnine po 
prejšnjih predpisih o socialnem zavarovanju, ki pa 
izpolnjujejo pogoje za pokojnino po lem odloku;



4. o tem, koliko morajo znašati najmanjši zne
ski, ki se bodo izplačevali uživalcem osebne in 
družinske pokojnine ali rente in ostalih dajatev po 
predpisih tega odloka.

Ob prevedbi na nove pokojnine ali rente se 
pravice in zneski določeni po prejšnjih predpisih 
ne morejo odvzeti in tudi ne zmanjšati.

97. člen

Od uveljavitve tega odloka se vsi še nerešeni 
in novi zahtevki na pokojnino oziroma rento obrav
navajo po predpisih tega odloka.

98. člen

Vsi predpisi tega odloka o pravicah uslužben
cev in delavcev se uporabljajo tudi za nameščence.

99. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora izda predpise za izvedbo tega odloka.

100. člen

Ta odlok začne veljati 1. avgusta 1951.

K o p e r ,  dne 31. julija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Peîar Kraljevič 1. r. Ernest Valoveč 1. r.

45.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JÀ na 
STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
ter v zvezi z 2. členom odloka o razlastitvi z dne 
14. novembra 1948 izdaja Istrski okrožni ljudski 
odbor

O D L O K

o razglasitvi graditve oddajnika »RADIOFONIJA d. 
d.« v Belem križu pri Piranu za ojbče koristno delo

1. člen

Graditev oddafnika »RADIOFONIJA d. d.« v 
Belem križu pri Piranu se razglaša za nujno obče 
koristno delo ter se dovoljuje razlastitev za njo po
trebnih nepremičnin.

2. člen

Obseg zemljišč, ki so potrebna za graditev, 
omenjeno v prvem členu tega odloka, je natanč
nejše i*azviden iz situacijskega narisa, ki je priložen 
temu odloku in je njegov sestavni del.

3. člen

Ta odlok dobi takoj veljavo.

Koper, dne 31. julija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

46.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA na 
STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
ter v zvezi z 2. členom odloka o razlastitvi z dne
14. novembra 1948 izdaja Istrski okrožni ljudski 
odbor

O D L O K

o razglasitvi kamnoloma gradbenega podjetja 
»EDILIT« v Izoli za obče koristno delo

1. člen

Kamnolom gradbenega podjetja »EDILIT« v 
Izoli se razglaša za nujno obče koristno delo ter se 
dovoljuje razlastitev zanj potrebnih nepremičnin.

2. člen

Obseg zemljišč, ki so potrebna za izkoriščanje 
kamnoloma, omenjenega v prvem členu tega od
loka, je natančnejše razviden iz situacijskega na
risa, ki je priložen temu odloku in je njegov sestav
ni del.

3. člen

Ta odlok dobi takoj veljavo.

Koper, dne 31. julija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Petar Kraljevič I. r. Ernest Vatovec 1. r.

Izdaja Istrski okrožni LO v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik: Kolenc Črtomir,
Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.
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LETO V. j KOPtR 21. avgusta 1951

V S E B I N A :
PREDPISI IZVRŠILNEGA ODBORA ISTRSKEGA OKROŽNEGA 

LJUDSKEGA ODBORA

47. Odredba o dolžnostih delodajalcev pri izvajanju socialnega za- 
varovanja in o V iš in i ter načinu plačevanja prispevka za soci

alno zavarovanje.
48. Odredba © preskrbi za otroke zavarovancev.

49. Odredba o najmanjših zraeskiih, ki se marajo izplačevati užival
cem osebne pokojnine, oziroma rente, družinske pokojnine, ozi

roma rente ter drugih daijaterv iz socialnega zavarovanja.
50. Odredba o prevedbi pokojnin, rent iin podpor, določenih po 

.prejšnjih ipredpisjh o socialnem zavarovanju im o ipjjiznanju pra

vice idb ipokojnine lallj. nente osebam, ki niso ipnidoibille pravice 

Ido pokojnine po -prejšnjih predpisih,

51. Odredba o izplačevanju pokojnim starostnim upokojencem za 

čas, iko so v delovnem razmenju.

52. Odredba o 'Potnih in selitvenih stroških delavcev, nameščencev 
in uslužbencev.

,513.'' Odredba o majemmimah stanovanjskih prostorov.

"54. Odredba o izgradnji investicijskih objektov kmečkih delovnih 

zadruig in o oprostitvi kmečkih delovnih zadru® Od investicij
skih 'dolgov,

55. Odredba o izdajanju dovoljenj za uvozne in izvozne po&le,

56. Odredba o zamenjavi' točk iza inaikiufp industriijlskega blaga,

57. Odločba o povprečnih trgovskih stroških in t>ovprečnetm odstot

ku fonda plač za trgovimo na drobno.

58. Odlok o prometu z alkohota'mi pijačami.
59. Odredba o dodeditvi stimulacijskih bonov kmečkim delavnim 

zadrugam.

OBJAVA

Predpisi Izvršilnega odbora 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

47.

Na podlagi 3., 11. in 99. člena odloka o social
nem zavarovanju delavcev in uslužbencev 1er nji
hovih družin z dne 31. julija 1951 izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O DOLŽNOSTIH DELODAJALCEV PRI IZVAJANJU 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN O  VIŠINI TER 
NAČINU PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA SOCIAL

NO ZAVAROVANJE
Ì "

1. člen

Ko zavarovanec nastopi službo ali izstopi iz 
službe ali ko nastane kakršna koli sprememba, ki 
vpliva na pravice zavarovanca iz socialnega zava
rovanja, mora delodajalec v 8 dneh lo priglasiti 
pristojnemu organu Zavoda za socialno zavaro
vanje.

Zaposlitev upokojenca je delodajalec dolžan 
priglasili v 3 dneh (57. člen odloka o socialnem za
varovanju delavcev in uslužbencev ter njihovih 
družin).

Za zavarovanca, ki dela pri več delodajalcih, 
mora vložiti predpisano prijavo vsak posamezen 
delodajalec.

Tiste, ki se sprejmejo v delovno razmerje za 
manj kot 8 dni, mora prijaviti delodajalec takoj, ko 
nastopijo službo, laihiko pa jih obenem tudi odjavi.

Stroške za vložitev predpisanih prijav in pla
čilnih seznamov nosi delodajalec.

Zavod za socialno zavarovanje predpiše obra
zec plačilnega seznama in obrazce prijav.

2. Čleft.

Vsako delovno nezgodo, ki ima za posledico, 
da izostane zavarovanec z dela, mora delodajalec 
priglasiti Zavodu za socialno zavarovanje najkas
neje v 3 dneh.

3. člen

Prispevek za socialno zavarovanje delavcev in 
nameščencev se določa na 26.5 % vseh zavaro
vančevih prejemkov. Prispevek za gospodinjske 
pomočnice se plača v višini 20 % od prejemkov.

4. člen

Dospele prispevke za socialno zavarovanje je 
dolžan delodajalec plačati Zavodu za socialno za
varovanje.

5. člen

Javni organi, uradi, zavodi in podjetja, zadruž
ne in družbene organizacije in njihovi zavodi in 
podjetja morajo vedno, drugi delodajalci pa, če 
imajo redoma zaposlenih 10 ali več oseb, ki so 
zavezane socialnemu zavarovanju, sami napravili 
obračun prispevkov po plačilnem seznamu in pla
čali prispevke. Plačilni seznam, ki ga podpiše de
lodajalec, se mora predložiti Zavodu za socialno 
zavarovanje v 3 dneh po končanem rednem iz
plačilu.

Zavod za socialno zavarovanje sme odredili, 
da obračunavajo in vplačujejo prispevke po pla
čilnem seznamu tudi delodajalci, ki imajo redoma 
zaposlenih manj kakor 10 zavarovancev Socialne
ga zavarovanja.
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6. člen

Delodajalec, ki prispevkov za socialno zava
rovanje ne obračunava po plačilnem seznamu, mo
ra obračunali prispevke, kakor so odmerjeni na 
potrdilu o priglasitvi sprejema zavarovancev na 
delo, oziroma na potrdilu o priglasitvi spremembe 
zavarovančevega zaslužka.

jPrispevki za zavarovance, katerih zaslužek ni 
prijavljen v mesečnem znesku, pa njihovo delovno 
razmerje traja nepretrgoma ves koledarski mesec, 
se zaračunajo delodajalcu, ki ne obračunava pri
spevkov po plačilnem seznamu, za 26 delovnih dni, 
če ne priglasi spremembe.

Ce delodajalec v določenem roku ne predloži 
plačilnega seznama ali predpisane priglasitve, ali 
pa če na ponovni poziv Zavoda za socialno zava
rovanje ne predloži zahtevanih podatkov v dolo
čenem roku, se zberejo potrebni podatki na samem 
kraju, pri čemer nosi delodajalec stroške.

Ce delodajalec nima potrebnih podatkov o ob
računu, prispevkov ali če jih prikrije ali uniči, se 
prispevki odmerijo na podlagi podatkov, ki jih 
zbere Zavod za socialno zavarovanje glede števila 
zaposlenih, višine zaslužka in trajanja zaposlitve.

7. člen

Prispevki za socialno zavarovanje se plačajo 
za vsak začeti delovni dan in za dneve, ko zava
rovanec ne dela, pa ima za te dneve pravico do 
plače od delodajalca, bodisi v celoti ali deloma.

Če dela zavarovanec pri več delodajalcih, mo
ra vsak delodajalec plačati prispevke od zaslužka, 
ki ga je izplačal zavarovancu.

: I > '
8. člen

Ko se ugotavlja višina zaslužka, je treba upo
števati vse denarne prejemke, do katerih ima za
varovanec pravico (plačo, nagrado za nadurno de
lo, stalne nagrade in druge stalne dodatke).

Če zavarovanec dobi poleg denarnih piejem- 
kov ali namesto njih za svoje delo prejemke v na
ravi (stanovanje, hrano, kurivo in drugo), je treba 
pri ugotavljanju višine zaslužka vračunati tudi te 
prejemke po predpisanih denarnih ekvivalentih.

9. člen

Delodajalci, ki imajo tekoči račun pri Istrski 
banki v Kopru oziroma njenih podružnicah, so dolž
ni plačati pri Istrski banki prispevke za socialno za
varovanje zaposlenega osebja ob priliki, ko dvig
nejo gotovino za izplačilo prejemkov.

10. člen

Istrska banka v Kopru oziroma njene podruž
nice ne smejo izplačati čeka, s katerim dviga delo
dajalec gotovino za izplačilo preiemkov pri njem 
zaposlenih f-cf.b, ako predi jžitelj čeka istočasno ne 
priloži virmanskega naloga za vplačilo prispevka 
za socialno zavarovanje na tekoči račun Zavoda 
za socialno zavarovanje v Kopru.
-e>l s ‘>po BOBjdzi o>jqo[ e>[upq e>|sjjsj ouiualzj 
lerim se dvigne gotovina za akontacijo prejemkov, 
tudi brez virmanskega naloga za vplačilo prispev

kov. Takšen ček mora biti posebej označen s klav
zulo »Akontacija prejemkov«. Obračun izplačanih 
akontacij in prispevkov za socialno zavarovanje se 
mora izvršiti najmanj enkrat mesečno.

11. člen

Tisti delodajalci, ki so dolžni plačevati prispe
vek za socialno zavarovanje, pa nimajo tekočega 
računa pri Istrski banki v Kopru oziroma njenih po-, 
družnicah, ter zaradi lega plačujejo te prispevke 
s čekovno položnico, morajo plačati prispevek za 
socialno zavarovanje v petih dneh po končanem 
rednem izplačilu prejemkov.

Delodajalcem, ki v tem roku ne plačaju dospe
lih prispevkov za socialno zavarovanje, zaračuna 
Zavod za socialno zavarovanje 6 % zamudne ob
resti od dneva dospelosti.

12. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu, uporablja pa se od 1. avgusta 1951 dalje.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher Lr.

48.

Dr. Stanko Kovačič 1 r

1. člen

Uresničujoč posebno varstvo družin tistih, ki 
so v delovnem razmerju, zagotavlja ljudska oblast 
po socialnem zavarovanju preskrbo za olroke po 
predpisih te odredbe.

Preskrba za otroke obsega:

1. podporo za opremo novorojenčka,

2. podporo za boljšo hrano matere in novoro
jenčka,

3. preživnino za otroke,

4. nagrado družinam z več otroki.

2. Člen

Pravico do podpore za opremo novorojenčka, 
do podpore za boljšo hrano matere in novorojenčka 
in do nagrad družinam z več otroki ima zavarova
nec, ki je pred otrokovim rojstvom prebil v delov
nem razmerju brez presledka najmanj 6 mesecev 
ali s presledki v zadnjih dveh letih skupaj 18 me
secev.

Preživnina za otroke pripada zavarovancu ne 
glede na trajanje delovne dobe.

Na podlagi 35. člena Odloka o socialnem za
varovanju delavcev in uslužbencev ter njihovih dru
žin z dne 31. julija 1951 izdaja Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O
O PRESKR5I ZA OTROKE ZAVAROVANCEV

Če se is: 
grade po pr< 
posebej.

Podf

Podpora
dinarjev.
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mesecu, če  s< 
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čka v znesku 2 
po otrokovem 
po prednjem c 
pore.

Pravica do 
novorojenčka p

1. v primer 
otroka;

2. v prim eri 
iz prvega ožin 
člena:

3. v primer 
ki po krivdi za\ 
po veljavnih' pre

Zavarovanci 
pada za vsakege 
v stalnem1 meseč 

Zavarovancu 
pripada za vsa-kc 
nina no 135 din 2 

Zavarovancu 
lovno razmerje r 
za vsal<eqa otrol 
Iovn<= dni v tisten 

Za novorojen 
secu Dreživnma 
prednjih odstavke 

Ta dodatek j: 
dokler je v delov 
nehanju teoa razi 
rento zaradi fiad . 
delovne nezmožn
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ivarovancu ne

3. člen

Če se istočasno rodi več otrok, pripadajo na
grade po predpisih te odredbe za vsakega otroka 
posebej.

Podpora za opremo novorojenčka

4. člen

Podpora za opremo novorojenčka znaša 20.000 
dinarjev.

Ta podpora se izplača praviloma pred poro
dom na podlagi izvida in mnenja pristojnega zdrav
stvenega organa, da je pričakovati porod v enem 
mesecu. Če se podpora ne zahteva pred otrokovim 
rojstvom, se da po otrokovem rojstvu na podlagi
potrdila matičarja, da se je rodil živ otrok.

. ‘ r  f “  *r

Podpora za boljšo hrano matere in novorojenčka

5. člen

Zena v delovnem razmerju ima pravico do de
narne podpore za boljšo hrano matere in novoro
jenčka v znesku 2000 din mesečno. Podpora začne 
teči z nastopom porodniškega dopusta in traja 6 
mesecev.

Zavarovanec, ki se mu rodi otrok, ima pravico 
do podpore za boljšo hrano malere in novorojen
čka v znesku 2000 din mesečno, in sicer tri mesece 
po otrokovem rojstvu, kolikor nima otrokova mati 
po prednjem odstavku sama pravice do le pod
pore.

6. člen

Pravica do podpore za boljšo hrano matere in 
novorojenčka preneha:

1. v primeru splava ali rojstva mrtvorojenega 
otroka;

2. v primeru otrokove smrti pred potekom roka 
iz prvega oziroma drugega odstavka prednjega 
člena:

3. v primeru prenehanja delovnega razmerja, 
ki po krivdi zavarovanca ni billo V redu razrešeno 
po veljavnih predpisih.

Preživnina za otroke

7. člen

Zavarovancu, ki prejema plačo na mesec, pri
pada za vsakega otroka, ki ga vzdržuie, preživnina 
v stalnem' mesečnem znesku po 3500 din.

Zavarovancu, ki ne oreiema mesečne plače, 
pripada za vsakega oiroka ki ga vzdržuie. preživ
nina no 135 din za vsak Dolno plačan delovni dan.

Zavarovancu z mesečno plačo, ki vstopi v de
lovno razmerje med mesecem, pripada preživnina 
za vsakeaa otroka po 135 din na dan za vse de
lovne dni v tistem mesecu od nastooa službe dalje.

Za novorojenega otroka pripada v prvem me
secu Dreživmna po 135 din dnevno, ob pooojih 
prednjih odstavkov, oid otrokovega rojstva dalje.

Ta dodatek pripada zavarovancu za ves čas, 
dokler je v delovnem razmerju, kakor tudi po pre
nehanju tena razmerja, dokler uživa pokojnino ali 
rento zaradi fiad 50% invalidnosti, ali dokler zaradi 
delovne nezmožnosti uživa oskrbnino na podlagi

socialnega zavarovanja. Ta dodatek gre ob pogoju
35. člena odloka o socialnem zavarovanju delavcev 
in uslužbencev ter njihovih družin tudi zavarovan
čevim1 otrokom, ki uživajo družinsko pokojnino.

8. člen

Preživnina za otroke pripada za vsakega za
konskega in nezakonskega otroka, za posvojene 
otroke, vnuke, pastorke, tuje otroke brez staršev, 
ki jih vzdržuje zavarovanec, in take tuje otroke, ki 
jih vzdržuje zavarovanec, ker jih starši niso spo
sobni preživljati. Preživnina za otroke se izplačuje 
do dopolnjenega 17. leta. za otroke, ki se šolajo, 
pa do konca rednega šolanja, vendar najdalje do 
dopolnjenega 24. leta. *

Za otroke, ki so postali nezmožni za delo za
radi bolezni ali hibe, ki je nastopila med prejema
njem ah po prenehanju preživnine do prednjem od
stavku, pripada zavarovancu preživnina ves čas, 
dokler traja nezmožnost.

Če imajo otroci lastni dohodek, se preživnina 
zmaniša za toliko, kolikor znaša niihov redni do
hodek. Preživnina ne gre za otroka, ki ie na stroške 
liudske oblasti v zavodu ali ustanovi, kjer ima 
brezplačno popolno oskrbo.

9 člen

Preživnina za otroke primada ženi.
Če sta oba zakonca v delovnem razmerju, se 

izplačuip preživmna za otroke ženi.
Če je mož v delovnem razmerju, žena pa, ne, se 

preživnina za otroke Habko izplačuje možu.
Če živita zakonca ločeno, dobiva preživnino 

za otroke tisti, ori katerem otrok živi in sicer ne 
alede na to ali ie la  zakonec’ v delovnem razmerju 
in ne qlede na to, ali ie drurr zakonec dolžan pla
čevati preživnino za tega otroka ali ne.

Nagrada družinam z več otroki

10. člen

Zavarovancu, ki ima dvoje ali več otrok,: Pri
pada ob rojstvu tretjega oziroma vsakega nasled- 
nieoa živorojenega otroka enkrahta nagrada v na
slednjem znesku:

za 2 ,živa otroka in . novorojenega 3. otroka 
3000 dinarjev;

za 3 žive otroke in novorojenega 4. otroka 
4000 dinariev;

za 4 žive otroke in novorojenega 5. otroka 
5000 dinariev;

za 5 živih otrok in novorojenega 6. otroka 
6000 dinarjev;

za 6 živih otrok in novorojenega 7. otroka 
7000 dinariev:

za 7 živih otrok in novorojenega 8. otroka 
8000 dinariev:

za 8 živih otrok in novorojenega 9. oiroka 
9000 dinarjev;

za 9 živih otrok in novoroieneqa 10. oziroma za 
vsakeaa naslednjega otroka 10.000 dinariev.

Pri določanju nravice do te nagrade se raču
najo k skuDnemu številu oirok samo lastni zavaro
vančevi otroci.
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Postopek za uveljavitev pravice

11. člen

Pravico do podpore za opremo novorojenčka 
(4. člen), pravico do podpore za boljšo hrano matere 
in novorojenčka (5. člen) in pravico do denarne na
grade za več lastnih olrok (10. člen), uveljavijo za
varovanci pri Zavodu za socialno zavarovanje.

Za uveljavljanje teh pravic veljajo vseskozi 
predpisi o postopku za uveljavljanje pravice do 
oskrbnine na podlagi socialnega zavarovanja.

12. člen

Preživnine za otroke izplačujejo:
1. delavcem in uslužbencem, ki so zaposleni v 

javnih, zadružnih in družbenih podjetjih, zavodih 
in uradih — izplačilne blagajne, ki so pristojne za 
izplačevanje njihove plače;

2. uživalcem pokojnine ali rente in uživalcem 
oskrbnine —1 Zavod za socialno zavarovanje;

3. delavcem in nameščencem, ki so zaposleni 
pri zasebnih delodajalcih — Zavod za socialno za
varovanje.

Preživnine za otroke se izplačujejo mesečno 
skupaj s plačo oziroma pokojnino ali oskrbnino.

Posamezni mesečni obroki preživnine za otro
ke, ki niso bili pravočasno uveljavljeni, zastarajo v 
enem letu, računano od začetka tistega meseca 
nazaj, v katerem je bila vložena prijava za preživ
nino.

Preživnine za otroke, izplačane zavarovancem, 
za katere plača delodajalec ves prispevek za soci
alno zavarovanje, obračunavajo javna, zadružna 
in družbena podjetja, zavodi in uradi s kompenza
cijo dospelega prispevka za socialno zavarovanje.

13. člen

Organi socialnega zavarovanja so upravičeni 
kontrolirati na samem 'kraju, ali delodajalci pravilno 
izplačujejo preživnino za otroke. V ta namen so 
delodajalci dolžni dajati tem organom na vpogled 
vsirezne poslovne knjige, listine in evidence.

Dolžnosti delodajalca in zavarovanca in odgovor
nost za škodo.

14. člen

Delodajalci, ki priznavajo in izplačujejo preživ
nino za otroke pri njih zaposlenim osebam, morajo 
hraniti vse listine, na podlagi katerih je priznana 
nreživnina za otroke, ves čas, dokler traja delovno 
razmerje.

Izplačila preživnine za otroke morajo deloda
jalci vpisovati v plačilne in kontrolne evidence za
poslenih oseb.

15. člen

Zavarovanec, ki mu je priznana pravica do 
Dreživnine za otroke, je dolžan javiti organu, ki mu 
to preživnino izplačuje, vsako spremembo, ki vpliva 
na to pravico, v 15 dneh po spremembi. Zavaro
vanec, ki ne poda te prijave v predpisanem roku, 
je dolžan povrniti Zavodu za socialno zavarovanje 
škodo, ki utegne nastati zaradi tega.

Delodajalec je dolžan povrniti Zavodu za so
cialno zavarovanje škodo, ki je nastala zaradi ne
upravičeno izplačane preživnine. Delodajalcu mora 
to škodo povrniti koristnik.

Povračilo škode nasproti delodajalcu uveljav
lja Zavod za socialno zavarovanje kot terjatve 
dospelih, a še ne plačanih prispevkov. Povračilo 
od zavarovanca uveljavlja delodajalec z odbitkom 
od naslednjih izplačil dodatkov za otroke, ali z 
izplačilno prepovedjo na plačo ali pokojnino.

Prehodne in končne določbe

16. člen

Predsednik Izvršilnega odbora Istrskega okrož
nega ljudskega odbora je pooblaščen, da izda po 
potrebi natančnejša navodila za uporabo te od
redbe.

17. člen

Ta odredba velja z dnem objave v Uradnem 
listu, uporablja pa se od 1. avgusta 1951 dalje.

K o p e r ,  dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika : Podpredsednik :

Alfonz Dolher 1. r. dr. Stanko Kovačič 1. r.

49.

Na podlagi 96. alena Odloka o socialnem za
varovanju delavcev in uslužbencev ter njihovih dru
žin z dne 31. julija 1951 izdaja Izvršilni odbor Istr
skega ljudskega odbora

O D R E D B O
O NAJMANJŠIH ZNESKIH, KI SE MORAJO 

IZPLAČEVATI UŽIVALCEM OSE5NE POKOJNINE 
OZIROMA RENTE, DRUŽINSKE POKOJNINE 
OZIROMA RENTE TER DRUGIH DAJATEV 

IZ SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

i. člen

Uživalcem starostne pokojnine, uživalcem inva
lidske pokojnine, katerim je možnost za delo zmanj
šano nad 65%, rente zaradi nesreče pri delu in uži
valcem družinske pokojnine, katerih pokojnina ozi
roma renta ne dosega spodaj navedenih zneskov, 
se izplačuje poleg pokojnine oziroma renie tudi še 
začasni dodatek, in sicer:

a) uživalcem' osebne pokojnine se izplačuje 
začasni dodatek v višini razlike med osebno po
kojnino in naslednjimi zneski:

za manj kot 10 let delovne dobe do 4500 din na 
mesec;

za 10 in več let, toda manj kot 15 let do 5600 
dinarjev na mesec;

za 15 in več let, toda manj kot 20 let do 6000 
dinarjev na mesec;

za 20 in več let, toda manj kot 25 let do 6400 
dinarjev na mesec;
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„ 10 ali v
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socialnem za- 
;r njihovih dru- 
ilni odbor Istr-

E MORAJO 
Z POKOJNINE 
>OKOJNINE 
1 DAJATEV 
/ANJA

živalcem inva- 
za delo zmanj- 
pri delu in uži- 
pokojnina ozi- 
ienih zneskov, 
a rente tudi še

se izplačuje 
d osebno po-

do 4500 din na 

15 let do 5600 

20 let do 6000 

25 let do 6400

za 25 in več let, toda manj kot 30 let do 6800 
dinarjev na mesec;

za 30 in več let, toda manj kot 35 let do 7200 
dinarjev na mesec;

za 35 in več let do 8000 dinarjev na mesec;

b) uživalcem rente zaradi nesreče pri delu se 
izplačuje začasni dodatek v višini razišče med 
rento in naslednjimi zneski za zmanjšanje delovne 
zmožnosti :

nad 25% do 33 1/3 % do 1000 din na mesec; 

nad 33 1/3 % do 39% do 2400 din na mesec; 

od 40% do 49% do 3600 din na mesec; 

od 50% do 59% do 4800 din na mesec; 

od 60% do 75% do 6000 din na mesec; 

nad 75% do 8000 din na mesec;

c) uživalcem trajnih rent, pridobljenih po prejš
njih predpisih, se izplača odpravnina v sledečih 
zneskih:

če je zmožnost za delo zmanjšana nad 10% 
do vštetih 15% 16.000 diparjev;

če je zmožnost za delo zmanjšana nad 15% 
do vštetih 20% 32.000 dnarjev;

če je zmožnost za delo zmanjšana nad 20% 
do vštetih 25% 48.000 dinarjev ;

če je zmožnost za delo zmanjšana nad 25% 
do vštetih 33 1/3 % 96.000 dinarjev;

dl uživalcem družinske pokojnine oziroma rente 
se izplačuje dodatek v višini razlike nad družin
sko pokojnino oziroma rente in naslednjimi zneski:

za 1 člana do 4400 din na mesec

i» 2 člana ii 4800 il ii ii
n 3 člane ii 5200 ti ii i>

mii 4 člam-e it 5600 ii ii ii
ii 5 članov ii 6000 ii ji ii

0 i, 6 članov ii 6400 ii n Tl
11 7 članov ii 6800 il li 71
n 8 članov ii 7200 ii ii 11
11 9 članov ii 7600 li ii }1
ii 10 ali več članov ii 8000 il il n

2. člen

Uživalcem invalidske pokojnine in renie, ki 
imajo pravico do posebnega dodatka za tujo po
moč in postrežbo po 38. in 47. členu Odloka o so
cialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev in 
njihovih družin, se izplačuje ta dodatek najmanj v 
znesku 3000 dinarjev.

3. člen

Določbe te odredbe se ne uporabljajo v pri
meru, ko je uživalec starostne pokojnine zaposlen.

4. člen

Najmanjši znesek pogrebnine, ki gre zavaro
vancu ali njegovi družini po 72. in 73. členu Odloka 
o socialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev 
in njihovih družin, znaša 10.000 din ob smrti zava
rovanca, 5000 din pa ob smrti družinskega člana 
zavarovanca.

5. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listi? uporablja pa se od 1. avgusta 1951 dalje.

K o p e r ,  dne 14. avgusta 1951.

V. d. ta jnika : Podpredsednik :

Alfonz Dolher 1. r. dr. Stanko Kovačič 1. r.

50.

Na podlagi člena 96 odloka o socialnem zava
rovanju delavcev 1er njihovih družin z dne 31. ju
lija 1951 izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora

O D R E D B O

O PREVEDBI POKOJNIN, RENT IN PODPOR, DO 
LOČENIH PO  PREJŠNJIH PREDPISIH O  SOCIAL
NEM ZAVAROVANJU IN O PRIZNANJU PRAVICE 
DO POKOJNINE ALI RENTE OSEBAM, KI NISO 
PRIDOBILE PRAVICE DO POKOJNINE PO  PREJ

ŠNJIH PREDPISIH

1. člen

Po predpisih te odredbe se uredi pravica do 
pokojnine oziroma rente:

1) Uživalcem pokojnin in stalnih podpor, pri
znanih po prejšnjih predpisih o socialnem zavaro
vanju, kakor ludi uživalcem pokojnin in podpor, 
prevzetih v izplačevanje po Zavodu za socialno 
zavarovanje v Kopru.

2) Uživalcem rent, pridobljenih po prejšnjih 
predpisih o socialnem zavarovanju, če je možnost 
za delo zmanjšana za 40 in več procentov. Rente 
do 40% se ne prevajajo po tej odredbi, temveč se 
za rente do 40 % uporabi točka b) in c) 1. člena 
odredbe o najmanjših zneskih, ki se morajo izpla
čevati uživalcem osebne pokojnine, rente, družin
ske pokojnine oziroma rente ter drugih dajatev iz 
socialnega zavarovanja.

3) Osebam, /ki niso pridobile pravice do pokoj
nine ali podpore po prejšnjih predoisih, ki pa iz
polnjujejo pogoje za no^ojnino po odloku o social
nem zavarovanju delavcev in uslužbencev ter nji
hovih družin z dne 31. julja 1951.

2. člen

Pri določitvi nove osebne pokojnine oziroma 
rente se vzame za osnovo:

1. pri nekvalificiranih d e la v c ih ...............din 8.000

2. pri polkvalificiranih delavcih . . . .

3. pri Ikvalificiranih d e la v c ih ...................

4. pri visoko 'kvalificiranih delavcih . .

5. pri uslužbencih (nameščencih] I. vrste

6. pri uslužbencih „ II. vrste

7. pri uslužbencih „ III. vrste

8. pri uslužbencih „ IV. vrste

10.000
12.000
16.000

20.000

16.000

13.000

10.000



3. člen

Strokovne kvalifikacije uživalcem pokojnin*rent 
in podpor se za prevedbo po predpisih te odredbe 
določijo takole:

1) za nekvalificirane delavce se štejejo osebe, 
ki so opravljale fizično delo, za katero ni potrebno 
strokovno znanje;

2) za polukvalificirane delavce se štejejo osebe, 
ki so s praktičnimedelom pridobile znanje ali spret
nost za opravljanje določenega dela po navodilih 
in pod kontrolo, n. pr, navadno .pri kakšnem stroju;

3) ža kvalificirane delavce se štejejo osebe, ki 
opravljajo delo. za katerega je potrebno strokovno 
znanje, pridobljeno s prakhčnim učenjem stroke in 
s strokovno šolsko izobrazbo, ter so napravile po
leg tega tudi strokovni (pomočniški) izpit;

4) za visoko kvalificirane delavce se štejejo 
osebe z istimi oznamenili kot kvalificirani delavci, 
ki pa so se s svojim delom in usposobljenostjo od
likovali v svoji stroki kot posebno spretni za oprav
ljanje določenega dela;

5) 7à uslužbence (nameščence) se štejejo ose
be, ki so opravljale pretežno upravno, strokovno, 
pomožno tehnično ali nadzorstveno delo v uradih, 
zavodih ali v vodstvu oziroma upravnemu ali stro
kovnemu aparatu gospodarskih podjetij.

Za uslužbence (nameščence) 1. vrste se štejejo 
tisti, ki bi se no odloku o prejemkih r^seb v delav
skem in u službe nskem razmerju in učenčev v go
spodarstvu razvrstili od 26. do 30. plačilnega raz
reda, za uslužbence (nameščence) 11. vrste tisti, ki 
bi s e  uvrstih od 21. do 25. plačilneaa razreda, za 
uslužbence (nameščence) III. vrste tisti, kj bi se raz
vrstili od 11. do 20. plačilnega razreda, za usluž
bence (nameščence) IV vrste pa tisti, ki bi se raz
vrstili od 5. do 10. plačilnega razreda. »

Strokovne kvalifikacjie, navedene v Drejšnjih 
odstavkih, se priznajo osebam, ki so v zadniem letu 
svoje delovne dobe, pred pridobitvijo pravice do 
pokojnine, rente ali podpore opravljale določena 
strokovna opravila ali so te posle opravljale skupaj 
najmanj 5 let.

4. člen

Uživalcem stalne osebne podpore, priznane na
mesto pokojnine po prejšnjih predpisih o social
nem zavarovanju, ki so dopolnili delovno dobo, 
predpisano po Odloku o socialnem zavarovanju 
dellavcev in uslužbencev ter njihovih druž',n. z dne
31. julija 1951 za pridobitev starostne oziroma inva
lidske pokojnine, se določi namesto te podpore 
pokojnina po navedenem odloku o socialnem za
varovanju, če so ob času priznanja podpore izpol
njevali pogoje za starostno oziroma invalidsko po
kojnino po odloku o sociailnem zavarovanju z dne
31. julija 1951. Ce teh pogojev ne izpolnjuje, se 
jim bo izplačevala .pokojnina v znesku 4500 din na 
mesec. ; ! 1 : ! I ! !'l H P!

Kot osnova za določitev pokojnine se vzame 
pokojninska osnova po 2. členu te odredbe.

5. člen

Osebam, ki po prejšnjih predpisih o socialnem 
zavarovanju niso pridobile pravice do osebne po
kojnine ali stalne podpore, se prizna pokojnina 
po odloku o socialnem zavarovanju delavcev in 
uslužbencev 1er njihovih družin z dne 31. julija; 1951, 
če so pred uveljavitvijo tega odloka izpolnile po
goje za pokojnino in sicer:

a) tistim, katerim je zadnje delovno razmerje 
prenehalo po 1. maju 1945, ne glede na to, ali so 
dopolnili predpisano polno delavno dobo ali pa 
samo osnovno delovno dobo za pokojnino;

b) tistim, katerim je zadnje delovno razmerje 
prenehalo do 1. maja 1945, če so dopolnili pogoje 
za polno starostno pokoin no ali pa. če so dopolnili: 
moški delovno dobo 30 let in 65 let starosti, ženske 
pa delavno dobo 25 let in 55 let starosti.

Družinskim članom oseb, ki so umrle pred uve
ljavitvijo odloka o socialnem zavarovanju delavcev 
in uslužbencev ter njihovih družin ž dne 31. iulija 
1951, pa so izpolnjevali pogoje za osebno pokojnino 
po prednjem odstavku, se prizna družinska pokoj
nina po predpisih navedenega odloka.

Osebam, ki no prejšnjih predpis:h niso prido
bile pravice do družinske pokojnine po smrti zava
rovanca. ki je bil v delavnem razmerju po 1. maju 
1945. zato ker niso izpolnjevali posebnih pogojev 
za družinsko pokojnino, katerih pa navedeni odlok 
ne postavlja več, se prizna družinska pokojnina po 
predpisih navedenega odloka, če so ob zavarovan
čevi smrti izpolnjevale pogoie za družinsko pokoj
nino ki jih predpisuje navedeni odlok.

Olsebam iz 1. do 3. odstavka teqa člena se ne 
more priznati nokojmna, če imajo slabo potrdilo o 
vedenju med okupacijo (od 8. septembra 1943 do
1. maja 1945), ali pa če so se pred 8. septembrom 
1943 posebno zaznamovali s profašisfičnim delo
vanjem.

Kot osnova za pokojnino se vzame pokojnin
ska osnova po 2. členu te odredbe.

6. člen

Tistim, ki s o  postali nezmožni za delo zaradi 
poškodb, zadobljenih do 1. maia 1945 v boiu z. re
akcionarnimi pnotiliudskimi režimi ali zaradi posle
dic bolezni, zadoblienih zaradi odvzema prostost', 
grdeaa ravnanja ali preganjanja zaradi sodelova
nja v tem boju. se prizna invalidska pokoinina po 
prednisih odloka o socialnem zavarovanju delav
cev in uslužbencev ter njihovih družin z dne 31. iu~ 
liia 1Q51. êe s° kadar koli v delavnem razmerju do
polnili dobo, ki je prednisana za 'nvalidsko pokoj
nino p o  navedenem odloku.

Družinam oseb, ki sc  ̂bile zaradi sodelovania 
v boju z reakcionarnimi in protiljudskimi režimi ubi
te — brez sodbe ali na podlaqi sodbe — kakor" 
tudi družinam oseb iz prvega odstavka, ki so umrle 
za zadobljenimi poškodbami ali boleznimi, se pri
zna družinska pokoinina po predpisih odloka o so
cialnem: zavarovanju delavcev in uslužbencev ter 
njihovih družin.

Pokojn nska osnova za osebno pokojnino se 
ugotovi po 2. členu te odredbe.



7. člen

Pri prevedbi pokojnin po predpisih te odredbe 
se šteje v pokojninsko dobo čas od dneva upoko
jitve, ki se po predpisih odloka o socialnem zavaro
vanju delavcev in uslužbencev 1er njihovih družin 
prizna za pokojninsko dobo.

Uživalcu osebne pokojnine, ki je bil po upoko
jitvi v delavnem razmerju najmanj pet let in delal 
ves redni delavni čas, se prizna starostna pokoj
nina po skupni delavni dobi. •

Uživalcem starostne pokojnine, priznane po 
prejšnjih predpisih, ki so ob upokojitvi izpolnjevali 
pogoje za starostno pokojnino po odloku o social
nem zavarovanju delavcev in uslužbencev ter nji
hovih družin z dne 31. julija 1951 se šteje čas, ki so 
ga prebili po upokojitvi v delavnem razmerju po 1. 
maju 1945 za zvišanje pokojnine po 57. členu od
loka o socialnem zavarovanju delavcev in usluž
bencev 1er njihovih družin.

8. člen

V zavarovanih primerih, ki so nastali pred 1. 
avgustom 1951, rešujejo pa'se po 97. členu odloka 
o socialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev 
ter njihovih družin z dne 31. julija 1951, se vzame za 
osnovo pri izračunavanju pokojnine ali renie osno
va po 2, členu te odredbe.

V zavarovanih primerih pa, ki nastanejo po 1. 
avgustu 1951, se vzame kot osnova povprečna pla
ča zavarovanca po 1. avgustu 1951 pa do zavaro
vanega primera vse dotlej, dokler ne bo mogoče 
vzeti kot osnovo plačo v zadnjem letu pred upo- 
jitvijo.

9. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu, uporablja pa se od*l. avgusta dalje.

Prevedba pokojnin in rent se mora izvršiti naj
kasneje v šestih mesecih po objavi te odredbe v 
Uradnem listu.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Dr. Stanko Kovačič 1. r.

51.  

Na temelju 57. člena Odloka o socialnem za
varovanju delavcev in uslužbencev ter njihovih dru
žin z dne 31. julija 1951 izdaja Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O  IZPLAČEVANJU POKOJNIN STAROSTNIM 
UPOKOJENCEM ZA CAS, KO SO  V DELOVNEM 

RAZMERJU

1. člen

Uživalcem starostnih pokojnin, ki po upokojitvi 
ostanejo v delovnem razmerju ali ponovno stopijo 
v delovno razmerje, se izplačuje pokojnina v višini 
20 do 60 V» priznane pokojnine. Odstotek znižanja

se določi glede na družbeno potrebo po zaposlitvi 
posameznih upokojencev in sicer za čas, dokler 
traja zaposlitev.

Uživalec starostne pokojnine in delodaijalec sla 
dolžna javiti tako zaposlitev Zavodu za socialno 
zavarovanje v Kopru v treh dneh.

2. člen

Višino odstotka starostne pokojnine po 1. členu 
določi poverjenik za delo pri Izvršilnem odboru Istr
skega okrožnega ljudskega odbora na predlog Za
voda za socialno zavarovanje v Kopru po zaslišanju 
starostnega upokojenca in delodajalca. Odločba o 
tem se dostavi zavarovancu, delodajalcu in Zavodu 
za socialno zavarovanje v Kopru.

Zoper to odločbo je v 15 dneh po dostavitvi 
dovoljena pritožba na Izvršilni odbor Istrskega o- 
krožnega ljudskega odbora.

3. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu, uporablja pa se od 1. avgusta 1951 dalje.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika : Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Dr. Stanko Kovačič L r.

52.
Na podlagi drugega odstavka 30. člena Odloka 

o prejemkih oseb v delavnem in uslužbenskem raz
merju in učencev v gospodarstvu z dne 31. julija 
1951 izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora - “

O D R E D B O

O POTNIH IN SELITVENIH STROŠKIH DELAV
CEV, NAMEŠCENCEV IN USLU25ENCEV

I. Splošne določbe

1. člen

Določbe te odredbe se nanašajo na delavce, 
nameščence in uslužbence javnih organov, rijih za
vodov in uradov; gospodarskih podjetij, ki so v 
upravi delovnih kolektivov; zadružnih in družbenih 
organizacij ter njihovih zavodov in podjetij.

Kjer govori ta odredba o uslužbencih, je pod 
tem izrazom razumeti tudi nameščence. -t

2. člen

Za službena potovanja izven službenega ali de
lovnega kraja, za selitev ob premestitvi iz enega 
kraja v drugega ter za ločeno življenje od rodbine 
pripada delavcem in uslužbencem povračilo stro
škov po predpisih te odredbe.

3. člen

Povračilo stroškov obsega praviloma dejanske 
stroške, ki jih ima delavec ali uslužbenec zaradi 
odhoda iz svojega službenega kraja in prebivanja 
izven njega, zaradi selitve ob premestitvi ali zara
di ločenega življenja od rodbine, kolikor so ti stro
ški neogibni. • . . j
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II. Povračilo za službena potovanja

4. člen-

O potrebi službenega potovanja odloči in o tem 
izda nalog pristojni odredbodajalec (starešina eno
te), če Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora ne odloči drugače.

Službeno potovanje lahko traja za posamezni 
službeni opravek največ dva meseca.

Izjemoma sme trajati službeno potovanje več 
kakor dva meseca, toda samo po odobnivi pred
sednika Izvršilnega odbora Istrskega okrožnega 
ljudskega Odbora.

5. člen

V nalogu o službenem potovanju se mora na
vesti: ime in priimek delavca oziroma uslužbenca, 
njegov naziv in položaj, dan odhoda, po možnosti 
pa tudi trajanje potovanja ter cilj potovanja, razen 
če je ta cilj zaupne narave.

V nujinih primerih se lahko izda nalog ustno, 
oziroma po telefonu ali z brzojavko. V takem pri
meru se pismeni nalog izda naknadno.

6. člen

Delavcem in uslužbencem se za službeno po
tovanje povrnejo stroški za osebni prevoz in iz
plačajo dnevnice za druge potne stroške.

7. člen •

Osebe, ki so odrejene za službeno potovanje, 
imajo pravico potovati s prevoznim sredstvom, in 
sicer:

1. v prvem razredu brzega vlaka — uslužbenci
I. vrste, za katere to izrecno odredi pristojni odred
bodajalec v nalogu za službena potovanja; sicer 
imajo pravico do drugega razreda brzega ali prvega 
razreda potniškega vlaka oziroma do prvega raz
reda na ladji;

2. v drugem razredu brzega oziroma potniške
ga vlaka ali v prvem razredu na ladji — delavci, 
ki so razvrščeni v VII. in VIII. skupino in uslužbenci
II. in III. vrste;

3. v tretjem razredu brzega oziroma potniškega 
vlaka ali v drugem razredu na ladji — drugi de
lavci in vajenci oziroma uslužbenci.

Pravico do železniškega spalnega voza imajo:

a) uslužbenci I. vrste;

b) uslužbenci in deilavci, ki morajo po prihodu 
v določeni kraj brez poprejšnjega počitka takoj za
čeli z zaupanim jim službenim opravkom, če pri
stojni poverjenik okrožnega ali okrajnega ljudske
ga odbora, pri podjetjih, ki so pod upravo delovnih 
kolektivov, pa predsednik upravnega odbora, to 
navede v nalogu za službeno potovanje.

Odslopki od določb prejšnjih odstavkov so do
pustni samo glede delavcev in uslužbencev, ki po
tujejo v tujino, vendar le z dovoljenjem predsed
nika Izvršilnega odbora Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.

Honorarnim uslužbencem, ki jim je honorarna 
služba glavni poklic, se določi razfed vlaka oziro

ma na ladji in pa pravica do železniškega spalnega 
voza po višini dnevnice.

Pristojni odredbodajalec lahko odredi tudi po
tovanje z letalom, če službeni opravek to zahteva.

8. člen

Za službena potovanja pripadajo tele dnevnice:

1. uslužbencem prve v r s t e ...............  700 din

• 2. delavcem1, ki so razvrščeni v VII. in
Vlil. slkupino in uslužbencem II. vrste 600 din

3. drugim delavcem in vajencem ozi
roma uslužbencem ....................... 500 din

Honorarnim uslužbencem, ki jim je honorarna 
služba glavni poklic, se dnevnica določi po višini 
honorarja in znaša:

1. za uslužbence s honorarjem nad 32.000 din 
700 dinarjev;

2. za uslužbence s honorarjem nad 15.000 do
32.000 dinarjev 600 dinarjev;

3. za uslužbence s honorarjem do 15.000 dinar
jev 500 dinarjev.

V sorazmerju s povečanjem oziroma znižanjem 
prodajnih cen za hrano in prenočišče v gostinstvu 
lahko predsednik Izvršilnega odbora Istrskega o- 
krožnega ljudskega odbora poveča oziroma zmanj
ša zgoraj navedene zneske dnevnic, prav lako pa 
lahko določi posamezne kraje, v katerih dobijo 
osebe, ki so na službenem potovanju, večjo ah 
manjšo dnevnico od navedenih, pri čemer določi 
tudi vrednost povečanja oziroma zmanjšanja za 
vsak posamezen tak kraj.

Za službena potovanja v mejah okraja zmanj
ša pristojni odredbodajalec dnevnice iz . prvega, 
drugega in tretjega odstaVka lega člena po presoji 
konkretnega primera, in sicer: uslužbencem 1. vrste 
do 30 %, delavcem, razvrščenim v VII. in VIII. 
skupino, oziroma uslužbencem II. vrste do 25 %, 
delavcem, razvrščenim do VII. skupine m vajencem 
oziroma uslužbencem III. in IV. vrste pa do 20 %. 
Za ta potovanja lahko določi pristojni odredboda
jalec namesto dnevnic pavšalno poviačilo, ki pa ne 
sme presegati 75 % dnevnic, ki bi sicer Šle delavcu 
ali vajencu oziroma uslužbencu glede na čas, .ko 
je bil na službenem potovanju.

Pripravniku gre dnevnica po nazivu, za kate
rega se pripravlja.

9. člen

DeJavcem in uslužbencem pripada dodatek za 
delo na terenu po posebnih predpisih.

10. člen

Pri sklicanju kolegialnih teles, ustanovljenih po 
veljavnih predpisih, ali pri sklicanju konferenc vo
diteljev in podobno, kakor tudi pr: pošiljanju važ
nejših komisij za opravljanje posebnih zaupanih na
log lahko predsednik Izvršilnega odbora Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora z odločbo predpiše 
višino povračila za tako potovanje, in sicer bodisi 
splošno (pri sklicanju kolegialnih teles), bodisi po
sebei za vsak primer, upoštevaje où tem dejanske 
stroške, ki* jih imajo take osebe.
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11. člen

Pri določitvi višine povračila za stroške za 
službena potovanja mora pristojni odredbodajalec 
preiskati in ugotoviti:

!. katero prometno zvezo in katera prometna 
sredstva je delavec oziroma uslužbenec uporabil 
pri službenem potovanju;

2. ali je delavec oziroma uslužbenec pri služ
benem opravku — ne pa zase osebno — imel kaj 
izdatkov in koliko;

3. ali je bilo delavcu oziroma uslužbencu za
gotovljeno prenočišče ali prehrana in po kakšni 
ceni (v primerih po 4. odstavku 8. člena), kakor tu
di, ali je prebival v kraju, kjer živi njegova rodbina 
(povračilo zaradi ločenega življenja od rodbine);

4. kako daleč je potoval delavec oziroma U- 
službenec in ali so bili s tem v zvezi stroški po
trebni;

5. ali je imel službeni potnik večje stroške za
radi tega, ker je na poti zbolel, kje je bil med tem 
časom, koliko so dejansko znašali ti stroški in ali 
so upravičeni;

6. ali je službeni potnik brez upravičenega raz
loga prekinil potovanje in koliko časa bi bil dejan
sko rabil za pot, oziroma ali je racionalno izkoristil 
čas, ki mu je bil na razpolago;

7. aili je službeni potnik za isti opravek poto
val z osebami, ki imajo pravico do višjega razreda 
na vlaku, oziroma na ladji, tako da je tudi on kupil 
vozni listek za višji razred; v takem primeru se mu 
ta razlika prizna;

8. ali je moral na poti uporabiti kako drugo
prometno sredstvo razen železnice, ladje ali avto
busa na stalni avtobusni progi in koliko znašajo 
dejansko ti stroški. .

Pristojni odredbodajalec izda odločbo, ko oce
ni vse okoliščine posameznega primera.

12. člen

Če so stroški znašali več kot povračilo, kj je 
določeno s to odredbo, in če se ugotovi, da so bili 
večji stroški nujni in upravičeni, lahko predsednik 
Izvršilnega odbora Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora na podlagi predloženih dokazov prizna tudi 
večje povračilo.

13. člen

Osebam na službenem potovanju pripada cela 
dnevnica za vsakih 24 ur službenega potovanja in 
pa za ostanek časa nad 16 ur. Za ostanek časa od 
8 do 16 ur jim pripada pol dnevnice.

14. člen

Če so zasebniki dolžni, da po veljavnih pred
pisih trpijo stroške za pot uradnih oseb, se določi 
povračilo po predpisih te odredbe, kolikor za to 
ni posebnih predpisov.

V takih primerih se mora popreje položiti kav
cijo v približno enakem znesku, kot je določeno za 
povračilo stroškov.

111. Povračilo selilvenih stroškov

15. člen

Delavcu oziroma uslužbencu, ki je premeščen 
v drug službeni oziroma delavni kraj, ali ki se na
stavi v službo izven svojega prebivališča, pripada 
ne glede na oddaljenost povračilo za dejanske stro
ške, ki jih je imel s selitvijo.

Povračilo za selitvene stroške pripada tudi:
a) delavcem oziroma uslužbencem po upoko

jitvi, in sicer od kraja upokojitve do kraja novega 
prebivališča;

b) upokojencem, ki se reakiivirajo, in sicer od 
njihovega prebivališča do službenega kraja, in

c) rodbinam umrlih delavcem oziroma usluž
bencev, in sicer od njihovega prebivališča ob času 
smrti delavca oziroma uslužbenca do kraja, kjer se 
rodbina naseli.

Osebe iz točke a) in c) tega člena izgubijo pra
vico do povračila selitvenih stroškov, če sé ne pre
selijo v 6 mesecih, računajoč od dneva razrešitve 
ali upokojitve delavca oziroma uslužbenca, oziro
ma od dneva delavčeve ali uslužbenčeve smrti.

16. člen

Povračilo za selitev se izplača za dejanske 
stroške za prevoz pohištva do novega službenega 
kraja oziroma prebivališča.

Pri selitvi po železnici ali z ladjo pripada po
vračilo za prevoz po predloženem tovornem listu, 
za prtljago pa j3o tarifi za brzovozne pošiljke.

Za pakiranje in razpakiranje pohištva, za na-
1 ladanje, prekladanje in razkladanje, kakor tudi za 
prevoz do postaje in obratno pripada delavcu ozi
roma uslužbencu povračilo po deločenih cenah, 
predpisanih od pristojnega organa za vsako od teh 
storitev.

Za rodbinske člane pripada enako povračilo 
za osebni prevoz, kakor za samega delavca ozi
roma uslužbenca.

Za rodbinske člane se po tej odredbi štejejo vse 
osebe, ki živijo z delavcem oziroma uslužbencem v 
skupnem gospodinjstvu in ki jih on dejansko vzdr
žuje.

17. člen

Delavec oziroma uslužbenec, ki se zaradi pre
mestitve seli iz enega kraja v drugega, mora paziti, 
da se stroški^ pri selitvi znižajo na najnižjo mero 
oziroma stroške, ki so zares neogibni. Za opra
vičilo svojih izdatkov mora delavec oziroma usluž
benec pribaviti verodostojna potrdila in dokaze o 
tem, da so plačane storitve v zvezi s pakiranjem, 
nakladanjem in podobno zmerne, da je zares imel 
pohištvo v leži, za katero zahteva povračilo, da bi 
pristojni odredbodajalec mogel jna podlagi tega 
izdati pravilno odločbo o višini'povračila, ki naj 
se mu prizna.

18. člen

Pri odmeri višine povračila selilvenih stroškov 
se mora pristojni odredbodajalec ravnati po določ
bah 3. člena te odredbe.

Zaradi tega mora preiskati in presoditi:
1 -ali se je delavec oziroma uslužbenec raynal 

po 17. členu te odredbe;
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V. Povračilo zaradi ločenega življenja

23. člen

2. ali so bila za selitev uporabljena cenejša 
prevozna sredstva — železnica ali ladja — ali pa 
je bilo potrebno, da se uporabijo druga prevozna 
sredstva;

3. ali se je selitev opravila naenkrat in če se 
ni, ali so bili za io opravičeni razlogi;

4. ali je delavec oziroma uslužbenec zares
imel pohištvo v teži, ki jo je prijavil, oziroma pre
selil, in i ; i :. _ i__ ; |j j

5. koliko znašajo stroški za pakiranje, naklada
nje in podobno in ali so upravičeni.

Višina povračila se določi na podlagi potrdil 
in dokazov, Ki jih predloži delavec oziroma name
ščenec. Vendar lahko pristojni odredbodajalec zan- 
teva od predložilca računa tudi še druga dokazila, 
ali na kak drug način preizkusi vse ah posamezne 
postavke predloženega računa, če misli, da je to 
potrebno.

19. člen

Delavcu oziroma uslužbencu, ki se z rodbino 
seli v nov službeni kraj, pripada razen povračila 
selitvenih stroškov tudi še znesek v višini do polo
vice temeljne plače, kar je odvisno od števila rod
binskih članov in drugih okoliščin. Višino tega zne
ska določi po svoji presoji pristojni odredbodajalec.

Delavcem oziroma uslužbencem, ki nimajo rod
bine, pripada poleg povračila za selitev pohištva 
tudi dnevnica za dejanski čas potovanja ob odhodu 
na novo službo.

IV. Povračilo za službena potovanja in selitve

v tujino

20. člen

Dnevnica za službena potovanja v tujino pri
pada delavcu ali uslužbencu od ure odhoda do ure 
povratka s službenega potovanja. Pripada mu 
dnevnica, ki je določena za tisto državo, v katero 
potuje, če prihaja iz tujine v Istrsko okrožje pa 
dnevnica, ki je določena za tisto državo, iz katere 
prihaja. Če se upravičeno mudi vet kakor 24 ur 
v kaki drugi tuji državi ali doma, mu za ves ta čas 
pripada dnevnica te države.

21. člen

Za službeno potovanje v tujino izda' potni na
log tajnik Izvršilnega odbora Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

Višino dnevnice in drugih povračil za službena 
potovanja in selitve v tujino 1er natančnejše določ
be 0 tem predpiše predsednik Izvršilnega odbora 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

22. člen

Za stalna kurirska potovanja na določenih 
kurirskih linijah lahko predsednik Izvršilnega od
bora Istrskega okrožnega ljudskega odbora name
sto dnevnic in drugih povračil določi pavšalno po
vračilo, pri čemer mora gledati, da je tako dolo
čeno povračilo v skladu s predpisi te odredbe.

Premeščenemu delavcu oziroma uslužbencu, ki 
vzdrzuje rodbino, pa v novem delavnem kraju ne 
more dobiti stanovanja za svojo družino, pripada 
povračilo za stroške, ki jih ima zaradi ločenega 
življenja. Pravico do lega povračila imajo ludi ose
be, k i  so sprejete v službo, če živi njmova rodbina 
v drugem kraju. Pravico do povračila doKaže pri
zadeti s potrdilom pristojnega urada, da ni mogel 
dobiti stanovanja.

lo  povračilo pripada sprejetim delavcem sa
mo tedaj, če imajo posebne Kvalifikacije in če je 
pravica do povračila posebej določena v delovni 
pogodbi. « , u i ; : LlU

Povračilo znaša 3000 do 5000 dinarjev mesečno 
in se izplačuje od dneva nastopa službe pa do kon
ca meseca, v katerem je delavcu ali uslužbencu 
dodeljeno stanovanje. Če predloži zahtevo za dolo
čitev tega povračila več kot mesec dni po nastopu 
službe, mu pripada povračilo od dneva predložitve 
zahteve.

Dodelitev stanovanja mora delavec oziroma 
uslužbenec takoj prijaviti pristojnemu odredboda
jalcu. i ! I

Višino povračila določi pristojni odredbodaja
lec, pri čemer mora gledati, da zajame 'povračilo 
delavčeve ali uslužbenčeve dejanske stroške.

Če dejanski stroški presegajo znesek 5000 di
narjev lahko predsednik Izvršilnega odbora Istr
skega okrožnega ljudskega odbora v upravičenih 
primerih določi večje povračilo.

24. člen

Delavcu ali uslužbencu, ki dobi stanovanje s 
pogojem, da prejšnjemu stanovalcu povrne selitve
ne stroške, se povrnejo tudi ti stroški.

25. člen

Delavcem, nameščencem in uslužbencem se 
sme priznati povračilo dnevnih prevoznih stro
škov za prihajanje na delo in vračanje z dela.

Pogoje za povračilo iz prednjega odstavka 
določi Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora.

26. člen

Določbe o povračilu za ločeno življenje se 
uporabljajo tudi, če je delavec ali uslužbenec za
časno poslan na delo v drugi kraj, kolikor traja to 
delo več kot mesec dni. Če traja to delo manj kakor 
mesec dni, se uporabijo določbe o povračilu za 
službena potovanja.

27. člen »

Če je delavec ali uslužbenec, ki prejema po
vračilo za ločeno življenje, poslan na službeno po
tovanje, ki traja več kakor 30 dni, se mu po 30 
dneh bivanja izven službenega kraja pa do konca 
potovanja zmanjša povračilo na dejanski znesek 
stroškov. i j

Delavcu ali uslužbencu, ki je na letnem do
pustu, se ne zmanjša povračilo za stroške ločenega 
življenja.
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VI. Določbe o disciplinski odgovornosti

28. člen

Zaradi pravilnega izvajanja predpisov te od
redbe kontrolirajo poverjeništva, kakor tudi opera
tivno upravna vodstva delo podrejenih zavodov in 
podjetij v zvezi z izdatki za službena potovanja, 
zlasti glede določanja višine povračila in kličejo na 
odgovor odredbodajalce in delavce ter uslužbence 
za vsako kršitev predpisov te odredbe.

29. člen

Odredbodajalec in delavec ali uslužbenec, ki 
ravnajo v nasprotju s predpisi te odredbe so disci
plinsko odgovorni, zlasti v sledečih primerih:

1. če odredbodajalec določi večje povračilo 
stroškov, kakor pa so dejanski stroški, oziroma če 
prizna povračilo stroškov, ki niso bili nujni;

2. če starešina odredi službeno potovanje brez 
dejanske potrebe;

3. če se v računu navedejo netočni podatki o 
stroških ali predložijo dokazi oziroma potrdila, ki 
se ne uiemajo z dejanskim stanjem;

4. če se uqo'tovi, da je delavec ali uslužbenec 
pri selitvi nelial tudi pohištvo, ki ni njegovo;

5. če delavec ali uslužbenec ne prijavi takoj, 
l'n je dobil stanovanje in zahteva povračilo po 23. 
členu te odredbe;

6. če delavec ali uslužbenec brez upravičenega 
raziona prekine službeno potovanje ali če ne ra
cionalno izrabi razpoložljivi čas med bivanjem v 
drugeim kraiu;^

7 če ostane na poti dalje, kakor pa je dejansko 
potrebno.

VII. Druge določbe

30. člen

Delavcu ali uslužbencu, določenemu za službe
no potovanje, se po njegovi zahtevi lahko da akon
tacija.

Akonlacja se lahko da tudi pri selitvi.

31. člen

Delavec ali uslužbenec, ki ni zadovoljen z. od
ločbo o določitvi povračila stroškov, ima pravico 
do pritožbe.

Pritožba se vloži neposredno pri višjem sta
rešini oziroma organu v 15 dneh od dneva vročitve 
odločbe, oziroma od dneva izplačila računa.

VIII. Prehodne in končne dnlcčbe

32. člen

Potovanja in sehtve, ki niso bile končane 31. 
julija 1951, se obračunajo po tej odredbi.

33. člen

Z uveljavitvijo te odredbe prenehajo veljati vsi 
prejšnji predpisi o povračilu potnih in selitvenih 
stroškov javnih uslužbencev in delavcev.

34. člen

Navodila za izvajanje te odredbe izda pred
sednik Izvršilnega odbora Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

35. člen

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v 
Uradnem listu.

K o p e r ,  dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher, 1. r. dr. Sianko Kovačič 1. r.

53.

Na podlagi 30. člena odloka Istrskega okrož
nega ljudskega odbora z dne 14. novembra 1948 o 
stanovanjskih in poslovnih prostorih izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O NAJEMNINAH STANOVANJSKIH PROSTOROV

1. člen

Najemnina stanovanjskih prostorov se določi s 
pogodbo med najemnikom in najemodajalcem (last
nikom ali upraviteljem stanovanjskega poslopja oz. 
javnim organom, ki poslopje upravljal. V najemnini 
so obseženi stroški, ki so vezani z upravljanjem in 
vzdrževanjem stanovanjskih zgradb oziroma sta
novanj. Med te stroške soadajo: stroški tekočih po
pravil ,stroški čiščenja dimnikov, stopnišč, skupnh 
hodnikov, odvažanja smeti, stroški za razsvetljavo 
skupnih prostorov, za uporabo vode, v kolikor gre 
za čiščenje skupnih prostorov, stroški zavarovalnin 
za zgradbe, amortizacija zgradb, stroški uprave 
zgradb in podobno.

V znesku najemnin je vračunana tudi najem
nina za uporabo kleti, drvarnice in podstrešja.

2. člen

Pri določanju najemnin po pogodbi,med na
jemnikom in najemodajalcem se upošteva:

a) udobnost in prakkčna ureditev stanovanjskih 
prostorov;

b) velikost stanovanja, merjena po številu sta
novanjskih prostorov in koristni stanovanjski povr
šini. •

3. člen

Stanovanja se glede na udobnost in praktično 
ured'tev kateaorizirajo kakor sledi:

a) v srednjo kafeaorijo se štejejo stanovanja 
srednje udobnosti, ki obseoaio praviloma stanova
nja s Dariketnim ali drugim boljšim podom, z lasln:m 
straniščem, z vodno napeljavo v kutvnji in z dru
gimi srednie udobnimi napravami;

b) v višio kategorijo se štejejo stanovanja ve
čje udobnosti, ki obsegajo praviloma stanovanja z 
moderno in praktično razooreditvijo prostorov, z 
moderno kopalnico, z boljšim parketnim ali drugim 
vec vrednim podom, z modernimi instalacijami in 
podobno;

c) v nižjo kategorijo se štejejo stanovanja, ki 
obsegajo praviloma stanovanja z zastarelo in po
manjkljivo ureditvijo prostorov, s slabš’m podom in 
podobno;
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d) izven kategorije se štejejo stanovanja, ki ne 
ustrezajo osnovnim stanovanjskim zahtevam, ker ni
majo lastnega stranišča, lastne vodne instalacije in 
podobno. Sem spadajo tudi stanovanja v podstreš
jih in v lesenih provizorijih, ki niso dovolj izolirana 
proti temperaturnim razlikam, kot tudi kletna sta
novanja in ostala, ki so provizoričnega značaja.

4. člen

Velikost stanovanja se meri po številu stano
vanjskih prostorov in po koristni stanovanjski povr
šini. Predsobe, pritikline in podobni prostori se ne 
štejejo za stanovanjske prostore v smislu te od
redbe.

Za koristno stanovanjsko površino je smatrati 
površino stanovanja brez prostorov, ki so po svo
jem značaju namenjeni skupni uporabi stanovalcev., 
kakor stopnice, skupni hodniki in podobno.

5. člen

Glede na kategorijo stanovanja se mesečna 
najemnina določa; sporazumno med strankami v 
okviru sledečih zneskov:

1. enosobno stanovanje s kuhinjo in pritikli
nami ............... ...  od din 400 do din 800

2. dvosobno stanovanje s kuhinjo in pritikli
nami .............................. od din 600 do din 1300

3. trisobno stanovanje s kuhinjo in pritiklina
mi  od din 900 do din 2000

4. štiri- in večsobno stanovanje s kuhinjo in pri
tiklinami ...........................od d ;n 1300 dalje

Mesečna najemnina oziroma podnajemnina za 
posamezne stanovanjske prostore znaša od 200 do 
600 din, upoštevajoč smiselno določbe 3. člena te 
odredbe.

Za stanovanja in za posamezne stanovanjske 
prostore izven kategorije se določi najemnina, ki 
je do 50 % nižja od najnižjih zneskov iz prednjih 
dveh odstavkov.

Gornje najemnine se nanašajo na neopremlje
na stanovanja oziroma stanovanjske prostore. Od- 
mena za opremo in podobno se določi sporazumno 
med strankami.

Najemna pogodba mora biti sklenjena pismeno 
na predpisanem obrazcu.

6. člen

Če se stranki ne moreta sporazumeti o višini 
najemnine, dotoči najemnino na zahtevo ene izmed 
strank pristojni stanovanjski organ prve stopnje.

Ta organ mora izdati odločbo o določitvi na
jemnine v 8 dneh.

Stranka, ki z rešitvijo stanovanjskega organa 
prve stopnje ni zadovoljna, se sme v treh dneh 
pritožiti na pristojni stanovanjski organ druge stop
nje. Pritožbe se vlagajo <pri stanovanjsikem organu 
prve stopnje, ki jih s spisom in s svojim mnenjem 
dostavi pristojnemu stanovanjskemu organu druge 
stopnje. Pritožba nima odložilne meči.

7. člen

Podrobnejša navodila za izvajanje te odredbe 
izda Svet za gradnje, komunalne zadeve in promet 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

8. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu, uporablja pa se od 1. avgusta 1951 dalje. Z 
uveljavitvijo te odredbe prenehajo veljati predpisi, 
ki nasprotujejo tej odredbi.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:
»

Alfonz Dolher il. r. Dr. Stanko Kovačič 1. r.

54.

Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožne
ga ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva ter v zvezi s
110. členom odloka o kmetijskih zadrugah izdaja 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora

O D R E D B O

O IZGRADNII INVESTICIJSKIH 05JEKT0V 
KMEČKIH DELOVNIH ZADRUG IN O OPROSTITVI 
KMEČKIH DELOVNIH ZADRUG OD INVESTICI'- 

SKIH DOLGOV

1. člen

Za izgradnjo investicijskih objektov kmečkih 
delovnih zadrug služijo poleg lastnih sredstev za
drug tudi sredstva, ki jih v ta namen dodeljuje ljud
ska oblast iz svojega proračuna preko skladov za 
mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega 
kmetijstva.

2. člen

Skladno s prednjim členom se kmečke delov
ne zadruge opraščajo obveznosti, nastalih iz inve
sticijskih kreditov, katere so prejele od Istrske ban
ke za gradnjo investicijskih objektov (gradbenih in 
melioraciskih objektov, strojn;h naprav, opreme in 
dolgoletnih (nasadov).

Obveznosti glede teh kreditov bo uredila ljud
ska oblast preko skladov za mehanizacijo in inve
sticijsko graditev zadružnega kmet’jstva.

3. člen

Investicijski objekti (prvi odstavek 2. člena), ki 
so jih ikmečke delovne zadruge zqradile iz investi
cijskih kreditov, kakor tudi investicijski objekti, ki 
bodo zgrajeni iz proračunskih sredstev preko skla
dov za mehanizacijo in investiciisVo graditev za
družnega kmetijstva, se preda io kot splošno ljud
sko premoženje kmečkim delovnim zadrugam v 
trajno uporabo.

4. člen

Kmečke delovne zadruge morajo v smislu 135. 
člena odloka o kmetijskih zadrugah vplačevati v 
sklad za mehanizacijo in investicijsko graditev za
družnega kmetijstva amortizacijske kvote za inve
sticijske objekte, ki so jim 'zročeni v trajno uporabo
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1. da imaj 
nje izvoznih ir

2. da imaj 
zna tehniko zu 
zitivne predpi; 
ter tehniko pie 
soben za sam 
nih in prodajni 
bro obvlada n
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v Uradnem 
51 dalje. Z 
ii predpisi,

»ednik: 

ovačič 1. r.

3 okr ožine - 
1947 o po- 
ie odlokov 
v zvezi s 

gah izdaja 
skega od-

ÌKTOV
'ROSJITV1
[VESTICI1-

/ kmečkih 
idsfev za
biju j e 1 ju d - 

skladov za 
adružinc ga

ïke delov- 
ih iz inve- 
trske ban- 
adbenih in 
opreme in

sdila Ijud- 
o in inve-

člena), ki 
iz investi- 
objekti, ki 
reko skla- 
iditev za- 
DŠno ljud- 
drugam v

mislu 135. 
aeevati v 
ìdiiev za- 
: za inve- 
) uporabo 

sm amor

tizacijskih kvot, uporabi sklad za mehanizacijo in 
investicijsko graditev zadružnega kmetijstva za ne
ve investicije v kmečke delovne zadruge.

5. člen

Predpisi te odredbe ne veljajo za investicijske 
kredite, ki so bili odobreni kmečkim delovnim za
drugam za nabavo živine in drobnih investicijskih 
sredstev kakor tudi za šolanje kadrov.

Zadruge bodo vračale te kredite Istrski banki 
po pogojih, pod katerimi so jih prejele.

6. člen

Podrobne predpise za izvajanje te odredbe bo 
izdal poverjenik za finance Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora v sporazumu s predsednikom Sve
ta za kmetijstvo in gozdarstvo Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

7. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu, glede oprostitve kmečkih delovnih zadrug od 
investicijskih dolgov pa se uporablja od 1. januarja 
1951 dalje.

Koper, dne 20. avgusta 1951.

V. d. tajnika : Podpredsednik :

Alfonz Dolher I. r Dr. Stanko Kovačič I r

55.

Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožne
ga ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O IZDAIANJU DO VOLJENI ZA IZVOZNE 
IN UVOZNE POSLE

1. člen

Z uvozom 'in izvozom se smejo pečati gospo
darska podjetja, ki dobijo posebno dovoljenje za 
opravljanje izvoznih in uvoznih poslov. To dovo
ljenje izida Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.

2. člen

Dovoljenje za opravljanje izvoznih in uvoznih 
poslov se lahko izda samo gospodarskim podjet
jem, ki izpolnjujejo tele pogoje:

1. da imajo primerno organizacijo za opravlja
nje izvoznih in uvoznih poslov;

2. da imajo strokovni komercialni kader, ki po
zna tehniko zunanje trgovine, devizne in druge po
zitivne predpise, režim zunanje trgovine tujih držav 
ter tehniko plačevanja in vnovčevanja in ki je spo
soben za samostojno pogajanje in sklepanje Jua 
nih in prodajnih pogodb doma in v tujini in ki do
bro obvlada nekatere tuje jezike.

3. člen

Prošnja za izdajo dovoljenja za izvozne in u- 
vozne posle mora poleg podatkov iz 2. člena te 
odredbe obsegati še tele podatke:

Î. natančno ime [firmo) in sedež,
2. natančen naslov, poštni predal, brzojavni na

slov in glavne telefonske številke;
5. pri katerem organu in pod katero številko je 

registrirano podjetje in kje je to objavljeno;
4. vrsto podjetja po poslovnem predletu (na 

primer proizvajalno, trgovsko);
5. kdo je pristojni organ gospodarske uprave 

podjetja;
6. poslovni predmet;
7. seznam predmetov, ki se nameravajo izva

žati in uvažati;
s. ime in priimek in natančen naslov voditelja 

podjetja.
4. člen

Prošnjo za izidajo dovoljenja za izvozne in u- 
vo7ne posle s potrebnimi obrazložitvami je treba 
vložiti pri Poverjeništvu za zunanjo trgovino Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.

5. člen

Podjetje, ki dobi dovoljenje za izvozne in uvoz
ne Dosle, se vpiše po uradni dolžnosti v register 
nodietij, ki se smejo ukvarjati z izvozom in uvozom. 
Register se vodi pri Poverjeništvu za zunanjo trgo
vino Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

6. člen

Podjetja, ki imajo dovoljenje za opravljanje iz
voznih in uvoznih poslov in so po 5. členu te od
redbe reaislrirana pri Poverjeništvu za zunanjo tr- 
novino Istrskena okrožnega ljudskega odbora, mo
ravo obveščati to poverjeništvo o vseh spremem
bah. ki se nanašajo na podatke iz 2. >n 3. člena te 
odredbe.

7. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Dr. Stanko Kovačič I. r.
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56.
Na podlagi 1. glena Odloka Istrskega okrožne

ga ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva in v zvezi s
1. in 5. členom odloka o prosti prodaji blaga široke 
potrošnje in določanju cen za blago široke potroš
nje z dne 30. julija 1951 izdaja Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O ZAMENJAVI TOČK ZA NAKUP INDUSTRIJ
SKEGA BLAGA

1. člen

V Istrskem okrožju se točke za nakup indu
strijskega blaga za leto 1951 zamenjajo v ustrezne 
denarne vsotejv razmerju din 50 za eno točko.
'V - - j

2. člen

Zamenjavo izvedejo preko krajevnih ljudskih 
odborov filiale Istrske banke najkasneje do vključ
no 25. avgusta 1951. Po tem roku točke za nakup 
industrijskega blaga zapadejo in jih banka ne more 
zamenjati.

3. člen

Finančna sredstva za pokritje vnovčenih točk 
se črpajo iz dosedanjega salda regresnega fonda, 
odnosno iz fonda pozitivnih razlik v cenah, nasta
lih pri inventuri.

4. člen

Ta odredba stopt v veljavo z dnem objave.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher L r. Dr. Stanko Kovačič 1. r.

57.

Na podlagi 5. člena Odloka o plačah osebja v 
trgovini na debelo in na drobno z dne 31. julija 1951 
izdaja svet za blagovni promet, turizem in gostin
stvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora v so
glasju s poverjenikom za finance Istrskega okrož
nega ljudskega odbora

O D L O Č B O
O POVPREČNIH TRGOVSKIH STROŠKIH IN 

POVPREČNEM ODSTOTKU FONDA PLAC 
ZA TRGOVINO NA DROBNO

1. Določijo se naslednji povprečni trgovski 

stroški:
za okraj Kciper 5,2% od prometa;
za okraj Buje 7,9% od prometa.
2. Določi se naslednji povprečni odstotek fonda 

plač:
za okraj Koper 50% od trgovskih .stroškov;
za okraj Buje 45% od trgovskih stroškov.
3. Na podlagi povprečnega odstotka trgovskih 

stroškov in odstotka fonda plač, določenega za 
posamezni bkraj, dolioči poverjenik za trgovino

okrajnega ljudskega odbora ,v sporazumu s pover
jenikom za finance okrajnega ljudskega odbora 
odstotek individualnih trgovskih stroškov in indivi
dualni odstotek fonda plač za vsako trgovsko pod
jetje na drobno.

4. Za posamezno podjetje se lahko odredi na 
podlagi planiranega blaoovnega prometa V'šji a'i 
nižji odstotek individualnih trgovskih stroškov, ven
dar ne sme biti od'stotek stroškov za vsa podjetja 
v okr a ju višji od povprečng določenega odstotka 
za okraj.

Za posamezna podjetja se na osnovi njihovih 
planiranih trgovskih stroškov lahko določi višji ali 
nižji odstotek fonda plač od povprečnega odstotka 
določenega za okraj, vendar odstotek za vsa pod
jetja v okraju ne sme biti višji od povprečnega od
stotka, določenega za ta okraj.

5. Individualni stroški se določajo za posamez
na podjetja v odstotku od planiranega blagovnega 
prometa na drobno na podlagi prekonfro^ranih 
podatkov o dejanskih stroških trgovine preteklega 
razdobja in ob upoštevanju možnosti znižanja glede 
na izboljšanje organizacije dela v podjetju in po
večanja blagovnega prometa.

6. Individualni odstotek fonda plač za posa
mezna podjetja se določa od njegovih individualno 
določenih trgovskih stroškov na podlagi btto plač 
zaposlenih (plača in priscevek za soc alno zava
rovanje), upoštevajoč Dri tem možnost znižanja šte
vila zaposlenega osebja.

7. Individualne trgovske stroške obračunava 
podjetje mesečno na podlagi določenega odstotka 
individualnih stroškov od prometa na drobno.

S prometom na drobno se razume promet 
opravljen preko poslovalnic v gotovini ali z vir
manom. Za promet na drobno se ne šteje niedtr- 
govskj promet (promet med trgovskimi! podjetji na 
drobno) z izjemo prometa s kmetijskimi zadrugami, 
od katereaa obračunavajo trgovska podjetja na 
drobno 25% od določenena odstotka individualno 
določenih trnovskih stroškov. Ostalih 75% prizna 
podietje kmetijski zadrugi.

Ce ie znesek individualnih trnovskih stroškov, 
ki se dobi z obračunom na Drednii način, manjši 
od ostvarjenih rabatov in marž. nlačaio Dozitivno 
razliko trgovska podjetja v proračun pristojnega 
organa.

8. Ce ^o dejanski stroški nabave in nrodaie 
trnovskega podjetja n žii od individualnih stroškov 

nabave in prodaje, nredstavlja razl'ka prihranek na 
individualnih stroških nabave in prodaje.

Trgovska podjetja obračunavajo v fond nlač 
60% doseženecia prihranka na individualnih stroških 
nabave in prodaje.

Ostalih 40% doseženega prihranka, gre v do
biček Dodietja.

Obračun in razdelitev prihranka se izvrši vsak 
mesec.

9. Fond plač podjetja se obračunava na pod
lagi določenega odstotka fonda plač od zneska 
individualnih trgovskih stroškov, obračunanih po
7. točki te odločbe.

10. Če so dejanski stroški nabave in prodaje 
večji od individualnih stroškov nabave in prodaje, 
ugotovljenih po 7. točki te odločbe, se prekora

čenje krije 
koračeni ;

11. Po 
odstotek f 
naša na t 
podjetja ir

svoje trgo 
prodajno ( 
iz rabatov 

12. Ta ( 
listu in se
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^ogla;
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Jure M

58.
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O  PROj
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čenje krije iz fonda plač na ta način, da se za pre
koračeni znesek zniža fond plač.

11. Povprečni odstotek stroškov in povprečni 
odstotek fonda plač, določen za okraj, se ne na
naša na trgovsko maržo kmetijskih zadrug in na 
podjetja invalidskih organizacij.

Kmetijske zadruge krijejo do nadalnje odločbe 
svoje trgovske stroške iz razlike med nabavno in 
prodajno ceno, podjetja invalidskih organizacij pa 
iz rabatov. ,

12. Ta odločba velja z dnem objave v Uradnem 
listu in se uporablja od 1. avgusta 1951.

•r

Koper, dne 16. avgusta 1951.

Sjoglašam!

Poverjenik za finance Istr
skega okrožnega ljudskega 

odbora

Jure Makovac 1. r.

58.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrož

nega ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva, izdaja Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D L O K
O PROMETU Z ALKOHOLNIMI PIJAČAMI

1. člen

Alkoholne pijače se prodajajo prosto po cenah, 
ki ustrezajo trgu. Od prometa alkoholnih pijač se 
pobira prispevek za splošne družbene potrebe po 
predpisih tega odloka. Za plačilo prispevka je od
govoren pridelovalec oziroma proizvajalec, plača 
pa ga kupec.

2. člen

Prispevek znaša za vino 20 dinarjev od litra, 
za žganje 50 dinarjev od litra.

3. člen

Za prenos vina in žganja mora prenašalec 
imeti spremnico za vse količine vina, ki se prena
šajo ali prevažajo. Krajevni (mestni) ljudski odbor 
ne sme izdati spremnice, če ni plačan prispevek 
iz 2. člena.

4. člen

Količine vina do 10 litrov in žganja do 2 litrov 
se lahko prenašajo brez spremnice.

5. člen

Za potrošnjo v družini proizvajalca se odobra
va 250 litrov vina za vsako osebo staro nad 15 let 
in do 8 litrov žganja za vsako osebo staro nad
16 let, brez plačanja prispevka po 2 * členu tega 
odloka.

Če se ,ie količine prodajo, se dudi od njih 
plača prispevek po predpisih tega odloka.

Predsednik sveta 
za blagovni promet 

Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora

Mario Klun 1. r.

6. člen

Pridelovalci in proizvajalci vina so dolžni pri
javiti do 1. novembra vse pridelane količine vina 
svojemu krajevnemu (mestnemu) ljudskemu odboru

Proizvajalci žganja so dolžni sproti prijaviti 
svojemu krajevnemu (mestnemu) ljudskemu odboru 
proizvedene količine žganja.

7. člen

Do 1. septembra vsakega leta mora krajevni 
(mestni) ljudski odbor izvršiti obračun med prijav
ljenimi količinami vina ter količinami priznanimi za 
domačo potrošnjo in prodanimi s spremnicami. V 
istem roku izterja krajevni (mestni) ljudski odbor 
prispevek za razliko vina in žganja, ki se ugotovi 
z obračunom.

8. člen

Od prometa z likerji in kremami plača proiz
vajalec slecftči prispevek za splošne družbene po
trebe:

1. za likerje in kreme I. kategorije

2. za likerje in kreme II. kategorije

3. za likerje in kreme III. kategorije

4. o.stale alkoholne pijače

9. člen

Svet za blagovni promet Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora določi, v katero kategorijo spa
dajo posamezne vrste likerjev in krem.

10. člen

Kdor ne prijavi pravočasno ali prijavi manjše 
količine pridelanega oziroma proizvedenega vina 
in žganja ali da napačne podatke, se kaznuje za
radi prekrška z denarno kaznijo do 15.000 din.

Kdor prenaša ali prevaža brez spremnice vino 
ali žganje v nasprotju s predpisi 3. člena tega od
loka, se kaznuje zaradi prekrška z denarno kaznijo 
do dvakratnega zneska utajenega prispevka.

Kazni za te prekrške izreka izvršilni odbor 
okrajnega ljudskega odbora po predpisih odloka o 
prekrških z dne 18. julija 1949.

11. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora bo izdal po potrebi podrobnejše predpise 
za izvajanje tega odloka.

Poverjenik za finance Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora bo izdal pravilnik in predpisal 
obrazce za promet z alkoholnimi pijačami.

12. člen

Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v 
Uradnem listu.

Koper, dne 15. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. dr. Stanko Kovačič 1. r.

350 din 

300 din 

270 din 

100 din
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59.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrož

nega ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva, izdaja Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O DODELITVI STIMULACIJSKIH BONOV 
KMEČKIM DELOVNIM ZADRUGAM

1. člen

Kmečke delovne zadruge, ki prodajajo svoje 
pridelke (povrtnino, sadje, vino) pooblaščenim od
kupnim podjetjem po dnevnih tržnih cenah, prej
mejo od teh podijetij ob prodaji stimulacijske bone 
v višini 30% vrednosti prodanih pridelkov. S temi 
boni kupujejo kmečke delovne zadruge industrijske 
in prehrambene proizvode v trgovskih podjetjih 
Istrskega okrožja s 65% popustom. #

2. člen

Tistim kmečkim delovnim zadrugam, ki ne raz
polagajo s tržnimi viški svojih pridelkov, dodeli 
poverjeništvo za trgovino in preskrbo okrajnega 
ljudskega odbora na predlog sklada za mehaniza
cijo in investicijsko graditev zadružnega knrelijsiva 
stimulacijske bone za nakup osnovnih prehrambe
nih proizvodov s 65% popustom.

3. člen

Razlika med ceno s popustom in tržno ceno 
se poravna trgovskim podjetjem, ki so prodala

kmečkim delovnim zad>rugam blago s popustom na 
podlagi stimulacijskih bonov, iz regresnega fonda, 
v katerega se stekajo razliike v cenah; to razliko 
izplača podjetjem Istrska banika po predhodni odo
britvi Sveta za blagovni promet Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

4. člen

Kmečkim delovnim zadrugam, ki so od 1. av
gusta 1951 dalje pa do uveljavitve te odredbe pro
dajale svoje kmetijske pridelke pooblaščenim od
kupnim podjetjem po tržnih cenah, dodeli Svet za 
blagovni promet Istrskega okrožnega ljudskega od
bora na predlog sklada za mehanizacijo in investi
cijsko graditev zadružnega kmetijstva stimulacijske 
bone v višini 30% vrednosti v tem razdobju proda
nih pridelkov; s temi boni te zadruge prav tako 
nakupijo industrijske in prehrambene proizvode s 
65% popustom.

5. člen

Svet za blagovni promet Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora predpiše podrobnejša navodila 
za izvajanje te odredbe.

6. člen

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v 
Uradnem listu.

Koper, 16. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. dr. Stanko Kovačič 1. r.

Objava
IZGUBO OSEBNE IZKAZNICE SO PRIJAVILE SLEDEČE OSEBE

1. F K AG-1A C C O M O Adelma pok. Ivana in pok, Italia Milke, roj. 

2. 10. 1927 v Piran«, stanujoča v Piranu, ul. Svaböde štev. 5

Imenovana je .izgubita svojo osebno izkaznico štev. 41657/1706 

izdano Od MLO Piran dne 14. 11. 1949 spotoma ,po uil. Riva Dante v 

Piranu dine 9. 4. 1951,

2. TULJAK Marjan, sin. Jožefa im Benedetti Marije roj. v Ko - 

štaboma 3. 6. 1726, bivajoč v Koprol, Santav trg štev. 1.

Izgubili je osebno izkaznico šterv. 38205/455 radano 15. 2. 1950 ad 

KLO Koštabana dne 22. 3. 1951, odnosno mu je bite ista ukradena 

v injegavi sobi v Koipru.
3. DOBRINJA Marija roj. Sajvtič hči Aintana in Marije Marši, 

roj. 21, 10. 192(1, Zabavlje okraj Sežana, stalno bivajoča v Lapanju 

štev. 24 KLO Marezige.
Izgubila je osebno izkaznico štev. 39186/686 .izdano 24. 3. 1050 od 

KLO Marezige, na svojem domu v Loparju idne 23, .2, 1951,

4. JAKOMIN Marija polk, Miroslava iin Race Viktorije roj. 15.
8. 1933 Sv. Anton šteiv. 81, ißto tam bivajoča, je izgubite svojo oseb

no izkaznico štev. 21707/877, izdano 25. 2. 1950 od KLO Sv, Anton, 

ob ipniliki (baletnega nastopa v Trstu dne 27. 5, 1951.

5. POROPAf Francesco pok. Giovanni iin pok. Magdalene Bo

žič, .roj. iv Strunjanu dne 21. 7. 1910, bivajoč listatami štev. 163. 

Imenovanemu je bila .ukradena denarnica z osebno izkaznico šteiv. 
48367/317 izdano 23. 2. 1950 — KLO St nun j a/n v Reki iin sicer v 

baru dne 17. junija 1951.

6. HRVATIN Oktavij sin Vilktorja im Rozalije Pičur, roj. 5. 3. 

1924 v Kortah, stanujoč v Kapnu, via Calile Giorgio štev. 2, uradnik,

je izgubil osebno izkaznico štesv. 3725G/75S, iizda.io dne 2. 2. 1950. od 

KLO Korte spotoma iz Šareda pri .Izoli do 'doma rv Kortah dine 13. 
maja 1951,

7. DELISE Giovanni sin G ovannija in Pugliese Giovanne, roj.

12. 9. 1930 v Izolli, stalno biiv-ajo: v Izdli ul. S. Simon štev, 4, mi
zarski pom.o0n.iik. Imenovanemu je bila ukradena denarnica z vsemi 

listinami, meid tem', tudi osebna izikaiznica štev. 28257/5300 izdana 

,dne 4. 3. 1950 od MLO Izola spotoma iz Kopra v Divačo, ju lija  mese, 

ca 1950 ko je šel si športniki »Proleterja« v Maribor

8. VIOLA Bruna, hči Mazarija iin Križanič Aine-Marije, rojena 

v Kopru dne 26. 9. 1935, stanujoča v Kopru, Calile deigli O rt1 No. 10, 

je izgubila lOsebno izkaznico štev. 30787/4478 izdano dne 23. 3, 1950, 

od MLO Kaper, pred hiišo <v Kapnu.
9. BABIC Ana-iMarija, ‘hči Nikolla im Marije Grižon, roj. dne 

19. 12. 1930 v Semedeli, stanujoča v Giuaterni štev. 59, Koper.

Imenovani je dne 10. 12. 1950 zmanjkala denarnica skupaj z 

osebno izkaznico šteiv. 47857/421, izdano dne 17. 2. 1950 od KLO 

Semedela, v Trstu ina .poti do doma svoje tete v Ml. Ginnastica.

10. DAVANZO Arrigo, od Antona iin Marije Ruzzier, rojen 2. 1, 

1924 v Piranu, Jstotam bivajoč v ul. Caldana štev. 31 — okraj Kop«.

Dne 21. 3. 1951. je v piranskem pristamiišeu izgubil osebno 

izkaznico štev. 42815/2865 izdano dne 11. 1. 1950, od MLO Piran.
11. DEGRAiSSI por. Trojan, ipok. Damijana in Katerine Degrassi 

rojena 23. 1. 1889 v Izolli, .istotam stanujoča v ul. Canduci štev. 5.
Imenovana se ne spom-jnja kedaj in kje je izgubila osebno iz

kaznico štev. 28067/5093 z dne .25. 2. .1950, .izdano od MLO Izola.
Veljavnost izgubljenih osebnih izkaznic se s tem preklicuje in 

javnost na to opozarja, da bi se preprečila vsaka zloraba.

Okrajni Ljudski odbor Koper 

Poverjeništvo za notranje zadeve 

Koper, dne 11. ju lija  1951.

FREDPISI IZVRSII

»l j u d s k e g a  c

Odredba o ra-zd 

Odredba o sploi: 

Odredba o pojfc 

Odredba o iplalča 

Splošno inavod‘i(l( 

gostinskih podje 

Odredba o .ukijn

spcldarstvu.
Odredba o sestan 
podjetij.

SO.

61.
62.
63.

64.

65.

66 .

Izdaja Istrski okrožni LO v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik: Kolenc Črtomir,

Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.

60.
Na podlagi 1 

in poslovanju zur 
doseženih z izve 
izvršilni odbor Is 
bora

o r a z d e l itv i r

Proizvajalnim 
zavodom, zadruži 
pripada del deviz, 
proizvodov ali s : 
voznega plana za

1. a) za boksi 
b) za sol

2. Za izdelke i
a) za sardii
b) za druge

3. Za sveže r
4. Za kmetijske

a) splošnim 
vino, nam 
fižol v str.

b) kmehjskin 
Vše pridel

Splošne kmetijs 
zadruge, ki izvažajo 
ko pooblaščenih iz1 
podjetjem za izvože 
ostale kmetijske prid 

Pri izvozu indus 
ženi v prednjih točki



r . . - . - ____________________ ★

U R A D N I  L I S T

jave v

ìik:

ič I. r.

1950. ad 

dine 13.

ime, roj. 

•/. 4, mii- 

z vsemi 
ì izdana 

ja mese-

rojena 

i No. 10, 

3. 1950.

roj. dne 

oper. 

ikupaj z 

3d KLO 

ica,
jan 2. 1. 

j Koper.
osebno

ran.
Degrassi 

štev. 5. 
ebno iz- 

Izola. 

i,čuje in 

i.

)per
»deve

J.

I S T R S K E G A  O K R O Ž N E G A  L J U D S K E G A  O D B O R A

LETO V. KOPiR 1. septem bra 1951 ŠTEV.; 10

V S E B I N A :
PREDPISI IZVRŠILNEGA ODBORA ISTRSKEGA OKROŽNEGA 67.

►LJUDSKEGA ODBORA.

Odredba o razdelitvi ideiviz, doseženih z ifcvoziom.

Odredba o splošni zdravniški ‘in. zolboZdraivinMški tarifi. 68.

Odredba o poštnii, telegrafaci im telefonski tar fi.

Odredba o plačalh ta stroških v gostinskih podjetjih in dbrath. 

SploSno inavadiflo za izivaijanje odredbe o plačah iin stroških v 69.
'gostimskilh podjjetjiih in obratilh.

Odredba o .uikiiinitvi odredbe o medsebojnim plačevanju v go- 70.
spcidarstvu.

Odredba o sestaivi .in predložitvi finani6ni;h planov gospodarskih 71.
podjetilj.

60.

61.
62.
63.

64.

65.

66.

Cldredba o Sprememöi tarifé o plačevanju žignine iin drugih pri

stojbin za pregled in žijgosanje infertili im drugih plemenit h 
kovin.

iNaiVOdilo o postioipkiu ïn pristojnosti za odločanje o izstopu iz 

.kmečke delovne zaidnuge itn o vnrtiltlvi zemlje, vložene v kmefiko 
delovno zaidrugo.

Začasno navodilo za razvrstitev luslužibenceiv ljudskih odborov, 

nj-iih uradov .iin zavoidov v plačilne razrede.

Zalčasno navodilo za razvrstitev idelavicev v ÿkupime in plačilne 

razrede. j

Navodj.o o ugotavil j anijiu vršite in stopnje posebnih delovnih 

pogojev na delovnih mestih.
OBJAVE.

Predpisi Izvršilnega odbora 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

60.
Na podlagi 1. in 6. člena odloka o organizaciji 

in poslovanju zunanje trgovine ter o razdelitvi deviz 
doseženih z izvozom z dne 31. julija 1951 izdaja 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora

O D R E D B O

O RAZDELITVI DEVIZ, DOSEŽENIH Z IZVOZOM

1. člen

Proizvajalnim podjetjem, storitvenim podjetjem, 
zavodom, zadružnim in družbenim organizacijam 
pripada del deviz, ki jih dosežejo z izvozom svoj .h 
proizvodov ali s svojimi storitvami na podlagi iz
voznega plana za II. polletje 1951 kakor sledi:

1. a) za boksit in k a m e n .......................10 %
b) za sol . 2 %

2. Za izdelke ribiške industrije:
a) za sardine, filete, slana riba . . . 30 %
b) za druge izdelke ribiške industrije 50 %

3. Za sveže ribe . . . . . .  i . 50 %

4. Za kmetijske pridelke pripada:

a) splošnim kmetijskim zadrugam (za 
vino, namizno grozdje, paradižnik,
fižol v stroč ju )..................................  60 %

b) kmetijskim delovnim zadrugam (za
vse pridelke) . . . . . . . . . .  80 %

Splošne kmetijske zadruge in kmečke delovne 
zadruge, ki izvažajo svoje kmetijske pridelke pre
ko pooblaščenih izvoznih podjetij, odstopijo tem 
podjetjem za izvoženo vino in mleko 10 %, za vse 
ostale kmetijske pridelke pa 5 % svojega dela deviz.

Pri izvozu industrijskih izdelkov, ki niso obse
ženi v prednjih točkah, kakor tudi pri izvozu obrt- 

*

niških izdelkov, znaša povprečna udeležba izvozni
kov na doseženih devizah 30 %; večji ali manjši 
odstotek deviz, ki se nanašajo na posamezne vrste 
takih proizvodov, določi Gospodarski svet Istrske
ga okrožnega ljudskega odbora tako, da skupna 
vsota deviz za izvoznike proizvodov iz tega od
stavka ne prekorači določenih 30 %.

Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora je pooblaščen, da določi odstotek deviz, 
ki pripadajo izvoznikom za blago in za storitve, 
ki zgoraj niso navedene.

Z devizami, ki ostanejo po odbitku gornjih od
stotkov, razpolaga Centralni devizni fond Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora; ta odstopi 10 % vseh 
s planskim izvozom doseženih deviz gospodarske
mu svetu okrajnega ljudskega odbora, v čigar ob
močje spada izvoznik.

V primerih po 3. odstavku lega člena lahko ^vi
ša Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora odstotek, ki se odstopi gospodarskemu sve
tu pristojnega okrajnega ljudskega odbora.

2. člen

Od deviz, doseženih z nadplanskim ali izven- 
planskim izvozom blaga ali s storitvami oddajo iz
vozniki 20 % Centralnemu deviznemu fondu Istr
skega okrožnega ljudskega odbora, ki odstopi po
lovico teh deviz (10 % deviz, doseženih z izvenplan- 
skim in nadplanskim izvozom) gospodarskemu sve
tu okrajnega ljudskega odbora, v čigar območje 
spada izvoznik.

Od deviz, doseženih po prednjem odstavku, od
dajo kmečke delovne zadruge Centralnemu de
viznemu fondu 15%, Centralni devizni fond pa od
stopi eno tretjino teh deviz (5 deviz, doseženih 
z nadplanskim in izvenplanskim izvozom kmečkih

_ i
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delovnih zadrug) gospodarskemu svetu okrajnega 
ljudskega odbora, v čigar območje spada izvoznik.

3. člen

Istrska banka odpre koristnikom deviz evidenč
ne račune po navodilih poverjenika za zunanjo tr
govino Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

4. člen

Obračune po tej odredbi bo kontroliralo Po
verjeništvo za zunanjo trgovino Istrskega okrožne
ga ljudskega odbora.

5. člen

Ta odredba stopi v veljavo z objavo v Urad
nem listu, uporablja pa se od 1. julija dalje.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Dr. Stanko Kovačič 1. r.

61.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožne

ga ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora na
slednjo

O D R E D B O

O SPLOŠNI ZDRAVNIŠKI IN ZOBOZDRAVNIŠKI
TARIFI

1. člen

SPLOŠNA ZDRAVNIŠKA TARIFA

A. Temeljne nagrade

1. — Pregled v ordinaciji, prvi . . . .  150.— din
naslednji pri istem obolenju . . . 90.— „

2. — Pregled v bolnikovem stanovanju,
p r v i ..................................................  200.— „
naslednji pri istem obolenju . . .  150.— „

3. — Pregled v konsiliju, vsak zdravnik 300.— „
konsilij na zahtevo stranke . . . 600 — „ 

Za storitve pod točkami 1., 2. in 3. se v nočnem 
času, to je pozimi od 20. do 7. ure, poleti pa od 22. 
do 7. ure zaračuna dvojna tarifa.

4. — i Obiski nad 3 km od kraja zdravnikovega sta
novanja:

a) za pregled nagrada kakor pod 2.;

b) kilometrina podnevi 15 din, ponoči 20 din. 

Kilometrina pripada zdravniku pri peš hoji in
pri uporabi kolesa. Če stranka plača vozilo, kilo
metrina odpade.

Pri uporabi lastnega ali najetega vozila se za
računajo samo dejanski stroški.

Za obiske nad 5 km v eno smer sme zdravnik 
vozilo zahtevati in obisk odkloniti, če ve, da je 
vozilo na razpolago, pa stranka ne poskrbi zanj.

c) Odškodnina za izgubo časa:

do 4 ur podnevi skupno . . . 150,— din
p o n o č i ........................... ...  200,— „

. do 8 ur podnevi skupno . . . 300.— „
p o n o č i ......................................  450.— „
nad 8 ur podnevi skupno . . 450.— ■ „
p o n o č i ....................................... 750.— „

Nočna kilometrina in nočna odškodnina za iz
gubo časa se računata, kadar nad polovico kilo
metrov in nad polovico izgubljenega časa odpade 
na nočno dobo, to je na čas med 20. oziroma. 22. 
uro in 7. uro.

5. — Tarifa za pregled v ordinaciji oziroma v bol
nikovem stanovanju velja za uporabo' časa do 
pol ure; pri prekoračenju tega časa (nad pol 
ure) se tarifa podvoji, največ pa potroji (nad
1 uro).

6- — Za pregled več bolnikov v istem stanovanju, 
ki pripadajo isti rodbini, se zaračuna cela 
tarifa samo za prvega bolnika, ostali plačajo 
polovično tarifo. Za pregled več bolnikov v 
istem kraju in v različnih stanovanjih plača 
vsak bolnik celo nagrado za pregled. Kilo
metrino in odškodnino za izgubo časa plača 
v prvi vrsti tisti, h kateremu je bil zdravnik 
klican; po dogovoru se znesek lahko razdeli 
na vse, ki so bili deležni zdravniške pomoči.

B. Posebne storitve

1. R a z n e  s t o r i t v e

1. — Zdravniško spričevalo, izdano na
zahtevo stranke v neuradne na
mene ..............................................150.- din

2. — Zdravniško spričevalo, izdano na
zahtevo stranke pri namernih po
škodbah in p re te p ih ...................  300.— „

3. — Porabljeni material (zdravila, ob-
vezila itd.) se zaračuna po na
bavni ceni.

4. — Prerez abscesa, poskusna punk
cija, podkožni panaricij, spodra-
ščen noht in podobno od 75. do 200.— „

5. — Prerez flegmione, tetivni in kost
ni panaricij in pod. od 150,— do 450,— „

6. — Spraznilev ascitesa, pleuralnega
e k s u d a ta ......................................  200.- „

7. — Lokalna anestezija od 75,— do 150,— „

8. — Narkoza, inhalacijska

od 150. do— 450.— „
9. — šivanje, vsak šiv p o .................. 60,—

Michelova sponka p o ............... 30.—
Pri poškodbah in obolenjih, kjer ni potreben 

poseben kirurški poseg (incizija, ekscizija, šivanje, 
podvezovanje itd.), se poleg pregleda zaračuna 
samo še porabljeni material.

10. — Naravnava izpaha od 150,— do 300,— din
11. — Imobilizacija se zaračuna po izgubi časa

(največ s trojno takso za pregled — glej A.
1. in 5.) in s povračilom stroškov za material.

12. — Klizme in klistiri od 75. do 150.— din
13. — Kateteriziranje m o šk ih ...............150.— „
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150,- dm 
200.- „ 
500,- „ 
150,- „ 
150,- • „ 
'50.- „ 

na za iz- 
/ico kilo- 
a odpade 
iroma, 22.

na v bol- 
> časa do 
(nad pol 

troji {nad

snovanju, 
una cela 
Ii plača/jo 
Mnikov v 
jih plača 
sd. Ki lo
sa plača 
zdravnik 
□ razdeli 
pomoči.

50.— din

>0 . -

0 .-  „

0.-  „

0 .-  „ 
0 .-  „

0.- „ 

0.- „ 
o,- „
otreben
šivanje,
aračuna

D,— din 
bi časa 
fllej A. 

laterial. 
3,— din

14. — Izpiranje mehurja, prvo . . . .  200,— din
n a s le d n je ..........................150.— „

15. — Piunkcija m e h u r ja ..............  300.— „

16. — Repozicija k i l e ..............150,— „

17. — Lumbalna punkcija ..........  300.— „

18. — Puščanje k r v i ..................150.— „

19. — Izpiranje želodca, p r v o ..150.— „
n a s le d n je ..........................100.— „

20.. — Injekcija, subkulana in intramu-
skularna ............................... 30.— „

21. — Injekcija, intravenozna...75,— „

22. — Pregledi oči, grla, ušes, nosa in odstranitev
tujkov iz teh organov se obračunavajo kakor 
navadni pregled: posebej se zaračuna edino 
večja poraba časa (glej A. 1. in 5.).

23. — Rentgenska presvetljava [za ne-
specialiste) od 150 do 300.— din
Priračunati se smejo samo še dejanski stro
ški za film1, kadar gre za slikanje.

24. — Diatermija ..................... 150,— din

25. — Solux in p o d o b n o ............... 75,— „

26. — Obsevanje s kremenčevo lučjo
(pri polurni porabi) od 60.— do 150.— „

Za dela (storitve) pod B 1. se smejo priračunati 
temeljna nagrada (A.), samo če se je poleg dela 
(storitve) opravil še poseben, temeljit pregled.

2. Z d r a v n i š k a  p o m o č  p r i  p o r ò  d ih

1. — Kiretaža ...................................... 450.— din

2. — Vodstvo p o ro d a .........................  450.— „
Vodstvo poroda na zahtevo 
stranke brez posebne zdravniške 
indikacije se zaračuna po dogo
voru.

3. — Šivanje presredka pri rupluri
I. s to p n je ......................................  300,— „
Šivanje presredka pri rupturi
II. s to p n je ......................................  600,— „

4. — Luščenje p o s te ljic e ..................  450.— „

5. — Pomoč pri porodu z zadnjično
l e g o ..............................................  450.— „

6. — Ekstrakcija plodu s kleščami . . 450.— „

7. — Obrat .........................................  450.— „

8. — Kraniotomija, dekapitacija, evi-
s c e r a c i ja ......................................  750.— „

9. — Vse storitve pri porodu ne smie jo
p re se g a ti......................................  2250.— „

K postavkam pod B II. se pri oddaljenosti nad 
3 km! prišteje še kilometrina (A 4); odškodnina za 
izoubo časa pod A 4, brez nočnih dodatkov pripada 
zdravniku ne glede na oddaljenost.

Za dela (storitve) pod B II. se smie priračunati 
temeljna nagrada (A) samo, če se je poleg dela 
(storitve) opravil še poseben, temeljit pregled.

U' —r

3. Z d r a v n i š k e  a n a l i z e  in p r e i s k a v e

1. Kri: Krvna s l ik a .................................. 100.— din
Levkocitna formula (status) . . . .  200.— „
M ie lo g r a m ..............................  . . 300.— „
Pregled na zaostali duš ik ............... 100,— „

Pregled na sladkor v krvi . . . . 100,- din
Wassermannova reakc ija ............... 100.- it

Citoeholska reakc ija ....................... 100.- jj

Kahnova r e a k c i ja ........................... 100.—
Vidalova re akc ija ........................... 100.- jf

Reakcija na maltsko mrzlico . . . 100,— rr

Van den Bergova reakcija . . . . 100.— rr

Takataarova r e a k c i ja ................... 100.— rr

Reakcija U č k o ............................... 100.- rr

Pregled na parazit malarije . . . . 100.— rr

Sedimentacija k rv i........................... 50.- rr

Hemokultura ........................... 100.- rr

2. Seč: Popolni p r e g le d ....................... 150- rr

Posamezni p r e g le d ....................... 80,- rr

3. Izpljunek: Preiskava na Kocha . . . 50.- rr

Preiskava na elastična vlakna in
morebitne druge preiskave . . . 50.- rr

4. Blato: Bakteriološki pregledi na tifus,
paratifus, dizenferijo, na ugotovi
tev jajčec parazitov, mikroskopski
pregledi zaradi ocene prebave
hranil ........................................... 100.- rr

5. Likvor: Popolna pre iskava............... 200,- rr

6. Bris g r l a .............................................. 100.-, rr

7. Pregled na gonokoke ....................... 50.- rr

4. S o d n o m e d i c i n s k a  s t r o k a

1. — Lokalni o g le d ................................... 200.- din
2. — Obdukcija — z d r a v n ik ............... 600,—

strokovno usposobljen strežnik . 300,-
nekvalificiran p o m a g a č ............... 150,— »»

3. — Obdukcija infekcioznega, nagni
tega ali ekshumiranega trupla:
zdravnik .......................................... 750.-
strokovno usposobljen strežnik . . 350.- rr

nekvalificiran p o m ag a č ............... 200,-
4. —  Izvedensko mnenje, najmanj . . . 300.- r T

Za izvedensko mnenje, ki zahteva
posebnega študija, preiskave in

5. -

6 . -

75.-

7.

8.

_ --->—) r" — ^
proučevanja spisov, se odmeri ho
norar po individualnem dogovoru; 
kot osnova velja honorar za na
vadno izvedensko mnenje.

Odškodnina za zam'udo časa za 
prisostvovanje razpravi od vsake
začele pol ure ...............................
Kot začetek razprave se računa 
ura, ki je naznačena na vabilu.

Za toksikološke preiskave:
a) na eno vrsto strupov...............  300,—

b) na dve ali tri vrste strupov . . 450.—

c) na strupe sploh brez navedbe
skupine, v katero spadajo, naj
manj .......................................
Kompilcirani primeri se obra
čunavajo po individualnem do
govoru.

Pot in zamuda časa se obračuna po 
kolikor ni drugače določeno (IV. f. 5).

Pri civilnopravdhem postopku se tarifne po- 
stavkç zvišajo za 50%,

600.-

A 4.,
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ZOBOZDRAVNISKA IN LABORATORIJSKA 
TARIFA

A. Konzervativno zdravljenje zobovja

1. — Ordinacija ali pregled zobovja . 100.- din
2. — Plombe: a) centra lna ............... 150.- „

b) k o n tu rn a ............... 200.- „
3. —1Inlay iz kovine (brez materiala) . 800,- „

Inlay iz porcelana (z materialom) 800,- „
4. — Zdravljenje zoba:

a) am pu tac ija ............................... 200.- „
b) ekstirpacija in polnjenje ko

renin ....................................... 300.- „
c) zdravljenje gangrene — brez

plombe .................................. 400,- „
5. — Odstranitev k a m n a ............... 200.- „

B. Ustna kirurgija

6. — Ekstrakcija brez anestezije . . 100,- „

7. — Ekstrakcija z anestezijo (lokalno) 150,- „
Ekstrakcija z anestezijo (mandi-
bularno) ...................................... 200.- „
Ekstrakcija vsakega nadaljnjega
zoba z isto anes tez ijo ............... 60.- „

8. — A pikotom ija .................................. 1000,- „

9. — Operacije ciste (cislekloirtija) . . 1500,- „

10. — Odstranitev reliniranega zoba . 1500,- „

11. — Incizija a b sce sa ........................... 200 -  „

12. — Ordinacija po operativn h pose
gih ......................................... ...  . 50.-

13. Gingivektomija ........................... 500 -  „

C. Protetika: a) Fiksna protetika

14. ___ Krona (nevlita, brez materiala) . 1200.- „
15. — Krona [vlita, brez materiala) . . 1200,- „
16. — Krona jeklena (z materialom) . . 1000,- „

17. — Tričetrtinska krona (brez mate
riala) .............................................. 1500.- „

18. Richmond krona (brez materiala) 1200,— „
19. — Logan krona (z mater aloiri) . . 800,- „
20. — Akrilna - palapont krona (z ma

terialom) ...................................... 1200,- „
21. Vliti, polni člen v mostu (brez

materiala) z je k lo m ................... 1000,- „
22. Vliti člen s porcelansko ali akril

no faseto (brez materiala) . . . 1300,- „
23. Cementiranje izpadle fasete . ,. 150,- „
24. • Cementiranje nove fasete . . ,. 300,- „

b) Nefiksna protetika

25. — Totalna akrilna proteza (z ma
terialom) .................................. .8000.— „

26. — Parcialna akrilna proteza do 5
zob’ p o ................... ...  700.— „

27. — Parcialna akrilna proteza od 5.
zoba dalje po ........................... 500.— „

28. — Kovinske zaponke, delo in m a
terial po ......................................  300,— „

29. — Prelom, popravilo proteze . . . 1000,— „

30. — Dodajanje zob v staro protezo
po zobu 500.— „

2. člen

Splošna zdravniška tarifa velja za vse zdrav
nike, iki imajo pravico do splošne zasebne prakse.

Za zdravnike-specialiste velja glede del in sto
ritev, navedenih v splošni zdravniški tarifi, ta tarifa 
s 50% prebitkom!. Za dela, navedena v 1. Členu pod 
B L, točke 24, 25 in 26 ter pod B III. in IV., se ta
pribitek1 ne sme zaračunati. Za druga dela in sto
ritve, ki jih lahko opravijo samo zdravniki-specia- 
listi, in za storitve, ki v tarifi mso navedene, velja 
ta tarifa samo smiselno.

Tarifa je enotna 1er velja ne glede na to, ali
je pacient socialno zavarovan ali ne.

3. člen

Zobozdravniška in laboratorijska tarifa velja za 
zobozdravnike-specialiste, za splošne zdravnike, ki 
opravljajo zobozdravniško prakso in za vse denti
ste, ki opravljajo zasebno prakso.

4. člen

Posebne tarifne pogodbe odobrava Svet za 
zdravstvo in soc:alno skrbstvo Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

5. člen

Spore o uporabi tarife rešuje stalno tričlansko 
razsodišče, ki se ustanovi pri SVehi za zdravstvo in 
socialno skrbstvo Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora. To razsodišče sestoji iz zdravnika-specia
lista, ki ga imenuje zdravniška zbornica, ter iz dveh 
članov, od katerih eden mora biti zdravnik in ki ju 
imenuje predsednik Sveta za zdravstvo in socialno 
skrbstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

Zoper odločbo razsodišča je dopustna pritož
ba na Svet za zdravstvo in socialno skrbstvo Istr
skega okrožnega ljudskega odbora v roku 15 dni 
po vroč'tvi odločbe. Pritožba se vloži pri razso
dišču, ki jo s spisi vred predloži Svetu za zdrav
stvo in socialno skrbstvo Istrskena okrožnega ljud
skega odbora v rešitev. Odlcpba Sveta je do
končna. »

6. člen

Kdor prekorači s to odredbo predpisane tarife, 

se kaznuje zaradi prekrška z denarno kaznijo do

15.000 dinarjev.

Upravni kazenski postopek se vodi po pred

pisih odloka o prekrških z dne 18. julija 1949.

7. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. dr. Stanko Kovačič 1. r.
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62.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrož

nega ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva, izdaja Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O POŠTNI, TELEFONSKI IN TELEGRAFSKI 

TARIFI

A. P o s i n e  p r i s t o j b i n e

1. Pisma

do 20 g r ............... . . 6.— din
od 20 gr „ 50 .................... 8,- jj
u 50 ,, ,, 250 „ ............... 16.-i jj
„ 250 „ „ 500 .................... 22,- n
„ 500 „ „ 1000 ................... 30.— ii
„ 1000 „ „ 2000 50.- jj

največja težina je 2 kg.

2. Dopisnice
Din 4,—

3. Tiskovine

do 50 g r ............... l.~ din
od 50 gr „ 100 „ .............. 2,- jj

100 „ „ 250 ................... 5,- jj
250 „ „ 500 ,................... 8 -
500 „ „ 1000 .................... 10.- u

„ 1000 „ „ 2000 .................... 18,- u
„ 2000 „ „ 3000 .................... 32- Ji
Največja težina 2 kg (če je knjiga vezana naj

več do 3 kg).

4. Časopisi in časniki
Časniki

za vsak izvod 

do 100 gr 

od 100 gr „ 300 „

„ 300 „ „ 500 ,r

naslovljen nenaslovljen  

0.50 din 0.25 din

0.80

1.60

0.50

0.80

vrnjen 

0.35 din 

0.70 „ 

1.50 „

časopisi

do lOOgr 0.70 din 0.35 din
100 gr „ 300 „ 1.40 „ 0.70 „
300 .. „ 500 „ 2.50 „ 1.25 „

5. Poslovni papirji

do 50 g r ....................... 4,-
od 50 gr „ 100 „ ...................... 5,-

jj 100 „ „ 250 ........................... 6 -

jj 250 „ „ 500 „ ....................... 8,-

jj 500 „ „ 1000 „ ....................... 12,-

jj 1000 „ „ 2000 ............................ 20.-

6. Blagovni vzorci

do 50 g r ....................... 2,—
od 50 gr „ 100 .......................... 3,-

jj 100 „ „ 250 ........................... 4,-

?7 250 „ „ 500 ........................... 6,-

Vplačila:
7. Poštne nakaznice

do 100.— din 15.— din
od 100.— din „ 250.—< „ . 25.- „
jj 250,- „ „ 500,- „ . 30.- „
jj 300.— „ „ 1000.- . 55,- „
jj 1000,- „ „ 2500.- „ ■ 75,- „
u 2500.- „ „ 5000,- „ ■ 90,- „
jj 5000.- „ „ 10.000.- „ . 135,- „

Za brzojavne nakaznice v Istrskem okrožju je 
poleg pristojbine z& nakazniški znesek računati še 
pristojbino za ekspresno dostavo in pristojbino za 
nakazniško brzojavko po številu besed.

Vplačila:
8. Čekovni promet

do 50,- din . 2,— din
od 50.— din „ 100,- „ • 4,-  „
>j 100 — j j Ji 250.- ,, 6.' ’ ,
j j 250. — jj jj 500 - „ . 8 ,-  „
jj 500. — JJ J J 1.000.— „ - 10-  „
jj 1.000. — jj jj 2.500.- „ - 12.- „
jj 2.500.— jj jj 5.000,- . 16 — „
jj 5.000. — JJ Jj 10.000,— „ • 24.- „
jj 10.000.— jj jj 25.000,— „ . 32 -  „
jj 25.000.— JJ JJ 50.000. ~ „ • 40.- „
,, 50 000. — JJ JJ 100.000,- „ . 46,- „

Za vsakih nadaljnjih 100.000,- din ali del tega
din.

Izplačila na domu:

do 100,— din . 
od 100.— din j j 1000,—i „
„ 1000,- „ „ 3000,- „ .
„ 3000,- „ „ 5000.- „ .

Izplačila na pošti:

do 500.— din . 

od 500,— din „ 2500.— „

„ 2500.- „ „ 5000.- „ .

„ 5000.— „ dalje ................

4,— din 
8,-  „ 

12.- „ 
20.- „

4,-

8,-

12, -

20. -

din

9. Vrednostna pisma

a) Pristojbina po težini (pristojbina za pripo
ročena pisma iste težine).

din

b) pristojbina po vrednosti:

do 100.— din . 4,-
od 100,— din „ 500,- „ . . 6,-

j J 500,- „ „ 1000.- „ . 12.-

jj 1000,- „ „ 2500,- „ . 20.-,

jj 2500,- „ „ 5000,- „ . 30.-

jj 5000,- „ „ 10.000,- „ . 40,-

Od 10.000 do 500.000 din za vsakih 1000 din ali 
del tega zneska še 2 din; čez 500.000 din do 1 mi
lijona za vsakih 1000 din še po 1 dinar.

do

od 5 kg 

„ 10 „ 
15JJ »

10. Paketi

5 kg . . . .

10 „  . . .

15 „ . . .

20 „ . . .

150,— din 

180,- „ 

225,- „ 

300,- „
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11. Priporočnina

14,— din za notranji promet.

12. Povratnice

10,— din 
sodna pisma 1,— din

13. Ekspresnina

za p is m a ..........................................
za pakete do 5 kg . . . . . . . .
za pakete čez 5 kg,
za dostavo o b v e s t ila .......................12

12.— din 
30.- „

14. Obvestilo o dohodu

Za vrednostna pisma in pakete .

15. Poštno ležeče

4,— din

za pisma in dop isn ice ....................... 2,— din
za priporočena vrednostna pisma in

p a k e te ...................................... ...  . 3,— „

V notranjem prometu plača pristojbino poši
ljatelj. Če plača naslovnik, plača dvojno pristojbino.

16. Za podaljšanje izplačilnega roka

15.- din
17. Poizvednice

15 — din v notranjem prometu.

B. B r z o j a v n e  p r i s t o j b i n e

V notranjem prometu: 

navaden teleqram za 1 besedo .
najmanjša pristojbina ...............
nujen ielegram za 1 besedo . .
najmanjša pristojbina ...............
novinarski telegram za 1 besedo 
najmanjša pristojbina ...............

7.50 din 
75,- „
15,- „

150- „ 
3.- „

30,-

T e l e f o n s k e  p r i s t o j b i n e

1. Instalacije

Notranja instalacija glavnega na
ročniškega telefona . . . . . .  400 — din

notranja instalacija vzporednega
aparata ..................................., 400.— „

notranja instalacija sigalnega
zvonca , , ...............................  400.— „

notranja instalacija prekinievalca . 200.— ,,
notranja instalacija podcentrale 

dejanski stroški 
zunanja instalacija glavnega na

ročniškega telefona (do 100 na
ročnikov) , ...................................  1400.— „

zunanja instalacija glavneoa na
ročniškega telefona (od 100 na
ročnikov d a l je ) ........................... 1800,— „

2. Telefonske naročnine

Telefonska naročnina:

za kraje do 25 naročniških linij:

a) za z a s e b n ik e ........................... 1.500.— din
b) za o s t a le .............................. ...  2.400.--

za kraje do 100 naročniških linij:

a) za z a s e b n ik e ..........................  2.000,— „
b) za ostale .................................  3.600,— „

za kraje preko 100 naročniških linij:

a) za z a s e b n ik e ........................... 3.000.— „
b) za ostale , ........ .....................  4.800,— „

3. Stalni spoj

a) Ako se daje enkrat dnevno . . 120 — din
b) dko se daje dvakrat dnevno . . 240.— „

4. Pristojbina za telefonske pogovore

1. za navadno pozivnico . . . 30,— din
2. za nujno pozivnico . . . .  60.— „
3. za potrdilo izvršenega po

govora . ..................................... 5.— „
4. pristojbina za 1 krajevni po

govor iz c e l ic e ................................. 3.— „
5. za navadne medkrajevne

pogovore (v moč. prometu) . 35,— din (1. zona)
6. za navadne medkrajevne

pogovore (v moč. prometu) . 50.— din (II. zona)
V šibkem prometu od 22. do 7. ure 50 % manj.

V I. cono spadajo razgovori do 25 km, v II. zo
no pa razgovori nad 25 km razdalje.

D. R a d i o  n a r o č n i n a

Letna naročnina ...............................  720.— din
Tromesečna naro čn ina ................... 180.— „

E. P r o d a j n a  c e n a  v r e d n o t n i c  
i n  o b r a z c e v
dop isn ica ............................ . , , , 4.— d'n
nakaznica ..............................., , , 4,— ,,
s p re m n ic a ...............................  . ■ 3.— „
položnica ...............................  , , 2.— „
predajna knjiga . . •....................... 40,— „
izdajna knjiga .................................. 30.— „

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v 
Uradnem listu, uporablja pa se od 16. avgusta 1951 

dalje.

Koper, dne 15. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. dr. Stanko Kovačič l r.

63.
Na podlagi 33. člena točke a) odloka o pre

jemkih oseb v delovnem in uslužbenskem razmerju 
in učencev v gospodarstvu z dne 31. julija 1951, 
izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 

odbora

O D R E D B O

O PLAČAH IN STROŠKIH V GOSTINSKIH 
PODJETJIH IN OBRATIH

1. člen

Po predpisih te odredbe se določijo plače ose
bju, zaposlenemu v gostinskih podjetjih (obratih) 
ljudskih odborov ter zadružnih in družbenih organi
zacij, kakor tudi v obratih za družbeno prehrano,
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2. člen

Temeljne plače nameščencev se odrejajo po 
veljavnih predpisih.

Poleg temeljne plače lahko dobivajo name
ščenci in delavci, ki so zaposleni v gostinskih pod
jetjih (obratih), navedenih v 1. členu, ludi dodatke 
po veljavnih predpisih.

3. člen

Plače osebja, zaposlenega v gostinskih pod
jetjih (obratih) je sestavljena iz slamega in giblji
vega dela plače.

Stalni del plače je zagotovljen osebju v dolo
čenem odstotku od temeljne plače in znaša:

a) za osebje, ki je zaposleno neposredno pri 
predelavi materiala in pri pripravljanju gosmis.uii 
storitev ter pri postrežbi gostov, 80%;

b) za ostalo osebje 90%.
Učencem' v gostinstvu ter osebju, ki je zapo

sleno v obratih za družbeno prehrano je zagotov
ljena cela temeljna plača.

4. člen

Plače osebja, zaposlenega v gostinskih podje
tjih lobratih), navedenih v 1. členu te odreaoe, se 
izplačujejo iz tonda plač dotičnega podjetja.

Stalni del plač je zagotovljen ne glede na 
ostvantev fonda plač, gibljivi del pa je oovisen od 
ostvaritve fonda plač.

5. člen

hond plač se uvede pri vsakem gostinskem pod- 
jeiju toibraiuJ roi dei njegovim inuiviouaino uoio- 
ceiun splosnin sirosKOV. ^>vei za Diagovni promet, 
tunzeni m gosnnstvo isirswega okrožnega ijuosKega 
odbora aoioči v soglasju s poverjeništvom za iman- 
ce Istrskega okrožnega ljudsnega odbora povpreč
ne splošne stroške za gostinska poojeija lobraie) za 
okraj Koper in okraj Duje in povprečen odstotek 
tonda plač pri ten splošnih stroških.

Na podlagi povprečnih splošnih stroškov go
stinskih podjetij (obratov) m povprečnega odstotka 
tonda plač, določenega za posamezni okraj, določi 
pristojni okrajni poverjenik za trgovino m gostin
stvo, v sporazumu z okrajnim poverjenikom za fi
nance, individualne stroške gostinskih podjetij in in
dividualni odstotek tonda plač za vsako posamezno 
gostinsko podjetje, kakor tudi odstotek individualnih 
režijskih stroškov in amortizacije ter individualni 
odstotek dobička od fonda plač.

Pri sezonskih gostinskih podjetjih (obratih) se 
mora določiti večji odstotek individualnih režijskih 
stroškov, kakor pri gostinskih podjetjih (obratih), ki 
poslujejo vse leto. Iz tako povečanega odstotka in
dividualnih režijskih stroškov se krijejo režijski stro
ški in plače osebja, ki je potrebno za vzdrževanje 
obrata za dobo, ko podjetje (obrat) ne posluje.

Pri določanju povprečnih in individualnih stro
škov posameznih gostinskih podjetij (obratov) 1er 
povprečnega in individualnega odstotka plač mora 
pristojni organ, upoštevati pogoje za gostinsko de
javnost v posameznih območjih in sicer tako, da 
omogoči osebju, ki dela ob enakih pogojih in si 
enako prizadeva pri delu, enako plačo.

6. člen

Iz fonda plač gostinskega podjetja (obrata) se 
izplačujejo:

a) stalni del plače osebja;
b) plače osebja, ki je na letnem dopustu, na 

plačanem izrednem dopustu itd.;
c) polne plače učencev v gostinskih podjetjih 

(obratih);
d) polne plače osebja v obratih za družbeno 

prehrano;
e) gibljivi del plače.

7. člen

Višina gibljivega dela plač osebja, zaposlene
ga v gostinskem podjetju loPratul, je odvisna od 
tega, v kaKŠnem odstotku je dosežen v posamez
nem mesecu planirani promet gostinskih storitev. 
Mesečni promet se planira v okviru iromesecnega 
oziroma letnega planiranja denarnega prometa.

8. člen

Del tonda plač, ki je namenjen za izplačilo gib
ljivega dela plač osebja razdeli upravni odbor go- 
sunsKega podjetja (obrata) glede na delež posa
meznikov pri doseženem denarnem prometu posa
meznega gostinskega podjetja (obrata), kjer pa tega 
m mogoče ugotoviti, pa v sorazmerju s temeljno 
plačo.

9. člen

Fond plač gostinskega podjetja (obrata) se po
veča za prihranke pri individualno določenih re
žijskih stroških posameznega podjetja (obrata). O d 
stotek prihranka na individualno določenih režijskih 
stroških, ki gre v plačilni tond, določi predsednik 
Sveta za blagovni promet, turizem in gostinstvo Istr
skega okrožnega ljudskega odbora v soglasju s 
poverjenikom za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.

Ce so dejanski režijski stroški posameznega go
stinskega podjetja (obrata) večji od lndividualuh re
žijskih stroškov, se prekoračenje krije iz gibljivega 
dela londa plač. Ce se prekoračenje individualno 
določenih režijski hstroškov ne more kriti iz gibljive
ga dela fonda plač v tekočem mesecu, se prenese v 
naslednji mesec, če se ne more kriti niti do konca 
poslovnega leta, pa se prenese v naslednje leto in 
v tem letu krije po istem načelu.

Upravni odbor gostinskega podjetja (obrata) 
mora pri delitvi doseženega gibljivega dela fonda 
plač v smislu prednjih odstavkov lega člena gledati 
na to, da se osebju, ki ni bilo udeleženo pri pri
hrankih oziroma pri prekoračenju individualno do
ločenih nabavnih in prodajnih stroškov, ne poveča 
oziroma ne zmanjša gibljivi del plače.

10. člen

Če se iz doseženega fonda plač gostinskega 
podjetja (obrata) ne more izplačati niti stalni del 
plač, se ta del izplača iz kredita, ki ga trgovsko 
podjetje vzame pri banki, in nato vrne banki iz fon
da plač naslednjega meseca. Če podjetje do konca 
leta ne poravna svojih obveznosti iz tega naslova 
nasproti banki, se obveznosti poravnajo iz prora-
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čuna, upravni odbor in direktor podjetja pa odgo
varjata za tako prekoračenje.

11.člen

Stalni del plače se izplačuje nameščencem 
vnaprej, delavcem pa za nazaj.

Gibljivi del plače se mora izplačati do 10. v 
mesecu za pretekli mesec.

12. člen

Splošno navodilo k iej odredbi in natančnejša 
navodila o obračunavanju in določitvi fonda plač, 
o določitvi splošnih stroškov in drugih ukrepih za iz
vajanje te odredbe predpiše Svet za blagovni pro
met, turizem in gostinstvo Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

13. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu .uporablja pa se od 1. septembra 1951 dalje.

Koper, dne 23. avgusta 1951.

V. d. tajnika : Podpredsednik :

Alfonz Dolher i. r. dr. Stanko Kovačič 1. r.

64.
Na podlagi 12. člena odredbe o plačah in stro

ških v gostinskih podjetjih in obratih izdaja Svet za 
blagovni promet, turizem in gostinstvo Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

S P L O Š N O  N A V O D I L O

ZA IZVAJANJE ODREDBE O  PLAČAH IN STRO

ŠKIH V GOSTINSKIH PODJETJIH IN OBRATIH

1. Pri uporabljanju odredbe o plačah in stro
ških v gostinskih podjetjih in obratih je potrebno 
paziti na naslednja načela:

a) skupna plača nameščenca (delavca), zapo
slenega v gostinskem podjetju (obratu), je odvisna 
deloma od njegovega dela in prizadevanja, deloma 
pa od uspeha poslovanja delovnega kolektiva go
stinskega podjetja (obrata) kot celote;

b) uspeh pri delu 'se pokaže pri gostinskem 
podjetju (obratu) predvsem v višini doseženega de
narnega prometa in v zmanjšanju režijskih stroškov, 
vendar tako, da zmanjšanje režijskih stroškov ne 
gre v škodo pravilnega poslovanja in kulturne po
strežbe v gostinskem podjetju;

c) plače osebja v gostinskih podjetjih (obratih) 
se izplačujejo iz fonda plač. Višina fonda plač je 
odvisna od doseženega denarnega prometa, od 
zmanjšanja režijskih stroškov itd. Dosežena višina 
fonda plač vpliva neposredno na višino plač vsega 
osebja v posameznem gostinskem podjetju;

id) osebje v posameznem gostinskem podjetju 
(obratu) mora vedeti vnaprej, ali vsaj imeti orien
tacijo o višini plače, ki jo lahko doseže s svojim 
delom.

2. Po predpisih 1. člena odredbe se določijo 
plače osebju, ki je zaposleno v gostinskih podjetjih 
(obratih) in obratih ljudskih odborov ter zadružnih 
iri družbenih organizaci j.
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Osebje gostinskih podjetij (obratov) lahko prej
me od časa do časa tudi nagrade za izvršitev po
slov, ki so važni za pravilno poslovanje gostinskega 
podjetja (lepo urejeni gostinski prostori, kultu/na m 
hitra postrežba, prizadevanje pri preseganju denar
nega prometa itd.).

Nagrade iz prednjega odstavka se izplačujejo 
iz dela dobička, ki pripada gostinskemu podjetju.

3. Za osebje po točki a) 3. člena odredbe se 
šteje :

direktor gostinskega podjetja oziroma obrafo- 
vodja gostinskega obrata, celotno strežno osebje 
(natakarji, baristi, blagajničarji itd.), celotno kuhar
sko osebje, nabavljači, ekonom, skladiščnik itd. Pri 
hotelskih obratih spadajo pod to točko: osebje re
cepcije, vratarji, sobarice, sobarji, kurirji itd.

Za osebje po točki b) 3. člena odredbe se šteje 
ostalo osebje, ki ni našteto v prednji točki navodil.

Glede na različno organizacijo in naravo dela 
odloča v sporih, ali naj nameščenec oziroma dela
vec prejema 80 % ali 90 % stalnega dela plače, 
delavski svet posameznega podjetja.

4. Ko so za posamezna, gostinska podjetja do
ločeni po 5. členu odredbe individualni splošni stro
ški gostinskega podjetja in odstotek od teh stro
škov za fond plač, planira upravni odbor podjetja 
razdelitev fonda plač na sledeči način:

a) najprej izračuna, koliko bo znašal fond plač 
od planiranega prometa gostinskega podjetja;

b) nato izračuna znesek stalnega dela plač za 
osebje pod a) 3. člena odredbe,

osebje pod b) 3. člena odredbe in
plače učencev v gostinskem podjetju (obratu),
plače osebja v obratih za družbeno prehrano.

Tako določenemu znesku stalnega dela fonda 
plač se doda še rezerva za izdatke, ki se bodo iz
plačali iz fonda plač, kalkor na primer plače osebja 
na plačanem letnem dopustu itid.

Gibljivi del plače osebja gosfnskega podjetia 
(obrata) se obračunava glede na doseženi odstotek 
mesečnega plana prometa gostinskih storitev.

Če je doseženi (planirani) mesečni denarni pro
met gostinskih storitev dosežen s 100 %, pripada 
osebju cel gibljivi del plače (razlika med zagotov
ljenim delomi plač in temeljnimi plačami).

Če je planirani mesečni denarni promet gostin
skih storitev presežen, se gostinskemu osebju pri
zna in izplača pripadajoči gibljivi del fonda plač.

Če gostinsko podjetje ni doseglo niti zagotov
ljenega dela fonda plač, se nedoseženi del fonda 
plač izplača iz kredita, ki ga gostinsko podjetje vza
me pri banki in nato vrne banki iz fonda plač na
slednjega meseca. V naslednjih mesecih osebje ta
ko dolgo ne more prejeti celega pripadajočega gib
ljivega dela fonda plač, dokler se ne vrne kredit, 
ki je bil potreben za kritje manjkajočega dela fonda 
plač. Če gostinsko podjetje do konca leta ne more 
poravnati obveznosti iz tega naslova, se postopa 
po 13. členu odredbe o plačah in stroških v gostin
skih Dodjetjih (obratih).

Doseženi fond plač, ki pripada posamezni sku
pini osebja v gostinskem podjetju (obratu), se deli 
med posamezne nameščence — delavce po njiho
vem sporazumu ali po odločbi upravnega odbora 
gostinskega podjetja. Če ni takega sporazuma ozi-
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roma odločbe, se deli doseženi fond plač med po
sameznike v sorazmerju z nj.hovim gibljivim delom 
plače.

5. Nabavljačem, ki so stalni nameščenci gostin
skega podjetja, je zagotovljena plača v višini 80 %, 
gibljivi del plače pa dosežejo z odstotkom, dolo
čenim za osebje skupine pod a) 3- člena odredbe. 
Na službenem potovanju pripadajo osebju dnevnxe 
po veljavnih predpisih. Te dnevnice kakor tudi drugi 
stroški potovanja (prevozni stroški) gredo v breme 
individualno določenih režijskih stroškov gostinske
ga podjetja, ne pa v breme fonda plač podjetja.

6. Če ima gostinsko podjetje postransko dejav
nost (lasten prevozni park, predelavo mesa, ekono
mijo itd.), tedaj se izplačujejo plače osebja, ki je 
zaposleno v taki dejavnosti, iz dohodkov te dejav
nosti. Način plačevanja tega osebja določi upravni 
odbor gostinskega podjetja po normi ali na kak 
drug način.

7. To navodilo velja od dneva objave v Urad
nem listu, uporablja pa se od 1. sept. 1951 dalje.

Koper, 24. avgusta 1951.

Predsednik Sveta za blagovni promot,
• turizem in gostinstvo:

Mario Klun 1. r.

65.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrož

nega ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva izdaja Izvršil
ni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O
O UKINITVI ODREDBE O MEDSEBOJNEM 

PLAČEVANJU V GOSPODARSTVU

1. člen

Odredba o medsebojnem plačevanju v gospo
darstvu z dne 23. avgusta 1950 (Uradni list štev. 11 
59/50) se ukine.

2. člen

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v 
Uradnem listu, glede plačevanja penalov pa se upo
rablja od 1. avgusta 1951 dalje.

Koper, dne 30. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. dr. Stanko Kovačič 1. r.

66.
Na podlagi 7. člena odloka o dobičku in raz

delitvi dobička v gospodarskih podjetjih z dne 30. 
julija 1951 izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrož
nega ljudskega odbora

O D R E D B O

O SESTAVI IN PREDLOŽITVI FINANČNIH 
PLANOV GOSPODARSKIH PODJETIJ

1. Člen

Gospodarska podjetja, ki so pod upravo delav
skih svetov, morajo zaradi ugotavljanja in razde
litve dobička sestaviti finančne plane za plansko 
razdobje od 1. avgusta do 31. decembra 1951.

2. člen

Finančne plane sestavljajo podjeija po navo
dilih, ki jih je predpisal poverjenik za finance 
isirskega okrožnega ljudskega odbora za posamez
ne gospodarske panoge.

Kmetijska podjetja (posestva) ne sestavljajo fi
nančnih planov, komunalna podjetja pa po navo
dilih za gospodarsko panogo, v katero spadajo 
glede na značaj poslovanja.

3. člen

Podjetja morajo predložiti finančne olane naj
kasneje do 5. septembra 1951 in sicer en izvod Po
verjeništvu za finance Isirskega okrožnega ljudske
ga odbora, en izvod pa poverjeništvu za finance ti
stega okrajnega ljudskega odbora, na čigar pod
ročju imajo svoj sedež.

4. člen

Ta odredba stopi takoj v veljavo.

Koper, dne 30. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. dr. Sianko Kovačič 1. r.

67.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrož

nega ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu izvršilnemu odboru za izdajanje odloKov 
in odredb na področju gospodarstva, izdaja Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O SPREMEMBI TARIFE O PLAČEVANJU ŽIGNINE 
IN DRUGIH PRISTOJBIN ZA PREGLED IN ŽIGO

SANJE MERIL IN PLEMENITIH KOVIN

1. člen

Tarifa o plačevanju žignine in drugih pristojbin 
za pregled in žigosanje meril in plemenitih kovin 
z dne 28. maja 1951 (Uradni list 3-15/51) se izpre- 
meni tako, da se vse žignine in druge pristojbine 
za pregled in žigosanje meril in plemenitih kovin, 
navedene v lej tarifi, povečajo za 200 odstotkov.

2. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 30. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. dr. Sianko Kovačič I. r.

68.
Na podlagi 144. člena odloka o kmetijskih za

drugah izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora

N A V O D I L O
O POSTOPKU IN PRISTOJNOSTI ZA ODLOČA
NJE O  IZSTOPU IZ KMEČKE DELOVNE ZADRU
GE IN O VRNITVI ZEMLJE, VLOŽENE V KMEČKO 

DELOVNO ZADRUGO

Dokler ne bodo izdani podrobnejši predpisi o 
postopku za izstop iz kmečke delovne zadruge, o
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organih, 'ki so pristojni za odločanje o tem in o 
vrnitvi zemlje, 'ki je bila vložena v zadrugo ob pri
stopu, se bo o teh vprašanjih odločalo po nasled
njih načelih:

1. Zahteva za izstop iz kmečke delovne zadru
ge mora bili osebna in se pošlje upravnemu 
odboru. O tej zahtevi odloča upravni odbor na seji 
in sporoči svojo odločbo tistemu elanu, ki je tako 
zahtevo postavil. Če upravni odbor odloči, da more 
član kmečke delovne zadruge, ki je obdržal zemljo 
v svoji lasti, iz zadruge izstopiti, odloči tudi o tem, 
katera zemlja mu bo vrnjena.

2. Odločba upravnega odbora kmečke delovne 
zadruge po prednji točki se mora v smislu prvega 
odstavka 9. člena odloka o kmetijskih zadrugah po
slati v desetih dneh v presojo Izvršilnemu odboru 
okrajnega ljudskega odbora.

Izvršilni odbor lahko v smislu drugega odstav

ka 8. člena odloka o kmetijskih zadrugah kot nepo

sredni nadzorstveni organ nad kmetijskimi zadruž

nimi organizacijami v svojem območju odločbo u- 

pravnega odbora kmečke delovne zadruge potrdi 

ali pa razveljavi, če misli, da je ta odločba v na

sprotju z zakonitimi predpisi.

3. Član kmečke delovne zadruge ima pravico, 

da se zoper odločbo Izvršilnega odbora okrajnega 

ljudskega odbora, izdano po prednji točki, pritoži 

na Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 

odbora, ki nato dokončno odloči o izstopu iz kmeč

ke delovne zadruge. Pritožba se mora vložiti v pet

najstih dneh po prejemu odločbe izvršilnega odbora 

okrajnega ljudskega odbora.

4. Ko postane odločba zadružnega organa ozi

roma izvršilnega odbora, s katero se članu kmečke 

delovne zadruge dovoljuje, da lahko izstopi iz za

druge, pravnomočna, ima. tak zadružnik pravico, 

obrniti se s tožbo na pristojno sodišče, naj raz

sodi o vrnitvi zemlje, kolikor ni zadovoljen z od

ločbo upravnega odbora kmečke delovne zadruge 

o tem, katero zemljo dobi kot povračilo za zemljo, 

ki jo je vložil v zadrugo ob pristopu, oziroma ko

likor mu sploh ni vrnjena zemlja, ki jo je vložil.

5. V skladu s postopkom, predpisanim v 1. do

3. točki, se odloči o članstvu tudi v vseh primerih, 

kadar posamezni zadružniki postavijo tako vpraša

nje. Upravni odbor obravnava m odloča o vseh 

vprašanjih glede tega, ali je nekdo zadružnik ali ne.

6. To navodilo velja takoj in se nanaša tudi na 

vsa še ne obravnavana vprašanja o izstopu iz kmeč

ke delovne zadruge oziroma o članstvu v njej.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. dr. Stanko Kovačič I. r.

69.
Na podlagi 10. in 33. člena odloka o prejemkih 

oseb v delovnem in uslužbenskem razmerju in u- 
čencev v gospodarstvu z dne 31. julija 1951 izdaja 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora

Z A Č A S N O  N A V O D I L O

ZA RAZVRSTITEV USLUŽBENCEV LJUDSKIH
ODBOROV, NJIH URADOV IN ZAVODOV

V PLAČILNE RAZREDE

1. Uslužbenci ljudskih odborov, njih uradov in 
zavodov se v smislu 1U. .n 11. člena odloka o pre
jemkih oseb v delovnem in usiuzbensKem razmer
ju in učencev v gospodarstvu z dne 31. julija 19M 
(.Uradni list štev. //5:j-5 1) razvrstijo v naslednje pia- 
calne razrede:

a) uslužbenci z nepopolno srednjo ah njej iz
enačeno šolo v 5. do 21. plačilni razred;

b) uslužbenci s dovršeno popolno srednjo ali 
njej izenačeno šolo v 8. do 2/. plačilni razred;

c) uslužbenci z dokončano visoko šolo 15. do
30. plačilni razred.

2. Uslužbence razvrsti v plačilne razrede za 
nastavitev pristojni organ. Pri tem upošteva zlasti 
naslednje okolnosti:

a) stopnjo uslužbenčeve strokovnosti, to je 
strokovnega znanja, pridobljenega v šoli m s prak
tičnim delom;

b) družbeni pomen uslužbenčevega dela;
c) uspeh in prizadevnost, ki ju je uslužbenec 

pokazal pri dosedanjem delu;
d) dobo zaposlitve v stroki, v kateri dela usluž

benec ob času razvrstitve;
e) vso ostalo dobo službovanja.
3. Uslužbenci ljudskih odborov, njihovih uradov 

in zavodov se, upoštevajoč njihovo razvrstitev v 
razrede, uvrstijo v sledeče vrste:

a) v prvo vrsto spadajo uslužbenci, ki so raz
vrščeni v 26. do 30. plačilni razred;

b) v drugo vrsto spadajo uslužbenci, ki so raz
vrščeni v 21. do 25. plačilni razred;

c) v tretjo vrsto spadajo uslužbenci, ki so raz
vrščeni v 11. do 20. plačilni razred;

d) v četrto vrsto spadajo uslužbenci, ki so raz
vrščeni v 5. do 10. plačilni razred.

4. Pri razvrščanju uslužbencev po prednjih 
predpisih je treba smiselno upoštevati načela 24. 
člena odloka o prejemkih oseb v delovnem in usluž
benskem razmerju in učencev v gospodarstvu.

5. Zoper razvrstitev je dopustna pritožba na 
Višjo komisijo za prevedbo uslužbencev, ki jo ime
nuje Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.

6. Podrobnejše tolmačenje tega navodila daje 
poverjenik za delo Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.

7. To navodilo velja takoj.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: 

Alfonz Dolher I. r.

Podpredsednik: 

dr. Stanko Kovačič 1. r.
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70.

Na podlagi 10. člena odloka o prejemkih oseb 

v delovnem in uslužbenskem razmerju in učencev 

v gospodarstvu z dne 31. julija 1951 izdaja Izvršilni 

odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora na

slednje

Z A Č A S N O  N A V O D I L O

ZA RAZVRSTITEV DELAVCEV IN NAMEŠČENCEV 

V SKUPINE IN PLAČILNE RAZREDE

1. Delavci se po stopnji strokovnosti, ki je po
trebna za izvrševanje del delovnega mesta, raz
porede v osem skupin in v vsaki skupini v tri pla
čilne razrede.

Skupina pomeni stopnjo strokovnosti delavca.'

Poklic, ki ga ima delavec, pomeni vrsto stro
kovnosti.

2. Delavci se razvrščajo v skupine po nasled
njih vidikih:

V I. skupino delavci, ki opravljajo najenostav
nejša dela, za katera ni potrebna strokovna izob
razba, niti strokovna praksa.

V II. skupino delavci, ki opravljajo enostavna 
dela določene stroke po navodilih delavca z višjo 
stopnjo strokovnosti, ki poznajo uporabo orodia in 
materiala, s katerim delajo in imajo najmanj devet 
mesecev delovne prakse.

V III. skupino delavci, ki samostojno opravljajo 
enostavna dela ožjega področja določenega po
klica, oziroma enostavne delovne operacije v bri- 
aadnem: (skupinskem) sistemu dela in poznajo upo
rabo orodja, stroiev in materiala, s katerim delajo, 
in imajo najmanj 24 mesecev delovne prakse.

V IV. skupino delavci, ki samostojno opravljaio 
boli zapletena dela določenega poklica ah hoh'za
pletene delovne operacije v brigadnem (skuoin- 
skem) s:stemu. poznajo v glavnih črtah vsa dela 
svoieoa poklica in uporabo orodia, stroiev in na
prav ter materiala, s katerim delajo, 1er imajo naj
manj 42 mesecev delovne prakse.

V V. skupino delavci. M brez neposrednena 
vodstva samostojno izvršujejo zapletena dela sv<">- 
ieaa poklica in manjša oopravila orodia. stroiev ;n 
naprav, ori katerih delaio. ter poznaio dHovna 
sredstva in mfaferial s katerim' delajo, k' znajo sa- 
mostoino organizirati svoje delovno mesto in imajo 
najmanj 66 mesecev delovne prakse.

V  VI. skuoino delavci. ki brez neoosredneoa 
vodstva samosfoino opravljajo boli zapletena dela 
svoieoa poklica, ki so spec;alizirani za opravljanje 
več del svoieoa poklica, ki dobro noznajo surovine 
in material ter konstrukcije in lastnosti strojev ter 
naorav, ori 'katerih delajo, in delovni proces ter 
imajo najmanj 96 mesecev (8 let) delovne prakse.

V VII. skupino delavci, ki so specializirani za 
vse vrste del svojega poklica in posebno dobro po
znajo lastnosti in prednosti delovnih sredstev, teh
nični in tehnološki proces, ki je zvezan z njihovim 
poklicem in imajo najmanj 132 mesecev (11 let) de
lovne prakse,

V VIII. skupno delavci, ki so specializirani za 
vse vrste del svojega poklica, ki v glavnih črtah 
poznajo sorodne poklice, dobro poznajo fizične in 
kemične lastnosti materiala, značilnosti in kon
strukcijo strojev in naprav, tehnični in tehnološki 
proces in organizacijo dela, in imajo najmanj 180 
mesecev (15 let) delovne prakse.

Pri razvrščanju po prednjih predpisih je treba 
upoštevati načela 24. člena odloka o prejemkih 
oseb v delovnem in uslužbenskem razmerju in učen
cev v gospodarstvu.

3. Delavec, ki se razporedi v določeno skupi
no, mora poleg znanja za to skupino znati tudi dela, 
ki ustrezajo znanju nižjih skupin istega poklica (pri
mer: delavec, ki se uvrsti v IV. skupino, mora znati 
tudi dela, za katera je potrebno znanje L, II. in III. 
skupine).

Poleg tega mora imeti delavec praviloma iz
polnjeno še delovno dobo, predpisano za to sku
pino v prednji točki.

4. Vsaka skupina se deli na tri plačilne raz
rede, in sicer:

I. skupina v 1., 2. in 3. plačilni razred,
II. 11 v 4., 5. in 6.

III. 17 v 7., 8. in 9.
IV. 11 v 10., 11. in 12.

v . 11 v 13., 14. in 15.

VI. 11 v 16., 17. in 18.
VII. 11 v 19., 20. in 21.

VIII. 11 v 22., 23. in 24.

Delavci se praviloma razvrsfe od 1. do 24. pla
čilnega razreda.

Visoko kvalificirani delavci — izredni speciali
sti — morejo biti razporejeni tudi v višje plačilne 
razrede, če pokažejo pri delu posebno prizadeva
nje in dosegajo posebne delovne uspehe v svojem 
oziroma sorodnem poklicu. O tem odloči upravni 
odbor podjetja.

5. Plačilni razred delavca se določi takole: ko 
se delavec razporedi v skupino, se oceni, kateri 
plačilni razred te skupine m.u pripada. Pri tej oce
nitvi se upoštevajo: delovna doba, strokovno zna
nje in sposobnost, discipliniranost, stalnost, požrt
vovalnost itd.

Glede na posebnosti ribarske predelovalne in
dustrije se nekvalificirani delavci, ki po predpisih
2. točke spadajo v L ali II. skupino, lahko razvrstijo 
v plačilne razrede III. skupine, če imajo daljšo ne- 
prefrqano zaposlitev v istem podjetju.

Kdor od takih delavcev svojevoljno prekine za
poslitev, se razvrsti ob ponovni sklenitvi delovnega 
razmerja v L skuoino, ne upoštevajoč dobo zapo
slitve pred tako prekinitvijo.

6. Za ugotovitev strokovne sposobnosti in de
lovne dobe se je treba posluževati predvsem de
lovne knjižice, potrdila podjetja, urada ali zavoda, 
kjer je delavec delal oziroma dela, spričevala ali 
druge veljavne listine.

7. Zoper razvrstitev je dopustna pritožba po 
predpisih 10. člena odloka o prejemkih oseb v de
lovnem in uslužbenskem razmerju in učencev v go
spodarstvu.
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8. Pri razvrščanju nameščencev v plačilne raz
rede se smiselno uporabljajo začasna navodila za 
razvrstitev uslužbencev ljudskih odborov, njih ura
dov in zavodov v plačilne razrede z dne 14. avgu
sta 1951.

9. Podrobna tolmačenja tega navodila daje po
verjenik za delo Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.

10. Ta navodila veljajo iakoj.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: Podpredsednik:

Alfonz Dolher 1. r. dr. Sianko Kovačič 1. r.

71.
Na podlagi 12. Člena odloka o prejemkih c seb 

v delovnem in uslužbenskem razmerju in učencev 
v gospodarstvu z dne 31. juliia 1951 izdaja Izvršlni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora na
slednje

N A V O D I L O

O UGOTAVLIAN1U VRSTE IN STOPNÌE POSEB
NIH DELOVNIH POGOJEV NA DELOVNIH MESTIH

1. Delovna mesta in dela, pri katerih se zahte
vajo od delavca oziroma uslužbenca več kot nor
malen telesni ali duševni napor, oziroma k: so škod
ljiva za zdravje ali nevarna za življenje delavca 
oziroma uslužbenca, se štejejo za delovna mes'a 
oziroma za dela v posebnih delovnih pogojih.

2. Delovna mesta v posebnih delovnih pogoj h 
se razvrščajo v štiri vrste:

a) posebno težka dela;
b) dela v posebnih atmosferskih ali meteoro

loških razmerah;
c) dela, ki so škod*)iva za zdravje;
d) dela, ki so nevarna za življenje.

Po jakosti posebnih pogojev dela se vsaka iz
med navedenih vrst deli v stopnje in se po tej raz
vrstitvi v stopnje določi delavcu oziroma :službcn- 
cu, zaposlenemu na takem službenem mestu oziro
ma pri takem delu, znesek plače za delo v posebnih 
pogojih v okviru zneskov, določenih v 12. členu od
loka o prejemkih oseb v delovnem in uslužbenskem 
razmerju in učencev v gospodarstvu.

3. Med posebno težka fizična dela spadajo:

a) prva stopnja: dela, ki se izvršujejo z ročno 
silo stoje ali grede s premagovanjem večjega od
pora, dviganja, prenašanja, premeščanja predme
tov, ki zahieva močnejše naprezanje mišičevja ce
lega telesa. V prvo stopnjo te vrste spadajo na pri
mer: dela kovačev, tesarjev, kurjačev, transportnih 
delavcev (nakladanje, razkladanje predmetov tež
kih od 30 do 50 kg na osebo), razbijanje betonskih 
blokov, kamenja itd.);

b) druga stopnja: težka zidarska dela in ročno 
izdelovanje opeke, težka kmetijska, gozdarska, 
kamnoseška dela (z ročnim orodjem), delo kurjačev 
na ladjah, nakladanje ;n razkladanje težkih predme
tov v teži od 50 do 75 kg do razdalje 30 m ali do 
višine 10 m za posameznega delavca;

c) tretja stopnja: najtežja fizična dela z naj
večjim naporom mišičevja kot stalno delo, na pri
mer nakladanje in razkladanje z vozila in prena

šanje predmetov nad 50 do 75 'kg teže na razdaljo 
nad 30 m ali v višino preko 10 m na posameznega 
delavca, nakladanje in razkladanje težkih lesenih 
hlodov in podobno.

4. Dela v posebnih atmosferskih ali meteorolo
ških razmerah so na primer:

a) prva stopnja: dela pri toploti od 26 do 30" C 
z relativno vlago zraka nad 70 % (na primer delo 
v tovarniških prostorih za kuhanje mila, masti, le
pila, dela v vlažnih sušilnicah, v pralnicah perila in 
tako dalje); delo pri suhi toploti od 30 do 35° C (na 
orimer v oddelkih za predelavo kovin, pri topifvi, 
razgrevanju in žganju materiala, pri plinskih gene
ratorjih), delo v prostorih pri temperaturi med plus 
in minus 5° C (na primer delo v ledenicah, hladilni
cah itd.);

b) druga stopnja: ista dela, če je temperatura 
do 35° C ob relativni vlagi nad 70 oziroma če je 
suha toplota do 40° C a!i mraz od m nus 5° C do 
minus 10° C;

c) tretja stopnja: ista dela na delovnih mestih 
kakor v prvi stopnji, če je temperatura nad 35° C 
in relativna vlaga nad 70 %, oziroma če je suha 
toplota nad 40° C ali mraz. pod minus 10° C.

5. Za zdravje so škodljiva dela:

a) prva stopnja: delo, pri katerem se telo ne- 
pienehoma trese (delo z ročnim1 pneumaiičmm oro
djem in podobno); delo v ropotu; delo, pri katerem

obstoja neposreden stik z jedkimi stvarmi (kislino, 
alkaliii in njihovimi lugi, katrani itd.); delo v ostrem 
industrijskem prahu, na primer v lojevcu, kalcijevem 
in magnezijevem karbonatu, premogovem, železo
vem. cementnem in drugem prahu v znatnih koli
činah; delo v pogojih dolgotrajnega nenormalnera 
položaja telesa, ki fizično ali duševno utruja; delo, 
ki zahteva stopnjevano živčno napetost, kakor na 
primer vodenje najtežjih tovornih avtomobilov in av
tobusov: dela v nočni izmeni;

b) druga stopnja: delo pod zemljo pri nenor
malni toploti in vlagi brez škodljivih plinov; delo pri 
ultravioletnih žarkih (varenje); delo, kjer obstoji ne
varnost okužbe ali nevarnost obolenja za nalezlji
vimi boleznimi (na primer: delo odnašalcev smeti in 
fekalij, delavcev pri mestni kanalizaciji, dela s sta
rimi, nerazkuženimi krpami); delo v prostor h, kjer 
se razliva voda (na primer pri flotaciji rudnin, izpi
ranju raznega materiala); delo v škodljivem, jedkem 
orahu in plinih, ki vplivajo na določene dele telesa 
(na primer na sluznico, oči, gornje dele dihalnih or
ganov); delo, pri katecem prihaja telo v neposreden 
stik s katranom, smolo in podobno;

c) tretja stopnia: delo pri ronigenskih aparatih; 
delo ob stilai s strupenimi snovmi, prahom, plini in 
parami, ki imajo splošno škodljiv vpliv na organi
zem (na primer delo s svincem, fosforjem, alkaloidi, 
klorom, bromom, žveplovod kom in podobno): delo 
pod pogoji povečanega pritiska do 1,5 atmosfere; 
delo, pri katerem obstaja nevarnost kapljičnega 
okuženja z nalezljivimi boleznimi, razen s tuber
kulozo;

d) četrta stopnja: delo, ki je nevarno za kap
ljično okuženje s tuberkulozo; delo pod povečanim 
pritiskom od 1.6 do 3 atmosfer; delo v pogojih, kjer 
pritisk hitro pada; delo potapljačev do 10 metrov 
globine;
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e) peta stopnja: delo pod povečanim pritiskom 
nad 3 atmosfere; delo potapljačev v globini nad 10 
metrov.

6. Za življenje so nevarna dela:

a) prva stopnja: delo z materialom ali z eks
plozivnimi sredstvi, kjer obstoji nevarnost požara 
ali eksplozije samo ob neposrednem stiku z ognjem; 
dela v višini nad 8 m z minimalno zaščito (na pri
mer dela na stolpih, lestvah);

b) druga stopnja: manipulacija z eksplozivi in 
eksplozivnim materialom, ki se z lahkoto ali lahko 
sam od sebe vname ali eksplodira; delo pri eksplo
zivnih plinih, pari in prahu;

c) tretja stopnja: dela, ki so neposredno veza
na s črnim smodnikom in podobnimi eksplozivnimi 
snovmi, kjer obstaja nenehna nevarnost eksplozije;

d) četrta stopnja: dela, manipulacije in delovno 
mesto z najbolj nevarnimi eksplozivi, ki lahko eks
plodirajo tudi zaradi samega pritiska ali udarca.

7. Določeni znesek, ki se izplačuje za posebne 
delovne pogoje na delovnih mestih, se izplačuje za 
ves delovni čas samo tistim delavcem in uslužben

cem, ki na takih delih prebijejo več kot 75 % red
nega delovnega časa; če je ta čas krajši, se ta 
znesek izplačuje samo za delovni čas, ki ga je de
lavec oziroma nameščenec prebil na teh delovnih 
mestih. Pri mesečno plačanih delavcih in pri usluž
bencih se v tem primeru lahko določi pavšal.

8. Delovna mesta in dela, pri katerih podjetje z 
zaščitnimi ukrepi lahko odstrani okoliščine, ki po
vzročajo posebne delovne pogoje, so izključena iz 
razvrstitve po teh navodilih.

9. Pristojni poverjenik ali svet Istrskega okrož
nega ljudskega odbora lahko izda v sporazumu s 
predsednikom Izvršilnega odbora Istrskega okrož
nega ljudskeoa odbora podrobnejša navodila o 
ugotavljanju stopenj posebnih delovnih pogojev za 
posamezne panoge.

10. To navodilo velja takoj.

Koper, dne 14. avgusta 1951.

V. d. tajnika: 

Alfonz Dolher I. r.

Podpredsednik: 

dr. Stanko Kovačič I. r.

Objave
NASLEDNJE OSEBE SO IZGUBILE OSEBNE IZKAZNICE 

IN JIH  S TEM PROGLAŠAJO ZA NEVELJAVNE:

1. BABIC Plietro «d Tomaža in Oheriin Pierliine, roj. 17. 4. 1928

v Sv. Kocjanu iKLO S-v. Tomaž Bertoki, narodnosti italijanske, 

Sfttmujoč v Sv.  Koej'anu šetv. 4.' Stev. '.osatane itzkaznl’lce je 52759W752 
izdana ad KLO Sv. Tomaž Bertolki dne 11. 3. 1950.

2. GRIŽON — Cerovec Ana oid ipok. Gregorija ;i!n pok. Baruca
Ivane roj. 28. 10. 1891 v KoišitabcMi, listatami stanujoča na štev. 2, 

narodnosti slovenske. s:teiv. osebne izkaznice je 3S137J/Ì387, izdana1 
od KLO Koštaiboina dine 15. 2. 1950.

3. PiECE'NCA Antonio od ipdk. Mihaela in Zutìici Agate rioij.
14. 4. 1902 v Kopnu, seidaj stamujdč v Koipriu v ul. S. Alesandro 

štev. 12, narodnosti italijanske. — Stev. os. izkaznice je 34il42/2102, 
izdama od MLO Koper dne 30. 10. 1949.

4. VIEZZOLI vdova Pellin Giuliana od pok. Petra in poik. 

Ane Brazzattf roti. 12. 2. 1890 v  Filramu, marodMoSti italijanske, sta

nujoča v Piranu ul. Goiina štev. 11. — Stev. osebne izkazrfiice je
42308/3257, izdana od MLO Piiran dne 25. 11. 1949.

5. RAVALiIiCO Ida od Ivana iin Ceroidi Marije roj. 30. 5. 1933

v Piranu, narodnosti italijanske, stanujoča v Piranu ul. Fratel

lanza 31. — Sterv. osebne izkaznice je 42040̂ /2098, izdana od MLO 
Piran dine 24. 11. 1949.

6. UMEK Marčel od Franica moj. 23. 7. 1933 v Skofijii II,
,stanujoč istotam na štev. 326, Slovenec. — Stev. oseftane izkaznice 

je 53391 ̂ 147, lizdama öd KLO SkoSïje dne 30. decembra 1949.

7. ElLER — Zonta Lildija Od Josipa, iin Stok Ane roj. 28. 2. 1920 

v Sv. Antoniu, narodnosti: slovenske, stanujoča v  Siv. Tomaž Bertoki 

štev. 45. — Stev. Oselbne izkaznice je 52561/561, izdana Od KLO 

Sv. Tomaž Bertoki dne 5. februarja 1950.
8. ARGENTI Luciano od Nazarlija iin Marjan Ane roj. 2. 1. 1929 

v Karnpel Salari1, isto tam stanuljioč ma šterv. 37, narodnosti itali
janske. — Stev. osebne izkazniilce je 29773]/23, iizldana oid KLO 

Kamipel Salara dne 20. 12. 1949.

9. ZAINA Marij dd Lovrenca ih Cemtìka Antonliije roj. 5. 10. 

.1923 v Ankaranu, stanujoč istotam na štev. 41, naooidnostli sloven

ske. — stev. osatane 'izkaznice je 53844/604, izdana oid KLO Škofije 

dne 4. janiuarja 1950.

10. GOJA roj. Eler Karmela roj. 15. 3. 1908 v Sv. Antonu, oče
Josip, mati Babič Marija, stanujoča v Siv. Antonu štev. 86, narod

nosti slovenske. — Stev. ošabne izkaznice je 5218M83, izdana 
,od KLO Čežarji dne 23. ideceimibra 1949.

11. KRiMAC roj. Mihalič livarna od polk. Ivana roj. 5. 11. 1894
v Ocizli, sedaj stanujoča v Socerbu Stev. 7. — Stev. ošabne iz- 

kaznliice je 39890/232, iizdana Od KLO Osip dne 25. januarja 1950.

12. BABIC roj. Krmac Tereza od1 Josiipa im Jerman Antonije, 

.roj. 15. 4. 1915 ,v Centurju, stanujoča v Pobegih, KLO Vanganel 

(štev. 106). — Stev. osebne »izkaznice je 5713,4yf334, izdana dine 
.13. 2. 1950 od KLO Vanganel.

13. SABADIN Vera roj. 19. VII. 1935 v Potoku, stanujoča v 

Babičih ma štev. 15 KLO Marezige. — Stev. osebne izkaznice je 
.39248/474, iziana dne 28. marca 105ll od KLO Marezige.

14. PELLIZER Antonlto ipok. Lorenca iin ipok. Riuzier Kata

rine, roj. 25. 12. 1885 v Rolvimju, seldalj stanujoč v Kopru ul. Caille 

del Leone lil. — Stev. ošabne izkaznice je 34363/2322, iizldana dne 

27. 1. 1950 od MLO Kqper.

15. TURK Graziiaino od pok. Marjana in Cddiancich Anine roj.

15. 10. 1932 v Izoli, stanujoč v Izoli ul. Pugilia Star. 7. — Stev. 
osebne izkaznice 27267/14267, izdana dne 8. 2. 1950 od MLO Izola.

16. PElRiESSIN Giovani^Battista od ipo'k. Agostina in pok. 

.Bergamasco Domeniche roj. 27. 10. 1895 v Vlisicone Italia, stanujoč 

v Serm/imu štelv. 139 — KLO Sv. Tomaž Bertoki. — Stev. osebne 

jzkaznice je 53225/873 izdana, 28. ju lija  .1950 od KLO Sv. Tomaž 

Bertoki.

Sklep
Os 1 /{51

ŠPEH Anton ipok. Antona, invalid iiz Sv. Petra št. 65 se radi, 

umobolnosti preklliiče. Za skrtbmika se mu ipostavlja njegov svak 

Delbeilo, Blaž iz Sv. Petra.

Okrajno ljudsko sodišče v Piranu, 

dne 20. 7. 1951.

Izdaja Istrski okrožni LO v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni uradnik: Kolenc Crtioxnir,

■pikala tiskarna »Jadran« ,v K<ypru,

!
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U R A D N I  L I S T
I S T R S K E G A  O K R O Ž N E G A  L J U D S K E G A  O D B O R A

LETO V. KOPfcR 20. septem bra 1951 ŠTEV. 11

V S E B I N A :

PREDPISI ISTRSKEGA OKROŽNEGA LJUDSKEGA ODBORA:
72. Odlok o izvajanju investicijskih del.
73. Odlok o dopolnitvi odloka o vzdrževanju stanovanjskih poslopij.

Odlok o ustanovitvi organov za revizijo.
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih.
Odlok o pooblastilu Izvršilnemu odboru Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora, da postavi posamezne gospodarske panoge 
javnega pomena pod enotno upravo.

77. Odlok o izpremembi odloka o prekrških.
Odlok o izpremembi odloka o dobičku in razdelitvi dobička go
spodarskih podjetij.
Odlok o izpremembi odloka o socialnem zavarovanju delavcev 
in uslužbencev te r  njihovi-h družin.
Odlok o dopolnitvi odloka o prejem kih oseb v delovnem in 
uslužbenskem razm erju in učencev v gospodarstvu.
Sklep z dne 3. februarja  1951 o potrditvi odredb Izvršilnega od
bora.

82. Sklep z dne 17. septem bra 1951 o potrditvi odredb Izvršilnega 
odbora.

/83.) Sklep o imenovanju Sveta za prosveto in kulturo.
74.
75.
76.

78.

79.

80. 

81.

PREDPISI IZVRŠILNEGA ODBORA ISTRSKEGA OKROŽNEGA 
LJUDSKEGA OpBORA

84. Odlok o prejem kih pripadnikov narodne zaščite in civilnih oseb 
v službi pri narodni zaščiti.

85. Odredba o dodatku za  terensko delo.
86. Odločba o najvišjih  cenah za obrtniške storitve.

Zapisnik 1. seje III. rednega zasedanja IOLO z dne 3. februarja 
1951. I

Zapisnik 2. seje III. rednega zasedanja IOLO z dne 31. julija 
1951.

OBJAVE

Predpisi Istrskega okrožnega ljudskega odbora
72.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA na 
STO z dne 16. seplembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PjNOO za Slovensko Primçrje in 
Oblastnega NO za Islro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O IZVRŠEVANJU INVESTICIJSKIH DEL

1. člen

Za gradnjo investicijskih objektov je treba se
staviti investicijski programi, izdelati načrte in pred
račune in po njihovi izvršitvi opraviti kolavdacijo.

2. člen

Da se preizkusi sodobnost tehnoloških proce
sov oziroma obratovanja in ekonomičnost namera
vanih investicijskih objektov 1er njihova skladnosl 
s planskimi nalogami, mora investitor sestaviti in
vesticijski program.

Dokumentacija investicijskega programa mora 
predvsem obsegati:

1. obrazložitev opravičenosti gradnje investicij
skega objekta s primerjalno analizo ekonomičnosti 
in pravilnosti predložene rešitve glede na posa
mezne variante;

2. obrazložitev o širši lokaciji investicijskega 
objekta z odobritvijo krajevnega oziroma mestne
ga ljudskega odbora, v katerem se objekt namera
va gradili;

3. obrazložitev, ali je povečanje zmogljivosti 
nujno, ali je potek proizvodnje ali obratovanja eko
nomičen in sodoben, ali je splošno proizvodno so

delovanje vsklajeno, ali sta pravilno določeni ve
likost in dinamika gradnje in ali se je pri progra
mu gledalo na največje možnosti varčevanja.

3. člen

Za revizijo investicijskih programov se usta
novi pri Gospodarskem svetu Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora komisija za revizijo investicijskih 
programov.

Na podlagi revidiranega in odobrenega inve
sticijskega programa lahko začne investitor izde
lavo projektne naloge in načrtov po predpisih za 
projektiranje.

4. člen

Načrti gradbenega dela investicijskega objekta 
so idejni in glavni.

Idejni načrt je treba razčleniti le toliko, da se 
iz njega vidi koncepcija tehnične rešitve in približ
na cena izgraditve investitijskega objekta.

Za enostavnejše gradbene objekte in adapta
cije se lahko izdelajo glavni načrti tudi brez po
prejšnje izdelave idejnega načrta.

Idejni načrt vsebuje:
a) načrte (idejne skice) objekta v merilu, brez 

podrobnosti;
b) po potrebi približen statični predračun, za 

hidrotehnične objekte pa tudi približen hidravlični 
predračun;

e) približno predizmero in predračun gradbenih 
stroškov (skupaj s pripravljalnimi deli in zunanjim 
prevozom);

d) tehnični opis objekta, ki mora vsebovati ob
razložitev dispozicije, opis prilagoditve načrta kon
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kretnim pogojem graditve, to je pogojem lokacije 
zemljišča, klimatičnim in drugim posebnoštim kra
ja, kjer se gradi, razpoložljivemu materialu, proiz
vajalnim silam, vsebovati mora tudi analizo posle
dic, ki jih bo imel objekt za splošne družbene inte
rese okolice (urbanistične, sanitarne, varnostne in 
kmetijske].

Na podlagi odobrenega idejnega načrta se iz
dela glavni načrt, in sicer posebej:

a) glavni načrt objekta;
b) glavni načrt organizacije gradbišča;
c) načrt zunanjega prevoza.
H glavnemu načrtu se priloži izdelan predračun 

stroškov objekta.

5. člen

Idejne in glavne načrte investicijskega objekta 
revidira in odobrava komisija za revizijo gradbenih 
načrtov, ki se ustanovi pri Svetu za gradnje, ko
munalne zadeve in promet Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

6. člen

Pogodbe za izdelavo načrtov in za izvedbo in
vesticijskih gradbenih del sklepa investitor z ustrez
nim podjetjem na podlagi predračuna.

Če se cene delovni sili, materialu ali prevoz
nim storitvam spremenijo (dvignejo ali znižajo) za 
več kot 10 %, se to pri končnem obračunu upošteva.

Pri končnem obračunu se upošteva tudi pove
čanje stroškov izvršitve del zaradi nastopa višje 
sile, ki je podjetje s skrbnostjo dobrega gospadarja 
ni moglo preprečiti.

7. člen

Investitor je upravičen, da vsak čas kontrolira 
izvrševanje del po posebnem: strokovnjaku, ki ga 
za to določi, o čemer obvesti izvršujoče gradbeno 
podjetje.

Strokovnjak, ki je zadolžen za kontrolo del, od
govarja za svoje delo nerazdelno z izvršujočim 
gradbenim pedjefjem civilnopravno. Glede na de
jansko stanje in stopnjo krivde odgovarja lahko tu
di kazenskopravno,

8. člen

O izvršitvi del obvesti gradbeno podjetje in
vestitorja, investitor zaprosi Svet za gradnje, ko
munalne zadeve in promet Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora za sestavo komisije za kolavda- 
cijo investicijskega objekta.

Komisija za kolavdacijo sestavi o ogledu na 
licu mesta zapisnik in izda odločbo, s katero se ali 
objekt odobrava kot ustrezajoč investicijskemu pro
gramu in načrtom, ali če ugotovi nedostatke in po- 

, rnanjkljivosti v izvršitvi del, določi dela za dopolni
tev ali spremembo, ki jih je dolžno izvršiti grad
beno podjetje na svoje stroške.

v 9. člen

Izplačila v teku izvrševanja del se priznajo 
gradbenemu podjetju Ie do višine vrednosli izvr
šenih del, ki se dokumentira s situacijami, potrje
nimi od investitorja ali njegovega pooblaščenca.

Skupna izplačila ne smejo pred izdajo odločbe

komisije za kolavdacijo, s katero se objekt odo
brava kot ustrezajoč investicijskemu programu n 
ntčrtom, presegati 90%. Preostanek se izplača po 
izdaji te odločbe.

10. člen

Podrobnejše predpise in navodila za izvajanje 
lega odloka izda predsednik Gospodarskega sveta 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

11. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem
listu.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Petar Kraljevič 1. r. Ernesl Vatovec 1. r.

73.

Na podlagi ukaza Komiandanta Odreda JA za 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in O b 
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 izda
ja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O DOPOLNITVI ODLOKA O VZDRŽEVANJU 
STANOVANJSKIH POSLOPIJ

1. člen

Odlok o vzdrževanju stanovanjskih poslopij z 
dne 3. februarja 1951 (Uradni list 2-6/51) se dopolni 
tako, da se za 32. členom pod naslovom: »VI. 
Amortizacijski sklad« dodajo členi 32.a, 32.b, 32.c 
n 32.d, ki se glasijo:

32.a člen

Da .se lastnikom oziroma upraviteljem stano
vanjskih poslopij zagotovijo finančna sredstva za 
izvršitev velikih popravil (kapitalnih remontov) m 
del obnove stanovanjskih poslopij, se pri mestnih 
in krajevnih ljudskih odborih ustanovi amortizacij
ski sklad stanovanjskih poslopij.

Velika popravila (kapitalni remonii) v smislu 
določil gornjega odstavka obsegajo dela, ki se 
morejo predvideti vnaprej po izkustvu in po po
gojih uporabe stanovanjskih poslopij in ki imajo 
namen, da izvršijo zameno ali popravilo večjega 
ali manjšega števila izrabljenih ali pokvarjenih de
lov, ki so bistveno važni za stanovanjsko poslopje 
ali tvorijo njegove temeljne in konstrukcijske dele 
in bistveno dvigujejo vrednost stanovanjskega po
slopja.

32.b člen

Sredstva amortizacijskega sklada stanovanj
skih zgradb se zbirajo iz vplačil 70% najemnin po
branih v smislu odredbe o najemninah stanovanj
skih prostorov z dne 14. avgusta 1951 (Uradni list 
štev. 9-53/51), katere vlagajo lastniki oziroma upra
vitelji stanovanjskih poslopij najkasneje do 15. vsa
kega meseca na bančni račun, ki jim ga sporoči
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pristojni krajevni oziroma mestni ljudski odbor. V 
ta namen morajo lastniki oziroma upravitelji stano
vanjskih poslopij en izvod pismene najemne po
godbe v smislu petega odstavka 5. člena odredbe 
o najemninah stanovanjskih prostorov v 3 dneh po 
sklenitvi najemne pogodbe dostaviti pristojnemu 
ljudskemu odboru.

Vplačila navedenega dela najemnine v amor
tizacijski sklad stanovanjskih poslopij lahko pri
stojni ljudski odbor oprosti lastnike oziroma uprav
nike praviloma eno in dvo- družinskih stanovanj
skih poslopij, kolikor ugotovi, da dobro vzdržujejo 
stanovanjska poslopja, a so najemniki pretežno le 
ožji sorodniki. Ljudski odbor lahko to oprostitev 
vsak čas prekliče, če se za to pokaže potreba.

32.C člen

Iz amortizacijskega sklada stanovanjskih po
slopij se pokrivajo do višine izvršen h vplačil po
sameznih lastnikov stanovanjskih poslopij izdatki za 
vel'ka popravila in za dela obnove, kolikor jih pri
stojni ljudski odbor prizna po višini in vrsti izdat
kov za pravilne in primerne.

Tekoča popravila, to so: ponavljajoča se manj
ša dela, ki obsegajo poleg popravil manj važnih 
delov tudi zamenjavo manj važnih delov z novimi, 
m ki so potrebna, da se stanovanjska poslopja 
vzdržujejo v dobrem stanju, in zato bistveno ne 
vplivajo na vrednost stanovanjskih poslopij, morajo 
kriti lastniki oziroma upravniki stanovanjskih zgradb 
iz dela najemnin, ki ostane njim ra prosto razpola
ganje.

32.d člen

Pristojni ljudski odbor lahko odredi, da se ob
veznosti in terjatve, ki temeljijo na predpisih od
14. do 28. člena odloka, kolikor gre za izvršitev 
velikih popravil in del obnove, tudi proti volji last
nika oziroma upravnika stanovanjskih poslopij kri
jejo iz amortizacijskega sklada stanovanjskih po
slopij.

O uporabi preostalega dela amortizacijskega 
sklada stanovanjskih poslopij odloči pristojni ljud
ski odbor v letnem investicijskem planu stanovanj- 
sko-komiunalne dejavnosti.«

2. člen

Pred naslov »Pristojni organi ljudskih odbo
rov« se namesto VI. postavi VII.

Pred naslov: »Kazenske določbe« se na me
sto VII. postavi VIII.

3. člen

34. členu se kot 4. točka doda:
»4. kdor namerno izbegava izpolnitev dolžno

sti iz 32.a do 32d člena ali daje vede napačne . 
podaïke.«

4. člen

Ta odlok velja od 1. avgusta 1951. dalje.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Pelar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

74.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA na 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in O b
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 iz
daja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O USTANOVITVI ORGANOV ZA REVIZIJO

1. člen

Gospodarsko in finančno poslovanje gospo
darskih podjetij, uradov in zavodov ljudskih odbo
rov, družbenih organizacij in njihovih podjetij ter 
zadrug se lahko preveri z revizijo.

Namen revizije je, da prepreči materialno fi
nančno oškodovanje podjetij ter da zagotovi pra
vilno in smotrno gospodarsko in finančno poslo
vanje.

2. člen

Revizijo gospodarskega in finančnega poslo
vanja odrejajo delavski sveti za gospodarska pod
jetja in podjetja družbenih organizacij, Poverjeni
štvo za finance Istrskega okrožnega ljudskega od
bora za urade in zavode ljudskih odborov in druž
bene organizacije, v kolikor so te financirane iz 
proračuna, za zadruge pa upravni odbori zadrug 
ter okrajna zadružna poslovna zveza, oziroma 
sklad za mehanizacijo in investicijsko graditev 
zadružnega kmetijstva. V kolikor pri podjetjih druž
benih organizacij ne obstojajo delavski sveti, od
redijo revizijo gospodarskega in finančnega po
slovanja pristojni izvršilni odbori družben h orga
nizacij.

Poverjeništvo za finance lahko odredi tudi re
vizijo gospodarskih podjetij, če ugotovi, da je go
spodarsko in finančno poslovanje podjetja nepra
vilno, a delavski svet ni odred I revizije.

3. člen

Pri Poverjeništvu za finance Istrskega okrož
nega ljudskega odbora se ustanovi grupa za revi
zijo, ki bo opravljala revizije uradov in zavodov 
ljudskih odborov ter družbenih organizacij, ki so 
deloma ali v celoti financirane iz proračuna.

Poverjeništvo za finance Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora lahko v sporazumu z okrajno za
družno poslovno zvezo odredi tudi revizijo gospo,- 
darskega in finančnega poslovanja zadrug, ki do
bivajo posebno pomoč iz proračuna.

4. člen

Grupa za revizijo pri Poverjeništvu za finance 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora bo poleg re
vizije iz 3. člena tega odloka opravljala po potrebi 
tudi revizije izvršitve plana fonda plač in dosega
nja ter razdelitve dobička.

5. člen

Gospodarska podjetja, družbene organizacije 
in njihova podjetja ter zadruge (2. člen tega odloka)
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lahko za ižvršitev gospodarske in finančne revizije 
zaprosijo za strokovno pomoč grupo za revizijo 
pri Poverjeništvu za finance Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

Prav tako lahko na njihovo prošnjo grupa za 
revizijo samostojno opravi revizijo gospodarskega 
in finančnega poslovanja.

6. člen

Poverjeništvo za finance Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora preverja pravilnost poslovanja 
Istrske banke d. d. glede gotovinskega obtoka, kre
ditov 1er obrestne politike in Tržaške zavarovalni
ce glede premijske politike zavarovanja.

7. člen

Revizijo lahko opravljajo revizijski organi le na 
podlagi pooblastila, izdanega od organa, ki odredi 
revizijo po 2. in 3. členu tega odloka. Iz pooblastila 
mora biti razviden obseg in vsebina revizije.

8. člen

Podrobnejša navodila o dolžnostih in pravicah 

grupe za revizijo in revizorskih organov pri Pover

jeništvu za finance Istrskega okrožnega ljudskega 

odbora izdela po potrebi Poverjeništvo za finance 

Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

9. člen

Istrska banka d. d. preverja po svojih organih 

uporabljanje danih kreditov in lahko opravlja ievi- 

zijo finančnega poslovanja gospodarskih podjetij, 

podjetij družbenih organizacij ter zadrug, v kolikor 

so njeni dolžniki. Revizija banke se mora omejiti 

le na pokazatelje, ki so banki potrebni, da ugotovi 

pravilnost uporabljenih kreditov in kreditno spo

sobnost.

Podrobnejša navodila o delu in nalogah banč
ne revizije izdela Istrska banka d. d. Navodilo po

trdi Poverjeništvo za finančne Istrskega okrožnega 

ljudskega odbora.

10. člen

Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati vsi 
dosedanji predpisi o preverjanju gospodarskega in 

finančnega poslovanja.

11. člen

listu.

Koper, dne 17. septembra 1951.

75.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda ]A na 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K
O DOPOLNITVAH ODLOKA O DAVKIH

1. člen.

Odlok o davkih z dne 31. julija 1951 (Uradni 
list štev. 7-42/51) se dopolni tako, da se za 5. čle
nom vstavi 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
Pri podjetjih, pri katerih ni finančnim organom 

na razpolago detajlnejših knjigovodskih ali drugih 
ustreznih dokazil, iz katerih je razvidna višina stvar
nih dohodkov v smislu določil prejšnjih členov, se 
dohodnina odmeri po ugotovljenem bruto prometu

Način in stopnjo odmere ie dohodnine pred
piše Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.« '

2. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem 
listu. Uporabi se tudi za vse primere, katerih davč
na obveznost do dneva objave še ni urejena.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Pelar Kraljevič 1. r. Ernest Valoveč 1. i.

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem

Tajnik:

Pelar Kraljevič 1. r.

Predsednik: 

Ernesl Vatovec 1. r.

76.

Na podlagi ukaza Komandania Odreda JA na 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO  za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K
O  POOBLASTILU IZVRŠILNEMU ODBORU

ISTRSKEGA OKROŽNEGA LJUDSKEGA 
ODBORA, DA POSTAVI POSAMEZNE G O SPO 

DARSKE PANOGE JAVNEGA POMENA POD 
ENOTNO UPRAVO

1. člen

V primerih, ko se zaradi uspešnega opravlja
nja nalog, predvidenih v gospodarskem planu, po
kaže za potrebno, da se kaka gospodarska panoga 
zaradi posebnega pomena, ki ga ima za gospodar
stvo Istrskega okrožja, postavi pod enotno upravo, 
lahko Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora z odločbo odredi podjetje, ki je izključ
no pooblaščeno, da se na ozemlju Istrskega okro
žja bavi s tako dejavnostjo.

2. člen

V smvslu 1. člena odrejeno podjetje prevzame 
v roku, navedenem v odločbi, v svojo upravo ostala
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podjetja in sredstva, ki se na ozemlju Istrskega 
okrožja bavijo ali ki so namenjena dotični gospo
darski dejavnosti, in ki so našteta v odločbi. Last
niki so dolžni ta podjetja oziroma sredstva pre
dati v roku in na način, predviden v odločbi.

Prevzem se izvrši na osnovi inventure, ki jo 
opravi tričlanska komisija. Komisijo imenuje pri
stojno poverjenitvo oziroma svet.

Komisija pozove lastnika, naj prisostvuje in
venturi sam ali po pooblaščencu.

3. člen

Rrisäojno poverjeništvo oziroma svet odredi 
potrebne ukrepe v zvezi s prenosom poslov na od
rejeno podjetje, v kolikor takih predpisov ni v od
ločbi Izvršilnega odbora.

4. člen

Gornje določbe se ne tičejo vprašanja last
ništva prevzetih podjetij oziroma sredstev.

Odrejeno podjetje je pooblaščeno, da podvza- 
me z lastniki pogajanja o eventuelnem odkupu 
oziroma zakupu prevzetih privatnih podjetij oziro
ma sredstev. Dosežene sporazume mora odobriti 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.

5. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Petar Kraljević 1. r. Ernest Valoveč 1. r.

77.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA na 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN O O  za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O SPREMEMBI ODLOKA O PREKRŠKIH

1. člen

Prvi odstavek 137. člena odloka o prekrških 
z dne 18. julija 1949 (Uradni list si. 3-19/49) -se 
spremeni in se glasi:

»Če gre za prekrške, za katere je predpisana 
samo denarna kazen in to v natančno določenem 
znesku, vendar največ do 500 dinarjev, sme ob
lastni organ s svojimi predpisi pooblastiti pripad
nike Narodne zaščite ali uslužbence inšpekcijskih 
organov, da na samem kraju izterjajo to denarno 
kazen od tistih, ki jih zalotijo pri samem prekršku. 
Z odlokom se pooblastijo lahko tudi druge uradne 
osebe, da za določenene prekrške izterjajo kazen 
po tem postopku.« .

2. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Pelar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

78.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA 
na STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlo
kom Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje 
in Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 
1947, izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O IZPREMEMBI ODLOKA O DOBIČKU IN 
RAZDELITVI DOBIČKA GOSPODARSKIH 

PODJETIJ

1. člen

3. člen odloka o dobičku in razdelitvi dobička 
gospodarskih podjetij z dne 31. julija 1951 (Uradni 
list štev. 7-35/51), se izpremeni in se glasi:

»Podjetja odvajajo v proračun Istrskega okrož
nega ljudskega odbora tudi vso maso dobička, ki 
izvira iz njihovega monopolnega položaja, za one 
proizvode, katerim odredi Istrski okrožni ljudski 
odbor monopolne cene.«

2. člen

Ta odlok velja od dneva ojpjave v Uradnem 
listu, uporablja pa se od 1. avgusta 1951.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Pelar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

79.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA np 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in O b
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, iz
daja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O IZPREMEMBI ODLOKA O SOCIALNEM ZAVA
ROVANJU DELAVCEV IN USLUŽBENCEV IN NJI

HOVIH DRU2IN

1. člen

Drugi odstavek 35. člena odloka o socialnem 
zavarovanju delavcev in uslužbencev ter njihovih 
družin z dne 31. julija 1951 (Uradni list štev. 8-44/ 
51), se izpremeni in se glasi:

»Ta pravica gre zavarovancu dokler otrok 
oziroma vnuk ni starejši od 14 let. Po 14. letu, a 
praviloma najdalje do 24. leta starosti otroka ozi-
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roma vnuka, gre zavarovancu ta pravica samo 
takrat, če otrok oziroma vnuk redno poseča šoto 
ali je učenec v gospodarstvu, v kolikor izpolnjuje 
pogoje, ki jih predpiše Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.«

2. člen

Ta odlok velja od 1. oktobra 1951. dalje.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

80.

Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JA na 
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in O b
lastnega NO zai Istro z dne 20. februarja 1947, iz
daja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K
O DOPOLNITVI ODLOKA O PREJEMKIH OSEB
V DELOVNEM IN USLUŽBENSKEM RAZMERJU IN 

UČENČEV V GOSPODARSTVU

1. člen

Odlòk o prejemkih oseb v delovnem in usluž
benskem razmerju in učencev v gospodarstvu z dne
31. julija 1951 (Uradni list št. 7-38/51) se dopolni 
tako, da se za 29. členom doda 29.a člen, ki se 
glasi:

»29.a člen

Če podjetje ne ostvari določenega fonda stal
nih plač, je dolžno kriti nedoseženi del fonda stal
nih plač iz sredstev svojega rezervnega fonda.

Če podjetje ne ostvari določenega fonda stal
nih plač, pa nima sredstev iz rezervnega fonda, 
prejemajo delavci in nameščenci svoje plače v raz
merju po osfvarjenem plačnem fondu.

Če podjetje ostvari manj kot 80 % fonda stal
nih plač, pa nima sredstev iz rezervnega fonda 
plač, mu zagotovi Istrski okrožni ljudski odbor s 
kreditom ali dotacijo sredstva največ do 80 % do
ločenega fonda stalnih plač.

Izjemoma od prejšnjega odstavka lahko Isti - 
ski okrožni ljudski odbor z dotacijo ali krediti za
gotovi tudi ves znesek fonda stalnih plač posamez
nim podjetjem, o katerih že vnaprej domneva, da 
ne bodo mogla v rednih razmerah ostvariti dolo
čenega fonda stalnih plač.«

2. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik-

Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

81.

Na osnovi 2. člena odloka o pooblastilu Izvr
šilnemu odboru za izdajanje odlokov in odredb na 
področju gospodarstva in financ z dne 3. avgusta 
1947, izdaja Istrski okrožni ljudski odbor tale

S K L E P

Potrdijo se sledeče odredbe in tarifa, ki jih je 
izdal Izvršilni odbor na podlagi pooblastila z dne
3. avgusta 1947:

1. Odredba o merjenju prostornine pomorskih 
ladij z dne 16. avgusta 1950.

2. Odredba o redu v lukah z dne 16. avgusta
1950.

3. Odredba o medsebojnem plačevanju v go
spodarstvu z dne 23. avgusta 1950.

4. Odredba za opravljanje prevoza potnikov in 
prtljage v javnem avtomobilskem prometu z dne
6. septembra 1950.

5. Odredba o sklepanju pogodb v gospodar
stvu z dne 4. oktobra 1950.

6. Odredba o spremembah in dopolnitvah od
redbe o gospodarskih podjetjih ljudskih odborov 
z dne 4.. oktobra 1950.

7. Odredba o podaljšanju veljavnosti za gospo
darsko leto 1950-51 ter o spremembi odredbe o 
predelavi oljk in odkupu oljčnega olja v gospodar
skem letu 1949-50 in odredbe o zakolu prašičev m 
prodaji maščob v gospodarskem letu 1949-50, z 
dne 22. novembra 1950.

8. Odredba o ustanovitvi in prenehanju delov
nih razmerij z dne 13. decembra 1950. »

9. Odredba o delovnih knjižicah z dne 13. de
cembra 1950.

10. Tarifa pristojbin za merjenje prostornine po
morskih ladij z dne 4. oktobra 1950.

Koper, dne 3. februarja 1951.

Tajnik: Predsednik:

Rado Pišot 1. r. Vjekoslav Diminič I. r.

82.
Na osnovi 2. člena odloka o pooblasiilu izvr

šilnemu odboru za izdajanje odlokov in odredb na 
področju gospodarstva in financ z dne 3. avgusia 

1917, izdaja Istrski okrožni ljudski odbor tale

S K L E P

Potrdijo se sledeče odredbe in odlok, ki jih je 
izdal Izvršilni odbor na podlagi pooblastila z dne
3. avgusta 1947:

1. Odredba o izpremembi odredbe o likvidaciji
Podpornega sklada za žrtve fašizma z dne 26. ju

lija 1951. ‘
2. Odredba o izgradnji investicijskih objektov 

kmečkih delovnih zadrug in o oprostitvi kmečkh 
delovnih zadrug od investicijskih dolgov z dne 20. 

avgusta 1951.
3. Odredba o izdajanju dovoljenj za izvozne

in uvozne posle z dne 14. avgusta 1951.
4. Odredba o zamenjavi točk za nakup indu

strijskega blaga z dne 14. avgusta 1951.

5. ( 
dne 15.

6. < 

kmečkir 
1951.

7. C 
niški fai

8. C 
tarifi z (

9. ( 
podjetjit

10. C 
plačeval

11. C 
žignine i 
mer.l in

Kop

T<

Petar Ki
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5. Odlok o prometu z alkoholnimi pijačami z 
dne 15. avgusta 1951.

6. Odredba o dodelitvi stimulacijskih bonov 
kmečkim delovnim zadrugam z dne 16. avgusta
195i.

7. Odredba o splošni zdravniški in zobozdrav- 
niški tarifi z dne 14. avgusta 1951.

8. Odredba o poštni, telefonski in telegrafski 
tarifi z dne 15. avgusta 1951.

9. Odredba o plačah in stroških v gostinskih 
podjetjih in obratih z dne 23. avgusta 1951.

10. Odredba o ukinitvi odredbe o medsebojnem 
plačevanju v gospodarstvu z dne 30. avgusta 1951.

11. Odredba o izpremembi tarife o plačevanju 
žignine in drugih pristojbin za pregled in žigosanje 
meni in plemenith kovin, z dne 30. avgusta 1951.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Petar Kraljevič I r. Ernest Vatovec 1. r.

83.

V zvezi s 53.a členom poslovnika Istrskega 
okroženga ljudskega odbora Istrski okrožni ljudski 
odbor

O D L O Č A ,

da ima Svet za prosveto in kulturo Istrskega okrož
nega ljudskega odbora 23 članov.

Za člane tega sveta se imenujejo:
1. Abram Mario, poverjenik za prosveto in 

kulturo IOlLO.
2. Ribarič Danilo, učitelj, uslužbenec IOLO.
3. Beltram Živa, v. d. poverjenika Sveta za 

prosveto in kulturo OLO, Koper.
4. Carić Ivo, profesor, v. d. poverjenika Sveta 

za prosveto in kulturo OLO, Buje.

5. Vilhar Srečko, učitelj, referent za znanost 
in kulturo.

6. Jukič Ivan - Iso, sekretar agitpropa Okrož
nega komiteja KP-STO.

7. Janež Lucijan, profesor, direktor učiteljišča 
v Portorožu.

8. Lughi Giovanni, profesor, direktor liceja v 
Kopru.

9. Martinc Peter, profesor, direktor gimnazije 
v Kopru.

10. Kumar Srečko, glasbenik, direktor glasbene 
šole v Kopru.

11. Divo Romanita, profesor, direktor liceja v 
Piranu.

12. Mevla Vladimir, profesor, inšpektor za itali
janske srednje šole Okraja Koper.

12>. Agarinis Nazario, predsednik Italijanske 
unije.

14. Fusilli Leone, podpredsednik Okrajnega 
ljudskega odbora Koper.

15. Morovič Mira, profesor na gimnaziji v Bujah.

16. Castro Armando, učitelj, upravitelj osem
letke v Šičovljah.

17. Frelih Evgen, direktor gledališča v Kopru,

18. Benussi Ersilia, učiteljica, upravitelj osem
letke v j^opru.

19. Plišič Jože, učitelj, upravitelj osemletke v 
Dekanih.

20. Kalan Ludvika, učiteljica v Piranu.
21. Kosovič Ivan, učitelj v Bujah.
22. Benc:ch Maria, učiteljica v Umagu.
23. Delise Nivia, učiteljica v Izoli.

Koper, dne 17. septembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

Predpisi Izvršilnega odbora 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

84.

Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrož
nega ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva in financ iz
daja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora

O D L O K

O PREJEMKIH PRIPADNIKOV NARODNE 
ZAŠČITE IN CIVILNIM OSEB V SLU2BI PRI 

NARODNI ZAŠČITI

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen ,

Redni prejemki v smislu tega odloka so osnov
na plača in dodatki.

Pravica do rednih prejemkov pripada zaščit
nikom, podoficirjem 'in oficirjem narodne zaščite, 
ki so postavljeni na položaj z odločbo pristojnega 
starešine po predpisih odloka o narodni zaščiti z 
dne 14. septembra 1947 (Uradni list št. 2-13/47).

Civilne osebe imajo pravico do rednih prejem
kov, če so z odločbo pristojnega starešine postav
ljene na kak položaj, ki je za take osebe predviden 
po formaciji.

V odločbi o postavitvi je treba navesti prejem
ke, do katerih iima postavljeni pravico.

2. člen

Prejemki tečejo od dneva nastopa službe do 
konca meseca, v katerem je oseba, uslužbena pri 
narodni zaščiti, razrešena dolžnosti -z odločbo o 
prenehanju uslužbenskega razmerja.
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Ob postavitvi na višji ali nižji položaj pripa
dajo prejemki novega položaja od prvega dne 'na
slednjega meseca.

3. člen

Prejemki po tem odloku so določeni v čistih 
zneskih.

4. člen

Pripadniku narodne zaščite, ki zaradi službe
nih potreb ni mogel izkoristiti rednega letnega do
pusta, se za ta čas izplačajo dvakratni redni pre
jemki. 1

Posebni zadržki v interesu službe, zaradi ka
terih pripadnik narodne zaščite ne more nastopiti 
dopusta, morajo biti izkazani z odločbo načelnika 
okrožnega poveljstva narodne zaščite.

5. Člen

Podoficirji in oficirji narodne zaščite smejo biti 
z odločbo za nastavitev pristojnega organa odre
jeni za vršilce dolžnosti na višjem položaju od ti
stega, na katerem se nahajajo. V takem primeru se 
jim lahko odredi plača za dva plačilna razreda 
nižja od plače, ki je določena za položaj, na ka
terem vršijo dolžnost, v kolikor ta plača ni manjša 
od plače njihovega poprejšnjega položaja.

6. člen

Pripadniki narodne zaščite, ki poleg svoje red
ne dolžnosti začasno zastopafo osebe na drugem 
položaju, dobivajo prejemke položaja svoje redne 
službe.

7. člen

Oficirji narodne zaščite, ki so začasno razre
šeni dolžnosti, prejemajo do postavitve na novi po
ložaj prejemke svojega dotedanjega položaja.

8. člen

Predpisi odloka o javnih uslužbencih z dne 14. 
novembra 1948 (Uradni list 6-87/48) o odstranitvi 
uslužbenca iz službe se smiselno uporabljajo tudi 
za pripadnike narodne zaščite.

9. člen

Pripadnikom narodne zaščite se službena leta 
izračunajo po predpisu tretjega odstavka 20. člena 
odloka o narodni zaščiti.

II.

OSNOVNA PLAČA

10. člen

Pripadniku narodne zaščite se izplačuje osnov
na plača, kakor sledi:

I. r a z r e d .................................. din 30.000.—
II. „ ................................... „ 28.500.-

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

19.500,- 
18.200,- 
16.900,- 
15.600,- 
14.300.-
13.500,-
13.000.-
11.000.-

III.
IV.
V.
VI.
VII.

27.000.-
25.500,-
24.000.-
22.500.-
21.000.-

S formacijo bo določeno, kaleri položaji spa
dajo v posamezne plačilne razrede.

11. člen

Pripadniki narodne zaščite prejemajo za čas, 
ko obiskujejo tečaje, svoje dotedanje prejemke.

III.

DODATKI

12. člen

Pripadnikom narodne zaščite, razen tistih, ki 
so omenjeni v 13. členu tega odloka, pripada osebni 
dodatek na služo v odstotkih od osnovne plače, in 
sicer:

po 2 do 5 let s lu ž b e ....................................... 5 %
po 5 do 10 let s lu ž b e ............................... 10 %
po 10 do 15 let s lu ž b e ............................. 15%
po 15 do 20 let s lu ž b e .............................20 %
po 20 letih službe ........................... 25 %

13. člen

Zaščitnikom ter komandirjem prelazov, krajev
nih in mestnih postaj, pripada osebni dodatek na 
službo v odstotkih od osnovne plače, in sicer:

po 3 do 6 let s lu ž b e ...........................8 %
po 6 do 9 let s lu ž b e ............................. 12%
po 9 do 15 let s lu ž b e ............................. 20%
po 15 letih s l u ž b e ................... . 4 0 %

14. člen

Pripadniki narodne zaščite uživajo vse pra- 
v'ce, določene z odlokom o socialnem zavarovanju 
delavcev in uslužbencev ter njihovih družin z dne
31. julija 1951.

15. člen

Civilnim osebam v službi pri narodni zaščiti pri
padajo prejemki po odloku o prejemkih oseb v de
lovnem in uslužbenskem razmerju in učencev v go
spodarstvu z dne 31. julija 1951.

16. člen

Načelnik okrožnega poveljstva narodne zaščite 
sm!e v sporazumu s poverjenikom za notranje za
deve Istrskega okrožnega ljudskega odbora posa
meznim pripadnikom narodne zaščite odrediti do
datek za delo v posebnih pogojih po predpisih 12. 
člena odloka o prejemkih oseb v delovnem in usluž
benskem razmerju in učencev v gospodarstvu ter 
posebno nagrado za izredne uspehe oziroma za 
sluge pri delu po predpisih 23. člena istega odloka 
ter 23. člerta odloka o narodni zaščiti.

Če se pripadnik narodne zaščite odredi na dru
go službo, izda načelnik okrožne uprave narodne

LETO v  - g'
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zaščite odločbo, ali naj se mu ta dodatek še nadalje 
izplačuje.

17. člen

Glede povračila stroškov za ločeno gospodinj
stvo veljajo za pripadnike narodne zaščite predpisi 
odredbe o potnih in selitvenih stroških delavcev, 
nameščencev in uslužbencev z dne 14. avgusta 1951 
(Uradni list 9-52/51).

18. člen

Ta odlok slopi v veljavo z dnem objave v 
Uradnem listu, uporablja pa se od 1. avgusta 1951 
dalje.

Koper, dne 7. septembra 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Julij Beltram 1. r.

85.

Na podlagi 15. člena odloka o prejemkih oseb 
v delovnem in uslužbenskem razmerju in učencev 
v gospodarstvu z dne 31. julija 1951 izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O DODATKU ZA TERENSKO DELO

1. člen

Terensko delo opravljajo tisti delavci, name
ščenci in uslužbenci ljudskih odborov, uradov, za
vodov in gospodarskih podjetij, ki so poslani z do
ločenimi nalogami na začasno terensko delo izven 
kraja svoje stalne zaposlitve, če traja taka zaposli
tev več kot petnajst dni.

2. člen

Terenska dela se glede na njihovo težo, naravo 
terena ter življenjske in delovne pogoje razvrstijo 
v dve kategoriji in sicer:

I. — V rudarstvu:

1. v prvo kategorijo:

a) Geološka in geofizična preiskovanja, ru
darska raziskovanja, geološka preiskova
nja tal in podzemeljskih voda, topograf
ska merjenja in snemanja;

b) globinska vrtanja, odpiranje rovov in oken 
na rudarskih terenih zaradi eksploatacije;

c) vsa druga terenska dela, ki se opravljajo 
na delališčih, 'kjer še niso organizirane 
menze in nastanitev uslužbencev, vendar 
pa največ tri mesece od začetka del;

2. v drugo kategorijo:
a) obhod obratov in naprav podjetja;

b) dela, našteta v 1. točki pod b ), kjer so 
za uslužbence organizirane menze in na
stanitev;

c) dela, našteta v 1. točki pod c), po pre
teku treh mesecev.

ü. — V prometu:

1. v prvo kategorijo:
a) zaznamovanje in trasiranje cest;
b) terenska dela pri graditvi objektov, kjer 

še niso organizirane menze in nastanitev 
uslužbencev, vendar pa največ tri mesece 
od začetka del;

2. v drugo kategorijo:
a) terenska dela pri graditvi objektov, kjer 

so za uslužbence organizirane menze in 
nastanitev;

b) terenska dela iz 1. točke pod b), po pre
teku treh mesecev.

DL — V gradnjah:

1. v prvo kategorijo:
Vsa terenska dela, ki se opravljajo na dela

liščih, kjer še niso organizirane menze 
in nastanitev uslužbencev, vendar pa naj
več tri mesece od začetka del;

2. v drugo kategorijo:
a) pripravljalna dela^ graditev objektov, re

konstrukcija, adaptacija ter vzdrževanje 
gradbenih objektov, če so za uslužbence 
organizirane menze in nastanitev;

b) dela, našteta v 1. točki po preteku treh 
mesecev.

IV. — V elektrogospodarstvu:

1. V prvo kategorijo spadajo naslednja teren
ska dela, če za uslužbence na terenu niso
organizirane menze in nastanitev; vendar
največ do treh mesecev:

a) raziskovalna dela za elektrifikacijske ob
jekte; -

b) prevoz težkih strojev in delov od želez
nice oziroma ladje do kraja montaže ;

c) dela pri gradnji in montaži daljnovodov od 
110 kilovoltov;

2. v drugo kategorijo spadajo:
a) dela pri graditvi elektrifikacijskih objek

tov, pri konsolidaciji terena, montažna 
dela pri elektrifikacijskih objektih, dela 
pri rekonstrukciji in adaptacijah, projek
tiranje na terenu, nadzorstvo nad izvrše
vanjem gradenj ter terenska laboratorij
ska dela, ki se opravljajo na terenih, kjer 
so za uslužbence organizirane menze in 
nastanitev;

b) dela, navedena v 1. točki po preteku treh 
mesecev.

V. — V geodetski službi:

1. v prvo kategorijo:
a) triangulacija in precizni nivelman, ki se 

opravljata na terenih, oddaljenih od cest
nih komunikacij;

b) triangulacija, precizni nivelrrtan in snema
nje ozkih pasov (za trasiranje prog, cest 
in podobno) na vseh terenih;

c) detajlno merjenje, ki se opravlja na kakr
šnem koli terenu, kjer za uslužbence ni 
organizirana nastanitev in menza;
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2. v drugo kategorijo:

detajlno merjenje, ki se opravlja na terenu, 
kjer je za uslužbence organizirana nasta
nitev in menza.

VI. — V poljedelstvu:

1. v prvo kategorijo spadajo naslednja dela, 

kjer za uslužbence ni organizirana nasta
nitev in menza;
a) pedološka, geološka, geodetska in hidro

loška raziskovanja ter pregled terena;
b) preiskovalna dda  za melioracijske ob

jekte;
c) zaznamovanje in trasiranje in gradnja ob

rambnih nasipov, melioracijskih kanalov, 
vodnih tokov in melioracijskih in regula
cijskih gradenj;

d) triangulacija, precizno niveliranje, snema
nje ozkih pasov in detajlno merjenje;

e) preizkušanje kmetijskih traktorjev, strojev, 
naprav in orodja;

f) preiskovanje in pobijanje rastlinskih bo
lezni in škodljivcev ;

g) preiskovanje in pobijanje nalezljivih bo
lezni, parazitarnih invazij in sterilitela pri 
domačih živalih;

h) umetno osemenjevanje domačih živali;

i) postavljanje in obiskovanje znanstvenih
preiskovalnih ogledov; 

j) preizkušnja posevkov za semensko proiz
vodnjo;

k) projektiranje na terenu im nadzor nad vr
šenjem gradenj;

1) terenska laboratorijska dela; 

m) montažna dela na vodnih črpalkah in me: 
lioracijskih propustiti; 

n) dela na rekonstrukciji in adaptaciji ob
jektov;

o) selekcija;

p) rastlinsko zaščitna dela; 

r) premenjava in ocenjevanje živine in na
bavljanje plemenske živine;

2. v drugo kategorijo:

a) dela iz prve kategorije pod k) do r), 
kadar se vrši v krajih, kjer )e za usluž
bence organizirana menza in-nastanitev;

b) pomološko in ampelografsko raziskova
nje.

3. člen 1

Kot povračilo stroškov, vezanih na delo na te
renu, pripada dnevno:

a) za prvih petnajst dni dnevnice za službeno 
potovanje po predpis h odredbe o potnih in selit
venih stroških delavcev, nameščencev in uslužben
cev z dne 14. avgusta 1951;

b) za ostali čas pa v posameznih kategorijah 
terenskih del v rudarstvu, prometu, gradnjah, elek
trogospodarstvu in kmetijstvu, dnevni terenski do
datek:

1. V prvi kategoriji terenskih del:

a) uslužbencem 1. vrste . . . .  520,— din

b) uslužbencem II. vrste in delav
cem VII. in VIII. skupine . . . 440.— din

c) uslužbencem III. in IV. vrste in
ostalim delavcem in vajencem 360,— din

2. V drugi kategoriji terenskih del:

a) uslužbencem I. vrste . . . .  380,— din

b) uslužbencem II. vrste in de
lavcem VII. in VIII. skupine . 310.— din

c) uslužbencem1 III. in IV. vrste in
ostalim delavcem in vajencem 240.— dn

c) Za ostali čas v posameznih kategorijah te
renskih del v geodetski službi dnevni terenski do
datek:

1. V prvi kategoriji terenskih del:

a) uslužbencem I. in II. vrste ter 
delavcem VII. in Vlil. skupine

b) uslužbencem III. in IV. vrste in

2. V drugi kategorij t terenskih del:

a) uslužbencem I. vrste . . . .

b) uslužbencem II. vrste in de
lavcem Vil. in VIII. skupine .

c) uslužbencem III. in IV. vrste in

U
l

O O Ì din

480,- din

380.- din

310.- din

240,- din

4. člen

Višina dodatka za terensko delo v pomorstvu 
se določa po tem, ali je na terenu organizirana pre
hrana in nastanitev uslužbencev in pa glede na vr
sto, v katero je uslužbenec razvrščen.

Uslužbencem in delavcem pripada dnevni do
datek za terensko delo v naslednjih zneskih:

1. če na terenu ni organizirana prehrana in na
stanitev :

a) uslužbencem I. vrste . . . .  520.— d.n

b) uslužbencem II. vrste in de
lavcem VII. in Vlil. skupine . 440.— din

c) uslužbencem III. in IV. vrste in
ostalim delavcem ...............  360.— din

2. če je na terenu organizirana prehrana in na
stanitev:

a) uslužbencem I. vrste . . . .  380.— din

b) uslužbencem II. vrste ter de
lavcem VII. in VIII. skupine . 310.— din

c) uslužbencem III. in IV. vrste in
ostalim de lavcem ...................  240,— din

5. člen

Uslužbencem pomožnih služb na terenu (admi
nistrativne, finančne, ekonomsko- komercialne in 
drugih), ki opravljajo izključno le pisarniško delo, ' 
se dodatek za terensko delo iz 3. člena zmanjša za
25 odstotkov.

Uslužbencem im delavcem v rudarstvu, prome
tu, gradnjah, elektrogospodarstvu, geodetski služ
bi in v kmetijstvu, ki ne vzdržujejo rodbine, se pri 
terenskih delih iz prve kategorije zmanjša dodatek 
za 25 odstotkov, pri terenskih delih iz druge kate
gorije pa za 50 odstotkov od zneskov, ki so dolo
čeni v 3. členu te odredbe.
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Uslužbencem in delavcem v pomorstvu, ki ne 
vzdržujejo rodbine, se pri terenskih delih ob po
gojih iz 1. točke drugega odstavka 4. člena te od
redbe zmanjša dodatek za 25 odstotkov, ob pogo
jih iz 2. točke drugega odstavka 4. člena pa za 50 
odstotkov od določenih zneskov.

Uslužbencem in delavcem v geodetski službi, 
ki opravljajo terenska dela v času od 15. novembra 
do 15. marca, se dodatek za terensko delo lahko 
poveča do 30 odstotkov. Odločbo o tem izda pri
stojni poverjenik glede na vremenske razmere.

6. člen

Če se terensko delo opravlja na delališču, kjer 
so organizirane menze in nastanitev, ter traja delo 
več kakor en mesec, ne sme dodatek za terensko 
delo presegati temeljne plače.

7. člen

Izjemno od 3. člena te odredbe se sme usluž
bencem in delavcem podjetij v rudarstvu, prometu, 
gradnjah in elektrogospodarstvu, ki opravljajo te
rensko delo v službenem kraju v podjetjih, ki so po
tujoča, oziroma ki se selijo iz enega terena na dru
gi, dati dodatek za terensko delo največ do zneska, 
ki je določen za uslužbence in delavce, ki oprav
ljajo dela iz druge kategorije.

Podjetja, za katerih uslužbence in delavce se 
lahko uporabijo določbe tega člena, višino dodatka 
za terensko delo ter čas, za katerega naj se do
datek izplačuje, določi predsednik Gospodarskega 
sveta Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

8. člen

Cestnim nadzornikom, ki morajo zaradi oprav
ljanja dela iz področja svoje dnevne službe poto
vati v mejah svojih terenskih enot, pripada pavšalni 
mesečni dodatek za terensko delo od 1.200 do 
2.400 dinarjev.

Višino tega dodatka med najnižjim in najvšjim 
zneskomi določi z odločbo organ, ki je pristojen 
za nastavitev v soglasju s pristojnim poverjenikom, 
upoštevajoč velikost enote, težo terena n druge 
okoliščine, ki utegnejo vplivati na višino stroškov 
v zvezi s takim potovanjem.

9. člen

Nadzornikom daljnovodov, ki zaradi opravlja
nja dela iz področja svoje službe redno potujejo v 
mejah svojih terenskih enot, pripada pavšalni me
sečni dodatek za terensko delo v znesku 2.400 do 
4.800 dinarjev.

Višino tega dodatka med najnižjim in najviš
jim zneskom določi predsednik Gospodarskega 
sveta Istrskega okrožnega ljudskega odbora, upo
števajoč velikost enote, težo terena in druge okoli
ščine, ki utegnejo vplivati na višino stroškov, ki 
so v zvezi s takim potovanejm.

10. člen

Uslužbencem in delavcem, ki opravljajo teren
ska dela iz 2. člena te odredbe zunaj svojega služ
benega kraja, ki pa se lahko vsak dan po oprav

ljenem delu vrnejo v ta kraj, se sme plačevati kot 
dodatek za terensko delo največ 50 % od zneskov, 
ki so določeni za dela druge kategorije.

Za katera dela in delališča se uporabljajo do
ločbe iz prednjega odstavka in koliko znaša doda
tek, določi predsednik Gospodarskega sveta Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.

11. člen

Terenski dodatek po tej odredbi se ne izpla
čuje uslužbencem in delavcem, ki imajo pravico do 
dodatka za vkrcanje in druge ugodnosti ukrcanega 
osebja.

12. člen

Uslužbencem in delavcem, ki prejemajo doda
tek za terensko delo po tej odredbi, ne pripada 
povračilo stroškov za ločeno življenje, izvzemši 
uslužbencem in delavcem, ki se lahko vsak dan 
vračajo v svoj službeni kraj.

Uslužbenec ali delavec, ki ob odhodu na teren 
prejema povračilo zaradi ločenega življenja, ker 
njegova družina živi izven njegovega stalnega služ
benega kraja, dobi poleg dodatka za terensko delo 
tudi povračilo za dejanske izdatke za stanovanje 
v svojem1 službenem kraju, če je po presoji nepo
srednega starešine pogrebno, da to stanovanje 
obdrži.

13. člen

Dodatek za terensko delo se izplačuje za na
zaj in sicer na koncu meseca oziroma po konča
nem terenskem delu, če se to dokonča v teku me
seca.

Uslužbencu ali delavcu se na njegovo zahtevo 
lahko izplača akontacija do zneska mesečnega do
datka za terensko delo, če ima to delo trajati manj 
kot en mesec pa za toliko dni, kolikor bo trajalo.

14. člen

Glede obračunavanja izplačila dodatka za te
rensko delo. ter prevoznih in drugih stroškov, ki so 
v zvezi z delom na terenu, se uporabljajo predpisi 
odredbe o potnih in sel.ivenih stroških delavcev, 
nameščencev in uslužbencev z dne 14. avgusta 1951.

15. člen

Dodatek za terensko delo se izplačuje po tej 
odredbi od 1. avgusta 1951 dalje. S tem dnem pre
nehajo veljati vsi dosedanji predpisi o plačevanju 
dodatka za terensko delo.

16. člen

Potrebna navodila za uporabo le odredbe bo 
izdal predsednik Gospodarskega sveta Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

17. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

V. d. tajnika:

Alfonz Dolher I. r.

Podpredsednik: 

dr. Stanko Kovačič I. r.
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86.
Na podlagi 6. člena odloka o določanju in 

.kontroli cen z dne 25. maja 1946 (Uradni list PNOO 
štev. 13—91/46) določa Uprava za cene pri Po
verjeništvu za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora sledečo

O D L O Č B O
O NAJVIŠJIH CENAH ZA OBRTNIŠKE STORITVE

A. Brivska stroka

1. Britje z obvezno uporabo alkohola
za d e z in f e k c i jo .............................25.— din

2. Britje z uporabo dišeče vode . . 30.—
3. Britje z uporabo dišeče vode in če

sanje . . . : .............................35.—
4. Britje g la v e ........................................ 30.—
5. Striženje l a s ............................. 40,—
6. Striženje las do golega . . . 30.—
7. Umivanje glave in sušenje las . . 80,—
8. Mazanje las z oljem ali brilantino . 5 —
9. Prirezovanje (fazoniranje) brade 30.—

10. Nega b rkov ...................................... 10.—
11. Britje vratu z miljenjem, . . . .  10.—

B. Frizerska široka

12. Striženje l a s ...................................40.— din
13. Železna ondulacija la s .......................50.— „
14. Vodna ondulacija l a s ....................... 70.— „
15. Umivanje las s sušenjem' in maza

njem s k r e m o .................................. 100,— „
16. Mazanje las z oljem ali brilantino . 10.— „
17. Česanje in navijanje las . . . .  80 — „
18. Trajna ondulacija — navadna 250 do 400.— „
19. Trajna ondulacija — kemična 400 do 600,— „
20. Trajna oidulacija — komplet. 600 do 800.— „
21. Ščefkanje l a s ...................................20,— „
22. Električna masaža lasišča . . . 40.— „
23. Masaža glave z lofjonom . . . . 60.— „

Pripomba k A in B: Za specialne ondulacije je 
treba predložiti kalkulacije v odobritev Upravi za 
cene pri Poverjeništvu za finance Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

Za abonma imajo stranke pravico 10% popu
sta. Za dela, opravljena na domu stranke je dovo
ljeno vračunati pribitek največ do 100% od dolo
čenih cen upoštevajoč oddaljenost od brivnice, 
vremenske prilike itd.

Za, brivske in frizerske storitve ob uradno pri
znanih praznikih je dovoljeno zaračunati pribitek 
največ do 50%. Ob nedeljah se ta pribitek ne sme 
zaračunati.

Kakršnokoli priračunavanje materiala k dolo
čenim cenami posameznih del ni dovoljeno, ker je 
ves potrošni material v cenah že vračunan.

Cenik mora biti v vsakem brivskem in frizer
skem obratu izobešen na vidnem mestu.

26. Zimski plašč . . . . 2310 do 2970 rr

27. Kratki zimski paleto . 2310 do 2970 Tt

28. Pelerina s kapuco 840 do 1080 rt

29. Polovni plašč ali trenehkot
s p o d l o g o ....................... 2310 do 2970 tt

30. Plašč za prah . . . . 945 do 1215 tt

31. Smučarska obleka . 1365 do 1755 tt

32. Smučarske hlače navadne 525 do 675 tt

33. Hlače moške . . . . 630 do 810 tt

34. Moški suknjič . . . . 1680 do 2160. rt

35. Delovna obleka . . . . 820 do 1050 rt

36. Delovna kombinacija
(tuta) . ............................. 525 do 673 rr

37. Kratke hlače . . . . 210 do 270 rt

38. Hlače za telovadbo
dolge (trenirke) . . . . 210 do 270 rt

39. Šoferske halje . . . . 590 do 760 tt

40. Uniforma kompletna, dolge
in jahalne hlače ter titovka 2730 do 3500 rt

41. Uniforma za industrijsko
milico z dolgimi hlačami . 640 do 820 t t

D. Šivilska stroka

42. Zenska obleka navadna . 400 do 700 rt

43. Zenska dvodelna obleka . 500 do 800 rr

44. Športna bluza . . . . 200 do 300 rr

45. Francoska bluza 300 do 400 tt

46. Bolero z rokavi . . . . 250 do 350 rt

47. Bolero brez rokavov . 150 do 200 rt

48. Jutranja halja — dolga . . 400 do 500 rt

49. Pisarniška^ halja . . . . 380 rt

50. Jutranja halja — kratka 350 tt

51. Enostavni gladek plašč . 1300 do 1500 t>

52. Težak športni plašč . 1500 do 1800 tt

53. Srednji težki zimski plašč 1200 do 1600 rt

54. Komplicirani moderni plašč 1800 do 2200 rt

55. Francoski kostim 1300 do 1600 rr

56. Angleški kostim . . . . 1100 do 1300 rr

57. Platneni kostim . . . . 700 do 900 rt

58. Težki j o p i č ....................... 700 do 900 rr

59. Planinski jopič . . . . 400 do 600 rt

60. Smučarski jopič navadni . 420 do 650 rt

61. Smučarske hlače navadne 400 do 450 rr

62. Veterni jopič . . . . 400 do 600 rr

63. Krilo navadno z gumbi ali

« g u b a m i ............................. 300 do 400 tt

64. Kratke hlače gornje . 150 do 250 rr

C. Krojaška široka

24. Cela obleka dvovrstna ali
š p o r t n a .............................

25. Površnik — raglan plašč .
2500 do 3300 din 
1995 do 2365 „

Pripomba k C in D: Pri izdelovanju oblek za 
dečke do 10. leta se cena zniža za 50%, za dečke 
do vštetega 14. leta pa za 25%. Za dekliška obla
čila se sme zaračunati odškodnina na podlagi de
jansko porabljenega izdelavnega časa, pri čemer 
se režijska ura računa 90 d n. Po tej režijski ceni 
se zaračuna tudi večji izdelavni čas pri posebno 
izdelanih ženskih oblačil:h in ženskem perilu.

Cenik mora bili izobešen na vidnem mestu v 
vseh krojaških in šiviljskih delavnicah.

E. čevljarska stroka

65. Moški škornji in gojzerji, templan-
ci, novi p o d p la t i.............................. 420,— din

66. Moški te m p la n c i.............................  350,— „
67. Ženski templanci — novi podplati . 310,— „
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68. Moške pete nove — novi opeiniki,
nov n a p e ln ik ................................. 165.—

69. Ženski škornji in gojzerji, nove pe
te, novi opeiniki in nov napetnik . 165.— „

70. Ženske lesene pete, nove, preob
lečene z novim napetnikom . . 230.— „

71. Moške pete popravljene — nov 
napetnik in izravnavanje izhojene
pete .............................................145.—

72. Zenske usnjene pete, popravljene,
nov napetnik in izravnavanje izho
jene p e t e .......................................100,— „
Cenik mora biti izobešen na vidnem mestu v

vseh čevljarskih delavnicah.

Prekoračenje cen, navedenih v tem ceniku se 
smatra za špekulacijo v smislu 1. člena odloka o 
enotnem besedilu pravnih predpisov o zatiranju 
nedovoljene špekulac je in gospodarske sabotaže 
z dne 25. junija 1948 {Uradni list 4-70/48).

G.

Ta cenik velja od dneva objave v Uradnem
listu.

Koper, dne 8. septembra 1951.

Poverjenik: 
Jure Marovac 1. r.

Z A P I S N I K

prve seje III. rednega zasedanja Istrskega okrož
nega ljudskega odbora, ki se je vršila dne 14. ju

nija 1951 v mali dvorani gledališča v Kopru

Ob 9. uri izvrši predsednik prejšnjega delov
nega predsedstva Diminič Vjekoslav pregled pri
sotnih in ugotovi, da je od

184 izvoljenih odbornikov
135 prisotnih,
17 opravičeno odsotnih in
32 neopravičeno odsotnih 

iz česar izhaja, da je seja sklepčna.
V delovno predsedstvo so predlagani in so

glasno izvoljeni: Abram Mario kot predsednik, Me
dica Erminij kot tajnik ter Beltram Julij, Gobbo Ne
rino, Gorjan Antonio in Diminič Vjekoslav kot 
člani.

Predsednik Abram Mario se v imenu delov
nega predsedstva zahvali za izvolitev, pozdravi za
stopnika Vojne uprave JA Perovška Franceta in 
majorja Sužnjeviča, nakar predlaga sledeči dnev
ni red:

1. a) izvolitev 3 overovateljev zapisnika,
b) poročilo overovateljev zapisnika,

2. poročilo o problematiki;
3. predlogi novih odlokov:

a) odlok o zborih volivcev,
b) odlok o svetih volivcev in komisijah 

volivcev,
c) odlok o delu ljudskih odborov okrajev in 

-mest,

d) odlok o kmetijskih zadrugah,
e) odlok o obrtništvu,
f) odlok o posesti in nošenju orožja,
g) odlok o finančnih prekrških,
h) odlok o gospodarskih .podjetjih invalidskih 

organizacij,
i) odlok o knjiženju lastnine nepremičnin, ki

so splošno ljudsko premoženje, 
j) odlok o nadaljnji dopolnitvi odloka o javni 

arbitraži,
k) odloki o proglasitvi gradenj za občeko- 

ristna dela;
4. spremembe poslovnika Istrskega okrožnega 

ljudskega odbora;
5. izvolitev stalnega predsedstva Istrskega 

okrožnega ljudskega odbora;
6. r a z n o .
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

K 1.

a) Za overovatelje zapisnika so predlagini 
in soglasno izvoljeni: Crollini Elia, Knez Ivan in 
Božič Danko.

b) v imenu overovateljev zapisnika II. rednega 
zasedanja poroča Tavčar Zorko, da so overovafelji 
prečifali zapisnik, ter da je isti pravilno sestavljen 
in prevodi skladni; poročilo je dano na glasova
nje in soglasno sprejeto.

K 2.

Beltram Julij poda poročilo o gospodarski pro
blematiki Istrskega okrožja. V diskusiji o tem po
ročilu govori Medica Erminij o dosedanji realiza
ciji plana investicij in o nalogah za njegovo reali
zacijo v bodoče, Gorian Antonio o sodelovanju 
predstavnikov ljudske oblasti z delavskimi sveti ter 
sveti in zbori volivcev za povečanje in izboljšanje 
industrijske proizvodnje, Beržan Josip o položaju 
in problemih kmetijstva, o izvoznih možnostih, o 
problemih trgovine in obrtništva, kulture na vasi, 
o vprašanju cest, zlasti ceste Izola— Baredi, Gobbo 
Nerino o potrebi sodelovanja z volivci in ljudskimi 
množicami, o mehanizaciji kmetijstva ter poziva 
odbornike naj iznesejo probleme, da se bo o njih 
razpravljalo in jih skušalo rešitiv Diminič Vjekoslav 
o dosedanjem pomanjkljivem stiku odbornikov z 
volivci svoje volivne enote in nezadostnem zani
manju za probleme dotičnega kraja, Muženič Bru
no o problemih MLO Izola, Zlobec Emil o problemu 
plinarne v Izoli.

Nato poda predsednik Abram Mario besedo 
predstavniku Vojne uprave JA Francetu Perovšku, 
ki govori o sedanjih aktualnih in perečih gospo
darskih in drugih problemih Istrskega okrožja, na
kar zaključi Beltram diskusijo z odgovorom in po
jasnili na posamezna vprašanja in probleme, ki so 
jih postavili v diskusiji posamezni odborniki.

I K 3.

Kolenc poda poročilo komisije za odbke s 
pripombami in predlogi za spremembe nekaterih 
členov posameznih odlokov, nakar se preide na 
razpravljanje o posameznih predloženih c dlckih.
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a) Odlok o zborih volivcev p>ečita n obrazloži 
Dolher Alfonz. Abram Mario pripomni, da v itali
janskem prevodu beseda »adunanza« ne odgo
varja, ter predlaga naj bi se pooblastila komisija 
za odloke, da prouči fo vprašanje in postavi ustre
zajočo besedo. Odlok je dan na glasovanje in 
sprejet skupno s predlogom Abrama,

b) Odlok o svetih volivcev in komisijah voliv
cev prečita Dolher Alfonz, nakar se isti da na gla
sovanje in soglasno sprejme.

c) Odlok o delu in pristojnosti ljudskih odbo
rov okrajev in mest prečita Dolher Alfonz; odlok 
je dan na glasovanje in soglasno sprejet.

Ob 14. uri se seja prekine do 16. ure.
d) Odlok o kmetijskih zadrugah prečita in ob

razloži Dolher Alfonz. Kolenc Črtomir predlaga, 
naj se črta zadnji odstavek člena 72; že komisija 
za odloke je razpravljala naj bi se vprašanje bre
men zemljišč ob njihovi vložitvi v zadrugo prepu
stilo zadrugi sami. Po daljši diskusiji, v kateri so
delujejo Babič Milan, Biloslav Narcis, Kolenc črfo- 
minr, Beltram Julij, Medica Erminij, Gobbo Nerino, 
Knez Ivan, Lanza Francesco, Abram Mario, Ben
čič Franc, Jakomin Valerij, Fusilli Leone, Prion 
Karel in Petrič Vladimir, se ta odlok soglasno 
sprejme s sledečimi popravki: črtajo se zadnji od
stavek 72. člena, drugi odstavek 80. člena in drugi 
odstavek 81. člena osnutka.

e) Odlok o finančnih prekrških. Makovac Jure 
prečita in obrazloži odlok. V diskusiji, v kateri so
delujejo Kolenc Črtomir. Tavčar Zorko, Makovac 
lure, Lanza Francesco in Beltram Julij, se poka
žejo razni nedoslalki tega predloga, nakar se so
glasno sklene, da se ta osnutek vrne komisiji za 
odloke, ki naj ga do prihodnje seje tega zasedanja 
ponovno prouči in predela na podlagi ugotovitev 
današnje diskusije.

f) Odlok o obrtništvu prečita in obrazloži Ko
lenc Črtomir. Po daljši diskusiji, v kateri sodelu
jejo Abram Mario, Kolenc Črtomir, Zlobec Emil, 
Medica Erminij in Fili Janko, v kateri se pojasnijo 
razne točke lega odloka, se isti soglasno sprejme 
s popravkom, ki ga je predlagal Fili Janko, da se 
k prvi točki 29. člena doda, da Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora lahko izda do
voljenje za opravljanje obrti v Istrskem okrožiu 
tudi osebam, ki nimajo stalnega bivališča v Istr
skem okrožju.

g) Odlok o gospodarskih podjetjih invalidskih 
organizacij prečita in obrazloži Fonda Libero; od
lok je dan na glasovanje in soglasno sprejet.

h) Odlok o posesti in nošenju orožja prečita 
in obrazloži Kolenc Črtomir, ki pripomni, da je ko
misija za odloke predlagala, naj se zadnji odsta
vek člena 11. dopolni tako, da se glasi: »Orožje 
se odvzame tudi, če tisti, ki je imel dovoljenje, umre 
in če dedič v teku enega meseca po zapustnikovi 
smlrti ne dobi dovoljenja za posest in nošenje 
orožja ali če podedovanega orožja v tem roku ne 
proda osebi, ki ima dovoljenje za posest in noše
nje orožja.« Nato se da odlok na glasovanje, in 
se soglasno sprejme z dostavkom, ki ga je pred
lagala komisija za odloke.

i) Odlok o knjiženju lastn nske pravice na ne
premičninah, ki so splošno ljudsko premoženje.

Kolenc Črtomir prečita in obrazloži ta odlok, ki se 
da na glasovanje in soglasno sprejme.

k) Dolher Alfonz prečita in obrazloži odloke 
o proglasitvi za občekorisfna dela:

aa) gradnje skladišča podjetja »Kotarsko trgo
vinsko poduzeće Buje« v Umagu;

ibb) gradnje skladišča in odkupne baze kmetij
ske zadruge v Strunjanu;

cc) gradnje samskega doma Rudnika črnega 
premoga v Sičovljah;

dd) gradnje garaže in upravnega poslopja 
okrajnega avfopodjetja v Umagu ter stanovanjske 
h'še v Umagu,
ki se vsak posebej dajo na glasovanje in soglasno 
sprejmejo.

K 4.
Dolher Alfonz prečita in pojasni predlog spre

memb poslovnika Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora in njegovega Izvršilnega odbora, nakar se 
da predlog na glasovanje in soglasno sprejme.

K 5.
Ker je v zvezi s spremembo poslovnika Istr

skega okrožnega ljudskega odbora in njegovega 
Izvršilnega odbora potrebna tudi izvolitev stalnega 
predsedstva Istrskega okrožnega ljudskega odbora, 
se predlagajo in soglasno izvolijo v stalno pred
sedstvo Istrskega okrožnega liudskeca odbora 
Vatovec Ernest kot predsednik, Lenarduzzi Roma
no kot namestnik predsednika in Kraljevič Petar 
kot tajnik.

K 6.
Odbornik Delise iz Izole vpraša za pojasnilo 

glede zaplenjenih ribiških ladij iz Izole, nakar mu 
pojasni Beltram Julij potek te zadeve.

Ker se nihče drugi ne oglasi k besedi, zaključi 
predsednik Abram Mario prvo sejo III. zasedanja 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora ob 24. uri.

Tajnik: 

Erminio Medica I. r.

Predsednik: 

Mario Abram 1. r.

Podpisani overovatelji zapisnika smo prečitali 
zapisnik ter ugotovili, da je pravilno sestavljen in 
da so prevodi skladni.
Elia Crollini I. r. Ivan Knez 1. r. Danko Božič 1. r.

Z A P I S N I K

druge seje III. rednega zasedanja Istrskega okrož
nega ljudskega odbora, ki se je vršilo dne 30. in

31. julija 1951 v gledališču v Kopru

Ob 9.10 uri otvori predsednik Istrskega okrož
nega ljudskega odbora Vatovec Ernest sejo in 
ugotovi, da je od

184 izvoljenih odbornikov 
119 prisotnih,
39 opravičeno odsotnih,
26 neopravičeno odsotnih,
iz česar sledi, da je zasedanje sklepčno.
Nato pozdravi Komandanta Vojne Uprave polk. 

Stamatoviča Miloša in ostale goste ter predlaga
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sledeči dnevni red:
1. Obrazložitev novih odlokov.
2. Sprejem novih odlokov:

a) odlok o spremembah in dopolnitvah od
loka u upravljanju gospodarskih podje
tij po delovnih kolektivih,

b) odlok o dobičku in razdelitvi dobička 
gospodarskih podjetij,

c) odlok o prosti prodaji blaga široke po
trošnje in določanju cen za blago široke 
potrošnje,

d) odlok o ureditvi prometa s kmetijskimi 
pridelki,

e) odlok o prejemkih oseb v delovnem in 
uslužbenskem razmerju in učencev v go
spodarstvu,

f) odlok o plačah osebja v trgovini na de
belo in na drobno,

g) odlok o spremembah in dopolnitvah od
loka o vojaških invalidih,

h) odlok o socialnem zavarovanju delavcev 
in uslužbencev in njihovih družin,

i) odlok o davkih,
j) odlok o organizaciji in poslovanju zuna

nje trgovine ter o razdelitvi deviz, dose
ženih z izvozom,

k) odlok o kaznih ter varnostnih in vzgoj
nih poboljševalnih ukrepih,

1) odlok o razglasitvi graditve oddajnika
»Radiofonia d. d.« v Belem Križu pri
Piranu za občekoristno delo, 

m) odlok o razglasitvi kamnoloma gradbe
nega podjetja »Edilit« v Izoli za obče
koristno delo.

3. Izvolitev Višjega javnega tožilca
4. Razno.
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
'Nato poda predsednik besedo Komandantu 

Vojne Uprave JA polk. Stamatoviču Milošu, ki po
zdravi zasedanje v imenu Vojne Uprave JA.

K 1.

Predsednik Izvršilnega odbora IOLO Beltram 
Julij poda poročilo in obrazložitev odlokov, ki so 
na dnevnem redu zasedanja.

V diskusiji k temu poročilu govori Pišot Rado 
o vplivu novih odlokov na delovno disciplino v 
tovarnah in podjetjih, Kozlovič Celestin o vplivu 
novih odlokov na trgovino ter o stanovanjskem 
vprašanju, Medica Erminio o kmetijstvu, Klun Ma
rio o cenah vinu, Turk Viljem o važnosti in po
menu predlaganih odlokov, Beržan Josip o živ
ljenjskem standardu in o novem plačilnem sistemu, 
Fonda Angelo o vprašanju cen, nakar da Beltram 
Julij pojasnila na vprašanja posameznih odborni
kov.

Ob 13. uri se seja prekine do 16. ure.

K 2.
Kolenc Črtomir prečita poročilo komisije za 

odloke o predlaganih' odlokih, nakar se preide na 
čitanje posameznih predlaganih odlokov.

a] Kolenc Črtomir prečita odlok o spremem
bah in dopolnitvah odloka o upravljanju gospodar

skih podjetij po delovnih kolektivih; k temu pri
pomni, dai je komisija ža odloke predlagala sle
deče spremembe: za 5. členom se vstavi novi, 6. 
člen, ki se glasi: »Člani delavskega sveta in člani 
upravnega odbora morajo varovati uradno tajnost. 
Za svoje delo so odgovorni kot uradne osebe.* 
Sedanji 6. člen postane 7. člen, dosedanji 8. člen 
pa se spremeni tako, da se glasi: »9. člen. —  Di
rektorja podjetja imenuje na predlog delavskega 
sveta pristojni ljudski odbor, pod katerega plansko 
vodstvo spada podjetje. Direktor zasebnega pod
jetja, ki spada pod določbe tega odloka, je pravi
loma lastnik podjetja. Če dela proti predpisom Istr
skega okrožja, ga lahko razreši Predsedstvo Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.« V diskusiji o 
tem odloku govorijo Delise Gievanni, Gobbo Ne
rino in Beltram Julij, nakar se da odlok na glaso
vanje in sprejme z 1 vzdržnim glasom.

b) Kolenc Črtomir prečita odlok o dobičku in 
razdelitvi dobička gospodarskih podjetij ter po
roča, da je komisija za odloke predlagala sledečo 
spremembo tega odloka: »Za 6. členom se doda 
nov, 7. člen, ki se glasi: ,Če posluje gospodarsko 
podjetje brez lastne krivde z izgubo, odloči pri
stojni ljudski odbor po pregledu poslovanja pod
jetja o sanaciji oziroma o nadaljnjem poslovanju 
podjetja. — Isto velja tudi za izgube; ki so nastale 
v poslovanju podjetja do 31. julija 1951.’ —  Seda
nji 7. člen postane 8. člen odloka.« V diskusiji so
delujejo Gobbo Nerino, Knez Ivan, Beltrami Julij, 
nakar se da odlok na glasovanje in soglasno sprej
me s popravkom, ki ga je predlagala komisija za 
odloke.

c) Gobbo Nerino prečita odlok o prosti pro
daji blaga široke potrošnje in določanju cen za 
blago široke potrošnje. Kolcnc Črtomir pripomni, 
da je komisija za odloke predlagala sledečo spre- 
memebo lega odloka: »4. člen se spremeni in se 
glasi: Poverjenik za finance Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora sporazumno s predsednikom 
sveta za blagovni promet, furizem in gostinstvo 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora predpiše 
način obračunavanja razlik v ceni, ki jo dosežejo 
trgovska in gostinska podjetja.« V diskusiji govo
rijo Kralj Franc, Delise Giovanni, Gobbo Nerino in 
Beltram Julij, nakar se da odlok na glasovanje in 
soglasno sprejme s popravkom, ki ga je predla
gala komisija za odloke.

Ob 20.15 uri se zasedanje prekine in se nada
ljuje 31. julija 1951 ob 8.45 uri.

d) Gobbo Nerino prečita odlok o ureditvi pro- 
rrteta s kmetijskimi pridelki. K tem odloku pripom
ni, da je komisija za odloke predlagala sledečo 
spremembo: »V členu 8. naj se namesto dosedanje 
najvišje denarne kazni 5000 dinarjev predpiše de
narna kazen do 15.000 dinarjev.« V diskusiji o tem 
odloku govorijo Jerman Ernest, Delise Giovanni, 
Gobbbo Nerino, Fili Janko, Knez Ivan, Borisi Giu
seppe, dr. Kovačič Stanko in Potlecca Pietro, na 
kar se da odlok na glasovanje in soglasno sprej
me s popravkom, ki ga je predlagala komisija za 
odloke. ’

e) Dolher Alfonz prečita odlok o prejemkih 
oseb v delovnem in uslužbenskem razmerju in 
učencev v gospodarstvu; v diskusiji k temu odloku
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govorijo Gobbo Nerino, Beržan Josip, Pišot Rado, 
Valentič Fabij, Medica. Ermimj, iomasin Plimo, 
Knez Ivan, Zlobec Emil in Beltram Julij, nakar se 
da odlok na glasovanje in soglasno sprejme.

f) Gobbo Nerino .prečita odlok o plačah osebja 
v trgovini na debelo in drobno, kateri se da na 
glasovanje in soglasno sprejme.

g) Gobbo Nerino prečita odlok o spremembah 
in dopolnitvah odloka o vojaških invalidih ter pri
pomni, da je komisija za odloke predlagila sle
dečo spremembo tega odloka: »točke 1., 2. in 3. 
prvega odstavka 5. člena naj se spremenijo takole:

»1. Če ima vojaški invalid skupno z ženo in 
otroci, ki prihajajo v poštev za preživnino za 
otroke, manjši dohodek, kot pa bi znašal dohodek, 
če bi se računalo na vsakega teh družinskih čla
nov 5000 dinarjev na mesec oziroma po 60.000 
dinarjev na leto, mu gre preživnina za tiste otroke, 
katerih preživaljanje na ta način ni krito;

2. Na enak način se izračuna število upravi
čencev do preživnine za otroke, če invalidnino 
uživajo vdova in otroci ali pa samo otroci.«

Te spremembe so potrebne samo v sloven
skem in hrvaškem besedilu, dočim italijansko be
sedilo odgovarja temu besedilu. Nato je odlok dan 
na glasovanje in soglasno sprejet s popravkom, 
ki ga je predlagala komisija za odloke.

h) Dolher Alfonz prečita odlok o socialnem 
zavarovanju delavcev in uslužbencev in njihovih 
družin, ter pripomni, da je komisija za odloke pred
lagala sledečo spremembo: »V 93. čl. naj se na
mesto najvišje dosedanje kazni 5000 dinarjev pred
piše najvišja denarna kazen do 15.000 dinarjev.«
V diskusiji govori Borisi Giuseppe, nakar se da od
lok na glasovanje in soglasno sprejme s poprav
kom, ki ga je predlagala komisija za odloke.

i) Odlok o davkih prečita Dolher Alfonz; v di
skusiji o tem odloku govorijo Knez Ivan, Makovac 
Jure, Turk Viljemi, Kozlovič Celestin, Pišot Rado, 
Medica Erminio, Delise Giovani, Beltram Julij, 
tlerkov Danilo, nakar se da odlok na glasovanje 
in sprejme z 1 vzdržanim glasom.

j) Fili Janko prečita odlok o organizaciji in po
slovanju zunanje trgovine ter o razdelitvi deviz 
doseženih z izvozom; v diskusiji o tem odloku go
vorijo Knez Ivan, Salich Attilio, Beltram Julij, Pe
čarič Srečko in Borisi Giuseppe, nakar se da od
lok na glasovanje in soglasno sprejme.

Ob 13. uri se seja prekine do 16. ure.
k) Kolenc Črtomir prečita odlok o kaznih ter 

varnostnih in vzgojnih poboljševalnih ukrepih. V 
diskusiji o tem odloku govorita Borisi Giuseppe in 
Furlani Stanko; Furlani Stanko predlaga, da se 
za 27. členom vstavi še en člen, 28. člen, ki se glasi:

»Odvzem predmetov

28. Člen
Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni 

za kaznivo dejanje, ki so nastali s kaznivim deja
njem1 ali bili dobljeni kot nagrada za kaznivo de
janje, se smejo vzeti, če so storilčeva last.

Ti predmeti se smejo vzeti tudi tedaj, kadar

niso storilčeva last, če to terjajo splošna varnost 
ali moralni razlogi, vendar pa pravice drugih, ter
jati od storilca odškodnino, s tem niso prizadete,«

Sedanji 28. člen bi postal 29 člen, in teko 
dalje do konca, tako da bi imel ta odlok 51 členov 
namesto 50.

Nadalje predlaga Furlani Stanko, da bi se v 
prvem odstavku 11. člena zvišali najvišji zneski 
denarnih kazni cd 50.000 dinarjev na 100.000 din 
odnosno od 300.000 dinarjev na 500.000 dinarjev.

Nato se da odlok na glasovanje in soglasno 
sprejme s popravkom, ki ga je predlagal Furlani 
Stanko.

1) Dolher Alfonz prečita predlog odloka o raz
glasitvi graditve oddajnika »Radiofonija d. d.« v 
Belem Križu pri Piranu za občekoristno delo; 
odlok se da na glasovanje in soglasno sprejme.

m) Dolher Alfonz prečita odlok o razglasitvi 
kamnolma gradbenega podjetja »Edilit« v Izoli 
za občekoristno delo; odlok se da na glasovanje 
in soglasno sprejme.

K 3.

Beltram Julij poroča, da je bil na predzadnjem 
zasedanju IOLO razrešen dotedanji Višji javni to
žilec Dolher Alfonz in postavljen na njegovo me
sto kot vršilec dolžnosti Furlani Stanko, ter pred
laga da se Furlani Stanko izvoli za Višjega jav
nega tožilca. Ta predlog je soglasno sprejet.

K 4.
Ker se nihče več ne oglasi k besedi, zaključi 

Gobbo Nerino zasedanje s kratkim pregledom dela 
zasedanja ob 19.30 uri.

Koper, dne 31. julija 1951.

Tajnik: Predsednik:

Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

Podpisani overovatelji smo prečitili zapisnik 
1er ugotovili, da je pravilno sestavljen in da so 
prevodi skladni.

Elia Crollini I. r. Ivan Knez 1. r. Danko Božič I. r.

Objava
Soc 34/12

V družbenem registru tukajšnjega sodišča se pri Tržaški 

zavarovalnici, delniški družbi —  Assicuratrice Triestina, So
cietà per azioni iz Kopra dovoljuje vpis naslednjih sprememb:

Dan vpisa: 3. 9. 1951,

IN a podlagi zapisnika redne skupščine delničarjev imeno
vane družbe a dne 19. jun ija  1951 se vpiše:

1. Nova člana upravnega sveta: Pirc Jožef Andrejev iz
Kopra, V ia Santorio 28, ravnatelj Istrske banke d. d. in Vatovec 
Josip, uradnik Istrske banke d. d. v Kopru in

2. polog bilance za 1. 1950.

3. Izbrišeta pa se: Martelanc Slavko od Vinka, predsednik 
in Bole Stanko, član.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 23. avgusta 1951.
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Izdaja Istrski okrožni LO v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik: Kolenc Črtomir.

Tiskala t:skarna »Jadran« .v Kopru.
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V S E B I N A :
P R E D P IS I IZV R Š IL N E G A  O D B O RA  ISTRSKEGA O K R O Ž 

NEGA LJU DSK EG A  ODBORA

87. Odredba o uporabi fonda plač gospodarskih podjetij.

83. Odredba o uporabi gotovine v gospodarstvu.

89. Odredba o< ustanovitvi in delu posvetovalnih odborov pri
Istrski bank i v Kopru in  n jen i podružnici v Bujah.

90. Odredba o spremembah, in  dopolnitvah odredbe o preskrbi 

za otroke zavarovancev.

91. Odredba o spremembi odredbe o merah proti nerednemu 
obiskovanju šole.

92. Navodilo o obračunu in delitvi dobička gospodarskih pod
jetij.

93. Sprememba začasnega navodila z.a razvrstitev uslužbencev 
ljudsk ih  odborov, n jih  uradov in  zavodov v plačilne raz
rede.

O B JA V A

Predpisi Izvršilnega odbora 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

87
Na podlagi 33. člena odloka o prejemkih oseb 

v delovnem in uslužbenskem razmerju in učencev 
v gospodarstvu z dne 31. julija 1951 izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O UPORABI FONDA PLAČ GOSPODARSKIM 
PODJETIJ

1. člen
Plače delavcev in nameščencev, zaposlenih v 

gospodarskih podjetjih, ki so pod upravo delovnih 
kolektivov, se izplačujejo iz fonda plač podjetja. 
Ta se ustvarja iz sredstev, ki se dobijo s prodajo 
izdelkov oziroma s plačilom za opravljene sloriive.

Fond plač podjetja je sestavljen iz sredstev za 
stalne plače (plače in dodatki], ki so sestavni del 
stroškov proizvodnje (fond stalnih plač) in iz sred
stev za spremenljive plače, ki izvirajo iz dobička, 
doseženega s prodajo (fond spremenljivih plač).

2. člen

Iz fonda stalnih plač se izplačujejo plače, ki 
so določene za strokovnost, posebne pogoje dela 
in stopnjo odgovornosti in dodatki za nadurno de
lo, za terensko delo in dodatek zaradi posebnega 
pomena podjetja-

Iz fonda spremenljivih plač se izplačuje tisti 
del plače, ki je delež delavcev in nameščencev na 
doseženem dobičku podjetja.

3. člen

Fond stalnih plač določi za podjetja, ki spa
dajo v pristojnost Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora, Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora oziroma organ, ki ga on določi, za 
druga podjetja pa izvršilni odbor okrajnega ljud

skega odbora“ oziroma organ, ki ga on za to do
loči. Fond plač se določi po količini in vrsti dela, 
ki je potrebno, da se izrabi po planu določeni od
stotek izrabe zmogljivosti podjetja.

4. člen
Sredstva, ki so določena za fond stalnih plač, 

se ne smejo uporabiti za noben drug namen. Iz 
teh sredstev se tudi ne morejo dotirati drugi fondi.

5. člen *
Če podjetje s prodajo svojih izdelkov ne do

seže zadostnih sredstev za izplačilo plač in do
datkov, mora pokriti nedoseženi del fonda stalnih 
plač iz rezervnega sklada. Če tako podjetje nima 
rezervnega sklada, dobivajo delavci in nameščenci 
plače in dodatke v višini doseženih sredstev fonda 
stalnih plač. Iz rezervnega sklada izposojena sred
stva mora podjetje vrniti v rezervni sklad najpoz
neje ob prihodnjem izplačilu plač.

Če doseže podjetje v primeru iz prednjega 
odstavka manj kot 80 % sredstev za fond stalnih 
plač, pa nima rezervnega sklada, dobi pri Istrski 
banki kredit, ki je potreben, da se izplačujejo pla
če in dodatki do višine 80 % fonda stalnih plač. 
Prošnje za ta kredit mora poprej potrditi pover
jeništvo za finance okrajnega ljudskega odbora, 
za podjetje iz pristojnosti Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora pa Poverjeništvo za finance Istr
skega okrožnega ljudskega odbora. Za ta kredit 
plačuje podjetje obresti, ki znašajo prvi mesec 6 

drugi mesec 8 %, naslednje mesece pa po 10 % 
letnih obresti.

Če podjetje, ki je v upravi delovnega kolekti
va, iz objektivnih razlogov ne doseže sredstev za 
fond stalnih plač, izvršilni odbor okrožnega oziro
ma okrajnega ljudskega odbora na obrazloženo 
prošnjo podjetja lahko odredi, da se izplačajo 
sredstva do višine 80 % določenega fonda stalnih 
plač iz proračuna ljudskega odbora.
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6. člen

Isirska banka vodi pregled nad fondom plač 
podjetij.

Zaradi dviga gotovine za izplačilo stalnega 
dela plač je treba predložiti Istrski banki za po
samezno obračunsko razdobje podatke o fondu 
stalnih plač, ki je bil dosežen s prodajo izdelkov 
oziroma storitev.

Če misli banka, da podjetje za izplačilo stalnih 
plač zahteva več, kot je utemeljeno ali če zahteva 
podjetje kredit za izplačilo stalnih plač, lahko ban
ka zahteva od podjetja podrobno dokumentacijo.

Istrska banka je pooblaščena, da zahteva po 
potrebi od podjetij zaradi kontrole fonda plač me
sečne bruto-bilance.

7. člen
Znesek, s katerim je delovni kolektiv udele

žen na dobičku podjetja, izplača banka podjetju 
potem, ko dobi od podjetja obračun doseženega 
dobička in njegovo razdelitev (2- točka navodila 
o obračunu in delitvi dobička gospodarskih podje
tij) za določeno obračunsko razdobje. Obračun 
mora potrditi upravni odbor podjetja. Istrska ban
ka mora 15-dnevno obveščati Poverjeništvo za fi
nance Istrskega okrožnega ljudskega odbora o 
vseh izplačilih za račun udeležbe na dobičku.

8. člen
Plače delavcev, ki jih mora po 29. členu od

loka o prejemkih oseb v delovnem in uslužbenskem 
razmerju in učencev v gospodarstvu plačevati pod
jetje za primer prekinitve dela ali zaradi zmanjša
nja delovnih mest, *se izplačujejo iz fonda stalnih 
plač podjetja. Ta plača se ustavi z dnem, ko de
lavec ali uslužbenec nastopi novo službeno mesto, 
oziroma mu je mesto nakazano ali brez upraviče
nega razloga ne sprejme, oziroma ne nastopi služ
be, ki mu jo dodeli podjetje oziroma organ za po
sredovanje dela.

9. člen
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 

listu.
Koper, dne 24. oktobra 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:
Alfonz Dolher 1. r. Julij Beltram 1. r.

38
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrož

nega ljudskega odbora z dne 3- avgusta 1947 o 
pooblastilu Izvršilnemu odboru Istrskega okrožne
ga ljudskega odbora za izdajanje odlokov in od
redb na področju gospodarstva, izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O
O UPORABI GOTOVINE V  GOSPODARSTVU

1. člen
Istrska banka opravlja blagajniško službo za 

gospodarska podjetja, ki jih upravljajo delavski

sveti, za urade in zavode ljudskih odborov, za za
druge in družbene organizacije in njih podjetja v 
Istrskem okrožju s tem, da zbira njihovo gotovino, 
oziroma da jimi daje na razpolago potrebno goto
vino. Vsak urad, zavod oziroma organizacija ima 
pri Istrski banki svoj tekoči račun.

Vse pošte na področju Istrskegt okrožja oprav
ljajo blagajniško službo za Istrsko banko.

2. člen

Imetniki tekočih računov iz 1. člena te odred
be smejo imeti v blagajni samo neobhodno potreb
no količino gotovine (blagajniški maksimum).

Blagajniški maksimum določi v sporazumu z 
resornim poverjeništvom okrajnega ljudskega od
bora individualno Istrska banka.

Če v kraju, kjer je imetnik tekočega računa iz 
1. člena te odredbe, ni kreditnega podjetja ali po
šte, sme podjetje na plačilni dan in na dan pred 
plačilnim dnevom imeti v blagajni večji znesek od 
blagajniškega maksimuma, vendar največ toliku, 
kolikor potrebuje za izplačilo plač delavcev in na
meščencev.

3. člen
Presežek gotovine nad določenim blagajni

škim maksimumom morajo zavezanci iz 1. člena 
te odredbe vplačati še isti dan ali najpozneje na
slednji delavnik zjutraj pri banki ali pošti.

Istrska banka lahko dovoli posameznim imet
nikom tekočega računa iz 1. člena te odredbe, ka
terih sedež je izven sedeža bančnih poslovalnic 
ali pošte, da vplačujejo presežek gotovine nad do
ločenim blagajniškim maksimumom v daljšem ob
dobju, kakor je to določeno v prvem_odstavku te
ga člena. V teh primerih morajo z banko obraču
navati vsa prejeta gotovinska vplačila in izvršena 
gotovinska izplačila.

4. člen

Zasebnim podjetjem in obratom, ki imajo pri 
Istrski banki tekoči račun, lahko prizna Istrska ban
ka enako obrestovanje, kol velja za gospodarska 
podjetja pod upravo delovnih kolektivov in za za
druge, če sproti polagajo vsakodnevni iztržek pri 
banki in če plačujejo prvenstveno z virmanom.

5. člen
Finančni prekršek stori in se kaznuje z denar

no kaziijo do 10.000 dinarjev direktor, šef računo
vodstva, blagajnik oziroma drug za to odgovorni 
uslužbenec urada in pravnih oseb, navedenih v
1. členu te odredbe, ki hrani več gotovine oziroma 
ne odvaja gotovine Istrski banki po predpisih te 
odredbe (1.— 3. člen).

Kazen izreka poverjenik za finance pristojne
ga okrajnega ljudskega odbora.

6. člen

Poverjenik za finance Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora je pooblaščen, da izda podrob
nejša navodila za izvajanje te odredbe.
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7. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
'listu.

Koper, dne 24. oktobra 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:

Alfonz Dolher 1. r. Julij Beltram 1. r.

89
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrož

nega ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o 
pooblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlo
kov in odredb na področju gospdarstva, izdaja Iz
vršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O USTANOVITVI IN DELU POSVETOVALNIH 
ODBOROV PRI ISTRSKI BANKI V KOPRU IN 

NJENI PODRUŽNICI V BUJAH

1. člen
Pri Istrski banki v Kopru in njeni podružnici v 

Bujah se ustanovita posvetovalna odbora kot njuna 
posvetovalna organa.

2. člen
Naloga posvetovalnega odbora je, da prouču

je 1er daje mnenja in predloge o vseh vprašanjih 
s področja kreditiranj_a in financiranja, kakor tudi 
o vseh drugih vprašanjih, ki so v zvezi s pravilnim 
poslovanjem banke oziroma njene podružnice, po
sebno pa:

da daje mnenje o upravičenosti prošenj za kre
dit in o kreditni sposobnosti prosilcev;

da proučuje možnosti za čim popolnejše izko
riščanje virov prostih denarnih sredstev in pred
laga ukrepe za njihovo mobilizacijo;

da proučuje in predlaga potrebne ukrepe za 
pravilno izvršitev kreditne bilance in gotovinskega 
plana;

da predlaga potrebne ukrepe za odpravo ne
vednosti od strani koristnikov kredita, kakor tudi 
ukrepe za odstranitev pomanjkljivosti, ki ovirajo 
pravilno poslovanje banke. ■

3. člen

Posvetovalni odbor ima predsednika ter šest 
do deset članov.

Direktor banke oziroma direktor njene podruž
nice je predsednik posvetovalnega odbora po svoji 
funkciji.

Člane posvetovalnega odbora pri Istrski banki
v Kopru in pri njeni podružnici v Bujah imenujejo: 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora dva člana; plenumi okrajnega ljudskega od
bora Koper oziroma Buje dva do šest članov; za
družni svet sklada za mehanizacijo in investicij
sko graditev zadružnega kmetijstva enega člana; 
občni zbor okrajne zveze kmetijskih zadrug enega 
člana.

člani posvetovalnih odbrov se imenujejo izmed 
članov upravnega odbora oziroma strokovnjakov

gospodarskih organizacij, kakor tudi izmed drugih 
gospodarskih in finančnih strokovnjakov.

4. člen
Vsako leto se izmenja ena tretjina članov po

svetovalnega odbora.
člani posvetovalnega odbora se smejo odpo

klicati tudi preden se izmenjajo v smislu prednje
ga odstavka.

5. člen

Posvetovalni odbor se sestaja najmanj enkrat 
na mesec-

Seje posvetovalnega odbora sklicuje, priprav
lja in jih vodi predsednik posvetovalnega odbora.

O delu posvetovalnih odborov se vodi zapisnik.

6. člen

Član posvetovalnega odbora, ki se ne strinja 
z mnenjem oziroma predlogom- večine, lahko za
hteva, da se vpiše v zapisnik njegovo mnenje, svo
je pripombe pa lahko tudi sporoči pristojnemu fi
nančnemu organu, pa tudi direktorju centrale Istr
ske banke v Kopru.

Direktor banke oziroma podružnice na mnenje 
oziroma predlog posvetovalnega odbora ni vezan.

Če direktor banke oziroma direktor njene po
družnice mnenja večine posvetovalnega odbora ne 
sprejme in odloči v nasprotju z mnenjem večine, 
ima vsak član posvetovalnega odbora pravico, da 
o tem obvesti pristojni fiiančni organ oziroma di
rektorja centrale Istrske banke.

Centrala Istrske banke oziroma pristojni finan
čni organ morata o prejetem opozorilu izdati od
ločbo najpozneje v osmih dneh.

7. člen

Stroški upravne in tehnične službe posvetoval
nih odborov gredo v breme banke oziroma njene 
podružnice.

8. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 24. oktobra 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:

Alfonz Dolher I. r. Julij Beltram I. r.

90
Na podlagi 35. člena odloka o socialnem za

varovanju delavcev in uslužbencev ter njihovih 
družin z dne 14. avgusta 1951 izdaja Izvršilni od
bor Istrskega okrožnega ljudskega odbora'

O D R E D B O

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE 
O PRESKRBI ZA  OTROKE ZAVAROVANCEV

1. člen ,
1. člen odredbe o preskrbi za otroke zavaro

vancev z dne 14. avgusta 1951 (Ur. list 9-48/51) se 
dopolni tako, da še doda tretji odstavek, ki se 
glasi:
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»Pravico do preskrbe za otroke imajo s po
goji, predpisanim1! v tej odredbi:

a) delavci in uslužbenci, ki so zaposleni v Istr
skem okrožju;

b) člani predstavniških in njim odgovornih or
ganov, ki dobivajo plačo za svoje delo; izvoljene 
osebe, ki opravljajo stalne dolžnosti proti stalnemu 
plačilu v določenih družbenih organizacijah;

c) člani obrtniških proizvajalnih zadrug; člani 
ribiških zadrug, ki jim je ribištvo edini ali glavni 
poklic; uživalci pokojnin; uživalci rent zaradi nad 
50 invalidnosti;

d) vojaški invalidi od I. do vključno VI. sku
pine oziroma njihove družine ob pogojih 5. člena 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o vo
jaških invalidih (Uradni list št. 7-40/51).«,

2. člen

2. člen odredbe se spremeni in dopolni tako, 
da se glasi:

»Pravico do podpore za opremo novorojenč
ka, do podpore za boljšo hrano matere in novo
rojenčka in do nagrad družinam1 z več otroki imajo 
zavarovanci iz točke a) do c) tretjega odstavka
1. člena te odredbe, če so prebili pred otrokovim 
rojstvom v delovnem ali podobnem razmerju brez 
presledka najmanj 6 mesecev ali s presledki v 
zadnjih dveh letih skupaj 18 mesecev-

Zavarovanci točke a) do c) tretjega odstavka
1. člena te odredbe pridobijo pravico do preživ
nine za otroke, ko prebijejo v zaposlitvi s polnim1 
delovnim časom nepretrgano eno leto ali s pre
sledki dvajset mesecev v zadnjih dveh letih. Pre
živnino za otroke uživajo ves čas, dokler so v de
lovnem razmerju in tudi po prenehaniu delovnega 
razmerja, dokler prejemajo oskrbnino socialnega 
zavarovanja ali predpisane plače oziroma nagra
de za čas začasne prekinitve delovnega razmerja.

Zavarovancu, ki je že bil v delovnem razmerju, 
pa mu je delovno razmerje prenehalo, ker je de- 
Ianezmožnosf zaradi bolezni ali nesreče pri delu 
trajala nad eno leto, in zavarovanki, ki je odpo
vedala delovno razmerje zaradi nege svojih otrok, 
se všteje v delovno dobo za pridobitev preživnine 
za otroka tudi tisti čas, ki sta ga prebila v delov
nem razmerju pred prekinitvijo.

Delavec ali uslužbenec, ki neupravičeno iz
ostane od dela več kakor 15 dni, izgubi pravico 
do preživnine za otroke; tak delavec oziroma u- 
službenec pridobi pravico do preživnine za otroke 
ponovno šele, ko prebije ponovno v zaposlitvi čas, 
ki je predpisan v drugem odstavku tega člena.

Uživalci pokojnin in rent zaradi nad 50 % in
validnosti pridobijo pravico do preživnine za otro
ke z dnem pridobitve pravice do pokojnine ali 
rente in prejemajo preživnino za otroke ves čas, 
dokler traja njihova pravica do pokojnine ali rente.

Vajenci v gospodarskih podjetjih, ki so v upra
vi delovnih kolektivov in v gospodarskih podjetjih 
zadrug in družbenih organizacij, katerih plača zna
ša manj kot preživnina za otroke po 7. členu te 
odredbe, imajo za sebe pravico do razlike med 
plačo in preživnino za otroke, če njihovi staršr 
oziroma rejniki nimajo pravice do preživnine za

otroke in so pridobitno nesposobni in brez pre
moženja.«

3. člen
7. člen odredbe o preskrbi za otroke zavaro

vancev se spremeni in dopolni tako, da se ghsi:
»Preživnina za otroke znaša 3.500 dinarjev 

mesečno ali 135 dinarjev dnevno.
Preživnina za otroke v mesečnem znesku pri

pada zavarovancu, ki prejema plačo ali nagrado 
v stalnem mesečnem znesku, kakor tudi uživalcem 
pokojnine in rente zaradi nad 50 % invalidnosti

Preživnina za otroke se izplačuje v dnevnem 
znesku delavcem, katerih plače niso določene v 
mesečnem znesku, kakor tudi zavarovancem iz 
prednjega odstavka, če jim plača, pokojnina ozi
roma renia zaradi nad 50 % invalidnosti ne pri
pada za ves mesec. Delavcu pripada preživnina 
samo za polno plačane delovne dni, drugim za
varovancem pa samo za toliko dni, za kolikor dni 
prejemajo v doiičnem mesecu plačo, pokojnino 
oziroma renio.

Delavcu, ki iz opravičljivih razlogov ni opravil 
predpisanega števila delovnih ur v posameznih 
dneh, se določi število dni, za katere mu pripada 
preživnina za otroke, tako da se skupno število 
opravljenih delovnih ur v mesecu deli s številom 
za en dan predpisanih delovnih ur-

Za novorojenega otroka pripada preživnina v 
prvem mesecu od dneva otrokovega rojstva dalje, 
če so izpolnjeni pogoji 2. člena in prednjih odstav
kov tega člena.«

4. člen
8. člen odredbe o preskrbi za otroke zavaro

vancev se spremeni in se glasi:
»Preživnina za otroke pripada za vsakega za

konskega in nezakonskega otroka, za posvojene 
otroke, vnuke, pastorke, ki jih vzdržuje zavarova- , 
nec, in za take tuje otroke, ki jih vzdržuje zava
rovanec, pa nimajo staršev ali katerih starši so 
zaradi bolezni ali telesne ali duševne hibe popol
noma nesposobni za pridobivanje.

Preživnina za otroke pripada do dopolnjenega 
otrokovega 14. leta. Preživnina za otroke pripada 
tudi po dopolnjenem 14. letu za otroke, ki obisku
jejo šolo ali so vajenci v gospodarskih podjetjih; 
za take otroke pripada preživnina do konca red- 
nega šolanja oziroma do konca vajeniške dobe, 
vendar za učence srednjih šol in za vajence naj
dalje do dopolnjenega 20. leta, za študente visokih 
šol in univerze pa najdalje do dopolnjenega 24. 
leta.

Za otroke, ki obiskujejo šolo ali so vajenci v 
podjetju izven Istrskega okrožja, pripada preživ
nina samo, če je dovolil šolanje izven Istrskega 
okrožja Svet za prosveto in kulturo Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

Za otroke, ki so postali nezmožni za delo za
radi bolezni ali hibe, ki je nastopila med preje
manjem ali po prenehanju preživnine po drugem 
odstavku, pripada zavarovancu preživnina za čas, 
dokler traja nezmožnost.

Če ima otrok lastne dohodke, se preživnina 
zmanjša za toliko, kolikor znaša otrokov redni do
hodek. Za otrokov dohodek se šteje tudi otrokova * 
vajeniška plača.
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Če ima zavarovanec dohodke od svojega pre
moženja, kakor iudi če ima dohodke od svojega 
premoženja ali od svojega dela zavarovančev za
konski drug, ki ni sam zavarovanec, se zavaro
vancu zniža preživnina za otroke za toliko, kolikor 
od teh dohodkov odpade na posameznega otroka, 
če se znesek teh dohodkov deli s številom tistih 
oseb, ki jih mora zavarovanec preživljati. Preživ
nina ne pripada za otroka, ki ima brezplačno po
polno oskrbo v javnem zavodu «

5. člen
9. clén se spremeni tako, da se glasi:
»Če imata oba zakonca pravico do preživni

ne za otroke, pripada preživnina praviloma ženi. 
Zakonca se lahko sporazumeta, da pripada pre
živnina možu. V  vsakem primeru se preživnina iz
plačuje v roke žene, če to zahteva.

Če živita zakonca ločeno, dobiva preživnino 
za otroke tisti, pri katerem otrok živi, in sicer ne 
glede na to, ali je ta zakonec v delovnem razmerju 
in ne glede na to, ali je drugi zakonec dolžan pla
čevati preživnino za tega otroka ali ne.

Če je samo žena v delovnem razmerju, mož 
pa ne, pripada ženi pravica do preživnine za otro
ke samo, če je mož zaradi bolezni ali telesne eli 
duševne hibe popolnoma nesposoben za pridobi
vanje.

V posebno utemeljenih primerih lahko Svet za 
zdravstvo in socialno skrbstvo pri Istrskem okrož
nem ljudskem odboru izjemoma določi, da se iz
plačuje zavarovanki preživnina za otroke, četudi 
ni izpolnjen ta pogoj.«

6. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu, uporablja pa se od 1. novembra 1951 dalje

Koper, dne 24. oktobra 1951.
V. d. tajnika: Predsednik:

Alfonz Dolher 1. r- Julij Beltram I. r.

91 '
Da bi krajevni oziroma mestni ljudski odbori 

v večji meri poskrbeli za redno obiskovanje šole, 
izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora

O D R E D B O
O SPREMEMBI ODREDBE O MERAH PROTI 

NEREDNEMU OBISKOVANJU ŠOLE
1. člen

Drugi odstavek 5. člena odredbe o merah proii 
nerednemu obiskovanju šole z dne 4. novembra 
1948 (Uradni list 7-106/48) se spremeni in se glasi:

»Če šolski upravitelj ugotovi, da je izostanek 
neupravičen, predoči osebi, ki je odgovorna za 
oiroka, 1. in 2. člen te odredbe 1er jo opozori, da 
bo v primeru, če pride do ponovnega neupraviče
nega izostanka, javil zadevo krajevnemu oziroma 
mestnemu ljudskemu odboru.«

2. člen

6. člen se spremeni in se glasi:
»Če ne zaleže opomin in vsa prepričevanja in

če se odgovorna oseba niti ne odzove vabilu ali 
pozivu šolskega upravitelja in če otrok zopet ne
upravičeno izostaja od pouka, prijavi šolski upra
vitelj osebo, ki je odgovorna za otroka, krajevne
mu oziroma mestnemu ljudskemu odboru.«

3. člen

7. člen se spremeni in se glasi:
»Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do

5.000 dinarjev oseba, odgovorna za otroka, ki na
vzlic opozorilu izostane od pouka.

Kazni izreka po predpisih odloka o prekrških 
z dne 18- julija 1949 krajevni oziroma mestni ljud
ski odbor.«

4. člen

8., 9. in 10. člen odpadejo.

5. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 24. oktobra 1951.
V. d. tajnika: Predsednik:

Alfonz Dolher I. r. Julij Beltram 1. r.

92
Na podlagi 7. člena odloka o dobičku in raz

delitvi dobička gospodarskih podjetij z dne 30. ju
lija 1951 izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora

N A V O D I L O

O OBRAČUNU IN DELITVI DOBIČKA G O SPO 
DARSKIH PODJETIJ

1) Po odloku o dobičku in razdelitvi dobička 
gospodarskih podjetij z dne 30. julija 1951 (Uradni 
list 7-35/51) so gospodarska podjetja, ki so pod 
upravo delovnih kolektivov, dolžna ustvariti dobi
ček, ki znaša povprečno 35 % od planiranega fon
da plač delavcev in uslužbencev podjetij. Od te 
kvote dobička morajo podjetja po 2. členu odloka 
plačati v proračun največ 30 % za kritje splošnih 
družbenih potreb. Koliko bodo morala podjetja od
dati v proračun okrožnega, koliko v proračun okraj
nega in koliko v proračun krajevnega oziroma 
mestnega ljudskega odbora, določi za vsako pod
jetje posebej poverjenik za finance Istrskega okrož
nega ljudskega odbora. Upravni odbor podjetja 
zoper to odločbo lahko ugovarja v 8 dneh po pre
jemu odločbe. Ugovor reši dokončno Izvršilni od
bor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

2) Obračun dobička sestavijo podjetja na pod
lagi doseženega izkupička za prodane izdelke ozi
roma izkupička za opravljene storitve. To pomeni, 
da je treba sestaviti obračun dobička na podlagi 
obračunske lastne cene lastnih izdelkov (uslug) in 
dosežene prodajne cene. Razlika med doseženo 
prodajno ceno in obračunsko lastno ceno pred
stavlja s prodajo izdelkov doseženi dobiček pod
jetja-

Dobiček bodo podjetja obračunavala trome- 
sečno. Obračun mora biti sestavljen do 20. v me
secu po preteku tromesečja-

Sezonska podjetja obračunavajo dobiček let-
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no. Med letom izplačujejo trimesečne akontacije. 
Razlike se obračunajo na podlagi letnega obra
čuna. Morebitne negativne razlike se ne smejo kriti 
iz rezervnega sklada podjetja. Katera podjetja se 
štejejo za sezonska, določi okrožni poverjenik za 
finance.

3) Od ugotovljenega dobička morajo podjetja 
najprej oddati družbeni prispevek v proračun; prvi 
in drugi mesec v tromesečju plačajo podjetja po 
1/12 letne zadolžitve, tretji mesec pa la prispevek 
obračunajo za tromesečje na podlagi tromeseč- 
nega obračuna. Del dobička, ki je ostal po oddaji 
družbenega prispevka v proračun, se razdeli po
5. členu odloka o dobičku in razdelitvi dobička 
gospodarskih podjetij.

Pri sezonskih podjetjih je treba razdeliti leto 
na sezonsko in izven sezonsko razdobje, in gle
dati na to, da podjetje v vsakem razdobju plača 
ustrezno kvoto družbenega prispevka v proračun, 
razdeljeno na posamezne mesece. Tudi sezonska 
podjetja obračunavajo dobiček dokončno z letno 
bilanco.

Za razdobje avgust — december 1951 morajo 
oddajati podjetja v proračun mesečno znesek, ki 
ustreza 1/5 zadolžitve, predpisane za to razdobje.

4) Mesečno kvoto družbenega prispevka mo
rajo plačati podjetja v proračun do 5- v mesecu za 
pretekli mesec, mesečno kvoto za zadnji mesec 
vsakega tromesečja pa do 10. v mesecu na pod
lagi tromesečnega obračuna, in sicer posebej za 
okrožni, okrajni in krajevni oziroma mestni ljudski 
odbor, pri Istrski banki.

Za mesec avgust, september in oktober 1951 
morajo plačati podjetja družbeni prispevek v pro
račune ljudskih odborov pri Istrski banki v osmih 
dneh po prejemu odločbe Izvršilnega odbora Istr
skega okrožnega ljudskega odbora (1. točka tega 
navodila).

Kolikor s prodajo izdelkov (uslug) doseženi 
dobiček ne zadostuje za plačilo dela dobička v 
proračun, krijejo razliko podjetja iz lastnih sredstev.

Poajeije, ki zaradi objektivnih okolnosti ne 
doseže niti toliko dobička, kolikor znaša predpi
sani del dobička, ki je določen za proračun, lahko 
predloži posebno obrazložitev Poverjeništvu za fi
nance Istrskega okrožnega ljudskega odbora, iz
vršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
lahko po predlogu poverjenika za finance zniža ta
kemu podjetju obveznost do proračuna.

5) Podjetja, ki proizvajajo izdelke, katerim do
loči Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora monopolno ceno, morajo plačati dobiček, 
ki izvira iz njihovega monopolnega položaja, vsa
kih 5 dni pri Istrski banki.

6) Poverjenik za finance je pooblaščen, da izda 
po potrebi podrobno navodilo za izvajanje tega na
vodila.

7) To navodilo velja od dneva objave v Urad
nem listu, uporablja pa se od 1. avgusta 1951.

Koper, dne 24. oktobra 1951.

93
Na podlagi 10. in 33. člena odloka o prejem

kih oseb v delovnem in uslužbenskem razmerju in 
učencev v gospodarstvu z dne 31. julija 1951 izdaja 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora

S P R E M E M B O  I N D O P O L N I T E V  
Z A Č A S N E G A  N A V O D I L A

ZA RAZVRSTITEV USLUŽBENCEV LJUDSKIH 
ODBOROV, NJIH URADOV IN' ZAVODOV V 

PLAČILNE RAZREDE
\

1) 1. točka pod b) začasnega navodila za raz
vrstitev uslužbencev ljudskih odborov, njihovih ura
dov in zavodov v plačilne razrede z dne 14. av
gusta 1951 (Uradni list 10-69/51) se spremeni in se 
glasi:

»b) uslužbenci z dovršeno popolno srednjo ali 
njej izenačeno šolo v 8.-25. plačilni razred;«

2) 5- točki se dodasta še drugi in tretji odsta
vek, ki se glasila:

»Višja komisija za prevedbo uslužbencev lah
ko sama popravi nepravilnosti v prevedbi usluž
bencev s tem, da prvostopno odločbo razveljavi 
1er uslužbenca razporedi v odgovarjajoči nižji ozi
roma višji plačilni razred. To pooblastilo višji ko
misiji velja do 31. decembra 1951.

Zoper odločbo višje komisije za prevedbo u- 
uslužbencev v smislu prednjega odstavka, je do
pustna pritožba v 15 dneh na Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.«

3) Ta sprememba in dopolnitev velja od dne
va objave v Uradnem listu.

Koper, dne 24. oktobra 1951.
V. d. tajnika:

Alfonz Dolher 1. r.
Predsednik: 

Julij Beltram 1. r.

Objava

V. d. tajnika: 
Alfonz Dolher 1 r.

Predsednik: 
Julij Beltram 1. r.

Cons I I I  266/2
ODLOČBA.

V zadružnem registru tukajšnjega sodišča se pri K m etij
ski obdelovalni zadrugi »2. oktober«, Pobegi-Cežarji —  Coope- 
tiva agricola di produzionne »2. ottobre«, Pobegi-Cežarji, v Po
begih dovoljuje vpis naslednjih sprememb:

Dan vpisa: 18. 10. 1951.

Na podlagi sklepov v zapisniku rednega občnega zbora 
članov imenovane zadruge z dne 19. februarja 1951 se vpiše: 

Novi člani upravnega odbora so:
Bordon Dušan od Josipa, Cezarji, podpredsednik,
Turk Em il pok. Ivana, Cezarji,

Turk Valerij-Josip pok. Ivana, Pobegi,
Bordon Ernest pok. Antona. Pobegi,
Babič V iljem  pok. Franca, Cežarji, člani ter 
namestnika:

Bertok Just in 
Vatovec Anica-.
Vpiše se polog 'bilance za leto 1950.
Izbrišejo se naslednji člani upravnega odbora:
Furlan ič Josip, podpredsednik, Pečarič Rihard, Valentič 

Karel, Vatovec Nazarij, Pečarič Rok, člani ter 
namestnika:
Bordon Lovrenc in Bordon Ernest.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 1. oktobra 1951.

LETO V.
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Izdaja Istrski okrožni T O v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik:
Kolenc Črtomir. — Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.
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LETO V. KOPtR 1. decembra 1951 ŠTEV. 13

V S E B I N A :
PREDPISI IZVRŠILNEGA ODBORA ISTRSKEGA 

0KR02NEGA LJUDSKEGA ODBORA

94. Odredba o prejemkih šoferjev, pomočnikov šoferjev, spre
vodnikov na avtobusih teir šoferjev osebnih avtomobilov.

95. Odredba o dopolnitvi odredbe o dodatku za terensko delo.

96. Odredba o ukrepih za varčevanje ter o nakupih za javne 
urade in zavode od zasebnikov.

97. Odredba o kontroli in žigosanju transportnih sodov.

08. Odredba o prometu S strelnim orožjem, strelivom in raz- 
strelivnimi sredstvi.

99. Odredba o dopolnitvi odredbe o praznikih.
100. Odredba o znižanju plač za strokovnost za 10%.
0 1 . Odredba o ustanovitvi novih šol.
102. Navodilo o odredbi o dodatku za terensko de’"!.

103. Pravilnik o reviziji investicijskih programov in o organi
zaciji in delu komisij za revizijo investicijskih programov. 
OBJAVE

Predpisi Izvršilnega odbora 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

94
Na podlagi točke a) 33. člena odloka o pre

jemkih oseb v delovnem in uslužbenskem razmerju 
in učencev v gospodarstvu z dne 31. julija 1951 
izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora

O D R E D B O

O PREJEMKIH ŠOFERJEV, POMOČNIKOV ŠO
FERJEV TER SPREVODNIKOV NA AVTOBUSIH 

IN POMOŽNIH AVTOBUSIH

1. člen
Prejemki šoferjev, pomočnikov šoferjev ter 

sprevodnikov na avtobusih in pomožnih avtobusih 
sestojijo iz osnovne plače, iz dodatka za prekora
čenje določene norme in iz zneska za težko in od
govorno delo.

2. člen
Osnovna plača se deli na stalni del plače, ki 

znaša 70 % osnovne plače in na gibljivi del plače, 
ki znaša 30 % osnovne plače.

3. člen
Stalni del plače je zagotovljen, gibljivi del pla

če pa je spremenljiv nasproti doseženi normi.

4. člen
Če šoferji, pomočniki šoferjev ter sprevodniki 

na avtobusih in pomožnih avtobusih ne izpolnijo 
postavljenih norm  ̂ se jim osnovna plača zmanjša 
sorazmerno z izpolnitvijo norme, toda največ za 
gibljivi del plače.

5. člen
Norma za tovorna vozila znaša letno 14.788 

ton-km za vsako tono vozila ali mesečno 1.230 ton- 
km za vsako tono vozila.

Norma za prikolice znaša letno 11.100 ton-km 
za vsako tono vozila ali 925 ton-km mesečno za 
vsako tono vozila.

6. člen
Za tovorna vozila zadružnega sektorja znaša 

norma letno 11.473 ton-km na vsako tono vozila 
ali 956 ton-km mesečno na vsako tono vozila.

Norma za prikolice znaša letno 8.600 ton-km 
ali mjesečno 715 ton-km na vsako tono vozila.

7. člen
Norma, določena v 5. in 6. členu, se lahko v 

mesecih december, januar, februar in marec zniža, 
toda največ do 25 %.

8. člen
Norma za vozila v potniškem prometu se iz

računava na osnovi prevoženih km in znaša:
a) za avtobuse 1.800 km mesečno,
b) za pomožne avtobuse 1.300 km mesečno.

9. člen
Norma za avtotaksije znaša mesečno 2000 km, 

povprečna norma osebnih avtomobilov uradov, za
vodov in podjetij pa 1500 km na mesec.

10. člen
Poleg osnovne plače prejmejo šoferji za pre

koračenje postavljene norme še poseben dodatek, 
ki znaša:

a) za šoferje avtovlakov za vsak pre
koračeni ton-km; 0.50 din

b) za šoferje tovornih vozil z nosil
nostjo od 4— 8 ton za vsak prekoračeni 
ton-km:

za vozila 4 ton nosilnosti 2,—  din
za vozila 8 fon nosilnosti 1.50 din
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c) za šoferje tovornih vozil z nosil
nostjo od 2— 3 in pol tone za vsak pre
koračen ton-km:

za vozila od 2 fon nosilnosti 2.40 din
za vozila 3 in pol tone nosilnosti 2,—  din

11. člen
Poieg osnovne plače prejmejo pomočniki šo

ferjev za prekoračenje postavljene norme še po
seben dodatek, ki znaša:

a) za pomočnike šoferjev na avtovla-
kih za vsak prekoračeni io-kmi 0.50 din

b) za pomočnike šoferjev na tovornih vozilih 
z nosilnostjo od 4— 8 ton za vsak prekoračeni lon- 
kilometer:

za vozila 4 ton nosilnosti 1,—  din
za vozila 8 ton nosilnosti 0.75 din

12. člen
Šoferji na avtobusih in pomožnih avtobusih ter 

sprevodniki na teh vozilih prejmejo za prekorače
nje postavljene norme poseben dodatek, ki znaša:

a) za šoferje avtobusov za vsak prekoračeni 
km 4,—  din, za šoferje, ki vozijo s priklopniki, pa 
še 1.—  din za vsak prekoračeni km;

b) za šoferje pomožnih avtobusov za vsak pre
koračeni km 5.—  din;

c) za sprevodnike 2.— din za vsak prekorače
ni kilometer.

13. člen
Šoferji avtotaksijev prejmejo poleg osnovne 

plače za prekoračenje postavljene norme 7 % in- 
kasa preko postavljene norme.

14. člen
Osnovna plača šoferjev osebnih avtomobilov 

pri ustanovah se ne deli v smislu 2. člena te od
redbe.

Poseben dodatek za prekoračenje postavljene 
norme znaša 2,—  din za vsak prekoračeni km.

15. člen
Šoferji poltovornih avtomobilov prejmejo pla

čo kot šoferji osebnih avtomobilov pri ustanovah 
s iem, da je osnovna plača razdeljena v smislu
2. člena te odredbe.

16. člen
Za šoferje, ki vozijo kamion, katerih vožnja se 

obračunava po časovni tarifi, določi podjetje indi
vidualno normo za 8 ur v ton-km.

Ako šoferji postavljene norme ne dosežejo, se 
jim osnovna plača zmanjša sorazmerno z izpol
nitvijo norme, a največ za gibljivi del plače.

Pri prekoračenju postavljene norme se osnov
na plača zviša z odstotkom prekoračenja.

17. člen
Šoferjem pripada poleg osnovne plače in do

datka za prekoračenje postavljene norme še po
seben znesek -".a delo v posebnih pogojih v smislu

12. člena odloka o prejemkih „oseb v delovnem in 
uslužbenskem razmerju in učencev v gospodarstvu.

18. člen
Poverjeništvo za promet istrskega okrožnega 

ljudskega odbora bo po potrebi izdalo podrobnej
ša navodila za tolmačenje te odredbe.

19. člen
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v 

Uradnem listu, uporablja pa se od 1. avgusta 1951 
dalje.

Koper, dne 2. oktobra 1951.

V. d. tajnika:
Alfonz Dolher l. r.

Predsednik: 
Julij Beltram 1. r.

9 5

Na podlagi 15. Člena odloka o prejemkih oseb 
v delovnem in uslužbenskem razmerju in učencev 
v gospodarstvu z dne 31. julija 1951 izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O DOPOLNITVI ODREDBE O DODATKU 
ZA TERENSKO DELO

i 1. člen
V 9. členu odredbe o dodatku za terensko delo 

z dne 15. avgusta 1951 (Uradni list št. 11-85/51) se 
za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

»Telegrafsko telefonskim nadzornikom, ki mo
rajo zaradi opravljanja dela iz področja svoje dnev
ne službe potovati v mejah svojih terenskih enot, 
pripada pavšalni mesečni dodatek za terensko delo 
od 1.200 do 2.000 din.«

2. člen
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 

listu, uporablja pa se od 20. septembra 1951 dalje.
Koper, dne 24. oktobra 1951.

Predsednik: 
Julij Beltram L r.

V. d. tajnika:
Alfonz Dolher 1. r.

9 6

Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrož
nega ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o 
pooblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlo
kov in odredb na področju gospodarstva izdaja Iz
vršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O
O UKREPIH ZA VARČEVANJE TER O NAKUPIH 
ZA JAVNE URADE IN ZAVODE OD ZASEBNIKOV

1. člen
Uradi, zavodi in podjetja, ki so pod upravo de

lovnih kolektivov, smejo kupovati od zasebnikov 
pohištvo, slike, preproge, zavese in kakršno koli 
drugo blago za notranjo ureditev pisarniških pro-
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siorov in material za ia namen samo z dovoljenjem 
poverjenika za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora, če gre za nakup blaga v vrednosti 
do 50.000 dinarjev; če gre za nakup blaga v vred
nosti nad 50.000 dinarjev, pa samo z dovoljenjem 
predsednika Izvršilnega odbora Isirskega okrožne
ga ljudskega odbora.

2. člen 1
Dovoljenje za nakup v 1. členu navedenih pred

metov od zasebnikov se lahko da samo ob teh po
gojih;

a) če je za nakup predmeta na razpolago kre
dit;

b) če je nakup neogibno potreben;
c) če je cena primerna in
d) če predmeta ni mogoče nabaviti v sociali

stičnem! sektorju.
, ’ 1 Ï ~

3. člen
Nakup od komisijske trgovine se šteje za na

kup od zasebnika in velja zanj isto, kot za nakup 
od zasebnika.

4. člen
Preden računovodja javnega urada izplača ra

čun za predmete iz prvega odstavka 1. člena te 
odredbe, se mora prepričati, ali je bil nakup izvr
še po predpisih te odredbe.

5. člen
Zasebno podjetje oziroma zasebnik, ki pred

loži javnemu uradu v izplačilo račun nad 5.000 
dinarjev za dobavljeno blago ali opravljene storit
ve, mora obenem predložiti izplačilni blagajni jav
nega urada potrdilo, da nima davčnega dolga. To 
potrdilo se izda stranki brez plačila takse.

6. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaz

nuje: -i
a) vodja, oziroma drug odgovorni uslužbenec 

urada, zavoda ali podjetja, ki kupi kak predmet v 
nasprotju s 1. členom te odredbe;

b) računovodja, ki izplača račun za predmete 
iz 1. člena, ki so bili nabavljeni v nasprotju s pred
pisi te odredbe; računovodja pa ni odgovoren, če 
je kljub opozorilu dobil ponoven nalog za izplačilo.

listu.

7. člen
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem

Koper, dne 12. novembra 1951.

Predsednik: 
Julij Beiiram 1. r.

V. it. tajnika:
Alfonz Dolher l. r.

9 7

Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožne
ga ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odbor za izdajanje odlokov in

odredb na področju gospodarstva, izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O KONTROLI IN ŽIGOSANJU TRANSPORTNIH
SO DO V
1. člen

Vsak sod, ki je namenjen za prevoz vina, piva 
ali druge alkoholne pijače, mora imieti uraden žig 
glede prostornine v litrih. Na željo stranke se sodi 
do 1.000 litrov prostornine lahko žigosajo tudi z ži
gom glede teže praznega soda v kilogramih.

2. člen
Sode žigosajo po 1. členu te odredbe uradi za 

kontrolo meril.
Žig je sestavljen iz navedbe prostornine v li

trih oziroma teže praznega soda v kilogramih in 
letnice žigosanja. Prostornina se označi z arabsko 
števiJko 'in malo črko »I« (liter), teža soda pa z ve
liko črko »T« (tara), z arabsko številko in s kratico 
»kg« (kilogram).

3. člen
V 1. členu omenjeni sodi morajo biti vsako 

drugo leto pregledani oziroma žigosani. Dvoletna 
doba se računa od 1. januarja prihodnjega leta po 
žigosanju soda.

4. člen
Ker se zaradi popravila navadno menja pro

stornina soda, je treba popravljeni sod ponovno 
žigosati. Popravljalec mora v tem primeru odstra
niti s soda prejšnje žige, preden ga izroči naroč
niku popravila.

5. člen
S) petnajstim dnem po uveljavitvi te odredbe se 

ne smejo več prevažati pivo, vino in druge alko
holne pijače v nežigosanih sodih.

6. člen
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 5.000 dinarjev, kdor prevaža vino, pivo ali drugo 
alkoholno pijačo v nežigosamem sodu ali v sodu z 
zastarelim žigom. Če pelje voznik tuje vino, se kaz
nuje tudi tisti, ki tmu je naročil iprevoz. V lažjih pri
merih lahko izterja pripadnik Narodne zaščite ali 
organ trgovinske inšpekcije od storilca, ki ga za
loti ipri storitvi 'prekrška, denarno kazen do 500 di
narjev na kraju, kjer ga je zalotil.

7. člen
Določbe 5. in 6. člena te odredbe se ne upo

rabljajo zoper tiste pridelovalce vina, ki prevažajo 
svoje vino v svojih sodih, če je bil sod napolnjen 
z vinom še pred uveljavitvijo ie odredbe in se o tem 
voznik oziroma lastnik izkaže s potrdilom krajev
nega oziroma mestnega ljudskega odbora, v čigar 
območju prebiva.

8. člen
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 

listu.
Koper, dne 12. novembra 1951.

V. d. tajnika : Predsednik :
Alfonz Dolher 1. r. _____ Julij Beltram L r.
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98
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožne

ga ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o po
oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva izdaja Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O PROMETU S STRELNIM OROŽJEM, STRELI
VOM IN RAZSTRELILNIMI SREDSTVI

Trgovina s strelnim orožjem in drugim strelnim 
materialom

1. člen

Strelno orožje, strelivo, smodnik, razstrelivo 
vseh vrst, vse vrste vžigal za razstrelivo, kakor tu
di druga razstrelivna sredstva smejo prodajati sa
mo javna trgovska podjetja, ki so pri ustanovitvi 
ali registraciji dobila od Izvršilnega odbora Istr
skega okrožnega ljudskega odbora dovoljenje za 
promet s takim blagom. . Taka dovoljenja se sme 
izdajati tudi že obstoječim trgovskim podjetjem.

Vse vrste razstreliva, smodnik za razstrelje
vanje, vse vrste vžigal za razstrelivo in razshe- 
livna sredstva smejo prodajati tudi nabavljalno-pro- 
dajni zavodi, podjetja in oddelki, ki bodo ustanov
ljeni le za preskrbo javnih gospodarskih podjetij, 
ki potrebujejo razstrelivna sredstva za izvedbo 
proizvajalnih nalog (rudarska, gradbena in druga 
podjetja) in ki dobijo od Izvršilnega odbora Istr
skega okrožnega ljudskega odbora dovoljenje za 
promet s takim blagom.

2. člen
Za prodajo se nabavlja to blago na podlagi 

dovoljenja, ki ga izda Poverjeništvo za notranje 
zadeve Istrskega okrožnega ljudskega odbora. V 
dovoljenju se navede vrsta in količina blaga, ki se 
sme kupiti ter kje in kako naj se blago hrani,

Nabavljalno-prodajni zavodi, podjetja oziroma 
oddelki iz drugega odstavka 1. člena nabavljajo 
to blago brez dovoljenja, morajo pa o nabavljeni 
količini in vrsti blaga obvestiti poverjeništvo za no
tranje zadeve pri okrajnem ljudskem odboru, v ka
terega območje spadajo.

3. člen
Katere vrste strelnega orožja, streliva, smod

nika, razstreliva, vžigal in drugih razstrelivnih 
sredstev se smejo nabavljati in izročati v promet 
ter kje se smejo nabavljati, določi Izvršilni odbor 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

Nabava strelnega orožja in drugega strelnega 
materiala za uporabo

4. člen
Podjetja iz prvega odstavka 1. člena smejo iz

ročiti strelno orožje samo tistemu, ki je dobili do
voljenje za nabavo po predpisih o posesti in no
šenju orožja.

Strelivo in smodnik za lovsko in drugo strelno 
orožje se sme prodajati samo tistemu, ki ima na

bavno dovoljenje. To dovoljenje izda poverjeni
štvo za notranje zadeve pri okrajnem1 ljudskem 
odboru.

V dovoljenju je treba navesti vrsto in količino 
streliva oziroma količino smodnika.

5. člen
Podjetja iz prvega odstavka 1. člena smejo 

prodajali razstrelivo, smodnik za razstreljevanje, 
vžigala vseh vrst in razstrelivna sredstva samo 
osebam, ustanovam in podjetjem, ki so dobila na
bavno dovoljenje od Poverjeništva za notranje za
deve Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

Oseba, ustanova ali podjetje, ki zaprosi za na
bavno dovoljenje, mora (predložiti dokaz, v kak
šen namen kupuje, kakor tudi kolikšno količino 
potrebuje za določeno delo. Potrdilo o tem izda 
okrajni izvršilni odbor.

6. člen
Gospodarska podjetja, ki so jim razstrelivna 

sredstva potrebna za izvedbo proizvajalnih nalog 
(rudarska, gradbena in druga podjetja), jih lahko 
nabavljajo brez dovoljenja po pismeni obrazloženi 
zahtevi ravnatelja podjetja. Podjetje pa mora o 
vsaki tako nabavljeni količini obvestiti poverjeni
štvo za notranje zadeve pri okrajnem ljudskem 
odboru, na katerega območju se bo razstrelivni 
material spravil.

Nabavljajo jih ali naravnost od proizvajalca ali 
po podjetju, nabavljalno-prodajnem zavodu oziro
ma oddelku iz 1. člena.

Vskladiščenje materiala

7. člen
Razstrelivo, smodnik za razstreljevanje, kapsle, 

vžigala in druga druga razstrelivna sredstva, kakor 
tudi' strelivo in smlodnik za strelno orožje v količini 
nad 10 kg se mora hraniti v posebnih skladiščih, 
ki so v ta namen zgrajena.

Strelno orožje ter strelivo in smodnik za strel
no orožje v količini do 10 kg se sme imeti v pro
dajalnah javnega trgovskega podjetja. Dovoljenje 
za to izda poverjeništvo za notranje zadeve pri iz
vršilnem odboru okrajnega ljudskega odbc>ra. To 
dovoljenje se ne sme izdati, če je prodajalna v 
stanovanjski hiši in če ni zavarovana pred vlomom 
in požarom.

8. člen
Skladišče za razstrelivo, smodnik, strelivo, kap

sle, vžigala za razstrelivo in druga razstrelivna 
sredstva, ne smejo biti v bližini naselbin, telegraf
skih in telefonskih linij, stavbišč, naprav in drugih 
objektov in morajo bife zgrajena tako, da je okolica 
v primeru eksplozije zavarovana pred sleherno ne
varnostjo.

Kraj, na katerem se gradijo taka skladišča, 
kakor tudi načrt za zgraditev, odobri komisija, ki 
jo sestavljajo en predstavnik poverjeništva za no
tranje zadeve Izvršilnega odbora Istrskega okrož
nega ljudskega odbora in po en tehnični strokov
njak Okrožne uprave narodne zaščite in Sveta za 
gradnje Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
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Komisija se sestavi z odločbo Poverjeništva 
za notranje zadeve Izvršilnega odbora Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

9. člen
Skladišče za razstrelivo, smodnik, vžigala, stre

livo in druga razstrelivna sredstva morajo biti zgra
jena tako, da se onemogoči vlom in podlaknitev 
požara. Podnevi in ponoči jih mora neprenehoma 
stražiti oborožena straža.

10. člen
Razstrelivo, smodnik, strelivo, vžigala in druga 

razstrelivna sredstva se spravljajo v skladišča pod 
vodstvom strokovnjaka. Razstrelivni material se 
hrani v izvirnih omotih, kakor je določeno po na
vodilih tovarne, ki ga je izdelala.

Razstrelivo in smodnik se morata hraniti lo
čeno od kapslov in vžigal.

Ravnanje in nadzorstvo nad ravnanjem 

z materialom

11. člen
V skladišču mora biti odgovorni skladiščnik.
Vstop v skladišče je razen skladiščiika dovo

ljen samo tistim, ki so stalno zaposleni v skladišču 
in sicer pod nadzorstvom skladiščnika ter poobla
ščenimi nadzorsivenim organom. Tistimi, ki prevze
majo iz skladišča razstrelivna sredstva, se ne sme 
dovoliti vstop v prostor, kjer so razstreliva sprav
ljena. Razstrelivna sredstva se jim izročijo v po
sebnem' prostoru.

12. člen
V  skladišču z razstrélivnim materialom je pre

povedano kadili, kuriti peč, vstopiti z nezavaro
vano svetilko ali storiti kar koli, kar bi moglo po
vzročiti, da se ta material' vžge. Skladiščnik mora 
ukreniti tudi vse drugo, da prepreči požar in da 
se onemogočijo nepravilnosti pri prejemu in izdaji 
razstrelivnega materiala (izročitev večje količine, 
kakor je odobreno, tatvine in drugo).

13. člen
O  nabavi ter o uporabi ali prodaji orožja, 

streliva, smodnika in razstrelivnega materiala se 
mora voditi natančen razvid. Za to se vodi poseb
na knjiga, v kateri se napiše na levi strani dan 
dospelosti blaga, količina in vrsta blaga, dan ter 
označba fakture, dan in številka izdanega nabav
nega dovoljenja, na desni strani pa dan izdaje bla
ga, komu je blago izdano (natančen naslov) in do
voljenje (nalog), po katerem je bilo blago izdano. 
Če se vrne razstrelivni material v skladišče, ker ni 
bil porabljen, se vpise na novo v knjigo na levi 
strani.

Vsak dan je treba sešteti prejeto in izdano ko
ličino blaga in naznačiti saldo blaga, ki je v skla
dišču ali v prodajalni. Skladiščnik in vodja proda
jalne mora primerjati saldo s stanjem v skladišču 
ali prodajalni in je odgovoren za pravilno knjiže
nje, kakor tudi za vsako nepravilnost, ki bi bila 
v nasprotju s pravnim dejanskim stanjem»

Ravnatelj podjetja mora nepretrgoma imeti 
nadzorstvo nad delom skladiščnika in m'ora skrbeti 
za natančno izpolnjevanje predpisov o ravnanju z 
razstrelivnimi sredstvi in njih varovanju.

Knjiga za nabavo in izdajo (prodajo) orožja, 
streliva in razstrelivnega materiala mora biti seši
ta, oštevilčena in potrjena od Poverjeništva za no
tranje zadeve pri Istrskem okrožnem ljudskem od
boru.

14. člen < i
Nadzorstvo nad izdajo kupljenih količin raz- 

sfrelivnega materiala imajo organi za notranje za
deve. Če zasebnik ne porabi nabavljenega razstre
livnega miaieriala za delo, za katero ga je nabavil, 
mora preostalo količino vrniti skladišču, pri kate
rem je razstrelivna sredstva kupil.

Gospodarska podjetja lahko obdržijo preostali 
material, če ga potrebujejo za druga dela, morajo 
pa ga hraniti po predpisih te odredbe. Nabavljeni 
razstrelivni material se mora hraniti povsem iako, 
kakor to določi poverjeništvo za notranje zadeve 
okrajnega ljudskega odbora. Če je nabavljena ko
ličina večja od 10 kg, se v dovoljenju za nakup 
določi način hrambe. Podjetja, ustanove in tisti, 
ki morajo za delo kupovati večje količine razstre
liva in ga dlje hraniti, ga morajo hraniti v skladi
ščih po določbah ie odredbe.

15. člen

Razstrelivni material za delo v rudarskih ter 
drugih podjetjih se sme določenim strokovnim ose
bam izdajati samo po nalogu uprave podjetja. Za 
delo se sme izdati samo tista količina razsfrelivne- 
ga materiala-, iki se povprečno porabi na dan. Če 
na koncu delovnega časa niso uporabljeie vse ko
ličine prejetega razstrelivnega materiala, je treba 
preostalo količino vrniti v skladišče in jo izročiti 
skladiščniku.

Za pravilno dodelitev razstrelivnega materiala 
za delo v rudarskih in drugih podjetjih, kakor tudi 
za vrnitev neuporabljenega materiala je odgovorna 
uprava podjetja. Uprava sme odrediti, da se izda 
razstrelivni materia) iz skladišča največ za tri de
lovne dneve skupaj. V tem primeru je treba pre
jete količine hraniti .tako, da ni nevarnosti eksplo
zije in tatvine.

16. člen

Organi Poverjeništva za notranje zadeve Istr
skega okrožnega ljudskega odbora so pooblašče
ni, da kadar koli pregledajo stanje v skladišču ozi
roma prodajalni in da ga primerjajo s knjigami. 
Poverjeništvo za notranje zadeve okrajnega ljud
skega odbora mora vsaj vsake tri mesece pregle
dati stanje v skladišču oziroma prodajalni in ga 
primerjati s knjigami.

Izvršilni odbor Istrskega okrožiega ljudskega 
odbora lahko odvzame dovoljenje za promet s 
strelnim orožjem, strelivom, smodnikom, -razstreli
vom vseh vrst, vseh vrst vžigal za razstrelivo in 
drugimi razstrelivnimi sredstvi, podjetjem, ki pre
krše predpise te odredbe.
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Prevažanje materiala

17. ölen
Razstrelivni material in smodnik, strelivo in orož

je se sme prevažati samo, če je prevoz posebno 
zavarovan. Pošiljko sme prevzeti samo tisti, ki je 
v nabavnem dovoljenju imenovan. Prevoz razstre- 
livnega materiala in smodnika mora nadzorovati 
tudi še strokovnjak, ki ga določi uprava podjetja. 
Nakladanje, prevoz, razkladanje in vskladiščenje 
se opravlja po njegovih navodilih.

18. člen
O vsaki dospeli pošiljki, ki jo je treba prepe

ljati do skladišča ali prodajalne, mora podjetje ob
vestili krajevno pristojno poverjeništvo za notranje 
zadeve okrajnega ljudskega odbora, ki določi, ka
ko naj se zavaruje prevoz.

19. člen
Razširelivnega materiala in smodnika ni dovo

ljeno prevažati S prevoznimi sredstvi, ki se upo- 
räbijdjo za prevoz potnikov.

Vžigala je treba prevažati ločeno od razstre
liva.

20. člen
Prevozna Sredstva, š katerimi Se prevaža raz- 

štrelivni material in Smodnik, morajo imeti rta vid
nem mestu črno zastavico, ha kaleri je z belo bar
vo napisana črka »ti«.

Kazenske določbe

21. člen
Kolikor prekršitve te odredbe niso sodno kaz

niva dejanja, se kaznuje za prekršek z denarno 
kdznijo do 10.000 dinarjev kdor:

1) ne prijavi nabavljenih razstrelivnih sredstev 
iz drugega odstavka 2. člena in iz prvega odstavka
6. člena;

2) ima v posesti in hrani strelno orožje, streli
vo, smodnik in razstrelivna sredstva v nasprotju 
z določbami te odredbe;

3) ne varuje po predpisih skladišča, v katerem 
je shranjen razstrelivni. material, smodnik in stre
livo;

4) kadi, kuri ogenj ali prinaša v skladišče ne
zavarovano svetilko;

5) neredno vodi knjige za orožje, strelivo, 
smodnik in razstrelivni material iz 13. člena;

6) prevaža orožje, strelivo, smodnik in razstre
livni material po kopni poti brez zavarovanja po
17. členu;

7) prevaža razstrelivni material in smodnik v 
prevoznih sredstvih, ki prevažajo potnike;

8) ne označi prevoznega sredstva, s katerim 
prevaža razstrelivni material in smodnik, kakor je 
predpisano v 20. členu.

22. člen
Kazni za prekrške po tej odredbi izreka po

verjeništvo za notranje zadeve okrajnega ljudske
ga odbora po predpisih odloka o prekrških z dne
18. julija 1949.

23. člen
Ta odredba velja od dneva objave v Urad

nem listu.

Koper, dne 17. novembra 1951.

V. d. tajnika:
Alfonz Dolher 1. r.

Predsednik. 
Julij Beltram 1. r.

99
N|a podlagi odloka z dne 3. avgusta 1947 o po

oblastilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov 
in odredb na področju gospodarstva izdaja Izvr
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

O D R E D B O

O DOPOLNITVI ODREDBE O PRAZNIKIH

T. člen
1. člen odredbe o praznikih z dne 1. februarja 

1951 (Uradni list št. 3-22/51) se dopolni tako, da se 
pod točko b) dodasta dela prosta dneva 29. in 30 
november.

2. člen
Ta odredba velja takoj.

Koper, dne 26. novembra 1951.

Predsednik 
Julij Beltram 1 r.

V. d. tajnika:
Alfonz Dolher 1. r. ____

100
Skladno z znižanjem cen prehrambenih in in

dustrijskih artiklov ter upoštevajoč tendenco stal
nega padanja cen, izdaja Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora na podlagi 27. člena 
odloka o prejemkih oseb v delovnem1 in uslužben- 
skem razmerju in učencev v gospodarstvu

O D R E D B O

O ZNIŽANJU ZNESKOV PLAČ ZlA STROKOV
N O ST ZA 10 %

1. člen
Zneski plač za strokovnost, določeni v i l .  čle

nu odloka o prejemkih oseb v delovnem in usluž
benskem) razmerju in učencev v gospodarstvu z 
dne 31. julija 1951 (Uradni list št. 7-38/51) se zni
žajo za 10 %.

2. člen
Poverjenik za finance je pooblaščen izdajati 

navodila za Izvrševanje te odredbe.

3. člen
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 

listu, uporablja pa se od 1. decembra 1951 dalje.

Koper, dne 26. novembra 1951.

V. d. tajnika: 
Alfonz Dolher L r.

Predsednik: 
Julij Beltram 1. r.
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101
Na podlagi 1. člena odloka o osnovanju novih 

šol z dne 14. septembra 1947 izdaja Izvršilni od
bor Istrskega' okrožnega ljudskega odbora

O D L O Č B p
O USTANOVITVI NOVIH ŠOL

1) Otvori se slovenska osnovna šola v Piranu.
2) Otvori se slovenska osnovna šola v Laborju.
3) Slovenska osnovna šola v Piranu in sloven

ska osnovna šola v Portorožu se proglašata za 
vadnico učiteljišča v 'Portorožu.

4) Novo otvorjeni šoli se vzdržujeta iz prora
čuna Okrajnega ljudskega odbora Koper.

Svet za prosveto in kulturo Istrskega okrožne
ga ljudskega odbora ukrene vse potrebno za iz
vedbo te odločbe.

Koper, dne 17. oktobra 1951.

V. d. tajnika : Predsednik :
Alfonz Dolher 1. r. Julij Beltram 1. r.

102
Na podlagi 16. člena odredbe o dodatku za 

terensko delo z dne 15. avgusta 1951 (Uradni list 
št. 11-85/51) izdajam'

N A V O D I L O
K ODREDBI O DODATKU ZA TERENSKO DELO

1) Kot kraj stalne zaposlitve iz 1. člena odredbe 
o dodatku za terensko delo se šteje kraj, kjer mora 
delavec po delovni pogodbi delati. Ta kraj je lahko 
kraj, kjer je sedež samega podjetja, ali pa tudi 
kraj, kjer je gradbišče, sekcija, odsek ali obrat pod
jetja.

Glede na to ima delavec pravico do terenske
ga dodatka samo tedaj, če se pošlje iz kraja, kjer 
mora delati po delovni pogodbi, na terenska dela 
v drug kraj, in sicer za ves čas, ko dela v tem kra
ju. Če pa se po potrebi za stalno premesti v drug 
kraj, nima pravice do terenskega dodatka, ker se 
odslej ta kraj šteje kot kraj, v katerem mora delati.

2) V 7. členu odredbe o dodatku za terensko 
delo je določeno, da se ne glede na pravilo, da se 
daje terenski dodatek samo za dela zunaj kraja 
stalne zaposlitve, ta dodatek lahko prizna tudi te
daj, če se terensko delo opravlja v kraju stalne 
zaposlitve, in sicer samo za podjetja iz panog, na
vedenih v 7. členu odredbe.

Terenski dodatek v kraju, kjer je sedež pod
jetja, se torej daje samo izjemoma v podjetjih, ki 
se šele organizirajo ali ki so zaradi posebno važ
nih objektov ustanovljena na terenu, na katerem se 
objekt gradi, ali pa v podjetjih, ki se pogostoma 
selijo iz terena na teren, in sicer zaradi tega, ker 
so delavci in nameščenci teh podjetij v podobnem 
položaju, v kakršnem so delavci, ki opravljajo te
rensko delo zunaj kraja stalne zaposlitve.

Podjetja, za katera bo uporabljen ta predpis, 
bodo posebej določena v smislu drugega odstavka
7. člena odredbe, pri izdaji odločbe pa se bodo

upoštevali konkretni pogoji, v katerih delajo in ži
vijo delavci podjetja, ki poda tako zahtevo. Ti po
goji morajo biti praviloma precej težji in neugod- 
najši kakor sicer.

Koper, dne 14. novembra 1951.

Za predsednika Gospodarskega sveta:
Vanja Vranjican 1. r.

103
Na podlagi 10. člena odloka o izvrševanju in

vesticijskih del z dne 17. septembra 1951 (Uradni 
list št. 11-72/51) izdajam

P R A V I L N I K
O REVIZIJI INVESTICIJSKIH PROGRAMOV IN O 
ORGANIZACIJI IN DELU KOMISIJ ZA REVIZIJO 

INVESTICIJSKIH PROGRAMOV

I. Revizija investicijskih programov

1. člen
Da bi se preizkusila sodobnost tehnoloških 

procesov oziroma obratovanja in ekonomičnost 
gradnje nameravanih investicijskih objektov in nji
hova skladnost s planskimi nalogami, morajo in
vestitorji sestaviti investicijski program za novo
gradnje, rekonstrukcije, adaptacije in podobna de
la, s katerimi se pridobivajo nove ali spreminjajo 
obstoječe zmogljivosti. Te programe mora komi
sija pregledati.

2. člen
Investicijski program obsega vse objekte, opre

mo, 'instalacije in montažo, ki so za zgraditev inve
sticijskega objekta potrebni.

Investicijski program mora biti dokumentiran. Do
kumentacija investicijskega programa obsega:

a) temeljne podatke o tehnološkem procesu in 
o zmogljivosti ter obratovanju investicijskega ob
jekta;

b) lokacijo objekta in komunalne naprave;
c) gradbeni program v ožjem pomenu besede,
■d) ugotovitve gospodarskega računa po posa

meznih v poštev prihajajočih variantah.
Dokumentacija mora biti tako sestavljena, da 

se more iz nje presoditi, katera od možnih variant 
je glede na potrebe, surovine, razpoložljiva mate
rialna sredstva- investicijske stroške itd. ter glede 
na gospodarski uspeh in pomen investicijskega ob
jekta, upoštevajoč uvoz in izvoz, najbolj ustrezna 
in gospodarsko upravičena.

V la namen je treba:
1) Obrazložiti upravičenost gradnje investicij

skega objekta s primerjalno analizo ekonomično
sti in pravilnosti predložene rešitve glede na po
samezne variante in z glavnimi razlogi za gradnjo 
investicijskega objekta, podprtimi z ekonomskrm 
proračunom, upoštevajoč tudi plačilno bilanco. Vse 
to je treba dokumentirati s približnim predračunom 
stroškov za gradbena dela, domačo in uvoženo 
opremo, montažo opreme, za študij in preiskave, 
izdelavo objektov in za druga dela.
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2) Obrazložili uiemeljenosl širše lokacije in
vesticijskega objekta gleae na surovinsko bazo, 
pogonsko suo, aeiovno suo, potrošno oPimočje — 
aoniace m inozemsko, transpone, terenske m pod
nebne razmere. V zvezi s širšo lokacijo utemeljili 
ludi ožjo lokacijo gleae na tehnološki proces, do
voz, oavoz, možnost razširitve in preureditve, pre
skrbe z vodo, komunalne naprave in pooobno.

3) Obrazložili zmogliivosl in tehnološki proces 
proizvodnje, s podatki o stanju in razvoju gradnje 
investicijskega objekla, z analizo o maksimalni 
možnosti povečanja zmogljivosti v mejah obsto
ječih investicijskih objektov, o približnem, številu 
delavcev na obstoječem in nameravanem investi
cijskem objektu, o rokih za graditev in o etapnem 
izročanju v obral novih zmogljivosti, času in od
stotku izkoriščanja zmogljivosti, z opisom in na
črtom (shemo) obstoječega in nameravanega osnov
nega proizvajalnega procesa, o namembi in pro
izvajalnih stroških glavnega asortimenta in drugih 
produktov, o proizvodnem in drugem sodelovanju 
z drugimi podjetji in o neposredni povezanosti in
vesticijskega objekta z gradnjo drugih gospodar
skih panog in ustanov, o normativih porabe mate
riala, energije in delovne sile, kakor tudi o raz
merju med določenimi in mednarodnimi normativi, 
o pričakovanem območju razdeljevanja proizvodov 
in o obsegu potreb potrošnikov z navedbo glavnih 
trgov.

Ge se za posamezne investicijske objekte ne 
more dati vsa navedena dokumentacija, jo je tre
ba predložiti v manjšem obsegu. Podatki doku
mentacije morajo biti določeni na čim ugodnejši 
način in z zadostno točnostjo, tako da. je na nji
hovi podlagi mogoče ugotovili gospodarnost in go
spodarsko opravičenost investicijskega objekla. Po
staviti je tudi račun amortizacije investicijskega 
objekla. Za pravilnost podatkov v programu je od
govoren investitor.

3. člen
Investicijski program je dolžan sestaviti inve

stitor in ga v dveh izvodih predložiti komisiji za 
revizijo investicijskih programov.

Glede roka, v katerem mora investitor pred
ložili investicijski program, se la dogovori s ko
misijo za revizijo investicijskegih programov. Te 
roke za predložitev investicijskih programov mora 
potrdili predsednik Gospodarskega sveta Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

Investicijski program, preden se predloži ko
misiji za revizijo investicijskih programov, pregle
da in odobri svet ali samostojno poverjeništvo 
ustreznega ljudskega odbora, ki svojo odločbo 
obrazloži.

Investicijski program mora bili praviloma odo
bren v takem roku, da lahko investitor do pričetka 
planskega leta izdela idejni in glavni projekt z vso 
potrebno dokumentacijo.

II. Organizacija in delo komisije za revizijo 

investicijskih programov

4. člen
Komisijo za revizijo investicijskih programov 

pri Gospodarskem svetu Istrskega okrožnega ljud

skega odbora sestavljajo: predsednik komisije, taj
nik komisije, zastopnik uprave za plan, zastopnik 
sveta za gradnje, komunalne zadeve in promet.

Predsednika in člane komisije imenuje pred
sednik Gospodarskega sveta Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

Član komisije je tudi zastopnik tistega sveta 
oziroma poverjeništvo okrožnega oziroma okrajne
ga ljudskega odbora, v katerega delovno področ
je spada investicijsko delo, katerega program se 
obravnava v komisiji. Zastopnika imenuje pred
sednik sveta oziroma poverjenik.

Tekoče zadeve komisije vodi tajnik komisije, 
kateremu se za vodstvo administracije dodeli po
trebna pomoč, v kolikor administracijo komisije 
ne more vršiti okrožno poverjeništvo za gradnje.

5. člen
Predsednik komisije imenuje za vsak investi

cijski program, posebej, glede na njegovo vrsto 
in značaj, po enega ali več poročevalcev —  stro
kovnih svetovalcev.

Poročevalec mora po vsestranski proučitvi in
vesticijskega programa predložiti v določenem 
roku komisiji svoje kratko pismeno poročilo in 
predlog sklepov.

6. člen
Ko poročevalec prouči program, mora tajnik 

komisije v treh dneh sklicali sejo komisije, da se 
na njej investicijski program obravnava.

Na seji mora bili navzoč tudi zastopnik inve
stitorja s projektantom investicijskega programa, 
da daje potrebna pojasnila oziroma potrebne do
polnitve. Sejo vodi predsednik komisije ali nje
gov namestnik.

7. člen
Komisija za revizijo investicijskih programov 

je dolžna v teku seje vsestransko preveriti in pre
izkusili predloženi investicijski program, zlasti pa 
obravnavali:

a) ali je gradnja objekta ekonomsko opravi
čena,

b) ali je pravilno izbrana širša lokacija ob
jekta,

c) ali je povečanje zmogljivosti nujno, ali je 
potek proizvodnje ekonomičen in sodoben, ali je 
splošno proizvodno sodelovanje spravljeno v sklad, 
ali sta pravilno določeni gradbena velikost in di
namika gradnje in ali se je pri programu gledalo 
na največje možnosti varčevanja.

8. člen
O poteku seje komisije za revizijo investicij

skih prog/amov se piše zapisnik, ki ga podpišejo 
vsi člani komisije, poročevalec in zastopnik inve
stitorja.

Zapisnik mora obsegati ime komisije, kje in 
kdaj je bila seja, imena navzočih članov komisije, 
ime poročevalca, projektanta in zastopnika inve
stitorja, številko investicijskega programa, natanč
nejši opis objekta, katerega program se revidira 
in njegovo lokacijo, predloženo in odobreno skup
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no investicijsko vsoto in pa investicijsko vsoto za 
eno leto.

V zapisnik je treba poleg tega vpisati glavno 
vsebino izvajanj na seji in kočno dizpositiv odloč
be, ki jo je sprejela komisija glede istega investi
cijskega programa.

9. člen
Komisija za revizijo investicijskih programov 

odloča na sejah z večino glasov.
Ločena mnenja članov komisije se vpisujejo 

v zapisnik.

10. člen

Pismene odločbe komisije za revizijo investi
cijskih programov morajo obsegati:

1) ime komisije, kraj in datum odločbe, števil
ko in opis investicijskega objekta, katerega inve
sticijski programi se revidira, njegovo širšo loka
cijo in ime investitorja.

2) dispozitiv odločbe;
3) obrazložitev odločbe;
4) pouk o pravici do pritožbe.
V obrazložitvi odločbe, je treba kratko in jas

no podati dejanske okoliščine, na podlagi katerih 
je komisija izdala svojo odločbo.

Pismeni odpravek odločbe podpišeta predsed
nik in tajnik komisije.

11. člen

Pritožba zoper odločbo komisije za revizijo 
investicijskih programov se poda v roku 8 dni na 
predsednika Gospodarskega sveta Istrskega okro
žnega ljudskega odbora, vloži pa se pri komisiji 
za revizijo investicijskih programlov.

Predsednik komisije mora pritožbo z vsemi 
opisi najpozneje v treh dneh predložiti v odločitev 
predsedniku gospodarskega sveta. Po potrebi la
hko predsednik komisije ali komisija da glede na 
izvajanje pritožbe še svoje posebno poročilo.

12. člen <

Če predsednik Gospodarskega sveta spozna, 
da je pritožba utemeljena, lahko razveljavi odločbo 
komisije za revizijo investicijskih programov in vr
ne zadevo v ponovno reševanje ali pa jo s svojo 
odločbo spremeni1. Če spozna, da je pritožba ne
utemeljena, jo zavrže.

13. člen

Ko se o zadevi odloči na drugi stopnji, se ves 
spis vrne komisiji za revizijo investicijskih pro
gramov.

Komisija za revizijo investicijskih programov 
obdrži en izvod odobrenega programa, drugi iz
vod pa opremi s klavzulo o opravljeni reviziji in 
ga vrne investitorju preko sveta oziroma pover
jeništva.

Če se investicijski program ne odobri, se vsi 
izvodi programa vrnejo investitorju.

14. člen

Na podlagi investicijskega programa, ki ga je 
odobrila komisija za revizijo programov, lahko za

čne investitor z izdelavo projektne naloge in pro
jekta.

15. člen

Ta pravilnik velja takoj.

Koper, 'dne 28. novembra 1951.I t
v-i .i.. I

Za predsednika Gospodarskega sveta IOLO: 

Vanja Vranjioan 1. r. '

Objave

Cone I I I  258/3
ODLOČBA.

V zadružnem registru tukajšnjega sodišča se pri »Kmetij
ski obdelovalni- zadrugi v Šm arjah z o j.« dovoljuje vpis na
slednjih sprememb:

Dan vpisa: 18. 10. 1951.

Na podlaigi sklepov v zapisniku rednega občine g a zbora 
članov imenovane .zadruge z dne 20. februarja 1951 se vpiše: 

Novi člani upravnega odbora so:
Germanie Avguist od Josipa iz Šmarij 18, predsednik, 
Markežič Aleksander iz Šmarij 26, tajnik,
Prodan Anton pok. Antona iz Šm arij 184> blagajnik, 
Prodan Rudolf pok. Antona iz Nigrajana,
Kocjančič Franc pok. Ivana iz Šm arij, 117,

G rahonja Jožef pok. Antona iz Križišča,
Babuder Željko od Rudolfa iz Šm arij 74, člani ter 
namestnika:
Pribac Ernest iin 
Mankežič Jakob.

Vpiše se polog bilance za leto 1950.

Izhrišejo ise pa  naislednjii č lani upravnega odbora:
Markežič Em il, .predsednik,
Pribac Pavel, tajn ik ,

Markežič Aleksander, Vesnaver Josi/p, H rvatin  Anton, Pro

dan Em il, Prodan Palm ira, Vesnatveir Karmela, Stranščak Jo 
sip, član i ter 

namestnika :

Pribac Anton in Markežič Naizarij.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 1. oktobra 1951

Cons I I I  282/2

V  zadružnem registru tuk. sodišča se pri Km etijski obde
lovaln i zadirugi »Partizan« v Šaredu z. z o. z. dovoljuje vpis 
naslednjih sprememb:

Dan vpisa 18. 10. 1951.

Na podlagi sklepov rednega obč. zibora članov imenovane 
zadruge z dne 29. 4. 1951. se vpiše:

Novi člani upravnega odbora so:
Jerm an Narciz od Ivane iz Sv. Jakoba 183, in 
Karlovič Elda od Jožefa iz G olibrib  136, člana.
Vpiše se polog bilanca za 1. 1950.

Izbrišejo se pa tile č lan i upravnega odbora:
Muženiič Anton pok. Antona,
Kocjančič M arijan od Rudolfa,
Podreka Anton pok. Antona, člani ter 
namestnika Kocjančič Peter in  
Jerm an Marian.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 1. oktobra 1951.

Cons I I I  243/3

V zadružnem registru tuk. sodišča se pri Cooperativa agri
cola di produzione Ancarano con g. 1. s sedežem v Ankaranu 
dovoilju je vpiis naslednjih sprememb:

Dan vpisa: 18. 10. 1951.

Na podlaigi sklepov v zapisniku rednega občnega zbora 

članov imenovane zadruge z dne 2. aprila 1951 se vpiše:
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Upravni odbor sestoji iz 5 do 10 članov vključno pred
sednika, podpredsednika im blagajnika.

Novi člani upravnega odbora so:

Suber A lb in  pok. Andreja iz Ankarana 88, podpredsednik, 
Kocijančič Jože pok. Jakoba iz Ankarana 106,
Ju rin č ič  M arjan od Antona iz Ankarana 92,

Vilžentin Božo-Nadal od Antona iz Ankarana 7, člani ter 
namestnika:
Saul Angel in 
Maršič Roman.

. Vpiše se polog bilance za leto 1950.

Izbrišejo se pa naslednji č lan i upravnega odbora: 
Visentin Constantino d i Matteo, Ankaran, 'tajnik,
Apollonio Giacomo, Ankaran, član ter 
namestnika:

Suber A lbino in Jurinč ič  Mario.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 1. oktobra 1951.

Soc 49/4

V družbenem registru se pri »Oriemt-tabak« veletrgovina 
s tobakom in  tobačnim i izdelki, delniška družba —  Com
mercio di tabacco e m anufatti di tabacco, Società per azioni
— iz Kopra dovoljuje vpis naslednjih sprememb:

Dan vpisa:

Na podlagi zapisnika druge redne skupščine delničarjev 
imenovane družbe z dne 24. ju n ija  1950 se vpiše:

Prenos sedeža družbe iz  Kopira v Piran.
Novi člani upravnega sveta in nadzorništva:
Gruden Angel pok. Andreja, predsednik upravnega sveta, 
Vatovec Ernest pok. Ivana, član upravnega sveta,

Petaroš Maitija pok. Matije, namestnik člana nadzorništva in 
Markezič M irko od Antona, uradnik iz P irana, ravnatelj 

družbe s pravico do zastopanja in podpisovanja v okviru čl. 35 
družbenih pravil.

Vpiše se polog bilance za leto 1949.
Izbrišejo se pa:
Grobovšek M artin  od Antona, predsednik upravnega sveta, 
Smerkolj Stojan, član upravnega sveta,
Kokalj M artin  od Jakoba, namestnik člana nadzorništva in 
Pieri-Pirec V iktor pok. Leopolda, ravnatelj.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru

Cons I I I  268/2

V zadružnem registru tiuk. sodišča se pri Kmečki obdelo
valn i zadrugi z o. z. »Rdeča zvezda« v Pom janu dovoljuje vpis 

naslednjih sprememb:
Dan vpisa: 25. 10. 1951.
Na podlagi sklepov v zapisniku rednega obč. zbora članov 

imenovane zadruge od 24. 3. 1951 se vpiše:
Novi člani upravnega odbora so:
Peroša Franc -pok. Ivana iz Pom jana 29, predsednik, 
Benčič Lazar od Antona iz Flegi 14, podpredsednik,
D ilica Anton pok. Antona iz D ilic i 3,

Benčič Franc pok. Jožefa iz Pom jana 13,
Benčič Francka od Jožefa iz Flegi 14,
Zupančič Ivan  pok. M atija  iz Flegi 3, člani.
Vpiše se polog bilance za 1. 1950.
Izbrišejo se naslednji člani upravnega odbora:
Diliica Anton, predsednik,
Benčič Lazar, blagajnik,
D ilica Anton od Antona iz Flegi 2,

Zupančič Franc, člani ter 
namestnika:
Peroša Franc in 

Kozlovič Ivan.

Okrožno ljuidsko sodišče v Kopru 

dne 11. oktobra 1951.

Cons I I I  289/(2

V zadružnem registru tuk. sodišča se pri Km etijsk i obde

lovalni zadrugi »22. december« z o. z. v Marezigah .dovoljuje 
vpis naslednjih sprememb:

D an  vpisa: 25. 10. 1951.
Na podlagi sklepov v zapisniku rednega občnega zbora 

članov imenovane zadruge z dne 3, marca 1951 se vpiše:

Novi člani upravnega odbora so:
Stok Ivan  pok. Ivana iz Krm ci 57, predsednik,

Belič Angel pok. Antona iz B ržani 89, podpredsednik, 
Lovrečič Srečko od Josipa, podpredsednik,
Koren V iktor od Lazarja iz Brnetiči 44, člani.
Vpiše se polog bilance za leto 1950.

Izbrišejo se pa  naslednji člani upravnega odbora:
Bandi Marjo pok. Urše, predsednik,

Lovre ič Srečko od Josipa, podpredsednik,
Stok A lojz od Antona in

Sabadin M iranda od Stefana, člani ter
namestnika:

Stok Erm in ij in Beržan Viktor.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 11. oktobra 1951,

NASLEDN JE OSEBE SO IZG U B ILE  OSEBNE IZK A ZN IC E  IN  

J IH  PRO G LA ŠA JO  ZA  NEVELJAVNE.

1. GRBAC Maria od Jožefa in Pugliese Marie roj. 14. 9. 1930 
v Izoli, sedaj stanujoča v Izoli ul. Besenghi štev. 24. Stev. oseb
ne izkaznice je 26672/3672, izdana v Izoli dne 31. 1. 1950.

2. G R IV IC IC H  Gioconda od Aleksandra in pok. Bacicchi 
Marie-Antonie roj. 20. 9. 1906 v Poli, gosipodihja, stanujoča v 
P iranu Calle Aquilea štev. 1. Stev. os. izkaznice je 43323/3373, 
izdana od M LO P iran dne 7. 4. 1951.

3. LANTIER Silva od Marij-a in B rosich . Stelie roj. 21. 7. 
1932 v Potorožu, učiteljica, stanujoča v  Portorožu Beli K riž 
štev. 54. Stev. osetone izkaznice je 45043/605, izdana od M LO  
Portorož dne 6. 3. 1950.

4. PERENTIN  Lucio od Alojza iin Fonda Ane roj. 20. 5. 1932 
v Izoli, istotam stanujoč v ul. V iario štev. 3, delavec. Stev. oseb
ne izkaznice je 28130/5171 iizdana od. M LO Izola dne 1. I II . 1950.

5 ŠK ABAR Rud i od Rudolfa in pok. M ljač Helene1 rojene 
11.. 7. 1924 v Lokvi okraj Sežana, delavec, sedaj stanujoč v 
Ankaranu, podjetje »GRADIS«. Stev. izkaznice je 54662/1341, 
izdana od KLO  Škofije dne 2. 6. 1951.

.6. G O N JA Č  Nerin polk. .Jožefa iin .polk. Kocjančič Ane roj. 
31. 8. 1924 v Manžanu, kmet, istanujoč v Manžanu štev. 42 K LO  
Kampel Salara. Setv. osebne izkaznice je 29808/58, izdana od 
KLO  Kamipel Salara dne 20. 12. 1949.

7. V ILH A R  Srečko od pok. Franca in pok. Vrtovec Karo
line roj. 7. 4. 1919, stanujoč v S trunjanu štev. 4. Stev. (aseibne) 
izkaznice je 31151/4741, izdana od K LO  Koper dne 21. 12. 1950..

8. V ILH A R  roj. Gabrije lčič Stanka iroj. 12. 9. 1920 v Gorici, 
Stanujoča v  S trunjanu štev. 4. Stev. izkaznice je 48672/330, iz-l 

dana od K LO  S trunjan dne 23. 2. 1950.

9. SURIAN  Narina od Rudolfa in Dequel Giovanne rojena'
25. 6. 1927 v Kopru, stanujoča v Kopru ulica Bassegio številka) 
1224, izgubila osebno izkaznico štev. 34191 izdano od M LO Ko

per dne 31. 10. 1949.

10. BERTOK Oskar od Jožefa in Kuret Antonije roj. 7. 6. 
1909 v Bertokih, stanujoč istotalm na štev. 75, izgubil osebno 

izkaznico štev. 52087/87 izdana od K L O  Bertoki dne 23. 12. 1949.

11. JERM A N  Lucijan od Avgusta in Markežič Rože roj.
27. 5. 1931 v G lem u KLO  Boršt, sedaj stanujoč v G lemu šitev.
1, izgubil osebno izkaznico štev. 20096/96 izdana od KLO  Boršt 

dne 8. 2. 1951.

12. B ILO SLA V O  L ina  od pok. Ivana in  Filipac Marije roj.
23. 9. 1923 v Gom ila okraj Buje, 'sedaj stanujoča v Kopru ulica
S. Abate štev. 2. Stev. osebne izkaznice je  67539/289, izdana! 
od K LO  Marušiči okraj Buje, dne 27. 12. 1949.

13. RAVBER Albert od pok. Antona in poik. Erm inije 
Bole roj. 3. 4. 1906 v Komnu okraj Sežana, isedaj stanujoč v 
Kopru —  Zusterna štev. 44. Stev. osebne izkaznice je 36274/3821, 
izdana od M LO Koper dne 20. 2. 1950.

14. SAMEC Jožef od Jožefa in Tomažič Frančiške rojen
4. 8. 1904 v Zapuže Ajdovščina, sedaj stanujoč v Kopru ulica 
Belvedere 1. Stev. osebne izkaznice je 31207/482, izdana od 
MLO Koper meseca marca 1951.

15. GORTAN Ugo od Josipa in Barle Marije roj. 7. 2. 1922 
v Prestranku, okraj Postojna, sedaj istanujoč v Škocjanu pri 
Kopru. Stev. osebne Izkaznice je 53221/868, izdana od K LO  Sv. 
Tomaž Bertoki dne 24. 3. 1950.

16. ZANELLA Evgenio od Ivana in pok. Katarine Ricobon, 

roj, 3, 9. 1903 v Kopru, sedaj stanujoč-v Kopru P. Maggiore

štev. 1022. 
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17. A N G EL IN I Luig i od Angele in Vascotto Antonije roj.
2. 2. 1906 v Kopru, sedaj stanujoč v Semedeli štev. 136. Stev..? 
osebne izkaznice je 47363/213, izdana od KLO  Semedela dne 
28. 12. 1949.

18. PUCER Jordan od pok, M ihaela iv  V iler Rože roj. 3. 2, 
1932 v Noivi Vasi, istotapi stanujoč na  štev, 27. Stev1. osebne: 
izkaznice je 34026/1986, izdana od M LO Koper dne 29. 9. 1949.

A. GORTAN Hugo od Jožefa Trn Berle Marije raj. 7. 2. 1922 
v Prestranku, učitelj, s prebivališčem v Škocjanu štev. 2, okraj 
Koper, je izgubil orožni list št. 650, izdan od tuk. poverjeništva 
dne 6. 9. 1951 za lovsko puško dvocevko, kal. 12, številka 
orožja 110892.

S K L E P

Na predlog BOŽIC  Miroslava pok. Ivana, kmeta iz Socerba 
št. 25/7 se uvede postopek, da-.se njegov brat BOŽIC  Ivan pok. 
Ivane roj. M ihalič, roj. 19. X II . 1915 v  Socerbu št. 7, nazadnje 
stanujoč v Socerbu št. 7, kmet, samski, — proglasi za mrtvega.

Vsakdo, kdor b i kaj vedel o pogrešanemu Božič Ivanu, se 
poziva, da to takoj jav i temu sodišču ali pa njegovemu skrb

niku Božič M iroslavu iz  Soiceribe št. 25 in to najkasneje do 
20. I. 1952. Ce se pogrešani v tem roku ne bo javil, bo sodišče 
izdalo sklep, da se Božič Ivan proglasi -za mrtvega.

Okrajno ljudsko sodišče 

Koper, dne 16. oktobra 1951.

S K L E P

Na predlog G R IZO N IC  Darka od Franca kmeta iz Ga- 
žona št. 13 se uvede postopek, da se njegov pogrešani oče G R I
ZONIC  Franc pok. Ivana in Mihaele roj. Babič, roj. dne 12. X . 
1907 v Gažanu, kmet, poročen, nazadnje stanujoč v Gažonu 
št. 13 —• proglasi za mrtvega.

Kdorkoli bi vedel kaj o pogrešanemu Grižonič Francu, zila- 
sti o tem kje se nahaja, se poziva, da to javi sodišču ali postav
ljenemu skrbniku njegovemu sinu G rižonič Darku iz G alona 
št. 13 in to najikasmeje do 20. I. 1952. Ce se v tem roku: pogrešani 

Grižonič Franc ne bo jav il oz. ne bo o njem nobene vesti, se 
bo Grižonič Franc po tem roku proglasil za mrtvega.

Okrajno ljiudsko sodišče ' i

Koper, dne 16. oktobra 1951.

S K L E P

Na predlog G REG O R IČ  Marije roj. Vuk iz  Gažona št. 60/78, 
se za njenega pogrešanega moža G REG O R IČ  Pavla pok. Ivana 
roj. 14. 10. 1913 v Gažonu, kmeta nazadnje stanujočega v Ga
žanu št. 60/78 uvede postopek za proglasitev mrtvim .

Gregorič Pavel se paziva, -da se na jkasne je 'do  8. II. 1952', 
oglasi pri >tuk. sodišču, pozivajo pa se tudi drugi, da obvestijo 
sodišče o tem, če je komu kaj znano, kje ise imenovani Gregorič 
Pavel nahaja in <to do iistega časa; .lahko io  jav ijo  tudi postav
ljenemu 'Skrbniku Gombač Daniilu, tuik. sodnem uslužbencu. 
Ce do lega roka o Gregorič Pavlu .ne bo nobenega glasu, bo 
sodišče izdalo sklep, s katerim  ise bo proglasil za mrtvega.

Okrajno ljiudsko sodišče 

Koper, dne 8. novembra 1951.

Cons I I I  283/2
O D L O Č B A

V zadružnem registru tuk. sodišča se pri Km etijsk i obdelo
valn i zadrugi »9. m aj« z o. z. v Vanganelu dovoljuje vpis na? 
s lednjih sprememb:

Dan vpisa: 31. 10. 1951.

Na podlagi sklepov v zapisniku obč. zbora članov nmeno- 
vane zadruge z dne 17. 2. 1951 se vpiše:

Novi člani upravnega odbora so:
Hrvatin  Karel pok. Josipa iz Bonini 23, in O livo Vergilij 

od Ubalda iz Ubalda 2, člana ter
namestnika:

Muženič Aldo od Rudolfa in
Gonjač M ilko pok. Aratona.
Vpiše se .polog bilance za 1. 1950.
Izbrišejo se tile člani upravnega odbora;

Gunjač M ilko in
Babič Am alija, člana ter nainestnika 
Krmac Em il in
Babič Angel. ' r'

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 26. oktobra 1951.

Cons I I I  204/5
ODL OČBA

V zadružnem ragisitru tuk. sodišča se pri Kmečki obdelo
valn i zadrugi o omejenim  jamstvom v Pučah dovoljuje vpis 
naslednjih sprememb:

Dan vpisa: 30 10. 1951.
Na podlagi sklepov v zapisniku obč. zbora od 4. 3. 1951' 

članov imenovane zadruge se vpiše: Novi člani upravnega od
bora so:

1. Pribac F lorjan  od Jožefa iz Puč 4, predsednik,
2. Nemac Gabrije l pok. Ivana iz Koštabone .79, podpred

sednik,
3. Bonača Ludv ik  od Jožefa iz Puč 17, b lagajnik,
4. H rvatin  Jožef od Ivana iz Koštabone 83,
5. Ražman Andrej pok. Ivana iz Koštabone 15,
6. Ambrožič Mateij pok. Ivana iiz Puč 34,
7. D ilič  Jožef pok. Mateja iz Košitalbone 68,
8. Pucer M arjan od Antona iz Puč 12,
9. H rvatin  Jožef pok. Andreja iiz Puč 4 in

10. Gombač Em il pak. Jožefa iz Koštabone 5 —  člani. 

Vpiše se polog bilance za 1. 1950.
Izbrišejo se naslednji člani 'upravnega odbora:
Benčič Valerij, predsednik,
Baruca Jožef, podpredsednik,
Pribac Jožef, blagajnik,
H rvatin  Ivan,

Delosto Jožef, '
Pribac Florjan,
Baruca Anton,
Baruca Jožef, Pucer Peter,
Ražman Jožef, člani ter namestnika:

Voler Ivan in  
Nemac Jožef.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru

dne 26. oktobra 1951.

Cons I I I  224/4

O D L O Č B A

V zadružnem registru tak. sodišča se pri Km etijski zadrugi 
z o. z. v Pobegih dovoljuje vpis naslednjih sprememb:

Dan vpisa: 7.. 11. 1951.
Na podlagi sklepov v zapisniku rednega občnega zbora 

članov imenovane zadruge z dne 18. marca 1951 sie vpiše:
Novi č lan  upravnega odbora je Valentič Benjam in pok. 

Ivana iz Cežarjev 58, a namestnika članov uprav, odbora sta: 

Vatovec .Lazar pok. Josipa in 
Z idarič Em il od Avguština.
Vpiše se polog bilance za leto 1950.

Izbrišejo se:
član upravnega odbora Vatovec .Silvij od Natala ter 
namestnika:
Bordon Ernest in  Bertok Nazarij.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 2. novembra 1951.

Conis I I I  265/3
O D L O Č B A

V zadružnem regisitru itega sodišča se p r i Km etijski za 
drugi z o. z. v Koštaboni dovoljuje vpis naslednjih sprememb:

Dan vpisa: 23. novembra 1951.
Na podlagi sklepov v  zapisniku rednega občnega zbora 

članov imenovane zadruge z dne 3. jun ija  1951 .se vpiše:
Novi član i upravnega odbora so:
Pucer Peter pok. Andreja, Puče št.. 45 —  podpredsednik. 
Baruca Anton pok. Ivana, Koštabona št. 74,

V iler Andrej pok. Antona, Koštabona št. 60,
Brec M arij od Andreja, Breči št. 3 —  član i ter 
namestnika:
Zadnik Just od Jožefa in - 

Mohorčič Josip od Josipa,
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Vpiše ,se poilog bilance za leto 1950.
Izbrišejo se pa naslednji člani upravnega odbora: 
Mohorčič Josip od Josipa —  /podpredsednik,
Brec Jože ad Antona,
G rižon Jožef od Ivana,
V iler K arol pok. Josipa — člani in 
namestnika:
Brec M arij in M iklavčič Anton.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 22. novembra 1951.

Cons I I I  24*1,2
O D L O Č B A

V zadružnem registru tuk. sodišča se pri Km etijski obdelo
va ln i zadrugi z o. j. Krog dovoljuje vpis naslednjih sprememb. 

Dan vpisa: 23. novembra 1951.

Na podlagi sklepov v zapisniku rednega občnega zbora čla
nov imenovane zadruge z dne 8. aprila 1950 se vpiše;

Novi člani upravnega odbora so:
V iler Guido od Rudolfa, Krog 124 — predsednik,
R iter Josip pok. Jožefa, Križišče 115 — podpredsednik, 
M ahnič M atija  pok. Antona, Gorg 85,
Pavlič Anton od Dom inika, Casrtignol 64,
Korenika Anton pok. Antona, Castignol 128,
Sergaš Franc od Franca, Castignol 56,
Jurjev ič  Ivan pok. Ivana, Sv. Peter 93 —  člani ter 
namestnika:
Vescovo D arij in 
Babič Viktor.

Vpiše se polog bilance za leto 1949.
Izbrišejo se pa naslednji člani upravnega odbora:
Guižič Peter —  predsednik,
Kastelic H inko —  tajn ik ,
V iler Guido —  blagajnik,
Umer Anton,
Korenika Robert,
Medoš Celestin in^
Lovrečič Alojz — člani.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru

dne 22. novembra 1951.

Conis I I I  248/3
O D L O Č B A

V  zadružnem registru tega sodišča se pri Kmetijski obdelo
valni zadrugi z o. j. Krog dovoljuje vpis naslednjih sprememb: 

Dan vpisa,: 23. novembra 1951.

Na podlagi sklepov v zapisniku rednega občnega zbora 

članov 'imenovane zadruge z dne 15. ajpriila 1951 se vpiše:
Novi član i upravnega odbora so-:
R ihter Celestin od Jožefa, Križišče 115 — predsednik, 
Priibac Jožef pok. Andreja, Krog —  blagajnik,
Baruca Jožef od Jožefa, Košitalbona 10,
Benčič Valerij od Josipa, Krog,
Vileir Ivan pok. Ivana, Koštabona 34 — člani.
Vpiše se polog bilance za leto 1950.
Izbrišejo se pa naslednji član i upravnega odbora:
V iler Guido —  predsednik,
R ihter Josip —  podpredsednik,
M ahnič Matija,
Korenilka Anton,
Jurjev ič  Ivan —  član i ter 
namestnika:
Vescovo D arij in Babič Viktor.

Okrožno ljudsko sodišče v Kotpru 

dne 22. novembra 1951.

Conis I I I  244/3
O D L O Č B A

V zadružnem registru tega sodišča se p r i Km etijski obdelo
valn i zadrugi z o. z. Babiči dovoljuje vpis naslednjih sprememb: 

Dan vpisa: 23. novembra 1951.
Na podlagi sklepov v zapisniku rednega občnega zbora č'.a- 

nov imenovane zadruge z dne 4. marca 1951 se vpiše:
Ime zadruga: Kmetijska obdelovalna zadruga »Bodočnost« 

zadruga z omejeno zavezo.
Novi člani upravnega odbora so:
Umer Ivan od Franca, Koper, V ia Armata 7 — predsodiiik, 
Umer Franc od Ivana, Rojci št. J.67 —  podpredsednik. 
Koren Lado od Antona, Babiči št. 202,
Babič Marijo od Antona, Babiči št. 195 —  člana ter 
namestnika:
Belič Ernest in 
Koren Slobodan.
Vpiše se polog bilance za leto 1950.
Izbrišejo se pa naslednji člani upravnega odbora:
Babič M arij od Antona —  predsednik,
Marancina M arij pok. Ivana —  podpredsednik,
Belič Ernest —  blagajnik,
Koren Franc pok. Antona,
Babič Anton od Antona,
Babič Anton pok. Josipa, člani ter 
namestnika:
Umer Guido in Babič Vilko.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 22. novembra 1951.
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V S E B I N A :
O D LO K I ISTRSKEGA OK RO ŽN EG A  LJU DSK EG A  ODBORA
104. Odlok o spremembi in  dopoln itv i odloka o prekrških.
105. Odlok o finančn ih  prekrških.
106. Odlok o lovu.
107. Odlok o obvezni p r ijav i na lezljiv ih  bolezni in  o ukrepih

za preprečevanje in zatiranje nalezljiv ih bolezni.
108. Odlok o drugi dopolnitvi odloka o ustanovitvi in pristoj

nosti javnega tožilstva za Istrsko okrožje.
109. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odpravi agrar

n ih  kom isij ter o prepovedi «postavljan ja odpravljenih 
agrarnih odnosov kolonaita in polovičarstva.

110. Odlok o dxugi dopolnitvi odloka o prejem kih oiseto v de
lovnem in  uslužbenskem razmerju in učencev v gospo
darstvu.

111. Odlok o d rug i dopolnitvi odloka o davkih.
112. Odlok o drugi dopoln itv i odloka o vzdrževanju stano-
5 *  vanjsk ih poslopij.
113. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvajan ju pro

računa.
114. Odlok o dela prostih dnevih.
115. Odlok o dopoln itv i odloka o proglasitvi gradnje hrvatske

gimnazije v  B ujah za občekoristno delo.

Odloki
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

104
Na podlagi ukaza komandanta Odreda JÀ na 

STO  z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA 

O PREKRŠKIH

Odlok o prekrških z dne 18. julija 1949 (Urad
ni ilist ši. 3-19/49) s spremembo z dne 17. septem
bra 1951 (Uradni list št. 11-76/51) se spremeni in 
dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo 
glasi:

ODLOK O  PREKRŠKIH

P r v i  del  

MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE
I. p o g'1 a v j e 

Temeljne določbe

1. člen
1) Prekrški so kršitve pravnih predpisov, za 

katere so z odlokom, odredbo ali pravilnikom 
predpisane upravne kazni in varstveni ukrepi.

2) Upravne kazni in varstvene ukrepe izrekajo 
organi ljudskih odborov, ki jih določa ta odlok.

2. člen
1) Prekršek se sme kaznovati samo takrat, če 

je bil z odlokom, odredbo ali pravilnikom določen 
in če je bila zanj predpisana kazen, še preden je 
bil storjen.

2) Če Se po storjenem prekršku spremeni pred
pis, ki se nanaša nanj, se uporabi milejši predpis.

3. člen
Predpisi o prekrških se lahko izdajajo:
a) z odloki ljudskih odborov;
b) z odredbamii im pravilniki Izvršilnega Odbo

ra Istrskega okrožnega ljudskega odbora;
c) z odredbamii in pravilniki svetov Istrskega 

okrožnega ljudskega odbora na podlagi poseb
nega pooblastila, ki jim ga daje odlok Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

4. člen
1) Organi iz prednjega člena smejo predpiso

vati upravne kazni in varstvene ukrepe samo za 
kršitev predpisov, ki jih sami izdajo v mejah svoje 
pristojnosti, določene z odloki Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora in drugimi splošnimi predpisi.

2) Organ, ki ima pravico predpisovati upravne 
kazni in varstvene ukrepe, ne sme te pravice pre
nesti na 'nižje organe.

5. člen
Predpisi o prekrških veljajo v območju ljud

skega odbora oziroma sveta, ki jih je izdal.

6. člen
1) Za prekrške se sme predpisati denarna ka

zen in kazen zapora.
2) Za posamezen prekršek se lahko predpiše 

denarna kazen ali kazen zapora ali pa obe skupaj
3) Kjer ta odlok tako določa (34. člen), se sme 

storilec prekrška namesto s predpisano denarno 
kaznijo ali z zaporom kaznovati z ukorom.

7. člen
1) Ne sme se predpisati manjša denarna ka

zen kot 20 dinarjev in ne večja kot 10.000 dinarjev.
2) Za devizne, davčne in druge prekrške, stor

jene zaradi materialne koristi, se lahko z odlokom
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Istrskega okrožnega ljudskega odbora .predpiše 
tudi večja denarna kazen kot 10.000 dinarjev ali 
pa denarna kazen, ki sozarmerno ali kako drugače 
ustreza dani podlagi.

3) Za prekrške, ki jih storijo pravne osebe, se 
lahko z odlokom Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora predpiše večja denarna kazen kot 10.000 
dinarjev.

8. člen
1) Denarno kazen smejo predpisovati:
a) krajevni ljudski odbori do 1.000 dinarjev;
b) mestni ljudski odbori do 3.000 dinarjev;
c) okrajni ljudski odbori do 5.000 dinarjev;
d) sveti Istrskega okrožnega ljudskega odbora 

do 8.000 dinarjev;
e) Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske

ga odbora do 10.000 dinarjev;
f) Istrski okrožni ljudski odbor v mejah, ki jih 

določa 7. člen tega odloka.

9. člen
1) Denarne kazni, ki se plačajo za prekrške, se 

stekajo v sklad za socialne ustanove, ki se usta
novi pri Svetu za zdravstvo in socialno skrbstvo 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

2) Predpise o tem skladu in o uporabi njego
vih sredstev izda Izvršilni odbor Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

10. člen
1) Kazen zapora se sme predpisati samo z od

lokom Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
2) Kazen zapora ne sme biti krajša kot šest ur 

in ne daljša kot trideset dni, če ta odlok drugače 
ne določa (28. in 37. člen).

11. člen
1) Z odlokom Istrskega okrožnega ljudskega 

odbora se lahko predpiše poleg kazni zapora ali 
denarne kazni kot varstveni ukrep tudi odvzetje 
predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek, pri
dobljeni s prekrškom ali so nastali s prekrškom.

2) Z odlokom Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora se lahko predpišejo tudi drugi varstveni 
ukrepi.

12. člen
1) Prekršek je 'lahko izvršen s storitvijo ali z 

opustitvijo.
2) Prekršek je storjen z opustitvijo, če je sto

rilec opustil dejanje, ki bi ga bil moral storiti.

13. člen
Prekršek je storjen takrat, ko je storilec delal 

ali bi bil moral delati, ne glede na to, kdaj je na
stala posledica.

14. člen
Prekršek je storjen na kraju, kjer je storilec 

delal ali bi bil moral delati, kolikor ni s tem odlo
kom (drugi odstavek 15. člena) ali s predpisom o 
prekršku določeno drugače.

15. člen
1) Prekršek se kaznuje samo takrat, kadar je 

bil stojen na ozemlju Isirskega okrožja, razen če

je z odlokom Istrskega okrožnega ljudskega od
bora predpisano drugače.

2) Prekršek je storjen na ozemlju Istrskega 
okrožja, če je storilec tu delal ali bi bil moral 
delati ali pa če je tu nastala posledica.

3) Predpisi, o prekrških, ki veljajo v vsem Istr
skem, okrožju, se uporabijo proti vsakomur, kdor 
stori prekršek zunaj njegovega ozemlja na domači 
ladji.

II. p o g l a v j e  
Odgovornost in kaznovanje za prekrške

16. člen
1) Ni odgovoren za prekršek, kdor ga stori v 

trajni ali začasni duševni bolezni ali začasni du
ševni motnji ali duševni zaostalosti, če se zaradi 
takega stanja ni mogel zavedati pomena svojega 
dejanja oziroma opustitve ali če ni mogel imeti v 
oblasti svojega ravnanja.

2) Če je bil prekršek storjen v pijanosti, to ne 
izključuje odgovornosti storilca.

17. člen
1) Nii odgovoren za prekršek, kdor še ni bil 

star štirinajst let, ko ga je storil.
2) Če takšen mladoletnik stori prekršek, se na 

to opozorijo njegovi starši oziroma skrbnik, da 
uporabijo vzgojne ukrepe.

18. člen
1) Organ, ki je pristojen za postopek, lahko 

glede na naravo prekrška in osebne lastnosti mla
doletnika, ki je že star štirinajst let, odloči, da se 
postopek zoper njega ustavi, in ga samo opomni, 
na) v prihodnje ne dela več prekrškov. V takem 
primeru opozori pristojni organ na to mladoletni
kove starše oziroma skrbnika in šolo, kjer se mla
doletnik šola, da uporabijo vzgojne in disciplinske 
ukrepe.

2) Z zaporom se sme tak mladoletnik kazno
vati samo izjemoma, Če se ugotovi, da je glede 
na naravo prekrška in osebne lastnosti mladolet
nika treba uporabiti to kazen.

19. člen
S predpisi o prekrških se lahko odredi, da se 

starši oziroma skrbnik mladoletnika, ki stori tak 
prekršek, kaznujejo z denarno kaznijo, če so za
nemarili svojo dolžnost in niso zanj skrbeli.

20. člen
Za odgovornost zadostuje malomarnost storil

ca, razen če ni s predpisom o prekršku določeno, 
da se kaznuje samo za naklep.

. 21. člen
1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek, če je 

to določeno s predpisom o prekršku.
2) Pravna oseba se sme kaznovati za prekršek 

samo takrat, kadar je storil prekršek njen usluž
benec ali predstavnik, ki je delal v njenem imenu, 
ali takrat, kadar je bilo opuščeno dejanje, ki bi 
ga bila pravna oseba morala storiti.

3) Zoper pravno osebo se sme izreči kol uprav
na kazen samo denarna kazen in pa samo tisti 
predpisani varstveni ukrepi, ki se dajo zonjo upo
rabiti.

4) S 
tudi pred 
ki je sto 
ali ko je
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4) S predpisano upravno kaznijo se kaznuje 
tudi predstavnik oziroma uslužbenec pravne oôebe, 
ki je storil prekršek, ko je delal v njenem imenu 
ali ko je opustil dejanje, ki bi ga moral storiti.

5) S predpisom o prekršku se lahko določi, da 
pravna oseba solidarno odgovarja za denarno ka
zen, s katero se kaznuje njen predstavnik ali usluž
benec, razen če je tudi sama kaznovana za isti 
prekršek.

22. člen
Pristojni organ sme glede na naravo prekrška 

ustavili postopek zoper storilca, če je bil prekršek 
storjen v skrajni sili ali če je bil storilec ob storitvi 
prekrška v dejanski zmoti, misleč, da so podane 
okoliščine, v katerih bi bilo njegovo dejanje (opu
stitev) dopustno, če bi bile zares podane.

23. člen
Neznanje predpisov, ki določajo prekrške, ni

kogar ne opravičuje.
24. člen

1) Kdor koga z naklepom napelje ali mu po
maga, da stori prekršek, se kaznuje, kakor da bi 
ga bil sam storil.

2) Glede na naravo prekrška 1er način in oko
liščine napeljevanja ali pomoči in glede na stop
njo odgovornosti napeljevalca ali pomagača se 
sme postopek zoper njiju ustavili.

3) Napeljevalec in pomagač se ne kaznujeta, 
če prekršek ni bil storjen.

25. člen
Za dejanje, za katero je bil storilec spoznan 

za krivega v kazenskem postopku, ne more biti 
kaznovan v upravnem kazenskem postopku.

III. P o g l a v j e  
Uporaba upravnih kazni in varstvenih ukrepov

26. člen
1) Če se izreče denarna kazen, se v odločbi o 

prekršku določi ludi rok za njeno plačilo. Ta rok 
ne sme biti krajši kol tri in ne daljši kot trideset dni, 
računajoč od dneva, ko je postala odločba o pre
kršku pravnomočna.

2) Organ, ki je izdal odločbo o prekršku na 
prvi stopnji, lahko v upravičenih primerih dovoli, da 
se denarna kazen plača v obrokih. Tedaj določi ta 
organ ludi način plačevanja in rok plačila. Ta rok 
ne sme bili daljši kol šest mesecev, če ni s poseb
nim odlokom določeno drugače.

27. člen
1) Če kaznovani ne plača denarne kazni v do

ločenem: roku, se mu spremeni v zapor.
2) Mladoletniku pod šestnajstimi Jeli se denar

na kazen ne sme spremeniti v zapor.
3) Denarna kazen se izterja prisilno samo ta

krat, kadar je to določeno s posebnim odlokom 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

4) Če kaznovana pravna oseba ne plača de
narne kazni v določenem roku, se kazen izterja 
pris'lno.

28. člen
1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se 

raçuna vsakih začetih dve slo dinarjev za en dan

zapora, vendar pa kazen zapora ne sme bili dalj
ša kot trideset dni.

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
sme biti kazen zapora, v katero se spremeni de
narna kazen, daljša kot trideset dni, če gre za pre
kršek po drugem' odstavku 7. člena tega odloka, 
za katerega je bila izrečena denarna kazen nad
20.000 dinarjev; vendar, pa v nobenem primeru ne 
sme bili daljša kol tri mesece.

3) Če je za prekršek poleg denarne kazni pred
pisana alternativno tudi kazen zapora, katere naj
večja mera je manjša kot trideset dni, ne sme niti 
zapor, v katerega se spremeni lizrečena denarna 
kazen, presegati največje mere zapora, ki je pred
pisana za la prekršek.

4) Če kaznovani plača samo del denarne kaz
ni, se mu ostanek spremeni po prejšnjih odstavkih 
v zapor.

5) Prestajanje zapora, v katerega se spremeni 
denarna kazen, preneha, če plača kaznovani še 
ostanek denarne kazni.

29. člen
Če se uporabi daljša kazen zapora kot en dan, 

se izreče na cele dneve.
30. člen

Organ, k,i izda odločbo o prekršku, odmeri 
storilcu kazen v mejah, ki jih določa predpis, s ka
terim je za ta prekršek predpisana upravna kazen. 
Pri lem upošteva vse okoliščine, ki vplivajo na od
mero večje ali manjše kazni (obteževalne in olaj
ševalne okoliščine), zlasti pa: težo storjenega pre
krška in njegove posledice, okoliščine, v katerih je 
bil prekršek storjen, in pa stopnjo odgovornosti, 
osebne razmere in obnašanje storilca po storjenem 
prekršku.

31. člen
Pri odmeri kazni je treba upoštevali ludi storil

čeve premoženjske razmere.
32. člen

Kadar ima organ, ki izreka kazen, izbiro med 
denarno kaznijo in zaporom, se izreče kazen za
pora, če ima prekršek hujše posledice ali če kaže 
na večjo stopnjo storilčeve odgovornosti. To mora 
pristojni organ utemeljiti v odločbi o prekršku.

33. člen
Organ, ki je pristojen za postopek, lahko sto

rilcu odmeri kazen pod predpisano najnižjo mero 
določene vrste kazni ali pa namesto zapora izreče 
denarno kazen, če spozna, da prekršek ni povzro
čil hujših posledic, obstojijo pa take olajševalne 
okoliščine, da se da tudi z omiljeno kaznijo doseči 
namen kaznovanja. Tako omiljena kazen pa se ne 
sme znižali pod splošno najmanjšo zakonito mero 
za listo vrsto kazni.

34. člen
Če je prekršek glede na okoliščine, v katerih 

je bil storjen, neznatnega pomena, če ni povzročil 
nobenih ali pa samo očitno neznatne posledice ali 
če obstojijo druge okoliščine, ki precej zmanjšu
jejo odgovornost storilca, tako da se da pričako
vati, da se bo v prihodnje varoval prekrškov, tudi 
če se ne izreče predpisana kazen, lahko organ,
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kj; je pristojen za postopek, storilcu namesto de
narne kazni ali zapora izreče ukor.

35. člen
Izrečena upravna kazen ali varstveni ukrep se 

po enem letu od dneva, ko je kazen prestana ali 
sta kazen oziroma varstveni ukrep zastarala, ne 
more več šteti za obteževalno okoliščino pri od
meri kazni za prekršek, ki je bil storjen po tem 
času, razen če je s predpisom o prekršku določe
no drugače.

36. člen
Če je storilec z enim dejanjem storil več pre

krškov, se mu izreče kazen po tistem predpisu, ki 
določa strožjo kazen.

37. člen
Če je storilec z več dejanji storil več prekr

škov, o katerih še ni izdana odločba, postopek pa 
se vodi pred istim organom, se določi najprej ka
zen za vsak posamezen prekršek, nato pa se iz
rečejo vse določene kazni. Če so le kazni iste vr
ste, se izreče skupna kazen,, ki je enaka seštevku 
vseh posameznih določenih kazni. Vendar pa skup
na kazen zapora ne sme biti daljša od dveh me
secev.

38. člen
1) Odvzetje predmetov, ki so bili uporabljeni 

za prekršek, dobljeni s prekrškom ali pa so na
stali s prekrškom, se sme izreči l<ot varstveni 
ukrep le, če so ti predmeti storilčeva last.

2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo 
vzeti tudi takrat, kadar niso storilčeva last, če to 
terjajo splošna varnost ali razlogi javne morale. 
S tem pa ni prizadeta pravica drugih, terjati od 
storilca odškodnino.

3) Z odločbo o prekršku se na podlagi navo
dil poverjenika za notranje zadeve Istrskega okrož
nega ljudskega odbora odloči tudi to, ali naj se 
odvzeti predmeti uničijo ali prodajo ali pa izročijo 
muzeiu ali ustrezajoči ustanovi.

4) Odvzeti predmeti se prodajo po pravilih, ki 
veljajo za upravno izvršbo, razen če je s poseb
nimi predpisi določeno drugače.

5) Denar za prodane predmete, ki so storil
čeva last, gre v sklad iz 9. člena tega odloka, de
nar za prodane predmete, ki so bili odvzeti, pa 
niso storilčeva last, se izroči lastniku. Če je last
nik neznan in se ne zglasi v enem letu, gre denar 
v sklad iz 9. člena tega odloka.

IV. p o g l a v j e  

Zastaranje

39. člen
1) Upravni kazenski postopek ni dopusten, če 

preteče šest mesecev od dneva, ko je bil prekr
šek storjen.

2) Zastaranje ustavi vsak ukrep pristojnega or
gana, ki meri na postopek zoper storilca prekrška. 
Po vsaki ustavitvi se začne zastaranje znova, ven
dar upravni kazenski postopek v nobenem primeru 
ni več dopusten, ko preteče eno leto, odkar je bil 
prekršek storjen.

3) S posebnim odlokom se roka iz prejšnjih 
dveh odstavkov za posamezne prekrške lahko po
daljšata.

40. člen
1) Izrečena upravna kazen in varstveni ukrep 

se ne smeta izvršiti, če preteče šest mesecev od 
dneva, ko je odločba o prekršku postala pravno
močna.

2) Zastaranje ustavi vsak ukrep pristojnega or
gana, ki meri na izvršitev kazni ali varstvenega 
ukrepa. Po vsaki ustavitvi se začne zastaranje 
znova, vendar pa se kazen in varstveni ukrep v 
nobenem primeru ne smeta več izvršiti, ko prete
če eno leto, odkar je odločba o prekršku postala 
pravnomočna.

3) S posebnim odlokom se roka iz prejšnjih 
dveh odstavkov za posamezne prekrške lahko po
daljšata.

D r u g i  del  

UPRAVNI KAZENSKI POSTOPEK
V. p o g l a v j e  

Temeljna načela postopka

41. člen
Postopek, določen s tem odlokom, se upo

rablja za vse prekrške, če ni s posebnim odlokom 
za posamezne prekrške določen drugačen po
stopek.

42. člen
Upravni kazenski postopek se vodi po uradni 

dolžnosti.
43. člen

1.J Organ, ki vodi upravni kazenski postopek, 
mora po resnici in do kraja ugotoviti dejanske oko
liščine, ki so pomembne za izdajo odločbe. Enako 
skrbno mora preiskati okoliščine, ki obdolženca 
obremenjujejo, kakor tudi okoliščine, ki šo mu v 
korist pri obrambi.

2) Organ, ki vodi upravni kazenski postopek, 
mora poskrbeti, da nevednost ali nepoučenost 
strank ne bo v škodo njihovim pravicam.

44. Člen
1) Preden se izda odločba, mora biti obdolže

nec zaslišan o zadevi, zaradi katere se zoper nje
ga vodi postopek.

2) Če pravilno povabljeni obdolženec ne pride 
k zasliševanju, lahko organ, ki je pristojen za po
stopek, izda odločbo o prekršku tudi brez njego
vega zaslišanja, kadar spozna, da zaslišanje ni po
trebno za pravilno ugotovitev dejanskega stanja.

3) Odločba o prekršku se sme izdati brez za
slišanja obdolženca tudi v primeru iz 115. člena 
tega odloka.

45. člen
V upravnem kazenskem postopku presoja or

gan, ki je pristojen za postopek, dokaze po pro
stem preudarku.

46. člen
1) Obdolžencu, ki ne zna jezika, v katerem se 

vodi upravni kazenski postopek, je treba omogo
čiti, da se s pomočjo prevajalca seznani s celot
nim gradivom in da sledi postopku.
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2) Tak obdolženec ima pravico govorili med 
postopkom v svojem jeziku.

3) Če je obdolženec slovenske, italijanske ali 
hrvatske narodnosti, se vodi upravni kazenski po
stopek v njegovem jeziku.

47. člen
V upravnem kazenskem postopku se obdol

ženec ne sme pripreti, sme pa se pridržati, pre
den se izda odločba, vendar samo takrat, ko tako 
določa ta odlok (92. in 93. člen).

48. člen
1) Zoper odločbo o prekršku na prvi stopnji 

je dovoljena pritožba.
2) Odločba organa druge stopnje je pravno

močna.
49. člen

Organi ljudskih odborov morajo v upravnem 
kazenskem postopku dajati drug drugemu pravno 
pomoč.

VI. p o gl a v j e 
Splošne določbe postopka

1) O r g a n i  za u p r a v n i  k a z e n s k i  
p o s t o p e k

50. člen
1) Upravni kazenski postopek vodi na prvi 

stopnji sodnik za prekrške pri okrajnem ljudskem 
odboru.

2) Upravni kazenski postopek za prekrške, ki 
jih predpisujejo krajevni oziroma mestni ljudski 
odbori, vodi komisija za prekrške ljudskega od
bora, ki jo sestavljajo tajnik ljudskega odbora in 
dva člana odbora, ki ju določi ljudski odbor.

3) S posebnim odlokom Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora se lahko predpiše, da vodi 
upravni kazenski postopek na prvi stopnji za po
samezne prekrške kakšen drugi upravni organ.

51. člen
1) Sodnika za prekrške in njegovega namest

nika voli okrajni ljudski odbor, izvoldev pa potrdi 
okrožni poverjenik za notranje zadeve.

2) Sodnik za prekrške je za svoje delo odgo
voren ljudskemu odboru, ki ga je izvolil.

3) Sodnik za prekrške mora imeti pravno fa
kulteto.

4) Če je sodnik za prekrške izločen ati pa dru
gače zadržan, ga nadomešča.njegov namestnik.

5) Sodnik za prekrške je uslužbenec ljudskega 
odbora.

52. člen
1) Za kršitve uradne dolžnosti je sodnik za 

prekrške odgovoren disciplinsko po predpisih, ki 
veljajo za javne uslužbence.

 ̂ 2) Kršitve dolžnosti, ki jih stori sodnik za pre
krške, obravnava posebna disciplinska komisija, 
ki jo imenuje ljudski odbor izmed svojih članov. 
Disciplinska komisija ima predsednika in 2 člana.

3) Disciplinski postopek se začne na predlog 
predsednik ljudskega odbora oziroma okrožnega 
poverjenika za notranje zadeve.

4) Zoper odločbo disciplinske komisije na prvi 
stopnji je dovoljena v petnajstih dneh pritožba na

senat za prekrške pri poverjeništvu za notranje 
zadeve Istrskega okrožnega ljudskega odbora. 
Njegova odločitev je dokončna. Pravico pritožbe 
ima sodnik za prekrške, zoper katerega je bil uve
den disciplinski postopek, kakor tudi organ, na ka
terega predlog je bil ta postopek uveden.

53. člen
1) Sodnika za prekrške razveže ljudski odbor, 

ki ga je izvolil.
2) Sodnik za prekrške sme biti razvezan, če 

sam to zahteva.
3) Sodnik za prekrške se razveže v naslednjih 

primerih:
a) če je obsojen za kaznivo dejanje na kazen 

zapora ali na hujšo kazen;
b) če je kakšen drug razlog, zaradi katerega 

po predpisih, ki veljajo za javne uslužbence, pre
neha služba javnemu uslužbencu po samem odloku.

4) Ljudski odbor razveže sodnika za prekrške, 
če ugotovi, da ni zmožen ali da ni vreden oprav
ljati dolžnost sodnika^?.a prekrške. Razvezo pred
laga senat za prekrške pri poverjeništvu za notra
nje zadeve Istrskega okrožnega ljudskega odbora, 
ko zasliši sodnika za prekrške.

54. člen
1) O pritožbi zoper odločbo, ki jo izda v uprav

nem kazenskem postopku sodnik za prekrške, od
loča na drugi stopnji senat za prekrške pri pover
jeništvu za notranje zadeve Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

2) O pritožbi zoper odločbo o prekršku, ki jo 
izda komisija za prekrške krajevnega oziroma 
mestnega ljudskega odbora, odloča na drugi stop
nji sodnik za prekrške pristojnega okrajnega ljud
skega odbora.

55. člen
1) Predsednika in sodnike senata za prekrške 

pri poverjeništvu za notranje zadeve Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora, kakor tudi njihove 
namestnike imenuje in razvezuje okrožni poverje
nik za notranje zadeve.

2) Senat za prekrške odloča v zboru treh sod
nikov.

3) Predsednik in sodniki senata za prekrške 
morajo imeti pravno fakulteto.

4) Predsednik in sodniki senata za prekrške so 
lahko razvezani, če sami to zahtevajo; razvezati 
pa jih je treba v primerih, ki jih določata tretji in 
četrti odstavek 53. člena fega odloka.

5) Predsednik in sodniki senata za prekrške so 
disciplinsko odgovorni po predpisih, ki veljajo za 
javne uslužbence.

56. člen
Senat za prekrške nadzoruje delo sodnikov za 

prekrške okrajnih ljudskih odborov. Senat skrbi, da 
opravljajo sodniki za prekrške upravni kazenski 
postopek pravilno in brez zamude, opozarja jih na 
nepravilnosti in nerednosti pri njihovem delu, jim 
daje napotke, kako naj jih odpravijo, ter jim daje 
splošna navodila za njihovo delo in vodi pregled 
vseh prekrškov.
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57. člen
1) Sodniki za prekrške in senat za prekrške od

ločajo samostojno na podlagi odlokov in drugih 
pravnih predpisov.

2) Sjpdniki za prekrške, predsednik in sodniki 
senata za prekrške in njihovi namestniki morajo ob 
nastopu službe priseči takole: »Jaz (priimek in ime) 
prisegam' pri svoji časti, da bom opravljal svojo 
dolžnost vestno in nepristransko po odlokih in dru
gih zakonitih pravnih predpisih.«

3) Sodnik za prekrške priseže vpričo predsed
nika okrajnega ljudskega odbora, predsednik in 
sodniki senata za prekrške pa vpričo poverjenika 
za notranje zadeve Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora.

58. člen
Če posamezne določbe tega odloka ne pred

pisujejo drugače, ije treba tiste njegove določbe 
glede upravnega kazenskega postopka, ki veljajo 
za sodnike za prekrške, uporabljati primemo tudi 
za druge javne organe, kadar so ti pristojni za 
upravni kazenski postopek na prvi stopnji.

2) K r a j e v n a  p r i s t o j n o s t

59. člen
1) Za upravni kazenski postopek je pristojen 

praviloma sodnik za prekrške tistega ljudskega od
bora, v katerega območju je bil prekršek storjen.

2) Če je bil prekršek storjen na domači ladji, 
je za upravni kazenski postopek pristojen sodnik 
za prekrške tistega ljudskega odbora, na katerega 
območju je domače pristanišče, kjer se je končalo 
potovanje storilca.

60. člen
Če se pristojnost ne da določiti po kraju, kjer 

je bil prekršek storjen, se dotoci po storilčevem 
stalnem' oziroma začasnem prebivališču, kadar se 
veljavnost predpisa, ki določa prekršek, razteza 
tudi na območje, v katerem je njegovo stalno ozi
roma začasno prebivališče.

61. člen
Če sta po 59. in 60. členu tega odloka pristoj

na za postopek sodnika za prekrške obeh okrajnih 
ljudskih odborov, vodi postopek tisti sodnik, ki ga 
je prvi začel.

62. člen
1) Sodnik za prekrške, ki je pristojen za sto

rilca, je pristojen tudi za udeležence.
2) Praviloma se vodi zoper vse osebe skupen 

)-oslopek. Če pa je to prikladnejše, lahko pristojni 
sodnik za prekrške izloči postopek zoper posa
mezne udeležence.

63. ölen
Sodnik za prekrške, ki je pristojen za storilca, 

lahko odstopi zadevo sodniku za prekrške tistega 
ljudskega odbora, v katerega območju storilec stal
no ali začasno prebiva, če se s tem olajša posto
pek in če se veljavnost predpisa, ki določa pre
kršek, razteza tudi na to območje.

64. člen
Sodnik za prekrške mora po uradni dolžnosti 

paziti na stvarno in krajevno pristojnost. Če spo

zna, da je za upravni kazenski postopek pristojen 
sodnik za prekrške drugega ljudskega odbora ali 
drug organ, mora zadevo brez odlašanja odstopiti 
temu organu.

3) S p o r  o p r i s t o j n o s t i

65. člen
1) V sporu o pristojnosti med sodniki za pre

krške obeh okrajnih ljudskih odborov odloča senat 
za prekrške.

2) Če senat za prekrške odstopi ali vrne za
devo sodniku za prekrške, je taka odločitev zanj 
obvezna.

4) I z l o č i t e v
66. člen

1) V upravnem kazenskem postopku se izloči 
sodnik za prekrške ali druga uradna oseba:

a) če je oškodovana ali ije z obdolžencem, 
oškodovancem ali njegovim zastopnikom v bliž
njem sorodstvu ali v takem razmerju, da se da su
miti, da ni nepristranska:

b) če .je bila v isti zadevi priča, izvedenec ali 
zastopnik oškodovanca;

c) če so druge okoliščine, ki zbujajo sum, da 
ni nepristranska.

2) Pri odločanju na drugi stopnji so iztočene 
uradne osebe, ki so sodelovale pri odločanju na 
prvi stopnji.

67. člen
1) Sodnik za prekrške se mora sam izločiti, 

kakor hitro zve, da so razlogi za njegovo izločitev. 
Druge uradne osebe morajo same zahtevati svojo 
izločitev, kakor hitro zvedo, da so razlogi za to.

2) Tudi stranka sme zahtevati izločitev vse do
tlej, dokler se ne izda odločba o prekršku. Tisti, 
čigar izločitev se zahteva, sme do odločbe o izlo
čitvi opravljati samo tista dejanja, ki se ne smejo 
odlagati.

3) O izločitvi sodnika za prekrške odloča se
nat za prekrške.

4) O izločitvi predsednika ali sodnika senata 
za prekrške odloča senat. Pri odločanju ne sme 
sodelovati član senata, katerega izločitev se za
hteva.

5) O izločitvi članov komisije za prekrške kra
jevnega oziroma mestnega ljudskega odbora od
loča pristojni sodnik za prekrške.

6) Pred odločbo o izločitvi mora biti zaslišan 
tisti, ki gre za njegovo izločitev.

7) Zoper odločbo, s katero se izločitev sprej
me, ni dovoljena pritožba; odločba, s katero sc 
izločitev zavrne, pa se sme izpodbijati samo s pri
tožbo zoper odločbo o prekršku.

5) S t r a n k e  in z a s t o p a n j e  s t r a n k
68. člen

1) V upravnem kazenskem postopku sta stran
ki obdolženec in oškodovanec.

2) Obdolženenc je tisti, zoper katerega se vodi 
postopek.

3) Oškodovanec je tisti, ki je bila njegova pra
vica prekršena.

Oškc 
jem zast( 
loge in c

Obdo 
vlaga pre 
ga pravn<

Strani 
niti zastoi) 
pregledov 
oviralo pr 
prekršku.

1 )  O  p  

Ijajo med
2) V  z
a) ime
b) krai
c) imei 

dejanju;
d) krat
3) V  za 

bina zasliš 
treba zapis 
in kdo je 1

4) Zapi 
radno dejai 
podpiše tu(

5) Zapi 
tudi obdolž

6) Zapis 
pišejo tudi

1) Pred« 
brati zasliša

2) Če in 
znamovati s 
potrditi s sv 
dejanje, pod

3) Če za 
odstrani, pre 
vodi uradno

4) če se 
žema, se se; 
ben del uraic

D V zap 
ničesar doda 
prečrtano še 
ostati razloči 
mora potrditi 
dejanje. Dopc 
ba posebej j: 

2) Kdor s 
na zapisnik u
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69. člen
Oškodovanec ima pravico, da sam ali po svo

jem zastopniku predlaga dokaze, da vlaga pred
loge in civilnopravno uveljavlja povračilo škode.

70. člen
Obdolženec ima pravico, da predlaga dokaze, 

vlaga predloge, da se pritoži iin da uporablja dru
ga pravna sredstva.

71. člen
Stranke, zastopnik oškodovanca in pa zako

niti zastopniki mladoletnih strank imajo pravico 
pregledovati in prepisovati spise, razen če bi to 
oviralo pravilen postopek. Ko se izda odločba o 
prekršku, se jim ta pravica ne sme več kratiti.

6) Z a p i s n ii k

72. člen
1) O posameznih uradnih dejanjih, ki se oprav

ljajo med postopkom, se sestavi zapisnik.
2) V zapisnik se vpiše:
a) ime javnega organa, ki vodi postopek;
b) kraj, čas in uradno dejanje;
e) imena tistih, ki so sodelovali pri uradnem 

dejanju;
d) kratka vsebina uradnega dejanja.
3) V zapisnik o zaslišanju se vpiše glavna vse

bina zaslišanja. Če se zaslišuje po prevajalcu, je 
treba zapisati, v katerem jeziku je bilo zaslišanje 
in kdo je bil prevajalec.

4) Zapisnik podpiše uradna oseba, ki vodi u- 
radno dejanje; kadar piše zapisnik zapisnikar, ga 
podpiše tudi ta.

5) Zapisnik o zaslišanju obdolženca podpiše 
tudi obdolženec.

6) Zapisnik o zaslišanju prič in izvedencev pod
pišejo tudi priče oziroma izvedenec.

73. člen
1) Preden se zapisnik podpiše, ga je treba pre

brati zaslišanim in to pripomniti na koncu besedila
2) Če ima zapisnik več listov, jih je treba za

znamovati s tekočimi številkami. Vsak list mora 
potrditi s svojim podpisom tisti, ki je vodil uradno 
dejanje, podpisati pa ga mora tudi zaslišani.

3) Če zaslišani noče podpisati zapisnika ali se 
odstrani, preden je zapisnik končan, vpiše tisti, ki 
vodi uradno dejanje, to v zapisnik.

4) Če se uradno dejanje ne more opraviti zdr
žema, se sestavi poseben zapisnik za vsak pose
ben del uradnega dejanja.

74. člen
1) V zapisniku, ki je že podpisan, se ne sme 

ničesar dodati, prečrtati ali spremeniti. Kar je bilo 
prečrtano še med sestavljanjem zapisnika, mora 
ostati razločno. Kar je popravljeno in prečrtano, 
mora potrditi s svojim podp:som, kdor vodi uradno 
dejanje. Dopolnitve že končanega zapisnika je tre
ba posebej podpisati in potrditi.

2) Kdor sodeluje v postopku, ima pravico, dati 
na zapisnik ugovor proti njegovi vsebini.

7. I z d a j a n j e  in n a z n a n i t e v  o d l o č i t e v
75. člen

V upravnem kazenskem postopku se izdajajo 
odločitve praviloma v obliki odločb, če predpisi 
tega odloka ne določajo, da se izdajajo posamez
ne odločitve v obliki zaukazov.

76. člen
1) Odločitve se naznanijo strankam ustno, če 

so navzoče.
2) Ustno naznanitev je treba vselej zaznamo

vati v zapisniku ali spisu. Pri ustni naznanitvi od
ločb in zaukazov je treba stranke opozoriti, da 
smejo zahtevati njihov prepis, in jih poučiti o pra
vici do pritožbe in o roku, v katerem jo je treba 
vložiti.

3) Če prizadeti pri ustni naznanitvi zahteva, se 
mu izda prejDis naznanjene odločitve. Če stranka 
zahteva prepis, se ji rok za pritožbo šteje od dne
va, ko ji je bil vročen.

4) Nenavzočim se naznanijo odločitve z vro
čitvijo potrjenega prepisa. Tudi takrat se rok za 
pritožbe šteje od dneva vročitve.

77. člen
1) Odločitve in drugi spisi se vročajo pravi

loma po pošti.
2) Vročijo se lahko tudi na kakšen drug pri- 

pravnejši način.
3) Način vročitve določi organ, ki vodi posto

pek.
78. člen

UVroča se praviloma osebno tistemu, ki mu 
je spis namenjen,

2) Vročitev se opravi jjraviloma v stanovanju 
ali v poslovnem prostoru tistega, ki mu je treba 
spis vročiti, sme se pa opraviti tudi na kakšnem 
drugem kraju.

3) Vročitev se opravi praviloma podnevi. Po
noči se sme opraviti le izjemoma in samo po po
sebnem nalogu sodnika za prekrške.

79. člen
DPotrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta vro

čevalec in sprejemnik.
2) Na vročilnici se zapiše z besedami dan in 

kraj vročitve.
3) Če je sprejemnik nepismen ali se ne more 

podpisati na vročilnici, ga podipiše vročevalec in 
navede dan vročitve s pripombo, zakaj je podpisal 
sprejemnika.

4) Če naslovljenec noče podpisati vročiilnice, 
zapiše vročevalec to na vročilnico. S tem velja, 
da je vročitev opravljena.

80. člen
1) Če se tisti, ki mu je treba kaj vročiti, ne naj

de v stanovanju ali v poslovnem prostoru, se sme 
vročitev veljavno opraviti vsaki polnoletni osebi, 
ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu, oziroma 
vsakemu polnoletnemu članu njegove družine ali 
njegovemu nameščencu. Kadar takih oseb ni, se 
sme veljavno vročiti najemodajalcu ali hišniku, če 
stanujeta tam.

2) Vabilo na zaslišanje in odločbo o prekršku 
je treba obdolžencu vročiti osebno.
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81. člen 3 1
1) Če listi, ki naj se mu spis vroči, lega noče.lf 

sprejeti, zaznamuje vročevalec na vročilnico dani 
uro in razlog odklonitve sprejema, spis pa se gle-J'R 
de na okoliščine pusti v stanovanju oziroma v p o - ®  
slovnemi prostoru. Vročitev velja s tem za oprav
ljeno.

2) Če se tisti, kateremu je treba kaj osebno w o-.*  
čiti, izogiba vročitvi, se odda spis krajevnemu ozi- ' 
roma mestnemu ljudskemu odboru, naznanilo o tem . 
pa se nabije na vrata stanovanja ali poslovnega 
prostora tistega, kateremu je treba kaj vročiti, in 
pa na deske 'krajevnega oziroma mestnega ljud
skega odbora. Vročitev velja za opravljeno, ko se 
naznanilo pribije na vrata stanovanja oziroma po
slovnega prostora. Vročevalec navede v takem 
primeru na vročilnici, kako je bila opravljena vro
čitev, kakor tudi dan in uro, ko je bilo naznanilo 
nabito na vrata stanovanja oziroma poslovnega 
prostora.

82. člen
Vročitev, ki jo je treba Oipraviti uradu, zavodu, 

podjetju, družbeni organizaciji ali sploh pravni ose« 
bi, se opravi v roke tistemu, ki je za to pooblaščen

8. V ab il o in p r  i go  n

83. člen
1) Kdor mora biti osebno navzoč pri postop

ku, se povabi praviloma pismeno. V vabilu je tre
ba navesti ime organa, ki vabi, čas, kdaj naj se 
povabljeni zglasi, zadevo, zaradi katere se vabi, 
in ali se vabi kot obdolženec, priča, izvedenec itd.

2) V vabilu obdolžencu je treba povedali, česa 
je obdolžen in ali se mora zglasiti osebno zaradi 
zaslišanja, ali pa sme podati svoj zagovor tudi pis
meno. Obdolženca, ki je povabljen, da se zglasi 
osebno, je treba v vabilu opomniti, da bo prisilno 
prignan, če se ne bo zglasil na vabilo. Obenem ga 
je treba opomniti, da se bo lahko izdala odločba 
o prekršku tudi brez njegovega zaslišanja, če se 
na vabilo ne bo zglasil.

3) V vabilu pričam in izvedencem je treba po
vedati, da se mora povabljenec zglasiti in da bo 
prisilno prignan, če se neupravičeno ne bo zglasil 
na vabilo. Če se oškodovanec vabi kot priča, je 
treba povedati to v vabilu.

4) V izjemnih primerih se sme vabilo opraviti 
tudi ustno; to se zaznamuje v spisih.

84. člen
1) Če Se pravilno povabljena oseba ne zglasi 

na vabilo in tega ne opraviči, se sme zaukazati, 
da se prisilno prižene. To se zgodi na stroške pri
gnanega.

2) Prigon obdolženca se sme zaukazati samo 
takrat, kadar je bilo v vabilu rečeno, da se mora 
obdolženec osebno zglasiti.

3) Prigon obdolženca se sme zaukazati tudi 
brez poprejšnjega vabila, če obdolženec ne more 
dokazati svoje identitete ali nima stalnega prebi
vališča.

41 Prigon oškodovanca se sme zaukazati samo 
takrat, kadar je povabljen obenem kot priča.

5) Prigon se zaukaže pismeno. V zaukazu je 
treba povedati ime tistega, ki naj se prižene, in 
razlog, zakaj je zaukazan prigon. Zaukaz mora 
meti uradni pečat in podpis sodnika za prekrške, 
ki je prigon zaukazal.

6) Člani narodne zaščite in druge uradne ise- 
be, ki so upravičene za prigon, smejo tudi brez 
zaukaza sodnika za prekrške prignati tistega, ki 
so ga zalotili pri samem prekršku, če se ne more 
ugotoviti, kdo je, ali če nima stalnega prebivališča, 
kakor tudi takrat, kadar je prigon potreben, da bi 
se preprečilo nadaljevanje prekrška. Obdolženca 
je treba v takih primerih prignati brez odlašanja.

7) Če se v primeru iz prejšnjega odstavka sto
rilec zaloti pri prekršku izven rednih uradnih ur 
sodnika za prekrške in se je bati, da bo zbežal ali 
da bo kar nadaljeval s prekrškom, ga sme uradna 
oseba, ki je upravičena za prigon, obdržati pod 
svojim nadzorstvom, dokler ga ne more prignati 
k sodniku za prekrške, vendar pa največ 24 ur.

9) R o k i

85. člen
1) Roki se računajo po urah, dnevih, mesecih 

in letih.
2) Za en dan se šteje 24 ur, meseci in leta pa 

se računajo po koledarju.
3) Roki na ure se računajo od prve prihodnje 

ure po tisti uri, v kateri se je začel rok. Ta se za
znamuje v spisu.

4) V rok, ki se računa po dnevih, se ne računa 
dan, ko se je začel rok.

5) Roki, ki so določeni po mesecih ali letih, 
se končajo s pretekom tistega dne v zadnjem me
secu ali letu, ki se po svojem datumu ujema z dnem, 
ko se je začel rok.

6) Če je zadnji dan roka priznan praznik ali 
nedelja, se konča rok s pretekom prvega prihod
njega dne.

86. člen
1) Če je izjava vezana na rok, velja, da je pra

vočasna, če se priobči tistemu, ki jo je upravičen 
sprejeti, še pred potekom roka.

2) Izjava se lahko pošlje tudi po pošti, pripo
ročeno ali brzojavno. V teh primerih velja dan od
daje na pošto za dan priobčitve tistemu, ki jo je 
upravičen sprejeti.

87. člen
1) Obdolžencu, ki zamudi rok za pritožbe zo

per odločbo o prekršku, se lahko iz upravičenih 
razlogov dovoli postavitev v prejšnje stanje, če 
poda v treh dneh potem, ko je odpadel vzrok, za
radi katerega je zamudil rok, pri organu prve stop
nje prošnjo za postavitev v prejšnje stanje in če 
obenem z njo odda tudi pritožbo.

2) Po enem mesecu od dneva zamude se ne 
more več zahtevati postavitev v prejšnje stanje.

3) O postavitvi v prejšnje stanje odloči organ, 
ki je pristojen za odločanje o pritožbi na drugi 
stopnji. Če pristojni organ dovoli postavitev v prej
šnje stanje, odloči z isto odločbo tudi o pritožbi.

1) Proš: 
izroči organ1

2) Zope 
prejšnje stai

Prošnja 
drži izvršitve 
organ, ki m 
okoliščine zi 
čaka do odli

1)

1) Sjodnik 
Iagi ovadbe ji 
tožilca, oškot 
pa če izve z« 
drugače.

2) Ovadt 
zapisnik.

3) Na po 
krške, ali so

4) Če soc 
vanca spozna 
naznani to oš 
odškodninski

1) Upravn 
in kratek, kar 
ločbi o prekrš

2) Dokazo 
ne, ki so bistvt

2) U k r

1) Obdolž( 
izda odločba < 
če se ne more 
nega prebivališ 
prekršek in da

2) Pridržar 
vati v spisu in 
ukazano, da se 
nik za prekrške 
svojim podpisos 
nju naznanjen.

3) Pridržanj 
ure, ko je bil ol 
je treba zasliša 
pa ga izpustiti.

4) Čas, ko 
je bila izdana < 
v kazen. Pri tei 
kot 12 ur, šteje 
dinarjev denarni

1) Sodnik za 
sti, ki ga v pijai
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88. člen
1) Prošnja za postavitev v prejšnje stanje se 

izroči organu, kateremu se odda pritožba.
2) Zoper odločbo o prošnji Zja postavitev v 

prejšnje stanje ni pritožbe.
89. člen

Prošnja za postavitev v prejšnje stanje ne za
drži izvršitve odločbe o prekršku, vendar pa lahko 
organ, ki mu je bila izročena prošnja, glede na 
okoliščine zaukaže, da se z izvršitvijo kazni po
čaka do odločbe o postavitvi v prejšnje stanje.

VII. p o g l a v j e  
Začetek in potek postopka

1) S p r o ž i t e v  p o s t o p k a
90. člen

1) Spdnik za prekrške začne postopek na pod
lagi ovadbe jaivnega organa, uradne osebe, javnega 
tožilca, oškodovanca ali kakšne druge osebe, ali 
pa če izve za prekršek in za storilca sam ali kako 
drugače.

2) Ovadbo se vloži pismeno ali da ustno na 
zapisnik.

3) Na podlagi ovadbe odloči sodnik za pre
krške, ali so pogoji za začetek postopka.

4) Če sodnik za prekrške iz ovadbe oškodo
vanca spozna, da ni pogojev za začetek postopka, 
naznani to oškodovancu; če pa ima oškodovanec 
odškodninski zahtevek, ga napoti na sodišče.

91. člen
1) Upravni kazenski postopek mora bili hiter 

in kratek, kar pa ne sme biti v škodo pravilni od
ločbi o prekršku.

2) Dokazovanje se omeji na dejanske okolišči
ne, ki so bistvene za ugotovitev materialne resnice.

2) U k r e p i  z a  o b d o l ž e n č e v o  
n a v z o č n o s t

92. člen
1) Obdolženec se sme pridržali, dokler se ne 

izda odločba o prekršku, vendar pa samo takrat, 
če se ne more ugotovili, kdo je, ali če nima stal
nega prebivališča, upravičen pa je sum, da je storil 
prekršek in da bo zbežal.

2) Pridržanje obdolženca se mora zaznamo
vali v spisu in zapisati dan in ura, ko je bilo za
ukazano, da se pridrži. Ta zaznamek podpiše sod
nik za prekrške, pod njim pa potrdi obdolženec s 
svojim podpisom, da mu je bil zaukaz o pridrža
nju naznanjen.

3) Pridržanje sme trajali največ 24 ur od liste 
ure, ko je bil obdolženec pridržan. V tem času ga 
je treba zaslišati in izdati odločbo o prekršku ali 
pa ga izpustiti.

4) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden 
je bila izdana odločba o prekršku, se mu všteje 
v kazen. Pri lem' se pridržanje, ki je trajalo več 
kot 12 ur, šteje za en dan zapora oziroma za 200 
dinarjev denarne kazni.

93. člen
1) Sodnik za prekrške sme zaukazali, da se ti

sti, ki ga v pijanosti zalotijo pri prekršku, pridrži,

dokler se ne iztrezni, če je nevarnost, da bo še 
naprej delal prekrške, lako pridržanje ne sme tra
jati več kot 12 ur od liste ure, ko je bil pridržan.

2) Kadar ni redn-h uradnih ur, sme v primeru 
iz prejšnjega odstavna zaukazati pridržanje pijane 
osebe tudi za to upravičeni starešina narodne za
ščite. V krajih, kjer ni sodnika za prekrške, lahko 
zaukaže pridržanje take osebe tudi tajnik krajev
nega oziroma mestnega ljudskega odbora.

3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu in
zapisati dan in uro, ko je bilo zaukazano, la za
znamek podpiše uradna oseba, ki je zaukazala pri
držanje. ___;____._lJ

3) Z a s l i š a n j e  o b d o l ž e n c a
94. člen

1) Obdolženec se zasliši ustno.
2) Ko se obdolženec prvič zasliši, ga je treba 

vprašati najprej za vse splošne osebne podatke po 
tejle vrsti: priimek, očetovo ime in ime, poklic, dan, 
mesec, leto in kraj rojstva, stanovanje, zakonsko 
stanje in število otrok, državljanstvo, pismenost, 
premoženjske razmere, ali je bil že kdaj sodno ali 
upravno kaznovan, kdaj in zakaj, ali je v preiska
vi, in če je mladoleten, kdo je njegov zakoniti 
zastopnik.

3) Ko sodnik za prekrške dobi osebne podat
ke, naznani obdolžencu, česa je obdolžen, in ga 
opomni, naj pove vse, kar je v zvezi s prekrškom, 
zaradi katerega je zaslišan.

95. člen
Obdolženec se sooči s pričo ali udeležencem, 

če se njihove izpovedbe ne ujemajo v pomembnih 
okoliščinah in se to nasprotje ne da odpraviti dru
gače.  ̂ ;

96. člen
Če je obdolženec gluh, se mu vprašanja zapi

šejo, če je pa nem, mora odgovor zapisati. Če se 
zaslišanje tako ne da opraviti, je treba poklicati 
človeka, ki se zna sporazumeti z obdolžencem.

4) Z a s l i š a n j e  p r i č
97. člen

1) Priče se zaslišijo, če je to potrebno za ugo
tovitev dejanskih okoliščin.

2) Kdor je poklican za pričo, mora na vabilo 
priti k pričevanju in pričati. Kdor zaradi onemo
glosti, bolezni ali nezmožnosti ne more priti, se 
zasliši kot priča doma.

3) Od dolžnosti pričevanja so oproščeni: mož 
oziroma žena obdolženca, obdolženčevi krvni so
rodniki v ravni vrsti navzgor in navzdol, v stranski 
vrsti pa do vštetega drugega kolena, obdolženčev 
posvojitelj in posvojenec in tudi spovednik o ti
stem, kar se mu je obdolženec spovedal.

4) Pred zaslišanjem je treba le osebe poučili, 
da jim ni treba pričati; ta pouk in njihov odgovor, 
da ne želijo pričati, je treba vpisali v zapisnik.

98. člen
Kot priče ne smejo bili zaslišane uradne in 

druge osebe o dejanskih okoliščinah, ki jih morajo
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varovati kot uradno skrivnost, dokler jih od tega 
ne odveže pristojni organ.

99. člen
Priče zasliši sodnik za prekrške, ki vodi po

stopek, razen če priča ne živi na njegovem ob
močju; v tem primeru sme opraviti zaslišanje sod
nik za prekrške, v katerega območju priča prebiva.

100. člen
1) Priče se zaslišujejo vsaka zase.
2) Pričo je treba pred zaslišanjem opomnili, 

da mora na vsa vprašanja povedati resnico in da 
ne sme nič zamolčati, in jo tudi opomniti na po
sledice krivega pričevanja.

101. člen
1) Priča mora povedati najprej splošne osebne 

podatke po tejle vrsti: priimek, očetovo ime in ime, 
starost, ipoklic, rojstni kraj, starovanje, ali je v pre
iskavi in v kakšnem razmerju je z obdolžencem in 
oškodovancem.

2) Med zaslišanjem se opomni priča, naj pove 
vse, kar ve o zadevi; po potrebi se ji zastavijo 
posebna vprašanja, da dopolni ali razjasni to, kar 
je povedala. Pričo je treba vselej vprašati, odkod 
ve to, o čemer priča.

3J Ce je treba ugotoviti, ali priča pozna osebo 
ali predmete, jih mora najprej opisati in povedati, 
po čem se ločijo od drugih; šele potem se ji po
kaže oseba ali predmet, da se vidi, ali ga bo spo
znala.

4) Če je priča gluha ali nema, se zasliši tako, 
kot je predpisano v 96. členu tega odloka.

102. člen
Priče se lahko soočijo, če se njihove izpovedbe 

ne ujemajo v pomembnih okoliščinah, nasprotja pa 
se ne morejo odpraviti drugače.

5. O g l e d

103. člen
1) Če si je za ugotovitev ali pojasnitev kake 

pomembne dejanske okoliščine potrebno kaj ogle
dati, se opravi ogled.

2) Sodnik za prekrške, ki je zaukazal ogled, 
določi, kdo naj se povabi k ogledu.

6) I z v e d e n c i

104. člen
1) Če se dajo dejanske okoliščine ugotoviti ali 

presoditi samo s posebno strokovno izobrazbo, se 
določita eden ali dva izvedenca.

2) Izvedenec ne sme biti, kdor ne more biti 
priča.

105. člen
1) lzvedenčeve ugotovitve se zapišejo takoj v 

zapisnik, mnenje pa lahko da tudi v roku, ki ga 
določi sodnik za prekrške.

2) Nasprotja ali nejasnosti v mnenju in ugoto
vitvah izvedencev se odpravijo z njihovim zasliša
njem ali pa z novim izvedenskim mnenjem istih ali 
drugih izvedencev.

'/) h i š n a  in t e l e s n a  p r e i s k a v a

106. člen
Preiskava stanovanja in drugih prostorov ali 

telesna preiskava se sme opraviti samo pri hujših 
prekrških, če je verjetno, da se bodo v prostorih, 
na stvareh ali pa pri posameznih osebah našli 
predmeti ali odkrili sledovi, ki bi bili lahko zelo 
pomembni za postopek, ali če se pričakuje, da bo 
mogoče obdolženca pri preiskavi stanovanja in 
drugih prostorov prijeti.

107. člen
1) Preiskavo zaukaže s pismenim zaukazom 

sodnik za prekrške. Zenske mora telesno preiskati 
uslužbenka ali kakšna druga ženska, ki ji je mo
goče zaupati preiskavo.

2) Uradna oseba, ki naj ojaravi preiskavo sta
novanja in drugih prostorov ali telesno preiskavo, 
mora imeti pismen zaukaz, ki ga mora pred pre
iskavo pokazati.

108. člen
1) Pred preiskavo je treba zahtevati od tistega, 

pri katerem naj še opravi, da sam od sebe izroči 
osebo ali predmete, ki se iščejo. Če pa je to za
man, se napravi preiskava.

2) Če bi bilo nevarno odlašati s preiskavo, ali 
če se preiskuje v javnih prostorih, se lahko preiska
va začne takoj in brez poprejšnje zahteve, naj se 
izroči oseba ali predmeti.

109. člen
1) Stanovanje se preiskuje podnevi. Če se med 

preiskavo znoči, ni treba z njo prenehati.
2) Pri preiskavi stanovanja morata biti navzo

ča dva polnoletna stalna prebivalca Istrskega 
okrožja.

110. člerf
1) Gospodar stanovanja ali prostorov se po

vabi, naj bo navzoč pri preiskavi. Če ga ni tam, 
se povabi k preiskavi kak odrasel domačin ali 
sosed.

2) Vrata stanovanja ali drugih prostorov 'in 
hramb se odpro s silo, če jih njihov lastnik ali nje
gov pooblaščenec ne odpre sam od sebe na ukaz 
uradne osebe ali če ga ni tam.

3) Preiskava v javnih ustanovah in družbenih 
ali zadružnih organizacijah se sme opraviti samo 
v navzočnosti predstojnika te ustanove ali njego
vega namestnika oziroma v navzočnosti predstav
nika organizacije.

111. člen
Predmeti, ki so bili najdeni pri preiskavi in ki 

so bili uporabljeni za prekršek ali pridobljeni s pre
krškom ali so nastali s prekrškom, se začasno vza
mejo.

112. člen
1) O vsaki preiskavi se napravi zapisnik, v ka

terem je treba poleg drugih podatkov zapisati za
ukaz, na podlagi katerega je bila preiskava oprav
ljena, in popisati vse odvzete predmete.

2) Zapisnik podpiše tudi tisti, pri katerem je 
bila preiskava, in pa druge navzoče osebe. Če ka-
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fera od teh oseb noče podpisali zapisnika, se to 
zaznamuje v zapisniku in napiše vzrok.

3) Tistemu, pri katerem je bila preiskava, se da 
prepis zapisnika.

8) Z a č a s n o  o d v z e t j e  s t v a r i

113. člen
1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstav

ku 38. člena tega odloka lahko vzamejo, se smejo 
začasno vzeti, tudi preden se izda odločba o pre
kršku.

2) Začasno odvzetje zaukaže s svojim zauka- 
zom sodnik za prekrške. Prepis zaukaza je treba 
izročiti tistemu, ki se mu vzamejo stvari.

3) S posebnimi predpisi o prekrških se lahko 
pooblastijo uslužbenci inšpekcijskih organov in čla
ni narodne zaščite, da smejo sami začasno vzeti 
predmete iz prvega in drugega odstavka 38. člena 
tega odloka, kadar uradno zvedo za prekršek. Ti 
organi morajo začasno vzete predmete takoj od
dati sodniku za prekrške. Če pa predmeti niso v 
kraju, kjer je sodnik za prekrške, miu morajo začas
no odvzetje takoj naznaniti, obenem pa poskrbeti za 
hrambo predmetov, dokler ne izda sodnik za pre
krške zaukaza o tem.

4) Tistemu, ki se mu vzamejo predmeti, je tre
ba dati potrdilo z natančnim popisom vzetih pred
metov.

5) Če je stvar pokvarljiva ali je njena hramba 
zvezana s prevelikimi stroški, naroči sodnik za pre
krške, da se taka stvar proda.

6) Sodnik za prekrške lahko na ugovor priza
detega ali pa po uradni dolžnosti začasno odvzete 
predmete vrne lastniku.

9) U s t n a  o b r a v n a v a
114. člen

1) Če sodnik za prekrške spozna, da je za bolj
šo pojasnitev potrebna ustna obravnava, jo lahko 
zaukaže in na njej zasliši obdolženca.

2) Na ustno obravnavo povabi obdolženca, če 
pa je treba tudi priče in izvedence.

3) Dan ustne obravnave sporoči tudi oškodo
vancu, če se s tem ne zavlačuje postopek.

4) Ustna obravnava je javna. Sodnik za prekr
ške /lahko odloči, da se obravnava v celoti ali pa 
deloma opravi brez javnosti, če to terjajo splošne 
koristi ali morala. Če gre postopek samo proti mla
doletniku, se ustna obravnava opravi vselej brez 
javnosti.

10) I z d a j a  o d l o č b e  o p r e k r š k u  b r e z  
z a s l i š a n j a  o b d o l ž e n c a

115. člen

1) Če je za kakšen prekršek predpisana samo 
denarna kazen, sodnik za prekrške pa spozna, da 
jc po ovadbi člana narodne zaščite, uslužbenca in
špekcijskega organa ali kakšne druge uradne ose
be, ki je bila podana na podlagi osebne ugotovit
ve, dovol) dokazano, da je obdolženec storil pre
kršek in da bi bilo zoper njega izreči denarno ka
zen do 500 dinarjev, lahko tudi brez vabila in za
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slišan ja obdolženca izda odločbo o prekršku in iz
reče denarno kazen do 500 dinarjev.

2) Zoper odločbo o prekršku, ki je bila izdana 
po prejšnjem odstavku, lahko obdolženec poda 
ugovor v treh dneh od dneva vročitve.

3) Če poda obdolženec v določenem roku ugo
vor, razveljavi sodnik za prekrške odločbo in na
daljuje redni postopek.

4) V postopku zoper mladoletnika se odločba
o prekršku ne more izdati brez zaslišanja obdol
ženca.

11) K a z n i  za k r š i t e v  p o s t o p k a

116. člen

1) Priča ali izvedenec, ki brez upravičenega 
razloga noče pričati oziroma opraviti izvedeniške
ga dela, se kaznuje v denarju do 1.000 dinarjev.

2) Če tisti, ki je bil kaznovan po prejšnjem od
stavku, ne plača denarne kazni, lahko sodnik za 
prekrške zaukaže, da se kazen prisilno izterja.

3) Če priča tudi potem noče pričati, ji sme sod
nik za prekrške vzeti prostost. Odvzetje prostosti 
ne sme biti daljše kot tri dni. Odvzetje prostosti 
preneha, kakor hitro je priča pripravljena pričati 
oziroma ko postane njeno zaslišanje nepotrebno. 
Kolikor denarna kazen takrat še ni plačana se ne 
izterja.

4) Pritožba zoper odločbo o denarni kaZni in 
zoper odločbo o odvzetju prostosti ne zadrži njune 
izvršitve.

5) Zoper člane narodne zaščite se ne izreče ka
zen̂  odvzetja prostosti, temveč se to, da niso hoteli 
pričati, naznani pristojni upravi zaščite.

117. člen
1) Kdor se med postopkom kljub opominu ne

dostojno obnaša ali ovira uradno delo, se kaznuje 
z denarno kaznijo do 500 dinarjev.

2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene iz
vršitve.

3) Če kaznovani ne plača te kazni, se mu ka
zen spremeni v zapor po 28. členu tega odloka.

118. člen
Plačane denarne 'kazni, ki so bile izrečene po 

116. in 117. členu tega odloka, gredo v sklad iz
9. člena tega odloka.

Vlil. p o g l a v j e

Odločba o prekršku
1) I z d a j a o d l o č b e

119. člen
Upravni kazenski postopek se konča z izdajo 

odločbe o prekršku.

120. člen
Odločba o prekršku obsega ime javnega or

gana, ki jo je izdal, zadevo, dispozitiv, utemeljitev 
in navodilo o pritožbi in tudi številko, datum, pod
pis in pečat tega organa.
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121. člen
V dispozitivu se odloči, ali se obdolženec ka

znuje ali pa se postopek zoper njega ustavi.

122. člen
DDispozitiv odločbe, s katero se obdolženec 

kaznuje, obseaa: .
al deianski stan prekrška, za katerega se ob

dolženec kaznuje, in predpis o prekršku;
bi kazen, ki se izreče zooer obdolženca;
c) morebitne varstvene ukrepe, ki se izrečejo 

zoper obdolženca;
d) odločitev o oškodovančevem odškodnin

skem' zahtevku;
el odločitev o stroških postopka.
2) Če ie zoper obdolženca izrečena denarna 

kazen, sp določi v odločbi rok. v katerem jo mora 
nlačati, in pripomni, da se mu bo denarna kazen, 
če je_ne olača v tem roku, spremenila v zapor, z 
navedbo trajanja, oziroma da se bo prisilno izter
jala.

3) Če je bil obdolženec inridržan. preden ie bi- 
'a izdana odločba o nrekršku, i> treba v njej od
ločit' tudi o vštetiu pridržania v kazen.

^) če ie izrečeno odvzetje oredmletov. je treba 
v odločbi tudi določiti, l a^o ie ravnati z vzetimi 
nredmfeti. če odvzefie predmetov ne obseoa tistih 
mredmetov. ki so bili začasno vzeti Po 113 členu 
tena odloga, ie treba v odločbi naložili, naj se ti 
predmeti vrnejo lastniku.

123. člen
Odločba, s katero se postopek ustavi, se izda. 

če obdolženec med postopkom umre, če nreaon 
7astara ali če se na podlagi postopka iiciolovi, da 
d^ianie ni prekršek ali da ni dokazov da je pre
kršek storil obdolženec. ali Pa da obstojijo okoli
ščine, ki izključujejo odgovornost za prekršek.

124. člen
V  utemeljitvi ie treba na kratko povedati i:ao- 

fnvljeni dejanski stan in dokaze, ria nodlagi kate
rih veliaio posaimezne okoliščine za dokazane, ter 
o r a v n e  nredoise. na podlani katerih je utemeljena 
obdolženčeva odgovornost oziroma odločitev o 
ustavitvi postopka.

125. člen
V navodilu o pritožbi se pouči stranka, da ima 

-mner odločbo o prekršku praviro do pritožbe, na 
kateri oreran io ie treba nasloviti in komu izročiti, 
v katerem roku, in >pa, da se pritožba lahko vloži 
pismeno ali pa poda ustno na zapisnik.

126. člen
1) Pomote v pisavi ali številkah ter druge očit

ne nomote v odločbi o prekršku lahko popravi po 
uradni dolžnosti ali na predlog stranke organ, ki je 
odločbo izdal.

2) Pooravke. ki so bili napravljeni potem', ko 
ie bila odločba strankam' že poslana, je treba stran
kam naznaniti.

21 O d l o č a n j e  o p o v r a č i l u  š k o d e
127. člen

1) Dokler ni izdana odločba o prekršku, sme

oškodovanec zahtevati povračilo škode, ki mu je 
bila storjena s prekrškom.

2) O oškodovančevem zahtevku se odloči z od
ločbo o prekršku. Če se višina škode ne da ugo
toviti ali če bi se z obvarovanjem škode postopek 
zavlekel, se oškodovanec napoti, naj se z svojim 
zahtevkom obme na sodišče. Če zahteva oškodo
vanec večjo odškodnino, kakor pa mu jo je mo
goče priznati po ugotovljenih okoliščinah, se mu 
prizna odškodnina po ugotovljenih okoliščinah, za 
ostanek pa se napoti na sodišče.

3) Če se postopek ustavi, se oškodovanec na
poti, naj se s svojim odškodninskim zahtevkom obr
ne na sodišče.

4) Zoper odločitev o odškodninskem zahtevku 
oškodovanec nima pravice do pritožbe, če pa s to 
odločitvijo ni zadovoljen, lahko Uveljavi Svoj za
htevek s tožbo pri sodišču.

3) S t r o š k i  p o s t o p k a

128. člen
1) Stroški postopka obsegajo dejanske izdatke 

za pravilno izpeljavo 'postopka.
2) Stroške postopka plača tisti, ki je kaznovan 

za prekršek.
3) Stroške postopka, ki je bil ustavljen, trpi 

ljudski odbor, čigar organ je vodil postopek.
4) V odločbi o prekršku se določi, kdo plača 

stroške in koliko znašajo. Če za ugotovitev stro
škov ni zadosti podatkov, se lahko določijo tudi 
s poznejšo odločbo.

5) Če se postopek ustavi zaradi neresničnega 
predloga oškodovanca, trpi stroške postopka oško
dovanec.

I IX. p o g l a v j e

Pravna sredstva

1) P r i t o ž b a
129. člen '

1) Zoper odločbo o prekršku imia obdolženec 
pravico do pritožbe na pristojni organ druge stop
nje (54. člen).

2) Pritožbo v korist obdolženega mladoletnika 
lahko poda tudi njegov zakoniti zastopnik.

3) Pravico do pritožbe imiajo tudi tisti, ki so 
bili kaznovani po 116. in 117. členu tega odloka. 
Tudi ta pritožba gre na pristojni organ druge stop
nje.

130. člen \ r -
1) Pritožba se poda v osmih dneh po vročitvi 

odločbe.
2) Rok za pritožbo zoper odločbo, ki je bila 

ustno naznanjena strankam, začne z dnem nazna
nitve, razen če je stranka zahtevala, da se ji poš
lje prepis odločbe (tretji odstavek 76. člena).

3) Pritožba se vloži pismeno ali pa se da na 
zapisnik pri organu, ki je izdal odločbo o prekršku.

131. člen
Pritožbe ni treba posebej utemeljiti, temveč za

dostuje, da pritožnik pove, zakaj ni zadovoljen z 
odločbo.
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132. člen
1) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrne 

organ prve stopnje, ki mu je bila izročena.
2) Zoper odločbo o zavrnitvi prepozne ali ne

dovoljene pritožbe ima pritožnik pravico do pritož
be na pristojni organ druge stopnje.

3) Pravočasno pritožbo mora organ prve stop
nje brez odlašanja poslati pristojnemu organu dru
ge stopnje.

133. člen
1) Organ druge stopnje, ki rešuje pritožbo, la

hko odločbo o prekršku potrdi, razveljavi ali pa 
spremeni.

2) Organ druge stopnje razveljavi odločbo o 
prekršku, če ugotovi, da jo je izda] stvarno nepri
stojni organ, zadevo pa pošlje stvarno pristojnemu 
organu.

3) Organ druge stopnje razveljavi odločbo o 
prekršku tudi takrat, če spozna, da je treba dopol
niti postopek ali opraviti novega, in jo vrne s spisi 
vred organu prve stopnje, da izda novo odločbo.

4) Če organ druge stopnje pri reševanju pri
tožbe opazi, da je predpis ljudskega odbora, ki 
določa prekršek, v nasprotju z odlokom Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora ali z drugimi splošni
mi predpisi mora izdati odločbo o pritožbi in to 
nasprotje naznaniti Predsedstvu Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

5) Če se pritoži obdolženec, se odločba o pre
kršku ne sme spremeniti v njegovo škodo.

6) V skladu z določbami prejšnjih odstavkov je 
treba reševati tudi pritožbe zoper druge odločbe, 
ki so bile izdane v upravnem kazenskem postopku!

2) O d p r a v a  in r a z v e l j a v i t e v  p r a v n o 
m o č n e  o d l o č b e  o p r e k r š k u

134. člen
1) Senat za prekrške lahko tudi iz lastnega na

giba odpravi ali razveljavi nezakonito ali nepravil
no pravnomočno odločbo o prekršku, ki jo je izdal 
sodnik za prekrške ah jo je izdala komisija za pre
krške krajevnega oziroma mestnega ljudskega od
bora.

2) Če se pravnomočna odločba razveljavi, 
ugasnejo njene pravne posledice.

3) Pravica odpraviti in razveljaviti pravnomoč
no odločbo o prekršku velja samo šest mesecev od 
dneva, ko je postala odločba o prekršku pravno
močna.

135. člen
1) Senat za prekrške lahko odpravi ali razve

ljavi v obdolženčevo korist pravnomočno odločbo 
o prekršku tudi tedaj, če se po pravnomočnosti 
odločbe dokaže, da je temeljila na krivi izpovedi 
prič ali izvedencev ali na lažnivi listini ali pa, da 
je do nje prišlo zaradi kaznivega dejanja sodnika 
za prekrške ali kakšne druge uradne osebe, ki je 
sodelovala v upravnem kazenskem postopku.

2) Pravica odpraviti pravnomočno odločbo po 
prejšnjem odstavku velja samo eno leto od dneva, 
kp je postala odločba o prekršku pravnomočna.

X. p o g l a v j e

Izterjanje denarne kazni takoj na mestu

136. Člen
1) Če gre za prekrške, za katere je predpisiana 

samo denarna kazen v določenem znesku do 500' 
dinarjev, sme organ, ki izda predpis o prekršku, 
pooblastiti člane narodne zaščite, da takoj na me
stu izterjajo denarno kazen od tistih, ki jih zalotijo 
pri prekršku.

2) S predpisi o prekršku se lahko da enaka 
pravica tudi drugim uradnim1 osebam.

3) O plačani kazni se izda potrdilo.
4) Zoper izterjanje denarne kazni takoj na me

stu ni pritožbe.
5) Če se ne izterja kazen takoj na mestu ali če' 

je tisti, ki je storil prekršek, noče takoj plačati, se 
pošlje Ovadba sodniku za prekrške.

6) Denarne kazni, ki se plačujejo takoj na me
stu, se ne izterjujejo od mladoletnikov pod štiri
najstim letom.

XI. p o g I a v j e

Odškodnina za neupravičeno kaznovanje

137. člen
1) Kdor je bil v upravnem kazenskem postopku 

kaznovan ž zaporom, ima pravico terjati od ljud
skega odbora, čigar organ je kazen izrekel, od
škodnino za škodo, ki jo je utrpel zaradi neupra
vičenega kaznovanja, če je bila pravnomočna od
ločba razveljavljena ali odpravljena in je bil po
stopek zoper njega pravnomočno ustavljen zato, 
ker je bilo ugotovljeno, da dejanje ni prekršek, ali 
zato, ker ni bilo dokazov, da je storil orekršek, 
ali pa zato, ker so bile ugotovljene, okoliščine, ki 
izključujejo storilčevo odgovornost za prekršek.

2) Odškodnine ni, če se kaznovani zoper od
ločbo o prekršku ni pritožil, in tudi ne takrat, ka
dar je s svojim krivim priznanjem ali sploh s svo
jim obnašanjem v upravnem kazenskem postopku 
zakrivil, da je bil kaznovan.

3) Pravica do odškodnine ugasne po tridesetih 
dneh od dneva, ko je postala odločba o ustavitvi 
postopka pravnomočna.

4) Zahteva za odškodnino se vloži pri pover
jeništvu za finance okrajnega ljudskega odbora.

5) Če poverjeništvo za finance okrajnega ljud
skega odbora zahtevo prosilca v celoti ali delno 
zavrne ali pa če v roku dveh mesecev ne izda 
odločbe o njej. lahko uveljavlja prosilec svoj za
htevek pri sodišču, in sicer v tridesetih dneh, ra
čunajoč oid dneva, ko mu je bila odločba nazna
njena, oziroma po preteku omenjenega dvomeseč
nega roka.

T  re f  ji d e l

XII. p o g l a v j e  
Izvršitev odločbe v upravnem kazenskem postopku

138. člen
1) Odločba o prekršku se izvrši, ko postane 

pravnomočna.
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2) Odločba, s katero ie bila pravnomočno iz
rečena denarna kazena ali prisojena odškodnina, 
se izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za 
plačilo kazni oziroma odškodnine. Če se je obdol
ženec pritožil zoper odločbo o prekršku, se šteje 
ta rok od dneva, ko je bila kaznovanemu nazna
njena odločba organa druge stopnje.

3) Če kaznovani nè more dokazati svoje iden
titete ali nima stalnega prebivališča, lahko organ, 
ki ie izdal na prvi stopnji odločbo o prekršku, od
loči obenem, naj se odločba izvrši fakoi, ne glede 
na pritožbo, če spozna, da bi kaznovani lahko one
mogočil nieno izvršitev. V  tem primeru je treba 
poslati pritožbo v 24 urah pristojnemu organu dru
ge stopnje, ki mora izdati odločbo o njej v 24 urah 
potem, ko je dobil spis.

139. člen
1) Kazni, ki so bile pravnomočno izrečene v 

upravnem kazenskem postopku, izvršujejo:
a) kazen zapora poverjeništvo za notranie za

deve okrajnega ljudskega odbora, ki je pristojno 
po stalnem ali začasnem prebivališču ka-znovaneoa;

b) denarno kazen in varstveni ukrep odvzetja 
oredmetov 138. člen), ki iih je izrekel sodnik za pre
krške ali senat za prekrške, tisti sodnik, ki je izdal 
odločbo o prekršku na prvi stopnji, ali pa sodnik, 
v katerega območju kaznovani živi;

c) denarno kazen in varstveni ukrep odvzetja 
predmetov {38. člen), ki jih je izrekla komisija za 
prekrške kraievneaa oziroma mestnega ljudskega 
odbora, izvrši ljudski odbor sam;

d) denarno kazen in varstveni ukreo odvzetja 
predmetov C38 člen), ki so iih izrekli drugi iavni 
ornani. t;sti oraan. ki ie izdal odločbo, kolikor s 
posebnimi predpisi ni določeno drugače.

2) Sodnik za prekrške izteria denarno kazen po 
izvršilnih uslužbencih svojega ljudskega odbora.

140. člen
1) Kazen zapora se izvršuje v zaporih.
2) Moški prestajajo kazen zapora ločeno od 

žensk.
3) Osebe, ki so kaznovane z zaporom zaradi 

prekrška, moraio bti med prestajanjem kazni ločene 
od oseb, ki so bile obsojene na kazen zapora za
radi kaznivih dejanj.

-141. člen
1) Kdor ie kaznovan z zaporom, se sme poslati 

na delo samo, če sam privoli v to.
2) Delovni čas ne sme trajati dali kot osem ur 

dnevno.
142. člen

1) Tistemu, ki ie kaznovan z zaporom, pa dela, 
nre plačilo za delo, po en dan oddiha na teden, 
brezplačna zdravstvena oskrba in pravica do so- 
eialneaa zavarovania ob nesreči pri delu.

2) Tistim, ki so kaznovani 7. zaporom, je dovo
limo dopisovanie in sprejemanje pošilik. Pravico 
imajo soreiemati obiske po hišnem redu in mora 
biti olede tega ravnanje z. njimi milejše kot pa s 
tistimi, ki so obsojeni na kazen zapora zaradi kaz
nivih deiani.

3) Tisti, ki so kaznovani s zaporom, smeio upo
rabljati posteljnino in dobivati hrano od zunaj.

143. člen
1) Izvršitev kazni zapora se mora odložiti, če 

je kaznovani huje bolan, lahko pa se odloži tudi iz 
drugih, posebno opravičenih vzrokov.

2) Z izvrševanjem te kazni se ne sme začeti tri 
mesece pred porodom in šest miesecev po niem.

3) Odločbo o odložitvi kazni zapora izda na 
prošnjo kaznovanega organ, ki je pristojen za iz
vršitev kazni.

144. člen
1) Izvršitev kazni zapora, ki je že začeta, se 

sme odložiti največ za deset dni, če je to potrebno 
zaradi smrti staršev, zakonca, otrok ali iz kakšnih 
drugih opravičenih vzrokov. Odločbo o tem izda 
organ, ki izvršuje tako kazen.

2) Čas odložitve se ne šteje v izvršitev kazni.

145. člen
1) Če je treba denarno kazen izterjati prisilno, 

se izterja z. upravno izvršbo iz premičnega premo
ženja kaznovanega.

2) Iz nepremičnin se lahko prisilno izterjajo sa
mo denarne kazni, ki so bile izrečene za devizne, 
davčne in podobne prekrške, storjene zaradi ma
terialne koristi.

3) Izterjanje denarne kazni iz nepremičnin iz
vrši okrajno sodišče.

4) Po smrti kaznovanega se denarna kazen ne 
izterjuje.

146. člen
1) Če se pravnomočna odločba o prekršku, na 

podlagi katere ie bila od kaznovanega izterjana de
narna kazen, razveljavi ali če se pravnomočna od
ločba o prekršku odpravi in postopek zoper kaz
novanega pravomoćno ustavi, se kaznovanemu vr
ne izterjana denarna kazen.

2) Pravica, zahtevati povračilo denarne kazni, 
ugasne po preteku dveh let od dneva, ko ie po
stala odločba o ustavitvi pravnomočna.

147. člen
1) Kazen zapora se izvršuje na stroške okraj

nega ljudskega odbora.
2) Stroški za izvršitev denarne kazni se izter

jajo prisilno od kaznovanega.

148. člen
1) Odločbo o prekršku glede stroškov postop

ka in odškodnine izvrši organ, ki je izdal odločbo 
o prekršku na prvi stopnji.

2) Sstroški postopka, ki jih mora kaznovani pla
čati, se prisilno izterjajo po uradni dolžnosti.

3) Odškodnina se prisilno izterja na oškodo
vančev predlog.

4) Zasebniki in družbene organizacije morajo 
za izvršilne stroške dati predujem.

5) Stroški postopka se ne smejo prisilno izter
jati iz nepremičnin.

6) Prisilno izterjavo odškodnine i/ nepremič
nin izvrši pristojno okrajno sodišče.
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Č e t r t i  del  
X1J1. p o g l a v j e  

Prehodne in končne določbe

149. člen

Posebni predpisi o prekrških, ki veljajo na dan, 
ko začne veljati ta odlok, ostanejo v veljavi, vendar 
pa jih je treba v dveh mesecih izravnati z določ
bami tega odloka.

150. člen
1) Od dneva, ko Istrski okrožni ljudski odbor 

sprejme ta odlok, se ne smejo več uporabljati kazni 
opomina, ukora, izgona iz bivališča m poboljševal
nega dela.

2) Dokler posebni predpisi o prekrških, ki ve
ljajo na dan, ko začne veljati ta odlok, ne bodo 
izravnam z določbami tega odloka, se namesto ka
zni poboljševalnega dela, ki je za kakšen prekršek 
določena kot edina kazen, izreče kazen zapora, 
la pa ne sme biti daljša od ene tretjine največje 
predpisane mere kazni poboljševalnega dela in ne 
krajša od enega dneva zapora.

151. člen
Dokler posebni predpisi o prekrških, ki veljajo 

na dan, ko začne veljati ta odlok, ne bodo izrav
nam z določbami tega odloka, se ti predpisi od 
dneva, ko začne veljati ta odlok, uporabljajo z na
slednjimi spremembami:

aJ namesto kazni odvzema prostosti se izreče 
kazen zapora, ki ne sme presegati največje pred
pisane mere kazni odvzema prostosti  ̂ v nobenem 
primeru pa ne sme presegati trideset dni zapora;

b) namesto kazni odvzema predmeta, s kate
rim je bil storjen prekršek, se izreče varstveni 
ukrep odvzema predmeta (38. člen).

152. člen
1) Določbe prvega dela tega odloka veljajo tudi

za prekrške, ki so bili storjeni do dneva, ko začne 
veljati ta odlok, pa postopek o njih še ni prav
nomočno dokončan. «

2) Določbe drugega dela tega odloka veljajo
tudi za vse nerešene zadeve o prekrških. Če je bila 
odločba na prvi stopnji izdana, preden je začel ta 
odlok veljati, odloči o pritožbi zoper njo na drugi 
stopnji organ, ki je bil za to pristojen po doseda
njih predpisih. *■

153. člen
1) Upravne kazni, ki so bile pravnomočno iz

rečene do dneva, ko začne veljati ta odlok, se iz
vršijo po dosedanjih predpisih. "

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
se kazen poboljševalnega dela, ki je bila pravno
močno izrečena do dneva, ko začne veljati ta od
lok, pa še ni prestana, spremeni v kazen zapora, 
in sicer tako, da se en dan zapora šteje za tri dni 
poboljševalnega dela.

154. člen
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 

odbora ima pravico, predpisati poslovnik za uprav
ni kazenski postopek in natančnejše določbe za iz

vajanje tega odloka, zlasti še določbe za delo ko
misij za prekrške pri krajevnih oziroma mestnih 
ljudskih odborih in določbe o stroških postopka.

155. člen

Ta odlok začne veljati 30 dni po objavi v Urad
nem listu.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik: Predsednik:

Peiar Kraljevič I. r. Ernest Valoveč 1. r.

105
Na podlagi ukaza komandanta Odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlo
kom Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje 
in Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor.

O D L O K
O FINANČNIH PREKRŠKIH

1. člen
Finančni prekrški so liste kršitve predpisov fi

nančne narave, ki so določene s tem odlokom ali 
s posebnimi predpisi kot prekrški in za katere so 
predpisane upravne kazni, kolikor ne pomenijo sod
no kaznivega dejanja.

2. člen
Za finančne prekrške se poleg tistih, ki so iz

rečno določeni v posameznih posebnih predpisih, 
štejejo še:

1) nepravočasno obračunavanje in nepravočas
no odvajanje zneskov, ki pomenijo obveznosti do 
proračuna in ki so predvideni v posameznih prav
nih predpisih (monopolni dobiček, prispevek za so
cialno zavarovanje, dobiček za družbene potrebe 
in drugo);

2) nepravočasno vplačilo odtegljajev na pod
lagi administrativnih in sodnih prepovedi;

3) uporaba obratnih sredstev za investicijske 
namene ali uporaba investicijskih sredstev za ob
ratna sredstva;

4) uporaba sredstev gospodarskih podjetij, ki 
so pod upravo delovnih kolektivov, za druge na
mene, kakor so določena z veljavnimi predpisi;

5) angažiranje in poraba sredstev v namene, ki 
niso določeni s plani finančne narave (s proraču
nom ter s kreditnim ali deviznim planom); preko
račenje s temi plani potrjenih kreditov in ustanav
ljanje skladov za izvenproračunsko financiranje, 
kolikor niso taki skladi dovoljeni po veljavnih 
predpisih;

6) nepravočasna predložitev zaključnega ra
čuna;

7) nerazporeditev ali nepravočasna razporedi' 
tev planov finančne narave, če podjetje, ki je v 
upravi delovnega kolektiva, ali javni zavod zaradi 
tega ni pravočasno preskrbljen z denarnimi sred
stvi;
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8) uporaba lastnih dohodkov zavoda za izdat- 
ke nad planirani znesek;

9) poraba depozitov proti predpisom;
10) nelikvidiranje obveznosti v teku proračun

skega leta, če bi se obveznost sicer mogla likvi
dirati);

11) neopravičeno izdajanje izplačilnih nalogov 
in izplačila po nalogu neopravičenega organa;

12) dajanje predujmov v primerih, ko to ni do
ločeno s posebnimi predpisi;

13) nepravočasno opravičenje vzetih akontacij 
in začasnih izplačil ter opustitev potrebnih ukre
pov za pravočasno likvidiranje takih izdatkov;

14) izplačilo prejemkov brez poprejšnje zago
tovitve kredita in brez odločbe o sprejemu v jav
no službo, izdane po pristojnem organu;

15) opustitev vodstva ali neredno vodstvo knjig 
o materialnem in denarnem poslovanju v uradih in 
zavodih; neredno knjiženje dohodkov ter malomar
no, nevestno in neredno vodstvo poslovnih knjig 
gospodarskih podjetij;

16) nepravočasno dostavljanje dokumentov, ki 
ima za posledico neažurnost knjigovodstva;

17) knjigovodstvene operacije brez dokumen
tov ali na podlagi dokumentov, ki niso v redu.

3. člen
Za finančne prekrške so odgovorne osebe, ki 

so v posebnih predpisih označene kot odgovorne 
za tam določene prekrške.

Če v posebnih predpisih niso določene osebe, 
ki so odgovorne za finančni prekršek, je odgovo
ren:

1) za prekrške, navedene v 2. členu v točkah
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14 —  šef računovodstva;

2) za prekrške, navedene v 2. členu v 5. točki, 
oseba, ki vrši angažiranje odnosno šef računo
vodstva;

3) za prekrške, navedene v 2. členu v točki 11, 
šef računovodstva oziroma blagajnik;

4) za prekrške, navedene v 16. točki 2. člena, 
knjigovodja oziroma šef računovodstva, za prekr
ške iz 17. točke pa knjigovodja;

5) za prekrške, navedene v 16. točki 2. člena, 
osebe, ki so dolžne opravljati te dolžnosti;

6) za prekrške, navedene v 13. točki 2. člena, 
šef računovodstva oziroma oseba, dolžna obraču
nati akontacije ali začasno izplačilo.

Osebe iz prednjega odstavka niso odgovorne, 
če so imele za svojo storitev oziroma opustitev pis
men nalog neposredno višjega organa, ki ga je ta 
izdal kljub temu, da je bil opozorjen na nepravil
nost zadevne storitve oziroma opustitve. V temi pri
meru je za finančni prekršek odgovoren tisti, ki je 
izdal pismen nalog za storitev oziroma opustitev, 
s katero je bil storjen finančni prekršek.

4. člen
Po predpisih tega odloka se kaznujejo tudi sto

rilci finančnih prekrškov v zadružnih invalidskih in 
družbenih organizacijah, njihovih zavodih in pod
jetjih.

5. člen
Tisti, ki je odgovoren za finančni prekršek, se 

kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev.

6. člen
Pravnomočno izrečeno kazen mora obsojeni 

plačati v štirinajstih dneh po pravnomočnosti. Če 
je v tem roku ne plača, se izterja prisilno.

Organ, ki je izrekel denarno kazen, sme na 
prošnjo obsojenega, upoštevajoč njegove osebne 
razmere, dovoliti plačilo kazni v največ desetih me
sečnih obrokih, pri čemer pa posamezni obroki ne 
smejo presegati tretjine plače in dodatkov.

7. člen
O finančnih prekrških, ki jih store uslužbenci 

uradov, zavodov in podjetij iz pristojnosti Istrske
ga okrožnega ljudskega odbora, vodi upravni ka
zenski postopek in odloča na prvi stopnji pover
jenik za finance Istrskega okrožnega ljudskega od
bora, o finančnih prekrških, ki jih stori kdo drugi, 
pa poverjenik za finance pristojnega okrajnega 
ljudskega odbora.

O pritožbah zoper odločbe poverjenika za fi
nance okrajnega ljudskega odbora odloča pover
jenik za finance Istrskega okrožnega ljudskega od
bora, o pritožbah zoper odločbe poverjenika za fi
nance Istrskega okrožnega ljudskega odbora pa Iz
vršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

8. člen
Upravni kazenski postopek o finančnih prekr

ških se vodi po predpisih odloka o prekrških z 
dne 10'. decembra 1951.

Postopek po tem odloku mora biti hiter. Vsak 
finančni prekršek se mora nemudoma obravnavati.

9. člen
Natančnejše predpise za izvajanje tega odloka 

izda po potrebi Izvršilni odbor Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora.

10. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik: Predsednik:
Petar Kraljevič 1. r/ Ernest Vatovec 1. r.

106 ; i
Na podlagi ukaza komandanta Odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K  O L O V U

I. Splošne določbe

1. člen
Lovstvo vodi ljudska oblast kot panogo na

rodnega gospodarstva, skrbi za planski napredek 
lovstva in urejuje lov.

2. člen
Predmet lova po tem odloku je samo divjad. 

Divjad ‘je splošno ljudsko premoženje.
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3. člen
Za divjad štejejo tele lovne živali:
1) za veliiko divjad:

a) dlakarjii, srnjad, divji prašič in volk;
b) perjad: droplja, žerjav, pravi orli, velika 

uharica;
2) za malo divjad:

a) dlakarji, zajec, kunec, divja mačka, li
sica, jazbec, kuna belica, kuna zlatica, 
dihur, kepen (hermelin), podlasica, vidra, 
hrček in veverica;

b) perjad: fazani, jereb, belka, kotorna, je
rebica, prepelica, divji golobi, grlica, 
kljunač, čoketa, kozica, grbež, kosec, iu- 
kalica, liska, priba, divje race, divje go
si, žagarice, stepna kokoška, kormorani, 
čigre, galebi, potapljavci, čaplje, krokar, 
vrane, srake in ujede.

4. člen
Za živali, ki se ne štejejo za divjad po 3. čle

nu tega odloka, ne veljajo omejitve po tem odloku.
Vendar -je vsakomur prepovedano loviti in po

bijati ptice pevke in druge za kmetijstvo in goz
darstvo koristne ptice in živali, kakor tudi pobi
rati njihova jajca in odnašati ali razdirati njihova 
gnezda in legla.

Svet za kmetijstvo Istrskega okrožnega ljud
skega odbora določi, za katere koristne ptice in 
živali velja prepoved prednjega odstavka.

5. člen
Divjad je zaščitena in nezaščitena.
Svet za kmetijstvo Istrskega okrožnega ljud

skega odbora določi, katera divjad je zaščitena.
6. člen

Pri lovu na divjad se ne smejo uporabljati na
čini, ki so prepovedani, in sredstva, s katerimi se 
divjad pokončuje množično, razen kolikor je to iz
recno dovoljeno. *

II. Lovišča

7. člen
Ozemlje Istrskega okrožja se razdeli na lovi

šča. Lovišča obsegajo kopno in vodno površino.

8. člen
Meje lovišč določi in spreminja Svet za kme

tijstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora po 
predlogu pristojnega sveta za kmetijstvo okrajne
ga ljudskega odbora.

Lovišča obsegajo po pravilu območje enega 
ali več krajevnih oziroma mestnih ljudskih odbo
rov istega okraja. Vendar se morajo določiti meje 
tako, da sp čimbolj naravne in vidne in da tvori 
vsako lovišče zaokroženo lovsko gospodarsko 
enoto.

Svet za kmetijstvo Istrskega okrožnega ljud
skega odßora vodi kataster lovišč.

9. člen
Lovišča upravlja ljudska oblast praviloma po 

lovskih družinah. Sveta za kmetijstvo okrajnih ljud

skih odborov upravljata lovišča, ki jih ne morejo 
oddati v upravo lovski družini, sama po svoj,h lov
skih organih.

Za intenzivno gojitev divjadi in za vzgojo lov
skih psov se sme oddati lovišče tudi v upravo 
Okrožni lovski zvezi.

III. Lovske organizacije

10. člen
Temeljne lovske organizacije so lovske dru

žine.
Lovske družine so prostovoljne združitve lov

cev. Ustanavljajo se po določbah odloka o dru
štvih, zborovanjih in javnih shodih.

Lovske družine imajo zlasti naloge, da skrbe 
za pravilno sestavo in izvajanje lovskega plana, 
za napredek lovstva, za organiziranje in strokovno 
vzgojo lovcev, za utrjevanje lovske discipline in 
za vzgojo pravilnega razmerja lovcev do lova, 
kakor tudi za propagiranje in pravilno izpolnjeva
nje nalog in pravnih predpisov o lovu.

Lovske družine se ustanovijo za okoliše po
sameznih lovišč. V okolišu enega lovišča se sme 
ustanoviti samo ena lovska družina.

11. člen
Lovske družine enega okraja sestavljajo, lov

sko društvo.
Lovska društva imajo zlasti tele naloge: zdru

žujejo lovske družine svojega območja, dajejo 
smernice za izvrševanje lova, predpisov o lovu in 
lovskega plana in nadzirajo delo lovskih družin. 
Lovska društva so v vprašanjih lovstva posveto
valni organi organov ljudske oblasti.

12. člen
Lovska društva sestavljajo Lovsko zvezo Istr

skega okrožja.
Lovslka zveza Istrskega okrožja združuje in 

predstavlja lovske organizacije in lovce na ozem
lju Istrskega okrožja. Okrožna lovska zveza je v 
lovskih vprašanjih posvetovalni organ organov 
ljudske oblasti.

13. člen
Lovske organizacije morajo imeti svoja pra

vila.
Poverjeništvo za notranje zadeve Istrskega 

okrožnega ljudskega odbora v sporazumu s Sve
tom za kmetijstvo Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora lahko predpiše vzorna pravila za lovske 
organizacije.

Dovoljenje za ustanovitev in delovanje lovskih 
organizacij da na podlagi predloženih pravil Po
verjeništvo za notranje zadeve v sporazumu s Sve
tom za kmetijstvo Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.

Lovske organizacije, ki v taki meri zanemar
jajo svoje dolžnosti, da spravljajo v nevarnost lov
stvo v dodeljenem lovišču, kakor tudi lovske orga
nizacije, ki sploh ne izpolnjujejo sv 'jih nalog, raz
pusti Poverjeništvo za notranje zadeve Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora sporazumno s Sve
tom za kmetijstvo Istrskega okrožnega ljudskega 
odbora.
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14. člen
Član lovske družine je lahko vsak polnoleten 

pripadnik Isirskega okrožja, ki je izprašan lovec 
in 'ima orožni list, razen če je pod skrbništvom, 
ati če 'je obsojen za hujše kaznivo dejanje, dokler 
kazen ni prestana ali ni ugasnila.

Vsaka lovska družina mora imeti najmanj 8 
članov, med temi 3 odbornike. Lovska družina pra
viloma ne sme odkloniti sprejema v članstvo c se
bi, ki izpolnjuje pogoje. Nihče ne sme biti član 
več kot dveh lovskih družin.

Svet za kmetijstvo .Istrskega okrožnega ljud
skega odbora pa lahko dovoli lovski družini, da 
glede na velikost in kakovost dodeljenega lovišča 
omeji sprejemanje članov na število, ki ga on 
določi.

IV. Izvrševanje lova

15. člen
K izvrševanju iQva spada pravica lovili po 

predpisih tega odloka, dajati v promet divjad in 
si prisvajati njene dele, kakor rogovje, kožo in po
dobno, ter dolžnosti divjad gojiti, skrbeti za njeno 
razmnoževanje in varstvo.

16. člen
Lovski upravičenci izvršujejo lov po lovskem 

planu in so dolžni voditi razvid in statistiko o lovu 
in stanju divjadi v loviščih, ki jih upravljajo.

17. člen-
Lovske družine smejo izvrševati lov le na pod

lagi pismene pogodbe, ki jo sklenejo s pristojnrin 
okrajnim ljudskim odborom.

S pogodbo se določijo obveznosti in pravice 
lovske družine, zlasti njene planske obveznosti gle
de gojitve in odstrela divjadi.

Lovišče se dodeli lovski družini po pravilu za
10 let. Pogodbo lahko odpove vsak pogodbenik iz 
tehtnih razlogov, ki se določijo s pogodbo. Če s 
pogodbo ni določen daljši odpovedni rok, se od
pove pogodba polletno vnaprej. Svet za kmetij
stvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora po 
predlogu sveta za kmetijstvo okrajnega ljudskega 
odbora lahko razdere pogodbo in odvzame lovi
šče lovski družini brez odpovedi, če lovska dru
žina ali njeni člani v znatni meri kršijo pogodbo.

18. člen
Za uživanje lovišča mora plačevati lovska dru

žina odškodnino, ki je dohodek proračuna okraj
nega ljudskega odbora.

. Če se okrajni ljudski odbor in lovska družina 
glede višine odškodnine ne moreta sporazumeti, 
določi odškodnino Svet za kmetijstvo Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

19. člen
Divjad, ki je uplenjena v lovišču lovske dru

žine, postane last lovske družine. Pravila lovske 
družine predpišejo, ali se pravica prisvajanja pre
nese na lovca in ob kakšnih pogojih

20. člen

Z dovoljenjem lovske družine sme ob pogojih, 
ki jih predpišejo pravila lovske družine, loviti kot 
gost tudi član druge lovske družine ali član druge 
lovske organizacije.

21. člen
Kdor lovi ali se mudi v lovišču z lovskimi pri

pravami, mora na zahtevo lovskega čuvaja, pa 
tudi na zahtevo organa, uslužbenca ali člana lov
skega upravičenca pokazati člansko izkaznico lov
ske družine; če lovi kot gost lovske družine, pa 
še dovoljenje te lovske družine.

22. člen
V poslopjih in ograjenih dvoriščih sme posest

nik oziroma lastnik pokončavati nezaščiteio divjad 
na način, ki je po tem1 odloku dovoljen, in si sme 
plen prilastiti. Plen pa riiora prijaviti lovskemu 
upravičencu.

Katere vrste nezaščitene divjadi sme pokon
čavati vsak na svojem odprtem zemljišču, in na 
kakšen način, določi Svet za kmetijstvo Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora.

23. člen
Po njivah se ne sme loviti od 1. marca dalje, 

dokler se ne pospravi žito; v vinogradih in vrto
vih, dokler so na njih pridelki; po travnikih pa od
15. aprila dalje, dokler ni pospravljeno seno.

V. Varstvo in pospeševanje lovstva

24. člen
Zaščitena divjad se ne sme preganjati, loviti 

in streljati v lovopustu.
Lovopust določi Svet za kmetijstvo istrskega 

okrožnega ljudskega odbora.

25. člen
Če se stalež kake vrste divjadi preveč zmanj

ša, ali če se pokaže potreba, da se obvaruje red
ka in zredčena vrsta divjadi izumrtja in ludi iz 
drugih utemeljenih razlogov, lahko Svet za kme
tijstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora za
ščiti določeno vrsto divjadi v posameznih prede
lih ali na vsem območju Istrskega okrožja s tem, 
da za določen čas prepove lov na tako vrsto div
jadi. Odstrel take zaščitene divijadi lahko izjemoma 
dovoli Svet za kmetijstvo Istrskega okrožnega ljud
skega odbora v znanstvene namene, ob nalezljivi 
bolezni ali iz drugih tehtnih razlogov.

Če se med divjadjo pojavi nalezljiva bolezen, 
mora lovski upravičenec o tem nemudoma obve
stiti najbližji javni nadzorstveni organ. Svet za 
kmetijstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
odredi potrebno, da se bolezen zatre.

26. člen
Brakade so dovoljene od 1. oktobra,do 31. de

cembra. Na brakadah se ne sme streljati parklja
sta divjad razen divjega prašiča.
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' V lovišču, ki je dodeljeno v upravljanje lov
ski družini, smejo loviti samo člani te družine.

27. člen
Divjad se praviloma lovi z lovsko plllko.
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Zaščitena divjad se sme loviti samo z lovsko 
puško. Parkljasta divjad, razen divjega prašiča, se 
sme streljati samo z risanico.

Lov z uharico in sokolom je dovoljen.

28. člen
Prepovedano je:
1) loviti divjad s pastmi, jamami, zankami, mre

žami, omamnimii sredstvi in strupi;
2) loviti živo zaščiteno divjad razen za znan

stvene namene, za razplod ali za živalske vrtove, 
to pa le s posebnim' dovoljenjem Sveta za kme
tijstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora;

3) loviti divjad, razen volka in divjega prašiča, 
na vozilih ali s pomočjo žarometov;

4) uničevati in poškodovati legla in gnezda 
zaščitene divjadi;

5) pobirati in prodajati jajca zaščitene perja
di, razen za znanstvene in gojitvene namene, to pa 
le s posebnim dovoljenjem Sveta za kmetijstvo 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

Kljub določbi 1. točke tega člena smejo lovci 
upravičenci:

a) loviti s pastmi, ki žival lahko usmrte, volka, 
lisico, divjo mačko, jazbeca, kuno zlatico, dihurja, 
kepena, podlasico, vidro,. veverico, kuno, hrčka in 
ujede, ki niso zaščitene;

b) z dovoljenjem pristojnega okrajnega sveta 
za kmetijstvo nastavljati sirup vranam, srakam, 
volkovom, lisicam in kunam. Strupišče pa mora bili 
oddaljeno najmanj 300 metrov od hiš in 200 me
trov od javnih poti. Cas in okoliš nameravane *lru- 
pitve se mora poprej javno razglasiti na krajevno 
običajen način. Strupitev smejo izvajati le lovci, 
ki so tega vešči.

29. člen
Svet za kmetijstvo Istrskega okrožneg’ ljud

skega odbora je pooblaščen, da predpiše v spo
razumu s Svetom za blagovni promet Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora določbe o kontroli 
prometa z divjačino im z deli divjadi.

30. člen
Za razmnoževanje in gojitev divjadi morajo 

skrbeti v prvi vrsti lovske družine, ki upravljajo 
lovišča.

Javni nadzorstveni organi jih pri tem podpirajo 
s strokovnimi nasveti, po potrebi tudi gmotno. •

Lovskim družinam, ki imlajo vzorno urejeno lo
višče in iki vzorno lovijo divjad, daje Svet za kme
tijstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora de
narne nagrade, za kar si mora navedeni Svet za
gotoviti potrebne kredite v «letnem predračunu.

31. člen
Za nadzorstvo in varstvo lovstva v loviščih se 

Ipostavijo lovski čuvaji. Služba lovskega čuvaja se 
išteje za javno službo.

Dolžnosti iin pravice lovskih čuvajev predpiše 
s pravilnikom Svet za kmetijstvo Istrskega okrož
nega ljudskega odbora sporazumno s Poverjeni
štvom za notranje zadeve Istrskega okrožnega ljud
skega odbora,

32. člen
Lovski čuvaj, kakor tudi upravičeni lovec sme 

v svojem lovišču ubiti psa ali mačko, ki se klati 
po lovišču več kot 250 metrov daleč od hiše ozi
roma naselja.

VI. Nadzorstvo
33. člen

Svet za kmetijstvo Istrskega okrožnega ljud
skega odbora ima vrhovno nadzorstvo nad vsemi 
lovskimi organizacijami ter vrhovno nadzorstvo 
nad izpolnjevanjem pravnih predpisov o lovu, nad 
izpolnjevanjem lovskega plana in upravljanjem 
lovišč.

Okrajna sveta za kmetijstvo nadzirata v svo
jem območju izvajanje pravnih predpisov o lovu, 
posebej pa še delovanje lovskih družin in lovskega 
društva svojega območja.

Delovanje lovskih organizacij, kolikor ne gre 
za strokovne zadeve, je pod vrhovnim nadzor
stvom Poverjeništva za notranje zadeve Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora in pod nadzorstvom 
pristojnih organov za notranje zadeve.

VII. Povrnitev škode
34. člen

Lovske družine, ki upravljajo lovišče, morajo 
povrniti škodo, ki jo napravi zaščitena divjad v me
jah njihovega lovišča, na odprtih zemljiščih, če je 
s cer lastnik ali posestnik takega zemljišča poskr
bel za primerno zavarovanje zoper tako škodo.

Kdor lovi, mora povrniti škodo, ki jo pri lovu 
napravijo on ali njegovi pomagači.

Škoda se prijavi krajevnemu ljudskemu odbo
ru, v katerega okolišu je nastala, in sicer v osmih 
dneh, odkar je bila odkrita, najpozneje pa v treh 
mesecih, odkar je bila napravljena. Krajevni ljud
ski odbor nemudoma ugotovi in oceni škodo, po 
možnosti vpričo oškodovanca in lovskega upravi
čenca, iki ju mora povabiti k temu postopku.

Odločbo o povračilu škode izda na oškodo
vančevo zahtevo pristojni okrajni svet za kmetij
stvo, če šikoda ne presega 2.500 dinarjev, če škoda 
presega 2.500 dinarjev pa okrajno sodišče; pri tem 
okrajni svet za kmetijstvo oziroma sod šče nista 
vezana na ocenitev škode po krajevnem ljudskem 
odboru.

35. člen
Škodo, ki jo napravijo na zasebnih in zadruž

nih poljih divji prašiči, povrne okrajni ljudski odbor.
O povrnitvi škode odloči okrajno sodišče ne 

glede na višino škode. Določbe 3. odstavka 34. 
člena in določbe 4. odstavka 34. člena, da sodišče 
na ocenitev škode po krajevnem) ljudskem odboru 
ni vezano, veljajo tudi v teh primerih.

VIII. Kazenske; določbe

36. člen
Kaznivo dejanje stori in se kaznuje z denarno 

kaznijo do 50.000 dinarjev ali z zaporom do 6 me
secev:

1) kdor lovi brez pravic, ki jih določa ta odlok 
(divji lovec);

I
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2) kdor lovno dovoljenje ali člansko izkaznico 
lovske družine za odškodnino prepusti drugemu;

3) kdor lovi redke ali zredčene vrste divjadi, 
katere je prepovedano loviti, in kdor lovi ptice 
pevke in druge za kmetijstvo alli gozdarstvo ko
ristne živali, ki niso divjad, katere je pa prepo
vedano loviti;

4) kdor lovi na način ali s sredstvi, s katerimi 
se divjad množično pokončuje, ali kdor lovi z 
zanko;

5) kdor lovi zaščiteno divjad med lovopustom;
6) kdor uničuje ali poškoduje legla ali gnezda 

zaščitene divjadi ali po 4. členu zaščitenih korist
nih živali ali ptic.

Ako ima kaznivo dejanje iz prednjega odstav
ka hujše posledice, alT je storjeno v povratku, se 
storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

Razen kazni iz prednjih odstavkov sme sodi
šče glede na okoliščine dejanja in lastnosti sto
rilca prepovedati izvrševanje lova za določen čas 
ali za zmeraj in izreči tudi odvzem lovskega ple
na, lovskega orožja in pripomočkov, s katerimi je 
bilo dejanje storjeno.

O kaznivih dejanjih po tem členu sodijo okraj
na sodišča.

Če je za katero od dejanj, navedenih v 1. od
stavku tega člena, določena v kakem drugem od
loku strožja kazen, se storilec kaznuje po strož
jem odloku.

37. člen
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaz

nijo do 5.000 dinarjev ali z zaporom do trideset dni:
1) kdor lovi z zanko;
2) kdor lovi ptice pevke ali druge, za 'kmetij

stvo ali gozdarstvo koristne živali, ki niso divjad, 
katere pa je prepovedano loviti;

3) kdor un čuje ali poškoduje legla aü gnezda 
zaščitene diviadi ali po 4. členu tega odloka za
ščitenih koristnih živali ali ptic.

Če ima prekršek iz prednjega odstavka huiše 
posledice, se sme storilcu odvzeti tudi lovno do
voljenje za določen čas ali za vselej.

38. Člen
Prekršek stòri in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 dinarjev ali z zaporom do 15 dni:
1) kdor lovi brez lovnega dovoljenja;
2) kdor prepusti lovno dovoljenje drugemu;
3) kdor lovi v tujem lovišču, če nima za to do

voljenja;
4) kdor namenoma ovira izpolnitev lovskega 

plana;
5) kdor namenoma da netočne podatke o lo

vu in stanju diviadi v lovišču;
6) kdor lovi na nedovoljen način ali z nedo

voljenimi sredstvi, kolikor s tem ne stori kaznivega 
dej ani a:

7) kdor prot' določbi 21. člena tega odloka ne 
pokaže članske izkaznice ali lovnega dovoljenja;

8) kdor hodi s puško po lovišču, v katerem 
nimta pravice loviti, izven javnih poti in stez ali 
z nabito puško po takih poteh in stezah;

91 kdor ob nastavljanju strupov, za kar ima 
dovoljenje, ne ravna po predpisih točke b) drugega

odstavka 28. člena tega odloka ali po drugih po
sebnih predpisih;

10) kdor brez dovoljenja lovi ali si prilasti živo 
divjad;

11) kdor ne priglasil lovskemu upravičencu uple
njene divjadi, ki si jo je prilastil po prvem odstav
ku 22. člena tega odloka;

12) kdor brez dovoljenja pobira ali prodaja jaj
ca zaščitene perjadi in ptic, zaščitenih po 4. členu 
tega odloka.

Če ima prekršek iz prejšnjega odstavka hujše 
posledice, se sme storilcu odvzeti tudi lovno do
voljenje za določen čas ali za vselej.

Upravno kazenski postopek o prekrških po 37. 
in 38. členu tega odloka se vodi po predpisih od
loka o prekrških z dne 10. decembra 1951.

39. člen
Storilec kaznivega dejanja ali prekrška po 36.,

37. in 38. členu tega odloka mora povrniti povzro
čeno škodo; škoda na divjadi se računa po vred
nosti žive divjadi po ceniku, ki ga predpiše Svet 
za kme/tijsfvo Istrskega okrožnega ljudskega od
bora. ; < ] ~

IX. Prehodne in končne določbe

40. člen
Sedanje zakupne pogodbe lovskih družin osta

nejo v veljavi. V teh pogodbah določene zakupni
ne veljajo za naprej kot odškodnina za uživanje 
lovišč.

Lovske družine, ki do sedaj nimajo sklenjenih 
zakupnih pogodb, morajo skleniti s pristojnimi 
okrajnimi ljudskimi odbori pismene pogodbe za iz
vrševanje lova najdalje v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka.

V teh pogodbah se določi tudi odškodnina za 
uživanje lovišča za čas, ko so posamezne lovske 
družine vršile lov brez zakupne pogodbe.

Svet za kmetijstvo Istrskega okrožneoga Ijud- 
. skega odbora ustanovi najpozneje v treh mesecih 
po uveljavitvi tega odloka lovišča po 8. členu tega 
odloka.

41. člen
Sedanje lovske družine delujejo dalje, predlo

žiti pa morajo v 6 mesecih po uveljavitvi tega od
loka okrajnemu oziroma okrožnemu poverjeništvu 
za notranje zadeve svoja pravila v potrditev. Če 

^pravil ne predlože ali če jim pristojno poverjeništvo 
za notranje zadeve pravil ne potrdi, jih pristojno 
okrajno oziroma okrožno poverjeništvo za notra
nje zadeve sporazumno z okrajnim oziroma okrož
nim svetom za kmetijstvo razpusti.

V 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka se mo
rajo sedanje lovske organizacije prilagoditi pred
pisom' tega odloka.

42. člen
Kolikor ta odlok nima posebnih določb, veljajo 

glede ustanovitve in razpusta lovskih organizacij 
predpisi odloka o društvih, zborovanjih in javnih 
shodih.

43. člen
Svet za kmetijstvo Istrskega okrožnega ljud

skega odbora predpiše s pravilnikom natančnejše
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določbe o upravljanju lovišč, o lovskem, izpitu in 
o tem, kdo je lahko oproščen lovskega izpila, o 
oddaji lovišč lovskim družinam in o sklepanju po
godb za lovišča, o lovskem planu, o vodstvu raz
vida, statistike in katastra.

Svet za kmelijslvo Istrskega okrožnega ljud
skega odbora je pooblaščen, da »izdaja po potrebi 
tudi natančnejše predpise za izvajanje drugih do
ločb tega odloka.

44. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati 

vsi predpisi, ki so v nasprotju z njim.
45. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik: Predsednik:
Peiar Kraljevič 1. r. Ernest Valoveč 1. r.

107
Na podlagi ukaza komandanta Odreda )A na 

STO  z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Prirhforje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K
O  OBVEZNI PRIJAVI NALEZLJIVIH BOLEZNI IN 
O UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE 

NALEZLJIVIH BOLEZNI

1. člen
Zaradi varstva ljudskega zdravja in uspešne

ga zatiranja nalezljivih bolezni se uvaja obvezna 
prijava vseh ugotovljenih primerov obolenj za na
slednjimi nalezljivimi boleznimi:

1) kuga (Pestis),
2) kolera (Cholera),
3) rumena mrzlica ali vročica (Febris Flava),
4) koze ali osepnice (Variola vera),
5) pegavica (Typhus exanthematicus),
6) povratna mrzlica (Febris recurrens),
7) trebušni tifus (Typhus abdominalis),
8) paratifus (Paratyphus),
9) griža (Dysenferia),

10) škrlalinka (Scarlatina),
11) davica (Diphteria),
12) nalezljivo vnetje možganske mrene (Menin

gitis epidemica),
13) ošpice ali dobrci (Morbilli),
14) oslovski kašelj (Pertussis),
15) spalna bolezen (Encephalitis letargica),
16) šen (Erysipilas),
17) mrtvični krč (Tetanus),
18) smrkavost (Malleus),
19) vranični prisad (Anfhraks),
20) gobavost (Lepra),
21) malteška vročica in Bangova bolezen (Bru- 

cellosjs),
22) steklina (Lyssa),

23) Wailova bolezen in druge leplospiroze (Lep- 
fospirosis),

24) tularemija (Tularemia),
25) akutna otroška ohromelost (Poliomyelitis 

acuta),
26) porodična mrzlica (Febris puerperalis),
27) Kala azar (Kala azar).
Prijaviti je treba tudi vsak primer obolenja za 

nalezljivimi boleznimi, naštetimi v prednjem od
stavku, ki se ugotovi pozneje pri epidemiološkem 
pregledu.

2-. člen
Priglasiti je treba tudi sumljive primere obo

lenja za kugo, kolero, rumeno mrzlico, kozami, pe- 
gavico, povratno mrzlico, trebušnim tifusom, pa- 
ratifusom in grižo.

3. člen
Svet za zdravstvo in socialno skrbstvo Istr

skega okrožnega ljudskega odbora sme predpisa
li, da se morajo obvezno prijaviti tudi obolenja za 
drugimi nalezljivimi boleznimi, razen tistih, ki so 
naštete v 1. členu tega odloka.

4. člen
Zdravnik mora vsak primer nalezljive bolezni, 

ki ga ugotovi (1. člen), in vsak sumljivi primer na
lezljive bolezni (2. člen) nemudoma prijaviti na po
sebnem obrazcu sanitarni inspekciji pristojnega 
okrajnega ljudskega odbora že na podlagi kliniške 
diagnoze in ne da bi čakal na izvid laboratorijske 
preiskave.

Vsak ugotovljen ali sumljiv primer obolenja 
za pegavico in trebušnim tifusom je treba telefon
sko ali brzojavno prijaviti tudi Svetu za zdravstvo 
in socialno skrbstvo Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora.

5. člen
Oseba, za katero je ugotovljeno, da je obolela 

za kugo, kolero, rumeno mrzlico, kozami, pega
vico, povratno mrzlico, trebušnim tifusom, parati- 
fusom, grižo, škrlafinko, davico, meningitisom', te
tanusom, smrkavostjo, vraničnim prisadom, goba
vostjo, brucelozo, steklino, leptospirozo, fularemijo 
ali akutno otroško ohromelostjo, se mora obvezno 
poslati na zdravljenje v bolnico.

Svet za zdravstvo in socialno skrbstvo Istr
skega okrožnega ljudskega odbora pa sme po po
trebi odrediti tudi obvezno izločitev oseb, ki so 
zbolele za kako drugo nalezljivo boleznijo, ali nji
hovo obvezno zdravljenje v bolnišnici.

6. člen
Dokler bolnik ni poslan v bolnišnico, se mora 

izločili v poseben proslor, ločen od drugih oseb, 
s katerimi živi v hišni skupnosti. Tako je treba rav
nati tudi, če se bolnik ne pošlje v bolnišnico.

Zdravnik, ki ugotovi nalezljivo obolenje oziroma 
sumi, da gre za nalezljivo bolezen, mora dati ti
stim, ki živijo z bolnikom v hišni skupnosti, navo
dila, kako naj se varujejo nalezljive bolezni.

7. člen
Brž ko se bolnik odstrani iz hiše ali kakega 

drugega prostora, v katerem je -ležal, je treba 
stvari in prostore desinficirati. Če bolnika ni mo
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goče odstraniti iz hiše, se stvari in prostori desin- 
ficirajo med boleznijo in po končani bolezni.

Prav tako se po potrebi ukrene vse potrebno 
za uničenje mrčesa in podgan.

8. člen
Osebe, ki so prebolele akutno nalezljivo bole

zen, kakor tudi zdrave osebe, za katere se sumi, 
da prenašajo nalezljive klice, se morajo pregledo
vati v laboratorijih vse dotlej, dokler se ne ugotovi, 
da so brez nalezljivih klic. Ta čas so pod zdrav
niškim nadzorstvom.

Zara^j ugotovitve, od kod se je pojavila na
lezljiva bolezen, se lahko odredi tudi pregled po
sameznikov in skupin oseb, ali prenašajo nalezlji
ve klice.

9. člen 1
Zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bo

lezni se sme odrediti, da se za določen čas izločijo 
osebe, ki so bile v dotiku z bolniki, obolelimi za 
nalezljivimi boleznimi [karantena) in da se dajo 
pod zdravniško nadzorstvo.

Če so osebe, izločene po prednjem odstavku, 
socialno zavarovane, jim gredo vse pravice iz so
cialnega zavarovanja, kakor bolnim.

10. člen
Zaradi preprečevanja akutnih nalezljivih bo

lezni je obvezno cepljenje zoper koze, davico in 
pegavico. Svet za zdravstvo in socialno skrbstvo 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora lahko pred
piše cepljenje tudi zoper druge nalezljive bolezni.

11. člen
Zaradi preprečevanja in zatiranja akutnih na

lezljivih bolezni se dajo pod zdravstveno nadzor
stvo :

1) živila, naprave za preskrbo z vodo, prostori 
in predmeti, ki se rabijo pri ravnanju z živili, ter 
osebe, ki so pri tem delu zaposlene;

21 zgradbe in prostori, v katerih biva ali se za
časno zbira večje število otrok ali mladine;

3) hoteli, lokali, penzioni, skupna stanovanja in 
druge zgradbe in prostori, v katerih skupaj biva 
več oseb, ki ne spadajo k isti družini;

4) prometna sredstva, zgradbe in objekti;
5) gradnja in uporaba gradbenih objektov ter 

izročitev v obrat tovarn, delavnic in drugih delov- 
n h prostorov.

12. člen
Živalske kužne bolezni, 'ki se prenašajo tudi 

na človeka, se preprečujejo in zatirajo s sodelova
njem veterinarskih organov. Veterinarski in zdrav
stveni organi se morajo redno med seboj obve
ščati, če se v njihovem območju pojavijo take bo
lezni.

13. člen
Vsi javni organi so dolžni sodelovati in po

magati pri izvajanju potrebn:h ukrepov za boj proti 
nalezljivim boleznim.,

Vsak prebivalec z območja Istrskega okrožja 
se mora odzvati pozivu in odredbam, ki jih izdajo 
pristojni zdravstveni organi za preprečevanje in 
zatiranje nalezljivih bolezni,

14. člen
Zdravnik, ki ne prijavi obolenja za nalezljivo 

boleznijo po 1. in 2. členu ali opusti kak drug sa
nitarno epidemiološki ukrep, predpisan s tem od
lokom, se kaznuje z denarno kaznijo do 5.000 din.

Kdór ovira ali prepreči dezinfekcijo, napotitev 
v bolnico, izločitev, cepljenje ati se ne odzove 
pozivu in odredbi po drugem odstavku 13. člena 
ali opusti kak drug sanitarno edipemiološki ukrep, 
se kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev.

Kazni se izrekajo po predpisih odloka o pre
krških z dne 10. decembra 1951.

15. člen
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega 

odbora je pooblaščen, da izda z odredbo:
a) natančnejše predpise o ukrepih za prepre

čevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni, ki se 
prenašajo tudi na človeka;

b) natančnejše predpise o preprečevanju in 
zatiranju kroničnih bolezni (spolnih bolezni, tuber
kuloze, trahoma, mikoz in drugih);

c) po potrebi tudi druge natančnejše predpise 
za izvajanje tega odloka.

16. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem

listu.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Predsednik: 
Ernest Vatovec I r.

Tajnik:
Petar Kraljevič 1. r.

108
Na podlagi ukaza komandanta Odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlo
kom Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje 
in Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O DRUGI DOPOLNITVI ODLOKA O USTANO
VITVI IN PRISTOJNOSTI JAVNEGA TOŽILSTVA 

ZA ISTRSKO OKROŽJE

1. člen
Zadnji odstavek 6. člena odloka o spremembah 

in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in pristojnosti 
javnega tožilstva za Istrsko okrožje z dne 7. de
cembra 1947 (Uradni lisi št. 1 -34'48) sc dopolni ta
ko, da se glasi:

»Zahtevek za zaščito zakonitosti ie vložiti v 
enem letu od dne pravnomočnosti odločbe, če gre 
za hude kršitve veljavnih pravnih predpisov, pa tudi 
po preteku tega roka.«

2. člen
Ta odlok velja od dneva objave v IJiandem listu.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik:
Petar Kraljevič 1. r.

Predsednik: 
Ernest Vatovec 1. r.
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109
Na .podlagi ukaza komandanta Odreda JÀ na 

STO z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
iždaja Mrski Okrožni ljudski odbor

O D L O K

O  SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O 
ODPRAVI AGRARNIH KOMISI) TER O PRE
POVEDI UPOSTAVLJANJA ODPRAVLJENIH 
AGRARNIH ODNOSOV KOLONATA IN P O 

LOVIČARSTVA
\ .

1. člen
Za 2. členom; odloka o odpravi agrarnih komisij 

ter o prepovedi upostavljanja odpravljenih agrar
nih odnosov kolonata in polovičarstva z dne 18. 
julija 1949 (Uradni list št. 3-18/49) se doda novi 2. a 
člen, ki se glasi:

»Kdor zapusti premoženje, ki mu je bilo do
deljeno na podlagi predpisov o ureditvi agrarnih 
razmerij, izgubi pravico do tega premoženja.

Tako premoženje postane splošno ljudsko pre
moženje v upravi tistega krajevnega oziroma mest
nega ljudskega odbora, v območju katerega se na
haja.

Odločbo o lem izda pristojni okrajni svet za 
kmetijstvo.

Zoper odločbo v smislu prednjega odstavka je 
dopustna pritožba v tridesetih dneh na okrajni ljud
ski odbor.«

2. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik: Predsednik:
Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec I. r.
110

Na podlagi ukaza komandanta Odreda JA na 
S TO  z dne 16. septembra 1947, v zvezi z. odlokom 
Poverjeništva PjNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O DRUGI DOPOLNITVI ODLOKA O PREJEMKIH 
OSEB V DELOVNEM IN USLUŽBENSKEM RAZ

MERJU IN UČENCEV V GOSPODARSTVU

1. člen
29. člen odloka o prejemkih oseb v delovnem 

in uslužbenskem' razmerju in učencev v gospodar
stvu (Uradni list štev. 7-38/51) se dopolni tako, 
da se glasi:

»Če se delo prekine brez delavčeve oziroma 
uslužbenčeve krivde ali če se zmanjša število de
lovnih mest, se dodeli delavcu oziroma uslužbencu 
drugo ustrezno delo oziroma drugo delovno mesto 
v istem ali drugem podjetju. -

Če delavcu oziroma uslužbencu drugega dela 
oziroma drugega delovnega mesta ni mogoče do

deliti, mu pripada 70 % njegove zadnje redne pla
če, določene po času.

Plačo po drugem odstavku tega člena plača za 
prvi mesec podjetje iz fonda za stalne plače, pri
hodnje mesece pa uprava za delovno silo. Pod
jetje mora vsako prekinitev dela, ki ima za posle
dico pravico do 70 % plače po drugem odstavku 
lega člena, takoj priglasiti upravi za delovno silo. 
Če tega ne priglasi do konca meseca, v katerem 
je bilo delo prekinjeno, mora podjetje plačati plačo 
še naprej, vendar samo en mesec po preteku me
seca, v katerem je podjetje naznanilo prekinitev 
dela upravi za delovno silo.

Pravica do 70 % plače po drugem odstavku 
pripada samo delavcu oziroma uslužbencu, ki je 
bil do prekinitve dela zaposlen nepretrgoma vsaj 
eno leto ali s presledki v zadnjih dveh letih vsaj 
dvajset mesecev. Ta pravica ne pripada sezonskim 
delavcem.

Delavec oziroma uslužbenec izgubi pravico do 
plače po drugem odstavku tega člena, če brez ute
meljenega razloga ne sprejme ustrezajočega dru
gega dela oziroma delovnega mesta, ki mu ga do
deli podjetje oziroma pristojni organ za posredo
vanje dela.

Delovno razmerje preneha takoj, če delavec 
oziroma uslužbenec brez utemeljenega razloga ne 
sprejme drugega delovnega mesta, najpozneje pa 
z dnem, ko preide izplačevanje 70 % plače po dru
gem in tretjem odstavku tega člena na upravo za 
delovno silo.

Podjetje mora takoj naznaniti organu za po
sredovanje dela imena in strokovno sposobnost ti
stih delavcev in uslužbencev, ki postanejo v pud- 
jetju odveč zaradi zmanjšanja števila delovnih mest.

O pravnih posledicah, ki nastanejo zaradi pre
kinitve sezonskega dela s koncem sezone, bodo 
izdani posebni predpisi.«

2. člen
Ta odlok velja z dnem objave v Uradnem listu, 

uporablja pa se od 1. novembra 1951.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik: Predsednik:
Petar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

111
Na podlagi ukaza komandanta Odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje iri 
Obfastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O DRUGI DOPOLNITVI ODLOKA O DAVKIH

1. člen
Odlok o davkih (Uradni list štev. 7-41/51) se 

dopolni tako:
1) v 13. členu se doda nov, drugi odstavek, 

ki se glasi:
»Člani kmečkih dfelovnih zadrug se za doho

dek od ohišja obdavčijo po določbah 4. in 6. čle
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na lega odloka, vendar se jim odmeri davek od 
njihovega dohodka od ohišja za 30 % nižje od 
ustreznih davčnih stopenj, ki se predpišejo po 6. 
členu za druge kmete za dohodek od kmetijskega 
dela.«

2. člen
Ta odlok velja z dnem objave v Uradnem listu.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik: Predsednik:
Pelar Kraljevič 1. r. Emesl Valoveč 1. r.

• 112
Na podlagi ukaza komandanta Odreda JA na 

STO  z dne 16. septembra 1947 in v zvezi z odlo
kom Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje 
in Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K
O DRUGI DOPOLNITVI ODLOKA O VZDRŽE

VANJU STANOVANJSKIH POSLOPIJ .

1. člen
Odlok o vzdrževanju stanovanjskih poslopij z 

dne 3. februarja 1951 (Uradni list št. 2-6/51) z do
polnitvijo z dne 17. septembra 1951 (Uradni list št, 
11-73/51) se spremeni tako:

1) Prvi odstavek 32 b) člena se spremeni in se 
glasi:

»Sredstva amortizacijskega sklada stanovanj
skih zgradb se zbirajo iz vplačil 70 % najemnin, ka
tere vlagajo lastniki oziroma upravitelji stanovanj
skih poslopij najkasneje do 15. vsakega meseca na 
bančni račun, ki jim ga sporoči pristojni krajevni 
oziroma mestni ljudski odbor.«

2) Drugi odstavek 32. b) člena se spremeni in 
se glasi:

»Vplačevanja dela najemnin v amortizacijski 
sklad so oproščeni lastniki oziroma upravitelji eno
družinskih stanovanjskih poslopij. Ljudski odbor 
lahko oprosti plačevanja najemnine v amortizacijski 
sklad tudi lastnike oziroma upravitelje dvodružin- 
skih stanovanjskih poslopij, če v redu vzdržujejo 
stanovanjska poslopja, a so najemniki pretežno ožji 
sorodniki. Ljudski odbor pa lahko lastnikom eno
družinskih stanovanjskih hiš naloži, da morajo pla
čevati predpisani del najemnine v amortizacijski 
sklad, in lahko prekliče oprostitev, ki jo je dal last
nikom dvodružinskih stanovanjskih hiš, če vzdrže
vanje hiš bistveno zanemarjajo. Zoper to odločbo je 
dovoljena v osmih dneh po prejemu odločbe pri
tožba na Svet za gradnje, komunalne zadeve in 
promet.«

F3) Drugi odstavek 32 d) člena se spremeni in se 
i:

»Ljudski odbor lahko daje iz amortizacijskega 
sklada posojila lastnikom stanovanjskih poslopij, 
katerih vplačila v amortizacijski sklad ne zadostu

jejo za kritje stroškov pótrebnih velikih popravil in 
lahko vzame kot posojilo sredstva iz amortizacij
skega sklada za kritje stroškov stanovanjsko ko
munalnih del. V nobenem primeru posojila iz amor
tizacijskega sklada ne smejo presegati 30 % aktiv
nega salda amortizacijskega sklada. Posojila je 
treba vrniti v roku, ki se določi s posojilno pogod
bo, ta rok pa ne sme presegati 5 let.«

2. člen
Ta odlok velja od 1. avgusta dalje.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik: Predsednik:
Pelar Kraljevič 1. r. Emesl Valoveč 1. r.

113
Na podlagi ukaza komandanta Odreda JA na 

STO  z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 194/ 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K
O SPREMEMBI ODLOKA O SESTAVI IN 

IZVAJANJU PRORAČUNA

1. člen
11. člen odloka o sestavi in izvajanju proraču

na z dne 3. februarja 1951 (Uradni list št. 2-5/51) se 
spremeni tako, da se glasi:

»Proračunsko in računsko leto se začne 1. ja
nuarja in se konča 31. decembra. Vse obveznosti, 
nastale do 31. decembra, morajo biti poravnane do 
istega roka. Izjemo predstavljajo investicijske ob
veznosti, za poravnavo katerih izda Izvršilni odbor 
Istrskega okrožnega ljudskega odbora potrebna 
navodila.«

2. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik: Predsednik:
Pelar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec 1. r.

114
Na podlagi ukaza komandanta Odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni Jjudski odbor

O D L O K
O DELA PROSTIH DNEH

1. člen
Na področju Istrskega okrožja so dela prosti 

dne vi:
a) vse nedelje;
b) 1. januar; 1. in 2. maj; 29. in 30. november; 

poleg navedenih lahko vsak okraj za svoje področ
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je določi še po en dela prosil dan za praznovanje 
tradicionalnih narodnih praznikov;

c) 1. november; 25.'december.

2. člen
Ob dela prostih dnevih praviloma počiva delo 

v javnih, zadružnih in privatnih uradih, podjetjih, 
zavodih in gospodarstvih; opravlja se samo delo, 
ki je potrebno zato, da ne zastane redno delo ter 
delo v nujnih neodložljivih primerih.

3. člen
Ako ne pade eden izmed dela prostih dnevov, 

navedenih v točki b) 1. člena na dan tedenskega 
počitka, imajo delavci pravico na pripadojočo jim 
mezdo za redni delovni čas delovnega dne, četudi 
ta dan ne delajo. Če pa na ta dan delajo, imajo 
poleg tega še pravico do mezde s 50 -  odstotnim 
poviškom za toliko ur, kolikor so ta dan delali.

Če pa tak dela prosti dan pade na dan teden
skega počitka, ne pripada delavcem, ki tega dne 
ne delajo, pravico do mezde. Če ta dan delajo, 
imajo pravico do mezde delovnega dne s poviškom.

4. člen
Posebni predpisi določajo, v katere vrste pod

jetij in gospodarstvih se dela normalno tudi ob dela 
prostih dnevih ter kako se nadomeščajo dela prosti 
dnevi javnim uslužbencem, nameščencem in delav
cem, ki ob teh dnevih delajo,»kolikor za delo na 
dela prosti dan niso dobili plačila po 3. členu.

5. člen
Kdor prekrši določbe tega odloka, se kaznuje 

za prekršek z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev.
Upravni kazenski postopek se vodi po pred

pisih odloka o prekrških z dne 10. decembra 1951.

6. člen
Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudske

ga odbora je pooblaščen izdajati podrobnejše pred
pise za izvajanje tega odloka.

7. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem Li

stu. Obenem se razveljavljajo vsi predpisi, ki so 
v nasprotju s tem odlokom.

Koper, dne 10. decembra f951.

Tajnik: Predsednik:
Pelar Kraljevič 1. r. Ernest Vatovec I. r.

115
Na podlagi ukaza komandanta Odreda JA na 

STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje in 
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947 
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor

O D L O K

O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGLASITVI 
GRADNJE HRVATSKE GIMNAZIJE V BUJAM 

ZA OBČEKORISTNO DELO

1. člen
2. členu odloka o proglasitvi gradnje hrvatske 

gimnazije v Bujah za občekoristno delo [Uradni lisi 
št. 6-51/49) se doda nov odstavek, ki se glasi:

»V obseg zemljišč, ki so potrebna za gradnjo, 
spadajo tudi naslednja zemljišča, ki niso zapopa- 
dena v zgoraj omenjenih dokumentih: parcele 
1150/1 in 1150/2 lastnik Cristofori Marija 1er par
cela 1147/2 lastnik Crevafo Marija in Nives.«

2. člen
Ta odlok slopi takoj v veljavo.

Koper, dne 10. decembra 1951.

Tajnik: Predsednik:
Peiar Kraljevič I. r. Ernest Valoveč I. r.

Izdaja Istrski okrožni LO v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik:
Kolenc Črtomir. — Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru,



Vabilo na narocbo

Uradnega lista za leto 1952

LETO v.

Cenjene naročnike vabimo, da do 10. januarja 
leta 1952 poravnajo naročnino za Uradni list za leto 
1952. Naročnina za en izvod Uradnega lista za 1952 
znaša 600 dinarjev. •

Naročnino je vplačati potom Istrske banke v 
korist tekočega računa štev. 1-900-96.

Kdor do navedenega termina ne bo vplačal 
naročnine, mu bo pošiljanje Uradnega lista s pri
hodnjim letom ustavljeno. Uprava.
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V S E B I N A :
PREDPISI IZVRŠILNEGA ODBORA IOjLO

116. Odredba o popisu živine, perutnine, čebelnih panjev, sadnega
drev ja  im vinske tr te  v Istrskem  okrožju.

117. O dredba o zaključku poslovanja po proračunu za leto 1951.
118. Odločba o (proglasitvi palače Besengihi v Izoli za objekt po

sebne kulturne in zgodovinske vrednosti.

ODLOČBE UPRAVNIKA PTT SLUŽBE
119. Odločba štev. 3 o izdaji priložnostne serije  znamk ob priliki

te'dina Rlđečega Križa.

120. Odločba štev. 4 o izdaji priložnostne serije  znamlk ob priliki 
festivala italijanske kulture.

121. Odločba štev. 5 o izdaji priložnostne znam|k>e ob priliki 400- 
letnice slovenske knjige.

122. Odločba štev. 6 o izdaji priložnostne znamike ob priliki festi
vala hrvatske kulture.

ZAPISNIK IV. REDNEGA ZASEDANJA, IOLO.

OBJAVE.

Predpisi Izvršilnega odbora IOLO

116.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožnega 

ljudskega odbora z dne 3. .avgusta 1947 o poobla
stilu Izvršilnemu odboru za izdajanje odlokov in 
odredb na področju gospodarstva izdaja Izvršilni 
odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

ODREDBO
o popisu živine, perulnine, čebelnih panjev, sadnega 

drevja in vinske Irte v Istrskem okrožju

1. člen

Da bi se ugotovilo številčno stanje živine, perut
nine, čebelnih panjev, sadnega drevja in vinske 
trte, se bo opravil v Istrskem okrožju v času od
1. do 10. februarja 1952 popis živine, perutnine, 
čebelnih panjev, sadnega drevja in vinske trie po 
stanju na dan 31. januarja 1952.

2. člen
Popis obseže:
a) vsa javna, zadružna in zasebna kmetijska 

gospodarstva (posestva, ekonomije itd.);
b) vse javne, zadružne in družbene ustanove in 

organizacije, ki niso organizirane kot kmetijski pro
izvajalci, pa posedujejo živino, perutnino, čebelne 
panje, sadno drevje ali vinsko trto;

c) vsa gospodinjstva nekmefovalcev, ki imajo 
živino, perutnino, čebelne panje, sadno drevje ali 
vinsko trto.

Izvzeta je od popisa živina in perutnina, ki je 
last Jugoslovanske armade ter živina, ki je na pre
zimovanju v Istrskem okrožju.

3. člen

Priprave, organizacijo in izvedbo tega popisa 
bo vodil Urad za statistiko in evidenco pri Istrskem 
okrožnem ljudskem odboru in sicer po komisijah

za popis živine, perutnine, čebelnih panjev, sadnega 
drevja in vinske trte.

Za popis živine, perutnine, čebelnih panjev, sad
nega drevja in vinske trte se sestavijo okrajni ter 
krajevne (mestne) popisne komisije.

Okrajni komisiji se ustanovita pri tajništvih okr. 
izvršilnih odborov in ju imenuje izvršilni odbor 
okrajnega ljudskega odbora v treh dneh po izdaji 
te odredbe.

Krajevne (mestne) komisije se ustanovijo pri 
krajevnih (mestnih) ljudskih odborih v treh dneh po 
izdaji te odredbe. Člane teh komisij imenujejo kra
jevni (mestni) ljudski odbori.

Člani okrajnih popisnih komisij so:
a) poverjenik za kmetijstvo kot predsednik 

popisne komisije;
b) šef okrajnega urada za statistiko in evidenco 

kot tajnik komisije;
c) okrajni agronom kot član komisije;
d) direktor okrajnega sklada za mehanizacijo 

kot član;
e) predstavnik okrajnega odbora Ljudske fronte 

kot član.
Člani krajevnih (mestnih) komisij so:
a) predsednik komisije je predsednik krajevnega 

(mestnega) ljudskega odbora:
b) tajnik komisiie je tajnik krajevnega (mest

nega) ljudskega odbora;
c) en član naj bo odbornik, ki odgovarja za kme- 

t'jstvo:
d) en član naj bo predstavnik zadruge ali po

sestva. H ie splošno ljudsko premoženje in
e) en član je predstavnik krajevnega odbora 

Ljudske fronte.
4. člen

Neposredni izvršitelji tega popisa bodo osebe 
(pop sovalci), ki jih v ta namen določi in pooblasti 
Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora.

Popisovalci morajo varovati kot uradno tajnost 
vse, kar izvedo pri opravljanju te dolžnosti.
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5. člen
Lastniki in posestniki oziroma upravitelji v 2. 

členu te odredbe omenjenih gospodarstev so dolžni 
dati točne podatke na vsa vprašanja, obsežena v 
popisnem obrazcu in jamčijo za njihove resnično
sti.

6. člen

Kdor namenoma onemogoči popis ali odreče 
podatke, ki jih je dolžan dati ali da neresnične 
podatke ali pa na kakršen koli drug način ovira 
popis se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do
10.000 dinarjev.

Z isto kaznijo se kaznujejo popisovalci in drugi 
udeleženci popisa, ki s svojim malomarnim ali ne
vestnim delom pri popisu povzročajo, da popis ni 
popolen ali, da se dobijo netočni podatki.

Upravni kazenski postopek se vodi po predpi
sih odloka o prekrških z dne 10. decembra 1951.

7. člen

Potrebne obrazce in navodila za izvedbo tega 
popisa izda Urad za statistiko in evidenco pri Istr
skem okrožnem ljudskem odboru.

8. člen

Stroški za izvedbo tega popisa obremenjujeio 
proračun Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

9. člen

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem 
listu.

Koper, dne 15. decembra 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:
Alfonz Dolher 1. r. Julij Beliram 1. r.

117.
Na podlagi 11. člena odloka o sestavi in izva

janju proračuna izdaja Izvršilni odbor Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora

ODREDBO
o zaključku poslovanja po proračunu za leto 1951

1. člen

Krediti, odobreni s proračunom za leto 1951, 
prenehajo veljati (ugasnejo) s 31. decembrom 1951. 
S lem dnem zaključijo odredbodajalci poslovanje 
po proračunu in ne morejo iz proračunskih sred
stev ničesar več izplačati.

2. člen

Izplačilne naloge (proračunske čeke) izdane v 
teku meseca decembra 1951, morajo odredboda
jalci predložiti v izplačilo Istrski banki, oziroma 
njeni podružnici, pri kateri je odprt proračunski 
akreditiv, najpozneje do 31. 12. 1951. Istrska banka 
oziroma njena podružnica ne smejo izplačevati na
logov (proračunskih čekov), ki bi jim bili predlo
ženi po tem roku.

3. člen

Da se izplačajo in likvidirajo že izvršena inve
sticijska dela, storitve in dobave, morajo gospodar
ska podjetja, k jih upravljajo delovni kolektivi, naj
pozneje do 20. decembra 1951:

a) predložiti vse svoje terjatve za dela in do
bave investicijskega značaja (račune, situacije) v 
izplačilo drugim gospodarskim podjetjem, javnim 
uradom in zavodom, ki imajo odobrene investicij
ske kredite;

b) predložiti pristojnim poverjeništvom za fi
nance (finančnim organom) v refundacijo v breme 
investicijskih kreditov vse stroške investicijskega 
značaja, za katera so bila obremenjena njihova 
redna obratna sredstva. Pogoj za refundacijo je, 
da so stroški odobreni s planom in da so za njih 
refundacijo na razpolago prosti (neporabljeni) kre
diti. Vlogam za refundacijo morajo biti priloženi 
izvirni izplačilni dokumenti, a za investicije v last
nem obratu morajo podjetja priložiti vlogi za refun
dacijo interne fakture.

4. člen
V nasprotju s predpisi 1. in 2. člena te odredbe 

morajo gradbena in montažna podjetja za dela, ki 
jih izvrš jo v mesecu decembru 1951 dostaviti obra
čunske situacije s stanjem del na dan 31. decembra 
1951 drugim gospodarskim podjetjem, javnim ura
dom in zavodom najpozneje do 20. januarja 1952. 
Istrska banka pa sme naloge za ta dela izplačevati 
najdalje do 31. januarja 1952.

5. člen
Gospodarska podjetja, ki jih upravljajo delov

ni kolektivi in podjetja družbenih organizacij, mo
rajo dostaviti račune (fakture) za dobavo in sto
ritve, izvršene do 20. decembra 1951, ki nimajo 
investicijskega značaja, javnim uradom in zavodom, 
najpozneje do 23. decembra 1951. Dobave in sto
ritve, izvršene v razdobju od 20. do 31. decembra 
1951 v okviru odobrenih kreditov, naj se fakturirajo 
tako, da bo možno njihovo izplačilo preko Istrske 
banke najpozneje do 31. decembra 1951.

6. člen
Prekrški predpisov iz te odredbe se kaznujejo 

po odloku o finančnih prekrških z dne 10. decembra 
1951.

7. člen
Ta odredba velja takoj.

Koper, dne 15. decembra 1951.

V. d. tajnika: Predsednik:
Alfonz Dolher I- r. Julij Beliram 1. r.
118. .

Na podlagi odloka Pokrajinskega narodnega 
osvobodilnega odbora z dne 29. maja 1945 izdaja 
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora sledečo

ODLOČBO
1. Palača Basenghi v Izoli, kakor tudi knjižnica, 

arhiv in inventar, ki pripada palači, se proglašajo
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za objekt posebne kulturne, umetniške in zgodovin
ske vrednosti in se kot taki zaščitijo.

2. Mestni ljudski odbor v Izoli se pooblašča, 
da ukrene vse potrebno za izvedbo prednje točke, 
pri čemer mora upoštevati strokovna navodila Sve
ta za prosveto in kulturo Okrajnega ljudskega od

bora Koper in Zgodovinskega Društva v Kopru.
3. Ta odločba velja takoj.

Koper, dne 15. decembra 1951.
V. d. tajnika: 

Alfonz Dolher 1. r.
Predsednik: 

Julij Beltram 1. r.

Odločbe upravnika PTT službe

119.
O D L O Č B A  Š T E V .  3

O IZDAjl PRILOŽNOSTNE ZNAMKE OB PRILIKI 
TEDNA RDEČEGA KRIZA

Ob priliki tedna Rdečega križa v Istrskem 
okrožju bodo —  z odobrenjem VUJA —  stavljene 
v promet pretiskane znamke Rdečega križa iz 
FLRJ.

Slika na obeh znamkah predstavlja zastavo 
Rdečega križa, katero držita dve roki. V gornjem 
delu znamke je napis »Nedelja Crvenog Krsta 
1951« v cirilici, a v dolnjem je označba vrednosti 
»0.50 din« in »FNR Jugoslavija«.

Na zastavi je v črni barvi prefisk »STT VUJA«.
Na porto znamki je še označba »porfo« v la

tinici in sicer v desnem prostoru med zastavo in 
roko.

Franko znamka je tiskana v modri, porto 
znamka pa v zeleni barvi, a označba znaka rde
čega križa je na obeh znamkah v rdeči barvi.

Pretiskano in v promet bo stavljeno 25.000 
komadov franko in 12.000 komadov porto znamk.

Prefisk znamk je izvršila tiskarna »Ljudske 
pravice« v Ljubljani. Te znamke bodo v prodaji 
in obvezni uporabi kot doplačilna zna(mka v tednu 
Rdečega križa od 7. do 14. X. 1951.

Štev. 1839-51 
20. X. 1951. 
120 .

Upravnik PTT službe: 
Košula Jože 1. r.

O D L O Č B A  Š T E V .  4 
O IZDAJI PRILOŽNOSTNE SERIJE ZNAMK 

OB PRILIKI FESTIVALA ITALIJANSKE KULTURE

Ob priliki Festivala italijanske kulture v Ko
pru, ki se bo vršil od 21. do 28. X. 1951, je —  z 
odobrenjem Vojne uprave JA dovoljen natisk serije 
znamk v vrednosti od 5, 10 in 20 dinarjev.

Znamke so tiskane v sledečih kolličinah in 
barvah:

34.000 komadov po din 5.—  v ultramarin barvi.
V zgornjem delu znamke je napis v italijanskem 
jeziku »Rassegna Culturale Unione Italiani 21. — 28.
X. 1951«. V spodnjem delu je napis »S TT VUA«.
V levem zgornjem oglu je označena vrednost 5.— 
dinarjev, v spodnjem desnem oglu na sliki P. P. 
Vergeria pa je napis »P. P. Vergerio Jr.« Med okvi
rom znamke in njenim zobčanjem je v levem kotu 
podpis grafika Krošlja.

35.000 komadov po din 10.—  v višnjevi barvi 
z enakimi napisi kot pri znamkah od din 5,—  le v

levem zgornjem oglu je označena vrednost 10,— 
dinarjev.

36.000 komadov po din 20.—  v sivorjavi barvi 
z enakimi napisi kot pri prvi in drugi vrednosti, le 
v gornjem oglu je označena vrednost din 20.

Znamke je tiskala tiskarna Ljudske pravice v 
Ljubljani na polah po 50 komadov v offsettisku, a 
Zavod za izradu novčanica v Beogradu je izvršil 
girniranje in perforiranje.

Perforiranje je češljasfo 121 /2. Znamke bodo 
v prodaji na vseh poštah Istrskega okrožja od 21. 
do 28. X. 1951, v prodaji pa ostanejo še do 31.
XII. 1951.
Šfev. 1840-51 Upravnik PTT službe
6. X. 1951. Košuta Jože 1. r.
121.

O D L O Č B A  Š T E V .  5
O JZDAÎI PRILOŽNOSTNE ZNAMKE OB PRILIKI 

40Ö-LETNICE SLOVENSKE KNJIGE

Za proslavo 400-letnice slovenske knjige v Ko
pru je Uprava PTT službe —  z odobrenjem Vojne 
uprave JA štev. 2001-994 od 2. X. 1951 — izdala 
jugoslovansko znamko »Trubarja« s pretiskom »S TT 
VUJA«.

Serija znamk obstoji iz ene vrednote in sicer:
znamka od din 10,—  svetlo rjave barve s 

sliko Trubarja in napisom v latinici »Slovenska 
knjiga«, označba »1551 —  1951« in v krogu z drob
nimi črkami izpisano »Primož Trubar«. Pod sliko 
je označba vrednosti na dveh mestih v kvadratu, a 
med njimi napis v latinici »FNR Jugoslavija«. V 
spodnjem delu je še pretisk v modri barvi ŠTT 
VUJA.

Znamka je tiskana in pretiskana v Zavodu za 
izradnju novčanica v Beogradu v nakladi 35.000 
komadov. Znamke bodo v prodaji od 4. do 11. XI. 
1951, a v prometu ostanejo do 31. XII. 1951.
Šfev. 1904-51
3. XI. 1951.
122 . “

O D L O Č B A  Š T E V .  6 
O IZDAJI PRILOŽNOSTNE ZNAMKE OB PRILIKI 

HRVATSKE KULTURE
Za proslavo Festivala hrvatske kulture v Istr

skem okrožju je Uprava P TT službe — z odobre
njem Vojne Uprave JA štev. 2001-994 od 2. X. 1951 
—  izdala jugoslovansko znamko »Marka Maruliča« 
s pretiskom »S TT VUJA«.

Upravnik P TT službe: 

Košuta Jože 1. r.



ST R A N  218 LE T O  V  .  ST. 15

Serija teh znamk obstoji iz ene vrednosti in 
sicer:

znamka od din 12.—  tamno zelenkasto sive 
barve s sliko Marka Marulica in označbo letnice 
»1450— 1950«. Pod sliko je označba vrednosti in 
napis »FNR Jugoslavija«.

V spodnjem delu je še pretisk v rdeči barvi 
»S TT VUJA«.

Znamka je natiskana in pretiskana v Zavodu 
za izradu novčanica v Beogradu v nakladi 35.000 
komadov.

Znamke bodo v prodaji dne 29. XI. 1951, a v 
prometu ostanejo še do 31. XII. 1951.
Štev. 1904-51 Upravnik PTT službe:
3. XI. 1951. Košuia Jože 1. r.

ZAPISNIK

IV. rednega zasedanja Istrskega okrožnega ljud
skega odbora, ki se je vršilo dne 17. septembra 

. 1951 v koprskem gledališču

Ob 9. uri otvori predsednik Vatovec Ernest 
zasedanje, nakar opravi pregled prisotnosti, pri 
čemer se ugotovi, da je 134 odbornikov navzočih, 
19 opravičeno odsotnih, 29 neopravičeno odsotnih, 
iz česar izhaja, da je zasedanje sklepčno.

Za overovatelje zapisnika so predlagani in so
glasno izvoljeni:

Vascotto Lilijana, Pečarič Srečko in Petretič 
Anton.

Nato poda Elia Crollini v imenu overovateljev 
zapisnika prejšnje) seje poročilo, da je zapisnik 
pravilno sestavljen in da so prevodi skladni.

Predsednik Vatovec nato predlaga sledeči 
dnevni red:

1. Poročilo o izvršitvi plana in proračuna za 
čas od 1. januarja do 31. julija 1951;

2. poročilo zakonadajne komisije o odlokih, 
katere predlaga izvršilni odbor v sprejem na tem 
zasedanju;

3. predlogi novih odlokov;
4. odobritev gospodarskih in finančnih predpi

sov, ki jih je izdal izvršilni odbor na podlagi poob
lastila z dne 3. avgusta 1947;

5. imenovanje članov Sveta za prosveto in kul
turo Istrskega okrožnega ljudskega odbora;

6. slučajnosti.
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Pred prehodom k 1. točki pojasni predsednik 

Beltram, da je iz dnevnega reda izpadla točka o 
proračunu Istrskega okrožnega ljudskega odbora 
za čas od 1. avgusta do 31. decembra 1951, ki je 
bila v vabilih najavljena. Razlog za to je predvsem 
tehničnega značaja, ker poverjeništvo za finance 
ni moglo pravočasno pripraviti potrebnega mate
riala, poleg tega pa gre samo za dodatek k pro
računu, kar se bo lahko opravilo na prihodnjem 
zasedanju.

Odbornik Borisi predlaga, naj bi se v bodoče 
članom dostavljali vsi osnutki, zlasti kadar gre za 
sprejem gospodarskih predpisov, odbornikom par 
dnj v naprej, da bi se lahko bolje pripravili za 
d'skusijo. Prelog je soglasno sprejet.

K 1.
Gobbo Nerino poda poročilo o izvršitvi plana 

za čas od 1. januarja do 31. julija 1951.
V diskusiji k temu poročilu govori dr. Kovačič 

Stanko o zaščiti pred zajedavci v kmetijstvu. Me
dica Erminio pojasnjuje, zakaj je bujski okraj pod 
planom in navaja težave tega okraja v zvezi s pre
majhno pomočjo s strani okrožnega aparata. — 
Dr. Ferfoglia Luciano pojasnjuje odborniku iz Izole, 
da so govorice o nezdravem kruhu neutemeljene, 
o problemu kruha govori nadalje tudi odbornik 
Lanza. Diskusijo k temu poročilu zaključi predsed
nik Izvršilnega odbora Beltram Julij, nakar se poro
čilo da na glasovanje in se soglasno sprejme.

K 2.
V imenu zakonadajne komisije poroča Kolenc 

Čriomir, da je komisija pregledala vse osnutke 
odlokov, ki jih Izvršilni odbor predlaga v sprejem 
na tem zasedanju, in da se komisija v celoti strinja 
z vsemi osnutki ter predlaga, naj se sprejmejo.

Ad 3.
a) Kolenc prečita in obrazloži osnutek odloka 

o izvajanju investicijskih del, ki se soglasno sprej
me.

b) Kolenc prečita in obrazloži osnutek odloka 
o vzdrževanju stanovanjskih poslopij, ki se soglasno 
sprejme.

c) Makovac prečita in obrazloži osnutek odlo
ka o ustanovitvi organov za revizijo, ki se soglasno 
sprejme.

d) Makovac prečita in obrazloži osnutek odloka 
o davkih, ki se soglasno sprejme.

e) Kolenc prečita in obrazloži osnutek odloka 
o pooblastilu Izvršilnemu odboru Istrskega okrož
nega ljudskega odbora, da postavi posamezne go
spodarske panoge javnega pomena pod enotno 
upravo. Odlok se soglasno sprejme.

f) Kolenc prečita in obrazloži osnutek odloka 
o spremembi odloka o prekrških. Odlok se soglasno 
sprejme.

g} Kolenc prečita in obrazloži osnutek odloka 
o spremembi odloka o dobičku in razdelitvi dobička 
gospodarskih podiebj, ki se soglasno sprejme.

h) Valentič Fabio čita in obrazloži osnutek od
loka o izpremeTrbii odloka o soc alnem zavarovanju 
delavcev in uslužbencev ter njihovih družin, ki se 
soglasno sprejme

il Kolenc .preč ta in obrazloži osnutek odloka 
o doipolnitvi odloga o prejemkih oseb v delovnem 
in uslužbenskem razmerju in učencev v gosoodar- 
stvu K temu osnutku pripominja odborn’k Lanza, 
da se pojavljajo v nekaterih podjetjih težkoče za
radi neizpolnitve gotovinskega plana. V d skusiji 
sodelujejo ori tem vprašanju še odborniki Gobbo 
Nerino, Del se. Kotene, pomočnik poverjenika za 
blaaovni promet Lesjak m predsednik Izvršilnega 
odhora Beltram, nakar se sklene, naj o tem vpra- 
šaniu razpravlja in odloči Svet za blagovni promet. 
Osnutek odloka je nato dan na glasovanje in so
glasno sprejet.

Ad 4.
Valentič Fabio prečita osnutek sklepa o potr

ditvi odredb Izvršilnega odbora, izdanih na osnovi
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pooblastila odloka z dne 3. avgusta 1947. Sklep se 
soglasno sprejme.

Ad 5.
Valentič Fabio prečita predlog o imenovanju 

članov Sveta za prosveto in kulturo Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora, ki se soglasno sprej
me.

Ad 6.
Med slučajnostmi opozarja odbornik Obad 

Dušan na problem šolskih prostorov v Dekanih, 
nakar predlaga predsednik Izvršilnega odbora Bel
tram, naj to vprašanje uredi Svet za prosveto in 
kulturo, kar se soglasno sprejme.

Ob 14.40 uri predsednik Vatovec zaključi za
sedanje.

Tajnik: Peiar Kralievič 1. r.
Predsednik: Ernesi Valoveč I. r.

Podpisani overovatelji smo zapisnik pregledali 
in ugotovili, da je pravilno sestavljen ter da so pre
vodi skladni.

Vascoiio Liliana 1. r. Pečarič Srečko 1. r.
Pelrelič Anion 1. r.

Objave

Naslednje osebe so izgubile osebne izkaznice 
in jih proglašajo za neveljavne:

1. P e r o š a  Dominik, roj. 6. III. 1927 v Novi 
vasi, KL.O Sv. Peter, stanujoč istotam na štev. 44. 
Številka osebne izkaznice je 50955-705, izdana od 
KLO Sv. Peter dne 7. februarja 1950.

2. N  o r b e d  o Angela od pok. Ivana in Ukmar 
Alojzije, roj. 2. X. 1904 v Prove KLO Semedela, 
stanujoča istotam na štev. 17. Številka osebne iz
kaznice je 47159-9, izdana od KLO Semedela dne
27. XII. 1949.

3. Siik u r Viktorija od pok. Ivana in Bažec 
Marije, roj. 1. X. 1932 v Sv. Petru, stanujoča isto
tam na štev. 58. Štev os. izkaznice je 50895-645. 
izdana od KLO Sv. Peter dne 7. II. 1950.

4. P i ta c  c o r. Ravalico Marija od Franca 
in Corsi Marije, roj. 1. V. 1895 v Piranu, istotam 
stanujoča na štev. 1, ulica Imbriani. Štev. os. izkaz
nice 40064-114, izdana od MLO Piran dne 3. XI. 
1949.

5. Z e rb  o r. Oblak Marija od Ivana in Rojc 
Marije roj. 9. III. 1914 v Rozarju, FLRJ, sedaj sta
nujoča v Tinjanu štev. 38. Štev. os. izkaznice je 
54272-1022, izdana od KLO Škofije dne 11. II. 1950.

6. K r i ž m a n  Tullio od Matevža in Auber 
Antonije, roj. 11. XI. 1934 v Piranu, istotam stanu
joč v ul. S. Martino štev. 32. Štev. os. izkaznice je 
45152-715, izdana dne 10. III. 1950 od MLO Piran.

.7 . L e d o v i c h r. Contento Francesca, roj.
21. 9. 1920 v Piranu, sedaj stanujoča istotam v ulici 
Predonzani št. 2. Štev os. izkaznice 42706-2756, 
izdana od MLO Piran dne 30. VI. 1949.

8. B r e s s a n  Italo od pok. Ivana 'n Vižinada 
Lucije roj 5. VI. 1910 v Izoli, ul. Fontana št. 13. 
Štev. os. izkaznice je 25649-2649, izdana od MLO 
Izola dnp 21. XI. 1949.

9. C a r b o n e  i ch Francesco od pok. Domi
nika in Moscolin Marije, roj. 9. ? 1890 v Izoli, sta

nujoč istotam v ul. Gorki št. 10. Štev. os. izkaznice 
je 24755-1755, izd. od MLO Izola dne 18. XI. 1949.

10. A v s e c  Marija od Maksa in Zieh Vincen
cije, roj. 12. V. 1926 v Dolu pri Ljubljani, sedaj sta
nujoča v Kopru, ul. Calle Della Pergola št. 13. 
Štev. os. izkaznice 31190-4795, izdana od MLO Ko
per dne 2. III. 1951.

R e g i s t e r  g o s p o d a r s k i h  p o d j e t i j  l j u d s k i h  o d b o r o v .

Sedež: Koper.
D an vpisa: 22. X I I .  1952.
Besedilo: » T O B A K «  —  podjetje Zveze vojaških invalidov 

v K opru .
Poslovni predm et: Prodaja na debelo in  drobno tobaka in 

tobačnih izdelkov na področju Istrskega okrožja.
Ustanovitelj podjetja: G la v n i oidfoor Zveze vojaških inva

lidov v  K o p ru  z Odločbo št. 1492/1/51 z dne 29. X . 1951 Iz v rš il
nega odbora Istrskega okrožnega L . O.

Opeirativni u p ra vn i vodite lj: Glaivni odbor Zveze vojaških 
invalidov.

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Reščič A lo jz, upiravnik podjetja in
Ferfo lja  Savo, 'knjigovodja podjetja.

Poverjeništvo za finance p r i  Istrskem  okrožnem  L . O. 
dne 22. decembra 1952.

Prometna knjižica štev. 63 za osebmi avtoimobil znamke 
Mercedes S T T  2047, last V o jne  uprave J A  se je izgubila in se 
proglaša za neveljavno.

Soc 34/13
O D L O Č B A

V  družbenem  registru tukajšnjega sodišča se p ri Trža šk i 
zavarovalnici, delniški d ružbi —  Assicuratrice 'Triestina, So
cietà per azioni iz K o p ra  dovoljuje naslednji vpis:

D an vpisa: 3. 9. 1951.
N a podlagi sejnega zapisnika upravnega sveta imenovane 

družbe z dne 28. ju n ija  1951 se vpiše P irc  Jože za predsednika 
družbe s pravico do njenega zastopstva po čl. 44 a) in  b ) druž
benih p ra v il ter podpisovanja za isto, toda samo kolektivno v  
smislu čl. 46 istih pra vil.

Okrožno ljudsko sodišče v  K o p ru  
dne 23. avgusta 1951.

Soc 34/14
O D L O Č B A

V  družbenem  registru tukajšnjega sodišča se p ri Tržašk i 
zavarovalnici, delniški družbi —  Assicuratrice Triestina, Socie
tà per azioni iz K o p ra  dovoljuje vpis naslednjih sprememb:

Dan vpisa: 3. 9. 1951.
Na podlagi zapisnika o seji izvršnega odbora upravnega 

sveta imenovane družbe z dne 26. ju lija  1951. se vpiše dr. 
Obersnel Maks za ravnatelja družbe in  obenem izbriše dose
danji ravnatelj Rudež Edvard.

Okrožno ljudsko sodišče v  K o p ru  
dne 23. avgusta 1951.

Soc 50/5
O D L O Č B A

V  družbenem  registru tukajšnjega sodišča se p ri » V IN O « , 
veletrgovina z alkoholnim i in brezalkoholnim i pijačam i, delni
ška družba —  Com m ercio a ll’ingrosso d i alcoolici e analco- 
olici, Società per azioni s sed0žem v  K o p ru , dovoljuje vpis 
naslednjih sprememb:

Dan vpisa: 3. 9. 1951.
N a podlagi zapisnika seje upravnega sveta imenovane 

družbe z dne 12. ju lija  1951. se vpiše za ravnatelja družbe Ja n 
čar Z vo n im ir od Antona, komercialist iz K o p ra  s pravico do 
zastopanja in  podpisovanja v  o k viru  čl. 35 družbenih p ra vil, a 
obenem se izbriše ravnatelj Jeršin  Jože od Jožeta, komercia
list iz Kopra.

Okrožno ljudsko sodišče v  K o p ru  
dne 23. avgusta 1951.

Soc 70/3
O D L O Č B A

V  družbenem  registru tukajšnjega sodišča se p ri »S P L O S - 
N I  T R G O V S K I  D . D . v  K o p ru  —  S. A . C O M M E R C IO  IN  G E 
N E R E  in  Capodistria« dovoljuje vpis naslednjih sprememb:
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Dan vpisa: 3. 9. 1951.
Na podlagi zapisnika seje upravnega sveta imenovane 

družbe z dne 25. januarja 1951. se vpiše za ravnatelja Adamič 

Jože pok. Antona iz Kopra s pravico zastopanja družbe po 
določbah prokure z dne 21. 2. 1950. v tusodnem spisu Soc 

70/2— 2, a obenem izbriše prokurist družbe P ipan Danilo pok. 

Josipa.
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 23. avgusta 1951.

Cons I I I  255/4

V zadružnem registru tukajšnjega sodišča se pri K m etij
ski zadrugi z o. z. v Novi vasi dovoljuje vpis naslednjih spre

memb:
Dan vpisa: 10. 9. 1951.
1. Na podlagi sklepov članov imenovane zadruge v za

pisniku rednega občnega zbora z dne 17. jun ija  1951 se Vpiše:

Novi člani upravnega odbora so:
G rižon Valerij od Matije iz Nove vasi 42, predsednik,

Speh M ihael od M ihaela iz Sv. Petra 66, ta jn ik 
Frankarli Karel, od Jakoba iz Padne 62, blagajnik,

Reja Ivan  od Ivana iz Krkavč 91,
G un jač Em il od Ivana iz Nove vasi 22,
Goja Ivan  od Ivana iz Sv Petra št. 18, člani, ter 

namestnika:
Degan Jožef od Ivana iz Krkavč 26 in 

Čeligoj Andrej od Ivana, od Sv. Petra št. 25 

Vpiše se polog bilance za leito 1950.
Izbrišejo se pa naslednji člani upravnega odbora: 

Frankarli Karel iz Padne 23, predsednik,

Dogan Jožef, tajn ik ,
Pribac M ihael iz Nove vasi, blagajnik,

Bok Ivan  iz Sv. Petra 108,

Pribac Ivan  iz Padne 64 in 

K erin  Jožef iz Krkavč 24, član i ter 

namestnika:

K leva M irko in  Grižon Mihael.
2. Po uradni dolžnosti pa se popravlja odločba sodišča 

pod red. št. 3 z dne 4. 12. 1950. v toliko, da se vpiše Grižon Mi-, 

hael pok. Antona iz K rkavč št. 148, član, a izbriše Grižon 

M ihael iz Nove vasi št. 50, član.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 

dne 1. septembra 1951.

Cons I I I  284/2

V  zadružnem registru tukajšnjega sodišča se pri Km etij

ski obdelovalni zadrugi »Naprej« Bertoki, z. z o. z. dovoljuje 

vpis naslednjih sprememb:

D an vpisa: 10. 9. 1951.
Na podlagi sklepov članov imenovane zadruge v zapisniku 

rednega občnega zbora z dne 28. aprila 1951. se vpiše:

Novi člani upravnega odbora so:

Apollonio S ilvan pok. Karla  iz Bertokov in 

Novel Jožef od Antona iz Bertokov, člana ter 

namestnika:
Novel Jožef od M ihaela iz Kostanjeva in  

H rvatin  Vergilij iz Prad.
Vpiše se polog bilance za leto 1950.

Izbrišejo se pa naslednji član i upravnega odbora:

Hrvatič Stanislav pok. F lorjana in Apollonio Egidij od 

Josipa ter
namestnika:

Krmac Guido In  Kozlan Marij.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 11. septembra 1951.

Cons I I I  225/5

V zadružnem registru tuk. sodišča se pri Kmetijsko na- 

bavno-prodajni zadrugi z o. z. v Kopru dovoljuje vpis nasled
n jih  sprememb:

Dan vpisa: 10. 9. 1951.

Na podlagi sklepov članov imenovane zadruge na zapis
n iku  občnega zbora z dne 18. februarja 1951 se vpiše:

Besedilo zadruge: Kmetijska zadruga z o. z.

Novi član i upravnega odbora so:

V iler Renato od Antona iz. Kampela 27, predsednik, 

B urlin  Francesco pok. B iagia iz Kopra, podpredsednik, 

Prodan S ilvan od Rudolfa iz Kopra, tajn ik ,
G unjač Rom an od Rudolfa iz M anžana 22,
Argenti Lazar pok. Antona iz Salara 32,

Božič Anton od Ivana iz Tribana 1, člani ter 
namestnik:

Cernec Karel pok. Josipa iz Tribana 2.

Vpiše se polog bilance za leto 1950.
Izbrišejo se pa naslednji člani upravnega odbora:

Furlanič Rudolf od Josipa; Koper, predsednik,

Kocjančič Danilo od Andreja iz Bosamarina, podpredsednik, 

V iler Renato od Antona, Kampel, tajn ik ,

Borlin i Franc pok. B laža ,, Koper,

Avber Lazar pok. Ivana, Salara in 

Furlan ič Lazar pok. Ivana, Manžan, člani ter 

namestnik: Božič Anton pok. Ivana.

Okrožno ljudsko sodišče v Kopru 
dne 1. septembra 1951.

R  329/51 416/51 426/51 

UVEDBA POSTOPAN JA  ZA  PROGLASITEV  ZA  MRTVEGA

1. Peroša Lazar, od Ane poročene Jerman, rojen 18. januar

ja 1920. v Karrtpelu —  KLO  Kampel Salara —  Koper, samski,

1 kmečki sin, nazadnje stanujoč V Kam pelu št. 21. je pogrešan in 

je zadnjikrat dal sporočilo o sebi 14. 11. 1945. iz Črnom lja. Od 

tedaj n i več sledu o njem.

2. De Domenico Ivan, pok. Letterio in Costa Ane, rojen 
v A leksandriji —  Egipt, elektrotehnik, poročen, stanujoč v De

kanih, je odšel od doma koncem aprila leta 1945. Od tedaj je 
pogrešan.

3. Valentič Srečko, pok. Petra in  pok. Bertok Marije, ro

jen 20. februarja 1912. v C-ežarjih, kmet, stanujoč v Pobegih 

št. 37, je slednjič sporočil o sebi oktobra meseca 1942. Od tedaj 

je pogrešan.

Ker je, verjetno, da bo nastopila glede imenovanih zakoni

ta domneva smrti, se uvede na predlog svojcev postopanje za 
proglasitev za mrtve.

Vsakdo, k i mu je kaj znanega o n jih  usodi se poziva, da 

to nemudoma sporoči Okrajnem u ljudskemu sodišču v  Kopru.

Ako kdo od navedenih še živi, se poziva, da se nemudoma 

zglasi pri tem sodišču ali pa da kako vest o sebi.
Po 15. 12. 1951, bo sodišče na  ponovni predlog odločilo o 

proglasitvi zgoraj navedenih pogrešancev za mrtve.

Okrajno sodišče v Kopru 
dne 10. 9. 1951.
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Naročnike vabimo,
da do 20. januarja \. 1. 

naročnino za 

za le‘o 1952, ki znaša

Naročnino je vplačati potom Istrske banke v 
korist tekočega računa štev. 1-900-96.

Kdor do navedenega termina ne bo vpjačai 
naročnine, mu bo pošiljanje Uradnega li^ta s teko
čim letom ustavljeno.

Uprava
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poravnajo 
Určdni list 
600.- din.

Izdaja Istrski okrožni I O v Kopru, — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik:
Kolenc Črtomir. — Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.
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