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Istrskega okrožnega lfadskega
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STVARNO KAZALO
k številkam l. (30. t. 1952.) do 8. (lit. 5. 1952.)
OPOMBA : Številke na levem robu pomenijo številko predpisa v Uradnem listu, številke na desnem robu pa
1tran v Uradnem listu.
.·'

Goopodarska podje~ja:
14. p o5tOIJ)ek p ri likvid"ociji istih -

1\ 'k">ho'ne pij '.l ~e: iile~ pijače

Amortizaicij>Ski sklad:
7. odredba

9

Antituberku1orzn.i di.spanzerji:

g,l~j

diisparuzerji

B

C
kom~sije

odločba

o dredba .

da~čne

stopnje in o}ajšava davka od dhodka
odredba
' 101
19. in družbeni prispevki -- odlok
26
,p0.ipravek odl~ka o istih (Urad. Ji.sit. 7-41/51)
16
38. prometni, ZOČP,s.na t.a~·ifa .
106
D elavc-i !n uslužbenci:
23. ter njihove družine, sociialno zavarovanje ll!kJo.
pa.lnite.v odklka - od:lok
69
Delcda jaile.c :
6. da lž.M•Sil i~.te!(a 1p ri 1izvajam,ju soc<ialtnega za,varova~
nja in o viši•ni ,ter načinu plačevanja prispevka
za socialno zavarovanje
1Slpll>e!me<mba ocltredbe
od.redba
D e-nairni de!P(lzl•ti :
3. obvezno polaganje is.tih. ki jih vodijo javni uradi
in ustainave pri Istrs'kli. banki - odredba .

93

89

odlok

99

l sl!'Ska banka:
3. obve:zmo lP(lJ.aganje denarnih dapotlciltoV, ki ~dh vo.dlitio javni uradi in ustanove pri iis.ti - odredba
Ist rSko okirožje:
26. raozdelitetV !11.a okIDade ~n občine - oldlok

9

2

in delo
20

Dnevni prevozni s.l!'oški: glej iJlrevozni s.broški
pravtlnik

24. c.sebne - ~premermba odl'edbe - odlok
fzraivina va pos~bnih pred.pis0>v o !llre!ktr<ških:
glej poseibni predipis.i o <pre\krnških

K

Družibe!lli prispevki:
19. in davki od.lok

..

· ·~

.....

slu0ba':
29. ureditev

85

odlok

KarZl!Ii:

Konjligovodstvemi dokumeruti:
11 . pravilnik
Komisija:
4. za ceni.t'V'e - U1tanovitey -:

12
odločba

2

L
14.

l'-<l

86

E

g~dairslctih

ipodjetij, 1pos.tqpek - odredba
abV'ea.OOSbi 'V go.s!Podiainstivu iz kt
1948, 1949, 1950, 1951 - odredba
Ljudsk~ od.lborl'i:
25. reoirganliizarci.j.a iisl.iih - odllok
32. .na<VodHo rza ~zMr&t.ev
l. začasno 1'in,an.s-ira.nje za potrebe dSlt~h - odredba

9.

N

G
• 113

17

!Il.EIPQI'a,'V'Jllan!ilh

odredba .

Gluhonemnica P.ortorož:
41. preoimenova.nje v »Zavo.d za gluho mladino« .

35

Lilwidacj.ja:

26

1'"inaruciira.nje:
l. ziačasno za potrebe ljudskih od'borov -

69

Katast~ka

12

Družiben.i plan:
31. reso.lucija ob pred.logu istega za Jlsrt.rsko okrožje
~·C!to 1952

74

Izka.zni1~e:

21. !zvrš.itev kaa.m~. vairnosbruih uk~v in v.:z;goj:nih
1J>ObQ!jše1Val!mili ulkrepov
od'!Olk
organiza.~.i ja

2

Izvršitev ka.z:ni: g:!eo kazni

D epoziti: glej denarni depoziti
Di spanzerjJ:
17. anlitube1rkulozni, ustainovitev,
- p;·'lVilnik

112

1
fnspek!aija:
36. gra'Clbema -

D

Dokumenti:
11. knjig<Wodstvcni -

23

99

2

D avek:
37.

odlok

Gradbeno projek•t'i\ra•nje:
35. od:lok
Gradnja :
34. od1ok

zdnw.ljenje: glej zdravlj enje

Cenitve:
4. ustanovitev

17

Graidibedl.a 1i111JS,pe1ocija:
36. odlok

u

1

oa.redba

pla11JSko vodstvo -

Gosti.n•ske oobe:
39. pos-ebna taksa za .iste -

Avtobusn1i in pom011ski pr, :not:
10. popust od1 edba

B:·ezplačn·o

GOS{PC-d.a 1\5 lVO:
18. narodlno -

Narodno gos'J)Oda.rstvo: glej gospodarswo
Neporav.naone obveznosti: giloej dbvieizn~ti

10
71
87

1

3

o

5

Obv-ezrul! ti :
9 . .ne-pora:v.nane - ,JiJkvdJdaoi,ja ·~tilh v .gospodairstvu iz let
1948, 1949, 1950, 1951 - odrediba .
10
Olajša1Va dalvka:
37. •na dohodek in davčne 15.tapnje - odredba
101
Osebn.e i21kaz.n~ce:
24. sprememba .odredbe -- odLOOc
69

p
Pijačie :

2. a:lkoholne O(Hok

promet z istimi -

f'lansko vodstvo:
18. narodne.g.a gospo.dars.tva• -

5(1'.Xreimemba odloka

oiCllLok

23

P-O'djetja: glt!j •g asiPOdarska \POdljclja
1-'opuSlti:
10. v aivllol:msne.m i.n pomorskem ~.tu - odredba . 11
Po.se'bni predipisi o pre-O:crških:
28. Lzr.a1Vl!llaVa1 dSltih v odLok•ih IOLO z doiločibami odlolk.a o :preik<ršk~h - ocj!10k
81
Potrdiitev pr!!QpisOIV':
42. ki jih je I.zivrš.ill'lli odbor ricr.datl na IPo.diLagrt. poobl<aatila
z dne 3. avgusta 1947 - ak.J.e:p .
113
Prekroki:
popravek odldka o rilsrtiih (Uradni ,list 14-104/51) .
16
2'8. iz.ravmaJVa aiosebn:fill pre:dipi.sOIV o rprekl"š'klih v odlokih
LOiLO tz do.1očbami od'l.oika o rpreklnšlcih - odlok . 81
F r.evozni stirošk~:
13. .dne.V'ni - J)O'V'l'6(!illo i.stJiih -del1arv<:ern m usltWbem.cem,
'Ulopo5lenoim v goS<POdairs'kih pcdjetjih, javnih ustanovah in uradih ·- naivodilo
16
Prijarva:
15. obvezna tt11berku~ore - odredba
19
Progektiranje:
35. gir.adbem.o odlok
93
Promet:
2. •Z a!Jcohotlinil!Di :pijačami, 5aJI1ememba oolokJa, - odilok
10. avtobusI11i in 1POtn0r&ki - 'PCW'uM - odtredba .
11
Prora!čWll:

20. odlok
PTT •s luilba:

31

Sistemizadja:
12. na.vodi!Jo

Socialno zavacova.nje:
23. dela,vcerv iin us1Južbe.n<:e<v ter njtihorv•Lb dru'Ž'in - dopodniibe'V oid1oka odlok
6. dolžnost d~lodajalcev pri i•2Jvaja1nju socia1Ln·ega riatVaroV1<mja in o viil.i.n.i ter načinu ipLačerv.ainja pri.srpevka za .sOClia·lru> zavarovanje - 6/preffiemba odredbe - otia"edba
Sochlne ustanove:
8. ustanl()Jv.ilteiv cs1cila.da za
csredtstev orlireldba
S troš1d: g,lej •preivo.zrni 5tro.ški

Rdečti

odllok

74

ilste iin

69

9

U(pOraiba n}egorv·ih
10

T
40. za bivanje (tur.i3tiona taksa) v turiistiičillih k.ra}iih
odredlba
113
39. posebna tza gostin·~ke sobe - odre-dba
112
51
22. od.lok
22. ta.ks.na tari.lfa k odfo'ku o. taksah
63
22. sodne t anilfa
53
Tarifa:
38.
Tisk:

zača!&na, ipromenit~ga

daivka

106

27. odlok
Tuberkulom:

78

17. ainltiltubeirkullxlmni d~p81Il12Jerj.i, nj;ih UBtamorvHerv, orgaonifla~ida iln dclo praMLLnik
16. bne2Ullačno mravljenje - odrek'.llba
15. obveoz.na prii}aiva - odredba

20
20
19

Turi.&ll'ična ~:

turističndh

kirajirh -

odredba

113

v
Vamostmli u'kirtetpi:
21. :i.rz.nš.ite!V karl:I1ii d'l'l vzgoj'Illih poOO.ljšelvahn.ih ukl'e\POIV

odllok

35

Vzgojni pobolj'5eva•l!ll.i .uJcreipi:
21. il21viršHev lka21ni .in va11mos.tnih lllkrepov -

odlok

35

V. 'fedhega zasedanija .r ow ~ dne 7. 12. 1951.
VI. redln.ega rzaseda.ri.ja J:OLO ri dhe 12. 4. 1952.
Z<lra.vJJemje:

114
115

!kriiŽ:

30. JugosdO'Van.ske corue STO - odlok
Reo rg<lllllzac ij a:
25. 1j.u'diskih odlboo-ov - odlok
32. •n.a'Vooilo za 1i2lvršitev
!Reso.l:w:riaa:
31. Olb predilogu družbene-ga plana l•stttiskega okir.ožja za
leto 195~

10

Tak'Sa:

Raz:de>lL'tev:
26. ~tJrskega ok.rož:ja n.a okraje illl otbbillle -

ll

Sklep:
42. o ipotTdilVJi predpi5ov, kJi jii!h je Iizv.nš-i1ni odibor i~
dail n.a podlagi podbla51bila e dlnle 3. a1VgU1Sta 1947
sklep
113

40. za bivanje v

'33. odločba o i.zdaji ~rillOOn.os.tmih .avioniStkih rinamk ob
75Jlebn!iK:i iSvetovn.e poštI1Je zvie:re
88
43. odrLočlba o .Wd.aji xedn:Lh foan'ko1V·J11ib ŠJPOirtnrlh rl<namk . 116
5. pošot.na, .bzizojavna in te1efooo6ca tamifu za rnotrarn'}i in
medn.atrod rui am>mett :
2

14

Skloo:
7. amonl.iizacijski
odredba
8. za oocialne uslia:rlo:ve in ~raba ll!}egO'Vih sredstev,
ustaniovitelv - <Jldiredba

z

85
Začasna

71
87

86

1tairilfa: glej tairilfa
Zapisnik:

16. bnetZpliaČno tu00rkllilaze. -

OO!iedba

20
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URADNI
I S T R S K U G A
LETO VI.

O K R O Ž N E G A

LIST
L J U D S K E G A

O D B O R A

KOPtR 30. januarja 1952

ŠTEV. 1

V S E B I N A :
PR E D P IS I IZ V R ŠILN E G A O D B O R A ISTRSKEGA OKRÜ Z
NEGA L JU D S K E G A OD BORA
1. Odredba o začasnem finanlciranjiu potreb ljudskih odborov.
'2. Odredba o 'dopolnitvi .in spremembi odloka o prometu z
ailkohotoimi pijačami.
3. Odredba o dbiveiznem ipoilaiganjiu denarnih deipoiziitov, k i jih
vadijo jav ni uiradLiin ustanove pri Istrski banki.

4.

Odločba o ustanovitvi komisije za cenitve.
PREDPIS U PR A V N IK A PTT SLUŽBE.

5.

Poštna, brzojavna in telefonska tarifa za .notranji in med
narodni promet.
O G L A SI IN OBJAVE.

Priloga: kazalo za leto 1951

Predpisi Izvršilnega odbora
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
i.

2.

Na podlagi 10. člena odloka o sestavi in izvaja
nju proračuna z dne 3. februarja 1951 (Uradni lisi
štev. 2—5/51) izdaja Izvršilni odbor istrskega okrož
nega ljudskega odbora

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 Izvršil
ni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

ODREDBO
O ZAČASNEM FINANCIRANJU POTREB
LJUDSKIH ODBOROV

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PROMETU
Z ALKOHOLNIMI PIJAČAMI

1. člen

1. člen

Do sprejetja proračunov v Istrskem okrožju se
vrši začasno financiranje potreb ljudskih odborov po
tromesečnih planih dohodkov in izdatkov za januar
— marec 1952.

Spremenijo se 2,, 5. in 8. člen odloka o prometu
z alkoholnimi pijačami z dne 15. avgusta 1951
(Uradni list štev. 9-58/51), tako da se glasijo:
»2. člen
Prispevek znaša za vino' 30 — dinarjev od litra,
za žganje pa 60.— dinarjev od litra.«
»5. člen
Za potrošnjo v družini proizvajalca se .odobrava
200 litrov vina in 5 litrov žganja za vsako osebo,
staro nad 16 let, brez plačanja prispevka po 2. čle
nu legai odloka.
Če se te količine prodajo, se tudi, od njih plača
prispevek po predpisih tega odloka.«
»8. člen
Od prometa z likerji in kremami plača proizva
jalec 490,— dinarjev za hi stopnjo alkohola.«

Troimiesečni plani dohodkov in izdatkov se se
stavljajo na podlagi predloga proračuna za leto
1952.
2. člen
Dohodki in izdatki: na podlagi fromesečnega pla
na dohodkov in izdatkov za dobo januar — marec
1952 so sestavni del proračunskih dohodkov in iz
datkov odgovarjajočih proračunov za leto 1952.
3.^ člen
Ta odredba velja takoj, uporablja pa se od 1.
januarja 1952.

2. člen
Ta odlok velja takoj.

Koper, dne 25. januarja 1952.

Koper, dne 25. januarja 1952.
Tajnik:

Predsednik:

Fabio Valentìe I. r.

Julij Beltram 1. r.

Tajnik:

Predsednik:

Fabio Valentič L r.

juLj Beltram 1. r.

STRAN 2

LETO VI. - ST. 1

3.

4.

Na podlagi 33. člena v zvezi s 30. členom od
loka o sestavi io izvajanju proračuna z dne 3. fe
bruarja 1951 (Uradni lisi šfev. 2-5/511 izdaja Izvršil
ni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora

Na podlagi' 39. člena poslovnika Istrskega okrož
nega ljudskega odbora in njegovega Izvršilnega
odbora z, dne 29. junija 1948 'izdaja Izvršilni odbor
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

ODREDBO
O OBVEZNEM POLAGANJU DENARNIH DEPO
ZITOV, Ki JIH VODIJO JAVNI UDADI IN USTA
NOVE, PRI ISTRSKI BANKI

ODLOČBO
O USTANOVITVI KOMISIJE ZA CENITVE

1. člen
javni uradi in ustanove smejo hraniti v svojih
blagajnah zneske, ki jih iz kakršnih koli vzrokov
niso mogli izplačati koristnikom, najdalje 5 dni od
dneva sprejema. Po tem roku se morajo- položiti
neposredno »!i preko5 najbližje pošte na depo
zitni tekoči račun pri Istrski banki.
2. člen
Vse do sedaj neizplačane zneske, ki še niso bili
položeni prt Istrski banki, morajo računodajalci po
ložiti pri Istrski banki v petih dneh po uveljavitvi
te odredbe.
3. člen
Če se sredstva depozitov ne položijo' pri Istrski
banki' v navedenem roku, mora vodja knjigovodstva
{raounodajaled plačati kot kazen 6% obresti od
■zneska depozita, ki; ga, je bilo treba položiti pri
Istrski banici, in sicer od tistega dne, ko je bil za
vezan to storili, pa do dne, ko je denar dejansko
položil pri Istrski' banki. Kot dan položitve velja tudi
dan, ko je bil depozit oddan na pošto, oziroma na
najbližjo poslovno enoto Istrske banke. Znesek ta
ko pobranih obresti se knjiži v korist dohodkov ti
stega proračuna, na katerelm; je urad ali ustanova,
ki vodi depozit.
4. člen
Istrska banka knjiži depozite ločeno po odred
bodajalcih, izplačuje pa jih po odredbah zadevnih
odredb o daj ale ev.
5. člen

1. Pri Oddelku za gradnje Gospodarskega' sve
ta Istrskega okrožnega ljudskega odbora se usta
novi komisija za, cenitve. Delokrog te komisije ob
sega celotno področje Istrskega okrožja.
2. Naloga komisije je:
a)
izvrševanje popisov 'in cenitev nepremičnin
in premičnin,
bi kori!rola investicij gradbenih in drugih del,
c)
izvrševanje, podobnih nalog .po odredbi pri
stojnih organov.
3. Komisija je sestavljena iiz načelnika, njego
vega namestnika ter potrebnega števila članov, ki
jih iimle-nuje Izvršilni odbor Istrskega okrožnega
ljudskega odbora na predlog Oddelka za gradnje
Gospodarske ga svela.
4. Komisija deluje po strokovnih predpisih in po
navodilih Oddelka za gradnje Gospodarskega Sve
ta Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
5. Elaborati komisije dobijo uradni značaj, Ko jih
podpišejo načelnik oziroma njegov namestnik m
dva člana ter ko jih odobri Oddelek za gradnje
Gospodarskega sveta Istrskega okrožnega ljud
skega odbora,.
6. Komisija ima svoj lastni žig z besedilom:
»Istrski, okrožni ljudski odbor, komisija za cenitve«.
7. Ta odločba stopi takoj v veljavo.
Koper, dne 2. januarja 1952.
Tajnik:
Fabio Valentič

'
k

r.

Predsednik:
Julij Beltram 1. r.

Predpis upravnika PTT službe

Na podlagi odloka VUJA štev. 4/1951 in odlo
ka
o določanju in kontroli cen (Uradni list PPNfOO
V
nobenem, primeru n j. dovoljena uporaba, de
štev.
13 z dne 4. VII. 1946} predpisujem sledečo
pozitnega računa za polaganje proračunskih sred
stev. Uporaba depozitov za začasno kritje prora
čunskih izdatkov ali za. izplačila kakršnih koti -po POŠTNO, BRZOJAVNO IN TELEFONSKO TARIFO
ZA NOTRANJI IN MEDNARODNI PROMET
sojil ni dovoljena.
6. člen
À. P o š t n e u s l u g e
Kršitev predpisov 5. člena, te odredbe se kaznuje
po odloku o finančnih prekrških z dne 10. decem
bra 1951.
7. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem lisiu.
Koper, dne 25. januarja 1952.
Tajnik:

Fabio Valentič 1. r.

Predsednik:
•

julij Beltram 1. r.

1. PISMA
Notranji promet
do
50 g 15.— d'n
50 g 25,— „
250 g 40,— „
500 g 60,—: „
„ 1000 g 150.- „
„ 2000 g 200.-' „
2.
Odprte 10,— d n

Mednarodni promet
do 20 g 28.— din
preko 20 g za vsakih
20 g ali del te teže 17
dinarjev
Njajvečja teža 2,— kg
DOPISNICE
Odprte 17.— din

LETO VÌI. - ST. 1

STRAN 3

TISKOVINE
Notranji promet
50 g
5.— din
100 g 10.— „
500 g 20,— „
1000 g 30.— „
„ 2000 g 50.- „
„ 3000 g 70.— „
„ 5000 g 100.- „
Največja teža 3 kg, če je
vezana knjiga največ 5 kg
do

Mednarodni promet
do 50 g 10.— din
za vsakih nadaljnjih 50 g
ali del te teže 5.— din
V mednarodnem pro
metu največja teža 3
kg, ako je vezana knji
ga 5,— kg.

9. VPLAČILA IN IZPLAČILA P O TEKOČEM
RAČUNU

4. ČASNIKI IN ČASOPISI
a) č a s n i k j
za vsak izvod naslovljeni nenaslovl)em
d o 100 g
— .30 din
—.15 din
do 300 g
— .50 din
—1.30 din
1.— din
do 500 g
—.50 din
V mednarodnem prometu se časniki :in časopisi
frankirajo kot tiskovine.
bi č a s o p i s
do
do
do

100 g
300 g
500 g

— .40 din
— .80 din
1.50 din

—.20 din
—.40 din
1,— din

5. BLAGOVNI VZORCI
do 100 g 10,— din
„ 500 g 25.— „
Največ ja teža 500 g

do 50 g 10,— din, za
vsakih nadaljnjih 50 g
ali del te teže 5.— din.
Največja teža 500 g.

6. VREDNOSTNA PISMA
Poštnina sestoji1iz:
Poštnina vrednostnega
a) poštnine priporočenega pisma v mednarodnem
pisma iste teže,
prometu sestoji iz:
b) poštnine po vrednosti
a) poštnine po leži,
do
500.— din 20.— din katera odgovarja pošt1000.— ,
30.- „ nni priporočenega pis5000.60ma za inozemstvo od
10000,80.govarjajoče teže in
50000,100,b) poštnine po vred
100000.200 . nosti: za vsakih 300
500000.400.*—,
zlatih frankov ali del te
1000000.600,vrednosti 50,— din.
7. PAKETI
a) poštnina po teži1:
do 3,— kg 100,— din
5,— kg 120.—' „
„ 10,- kg 180.- „
„15;—i kg 250,—
„
„ 20.- kg 300.- „
b) poštnina po vrednosti
je ista kot pri vred
nostnih pismih

Poštnina je predpisana
v posebni mednarodni
paketni tarifi.

8. P/OŠTNE NAKAZNICE
do

„
5000,— „ 70,—
„
„
10000,— „ 100.Î— „
„
30000,- „ 150,„
„
50000.'—) „ 200.„
Za brzojavne nakaznice se
plača poleg poštn ne za nakazniški znesek tudi pri
stojbina za nakazniško br
zojavko.

500.— din 20,— din
V mednarodnem pro1000,— „
30,— „ metu služba poštnih na3000,— „
50.— ,,
kaznie ni uvedena.

(čekovni promet)
Za vplačila in izplačila:
do
500.—
500,— din 10,—
l o  din
is —
1000.— „
3000,- „
25,5000.- „
30.10000,- „
35,30000,- „
55,50000,- „
70,100000,- „ 100,Za vsakih nadaljnjih 100.000.— din ali del lega
zneska1 din 10. —. Poštnina se plača v gotovini.
10. PISEMSKE POŠILJKE IMETNIKOV PREDALOV
Imetniki predalov plačajo v medsebojnem kra
jevnem dopisovanju za vgako (pošiljko) din 5.—.
Priporočnina se plača v takih primeriti v celoti.
11. PRIPO RO čN iN A
Notranji promet
Mednarodni promet
din 35,—
din 40,—
za pisma
za pakete

12. EKSPRESNINA
din 35,—
za pisma
„ 80.—

din 60,—

13. POVRATNICA
povratnica
35,— din
za sodnijska
pisma in pisma
ljud. odborov
20.— „
Po predaji:
70.— din

a) pri predaji 30.
b) p o pr eda ji 40.

din
din

14. POŠTNO LEŽEČE
a) za pisma
15,— din
b) za pakete in
vred. pisma 20,—

a) Za došle pošiljke
iz inozemstva, katere
so naslovljene na pošt
no - ležeče, izterja se
od prejemnika poštnina
za poštno ležeče, pred
pisana za notranji pro
met in to v enkratnem
iznosu.
b) Za pošiljke, naslov
ljene v inozemstvo na
poštno - ležeče, ne iz
terjava se poštnina za
poštno - ležeče poslo
vanje.
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15. LOČENKE
Poleg predpisane pristojbine za pakete po teži
se od pošiljatelja izterja še 50 % .
16. PREPOŠILJANJE
in vračanje paketov se zaračuna poštnina po teži
in vrednosti.
Vse te pristojbine se izterjajo od naslovnika.
17. POTRDILO O PREJEMU VKNJIŽENE
POŠILJKE
Izterja se pristojbina 50.— din. Ta pristojbina se
nalepi v franko znamkah na potrdilo prejema o
knjiženi pošiljki.
18. DAZPOLAGANJE S POŠILJKO OD STRANI
POŠILJATELJA
Notranji 'promet
Mednarodni promet
Na zahtevo za vrnitev pošiljke, izmenjavo na
slova se izterja pristojbina:
35.:- din
40.- din
19. POIZVEDNICE
35,- din

40J— din
20. DVOJNIK NAKAZNICE

Kadar se nakaznica izgubi, uniči, ali
poškoduje po krivdi naslovnika, se za
duplikat nakaznice izterja
50,— din
Pri izgubljeni ,iin poškodovani nakaz
nici se pristojbina nalepi) v franko znam
kah na prijavo prejemnika nakaznice o1
izgubljeni nakaznici.
21. PODALJŠANJE ROKA ZA IZPLAČILO
NAKAZNICE
Za podaljšanje roka za izplačilo na
kaznice, ako ostane neizplačana po kriv
di prejemnika, izterja se pristojbina
50.— din
Ta pristojbina se obračuna v franko
znamkah, ki se nalepijo na nakaznico.
22. PREPAKOVANJE PAKETA
Za prepakovanje paketa brez ozira
na težo
50.— din
23. DOVOLJENJE ZA IZKORIŠČANJE
ZNIŽANE TARIFE
a) za časnikein časopise
300.— din
ib) za podaljšanje dovoljenja v na
slednjemletu
200,— „
24. POŠTNO POOBLASTILO
a) poštno pooblastilo, izdano za en
krat
30.— dm
b) letno
100.— „
Pristojbina, se obračuna v franko znamkah, ki
se nalepijo1na pooblastilo.
25. PORTIR ANJ E
Od navadnih pisemskih pošiljk, ki so delno: ali
sploh niso frankirane, se plača dvakratni znesek
manjkajoče pristojbine.

26. PRISTOJBINA ZA POSREDOVANJE
PRI CARINJENJU
Za posredovanje v carinskem pregledu poštnih
pošiljk iz in za inozemstvo se izterja:
a) za pisemske pošiljke in vrednostna
pisma za komad
40.— din
b) za pakete
80;—! „
27. P O SREDO VALNIN A ZA PUNCIRANJE
Za posredovanje in punciranje pošt
nih pošiljk iz inozemstva, katere so pod
vržene carinskemu pregledu, se izterja
50,— din
B, B r z o j a v n e

usluge

1. NAVADNA BRZOJAVKA
za vsako-besedo
na jman j

8,—din Pristojbina
za med
80,— „ narodnebrzojavke
je
predpisana v posebni
menarodni tarifi.

2. NUJNA BRZOJAVKA
za vsako besedo
16.—din
najmanj
160.— „
3. NOVINARSKA BRZOJAVKA
za vsako besedo
najlmanj

4,—din
40.— „

4. BRZOJAVKA S PLAČANIM ODGOVOROM
Znesek za odgovor (RP) ne more biti manjši od
pristojbine navadne brzojavke z 10 besedami.
5. PREPIS BRZOJAVA
a) za prepis brzojava do 50 besed
b) za vsakih nadaljnjih 50 besed ali
del 50 besed še po

60.— din
60.-

6. DOSTAVA BRZOJAVKE P O POSEBNEM
DOSTAVLJAČU
Dostava brzojavke po posebnem slu za km ali
del krni:
a) podnevi
40.— din
b} ponoči
80.—„
7. NAROČNINA ZA SKRAJŠAN BRZOJAVNI
NASLOV
Naročnina za skrajšan brzojavni na
slov mesečno
200,— din
8. POSREDOVANJE BRZOJAVK P O TELEFONU
Za sprejemanje in odpravljanje br
zojavk po telefonu za vsakih 10 besed
ali del 10 besed

5.,—, din

9. POIZVEDNICA ZA BRZOJAVKO
Pristojbina za poizvednico je ista kot pristojbina
zai pisemsko pošiljko (A/l9).
10. VZDRŽEVANJE TELEGRAFSKIH VODOV
(Vzdrževanje iujih vodov)
Za vzdrževanje tujih krajevnih in
medkrajevnih telegrafskih vodov znaša
letna pristobijna od 1 km
600-— din
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C. T e l e f o n s k e

usluge

7. NEPRAVOČASNO PiLAČANJE RAČUNA
Za nepravočasno plačanje računa obračunanih
kreditiranih telefonskih uslug se zaračuna 2% od
fakturnega zneska, a najmanj 100,— din.

1. KRAJEVNI POGOVO RI
Za eno enoto krajevnega pogovora
iz javne govorilnice

10.— din
8. PONOVNO VKLJUČENI!- TELEFONA

2. MEDKRAJEVNI POGOVO RI
a) Čas močnega prometa od 7.—2 1 . ure
Za navadne medkrajevne razgovore v času
močnega prometa znaša pristojbina za eno enoio:
L zona
II.
)» od 25
III.
„ 50
n
IV.
„ 100
n
V.
„ 200
ii
VI.
„ 400
ti
VIL
preko
ii

do
„
„
„
„
„

25 km
50 „
100 „
200 „
400 „
600 „
600 „

70,- din
120.'-’
160,220.280i—
320.—
380,—

b) Čas slabega prometa od 21,—7, ure
Za navadne medkrajevne razgovore v času sla
bega prometa znaša pristojbina za eno enoto:
I. zona
do 25 km
50)- din
II.
od 25
„ 50 ii
80,III.
„ 50
„ 100 ii
100,IV.
„
„ 100
„ 200 l i
150,V.
„
„ 200
„ 400 i i
180,VI.
„
„ 400
„ 600 11
200.VII.
preko
600 i i
250.c)
Razgovor se smatra za medkrajevni, kadar
izvršen s posredovanjem dveh central različnih kra
jev, ne oziraje se na njihovo medsebojno oddalje
nost.
Pristojbina za mednarodne telefonske pogovore
je predpisana v posebni mednarodni tarifi.
3. NUJNI IN ZELO NUJNI TELEFONSKI POGOVORI
Za nujne pogovore se plača dvakratna, za zelo
nujne pa petkratna pristojbina navadnega pogovora.
4. TELEFONSKA POZIVNICA IN OBVESTNICA
za navadno telefonsko pozivnico in obvestnico se
plača:
I. zona
do 25 km
30,— din
II.
od 25
50 li
40.- „
ii
III.
„
„ 50
100 ii
50,- „
ii
IV.
„ 100
200 li
70.- „
ii
V.
„
„ 200
400 ii
90.- „
ii
VI.
„
„ 400
600
110,- „
ii
VII.
preko
600 11
130.- „
Za nujno telefonsko pozivnico se plača dva
kratni iznos navadne telefonske pozivnice.
5. POTRDILO O IZVRŠENEM TELEFONSKEM
POGOVORU
Za potrdilo o izvršenem telefonskem pogovoru
se plača 10,— din.
6.

OBRAČUNAVANJE KREDITIRANIH USLUG

od mesečnega zneska 0.5 %.

Pri ponovnem vključenju v promet telefona, iz
ključenega vsled neplaćanja kreditiranih telefonskih
pristojbin se zaračuna 200.— din.
9. TELEFONSKE NAROČNINE
Telefonske naročnine v krajih z ročnimi telefon
skimi centralami
Mesečna telefonska naročnina za glavni telefon:
do 25 naročniških vodov:
stanovanja 400.— din
ostali
700.— „
do 100 naročniških vodov:
stanovanja 700,— din
ostali
1.500.— „
nad 100 naročniških vodov:
stanovanja 800,— din
ostali
2.600,— „
10. NAROČNINA ZA OSTALE NOTRANJE
TELEFONSKE NAPRAVE
a) Za vzporedno postajo, če je naročnik glavne
ga telefona in vzporedne postaje ista oseba, se
plačuje 50 % glavnega naročniškega telefona.
je
b) Za dvojni, odnosno serijski priključek plača
vsak naročnik po 75% naročnine, predpisane za
glavni telefon.
c} Za skupinski priključek plača vsak naročnik
po 50% naročnine za glavni telefon.
d) Za vzporedni naročniški telefon se plača 20%
naročnine glavnega telefona.
e) Za signalni zvonec —mesečno
50. —s din
f) Za telefonsko menjalo
50„— din
gl Za eno garnituro sobnega pri
ključka se plača mesečno
50.— din
Za vsak nadaljnji' priključek —
mesečno
50.—j din
h) Za prečno telefonsko zvezo —
mesečno
, 1000.— din
11. NAROČNINA ZA HIŠNE CENTRALE, KI SO
LAST PTT UPRAVE
a) Za induktorske hišne centrale, od vsakega telefonskegai aparata vključenega V hišno centralo —
mesečno 25.!— din.
b) Za hišne centrale z centralno- baterijo (SV)
od vsakega telef. aparata — mesečno 50.— din.
el Za avtomatsko hišno centralo, od vsakega te
lefonskega aparata vključenega v hišno centralo,
mesečno 100,— din.
d)
Za vsak vod, s katerim je hišna centrala ve
zana z javno telefonsko centralo, se plačuje naroč
nina, predpisana za glavni telefon.
Izven naročnin, naštetih pod točko a, b, c, d
se plača za vsak aparat, vključen v hišno centralo,
še naročnina predpisana za vsak vzporedni naroč
niški telefon ali vzporedno postajo.
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12. NAROČNINA ZA HIŠNE CENTRALE, Ki SO
LAST NAROČNIKA
a) Za vsak vod, s katerim je hišna centrala ve
zana na telefonsko centralo se plačuje naročnina
predpisana zai glavni telefon.
b) Za vsak telefonski aparat, vključen v hišno
centralo, se plačuje naročnina, predpisana za vzpo
redni naročniški telefon, odnosno za vzporedno
postajo.
13.

STALNA TELEFONSKA ZVEZA

Naročnina:
a) če se zveza vzpostavlja enkrat
na dan, mesečno
- 300,— din
b) če se zveza vzpostavlja dvakrat
na dan, mesečno
600,— din
14. P O G O V O RI OB DOLOČENEM

ČASU

a) Za telefonske pogovore ob določenem času,
izvršene v roiočnem prometu, se plača dvakratni
znesek navadnega pogovora v močnem prometu.
b) Za telefonske pogovore ob določenem času,
izvršene v šibkem proimefu, se plača pristojbina
navadnega telefonskega pogovora v šibkem, pro
metu.
15. IZMENJAVA ŠTEVILKE TELEFONA
Za izmenjavo številke telefona nazahtevo na
ročnika se plača pristojbina
300.— din
16. VZDRŽEVANJE TELEFONSKIH VODOV
IN NAPRAV
a) Za vzdrževanje tujih medkrajevnih vodov se
plačuje doplačilo po stvarni višini stroškov vzdr
ževanja.
b) Vzdrževanje naročniških telefonskih vodov
v širšem krajevnem področju se plača po višini
stvarnih stroškov vzdrževanja.
c) Za vzdrževanje naročniških telefonskih vodov
v ožjem krajevnem področju se ne plačuje nikaka
pristojbina.
17. VZDRŽEVANJE TUJIH TELEFONSKIH NAPRAV
Za vzdrževanje tujih telefonskih naprav se pla
čajo' stvarni stroški vzdrževanja.
TELEFONSKE INSTALACIJE
18. NOTRANJE INSTALACIJE
a) Za notranjo instalacijo glavnega
ali dvojnega serijskega priključka
1000.— din
b) Za notranjo instalacijo vzporedne
postaje z men jalom,
lOOO.i— din
c) Za notranjo instalacijo vzporedne
ga telefona z menjalom
.
1000.— din
d) Za instalacijo druge telef. slušalke 500.— din
e) Za instalacijo signalnega zvonca
z men jalom
1000,—: din
H Za instalacijo telef. menjala
500,— din
g]
Za instalacijo ene garniture sob. nega priključka
1000.— din

Za instalacijo daljnih priključkov
po
500.h)
Za instalacijo hišne centrale se
plačajo stvarni stroški.

din

19. ZUNANJE INSTALACIJE
a} Za zunanjo instalacijo glavnega
telefona v ožjem krajevnem področju:
1. v krajih
do 100 naročnikov
3.500.— din
2. v kraj h
od 101 — 1000 naročnikov4.500.—din
3. v krajih
preko 1000 naročnikov 5.500,— din
b) Če se novi naročnik vseli v pro
store, kjer je že napeljana zunanja in
notranja instalacija se plača za pri
ključek
500,— din
c) Za zunanjo ;nsfalaeijo dvojnega priključka in
sporedne postaje se plača 75% zneska zunanje in
stalacije glavnega telefona.
d) Naročniki v širšem; področju plačajo izven
zunanje instalacije še stvarne stroške za zgraditev
voda.
20. SELITEV TELEFONA
a) Za selitev glavnega telefona, vzporedne po
staje dvojnega ali skupinskega priključka v ožjem
krajevnem področju se plača 75% zneska za no
tranjo in zunanjo instalacijo glavnega telefona v
dofičnem kraju.
b) Pri selitvi v šrše dostavno področje se pla
čajo še stvarni stroški za izgradnjo voda.
c) Če se naročnik vseli v prostore, kjer je no
tranja in zunanja instalacija že napeljana, se plača
za selitev 500 — din.
dl Za selitev vzporednega telefona 1000.— din
Selitev vzporednega telefona se lahko izvrši sa
mo istočasno z selitvijo glavnega telefona, odnosno
serijske garniture ali hišne centrale
21. SELITEV OSTALIH TELEFONSKIH NAPRAV
a} Za selitev same naprave serij
ske garniture ali hišne centrale se pla
čajo stvarni stroški demontaže in mon
taže 1er predpisani znesek za selitev
glavnih in sporednih telefonov.
b) Za selitev signalnega zvonca
500 c) Za selitev menjala
500.d) Za selitev garniture sobnega pripriključka
1000.e) Za selitev nadaljnjih priključkov,
po
500.-

din
din
din
din

22. PREMESTITEV TELEFONSKIH NAPRAV
[Premestitev telefona)
al Za premestitev glavnega ali vzpo
rednega telefona, vzporedne postaje,
1000.dvojnega serijskega priključka
Če se premestitev izvrši v istem
500.prostoru
b)
Če se gradi zunanji vod od ene
do druge stavbe se plačajo stvarni
stroški.

din
din
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c) Demontaža in ponovna priklju
čitev telefonskega aparata na zahtevo
naročnika
d) Za zamenjavo vrste aparata po
zahtevi naročnika ali zaradi poškodbe
aparata
e) škoda na naročniških telefonskih
napravah se obračna po stvarnih stro
ških.

Cons ILI 252/3

500.— din
500.— din

23. PREMESTITEV OSTALIH TELEFONSKIH
NAPRAV
a) Za
b) Za
c) Za
sobnega
d) Za
ključkov

premestitev signal,zvonca
premestitev telef.menjala
premest.iev ene garniture
priključka
premestitev nadaljnjih pri
— po

500,— din
500.— din

V zadružnem registru tega sodišča se pri Km etijski nabavino-prodajni zadrugi z o. j. v Vanganelu dovoljuje vpiis
naslednjih sprememb:
D an vpisa: 23. I. 195.2.
Na podlaigi zapisnika. II. rednega občnega zbora članov
imenovane izadruge z dne 10. septembra 1950 se vpilše:
I. Ime zadruge je: Kmetijska, zadruga z omejenim jamstvom
v Vangamele.
II. N ovi člani upravnega odbora so: Babič Franc od Ivana,
CcinitUrje 27, predsednik; Sabadin V iktorija od Stefana, Mare
zige 94, član;
lili. Vpiše ise polog bilance za leto 1949.
IV. Izbrišejo se naslednji člani ‘upravnega odbora: Koizlovič
Peter pok. Ivana, predsednik; Babič Rafael od Franca, član.
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru,
dne 26. decembra 1951.

Cons 252/4
V zadružnem regiiistr.u tega sodišča se dovoljuje pri Kme
tijski zadrugi z o. j. v Vanganelu vpis naslednjih sprememb:
Dam vpisa: 23. I. 1952.
500.— din
Na podlagi zapisnika I I I . rednega občnega zbora članov
imenovane zadruge se vpiše:
Novi člani upravnega odbora,, so,:
24. POŠKODBE TELEGRAFSKO - TELEFONSKIH
Krmac Srečko od Nazarija, Vanganel,
NAPRAV
Muženič Ratko pok. Vincenca, Cere,
V
primeru poškodb telegrafsko-telefonskih na Jakom in Zelko pok. Ivana, Poto,k,
Kozlovič Bruno od Petra, Centur-Dolina, clami ter namestnika:
prav, vodov, kablov itd. plača krivec:
Lukač Anton in Muženič Marij.
Vpiše ise polog bilance za .leto 1950.
a) stvarne stroške za popravilo naprave;
Izbrišejo pa se naslednji člani upravnega odbora:
b) doplačilo zai izgubljene dohodke za čas tra
Sabadiin Viktorija, Guinjač Milko, Muženič M arij, Babič
janja prometne motnje, povzročene s poškodbo.
Avguštin, člani ter n.amestmiitea Jakom in Marcel in Hrvatin
Ta tarifa velja od 15. novembra 1951 za notra Jožef.

1000.— din

nji promet in od 6. 1. 1952 za mednarodni promet.
Koper, dne 7: januarja 1952.
Štev. 144.

Upravnik PTT službe:
Gregor Hribar I. r.

Oglasi in objave
-Z A D R U Ž N I

R E G I S T E R
C o q s I I I 252/2

V
zadružnem registru tega sodišča se pri Kmetijski
bavno-proidajni zadrugi z o. j., Vanganel, dovoljuje vpis na
si eidnjih sprememb :
Dan vpisa: 23. I. 195.2.
Na podlagi zapisnika I. rednega občnega .zbora članov Ime
novane zadruge z dne 10. novembra 1949 s,e vpiše:
I. Delež znaša 150.— din za glavne; člane, a 30.— din za
rodbinske člane t. j. za polnoletne člane onih rodbin, katerih
družinski poglavarji iso že glavni člani. Pristopnina za glavne
člane znaša 6.— din. idioičiim .rodbinski člani ne plačajo pri
stopnine.
II. Novi člani upravnega odbora. so,:
Kozlovič Petar pok. Ivana, Can,tiurje-Dolma 310, predsednik
Babič Rafael od Franca, Sabadini 136,
Krmac Rudolf pok. Ivana, Centiurje 279,
G unjač M ilko pok. Andreja, Kaližiburg 38>
Muženič Marjan pok. Antona, Potok 213,
Babič Avguštin od Andreja, Vanganel 242 — člani ter na
mestnika:
Jakom in Marcel pok. Josipa in
H rvatin Jožef od Antona.
Vpiše ise polog bilance do 12. m aja 1949.
IV. Izbrišejo se tile člani upravnega odbora:
Kozlovič Celestin, predsednik, Jakom in Roman, Belič Erne
sta, Fortunat Anita in Kerma/c Branko, člani.
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru,
dne 24. decembra 1951.

Cons II I 21/26
V zadružnem registru tega sodišča se pri Konzumnem dru
štvu z o. z. v Pobegih dovoljuje vpis naslednjih sprememb.
Dian vpiisa: 16. 1. 1952.
Na podstavi zapisnika redmegla občnega zbora č-lanov Im e
novanega društva z drnie 27. manca 1949 se vpiše:
No\vi čliainlii upravnega odlbora S0‘:
Bertok Mairjia pok. RuldolMa, lin
Pečarič Rihlaind pok. Ruldollfia, oba iz Pobegov, člana ter
'namestnika
Pečarič Avgusit in
Turk Emil.
Vpiše se polog bilance za lielto 1948.
Izbrišejo ®e niasledlnji člani upravnega, odbora:
Bertok KrSisitjlam in
Pobega Angel — člana ter
namaimesltnlika
Pobega Alibin ini
Tedesko Ferdinand.
Okrožno IjiuIdlskO' sodišče v Kopru
dne 24. decembra 1951.
Cons I I I 21/27
V zadružnem registru tega sodišča se pri Konzumnem dru
štvu z o. j. v Pobegih diavoli,ju je naslednji vpis:
D an vpisa: 16. 1. 1952.
N<a podstavil zapisnika r edinega oibčnega zboira članov na
vedenega dirušitiva z dne 18. ijiuiniijia 1950 se vpiše polog bilia,nee
za leto 1949.
Okiroižno ljudsko sodišče v Kopru
dne 24. decembra 1951.
Conis I 21/28
V zadružnem iriegiistriu tega1 sodišča- se pr)i Konzumnem
društvu z o. j. v Pobegih doivoiljiuje1vpis nasfiednjih sprememb:
Dan vpilsa,: ,16. 1. 195.2.
Na podstavi zapisnika rednega oibčlmegia zbora članov ime
novanega društva z- dne 29. laplrila 1951 se1vpiše:
Noiva čllamla, 'upnavmiega odbora islta:
Jakom in K v irin ad Anitama-, Pobegi in.
Turk E m il pok. Ivana, Cezarji, — člana,
niajmeistinlika pa
Jakom in Vikitotr i,n
Pobega Albin.
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Vpiše se pollo® bilance za feto 1950.

Izbrišejo se tile čfani lupiravnegla odboja:
Bertok M arjan pok. Rudolfa in
Pečarič Rihaind pok. Rudolfa ter
namestnika
Pečarič AvigiUSit in
Turk Emiil.
Okrožno Jj-udsko- sodišče v Kopru
dine 24. dieDemibra 1951.
C-ons I I I 260/4
V zadružnem registru tega. sodišča se- pri K m etijski zadru
gi z o. j. Dekani dovoljuje- vpis 'naslednjih spremlemb:
Dian vpisa: 17. 1. 1952.
Na poicfaigì zapisnika III; rednega občnega, zbcra članov
imtaovane zadBuge z dne 1. j.ulllija 1951 se vpiše:
N ovi

e la n i

u p ravn ega

o d b ora

bo

:

Fortuna Fortunat pok. Josipa, Dekani 32, predsednik,
C upin M arij' pok. Ivama, -Dekani 147, tajnik,
Gregorič Vojko pok. Ignacija, Decani 143,
Cupin E rm injl od J-osipa, Dekani 146,
Zahar Peter od Peitira, Dekani' 214,
Besitjak V ladim ir od Roka, De.katrii 167, — člani ter
namestnika:
Gregorič Danilo- od Petra to
Toškain Avgust od Roka,
Vpiše se polog bilance za ïeito 1951.
Izbrišejo ise pia isHedlelči člani upravnega odbora:
Gregorič Vojko, predsednik,
Toškan Avgiuslt, tajnik,
Gregorič Bogomir, blagajnik,
Bertok Vinko-,
Obad Franic in

Furlairuiič Avgust — članli- .ter
namestnika
Plišič J-oiSiitp in
Sturman Kiareil.
Okrožno lj-uidlsk-o sosidišče v Kopru
din-e 24. decembra 1951.
Coms I I I 223/4
V tuisadn-eim zadružnem registru .se pri K m etijski zadrugi
zz o. j. v Marezigah idovoli sledeči vpis:
Na podlagi ziatplisiniiika redlneigla občnega izbora članov ime
novane zaldiruiga z dne 29. apnila 1951 se1vpišejo nastopne spre
membe:
Novi člani upravnega odbora so:
Babič Rafael od Fralnca, Sabadini št. 106,
Koren Albert od- Lazarja, Berneltiči št. 44,
Jerm an Jctsip oid Andreja, Gunjiači 6,
Bembič Aldo pok. Anltoinai, Lopar šit. 1 — člani ter
namestnika:
Sabadin Stefian in
Um-er Lazar.
,
V p iš e

se

p o lo g

b illiaram ce

za

1'eito

1950.

Izbrišejo- se -pa tiile ölainii -upravnega odbora: ■
Stok Ivam, Krimići, predsednik,
-Oleniič Vitko pok. Karola,
Doibrinja Josip pok. ' Malije,
Dobrinja Anton oid Ivama — člani- ter
.namestnika
Koren, Viktor »n
Babič Vilko.
Okrožno ljudsko -sodišče v Kopru
dne 10. januarja 1952.
Canis I I I 184/6
V tasodnem zadružnem registru se pri Obnovitveni za
drugi iz o. z. v Šm arjah dovoljuje vpis naslednjih sprememb:
Dan- vpisa: 15. 1. 1952.
Na podlagi zapisnika rednega obč-niegazibana članov ime
novane zadnuige z idlne 13. mlaja- 1951 se:
Vpiše pollog billanice za tletoi 1950.
Izbrišeta ise imasl-ednjiai člana
upravnega
odbora:
Piroidan Anton iin
Be-ntok Josip.
O k ro žn o
dne

lju d s k o s o d iš č e v
13. d e c e m b r a

P R E K L IC I IZ G U B L JE N IH LISTIN
Naslednje osebe s-o izgubile navedene listine in. jih s tem
preklicujejo:
1. P.ragiiacomo. Giorgio od pok. Ivaina in Gu-bertini Lucije
roj v Izoli 13. 10. 1898, sedaj- isltaniujoč v Izoli ul. Antiche mura
štev. 11, Oseb-n-a -izkaznica, s't-ev. 26605/3605, izdana od MLO
Izola dne- 2. 2. 1950.
2. Cupin Marijaod p-o-k. Ivana in Fortuna Tereze roj.
1!.'. 3. 1894 v Škofiji,sedaj sltanujača v Roimbi št-eiv. 79 — KL-O
Škofije, osebna izkaznica štev. 54133/893, izdana o-d KLO Skofije dn-e 10. II. 1950.
3. Degrassi Antonia, od pok. Franca in D-epase Katarine roj.
28. 9. 1903 v Izoli, ilsto- tam -stanujoča v ul. Brescan- štev. 8,
osebna izkaznica štev. 24334/13-34, iizdana od MLO Iz-o-la dne
16. novembra 1949.
4. Olem-ik Giuseppe od pok. Jožefa- in Viole roj. 24. 12. 1905
v Sv. Tomaž Bertoki, sedaj stanujoč v Škocjanu štev. 8, osebno
izkaznico štev. 52827/827, iizdana od Sv. Tomaž Bertoki dne
13. 3. 1950.
5. Ražman Pavel o-d Andreja in Jerm an Antonije rojene
29. 6.1933 v Koštavani,
sedaj staniuj-oč isto tam na štev. 15,
osebna izkaznica 37822/72, izdana od K LO Koštabona dne 21.
januarja 1950.
6. Zenni-ch Riccardo- od pok. Petra in Derossi Gius-appine
roj. 22. 7. 1,920 v Kopr-u, ise-daj stanujoč v Kopru Campo Ospe
dale š-tev. 6, osebna izkaznica 33719/1679, izdana od MLO Koper
dne 17. 10. 1949.
7. Contestali -Giuseppe od poik. Bortola- in Vascotto Dornenike roj. 24. 5. 1903 v Izoli i-stoltam stanujoč v ml. Liberta štev.
24, osebna izkaznica 24777/1777, i-zidama od MLO Izola dne 18.
novembra 1949.
8. Bab,ich Antonio od po-k. Jakoba in pok. Kocjančič Ane
roj. v Piranu 8. marca 1896, s-e-daj stanujoč istatam v ul. S.
Margerita štev. 7, ose-hna izkaznica štev. 44070/3352, izdana od
MLO Piran dne 17. oktobra 1951.
9. Novacco Vincenzo- od Antona in Marušič Marije roj. 20.
7. 1905 v Vrenjak-u, sedaj stanujoč v Kairtpel Salari štev. 1,
osebna izkaznica štev. 30320/568, i-zdana od K LO Kampe-1 Salara dne 24. 2. 1950, kat-aro -je zamenjal za tržaško in jo pre
klicuje za neveljavno.
10. Ravail-ic-co Libero o-d pd poik. Domenika -in Parenzan Dome-nike rolj. 28. 6. 1902 v Piranu, .stanujoč v Piranu, pomorščak,
osebna izkaznica štev. 40438/4-87, izdana od MLO Piran dne
5. novembra 1949, ik-ate.ro je zamenjal za tržaško in jo preklicuj-e za neveljavno.
11. D ’A ndri Renata -od M arija in Angelini, Antonije roj.
21. 10. 1933 v Kopnu, sedaj isltamiu-joča v K opru >ul. P. Maggiore
štev. 6, osebna izkaznica štev. 23584/1544, izdana oid M LO Ko
per jkateroi je' -zamenjala, zaf'tržaškio, ;in| jo preklicuje:za neveljavno,
12. Grelgo-rič M arij od pok. Benediktka in pok. Gregorič
Ane roj. 11. 12. 1906 v Dekani, sedaj isto- itam bivajoč na št. 39,
osebna izkaznica štev. 22381/231, izdana od K LO Dekani dne
23. januarja 1950.
13. Vesnav-er A lojzija od pok. Iv-ain-a im Mak Alojzije roj.
4. 5. 1902 v Medvode, sedaj, stanujoča v Piranu ul. D-ell-e Mura
št-ev. 10, osebna izkaznica štev. 44931/431, izdana od KLO Portoi o ž dne 8. 12. 1949.
14. Chicco Giusto od pok. Egidij-a .in Belli Adele r-o-j. 5. 11.
1905 v Izoli isto 'ta-m bivajoč v ul. Bornio 4, cis-eibna- izkaznica
štev. 23823/8-23, iadan-a, -odMLO Izola dne 24. 10. 1949.
15. Ivančič Antonia od Ivana in Deipase Lucije, roj. 10. 11.
1919 v Izoli isto tam bivajoča v ul. Viario štev. 9, osebna izkaz
nica št-ev. 26882/3882, izdana- od MLO Izola dne 4. II. 1950.
16. Zucca Bruno od Naizarj-a in Bologna Ane roj. 7. 2. 1933 v
Selani isto 'tam bivajoč štev. 30, šoferska izkaznica št-ev. 829 III.
/supine, zdan-o od IO L O Pov-e-r. za notranje zadeve v K apru
dne 5. 4. 1951 in prometna knjižica štev. 273 avita STT 4100.
Za zgoraj imenovane naj1se- -prekliče veljavnost izgubljenih,
ukradenih in zamenjanih os-eibnih izkaznic za -tržaške in se s
tem opozori javnost radi morebi/tne zlorabe, da so cise-bne iz
kaznice -gornjih številk, z dnem objave v Ur. 1-isit neveljavne.
niiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiinmmnnniiitiiHiiiuHiiiiiiiiiniiiiniiiiitiimniiiiiiiinmiiimniiHiHiiiiimiitiniuiniitiuiiiiiiiH

Na zalogi im am o še kazala za 1. 1949 in 1950.
Interesenti naj se javijo, nakar jim bom o ta
kazala dostavili s prihodnjo številko
U PRA V A

K a p r iu

1951.

Izdaja Istrski okrožni I -O-v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru.
Odgovorni
Kolenc Črtomir. — Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.
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PREDPISI IZVRŠILN EGA OD BORA ISTRSKEGA O K R O ŽN E 
GA LJU DSK EG A O D BORA

• rojene
štev. 15,
dne 21.

6. Odirediba o spremembi oidredlbe o dolžnosti delodajalcev
pri izvajanijiu isocialmeiga zavarovanja im o v išini ter načinu
plačevanja pri&peivika za socialno zavarovanje.

iseppime
» Os-peD Koper

LIST

7. Odredba o amortizadijiskeim skladu.
11. Odrtìba o luistenovi'tvi sklada aa socialne ustanove in o upoirabi mjegotvih. sreldsltev. .

P. Odraba o likvidaciji oeparavinan-ih obveznosti iz let 1948,
1949, 1950 im 1951.
jO.'Odireba o popuisitlih v aivtoitauisimeim in pomorskem prome<iu,
11. Pravilnik o knjigovodstvenih dofcutmeintih.
12. Navoldilo za sistemizacijo.
13. Navoldilo o povračilu dnevin'ih prevoznih stroškov delavcem
in ,uslužbencem, zaposlenim 'v gospodarskih podjetjih, javinih ustanovah in uradih.
PO PR A V K I.
O G L A SI IN OBJAVE.

i Dome
ta šteiv.
dne 18.

Predpisi Izvršilnega odbora
Istrskega okrožnega ljudskega odbora

čič Ane
7 ul. S.
Jana od
roj. 20.
štev. 1,
pel Sajo pre:an Do»rščak,
an dne
preklii-j-e rog.
agigioire
JO K o -

jiavno,
rego rie
št. 39,
ni dne

6.

Na podlagi 8. člena odtoka o socialnem zava
rovanju delavcev m uslužbencev ter njihovih dru
žin z dne 31. julija 1951, izdaja Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora
ODREDBO
O SPREMEMBI ODREDBE O DOLŽNOSTIH
DELODAJALCEV PÏRI IZVAJANJU SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA IN O VIŠINI TER NAČINU
PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA SOCIALNO
ZAVAROVANJE

ije roj.
5 Mura
Porto5. 11.
:azndca
1 0 . 11 .
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X

1933 v
29 III.
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1. Člen

Na podlagi 7. člena odloka o dobičku in razrazdelilvi dobička gospodarskih podjetij izdaja Iz
vršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora
ODREDBO
O AMORTIZACIJSKEM SKLADU
1. člen
Da se zagotovijo finančna sredstva za obnovo
osnovnih sredstev podjetij, ki so pod upravo delov
nih kolektivov, morajo podjetja amortizacijske zne
ske vplačevati pri Istrski banki na poseben indi
vidualen račun kot amortizacijski sklad podjetja.

2. člen
3.
člen odredbe o dolžnostih delodajalcev pri
•izvajanju socialnega zavarovanja in o višini ter n a
Za sredstva amortizacijskih skladov podjetij pla
činu plačevanja prispevka za socialno' zavarova čuje Istrska banka obresti po predpisani obrestni
nje z dne 14. avgusta 1951 (Uradni list št. 9-47/51), meri. Obrestno mero predpiše Izvršilni: odbor Istr
se spremeni- tako, da se glasi:
skega okožnega ljudskega odbora.
»Prispevek za socialno zavarovanje delavcev in
nameščencev se določa na 36 % vseh zavarovan
3. člen
čevih prejemkov. Prispevek za gospodinjske Po
Sredstvai amortizacijskega sklada se smejo upo
močnice in postrežnice v domačem gospodinjstvu
rabljati za velika popravila osnovnih sredstev in za
še plača v višini 20 % od prejemkov.«
nadomestitev izrabljenih osnovnih sredstev z no
vimi
2. člen
4. člen
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem
listu, uporablja pa se od 1. januarja 1952 dalje.
Koper, dne 8. februarja 1952.
Tajnik:

Predsednik:

Fabio Valentič 1. r.

Julij Beltram 1. r.

S sredstvi amortizacijskega sklada razpolagajo
podjetja samostojno, in sicer:
a) za gradbene investicije na podlagi odobre
nega načrta do višine v predračunu predvidenih
gradbenih stroškov po odloku o izvrševanju inve
sticijskih del;
b) za nadomestitev osnovnih sredstev z novi
mi na podlagi poiprejšnjega dovoljenja resornega
sveta pristojnega ljudskega odbora.

'rpr? a

j(1
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Za financiranje drugih veliikih popravil razpela-«
ga podjetje s sredstvi anioritzac jskega sklada popolnoima samostojno.
5. člen
Podjetja morajo vplačevati do 15. v mesecu za
pretekli mesec akontacijo amortizacijskih zneskov
na podlagi finančnega plana, v trgovini im gostin
stvu pa po realiziranem prometu.
Akontacije se začasno obračunajo četrtletno in
se morajo razlike obračunati oziroma vplačati do
15. v mesecu, ki sledi končanemu četrtletju.
Končni obračun glede amortizacijskih zneskov
se napravi v petih dneh po zaključku letnega ob
računa in bilance.

vah, kolikor ne bi zadostovala njihova redna pro
računska sredstva.
Svet za zdravstvo in socialno skrbstvo Istrske
ga okrožnega ljudskega odbora lahko uporabi
sredstva sklada v sporazumu s Poverjeništvom za
finance Istrskega okrožnega ljudskega odbora tu
di za druge namene v korist teh ustanov.
Dohodki in izdatki sklada se ne .izkazujejo v
okrožnem proračunu.

Z denarno kazni jo do 10.000 dinarjev se kaznu
je za finančni prekršek direktor oziroma šef raču
novodstva podjetja, ki zakrivi, da se sredstva amor
tizacijskih zneskov ne vplačujejo ali ne obračuna
vajo! po določbah te odredbe.

3. člen
Za socialne ustanove po tej odredbi se štejejo:
1 .dečje jasli;
2. vse; vrste otroških vrtcev;
3. domovi1za šolske otroke;
4. domovi1 za gimnazijske učence (dijaški do
movi);
5. domovi (internati) za učence nižijh in sred
njih strokovnih šol ter učence v gospodarstvu;
6. zavodi za slepo in gluho mladino;
7. domovi za stare in onemogle;
8. vse vrste zdravstvenih zavodov, ki po ve
ljavnih predpisih sprejemajo tudii socialno nepresrbljene osebe;
9. počitniške kolonije in šolske kolonije;
10. varstveni domovi za obsojene porodnice,
zavod za varstvo in zdravljenje in vzgojno pobolj
ševalni' domovi za mladoletnike.

8. člen

4. čen

Natančnejše predpise za izvajanje te odredbe
izda po potrebi poverjenik za finance okrožnega
izvršilnega odbora.
9. člen

Odredbe za izplačila iz tega sklada »zdaja Svet
za zdravstvo in socialno skrbstvo Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

6. člen
Saildo amorlizaic jskega sklada per 31. decem
ber 1951 morajo vplačati podjetja pni Istrski baniki
v petih dneh po sestavi končnega računa za 1. 1951.
7. čl en

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem
listu, uporablja pa se od 1. januarja 1952 dalije.
Koper, dne 8. februarja 1952.
Tajnik:
Fabio Valentič i r .

Predsedniki:
Julij Beltram 1. r.

8.

Na podlagi 9. člena odloka o prekrških (Uradni
list štev. 14-104/51) izdaja Izvršilni odbor Istrske
ga okrožnega ljudskega odbora
ODREDBO
O
USTANOVITVI SKLADA ZA SOCIALNE
USTANOVE IN O UPORABI NJEGOVIH SREUSlEV
1. čle n
Pri Svetu za zdravstvo ;n socialno skrbstvo
Istrskega okrožnega ljudskega odbora se ustanovi
sklad za socialno ustanove; vanj se stekajo denare kazni, ki se izrečejo v upravnem, kazenskem
postopanju po odloku o prekrških, in izkupiček za
odvzete prodane predmete v mejah zadnjega od
stavka' 38. člena odtoka o prekrških.
2. člen
Ta sklad se uporablja za nabavo opreme in za
zboljšanje razmer v posameznih socialnih ustano

5. člen
Natančnejše predpise za izvajanje te odredbe
predpiše Svet za zdravstvo in socialno' skrbstvo
Istrskega okrožnega1 ljudskega odbora v soglasju
s poverjenikom za finance Istrskega okrožnega
ljudskega odbora.
6. člen
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem
listu, uporablja pa se od dneva, ko je začel veljati
odlok o prekrških.
Koper, dne 8. februarja 1952.
Tajnik:
Fabio Valentie I. r.

Predsednik:
Julij Beltram 1. r.

9.
Na podlagi 33. člena odloka o sestavi in izva
janju proračuna izdaja Izvršilni odbor Istrskega
okrožnega ljudskega odbora
ODREDBO
O LIKVIDACIJI NEPORAVNANIH OBVZENOS11
V GOSPODARSTVU IZ LET 1948, 1949, 1950, 1951
1. člen
Vsi dobavitelji in izvajalci del morajo neplača
ne fakture (račune) odnosno situacije za dobave in
storitve iz leta 1948, 1949, 1950 «n 1951 predložiti
neposredno kupcu oziroma investitorju, da ta za-
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gotovi sredstva pri' svojem pristojnem odredboda
jalcu odnosno finančnemu organu.
2. člen
Višji odredbodajalci zberejo od svojih področ
nih odredbodajalcev za vsako leto posebej sezna
me osebnih in materialnih obveznosti, a od gospo
darskih podjetij pod upravo delovnih kolektivov tu
di sezname obveznosti iz investicij od 1. avgusta
1951 dalje, ki so bile predvidene v proračunu za
leto 1951, ter jih nato skupaj s seznami svojih ob
veznosti pošljejo pristojnemu finančnemu organu.
Drugai razmerja gospodarskih podjetij do prora
čuna se uredijo Po potrditvi letnih zaključnih ra
čunov.
3. člen
Seznami obveznosti področnih organov morajo
biti podpisani od njihovih odredbodajailoev in računodajalCev. Zahteva za zagotovitev sredstev, ki
jo pošlje višji odredbodajalec svojemu finančnemu
organu, mora biti 'podpisana od Višjega odredbo
dajalca in računodajalCa.
Sezname je treba sestaviti ločeno, in sicer:
a) z a osebne in materialne obveznosti;
b) za obveznosti iz investicij, ki so bite v inve
sticijskem' planu, in
c) za obveznosti iz investicij, ki niso bite v pianu.
Seznami obveznosti, za vsako leto posebej, mo
rajo- obsegati tdle podatke:
Zaporedno' številko, komu naj se obveznosti iz
plača (prodajalec, izvršitelj storitve}, kdaj je ob
veznost nastala, zakaj je nastala', znesek obvezno
sti (v posebni rubriki je treba navesti obveznosti,
za katere jie bil kredit in posebej tiste, za katere ni
bito kredita) in obrazložitev. V obrazložitvi je treba
pojasniti, zakaj obveznost ni bita pravočasno likvi
dirana in kdo je za to odgovoren, če za obveznost
nj bito kredita ati če je nastala izven plana, je treba
v obrazložitvi! navesti, zakaj je obveznost nastala.
Če gre za uporabo obratnih sredstev pri podjetjih
od 1. avgusta 1951 dalie za investicije, je treba po
jasniti, zakaj so bila obratna sredstva uporabljena
v ta namen, in navesti obenem tudi, kdo je za to
odgovoren.
4. čen
Skrajni, rok za dostavitev zahtev višjih odred
bodajalcev svojemu finančnemu organu za zago
tovitev sredstev za neporavnane obveznosti iz let
t948, 1949, 1950 in 1951 je 30 aprila 1952.
5. člen
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem
listu.
Koper, dne 8. februarja 1952.
Tajnik:

Predsednik:

Fabio Valentič l.r.

Julij Beltram 1. r.

10.
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
ODREDBO
O POPUSTIH V AVTOBUSNEM IN
POM ORSKEM PROMETU
1. člen
Na veljavne tarife v avtobusnem in pomorskem
prometu se dovoljujejo naslednji popusti:
1) Delavci in uslužbenci, podjetij, ki so pod upra
vo delovnih kolektivov 1er zavodov in uradov ljud
skih odborov in družbenih organizacij, ki imajo
najmanj 11 mesecev nepretrgane delovne dobe ali
s presledki v zadnjih dveh letih 18 miësecev delov
en, dobe, kakor tudi člani narodne zaščite m oseb
ni upokojenci, imajo trikrat na leto (za šest poto
vanj) 50 % popusta,, člani njihove ožje družine m
družinski upokojenci p a imajo ta popust enkrat na
leto (za dve potovanji).
Otroci od dopolnjenega 4. leta do dopolnjene
ga 10. leta imajo po gornjem 75 % popusta.
Za člane ožje družine se štejejo zakonec m
otroci izpod 18 let, če se šolajo, pa -do dopolnje
nega 24. leta.
2) Sindikalno organizirani delavci 'in uslužbenci
ter čllanii kmečkih delovnih zadrug, kakor tudi člani
njihove ožje družine, kadar potujejo na letni) od
mor, imajo 75 % popusta.
Imenovani imajo popust samo enkrat na leto v
odhodni in povratni smer i.
3) Invalidi v smislu predpisov odloka o vojaških
vojnih invalidih imajo popust 75 % trikrat letno (za
šest voženj).
4) Vojaški vojni invali di, kadar potujejo zato,
dia pridobe ati uporabljajo pravice, ki so jim dane
po odloku, na podlagi poziva ali napotila pnsloinecFa invaidskega urada ter spremljevalci vojaških
vojnih invalidov I. stopnje, ki ootujejo skupno z in
validom: ob pogojih iz te točke, imajo pravico do
brezplačnega prevoza.
5) Tuberkulozni bolniki, kadar potujejo zaradi
pneumotoraksa, imajo .popust v višini 50 %. Pri od
hodu kupijo redno vozovnico, ki velja tudi za po
vratek» če se bolnik izkaže s potrdilom' zdlravstvene
ustanove, da je potoval zaradi pneumotoraksa.
6) Organi narodne zaščite kadar potujejo služ
beno, imajo na podlagi službenega naloga in pred
pisane vozovnice pravico do brezplačnega pre
voza.
Popusti iz 1. in 2. točke tega čtenai veljajo v
avtobusnem prometu na progi Divača—Koper—
Buje—Pazin, popusti iz 3. do 6. točke tega cilena pa
na vseh progah v Istrskem okrožju.
V
pomorskem’ prometu veljajo popusti do pr
vega pristanišča izven Istrskega okrožja.
2. Člen
Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora je pooblaščen:
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a) d a določi višino popusta za delavske, uslužbenske in dijaške tedenske oziroma mesečne vo
zovnice;
b) ga predpiše potrebne obrazce m izda navo
dila za uporabo s to odredbo predpisanih popustov;
c) da uredi način regresa prevoznim podjetjem.
3. člen
Ta odredba velja od 1. aprila 1952.
Koper, dne 5. marca 1952.
Tajnik:
Fabio Valentič 1. r.

____

Predsednik: .
Julij Beltram 1. r.

11 .

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 n'a področju gospodarstva ter v zvezi
z 38. členom odloka o enotnem računovodstvu,
izdaja Izvršilni odbor IOLO
PRAVILNIK
O KNJIGOVODSTVENIH DOKUMENTIH
1. člen
Knjigovodstva vseh gospodarskih podjetij vršijo
knjiženja salmo na podlagi pismenih dokumentov, ki
opravičujejo nastale spremembe oziroma gospodar
ske operacije.
2. člen
Izvršene gospodarske operacije se opirajo na
vadno na listine, kot so kupne in prodajne pogodbe,
sklepnice, odredbe ali izvršilni nalogi, ki jih izda
jajo ustrezni organi v podjetju. Pismene odredbe
in nalogi lahko postanejo tudi sami listine za knji
ženje, v trenutku, ko- se izvrši operacija, kot So na
primer: plačilni nalogi, naročilnice materiala itd.,
na katerih je potrjeno, da je nalog izvršen. Samo
tista listina, na kateri je na določen način ugotov
ljeno, da, je gospodarska operacija izvršena, se
šteje kot listina za knjiženje — temeljnica. Toda
pismeni nalog, ki ga izda podjetje osebam izven
podjetja, je lahko za podietje dokaz o izvršeni; go
spodarski1operaciji m s tem tudi listina za knjiže
nje že v trenutku, ko se ‘izda in izroči (virmanski
nalog za 'izplačilo, virmanski nalog za vnovčen je,
izdana: faktura, potegnjeni ček in podobno).
Poleg listin, v katerih so ugotovljene nastale
spremembe oziroma gospodarske operacije, so la
hko podlaga za knjiženje tudi knjigovodstvene li
stine, ki se na podlagi taU h listin sestavljajo v sa
mem podjetju zaradi olajšanja in večje pregledno
sti knjiženi gospodarskih operacij. Med take listine
soadajo blagajniški nalogi, priimianotni nalogi, reka
pitulacije, borderojii rn podobno.
Med1knjigovodstvene listine spadajo tudi nalogi
za knjiženje popravkov (sforno) napačnih knjiženj,
ki se opiralo na že prej izdane, toda nepravilno
knjižene naloge in listine.

nutku, ko se izvrši operacija, in mora vsebovati:
a) ime in naslov podjetja alli ime oddelka, ki je
izdal listino;
b) irne listine (»plačilni nalog«, »nalog za pre
vzem materiala«, »naročilnicai materiala«, »faktu
ra« in podobno);
c) datum1
, ko je bila listina izdana;
d) imena oseb, udeleženih pri izvršitvi operacije,
kii je v zvezi z listino;
e) vsebino spremembe oziroma gospodarske
operacije in podlago za njeno izvršitev;
f) količine, izražene na način, ki odgovarja na
ravi opravljenega posla (kilogrami, metri itd.) in
zneske v dinarjih;
g) podpise oseb, ki so pooblaščene, da podpi
šejo tako listino.
Drugi sestavni deli se določijo individualno za
posamezne vrste listin glede na značaj zadevnih
operacij.
4. člen
Listine morajo bili pisane s črnilom, kopirnim
svinčnikom ali s strojem, in sicer neposredno ali
pa s pomočjo kopiranja.
Če sej listine izdajo v več izvodih, je treba vidno
označiti, kateri izvod je podlaga za knjiženje.
5. člen
V
listinah, in sicer v besedilu kakor tudi v šte
vilkah, ne sme biti nobenih popravkov, radiranj,
sprememb ali črtanj, zaradi katerih bi pravilnost li
stine postala sumljiva.
Morebitne napake v listinah je treba popraviti
tako. da se prečrta prvotno besedilo1ali znesek in
napiše nad njima novo pravilno besedilo ali znesek.
Črtati je treba tanko, da se lahko bere prvotno
besedilo.
Poleg popravljene napake mora biti v taki listi
ni še posebej zapisano »popravil«. Popravek mora
biti potrjen s podpisom (parafom) osebe, ki je po
oblaščena, db podpisuje zadevno listino, in pristav
ljen datum.
je bil popravek izvršen.
Nalogi blagajni ali banki, v kaferh so nastale
napake, se navadno ne smejo popravljati, ampak
jih je treba uničiti in izdati nove.
Mesta; ki so v listinah določena za vpis bese
dila oziroma številk, je treba v primerih, ko jih ni
treba1izpolniti, uničiti, navadno- tako, da se prečr
ta io. Neposredno za denarnim zneskom, napisanim
z besedami je treba zapistti »dinarjev« oziroma ime
ustrezne denarne enote, ostali prazen prostor, na
menjen za vpis zneska z besedami, pa prečrtati.
Enako je treba uničili tudi prazen prostor pred d e 
narnimi zneski, ki so napisani s številkami.
6. člen

3. člen

Vse listine, ki jih potrebuje knjigovodstvo kot
podtaao za knjiženje, je treba poslati knjigovodstvu
na način in v roku, ki ju določi s posebno odredbo
voditelj podjetja, da je zagotovljena ažurnost knji
govodstva.
7. člen

Da bi listina mlogila postati podlaga za knjiženje,
mora biti sestavljena pravočasno, navadno v tre

Listine o izvršenih gospodarskih operacijah so
pred knjiženjem zavezane kontroli, ki obstoji v tem,
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da se vsaka od njih preveri glede formaline, račun
ske in vsebinske strani.
Pregled listine je v ugotavljanju, ali ima listina
vse potrebne podatke, ali je obračun pravilno izvr
šen, ali so seštevanja, odštevanja, množenje, delje
nje in druge računske operacije točne, ali je v li
stini navedena gospodarska operacija resnična, ali
je oprta na določeno odredbo, odločbo, odlok, po
godbo in podobno, in pa, ali operacija ni neza
konita.
Po opravljeni poprejšnji kontroli se zapiše na
listino ustrezna klavzula s podpisom tistega, ki je
opravili kontrolo, in datumom, ko je bila kontrola
opravljena.
Če listina ni v skladu s predpisi oziroma z za
htevami kontrole, se vrne tistemu, ki jo je predložil,
da jo popravi, izpopolni ali obrazloži.
8. člen
Po opravljeni kontroli listine se izda nallog za
knjiženje.
Naloa za knjiženje je pismen akt, s katerim ra
čunovodja oziroma tisti, ki ga on pooblasti, odredi,
dia se na podlagi preverjene listine izvrši knjiženje
v poslovnih knjigah podjetja.
Nalog za kniiženje se lahko izda posebej za vsa
ko posamezno listino ali pa skopaj za več podobnih
listin, ki vsebujejo enakovrstne operacije z enako
ekonomsko vsebino.
Naloge za knjiženje je treba izdajati po mož
nosti za skupine podobn h listin. To velja posebno
tedaj: kadar se sestavljalo razni zbirni pregledi in
obračuni v obliki tabel, ki se lahko uporabijo kot
nalogi za knjiženje, obenem Da tudi1kot urejeni po
datki' za operativo in za potrebne analize
Nalog za knjiženje se '/da na posebnih, v ta
namen posebej prirejenih obrazcih, ali pa na samih
listinah. Če se izda nalog za knjiženje na sami li
stini, tedaj se ne uporablja poseben obrazec, amioak se napiše nalog za knjiženje kar na listino, za
kar sr navadno uporabi ja ustrezen pečat.
Nalog za knjiženje podpiše računovođi® oziro
ma knjioovodja v podjetju oziroma tisti, kogar on
pooblasti.
Če kontrolira listino v smislu predpisov iz Pred
nic točke oseba, ki ie pooblaščena, da izda tudi
nalog za knjiženje, tedaj mora pol ea klavzule o
preveritvi izdati tudi nalog za knjiženje.
Nalog za knjiženje ima lahko tole obliko:
Naloa š t ..............
Knjižiti v mesecu
Obremeniti konto
Poidiliaga; za knjiženje
(Ipaziiiv .na lisltino im
vselbina oiperaeije)

Odobriti konto

amasinainasim,■telt'ičln,i Utilöni Mti&ni Jiffeioir

195....
Priloge ..........................
v
Računovodja:

Znesek

Če se izda nalog za knjiženje na salmi listini,
tedaj podatki iz prvega stolpca (podlaga za knji
ženje) lahko odpadejo.
9. člen
Kontiranje (določitev kontov, na katerih je tre
ba knjižiti — korespondenca kontov) v prednjem
nalogu se izvršil v skladu z, vsebino gospodarske
operacije v obliki enostavnega ali sestavljenega
načina:
a) en konto se obremeni in en konto odobri
(enostavni način);
b) en konto se obremeni, dva ali več kontov pa
odobrita oziroma odobrijo ali nasprotno (sestavlje
ni! način).
Ni dovoljen dvojno sestavljeni način, pri kate
rem se dva konta ali več sočasno obremeni,, ob
enem pa dva konta, ali več sočasno odobri, ker tak
način otežuje v knjigovodstvu kontrolo pravilnosti
gospodarskih operacij, kakor tudi kontrolo samega
knjiženja.
10. ölen
V
nalogih za knjiženje, kakor tudi pfi knjiženju
v poslovnih knjigah, se lahko nalmesto izpisanega
besedila konta označuje konto s številko iz kont
nega plana.
11. člen
Nalogi za knjiženje morajo biti numerirani, ne
glede na to, ali se izdajo posebej, ali pa v sami
listini.
Numeriran je se vrši tako, kot se nalogi za knji
ženje urejujejo oziroma pozneje vlagajo. Najogi za
knjiženje se lahko uredijo po časovnem redu od
številke 1 pa naprej do konca leta ali pa za vsak
miesec ali celo za vsak dan od številke 1. Nalogi
za knjiženje so lahko urejeni tudi po predmetih, na
primer: posebej blagajniški nalogi za izplačilo, po
sebej pa za vnovčen je, posebej prejete in posebej
izdane fakture, posebej za banko, potem po delov
nih nalogih, po obratih itd. Največkrat se uporab
lja kombinacija obeh načinov numeriran},a.
Numeriran je nalogov za knjiženje mora zagoto
viti točnost in urnost pri delu z dokumentacijo.
N a listine, ki se prilagajo nalogu za knjiženje,
če se nalog za knjiženje izda posebej, se zapiše
pripomba: «k nalogu za knjiženje š te v ................. .
priloga štev........... , datum . . . .«,» na nalogu za
knjiženje pa je treba označiti, koliko listin je pri
loženih in katere. Ta pripomba ni potrebna na ti
stih listinah, ki s svojimi podatki popolnoma jasno
kažejo, na kateri nalog za knjiženje se nanašajo,
kot so na primer: naročilnice materiala!, delovni se
znami oziromia obračuni proizvodnje, kalkulacije in
podobno!.
12. člen
Po preteku vsakega obračunskega meseca je
treba vse naloge skupaj z ustrezajočimi listinami
urediti na neki način po prednjem členu in jih vložiti
v posebne mape (fascikle), v katerih morajo biti
pritrjeni tako, da se ne rnorcio 'izgubiti.
Na platnicah mape mora biti napisano: a) ime
podjetja ali oddelka; b) ime 'in tekoča številka ma
pe (predmeta), začenši od začetka leta; c) obra-
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čunska doba za mesec in leto; d) prva in zadnja
številka nalbiga za knjiženje, ki je vložen v mapo.
Naloge za knjiženje je treba vlagati po vrsti,
kot soi numerirani. Če je numeraci ja ločena po pred
metih, je treba vlagati ločeno po tekočih številkah
nalogov za posamezne predmete. Če se 'listine od
vajajo od nalogov za knjiženje, kot je to na primer
pri odvajanju dokumentacije za delovne naloge, za
obrate ali za izdelke, je treba v vloženih nalogih
za knjiženje označiti, kje so odvzete listine,
13. člen
Knjigovodstvene dokumente, zbirne obračune,
sezname o prometu, sklepnice, bilance z, vsemi
prilogami, zaključni traeun in poslovne knjige in
kartice, ki morajo biiti vezane kot glavna knjiga, je
treba praviloma do odobritve vključenega računa,
hraniti v posebnih prostorih ali omarah v najstrož
jem! redu in z vso1odgovornostjo računovodje, knji
govodje oziroma tistega, ki je posebej določen
za to.
14. čilen
Po preteku poslovnega leta oziroma po odo
britvi zaključnega računa se izročijo vsi dokumenti
iz 13. člena knjigovodsivenemiu arhivu v hranitev.
Dokumenti za knjigovodstveni arhiv se vpišejo v
posebno arhivsko knjigo, ki se vodi po naslednjem
obrazcu :
•S i
ta

St. mape
(pred
meta)

l!meinioviD,nijie Oüeito
predmete
dm
(mape, fcnj.i- mesec
ge)

Vsebina
od
štev.

.do
štev.

P-ripomtos

Dokumente plačilnega prometa v kreditnih pod
jetjih je treba hraniti do rokov, ki so določeni za
uvedbo medsebojnih premoženjskih sporov.
Prodajne trgovske bloke (para go n bloke), nailakarske (sobarske) bloke v gostinstvu, pomožne
obrazce pri obračunu in podobno je treba hraniti
praviloma še eno leto poi preteku leta, za katero
so izdani, ob pogoju, da je odobren zaključni ra
čun za dobo, na katero se nanaša dokumentacija.
Predpise o tem izdai Gospodarski svet Istrskega
okrožnega^ ljudskega odbora.
Ko preteče rok za hranitev dokumentacije, se
listine in knjige, ki imajo trajno vrednost, iztočijo
iz ostale dokumentacije in uredijo kronološko po
številkah in letih v posebne mape. Na platnicah
mape se napiše: »Dokumenti trajne vrednosti1«, pod
tem1 pa se označi, iz katerega leta so. Te doku
mente je treba posebej vložiti in hraniti. Druge do
kumente, ki nimajo trajne vrednosti, je treba od
dati v predelavo kot star papir.
7a dokumente traine vrednosti se štejejo v prvi
vrstit listine, ki se nanašajo na letne bilance in za
ključne račune, posebno še na likvidac jske bilan
ce. dalje na popise ob priliki prevzema in predaje,
kailkuitae:je, ra zn p obračune z inozemstvom., važna
stat'stično »oročila, plačilne sezname oziroma kar
tice, na katerih se vodi evidenca o zasluženih pla
čah delavcev in uslužbencev, obračuni porabe 'ma
teriala in ootovih izdelkov i*d.
O bloči+vi dokumentov trajne vrednosti in o do
kumentih, ki jih je treba oddati kot star papir za
predelavo, odloča komisija, ki jo za to v začetku
vsaVega leta določi voditelj podjetja.
Komisija sestavi o svoiem delu zapisnik.
V
arhivski knji eri se vpiše v stolpec »pripomba«,
da so b !i predmeti kot dokumenti trajne vrednosti
''toženi v mosebne mape oziroma oddani v prede
lavo kot star papir.
18. člen

15. člen
Predmeti iz knjigovogstvenega arhiva se
uslužbencem podjetja samo z dovoljenjem računo
vodje oziroma knjigovodje piroti potrdilu uslužben
ca, ki je zahtevani predmet vzel.
INal zahtevo sodnih oblasti oziroma pristojnega
revizijskega organa se izdajo knjigovodstveni do
kumenti samo na podlagi pismiene zahteve teh or
ganov. Voditelj podjetja izda na zahtevo^ teh orga
nov nalog, da se izdajo zahtevani dokumenti. Ko
se vzame mapa a i posamezni dokumenti, je treba
to zabeležiti v arhivsko knjigo, namesto vzetih do
kumentov pai Vložiti v mapo ustrezno potrdilo in
po možnosti prepis dokumenta.
16. člen
Če se knjigovodstveni dokumenti, knjige in po
dobno izgubijo ali uničijo, mora voditelj podjetja
obvestiti o tem pismeno pristojnega finančnega or
gana in organa za notranje zadeve.
17. člen
Roki, do katerih je treba v knjigovodsivenem ar
hivu hraniti predmete, so določeni v 12. členu od
loka o enotnem 'računovodstvu.

Ta pravilnik velja od dneva objave v Uradnem
listu.
Koper, dne 5. marca 1952.
Predsednik:

Tajnik:

Julij Beltram 1. r.

Fab:o Valentič I. r.
12 .

Na podlagi 33. člena odloka1 o prejemkih oseb
v delovnem in uslužbenskem razmerju >n učencev
v gospodarstvu z dne 31. julija 1951 (Uradtni list
štev. 7-38/51) izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrož
nega ljudskega odbora
NAVODILO
ZA SISTEMIZACIJO
1. čl en
V
upravnem aparatu ljudskih odborov, uradih,
ustanovah in javnih podjetjih se morajo določiti de
lovna m|estai [sistemizacija;.
Sistemizacija je podrobna izdelava notranje
organizacije urada, ustanove, oziromia podjetja na
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podlagi' splošnih organizacijskih načel in delitve
dela z določanjem potrebnih delovnih mest ter
strok in nazivov za ta delovna mesta.
2. člen
Pri sistemizaciji se morajo upoštevati zlasti; pri
stojnost, pomen in organizacijska struktura posa
mezne enote, obseg, pomen in narava dela posa
meznih delovnih mest, medsebojni odnosi med de
lovnimi mesti in način opravljanja poslov in nalog.
3. člen
Sistemizacija ima namen:
1) določiti! potrebno število delovnih mest m
ustvariti njihov pravilni razpored in s tem omogo
čiti, pr egllednov smotrno m ceneno poslovanje do
ločene organizacijske enote;
2) omogočiti pravilni razpored uslužbencev gle
de na njihove strokovne in delovne sposobnosti m
tej sposobnosti pravilno in potno zaposlitev;
3) omogočiti pravilno organizacijo pripravniške
službe in nadaljnje vzgajanje m dvig strokovnosti
uslužbencev;
4) omogočiti pravilno izvajanje odloka o pre
jemkih oseb v delovnem in uslužbenskem razmerju;
5) preprečevati pojave nezakonitosti, nepre
glednosti in razbitosti poslovanja ter pojave biro
kratizma: ki izvirajo- iz neustrezne notranje organi
zacije délai, odvisnih ali nezadostno opredeljenih
delovnih mest in neurejenih odnosov med posa
meznimi delovnim;] mesti, skupinami delovnih mest,
oddelki, odseki itd, in iz neustrezne zasedbe de
lovnih mest.
4. čen
Delovna mesta in njim ustrezne stroke in nazivi
se določajo z odločbami o sistemizaciji, i-n sicer:
1} s splošno odločbo o sistemizaciji: z njo se
določa samo skupno števillo delovnih mest usluž
bencev in pomožnega tehničnega osebja določene
organizacijske enote; poleg skupnega števila se
lahko z njo določi še razdelitev tega števila po
strokah;
2) s posebno odločbo o sistemizaciji: z njo se
določijo poleg skupnega števila delovnih mest
uslužbencev in pomožnega tehničnega osebja m
njegove razdelitve po strokah naziv (poklic), zne
sek za strokovnost (plačilni razred), znesek za po
sebne pogoje dela in znesek za stopnjo odgovor
nosti za vsako delovno mesto posebej; posamezna
delovna mesta morajo biti v odločbi razporejena
po notranjih organizacijskih enotah;
3) s spreminjevalno' odločbo o sistemizaciji, s
katero se dovoljujejo -nova ali ukinejo obstoječa
delovna mesta.
5. člen
Delovna mesta in nazive (poklice) za posamez
na delovna- mesta v javnih uradih, ustanovah in
podjetjih določi s pismeno odločbo po- prednjem
členu Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora, ki ima za izvrševanje vseh zadev s pod
ročja sistemizacije posebn-o komisijo za sistemi
zacijo.

6. člen
Komisija za sistemizacijo ima alasti teile naloge:
1)
predlaga izdajo odločb in drugih ukrepov za
sistemizacijo v uradih in zavodih; ladz-oruje siste
mizacijo delovnih mest in 'preučuje -predloge za si
stemizacijo, ki jih predložijo upravni odbori pod
jetij;
2 Ì nadzira izvajanje organizacijskih načel ter od
ločb -o sistemizaciji in predpisov o razvrščanju po
odloku o prejemkih oseb v delovnem im uslužbenskem razmerju;
3) vodi evidenco o sistemiziranih delovnih me
stih in zasleduje njihovo dejansko zasedbo;
4) 'skrbi za zniževanje upravnih stroškov v apa
ratu javne uprave.
Te svoje naloge opravlja komisija za sistemi
zacijo zlasti tako, da:
a) ugotavlja na podlagi organizacijskih načel
sestav in naloge posameznih organizacijskih enot,
potrebnost in obseg del posameznih delovnih mjest
in glede na naloge posameznih delovnih mest vr
sto in stopnjo strokovnosti, ki jo morajo imeti usluž
benci na teh delovnih mestih;
b) ugotavlja medsebojne poslovne odnose med
posameznimi delovnimi mesti zaradi določanja po
trebnega obsega poslov posameznih delovnih mest
in zaradi pregleda in racionalnega poslovanja;
c) organizira potrebno -inšpekcijo zaradi nad
zorstva in ugotavljanja, kako se izvršujejo odloč
be -o sistemizaciji, in
d) vrši ustrezne organizacijske in druge anali
ze in na osnovi ugotovitev predlaga potrebne
ukrepe.
7. člen
Komisija za sistemizacijo lahko predlaga, da se
izplačevanje posebnih izdatkov ustavi, če so ti iz
datki v nasprotju z veljavnimi predpisi ali z odločbo
o sistemizaciji. Odločbo o ustavitvi plačila izda za
upravni aparat ljudskih odborov in za proračunske
ustanove Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora -oziroma -organ, -pristojen za nasta
vitev.
8. člen
Komisija za sistemizacijo lahko organizira p o 
sebne komlis-ije za pregled, proučevanje in ugotav
ljanje uslužbenskih delovnih mest, obsežnosti del na
posameznih delovnih mestih, njihovih medsebojnih
odnosov, organizacije dela in za ugotavljanje raz
nih normativov v posameznih organizacijskih eno
tah.
Vsi- uradi, ustanove in podjetja pod upravo de
lovnih kolektivov so dolžni dajati komisiji za siste
mizacijo podatke o zaposlitvi1
, o številu uslužben
cev in delavcev, o- prejemkih zaposlenih oseb in o
plačilnem, fondu ter -o organizacijskem sestavu in
nalogah posameznih organizacijskih enot.
9. člen
Predloge za sistemizacijo aparata in pomožne
ga tehničnega -osebja podjetij pod upravo delov
nih kolektivom poda upravni odbor podjetja.

STRAN .16

LETO VI. - ST. 2

10. člen
Podrobnejša' navodila za izvajanje sistemizaci
je izda po pogrebi Svet za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti.
Koper, dne 5. marca 1952.
Tajnik:
Predsednik:
Fabio Valentič 1. r.
Julij Beltram 1. r.
13.
Na podlagi 25. člena odredbe o potnih in selitvernih stroških delavcev, nameščencev in uslužben
cev z dne 14. avgusta 1951 (Uradni list št. 9-52/51)
izdaja. Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora
NAVODILO
O POVRAČILU DNEVNIH PREVOZNIH STRO
ŠKOV DELAVCEM IN USLUŽBENCEM, ZA P O 
SLENIM V GOSPODARSKIH PODJETJIH, JAVNIH
USTANOVAH IN URADIH
1) Delavcem in uslužbencem, ki so zaposleni v
gospodarskih podjetjih, kakor tudi v javnih ur ad: h
in ustanovah, se lahko daje povračilo' dnevnih pre
voznih stroškov za vožnjo na delo in vožnjo z dela,
2) Povračilo za dnevne prevozne stroške se
daje osebam; iz V točke tega navodila samio za
POPRAVKI
I. V odloku o daivikih z dne 31. ju lija 1951 (Uradni list štev.
7-41/51) se dinuigi in tretji odstavek 4. člena iprasvilno glasita:
»Povprečni dohodek in povprečni ,stroški ®e ugotavljajo po
velikosti .zemlje oib .uipoštevanjiu irodovitnosti zemlje, kulturne
vr.ste zemlje in povprečnega doholdka od živinie.
Darvčnia osnova z,a dohodnino' od ribištva ise ugotavlja na
■podlagi visakoletineigia povprečnega idahodikia od ribolova.«
Dosedanji tretji odstavek poistane ičetriti odstavek.
II. V odloku o prekrških iz dinie 10. decemlbira 1951 (Uradni
list štev. 14-I104/S1) ise 2. točka 6. člena pravilno glasi:
»Za posamezen iprekrišieik se lahko ipredpišeitia denarna ka
zen ali kazen zapora, toda samo alternativnoj«

O glasi in objave
P R E K L IC I IZ G U B L JE N IH LISTIN
Naslednje osebe so izguvile navedene listine in jih s tem
(preklic,ujej o:
1. Trento Anton, sin Antonia, kmet iz Malterade št. 61,
osebno izkaznico štev. 68968/7.18, izdano od MLO Maiterada;
2. Neižič Alojz, sita Marka, kmeit iz Kaštela-Vulpija št. 147,
•osebno izkaznico ištev. 64885/585 izdana ori MLO Kaštel;
3. Zadnič, rojena C ivitan V iktorija Od Ivana in Fornetič
Antonije, rojema 23. 9. 1914 v Brtoniigli, isitotam stanujoča na
iš.t. 18, gospodinja, osebno izkaznico.
4. Balsaneže Ludrvik od polk. Antonia, rojen 10. 4. 1906, sta
nujoč v Novi vasi. osebni izkaznico.
5. Pribaic M arijan od Petra in
Kovačič Antonije, rojen
15. 4. 1925 v Kaštelu, kmet, osebno izkaznico štev. 64332/32,
izdana cd MLO Kaštel.
6. Lozer Valerija od pok. Ivama in Raifcer Antonije, rojena
9. 9. 1933 v Kaštelu, gospodinja, osebni izkaznico štev. 64944/647
izdana od MLO Kaštel.
7. Antonini, roj. Lonzatrič M arija od Ivana in Antonini
Antonije, gospodinje, osebno1 àzkaEnico štev. 61977/1650, izdana
,od MLO Buje.
8. Zamevra Libero od Viktorja, krnet iz Kraisice-Baredine
Št. 176, osebno izkaznico štev. 65678/428, itzdana od MLO Kra,s.i.ca.

stroške nad 600 dinarjev mesečno. Stroški do 600
dinarjev mesečno se štejejo za redne stroške in se
ne vračajo.
3) O tem, ali se po 1. in 2. točki tega navodila
povrnejo' dnevni prevozni: stroški in o sameim zne
sku povračila odloča direktor podjetja, oziroma
predstojnik urada ali ustanove, in sicer glede na
potrebo uporabljanja določene vrste prevoznih
sredstev, oddaljenost in glede na druge okoliščine,
ki lahko vplivajo na višino teh stroškov.
4) Delavci' in uslužbenci, ki se pri prihajanju na
delo in pri vračanju z dela vozijo s prevoznim sred
stvom podjetja, morajo prav tako povrniti: stroške za
prevoz, in sicer do 600 dinarjev. Stroški nad 600
dinarjev mesečno gredo v breme podjetja..
5) Povračilo za dnevne prevozne stroške delav
cev in uslužbencev gre v breme podjetja, urada
oziroma ustanove, kjer so delavci ali uslužbenci v
delovnem (uslužbenskem) razmerju.
6) Povračila izplača blagajna, ki izplačuje Pla
če, in sicer ob koncu meseca.
7) To navodilo velja od 1. aprila 1952 dalje.
Koper, dne 5. marca 1952.
Tajnik:
Fabio Valentič L r.

Predsednik:
Julij Beltram L r.

9. Radin Luigi od pok. Ivana, in Brljevais Marije, šofer iz
R adini št. 11. oseibnoi izkaznico štev.) 59792/1292, izdana od
M LO Brtonigla..
10. Busekljan Jože iii pok. Jožeta in Dujimoviič Marije, ro
jen 20. 2. 1915 v Kopru, prometno knjižico štev. 55 tovornega
avta STT 2040.
11. Koršič Tejo od Jožefa in Hrvatin Ivane, roj. 6. 12. 1929
v Svkofiji kmet, sedaj bivajoč v Škofiji štev. 407, osebno iz
kaznico štev. 53647/397, izdano od K LO Škofije.
12. Makor Renato oid Bonifacija in Koren Ivane, roj. 31. 5.
1930 v Škofiji, stanujoč isto tam štev. 13, osebno izkaznico
štev. 53444/198. izdano od KLO Škofije.
13. Primožič G abrijel, od Ivana in Urše .roj. Primožič roj.
24. 5. 1924 v Trisitu, delavec, bivajoč v Urbancih štev. 67, osebno
izkaznico Ite,v. 53501/251, izdana od KLO Škofije.
14. Pecmain Elviin odRalfaela in Štefanije
roj. Sturman,
aoj. 15. 1. 1934 v Škofiji, delavec, stanujoč v Škofiji št. 35,
icseb.no izkaznico štev. 54006/766, izdana, o,d K L O Škofije.
15. Kozina Andrej: od Andreja, in Ivana Korda, roj. 17. 5.
1926 v Škofiji, delavec, stanujoč v škofiji št. 6, osebno izkaz
nico štev. 53504/254 izdana od K LO Škofije.
16. Meton Aldo od Angela in Strajni Pavle, roj. 31. 10. 1929
v Škofiji, delavec, bivajoč v Škofiji štev. 35, osebno izkaz-*
mi co štev. 33298/48, izdana
od K LO Škofij,'e.
17. Délias anta Robert od pok. Alojizija in Bandelj Mairije,
,roj. 7. 5. 1898 v Škofijah, kmelt, bivajoč v Škofijah štev. 358,
osebno izkaznico štev. 35910/670, izdana od K LO Škofije.
18. Peoman P a1trici j, od Rafaela in Sturman Štefanije, roj.
27. 1. 1931 v Škofiji, zidar, stanujoč v Škofiji štev. 35, osebnio
izkaznico štev. 53273/23, izdano od K LO Škofije'.
. 19. Gombač Angela od Jožefa ,in Morgan Marije, roj. 19. 3.
1928 v Sergašiih, gospodinja, bivajoča v Izoli, 'ul. Lomzan štev.
,16, osebno izkaznico štev. 2788:6/4886, izdana od MLO Izola.
20. Kavalič M arija Od pok. Antona in Aufoer Ivane, roj.
8. 12. 1880 v Kopru, gospodinja, bivajoča v Kopra Calle Ma
rionetta 19, osebno izkaznico štev. 47664/684, izdana od KLO
Semedela dne 2. 9. 1950.
21. Fuirlainiič Ivan pok. Ivàttia in pok. Fortuna Marije-, roj.
.27. 11. 1882 v Dekanih, bivajoč v Dekanih štev. 78, osebno
izkaznico štev. 22273/123, izdana od K L O Dekani dne 9. 1. 1950.
22. Vuk Štefanija, iroj. 13. 3. 1931 v Padni, gospodinja, bi
vajoča v Krogiu pri Sečovljah štev. 122, osebno izkaznico štev.
50701/451, izdania od K LO Sv. Peter dne 6. 2. 1951.

Izdaja Istrski okrožni LO v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni
Kolenc Črtomir. — Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.
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14. Odredba o postopku
podjetij.

17- P raviln ik o ustanovitvi, organizaciji in delu antituberkuloznih dispanzerjev.
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Odredba o obvezni p rijavi tuberkuloze.
Odredba o brezplačnem zdravljenju tuberkuloze.
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Predpisi Izvršilnega odbora
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
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5. člen

Na podlagi odloka Istrskega okrožnega ljudskega
odbora z dne 3. avgusta 1947 o pooblastilu Izvršilnem u
odboru za izdajanje odlokov in odredb na oodročju
gospodarstva, izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega
ljudskega odbora
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Likvidacijska komisija vodi posle podjetja, ki je
v likvidaciji, ga zastopa in sklepa pogodbe v m ejah
njegovih poslov, kakor so določene s to odredbo.
6. člen

OD RED BO

I. Splošne določbe

Prenehanje podjetja, odreditev njegove likvidacije
in imena članov likvidacijske komisije se vpišejo v re
gister gospodarskih podjetij ljudskih odborov.
Vpise po prejšnjem odstavku in vpise poznejših
sprememb priglasi brez odlašanja likvidacijska komisija.

1. člen

7. člen

Če gospodarsko podjetje ljudskega odbora prene
ha, se odredi in izvede njegova likvidacija.

Do vpisa likvidacijske komisije v register gospo
darskih podjetij ljudskih odborov vodijo podjetje, za
katero je odločeno, da preneha, oziroma njegovo delo
in poslcvynje, njegovi organi.
S tem vpisom prenehajo dolžnosti teh organov.
Obenem prenehajo veljati pooblastila zastopnikov
in pooblaščencev podjetja, kolikor ne obdrži likvid acij
ska kom isija teh pooblastil v veljavi ob vpisu v regi
ster gospodarskih podjetij ljudskih odborov.
Dotedanji organi podjetja oziroma njhovi člani mo
raju dati likvidacijski kom isiji na njeno zahtevo podat
ke glede prejšnjega poslovanja podjetja in glede svo
jega dela kot organov podjetja.

O

POST OPKU

P R I L IK V ID A C IJI

G O S P O D A R S K IH

P O D JE T IJ

2. člen
Likvidacija podjetja -se odredi na podlagi odločbe
o prenehanju podjetja. Likvidacijo odredi organ gospo
darske uprave, izvede pa jo likvidacijska komisija.
3. člen
Z odločbo o likvidaciji podjetja se določi v spora
zum u s finančnim organom tudi rok, v katerem je tre
ba likvidacijo izvesti.
Organ, ki je izdal odločbo o likvid aciji podjetja,
lahko na utemeljen predlog likvidacijske komisije iz
opravičenih razlogov podaljša ta rok v sporazumu s fi
nančnim organom.
4. člen
Naloga likvidacijske komisije je, da ugotovi fin a n č
no stanje podjetja, da izterja njegove terjatve, poravna
iz razpoložljivih sredstev podjetja dolgove, izpolni dru
ge njegove obveznosti in dokonča tekoče in nedovršene
posle podjetja.

8. člen
Po izdaji odločbe o prenehanju podjetja smejo or
gani podjetja, dokler so na svojih mestih, in pa lik v i
dacijska komisija, sklepati nove posle v im enu podjetja
samo toliko, kolikor je to potrebno, da se nedokončani
posli končajo.
9. člen
Organ gospodarske uprave im a tudi nasproti
podjetju, k i je v likvidaciji, pravice in dolžnosti, ki jih
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določajo veljavni pravni predpisi, vendar pa samo v
m ejah poslovanja podjetja v likvidaciji.

Rok za prevzem in izročitev določi predsednik
likvidacijske komisije v sporazumu s finančnim orga
nom.

10. člen
Po izdaji odločbe o likvid aciji podjetja se firm i
podjetja dodaja -na koncu pristavek »v likvidaciji«.
II. Likvidacijska komisija
11. člen
Likvidacijsko komisijo im enuje organ gospodarske
uprave v sporazumu s finančnim organom; on tudi
odstavlja njene člane.
Likvidacijska kom isija se im enuje z odločbo o l i 
kvidaciji podjetja.
12. člen
Likvidacijsko komisijo sestavljajo predsednik in
dva ali štirje člani.
Člani likvidacijske komisije se im enujejo pravilo
m a izmed uslužbencev podjetja, k i je v likvidaciji.
Osebe, ki so b ili člani upravnega odbora podjetja,
ki je v likvidaciji, glavni računovodja in glavni knjigo
vodja in pa osebe, ki so v tem podjetju m anipulirale
z denarjem in materijalom , ne morejo b iti člani lik v i
dacijske komisije.
13. člen
Likvidacijsko komisijo zastopa njen predsednik.
Podjetje v likvidaciji podpisujeta njen predsed
n ik in en član likvidacijske komisije.
14. člen
Za veljavnost sklepov likvidacijske komisije se za
hteva navzočnost vseh njenih članov.
Sklepa se z večino glasov.
Sejne zapisnike likvidacijske komisije podpišejo
vsi njeni člani.
15. člen
Likvidacijska kom isija im a potrebno pomožno
osebje.
Pomožno osebje im enuje in razrešuje po veljavnih
predpisih predsednik likvidacijske komisije v sporazu
m u s finančnim organom; on m u tudi določa prejemke.
16. člen
-Članom likvidacijske komisije in njenem u pomož
nem u osebju ne sme biti brez sporazuma s finančnim
organom dodeljeno n iti stalno niti začasno kako drugo
delo.
17. člen
Delo likvidacijske komisije nadzorujeta organ go
spodarske uprave in finančni organ.
Organ gospodarske uprave in finančni organ pre
gledujeta med likvidacijskim postopkom delo likvid a
cijske komisije, ji dajeta navodila in odločata v m ejah
svoje pristojnosti.
III. Likvidacijski postopek
18. člen
Takoj, ko se izda odločba o likvidaciji, se začne
z izročitvijo podjetja iz rok upravnega odbora v roke
likvidacijske komisije.

19. člen
Po prevzemu podjetja sestavi likvidacijska kom i
sija začetno likvidacijsko bilanco.
Začetna likvidacijska bilanca je bruto bilanca in
saldo bilanca, k i se sestavi po stanju knjigovodstva
na dan, ko je bila izdana odločba o likvidaciji pod
jetja in kateri m orajo b iti priložene vse priloge, katere
predpisuje navodilo o sestavi, pregledu in potrjevanju
zaključnega računa.
20. člen
Po vpisu likvidacije podjetja v register gospodar
skih podjetij ljudskih odborov, obvesti likvidacijska
kom isija Istrsko banko, da je odrejena likvidacija
podjetja in da je prenehala pravica do tedaj pooblaš
čenih oseb, da smejo podpisovati podjetje.
Likvidacijska kom isija deponira obenem p ri banki
podpise svojih članov.
21. člen
Ko likvidacijska kom isija
prevzeme posle, mora
takoj odrediti likvidacijski popis vsega premičnega in
nepremičnega premoženja, to je vsa obstoječa osnovna
in obratna sredstva na zalogi. Inventura mora biti pod
pisana od vseh članov popisne komisije in sestavljena
na podlagi navodila za popis in inventuro sredstev in
njihovih virov.
22. člen
Likvidacijska kom isija da nemudoma u U radni
list in v lokalni časopis oglas, da je odrejena lkvidacija
podjetja in postavljena likvidacijska komisija.
S tem oglasom pozove likvidacijska kom isija up
nike in dolžnike podjetja, ki je v likvidaciji, naj v tri
deset dneh po objavi oglasa priglasijo kom isiji svoje
terjatve oziroma svoje dolgove, k i jih im ajo nasproti
podjetju.
Z dovoljenjem pristojnega finančnega organa se
rok za priglasitev terjatev lahko podaljša največ do
dveh mesecev.
23. člen
Ko likvidacijska kom isija ugotovi terjatve pod
jetja v likvidaciji, ukrene potrebno, da se dospele in
izterljive terjatve izterjajo.
Če ugotovi neizterljive terjatve, ugotovi likvid a
cijska kom isija obenem tudi vzrok, zakaj se ne more
jo izterjati, in ukrene potrebno, da odgovorne osebe
povrnejo škodo.
24. člen
Likvidacijska kom isija izplača iz razpoložljivih
sredstev podjetja v likvidaciji njegove dolgove, za ka
tere ugotovi, na podlagi knjigovodstva ali kako drugače,
da še niso poravnani, in sicer predvsem tiste dolgove,
ki se ji priglasijo v roku, kakor je določen v oglasu.
Če podjetje nim a na razpolago sredstev, da bi po
ravnalo dolgove iz prejšnjega odstavka, m u da finančni
odbor na razpolago potrebna sredstva, vendar pa n a j
več do vrednosti osnovnih sredstev, k i jih je samo
podjetje ostvarilo.
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Dolgove podjetja v likvidaciji, ki niso b ili p ri
javljeni likvidacijski kom isiji n iti po preteku roka, ki
je bil določen v njenem oglasu, in j i tudi sicer niso
bili znani, izplača po končanem likvidacijskem postop
ku finančni organ, vendar samo do višine presežka
obratnih sredstev, ki ga je likvidacijska kom isija vpla
čala v propračun.
25. člen
Osnovna sredstva podjetja v likvidaciji izroči li
kvidacijska komisija tistim gospodarskim organizaci
jam, ustanovam ali organom, ki so določeni v odločbi
o prenehanju podjetja oziroma v odločbi drugega orga
na, ki je za to pooblaščen v odločbi o prenehanju po
djetja.
Ce z odločbo o prenehanju podjetja n i določeno,
komu naj se izročijo osnovna sredstva, in tudi n i za
izročitev teh sredstev pooblaščen kak drug organ, od
loči o tem organ gospodarske uprave.
M aterijal, droben inventar, surovine, proizvode in
polproizvode proda likvidacijska
komisija po tržnih
cenah.
26. člen
Iz sredstev podjetja v likvidaciji, ki so namenjena
za plače delavcev in uslužbencev, izplača podjetje pred
vsem prejemke delavcem in uslužbencem podjetja po
veljavnih predpisih o plačah. Šele, ko izplača to, sme
likvidacijska komisija iz preostalega dela poravnati
druge obveznosti podjetja v likvidaciji.
S sredstvi podjetja, ki ostanejo po njegovi lik v i
daciji, razpolaga likvidacijska kom isija po predpisih,
k i jih izda Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora.

30. člen
Stroški likvidacijskega postopka se krijejo iz raz
položljivih sredstev podjetja, ki je v likvidaciji.
Ce n i takih sredstev, krije stroške likvidacijskega
postopka finančni organ.
Predračun stroškov likvidacijskega postopka sesta
v i likvidacijska kom isija in ga predloži v odobritev fi
nančnem u organu.
31. člen
A rhiv podjetja v likvid aciji izroči likvidacijska ko
m isija v hrambo organu, k i je izdal odločbo o likvida
ciji podjetja.
IV. Prehodne in končne določbe
32. člen
Likvidacijski postopek podjetij, ki je b il začet pred
uveljavitvijo te odredbe, pa še n i končan, se izvede po
njenih določbah.
Likvidacijska kom isija podjetja iz prejšnjega od
stavka mora spraviti likvidacijski postopek v sklad z
določbami te odredbe v petnajstih dneh po njeni uve
ljavitvi.
33. člen
Določbe te odredbe veljajo prim erno tudi za lik v i
dacijo ostalih podjetij, k i so pod upravo delovnih ko
lektivov, za likvidacijo agencij, servisov in ustanov, k i
so v pristojnosti javnih organov, in pa za likvidacijo
podjetij, direkcij, agencij, in servisov družbenih orga
nizacij ter zadrug, zadružnih zvez, n jihovih podjetij,
direkcij, agencij in servisov.

27. člen
Če se med likvidacijskim postopkom izkaže, da je
treba oceniti posamezne dele premoženja podjetja, ki
je v likvidaciji, opravi cenitev eden ali več cenilcev,
ki jih določi predsednik likvidacijske komisije.
Za cenilce se določijo osebe, ki im aio potrebna
strokovno znanje.

34. člen
Svet za finance Istrskega okrožnoga ljudskega od
bora je pooblaščen, da izdaja po potrebi navodila za
izvajanje te odredbe.
35. člen

28. člen
Po končani likvidaciji sestavi likvidacijska kom i
sija zaključno likvidacijsko bilanco.
Zaključno likvidacijsko bilanco z ustrezajočo do
kumentacijo in podrobno poročilo o svojem poslovanju
pošlje likvidacijska komisija najpozneje v osmih dneh
po preteku roka za izvedbo likvidacije v potrditev^ fi
nančnem u organu.
29. člen
Ko finančni organ potrdi zaključno likvidacijsko
bilanco, izbriše firm o podjetja iz registra gospodarskih
podjetij ljudskih odborov in da razrešnico članom li
kvidacijske komisije, enako pa
tudi
direktorju
in
upravnem u odboru podjetja.
Z razrešnico nista direktor in upravni odbor oproš
čena odgovornosti za nepravilno delo v podjetju, k i bi
se ugotovilo po potrditvi zaključne
likvidacijske b i
lance.
O končani likvidaciji in o razrešnici članov lik v i
dacijske komisije ter direktorju in upravnem u odboru
podjetja, obvesti finančni organ organa, ki je izdal
odločbo o likvidaciji podjetja.

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem listu.
Koper, dne 6. marca 1952.
Tajnik:

Predsednik:

Fabio Valentič 1. r.

J u lij Beltram 1. r.

15.
Na podlagi točke b.) 15. člena odloka o obvezni p ri
javi nalezljivih bolezni in o ukrepih za preprečavanje
in zatiranje nalezljivih bolezni, izdaja Izvršilni odbor
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
O D K E D B O
O OBVEZNI PRIJAVI TUBERKULOZE
1.

člen

Zaradi zatiranja tuberkuloze se m orajo obvezno
prijav iti vsi ugotovljeni prim eri obolenj za aktivno od
prto ali zaprto pljučno tuberkulozo in tuberkulozo dru
gih organov, kakor tu d i vsi prim eri sm rti za tuberku
lozo.
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2. člen

2. člen

Vsak zdravnik in vsaka zdravstvena ustanova mora
v treh dneh od dneva, ko je prvič ugotovila diagnozo,
prijav iti prim er tuberkuloznega obolenja pristojnem u
antituberkuloznemu dispanzerju.
Antituberkulozni dispanzer mora voditi evidenco
o prijavljenih tuberkuloznih obolenjih za svoje območje
po sistemu kartoteke, urejene po prebivališču p rija v 
ljenih oseb.

Brezplačno zdravljenje tuberkuloznih bolnikov se
opravlja v vseh protituberkuloznih dispanzerjih, v
okrajnih am bulantnih ustanovah, v bolnicah in special
n ih bolnicah za tuberkulozne.

3. člen
M atičar krajevnega oziroma mestnega ljudskega
odbora mora v treh dneh po priglasitvi bolnikove smrti
jav iti
pristojnem u
antituberkuloznem u
dispanzerju
vsak prim er sm rti za tuberkulozo.
A ntituberkulozni dispanzerji morajo dajati vse po
trebne podatke o m ortaliteti in m orbiditeti za tuberku
lozo na razpolago ljudskim odborom svojega območja.
4. člen
Vsak zdravnik in vsaka zdravstvena ustanova mo
ra voditi knjigo p rijav tuberkuloznih obolenj in na
vsaki predloženi p rijavi zapisati številko, pod katero
je tuberkulozni bolnik vpisan v to knjigo.
6. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje za,
prekršek zdravnik oziroma vodja zdravstvene ustanove,
ki ravna glede p rija v lja n ja tuberkuloznih obolenj v
nasprotju s predpisom 2. člena te odredbe.
Z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek matičar, ki v treh dneh po p rijavi bolnikove
sm rti ne p rijav i pristojnem u organu primera smrti za
tuberkulozo.

3. člen
Za upravičence socialnega zavarovanja plačuje
splošnim in specialnim bolnicam oskrbnino Zavod za
socialno zavarovanje.
Za vse ostale tuberkulozne bolnike gredo stroški
brezplačnega zdravljenja ali oskrbovanja v breme pro
računa dotične zdravstvene ustanove.
4. člen
Tuberkulozni bolniki, ki bolehajo na neaktivnih
oblikah tuberkuloze, plačujejo v ambulantah, bolnicah
in specialnih bolnicah polovično oskrbnino oziroma p ri
stojbino. Pregledi in zdravljenje v protituberkuloznih
dispanzerjih pa so tudi za te bolnike brezplačni.
5. člen
Odločbo o oprostitvi oskrbnine ali o priznanju po
lovične cene zdravljenja, izda uprava zdravstvene usta
nove na podlagi potrdila zdravnika.
6. člen
Ta odredba velja z dnem objave v Uradnem listu,
uporablja pa se od 1. januarja 1952. dalje.
Koper, dne 20. marca 1952.
Tajnik:

Predsednik:

Fabio Valentič 1. r.

Julij Beltram 1. r.

6. člen
Navodila za izvajanje te odredbe izda po potrebi
Svet -za zdravstvo in socialno srbstvo Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.
7. člei
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem listu.

17.
Na podlagi točke b.) 15. člena odloka o obvezni p ri
jav i nalezljivih bolezni in o ukrepih za preprečevanje
in zatiranje nalezljivih bolezni, izdaja Izvršilni odbor
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
P R A V I L N I K

Koper, dne 20. marca 1952.
Tajnik:

Predsednik:

O USTANOVITVI, ORGANIZACIJI IN DELU ANTITUBERKULOZNIH DISPANZERJEV

Fabio Valentič 1. r.

Julij Beltram 1. r.

Splošne določbe

16.
Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožnega
ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947. o pooblastilu
Izvršilnem u odboru za izdajanje odlokov in odredb na
področju gospodarstva, izdaja Izvršilni odbor Istrskega
okrožnega ljudskega odbora

ODREDBO
O BREZPLAČNEM ZDRAVLJENJU

TUBERKULOZE

1. člen
Bolniki, ki bolehajo za odprto ali zaprto aktivno
tuberkulozo p ljuč ali katergakoli drugega organa, ne
plačujejo nikake oskrbnine, n iti pristojbine za zdrav
ljenje ali preglede.

1. člen
A ntituberkulozni dispanzer je profilaktično-terapevtska ustanova za boj proti tuberkulozi na določenem
območju.
2. člen
A ntituberkulozni dispanzerji so:
1.) centralni antituberkulozni dispanzer — A n 
karan;
2.) antituberkulozni dispanzerji Koper, Izola, Piran
in Buje.
3. člen
Območje vsakega protituberkuloznega dispanzerja
odredi pristojni okrajni svet za zdravstvo in socialno
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skrbstvo v soglasja s Svetom za zdravstvo in socialno
skrbstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
4. člen
A nti tuberkulozni dispanzer je odprt ob določenih
dnevih in ob določenih urah, ki jih določi pristojni
okrajni svet za zdravstvo in socialno skrbstvo, upo
števajoč pri tem potrebe in razmere zadevnega kraja.
O tem, kdaj je dispanzer odprt, obvesti zdravstvene
ustanove in prebivalstvo po krajevnih oziroma mestnih
ljudskih odborih.
Če v dispanzerju n i posebnih prostorov za pregled
otrok (s posebnim vhodom in čakalnico), se mora za
delo z otroki določiti poseben delovni čas, in sicer tako,
da je izključen dotik otrok z odraslimi bolniki.
Organizacijska struktura antituberkuloznih dispanzerjev
5. člen

1. r.

Antituberkulozni dispanzer im a praviloma v svo
jem sestavu naslednje prostore:
1.) svetlo in dovolj veliko čakalnico;
2.) sprejemno sobo za medicinsko sestro in za kar
toteko ter čakalnico; sprejemna soba in čakalnica mo
rata biti zvezana z zaščitnim oknom;
3.) sobo za pregled in za pneumotorax s prostorom
(boksom) za slačenje bolnikov;
4.) sobo za rentgenske preglede, zvezano s sobo za
preglede in čakalnico;
5.) ločeno čakalnico za otroke s posebnim vhodom;
6.) potrebne sanitarne prostore;
7.) m ali priročni am bulatorij.
Centralni antituberkulozni dispanzer mora im eti
poleg omenjenih prostorov še naslednje prostore:
1.) ločeno sobo za pregled otrok s posebno čakal
nico in posebnim vhodom;
2.) večje rentgenske oddelke z napravam i za rentgenografijo, naprave za fluorografijo in drugo množično
delo;
3.) laboratorij;
4.) čakalnico za sistematične preglede;
5.) sobo za konference in knjižnico;
6.) potrebne prostore za delo drugih specialistov
konsultantov (po en prostor za pediatra, laringologa
in dr.).
6. člen
Centralnem u antituberkuloznem u dispanzerju na
čeluje zdravnik specialist za ftiziologijo. P ri delu m u
pomaga potrebno število drugih zdravnikov ter zadost
no število srednjega medicinskega in drugega osebja.
Konsulativno službe v dispanzerju opravlja pra
vilom a zdravnik specialist za pediatrijo, laringologijo
in rentgenologi j o, po potrebi pa tudi specialisti za dru
pe panoge medicine.
Antituberkuloznem u dispanzerju načeluje zdravnik
specialist za ftiziologijo ali zdravnik s specialnim te
čajem iz ffiziologije.
Za vse poslovanje antituberkuloznega dispanzerja,
tako v strokovnem, kakor tudi v administrativno-finančnem oziru, je odgovoren šef dispanzerja.
7. člen
A ntituberkulozni dispanzer mora im eti poleg zdravnika-šefa dispanzerja vsaj še naslednje uslužbence:

1.) tri medicinske sestre: eno za ambulanto, eno za
patronažno službo in eno za BCG;
2.) enega laboranta;
3.) enega administratorja;
4.) potrebno pomožno tehnično osebje.
Po potrebi in glede na povprečno število pregledov
v dispanzerju, se lahko število zdravnikov in drugega
osebja poveča.
Število osebja antituberkuloznega dispanzerja do
loči po potrebi in po obsegu dela okrajni svet za zdrav
stvo in socalno skrbstvo.
8. člen
Antituberkolozni dispanzer vodi vse knjige splošne
administracije ter materialnega in računskega poslo
vanja, ki so predpisane za splošno administracijo.
Zaradi evidence o strokovnem delu vodi vsak anti
tuberkulozni dispanzer naslednje knjige, kartoteke in
sezname:
1.) glavno bolniško knjigo z indeksom, v katero
vpiše vsako pregledano osebo, razen oseb, ki se pregle
dajo serijsko (sistematični pregled);
2.) knjigo sistematičnih pregledov;
3.) knjigo (z indeksom) oseb, cepljenih z B C G ce
pivom;
4.) knjigo tuberkuloznih bolnikov, p rijavljenih po
odredbi o obveznem p rija v lja n ju tuberkuloze;
5.) knjigo sm rtnih primerov za tuberkulozo;
6.) dnevnik obiskov na domu;
7.) dnevnik dispanzerskega dela.
Evidenco pregledanih oseb in bolnikov, kakor tudi
evidenco oseb, cepljenih z BC G cepivom, vodijo an ti
tuberkulozni dispanzerji po sistemu kartoteke.
Obrazec knjig oziroma kartotek in seznamov pred
piše Svet za zdravstvo in socialno skrbstvo Istrskega
okrožnega ljudskega odbora.
Naloge antituberkuloznih dispanzerjev
9. člen
A ntituberkulozni dispanzerji im ajo naslednje na
loge:
1.) proučevati epidemiologijo tuberkuloze v svo
jem območju; v ta nam en zbirajo podatke o obolevanju
prebivalcev za tuberkulozo, jih obdelajo in pošljejo
Svetu za zdravstvo in socijalno skrbstvo pristojnega
okrajnega ljudskega odbora ter vodijo
evidenco o
um rljivosti za tuberkulozo;
2.) pregledovati s sodobnimi diagnostičnimi sredstvi
vse osebe, ki se same zglasijo za pregled, ali ki jim jih
pošljejo na pregled druge ustanove in zdravniki, am bu
lantno zdraviti tuberkulozne bolnike, za katere prihaja
v poštev am bulantno zdravljenje, pošiljati bolnike na
tuberkulozne oddelke, ali jih predlagati za zdravljenje
v specialnih bolnišnicah;
3.) im eti v evidenci tuberkulozne bolnike vseh oblik
in stadijev bolezni in jih klicati na redni kontrolni
pregled;
4.) im eti v evidenci in od časa do časa klicati na
pregled vse člane bolnikove družine, kakor tudi vse
osebe, k i živijo z bolnikom v neposrednem dotiku;
5.) skrbeti, da se tuberkulozni bolniki zaposlijo v
'službah,-ki ustrezajo njihovem u zdravstvenemu stanju;
6.) glede profilakse in terapije otroške tuberku
loze oddajati otroke, ki so zboleli za tuberkulozo ali
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so ogroženi po tuberkulozi, v skrb otroškim ambulantno-polikliničnim ustanovam, od n jih pa zbirati po
datke o odkritih odraslih tuberkuloznih bolnikih. Če
v območju antituberkuloznega dispanzerja n i otroških
polikliničnih ustanov, opravlja te posle sam antituber
kulozni dispanzer;
7.) sistematično pregledovati
posamezne skupine
prebivalstva z radioskopijo ali fluorografijo in tuberkulinskim i poskusi; sistematično pregledovati predvsem
rudarske in industrijske delavce, zaposlene v proizvod
n ji in pri prodaji živil, in osebje, zaposleno pri negi in
vzgoji dojenčkov, otrok in mladine;
8.) izvajati cepljenje z BCG cepivom (Calmetteovim
cepivom) v sodelovanju z otroškimi ambulatno-poliklin ičn im i ustanovami in drugim i zdravstvenimi usta
novam i v območju dispanzerja;
9.) opravljati patronažno službo, da bi se dognali
izvori infekcije in pravočasno odkrile že obolele osebe,
ter asanacijo v stanovanju tuberkuloznih bolnikov;
10.) skrbeti za dezinfekcijo stanovanj po odhodu
ali smrti tuberkuloznih bolnikov, kakor tudi v vsakem
drugem primeru, kadar je to potrebno;
11.) opravljati vsa potrebna laboratorijska razisko
vanja z lastnim i sredstvi ali s pomočjo drugih zdrav
stvenih ustanov;
12.) opravljati antituberlozno propagando in v ta
namen, kakor tudi v vseh zadevah, sodelovati nepo
sredno s krajevnim i ljudskim i odbori, antituberkulozno
sekcijo Rdečega križa in drugim i družbenim i organi
zacijami;
13.) voditi metodološko borbo proti tuberkulozi in
v ta nam en stalno sodelovati z vsemi zdravniki in
zdravstvenimi ustanovami v svojem območju, uravna
vajoč njihovo akcijo v borbi proti tuberkulozi;
14.) opravljati vse druge zadeve, katerih namen
je zatirati tuberkulozo;
15.) voditi vse predpisane
knjige,
kartoteko in
sezname.
Centralni antituberkulozni dispanzer opravlja po
sle antituberkuloznega dispanzerja, poleg tega pa im a
še naslednje naloge:

1.) dajati strokovna-metodološka navodila antituberkuloznim dispanzerjem svojega območja;
2.) opravljati strokovno konzultacijo v dispanzerjih,
ki jih ne vodi zdravnik specialist za ftiziologijo;
3.) zbirati in obdelovati na zahtevo poverjeništva
za ljudsko zdravstvo pri pristojnem ljudskem odboru
statistična poročila področnih antituberkuloznih dispan
zerjev;
4.) kontrolirati strokovno delo področnih antitu-i
berkuloznih dispanzerjev;
‘
5.) dajati strokovna — metodološka navodila za
cepljenje z BCG cepivom v svojem območju, kontroli
rati strokovno-metodološko pripravo tega dela in voditi
posebno skrb o revakcinaciji;
6.) samostojno in v sodelovanju z drugim i antituberkuloznim i ustanovami svojega območja
izvajati
akcije na terenu;
7.) opravljati antituberkulozno propagando v svo
jem območju in zbirati podatke o izvajanju in rezul
tatih vseh akcij propagandnega pomena;
8.) voditi evidenco o gibanju mortalitete in morbiditete.
10. člen
Vse storitve
brezplačne.

antituberkuloznih

dispanzerjev

so

11. člen
Svet za zdravstvo in socialno skrbstvo Istrskega
okrožnega ljudskega odbora izda po potrebi natančnejša
navodila za izvajanje tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik velja od dneva objave v Uradnem
listu.
Koper, dne 20. marca 1952.
Tajnik:

Predsednik:

Fabio Valentič 1. r.

Julij Beltram 1. r.

Izdaja Istrski okrožni L O v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru.
Odgovorni urednik.
Kolenc Črtomir. — Tiskala tiskarna »Tipografija« v Umagu.
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O G L A SI IiN OB JAVE

Predpisi
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
18.
N a podlagi ukaza komandama Odreda JLA na
STO z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odtokom
Poverjeništva P N O O za Skr- ensko Primorje m
Oblastnenga NO za Istro z dne 20. februarja 1947
izdaja Istrski okrožni ljudski odbor
ODLOK
O PLANSKEM VODSTVU NARODNEGA
GOSPODARSTVA

I. Temeljne

določbe

1. člen
Vodstvo narodnega gospodarstva se opira na
družbeni plan Istrskega okrožja (okrožni družbeni
plan), na družbene plane okrajev in mestnih občin
ter na samostojne plane gospodarskih organizacij.
2. čilen
Družbeni plani določajo razvojno smer mate
rialnih produkcijskih sil in temeljno razdelitev narodnega dohodka na potrošni sklad delovnih ljudi,
na sredstva za kapitalno graditev in za druge splo
šne potrebe družbene skupnosti s tem, d a postav
ljajo temeljne proporce v produkciji in razdelitvi.
Plani gospodarskih organizacij določajo, kak
šno bo njihovo gospodarsko poslovanje; pri tem Pa
morajo upoštevati temeljne proporce družbenih
planov.
3. člen
Družbeni plani so večletni in letni.
Večletni plani se uresničujejo z letnimi plani.
Letni plan velja od 1. januarja do 31. decembra
(plansko leto).
4. člen
Družbene plane sprejemajo ljudski odbori ta
ko, kakor določa ta odlok.
5. člen
Družbene plane sprejemajo okraji in mestne
občine samostojno; pri tem pa se morajo držati

obveznosti, ki izvirajo iz temeljnih proporcev, do
ločenih z okrožnimi družbenim planom.
6. člen
Gospodarske; organizacije in drugi producenti
planirajo in gospodarijo samostojno v skladu s pra
vicami in dolžnostmi določenimi v veljavnih prav
nih predpisih; pri tem pa se morajo držati temelj
nih proporcev 'družbenih planov.
7. člen
Način planiranja predpiše Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.
V
skladu s splošnim,i navodili izvršilnega od
bora Istrskega okrožnega ljudskega odbora dolo
čijo gospodarske organizacije s svojimi pravili na
čin in vsebino samostojnega planiranja.
8. člen
Izpolnitev družbenih planov se izkaže v konč
nem obračunu.
Končni obračun se predloži v potrditev pristoj
nemu ljudskemu odboru.
9. člen
Gospodarske organizacije so: gospodarska
podjetja* gospodarske združbe in zadruge.
Gospodarska podjetja so: gospodarska podjet
ja in druge gospodarske organizacije, ki so pod
upravo delovnih kolektivov in podjetja zadružnih
in družbenih organizacij.
Gospodarske združbe so: okrajne zadružne or
ganizacije in združbe producentov po gospodar
skih panogah in področjih.

II. Vsebina

planov

10. člen
Okrožni družbeni plan določi razvoj material
nih producijskih sil v Istrskem okrožju, narodni do
hodek, ki naj se doseže in njegovo temei jo razde
litev.

STRÀN 24

11. ölen
Zato, d a bi se dosege] planirani razvoj mate-;
rialni h produkcijskih sil, narodni dohodek in njegova temeljna razdelitev in zato, da bi se zagoto
vila in še napirej razvijala samostojnost gospodari
skih organizacij, dotoči okrožni družbeni plan san'
mo temeljne proporce za celotno gospodarstvo v
Istrskem okrožju.
Temeljni proporci, ki jih lahko obsega okrožnidružbeni plan, so:
a) obvezna najmanjša mera, dio katere je tre
ba izrabiti produkcijsko zmogljivost posameznih
gospodarskih panog skupaj in po okrajih;
b) temeljne investicijske graditve po njihovi
vrednosti obenem z naštetjem produkcijskih zmog
ljivosti, ki naj se ustvarijo v gospodarskih panogah
skupaj in v posameznih okrajih;
c) sklad za plače po gospodarskih panogah
skupaj in po okrajih, kil je potreben, da lahko go
spodarske organizacije v produkciji in prevozni
štvu izrabijo svojo zmogljivost, na katero so ve
zane;
d) povprečna stopnja akumulacije in družbenih
skladov, ki se računa od potrošnega sklada delov
nih ljudi v produkciji, prevozništvu in trgovini, in
sicer za vse Istrsko okrožje, za posamezne gospo
darske panoge oziroma gospodarska področja m
za posamezne okraje;
e) povprečna stopnja od presežka produktov,
ki se kot prispevek oziroma davek plačuje v pro
račun — za vsako gospodarsko področje kot ce
loto;
f) sredstva, ki se razdelijo za družbene potre
be z okrožnim proračunom; pri tem je treba izka
zati tudi dotacije za posamezni okraj in sklad za
plače delovnih ljudi, ki so plačani iz proračuna;
gl odstotna razdelitev pričakovanega družbe
nega prispevka na okrožni proračun in na prora
čune okrajev.
Istrski okrožni ljudski odbor odloči takrat, ko
sprejema družbeni plan, kateri temeljni proporci
pridejo v družbeni plan in v kakšnem medseboj
nem razmerju.
Kako' se temeljni proporci uporabljajo, pred
piše Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora.
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la akumulacije in skladov, s katerimi samostojno
razpolagajo', morajo uporabiti za komunalne in sta
novanjske potrebe svojih delovnih kolektivov, m
posebej vrednost tistih investicij ,ki se financirajo
iz dotacij, danih okraju, z naštetjem objektov in
njihovega namena;
d) skupni znesek in temeljno razdelitev druž
benega prispevka vseh gospodarskih organizacij
na njihovem območju, ki gre po veljavnih pravnih
predpisih v proračun okraja, kakor tudi druga sred
stva,, ki se razdelijo s tem proračunom, vštevši tu
di dotacije iz družbenega plana okrožja in prora
čunski rezervni sklad;
e) vrednost obrtniške produkcije in obrtniških
storitev.
Razen temeljnih proporcev obsega okrajni dru
žbeni plan še pregled o razvoju materialnih pro
dukcijskih sil, pregled planiranega narodnega do
hodka in pregled temeljne razdelitve narodnega
dohodka v okraju.
13. člen
Okrajni družbeni plan lahko naloži podjetjem
posameznih panog, da od tistega dela čistega d o 
hodka, ki z nijim samostojno razpolagajo', nekaj
odstotkov uporabijo! za graditev stanovanj in komu
nalnih naprav v prid delovnemu kolektivu.
'Okrajni družbeni plan lahko prepusti mestnim
občinam* da določijo odstotek iz prejšnjega od
stavka.
14. člen
Obenem z družbenim planom je treba predlo
žiti ljudskemu odboru potrebno obrazložitev s po
datki.
Pristojni organi ljudskih odborov morajo po
slati ljudskim odborom tudi 'obrazložitev s podat
ki, ki jih ta, zahteva potem, ko mu je bul družbeni
plan že predložen.
Obrazložitev k okrajnemu družbenemu planu
mora posebej obsegati vsak posamezen odmik od
okrožnega družbenega plana, ki je bil storjen na
podlagi pooblastil, ki jih daje ta odlok.

15. člen
Družbeni plan okraja povzema tudi seštevke
družbenih planov mestnih občin ter pregled komu
12. člen
nalnega razvoja in lokalnega; gospodarstva občin
v območju okraja.
V
okrajnem družbenem pilanu se lahko posta
Občine določajo namen svojih dohodkov sa
vijo' tile temeljni proporci:
mostojno
s proračunom.
a) povprečna stopnja sredstev, ki se morajo v
trgovini, gostinstvu, v obrtnih in drugih storitvenih
delavnostih (obratih) uporabiti za lastne investicije
III. Sprejemanje družbenih planov
in katerih stopnja se izračuna od družbenega pri
16. člen
spevka ali čistega dohodka oziroma davka; •
Okrožni družbeni plan sprejme Po predlogu
b) sredstva;, ki naj se razdelijo za družbene po
trebe s proračunom okraja; v ta sredstva se všte svojega izvršilnega odbora Istrski okrožni ljudski
jejo tudi dotacije, ki so določene za okraj v okrož odbor z odlokom.
nem družbenem planu, in tudi dotacije za posa
Preden predloži Izvršilni odbor predlog okrož
mezne občine, mestne občine in proračunski re nega družbenega plana Istrskemu okrožnemu ljud
zervni sklad;
skemu odboru, ga mora poslati okrajnima ljudski
c) vrednost celotne stanovanjske graditve in ma odboroma, delavskim svetom gospodarskih pod
vseh komunalnih naprav na njihovem območju; pri jetij, gospodarskim zbornicam ter okrožnim m
tem je treba določiti za vse gospodarske organi okrajnim organom sindikalnih in zadružnih orga
zacije na tem območju, kakšen odstotek tistega de nizacij, da dajo svoje mnenje -in svoje pripombe.

v r. ^ ,§T. 4
mosto jno
le in sta
tivov, Mi
nancirajo
jekt-ov in
ev družganizacij
pravnih
iga Sreditevši tun proraibrtmških
ajni drunih protega doirodrtega

odjetjem
sega do>, nekaj
n komumestnum
iga od-

predlo:v s Poajo popodatIružbeni
u planu
dmik od
irjen na

eštevke
i komua občin
tov sa-

redlogu
ljudski
okrožlu IjudIjudskiih pod
nim m
lorgapoinbe.

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora pošlje mnenje in pripombe, ki jih ni spre
jel, obenem s predlogom družbenega plana Istr
skemu okrožnemu ljudskemu odboru, da jih obrav
nava in o njih odloči.
17. člen
Družbene plane okrajev in mestnih občin spre
jemajo ljudski, odbori z odlokom.
Predlog družbenega plana se pošlje delavskim
svetom gospodarskih podjetij, gospodarskim zbor
nicam na območju ljudskega odbora, krajevnemu
sindikalnemu svetu, okrajnim oziroma mestnim or
ganom sindikalne organizacije in okrajnim zadruž
nim organizacijam, da dajo svoje mnenje in pri
pombe.
Družbeni plan okraja se pošlje tudi ljudskim
odborom mestnih občin in občin na območju okra
ja, da dajo svoje mnenje in pripombe.
Ljudski odbor mora na svojem zasedanju ob
ravnavati mnenja in pripombe, ki jih je dobil.
18. člen
Ko Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora oziroma okrajni ljudski odbor ozi
roma ljudski odbor mestne občine sestavljajo pred
log družbenenga plana, morajo zahtevati od ustrez
nih gospodarskih organizacij, da jim pošljejo osnut
ke svojih planov, in morajo klicati zastopnike go
spodarskih združb, da obravnavajo z njimi osnutke
teh planov.
19. člen
Izvršilni1odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora in pristojni organi okrajnih ljudskih odbo
rov morajo objaviti osnutke družbenih planov naj
manj en mesec prej, preden jih predložijo ljudske
mu odboru, da se občinstvo z njimi seznani.
20. člen
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora določi rok, do katerega morajo biti izde
lani vsi družbeni plani!.
Predlogi družbenih planov morajo biti predlo
ženi ljudskim! odborom najmanj en mesec pred za
četkom planskega leta, na katero se nanašajo.
IV. Izpolnitev družbenih planov
21. člen
Pristojni organi ljudskih odborov predložijo po
vsakem končanem planskem letu svojemu ljudske
mu odboru končni obračun, da ga potrdi
Končni obračun okrožnega družbenega pfana
pošlje Izvršilni odbor Istrskemtu okrožnemu ljud
skemu odboru po računski komisiji, da ga pretre
se in s svojimi poročilom pošlje ljudskemu odboru.
Končni obračun okrajnega družbenega plana ozi
roma družbenega plana- mestne občine pošlje svo
jemu ljudskemu odboru v pretres obenem s svojim
poročilom pristojni gospodarski svet.
Končni obračun obsega enake' podatke kot
družbeni plan. K obračunu je treba dati enako ob
razložitev s podatki kot k družbenemu planu,

Končnemu obračunu se priložijo statistični in
evidenčni podatki o tem1
, kako so gospodarske or
ganizacije; izpolnile svoje samostojne plane.
22. člen
Obveznosti, ki izvirajo iz temeljnih proporcev
družbenih planov, veljajo za izpolnjene, če je go
spodarska organizacija v predlpiisanem času izra
bila najmanjšo mero zmogljivosti, ki je določena
v družbenemi planu, in če je izpolnila tudi druge
obveznosti iz tega plana.
Kako je gospodarska organizacija izpolnila
svoj plan, ugotovi njen predstavniški organ na pod
lagi knjigovodskih in evidenčnih podatkov s skle
pom.
Gospodarska organizacija mora predložiti svoj
sklep pristojnemu gospodarskemu upravnemu or
ganu najpozneje v petnajstih dneh, ko je bil sklep
sprejet.
Kaj mora obsegati sklep o izpolnitvi pfena,
predpiše Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.
23. člen
Pristojni gospodarski upravni organ lahko ne
pravilen ali površen sklep o izpolnitvi plana v enem
mesecu potem', ko gai je dobil, razveljavi in za
hteva, da gospodarska organizacija sklep spreme
ni. lahko oa tudil sam: določi stopnjo, do katere je
plan izpolnjen.
Pri zadružnih in družbenih organizacijah in
n j'h ovih podjetjih ima pravico iz prejšnjega od
stavka ljudski odbor, ki je v prvi vrsti pristojen za
nadzorstvo nadi njihovim* delom.
Zooer odločbo po prvem in drugem odstavku
tena člena se gospodarska organizacija lahko pri
toži višjemu lindskemu odboru v osmih dneh po
prejemu odločbe.
V. Ukrepi za izpolnitev obveznosti iz družbenih
planov
24. čilem
Če se ugotovi, da ena ali več gospodarskih or
ganizacij ne izpolnjuje alj da ne bo mogla izpol
niti obveznosti iz družbenih planov, smejo pristoj
ni organi za izpolnitev teh obveznosti predpisati
oziroma uporabiti tele ukrepe:
a) določijo cene;
b) prepovejo uvoz in izvoz ali določijo pogoje
za uvoz in'izvoz;
c) razdelijo glavne surovine in nekatere pro
dukte in tudi določijo njihov namen;
d) določijo namen denarnih sredstev;
e} nadzorujejo planiranje in graditev investi
cijskih objektov;
0 predpišejo operativne rezerve;
gj omejijo uporabo sredstev, ki s o nameniena
za lastne investicije;
h) odvzamejo ali dodelijo dele osnovnih sred
stev;
i] nadzorujejo uporabo amortizacijskih sred
stev.
če okrožni družbeni plan nima posameznih te
meljnih proporcev iz 11. člena tega odloka, sme
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
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bora tiste proporce, ki jih plan nima, predpisati kot
ukrep za izpolnitev družbenih planov, če se s tem
ne porušijo temeljni proporc^ ki so postavljeni v
okrožnem1 družbenem planu.

30. člen
Navodilo za vodstvo evidence predpiše Izvr
šilni odbor Istrskega: okrožnega ljudskega odbora.

25. člen
Če kakšna gospodarska organizacija ne izpol
ni plana, se ji lahko postavi prisilna upirava zato,
dia se odstranijo posledice, ki so zaradi tega na
stale.
26. člen
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora predpiše, kateri organi smejo predpisovati
oziroma uporabljati ukrepe po 24. in 25. členu tega
odloka im ob kakšnih pogojih.

VII. Končne določbe

27. člen
Zoper ukrepe iz 24. in 25. člena tega odloka, ki
se izdajo v obliki’ splošnih predpisov, imajo go
spodarske organizacije, na katere se ti predpisi
nanašajo, pravico, podati svoj ugovor, ali Izvršil
nemu odboru Istrskega okrožnega ljudskega od
bora, ail'ii pa pritožiti se Istrskemu okrožnemu ljud
skemu odboru.
Zoper posamezne organizacije se uporabijo
ukrepi iz 24. in 25. Člena tega odloka v obliki ob
razložene pismene odločbe. Zoper to odločbo se
gospodarska organizacija Jahko pritoži višjemu
javnemu organu v osmih dneh potem, ko jo je do
bila.
Pritožba odloži izvršitev odločbe, če ni v od
ločbi določeno drugače.
Odločba o1pritožbi mora biti izdana v osmih
dneh po* njenem prejemu.
Če se pritožbi uigodi, izvršitev odločbe p a ni
biila odložena!, im a • gospodarska organizacija pra
vico do odškodnine.
Zoper odločbo, izdano o pritožbi, ni mogoče
začeti’ upravnega spora.
Odškodnina^ ki se plača po tem členu, mora
biti v sklepnem računu gospodarske organizacije
posebej izkazana.
VI. Nadzorovanje nad izpolnjevanjem družbenih
planov
28. člen
Pravico in dolžnost nadzorovati izpolnjevanje
družbenih planov imajo gospodarsko - upravni in
finančni organi'.
To nadzorovanje je v tem, da pregledujejo, ali
gospodarske organizacije izpolnjujejo planske ob
veznosti, kii izhajajo iz temeljnih proporcev druž
benih iplamov.
Pristojni gospodarsko-upravni! in finančni or
gani opravljajo to nadzorovanje sami tako, da pre
skušajo stanje gospodarskih organizacij na pod
lagi! tekoče evidence ali pa po Istrski banki.
29. člen
Neposredno pregledovamje, ali gospodarske or
ganizacije izpolnjujejo obveznosti', ki jih imajo po
družbenih planih, smejo samo na podlagi pismene
odločbe pristojnega ljudskega odbora oziroma, nje
govega organa opravljati osebe, ki so § to odločbo
za to pooblaščene,

31. člen
Veljati prenehajo vsi predpisi, ki nasprotujejo
temu odloku.
32. člen
Dokler se ne formirajo računske komisije, pred
loži končni obračun v potrditev Istrskemu okrož
nemu ljudskemu odbou (21. člen) predsednik Go
spodarskega sveta.
Če je kakšna gospodarska organizacija usta
novljena kot gospodarsko podjetje, njeno delo pa
je namenjeno v prvi vrsti za potrebe določenega
javnega organa, sme organ, ki je pristojen za usta
novitev takega podjetja, zato. da se temi potrebam
ustreže, z ustanovitveno odločbo ali s poznejšo
odločbo omejiti samostojno planiranje in poslova
nje podjetja ali pa izdati odločbo, s katero spre
meni tako gospodarsko organizacijo v zavod.
Za katere gospodarske organizacije se lahko
uporabljajo določbe prednjega odstavka, določi
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.
33. člen
Natančnejše predpise za izvrševanje tega od
loka izda Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.
34. člen
Ta odlok velja od 1. januarja 1952 dalje.
Koper, dne 11. aprila 1952.
Petar Kraljevič 1. r.

Predsednik:
Ernest Vatovec 1. r.

19.
Na podlagi ukaza komandanta Odreda )A na
STO z dne 16. seutembra 1947, v zvezi z odlokom
Poverjeništva P N O O za Slovensko Primorje in O b
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja
Istrski okrožni ljudski odbor
ODLOK
O DRUŽBENEM PRISPEVKU IN O DAVKIH
I. Temeljne določbe
1. člen
Družbeni prispevek in davki so namejeni za ti
ste potrebe družbene skupnosti, ki so v skladu z
družbenimi plani krijejo iz proračuna.
2. člen
Družbeni prispevek plačujejo gospodarska pod
jetja in zadruge.
Zaveza plačevati družbeni prispevek je splošna.
Stopnje družbenega prispevka so proporçio-
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Na vsakem1 posameznem gospodarskem pod
ročju se plačuje enaka stopnja družbenega pri
spevka.
3. člen
Davek1 plačujejo fizične in pravne osebe.
Davčna zaveza je splošna.
Davčne stopnje so praviloma progresivne.
Vrste davka se smejo vpeljati samo z odlokom
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
4. člen
Od dohodov iz delovnega razmerja se ne pla
čujejo nikakršni davki.
5. člen
Davčne oprostitve im davčne olajšave se smejo
priznavati' samo v tistih primerih in na tak način,
kakor to določajo ta odlok in predpisi, izdani na
njegovi podlagi.
6. člen
Gospodarska podjetja in zadruge ne smejo upo
rabljati zneskov, ki so določeni za družbeni pri
spevek im davek, v noben drug namen, razen kadar
gre za samostojno financiranje investicij, ki so do
ločene v družbenem planu.
II. Družbeni prispevek

ga o-dpa Ijud-

ik:
7ec I. r.

7. člen
Gospodarska podjetja in zadruge morajo s svo
jo; gospodarsko delavnostjo pridobiti sredstva za
plačilo družbenega prispevka.
8. člen
Družbeni prispevek se plača v znesku, ki se iz
računa z določenim1 odstotkom! od porabljenega
sklada za plače.
Družbeni prispevek se izračuna po stopnjah, ki
jih določa okrožni družbeni plan.
III. Davki

|A na
Ilokom
n Obizdaj-a

(IH

9. člen
Vrste davkov so:
a) prometni davek;
b) davek od posebnega dobička;
c) davek od presežka sklada za plače;
d) dohodnina;
e) davek od dediščin in daril;
f) lokalna doklada in
g) posebni krajevni prispevek.
1. P r o m e t n i

za ti-adu z

podošna.
rcio-

davek

10. člen
Prometni davek se plača od! prometa s posa
meznimi produkti in dobrinami od plačil za posa
mezne storitve. Prometni davek se odmeri po pro
porcionalni stopnji od prodajne cene, dosežene za
produkte, dobrine in storitve.
Stopnja prometnega davka je lahko tudi pro
gresivna, lahko pa je izražena tudi v absolutnem
znesku od merske enote kakšnega produkta oziro
ma kakšne skupine produktov ali storitev.
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Produkti' in dobrine, od' katerih prometa se Pla
ča davek, in storitve, od katerih plačila se plača
davek in pa stopnje prometnega davka, se določajo
s tarifo prometnega davka,
11. čl en
Davčni zavezanec prometnega davka je produ
cent produktov, ali prodajalec dobrin oziroma izvr
ševalec storitev.
V
tarifi prometnega davka se lahko predpiše,
da plača prometni davek kupec.
2. D a v e k o d p o s e b n e g a d o b i č k a
12. člen
Davek od posebnega dobička plačajo! gospo
darska podjetja! im zadruge od tistega dobička, ki
so ga v enem letu dosegla /ato, ker so bilia v primeri
z večino5podjetij tiste panoge tehnično- veliko- bolj
-opremljena, ali zato-, ker slo imlela v primeri z njimi
veliko1 boljše naravne ali druge pogoje.
3. D a v e k o d p r e s e ž k a s k l a d a
z a p tace
13. člen
Če je porabljeni sklad. za plače1 gospodarske
organizacije višji -od sklada za plače, ki je po
treben za izrabo zmogljivosti, kot jo določa druž
beni plan, plača gospodarska organizacija davek
od -Dresežkai sklada za plače.
Stopnje davka od presežka sklada z-a plače so
praviloma progresivne.
4. D o h o d n i n a
14. člen
Dohodnima se plačuje:
'
a) od dohodkov zemljišč;
b) od dohodkov od stavb;
c) od -dohodkov od zasebnega dela in
dl od dohodkov od drugega premoženja in pre
možen jskih pravic.
15. člen
Davčni zavezanci dohodnine so:
kmetijska gospodarstva;
bi obrtniška gospodarstva;
c> gospodarstva zasebnih poklicev;
dl gospodarstva lastnikov premoženja oziroma
premoženjskih pravic, ki prinašajo dohodke.
16. člen
Davčni zavezanci plačajo 'dohodnino o-d vseh
dohodkov, ki so jih pridobili v Istrskem1okrožju.
Dohodnina se odmeri in plača v kraju, kjer ima
davčni zavezanec prebivališče oziroma sedež.
Alko ima- davčni zavezanec pirebiivailišče oziro
ma sedež izven Tstrs-keoa okroži-a, p a ima dohodke
V Istrskem okrožju, plača od teh dohodkov davek
pri ljudskem odboru, k]>r nastajajo! oziroma kjer
nastaja večim-a teh dohodkov.
Za dohodninsko podlago se vzamejo dohodki v
letu, z-a katero se dohodnina odmlerja.
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LET
17. člen
Dohodnina se odmeri praviloma od seštevka
dohodkov davčnega zavezanca.
Vsak dohodek, ki pride v seštevek, se ugotovi
in izkaže posebej.
18. člen
V dohodninsko podlago kmetijskih gospodar
stev, obrtniških gospodarstev iin gospodarstev dru
gih zasebnih poklicev (15. člen, točka a, b im c}
gredo vsi dohodki teh gospodarstev, razen dohod
kov iz delovnega razmerja.
V dohodninsko podlago gospodarstev lastnikov
premoženja im premoženjskih pravic, ki prinašajo
dohodke, gredo dohodki od zemljišč in stavb in od
drugega premoženja in premoženjskih pravic (14.
člen, točka a, b in d).
19. člen
Stopnje dohodnine se ugotavljajo po vrstah za
vezancev (15. člen).
Vrsta davčnega zavezanca se določi glede na
to, katera oblika dohodkov prevladuje pri njegovih
dohodkih, od katerih plača dohodnno.
Stopnje dohodnine so pravilomla progresivne.
V posameznih primerih se lahko predpišejo tudi
proporcionalne dhvčne stopnje ali dohoda ma z do
ločenim zneskom.
20. člen
Dohodek od zemljišča se ugotovi po površini
zemljišča, po njegovi kakovosti' (boniteti:) in po vr
sti obdelovanja {kulturi) na podlagi' katastra (kata
strski čisti dohodek).
21. člen
Če je zemljiški donos na območju vsega okraja
kakšno leto precej manjši ali večji od povprečnega
donosa, se lahko ma podlagi predpisov za izvrševa
nje tega odloka zai to leto sorazmerno zmanjša
oziroma poveča katastrski čisti dohodek za ves
okraj.
!
1 i ! !” H i | : n:
če se donos davčnega zavezanca poveča za
radi melioracij ali spremembe kulture, se katastr
ski čisti dohodek ne poveča, temveč se lahko celo
zmanjša za dobo, ki bo- določena v predpisih za
izvrševanje tega odloka.
Če se zaradi elementarnih nesreč občutno
zmanjša donos z zemljišča davčnega zavezanca,
se davek odpiše v sorazmerju z maštalo škodo po
predpisih, ki jih izda Izvršilni odbor Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.
22. člen
Dohodki od' stavb in zasebnega dela 'in Pa do
hodki od premoženja in premoženjskih pravic (14.
člen, točka b, c in d), kakor so dohodki od rente,
obresti, patentov, užitka, avtorske pravice in po
dobno, pridejo v dohodninsko podlago z dejanski
mi zneski po odbitku stroškov, ki so bili potrebni,
da so se taki dohodki dosegli.
23. člen
Fizične in pravne osebe plačajo dohodnino tudi
od dohodkov, ki izvirajo iz tujine, če ne plačajo
davka od takih dohodkov v tujini.

5. D a v e k o d d e d i š č i n i n d a r i l
24. člen
Davek od dediščin in daril plačajo prebivalci in
zasebne pravne osebe, ki si pridobijo z dediščino
ali volilom oziroma z darilom' kakšno premoženje
ali premoženjske pravice.
Davčni zavezanci plačajo ta davek tudi od pre
moženja in premoženjskih pravic, ki si jih pridobijo
z dediščino ali darilom v tujini, razen od nepremič
nin, če se tak ali podoben davek ne plača v tujini.
25. člen
Stopnje davka od dediščin in daril se določijo
progresivno po vrednosti dediščine oziroma darila
po stopnji sorodstva med davčnim zavezancem in
zapustnikom oziroma darovalcem in po gospodar
ski moči davčnega zavezanca.
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6. L o k a l n a d o k 1a d a
26. člen
Za lokalne potrebe lahko vpeljejo ljudski Od
bori okrajev, mestnih občin in občin lokalne do
klade.
Lokalna doklada se odmlerii z določenim odstot
kom od dohodnine.
Na katere oblike dohodnine, za katere potrebe,
r>b katerih poooiih in v kolikšni višini se lahko vpelokalna doklada, bo določeno v predpisih, ki
bodo izdani za izvrševanje tega odloka.
7. P o s e b n i ' k r a j e v n i

prispevek

27. člen
Za napravo komunalnih, zdravstvenih, socialnih
in kulturnih objektov lahko vpele ljudski odbor
občine ali mestne občine na podlagi sklepa zboira
volile ev tistega kraja, mestne občine, oziromia ob
čine, posebni krajevni prispevek, in sicer zla posa
mezni kraj ali za vso občino oziromia mestno občino.
V
skleou zbora volivcev oziroma v odloku liuds^eaa odbora, s katerim se vpelje posebni krajev
ni prispevek, moraio biti1 določeni njegov namen,
celotni znesek, podlaga in stopnja.
IV.
Izračunavanje in plačevanje družbenega
prispevka in davkov, ki îih plačujejo gospodarska
podjetja in zadruge
28. člen
Gospodarska Podjetja in zadruge izračunavajo
in plačuiejo družbeni prispevek in davek od pre
sežka sklada z a olače po mesečnem’ obračunu plač,
ki so jih izplačala delavcem in uslužbencem.
Prometni davek in davek od posebnega do
bička izračunavajo in plačujejo gospodarska pod
jetja in zadruoe od doseženega prometa oziroma
posebnega dobička.
29. člen
Letni obračun (odmera) družbenega prispevka in
davkov se izvrši' z odločbo1 finančnega organa
okrajnega ljudskega odbora1
, v katerega območju
je gospodarsko podjetje oziroma zadruga.
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Zoper odločbo o letnem obračunu (odmeri) dru
žbenega prispevka in davkov je dovoljena pritož
ba na okrožni svet za finance v petnajstih dneh po
prejemu odločbe.
30. člen
Družbeni prispevek in davke pobira banka ozi
roma finančni organ okrajnega ljudskega odbora,
v katerega območju je podjetje oziroma zadruga.

akontacij po odmeri iz prejšnjega leta; to ne velja
za: davek od dediščin in daril.
V
izjemnih primerih je lahko akontacija višja ali
nižja, kakor je bil davek v prejšnjem letu.

31. člen
Oblastni organi imajo prvenstveno pravico pri
izterjavi družbenega prispevka, davkov, obresti »n
denarn.h kazni za davčne prekrške.

39. člen
O d davkov, ki niso plačani v predpisanem ro
ku, se plačajo obresti.

ev ek
h. socialnih
dski odbor
(lepa zbora
ziromla obzla posa
un o občino.
>dloku liudbni krajevjov namen,
žbenega
ospodarska

računavajo
ek od prer
ačunu plač,
lcem.
jbirtega d'oarska podta oziroma

irispevka in
ga organa
fa območju

ga.

38. člen
Redno in, prisilno izterjavo davkov opravlja fi
nančni organ okrajnega ljudskega odbora po svo
jih izvršilnih uslužbencih.

33. člen
Od družbenega prispevka in davov, ki niso pla
čani v predpisanem roku, se plačajo obresti.

40. člen
Oblastni organi imajo prvenstveno pravico pri
izterjanju davkov, obresti in denarnih kazni za dav
čne prekrške.
41. člen
Preplačilo davka se vračuna v plačilo, ki za
pade pozneje, ali pa se na zahtevo vrne davčnemu
zavezancu.

V.
Odmera in plačevanje davkov,
ki jih plačujejo fizične in zasebne pravne osebe

VI. Nadzorstvo nad plačevanjem družbenega
prispevka in davkov

34. člen
Prometni davek, dohodnino in davek od daril
odmerja finančni organ okrajnega ljudskega odbo
ra, v katerega območju ima davčni zavezanec pro
met oziroma svoje prebivališče (sedež), premože
nje ali kakšen dirug vir dohodkov.
Davek od dediščine odmeri finančni organ okrajnega ljudskega odbora:, v katerega območju je
imel svoje prebivališče zapustnik oziroma v ka
terega območju se vodi zapuščinski postopek, da
vek od dediščine iz tujine pa odmeri finančni organ
okrajnega ljudskega odbora, v katerega območju
ima svoje prebivališče dedič.
Za odmero posameznih vrst in oblik davka se
lahko: sestavijo pri finančnih organih davčne komi
sije, ki, jih voli in razvezuje ljudski odbor.

42. člen
Finančni organi nadzorujejo plačevanje druž
benega prispevka in davkov v mejah in na način,
kakor je to določeno s tern odlokom in s predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi.
Pri nadzorstvu nad gospodarskimi podjetji in
drugimi davčnimi zavezanci glede družbenega pri
spevka in davkov pregledujejo finančni organi, ali
sta promet in doseženi dohodek privilno izračuna
na, kolikšen je bil čisti dohodek in kako je bil raz
deljen, kako je bil porabljen tisti del dohodka^ ki
je bill namenjen za investicije in rezervne sklade
in aili sta bila družbeni pr ispevek in davek pravočasno plačana.

32. člen
Preplačila družbenega prispevka in davkov se
vračunajo v plačila, ki zapadejo pozneje, ali pa se
na zahtevo vrnejo podjetju oziroma zadrugi.
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35. člen
Davek se odmeri z odločbo finančnega organa
ali davčne komisije pri finančnem organu okraj
nega ljudskega odbora.
Zoper odločbo finančnega organa okrajnega
ljudskega odbora je dovoljena pritožba na okrožni
svet za finance v petnajstih dneh po prejemu od
ločbe. :
Svet za finance Istrskega okrožnega ljudskega
odbora lahko ustanovi komisijo za odločanje o pri
tožbah.
36. člen
Lokalno doklado in posebni krajevni prispevek
odmerja finančni organ ljudskega odbora, ki ju je
vpeljal.
Zoper odločbo o odmeri je dovoljena pritožba
na ljudski odbor v petnajstih dneh po prejemu od
ločbe.
37. člen
Davek se plača na podlagi odločbe o odmeri.
Do odločbe o odmeri se plačuje davek v obliki

43. člen
Pri nadzorstvu nad plačevanjem' družbenega pri
spevka in davkov imajo finančni: organi pravico
pregledati poslovne knjige gospodarskih podjetij
in drugih davčnh zavezancev, njihove poslovne in
pomožne prostore in tehnične naprave, obračune,
knjigovodstvene in druge listine finančne narave,
tako da lahko ugotovijo posamezne dohodke, ozi
roma celoten dohodek, promet oziroma vrednost
premoženja.
44. člen
Pravice iz 42. 'in 43. člena tega odloka imajo
finančni organi tudi pri nadzorstvu nad1 plačeva
njem: drugih javnih dohodkov.
45. člen
Pravna oseba in vsak posameznik mora dati
oblastnim finančnim organom podatke, ki So pod
laga za določitev družbenega prispevka ali davka
in podatke o družbenem: prispevku oziroma davku
druge pravne osebe ali posameznika, če je taka
dolžnost določena: v tern odloku ali v predpisih,
izdanih na njegovi podlagi.
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VIL Davčni prekrški
46. člen
Pravna oseba in vsak, kdor miora na podlagi
tega odloka ali na njegovi podlagi izdanih pred
pisov napovedati ali dali finančnim organom po
datke o svojem1družbenem prispevku oziroma dav
ku, ali o družbenem prispevku oziroma davku dru
ge pravne osebe ali posameznika, pa ne napove
ali ne da lakih podatkov v predpisanem roku, ali
pa ne ustreže naročilu finančnega organa, naj da
omenjene podatke,se kaznuje z denarno kaznijo
do 25.000 dinarjev, ali z določenim1odstotkom od
merjenega družbenega prispevka oziroma davka,
vendar največ do 25.000 dinarjev, v hujših pri
merih pa z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev.
47. člen
Pravna oseba in vsak, kdor prepreči upraviče
nemu finačnemu uslužbencu, da v zvezi z obra
čunom! družbenega prispevka oziroma davka ne
more pregledali njegovih poslovnih knjig in drugih
evidenc 1er poslovnih prostorov, se kaznuje z de
narno1kaznijo do 50.000 dinarjev.
48. člen
Za1prekršek iz 46. člena tega odloka se kaznu
jejo z denarno kaznijo1do 10.000 dinarjev ludi od
govorna uradna ali druga odgovorna oseba, ki je
storila prekršek, ko je delala v imenu pravne osebe.
Tako se kaznuje ludi odgovorna uradna oseba
ljudskega odbora, ki ne vplača v predpisanem ro
ku v določeni proračun dohodka, ki je bil plačan
v dobro lega proračuna.
VIII. Zastaranje
49. člen
Pravica obračunali družbeni prispevek in obra
čunali oziroma odmerili davek in pravica izreči
kazen za prekršek, zastara v petih letih po preteku
leta, za katero je bilo treba napravili obračun in
odmerili davek oziroma v katerem je bil storjen
prekršek.
Pravica izterjali družbeni prispevek in davek,
in pravica izterjali kazen za prekršek zastara v
petih letih po preteku tela, v katerem bi jih bilo
treba izterjati.
Pravica gospodarskih podjetij in drugih davčnih
zavezancev do povrnitve plačanih zneskov druž
benega prispevka davkov, obresti in denarnih kazni
zaradi prekrškov, ki jih ne bi bilo treba plačali,
zastara v petih letih po preteku leta, v katerem so
bili plačani.
50. člen
Zastaranje pravice, obračunali družbeni prispe
vek in obračunali oziroma odmerili davek 1er pra
vice izreči kazen za prekršek, se ustavi z vsakim
uradnimi dejanjemi pristojnega organa, ki meri na to,
da se obračuna družbeni prispevek oziroma da se
obračuna ali odmeri davek oziroma izda odločba
o prekršku.
Zastaranje pravice izterjali družbeni prispevek
in davek in pravice izterjali kazen za prekršek, se
ustavi z vsakim uradnim dejanjem pristojnega or

gana, ki meri na to, da se družbeni prispevek, davek
oziroma kazen izterjajo.
Zastaranje pravice dio povrnitve plačanega druž
benega prispevka, davka, obresti ali denarne kazni
za prekršek, ki jih gospodarsko podjetje oziromia
(davčni zavezanec nista bila dolžna plačati, se
ustavi z vsakim njunim dejanjem pri pristojnem; or
ganu, ki meri na lo, da se prispevek, davek, obresti
ali denarna kazen vrnejo.
51. člen
Pravnomočna odločba o obračunu družbenega
prispevka in o obračunu oziroma odmeri davka,
se lahko spremeni v treh letih po pravnomočnosti,
če se v obračunu oziroma odmeri ugotovi napaka,
ali če se pozneje zve za dejanske okoliščine ali
dokaze, ki preje niso bili znam, ki pa so pomembni
za izdajo pravilne odločbe.
Odločbo o obračunu oziroma odmeri spremeni
iz lastnega nagiba ali na zahtevo stranke organ,
ki je izdal odločbo na prvi stopnji. ,
IX, Prehodne in končne določbe
52. člen
Zadruge, ki svojega poslovanja nimajo urejenega
po gospodarskem računu, plačajo dohodnino, ki je
praviloma nižja od dohodnine ostalih zavezancev
davka na dohodek.
Zadrugam v smislu prednjega odstavka se do
hodnina za 1. 1951 odmeri smiselno po predpisih
lega odloka.
53. člen
Ko začne veljati ta odlok, nehajo veljati odlok
o davkih z dne 31. julija 1951 (Uradni list št. 7-41/51)
s spremembami, odlok o razdelitvi dobička, z dne
30. julija 1951 (Uradni list štev. 7-35/51); oba s po
znejšimi spremembami, in pa drugi, na njihovi pod
lagi izdani predpisi, ki so v nasprotju s terna odlo
koma1
.
Odlok o dlavku na dohodek (dohodnini), odlok
o davku na dediščine in darila, odlok Izvršilnega
odbora o prometu z alkoholnimi pijačami, odredba
o davku od prometa proizvodov in storitev z z a 
časno tarifo k tej odredbi in predpisi o posebnem
krajevnem prispevku ostanejo v veljavi, dokler ne
izda Istrski okrožni ljudski odbor oziroma njegov
Izvršilni odbor ustrezajočih novih predpisov.
54. člen
Za izvršitev tega odloka ima Izvršilni odbor
Istrskega okrožnega ljudskega odbora pravico iz
dati:
a) predpise o družbenem prispevku in o njegovi
uporabi za investicije, ki jih določa družbeni plan;
b) predpise O1davčnih oprostitvah, davčnih olaj
šavah in davčnih odpisih;
c) tarifo prometnega davka;
d) predpise o davku od posebnega dobička, o
daivku od presežka sklada za plače, o dohodnini,
o davku od dediščin in daril, o lokalni dokladi in
pa o davčnih stopnjah;
e} predpise o ugotavljanju katastrskega čistega
dohodka;
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k, davek

f) predpise o prisilni izterjavi družbenega pri
spevka in davkov in o stroških prisilne izterjave;
g) predpise o obrestni meri za nepravočasno
plačani družbeni prispevek in davek;
h) predpise o posebnem krajevnem prispevku.
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55. člen
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora lahko na predlog okrožnega sveta za fi
nance posamezna gospodarska podjetja deloma
ali popolnoma oprosti od prometnega davka.
Način obračunavanja in roke za plačevanje
družbenega prispevka, davkov, doklad in drugih
dohodkov predpisuje Izvršilni odbor Istrskega
okrožnega ljudskega odbora. Glede plačevanja
akontacij dohodnine lahko prenese to pravico na
Svet za finance Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.
1
i
Svet za finance Istrskega okrožnega ljudskega
odbora lahko odloči, da, sam sestavlja letne obra
čune družbenega prispevka in davka posameznim
podjetjem.
56. člen
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora lahko izda potrebne predpise, da se pre
preči dvojno obdavčenje, zavaruje načelo vzajem
nosti pravnega' varstva in pravne pomoči, kakor
tudi da se uporabijo retorzivni ukrepi.
57. člen
Ta odlok velja od 1. januarja 1952.
iKoper dne 11. aprila 1952.
Tajnik:
Petar Kraljević 1. r.

Predsednik:
Ernest Vatovec 1. r.

20.
Na podlagi ukaza Komandanta Odreda JLA na
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odtokom
Poverjeništva PN OO za Slovensko Primorje in O b
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, iz
daja Istrski okrožni ljudski odbor
ODLOK
O PRORAČUNIH
I. Temeljne določbe

odbor
:o izegovi
plan;
olajka, o
dnini,
idi in
stega

1. člen
Proračun Istrskega okrožja, proračuni okrajev
ter proračuni mestnih občin in občin določijo trste
dohodke in razdelijo tista denarna sredstva, ki so
z družbenimi plani namenjena za izpolnjevanje na
log javnih organov in zavodov, za druge družbene
sklade in za potrebe gospodarstva.
Vsak proračun se izda za eno koledarsko leto
in velja za to leto (proračunasko leto).
2. člen
Proračun sprejme pristojno predstavniško telo,
tako kakor določa ta odlok.
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Istrsko okrožje, okraji, mestne občine in občine
samostojno, razvrstijo v svojih proračunih vse do
hodke, ki jim gredo po odloku.
3. člen
Vsi dohodki morajo biti razvrščeni v proračunu
in izkazani po virih, iz katerih potekajo.
Vsi izdatki morajo biti razvrščeni v proračunu
in izravnani z dohodki.
Če se med proračunskim letom izdajo predpisi,
s katerimi se zmanjšajo dohodki ali povečajo iz
datki1
, določeni s proračunom, je treba s temi pred
pisi poskrbeti tudi za vire dohodkov, s katerimi se
proračun izravna.
II. Vsebina proračuna
4. člen
Proračun Istrskega okrožja (okrožni proračun)
določi, kateri dohodki se morajo zbrati v prid Istr
skega okrožja in kako se razdelijo mjed okrožne
organe in zavode za izpolnitev njihovih nalog in
za potrebe gospodarstva in drugih družbenih de
lavnosti, ki se financirajo iz okrožnega proračuna.
Okrožni proračun lahko določi potrebne dota
cije posameznim okrajem.
Okrožni proračun lahko določi sredstva za iz
polnitev obveznosti Istrskega okrožja iz posojil in
mednarodnih pogodb.
5. člen
Proračuni okrajev, mestnih občin in občin do
točijo, kateri dohodki se morajo zbirati v njihov
prid in kako se razdelijo med njihove organe m
zavode za izpolnitev njihovih nalog in za potrebe
gospodarstva in drugih družbenih delavnosti, ki se
financirajo iz, proračunov posameznih upravnih te
ritorialnih enot.
Okrajni ljudski odbor dotoči s svojim proraču
nom potrebne dotacije za mestne občine in občine
na svojem območju.
6. člen
S proračunom se določijo za gospodarstvo tista
sredstva, ki so potrebna za obvezne investicije iz
družbenega plana, in tudi sredstva, ki so potrebna
za kritje priznanih izgub, če gospodarska organi
zacija za to nima zadostnih sredstev.
7. člen
Vsak proračun ima proračunski rezervni sklad.
V okrožni proračun pride tudi rezervni sklad
okrožnega družbenega plana.
Zakaj so proračunski rezervni skladi namenjeni
in kako se uporabljajo, predpiše Izvršilni odbor
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
8. člen
V proračunu se lahko dotočijo sredstva za pod
piranje zadružnih in družbenih organizacij.
Pristojni organi ljudskih odborov imajo pravico
nadzorovati porabo teh sredstev.
III. Proračunski dohodki in njihova razdelitev
9. člen
Redni viri proračunskih dohodkov so:
a) družbeni prispevek;
b) prometni davek;
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c) davek od posebnega dobička;
dJ davek od presežka sklada zai plače;
e) dohodnina;
f) davek od dediščin in daril;
g) lokalna doklada;
h) posebni krajevni prispevek;
i) takse in
j] dohodki uradov in zavodov.
Novi redni viri proračunskih dohodkov se smejo
vpeljati samo z odlokom Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.
Viri proračunskih dohodkov so lahko tudi po
sojila, dotacije in drugi, na odlok oprti dohodki.
10. člen
Družbeni prispevek, ki ga plačajo gospodarske
organizacije, gre kot dohodek v okrožni proračun
in v proračun okraja, mestne občine oziroma- občine.
Družbeni prispevek gre kot dohodek v prora
čun okraja in tiste mestne občine oziroma občine,
kjer ima gospodarska organizaciija svoje gospodar
ske in poslovne enote, ki so dolžne piacevate ta
prispevek.
11. člen
Kolikšen odstotek družbenega prispevka gre
kot dohodek v okrožni proračun in v proračun
okrajev, določi okrožni družbeni plan, kolikšen od
stotek pripada mestnim občinam, pa določi, okraj
ni družbeni plan.
12. člen
Prometni davek, davek od posebnega dobička
in davek od presežka sklada za plače gredo kot
dohodki v okrožni proračun.
Z okrožnim proračunom se lahko z odstotkom
določeni del teh dohodkov prepusti okraju.
13. člen
Dohodnina gre kot dohodek v okrajni proračun.
Okrajni družbeni plan lahko določi, da gre
mestnim občinami in občinam del dohodnine, ki se
določi z odstotkom.
Dohodnina gre kot dohodek v proračun tistega
okraja, kjer ima davčni zavezanec prebivališče
(sedež), premoženje ali drug vir dohodkov.
Kolikšen odstotek dohodnine gre mestnimi ob
činam in občinam, določi družbeni plan okraja.
14. člen
Dohodek od lokalne doklade gre v proračune
okraja, mestne občine in občine.
Občine se finansirajo praviloma iz lokalne do
klade.
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora izda natančnejše predpise o najvišji stopnji
in razdelitvi lokalne doklade.
15. člen
Davek od dediščin in daril gre kot dohodek v
proračune okraja, mestne občine in občine. Druž
beni plan okraja določi, kolikšen odstotek davka
od dediščin in daril pripada okraju, mestnim ob
činam in občinam.
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16. člen
Posebi krajevni prispevek gre v proračun tiste
mestne občine oziroma občine, ki ga je razpisala.
O tem', kako naj se uporabijo sredstva poseb
nega krajevnega prispevka, se sprejme poseben do
datni proračun.
17. člen
Takse gredo kot dohodek v okrožni proračun ter
v proračune okraja, mestne občine in občine
Kolikšen odstotek dohodka od taks gre okrožju
in okrajem, določi okrožni proračun, kolikšen od
stotek 'gre mestnim občinam in občinam pa dolo
či okrajni proračun
18. člen
Dohodki uradov in zavodov gredo v tisti prora
čun, iz katerega se ti uradi in zavodi financirajo.
19. člen
Posojila, ki se javno podpisujejo, sme razpiso
vati samo Istrski okrožni ljudski odbor.
O najetju posojil v tujini odloča Istrski okrožni
ljudski odbor.
Sredstva iz posojil, razpisanih v okrožju in iz
posojil, najetih v tujini, gredo v okrožni proračun.
20. člen
Presežek dohodkov nad izdatki, ki ga dosežejo
mled proračunskimi letom okrožje, okraji, mestne
občine in občine, postavijo kot presežek vsak v
svoj proračun za prihodnje leto.
21. člen
Posebni skladi se smejo ustanavljati samo z od
lokom Istrskega okrožnega ljudskega odbora. S
temi predpisi se določi tudi narnen teh skladov.
IV. Sestava in sprejetje proračuna
22. člen
!
Proračun ima splošni in posebni del.
Splošni del obsega finančne določbe in določbe
o ukrepih za izvrševanje proračuna.
Posebni del obsega plan dohodkov po vrstah,
predračune dohodkov in izdatkov posameznih or
ganov in zavodov, rezervni sklad, obveznosti in
dotacije.
23. člen
Predračuni dohodkov in izdatkov zavodov s sa
mostojnimi financiranjem so kot posebne priloge
sestavni deli proračuna.
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora izda predpise o zavodih s samostojnim fi
nanciranjem.
24. člen
Dohodki so razvrščeni po delih, razdelkih, od
stavkih (partijah) in postavkah (pozicijah).
Izdatki so razvrščeni po delih, razdelkih, poglav
jih, odstavkih (partijah) in postavkah (pozicijah).
25. člen
Okrožni proračun sprejme po predlogu svojega
Izvršilnega odbora Istrski okrožni ljudski odbor z
odlokom.
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Proračune ostalih teritorialnih upravnih enot
sprejme ljudski odbor z odlokom.
Obenem s proračunom se potrdijo tudi njegove
priloge.
26. člen
Proračun se sprejme pred začetkom1leta, za ka
tero naj velja.
Če proračun ne bi bil pravočasno sprejet, se za
časno opravlja financiranje v skladu s proračunom
prejšjega leta in po njegovih splošnih določbah,
vendar največ za tri mesece.
Odločitev o začasnem financiranju izda pristojni
ljudski odbor.
V. Izvrševanje proračuna

13 .
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27. člen
Proračun se izvršuje tako, da se uporabljajo
sredstva po njihovem namenu in v mejah proračuna
in da se pobirajo dohodki v mejah in na način,
kakor določa odlok.
Vsako proračunsko izplačilo in vplačilo se mora
opirati na zakonite predpise in mora biti posamez
no izkazano z listinami.

[Z

28. člen
Proračun se izvršuje po četrtletnih, če je treba
pa tudi po mesečnih proračunskih načrtih dohod
kov in izdatkov.
Te načrte izdaja odredbodajalec, ki izvršuje pro
račun.
29. člen
Proračun izyrsuje odredbodajalec.
Odredbodiajalec za izvrševanje okrožnega pro
računa sta' predsednik Izvršilnega odbora in pred
sednik Sveta za finance skupaj, za izvrševanje
okrajnega proračuna predsednik ljudskega odbora
in predsednik sveta za gospodarstvo skupaj, za iz
vrševanje proračuna mestne obč ne oziroma obči
ne pa 'predsednik ljudskega odbora.
Odredbodajatec okrožnega! proračuna izvršuje
proračun po tajniku sveta za finance, odredboda
jalec okrajnega proračuna po načelniku oddelka
zia finance pri svetu zal gospodarstvo, odredboda
jalec za izvrševanje proračuna mestne občine ozi
roma občine pa izvršuje ta ororačun sami.
Odredbodajalec za izvrševanje proračuna je
odgovoren za izvršitev proračuna v celoti.
30. člen
Odredbodaialec za izvrševanje proračuna do
hodkov in izdatkov organov in zavodov ljudskih
odborov je tisti, ki načeluje organu ali zavodu.
Ta odredbodajalec sme posamezne pravice, ki
se nanašajo na predračun dohodkov in izdatkov,
prenesti na oomožnega odredbodajalca.
Odredbodaialec za izvrševanje predračuna do
hodkov in izdatkov je odgovoren za izvršitev pred
računa v celoti.
31. čleft
S predračunskimi denarnimi sredstvi razpolaga
računodajalec po odredbodajalčevem nalogu.
Računodajalec je za svoje delo odgovoren od
redbodajalcu in pristojnemu finančnemu organu.
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Računodajalec sme izplačati samo to, kar ima
zakonito podlago.
Če misli računodajalec, da nalog ni zakonit,
mora zahtevati za takšno plačilo poseben pismeni
nalog in to sporočiti prisiojnemlu finančnemu or
ganu.
V
tem primeru sme pristojni finančni organ pre
povedati naloženo izplačilo. O sporu med odredbo
dajalcem. in finančnim1 organom odloči računska
komisija.
32. člen
Namen in višina sredstev, ki so določena v pro
računu, se spremenita s prenosom (virmanom), če
terja to posebna potreba.
Prenos (virman) sme napraviti:
med proračunskimi deli'in razdelki — odredbo
dajalec, ki izvršuje proračun;
med proračunskimi poglavji — predsednik ljud
skega odbora v sporazumu s finančnim; organom;
med odstavki (partijami) enega proračunskega
poglavja in međ postavkami (pozicijami) enega od
stavka (partije) v predračunu dohodkov in izdatkov
— odredbodajalec, ki izvršuje predračun dohodkov
in izdatkov.
Ne sme se napraviti prenos (virman) med sred
stvi, ki so namenjena za osebne izdatke, in sred
stvi1
. ki so namenjena za stvarne izdatke.
O prenosu (virmanu) odloči odredbodajalec s
posebno odločbo.
33. člen
Če zaradi neenakega dotekanja dohodkov v razmCriu z izdatki zmanjka blagajniške gotovine za
plačilo proračunskih izdatkov, se sme najeti pri kre
ditnem zavodu kratkoročno posojilo.
To1posojilo mora biti vrnjeno do konca prora
čunskega leta.
Natančnejše predpise o tem, ob kakšnih poooiih in kako se najemaio taka kratkoročna posojila,
izda Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora.
34. člen
Knjigovodstvo o izvrševanju proračuna vodi fi
nančni organ, o izvrševanju predračuna pa organ,
ki ima predračun.
blagajniško poslovanje, ki se nanaša na izvrše
vanje proračuna, opravlja Istrska banka.
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora lahko predpiše, da vodi ta banka knjigovod
stvo o izvrševanju proračuna.
VI. Nadzorstvo nad izvrševanjem proračuna
35. člen
Nadzorstvo nad tem, ali se proračunska sredstva
uporabliajo! v mejah in za namene, ki so določeni
s proračunom in tudi pregled finančnega poslova
nja organov in zavodov opravljajo finančni organi.
Finančni organi nadzorujejo uporabo proračun
skih sredstev tako, da preizkušajo, za kaj so bila
izplačila po predračunih posameznih organov in za
vodov dejansko namenjena in ali so bila zakonita
ter kako se uporabljajo dotacije, ki so bile dane
gospodarstvu,

STRAN 34

LETO VT. - ST. 4

36. člen
Finančni organi imajo pravico preizkušati knji
govodske in druge listine organov in zavodov, ka
dar nadzorujejo uporabo proračunskih sredstev.

nega izvršilnega odbora začasno prepovedati, da
se del nekaterih proračunskih sredstev in sredstev
obstoječih skladov ne sme, porabiti.

37. člen
Finančni organ z odločbo prepove izplačilo iz
proračuna posameznega organa ali zavoda, če ugo.tovi, da je izplačilo nezakonito zaukazano in da na
sprotuje svojemu namenu.
Finančni organ prepove izplačilo dotacije, če
ugotovi, da je izplačilo zaukazano nezakonito ali za
namen, za katerega dotacija ni bila dana. V takem
primeru lahko uporabi še druge ukrepe, ki so do
ločeni z odloki in s predpisi, izdanimi na podlagi
odlokov.
O sporu med odredbodajalcem in finančnim or
ganom odloči računska komisija.

44. člen
Vsak odredbodajalec za izvrševanje predračuna
dohodkov in (izdatkov mora sestaviti sklepni račun
o doseženih dohodkih in o uporabi proračunskih
sredstev.
Odredbodajalci za izvrševanje predračuna do
hodkov in izdatkov zavodov s samostojnim financi
ranjem in odredbodajalci za posebne sklade sesta
vijo sklepni račun o svojem finačnem poslovanju.

38. člen
Banka, pri kateri se izvršuje proračun, lahko
zadrži izplačilo, ki gre v breme predračuna organa
ali zavoda;, če misli, da je nezakonito, vendar pa
mora v tem, primeru brez odlašanja zahtevah od
pristojnega finančnega organa, da odloči o zadr
žanju izplačila.
Če pristojni finančni organ v osmih dneh potem,
ko je bilo izplačilo zadržano, ne izda nobene od
ločbe, moira banka izvršiti začasno zadržano iz
plačilo'.
39. člen
Kdaj je nezakonita uporaba proračunskih sred
stev finančni prekršek, predpiše Izvrš'lni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.
*’

40. člen
Odredbodajni finančni organi, ki so pristojni za
nadzorovanje po tem odtoku, so:
Za okrožni proračun Svet za finance Istrskega
okrožnega ljudskega odbora, za proračun okrajev
svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora,
za proračun mestnih občin in občin pa predsedn k
ljudskega odbora mestne občine oziroma občine.
41. člen
Splošno nadzorstvo nad izvrševanjem vseh pro
računov ima okrožni svet za finance, okrajm svet
za gospodarstvo pa nad izvrševanjem proračunov
mestnih občin in občin na svojem območju.
42. člen
Poročilo o gibanju okrožnih in okrajnih prora
čunskih dohodkov in izdatkov podasta pristojnemu
ljudskemu odboru predsednik tega ljudskega odbora
in predsednik sveta za finance oziroma za gospo
darstvo. poročilo o gibanju proračunskih dohodkov
in izdatkov mestne občine oziroma občine pa pred
sednik ljudskega odbora mestne občine oziroma
občine.
43. člen
Če grozi nevarnost, da bi prišlo do resnejših mo
tenj v razmerju med blagovnim in denarnim skla
dom, ali nevarnost za temeljne investicije, sme iz
jemoma okrožni ljudski odbor po predlogu okrož

VII. Sklepni račun

45. člen
O celotni izvršitvi vsakega proračuna se sestavi
sklepni račun.
Sklepni račun o izvršitvi proračuna na podlagi
sklepnih računov o izvršitvi predračunov dohodkov
in izdatkov 'in računov o porabi druaih proračunskih
sredstev, sestavi Svet za finance Istrskega okrož
nega ljudskega odbora, svet za gospodarstvo okraj
nega ljudskega odbora oziroma predsednik 'ljud
ske qa odbora mestne občine oziroma občine.
Sklepni račun o izvršitvi proračuna ima kot pri
logo sklepne račune zavodov s samostojnim financi
ranjem in sklepne račune posebnih skladov.
Sklepni račun o izvršitvi proračuna s prilogami
predloži Svet za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora!, svet za gospodarstvo okrajnega
odboirai mestne občine oziroma občine ipo računski
komisiji najpozneje enoi leto po izvršitvi proračuna
ljudskemu odboru, da ga obravnava.
Sklepni račun se potrdi z odlokom.
VIII. Prehodile in končne določbe
46. člen
Dokler se ne formirajo računske komisije, odloči
v sporu med odredbodajalcem in finančnim orga
nom {31. in 37. člen predsednik ljudskega odbora,
sklepni račun pa predloži ljudskemu odboru (45.
člen) predsednik Sveta za finance Istrskega okr ož
jega ljudskega odbora, predsednik sveta za go
spodarstvo okrainega ljudskega odbora, predsedp:k ljudskega odbora mestne občine oziroma ob
čine.
47. člen
Veljati preneha odlok o sestavi in izvajanju pro
računa z dne 3. februarja 1951 (Uradni list štev.
2-5/51) in drugi na njegovi podlagi izdani predpisi,
ki nasprotujejo temu odloku.
48. člen
Do sprejetja proračuna za leito 1952 se bodo pro
računske potrebe v Istrskem okrožiu začasno finan
cirale po trimesečnih planih dohodkov m izdatkov.
Tak plan odobri za Istrsko okrožje Izvršilni odbor
Istrskega okrožnega ljudskega odbora, za okraje,
mestne občine in obŠne p a njihovi ljudski odbori,
vendar največ do konca drugega' četrtletja.
Tromesečni plani začasnega financiranja v smi
slu prednjega odstavka bodo vključeni kol sestavni
del v proračune za leto 1952,
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49. člen
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora izda po predlogu svojega finančnega organa
predpise za uporabo določb tega odloka glede s e 
stave proračuna in sklepnega računa ter glede iz
vrševanja proračuna in nadlzorsfva nad njim.
50. člen
Ta odlok velja od 1. januarja 1952 dalje.
Koper, dne 11. aprila 1952.
Tajnik:
Peter Kraljevič 1. r.

Predsednik:
Ernesl Vatovec 1. r.

21 .

Na podlagi ukaza komandanta Odreda JLA na
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom
Poverjeništva P N O O za Slovensko Primorje m
Oblastnega NO za Istro' z dne 20. februarja 1947,
izdaja Istrski1 okrožni ljudski odbor
\

--

ODLOK
O' IZVRŠITVI KAZNI, VARNOSTNIH UKREPOV IN
VZGOJNIH POBOLJŠEVALNIH UKREPOV
Prvi

del

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Proti tistim, ki so obsojeni za storjena kazniva
dejanja, se izvršijo samo tiste kazni, varnostni ukre
pi in vzgojni poboljševalni ukrepi, ki so predpisani
v odloku Istrskega okrožnega ljudskega odbora in
izrečeni v sodni odločbi.
Sodna odločba se izvrši le takrat, če postane
pravnomočna in če za njeno izvršitev po veljavnih
predpisih ni ovir.
2. člen
Z izvršitvijo kazni, varnostnega ukrepa ali vzgoinecsa poboljševalega ukrepa se obsojencu vzamejo
ali oirJejijo samb tiste pravice, ki jih obsega pred
pisana kazen oziroma ukrep, in sicer na način in
ob pogojih, kakor določata sodna odločba in ta
odlok.
Namen in način izvršitve kazni oziromia ukrepov
ne sme biti, 'da bi se obsojencu povzročalo telesno
trpljenje ali žalilo njegovo človeško dostojanstvo.
3. člen
Kazen strogega zapora in kazen zapora izvršu
jejo organi notranjih zadev.
Kazen omejitve državljanskih pravic in kazen
prepovedi opravljanja poklica i/vršuie ljudski od
bor okraja, mestne občine oziroma občine.
4. člen
Kazen zaplembe premoženja in denarno kazen
izvršuje okrajno sodišče.
5. člen
Varnostne 'ukrepe izvršujejo ustanove ljudskega
zdravstva, sodišča in organi notranjih zadev.
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6. člen
Vzgojne poboljševalne ukrepe izvršujejo usta
nove socialnega skrbstva, prosvete im notranjih
zadev.
7. člen
Vse kazni, razen denarne kazni, se izvršujejo
na stroške oblasti.
8. člen
Pristojni javni organ se mora lotiti izvršitve kaz
ni, varnostnega ukrepa ali vzgojnega poboljševal
nega ukrepa v treh dneh po prejemu pravnomočne
sodne odločbe, razen če odlok Istrskega okrož
nega ljudskega odbora predpisuje drugače ali če
je v sodni odločbi določen kakšen drug rok za
izvršitev.
9. člen
Kazen strogega zapora in zapora se izvršuje
v kazenskem poboljševalnem zavodu.
Kazenski poboljševalni zavodi so kazenski po
boljševalni domovi, varnostni domi za obsojene po
rodnice in zapori.
!

10. člen
Strogi zapor in zapor nad šest mesecev presta
jajo obsojenci v kazenskih poboljševalnih domo
vih.
Kazen zapora, ki ni daljša kot šest mesecev,
prestajajo obsojenci v zaporih. V zaporih presta
jajo tudi kazen strogega zapora tisti, ki so obso
jeni na to vrsto kazniv če ostanek kazni po všfetju
ipripora ali preizl.ovalnega zapora ni daljša kot
šest mesecev.
Posamezni obsojenci lahko prestajajo strogi
zapor ali zapor tudi v posebnem, za to določenem
domu.
11. člen
Noseče ženske prestajajo tri' mesece pred' po
rodom pa do dopolnjenega! prvega leta otrokove
starosti strogi zapor in zapor v varnostnem domu
za obsojene n orodni ce.
Mladoletniki, obsojeni na strogi zapor ali pa na
zapor nad tri mesece, prestajajo kazen v kazen
skem poboljševalnem domiu za mladoletnike.
Obsojenci., ki bolehajo za hudo kronično bolezmio, prestajajo strogi zaoor v zdravstvenem ka
zenskem poboljševalnem1domu.
12. člen
Kazenski poboljševalni domi vodi upravnik.
On vodi vse vrste opravil v zavodu in mora
poskrbeti, da se kazni izvršujejo in da se v zavodu
v celoti izpolnjuje ta odlok im drugi pravni predpisi.
Upravnik je za svoje delo odgovoren poverje
niku za notranje zadeve Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.
13. člen
Zapore vodi predsednik' sveta za notranje za
deve okrajnega ljudskega odbora sam; pri večjih
zaporih ima za to upravnika zapora.
Zapori so za območje okrajev.
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14. člen
Kazenski poboljševalni zavodi imajo paznike.
Pazniško službo vodi poveljnik po zapovedih in
pod nadzorstvom upravnika kazenskega poboljše
valnega doma, oziirolma poverjenika za notranje
zadeve okrajnega ljudskega odbora.
Natančnejše določbe o ureditvi patzniške službe,
o oborožitvi paznikov, o njihovih pravicah in dolž
nostih, o prejemkih, o disciplinski odgovornosti in
o uniformi, predpiše poverjenik za notranje zadeve
Istrskega okrožnega' ljudskega odbora.
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kazenskih poboljševalnih domlov se mora opraviti
najmanj trikrat na leto.
21. člen
Kazenske poboljševalne zavode) sme obiskati
in pregledati samb, kdor ima za to dovoljenje Po
verjeništva za notranje zadeve Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.
Drugi

del

IZVRŠITEV KAZNI

I. Poglavje
15. člen
V
kazenskih poboljševalnih zavodih je urejena I z v r š e v a n j e k a z n i s t r o g e g a z a p o r a
zdravstvena oskrba obsojencev.
in z a p o r a
Če za zdravljenje posameznih bolezni v kazen
skem poboljševalnem1zavodu ni pogojev, se obso 1. Začetek izvrševanja kazni in oddaja obsojencev
v kazenske poboljševalne zavode
jenec, ki zboli za tako boleznijo', pošlje v splošen
zdravstveni zavod’.
22. člen
16. člen
Voditelji za posamezne1vrste opravil v kazenSkeml poboljševalnem! zavodu, vzgojitelji, pazniki
in drugi uslužbenci zavoda, opravljajo svojo službo
tako, kakor je določeno v tem odloku in druoih
pravnih predpisih in po navodilih upravnika zavoda.
Za svoje delo' so vsi uslužbenci zavoda odgo
vorni upravniku.

Izvrševanje kazni strogega zapora in zapora se
začne tisti dan, ko se obsojenec zglasi v kazen
skem poboJjševalmeiml zavodu, kamor je napoten
na 'Prestajanje kazni.
Če je obsojenec s silo pripeljan na prestajanje
kazni, se začne izvrševanje kazni tisti dan, ko se
mu vzame prostost zaradi oddaje v kazenski po
boljševalni zavod.

23. člen
Razvrstitev, po kateri se obsojenci oddajajo v
posamezne kazenske poboljševalne zavode, določi
poverjenik za notranje zadeve Istrskega okrožnega
ljudskega odbora.
Po tej razvrstitvi pošlie obsojenca v kazenski
poboljševalni zavod predsednik sveta za notranje
zadeve okrajnega ljudskega odbora, v katerega
območju ima obsojenec stalno prebivališče; če pa
obsojenec nima stalnega prebivališča, ga pošilje
v zavod predsednik sveta za notramie zadeve ti
ste na okrajnega ljudskega odbora, v katerega ob
močju obsojenec začasno prebiva. Če jel obsoje
nec v preiskovalnem! zaporu, ga pošlje v kazenski
poboljševalni zavod predsednik sveta za notramie
18. člen
zadeve tisteoa okrajnega ljudskega odbora, v kaKazenski poboljševalni dom: ima posvetovalni ' terena obmOčiu je zapor.
če je obsojenec na begu ali se skriva, se izda
odbor, v katerem so poleg upravnika njegovi po
močniki, vodja vzgojiteljskega zbora, zdravnik im tiralica.
Oraan notranjih zadev, ki pošlje obsojenca v
poveljnik paznikov.
Upravnik kazenskega poboljševalnega doma se kazenski poboljševalni zavod, mora hkrati poslati
mora posvetovati s posvetovalnim odborom o vseh tia tudi overjen prepis pravndmočne sodbe, ki se
pomembnejših vprašanjih, ki so v zvezi z vodstvom tiče obsojenca.
kazenskega poboljševalnega doma.
24. člen
19. člen
Obsojencu, ki ni v priporu ali v preiskovalnem
zaporu, pa je huje bolan, se sme nastop kazni na
Nadzorstvo nad kazenskimi' poboljševalnimi za
vodi in skrb za razmere v njih ima poverjenik za njegovo prošnjo odložiti, dokler ne ozdravi. Prav
tako se sme odložiti obsojencu nastop kazni, če
notranje zadeve Istrskega okrožnega ljudskega od
kdo
umlre v obsojenčevi družbi, ali če mora do
bora.
končati neodložljiva poljska ali druga dela, kadar
20. člen
nima druge delovne sile, vendar največ za dva me
Za nadzorstvo nad razmerami v kazenskih po seca od takrat, ko je bil poklican, naj nastopi ka
zen. Če gre za obsojenko, ki je noseča, se nastop
boljševalnih in vzgojnih poboljševalnih zavodih
opravlja poverjenik za notranje zadeve Istrskega kazni odloži, kadar je tri mesece pred porodom,
pa vse do takrat, dokler otrok ne dopolni osmih
okrožnega ljudskega odbora od časa do časa in
špekcijo s posebnimi' uslužbenci. Splošen pregled mesecev starosti. Če obsojenka doji svojega otro*

17. člen
Kazenskii poboljševalni' zavodi imajo svoj hišni
red.
Hišni red obsega zlasti določbe o sprejemanju
obsojencev ;in njihovi razvrstitvi v skupine, o izpol
njevanju delovne dolžnosti obsojencev, o njihovem
obnašanju med prestajanjem katzni1
, o zdravstvenih
ukrepih, o hrani obsojencev in njihovi obleki, o pre
vzgoji. O' dorvsovanju in dobivaniu paketov in obi
skov, o disciplini in pa o odpuščanju obsojencev
iz kazenskega poboljševalnega zavoda.
Ptravilnik o hišnem redu predpiše poverjenik za
notranje zadeve Istrskega okrožnega ljudskega
odbora.
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ka, se ji sme na podlagi zdravniškega mnenja na
stop kazni odložiti dotlej, dokler otrok ne dopolni
dvanajst mesecev.
O prošnji za odložitev kazni odloča predsednik
Sveta za notranje zadeve, ki je pristojen za oddajo
obsojenca na prestajanje kazni. Zopeir io odločbo
je v osmih dlneh po sprejemu dovoljena pritožba na
drugemu, ki ga je po veljavnih predpisih dolžan
nance Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

obutev, perilo in posteljnino. Tisti, ki prestajajo ka
zen v zaporih, dobivajo brezplačno hrano in po
steljnino, po potrebi pa tudi obleko, perilo in obutev.
Obsojenci dobijo hrano po razpredelnicah za
prehrano.
Razpredelnice za prehrano' in natančnejše do
ločbe o obleki obutvi, perilu in posteljnini, predpiše
poverjenik za notranje zadeve Istrskega okrožnega
ljudskega odbora.

Do odločitve o pritožbi se nastop kazni odloži.

31. člen
Obsojenec ima pravico do plačila za delo-, s ka
terim doseže storitev, ki je za tisto vrsto dela pred
pisana.
Za nadurno delo, ki se ne opravlja kot disci
plinska kazen, in za višjo storitev, kot je predpisana,
gre obsojencu plačilo po splošnih predpisih o pla
čah za tisto vrsto dela.
Obsojencu, ki se pri delu izkaže, se smejo dati
posebne nagrade.
Za obsojence, ki se izkažejo pri delu s tem, da
presežejo predpisano storitev, ali kot racionalizalorji, novatorji ali iznajditelji, se lahko v hišnem
redu določijo posebne ugodnosti, ki pa se morajo
skladati z namenom kazni.

2. Način presiajanja kazni
pora
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25. člen
Ob vstopu v kazenski poboljševalni zavod se
ugotovi obsojenčeva identiteta, nato pa se zdrav
niško pregleda in se mu vzamejo stvari, ki jih po
hišnem redu ne sme imeti pri sebi, dokler prestaja
kazen.
26. člen •
Moški in ženske prestajajo kazen v ločenih ka
zenskih poboljševalnih zavodih, ali pa v istem za
vodu, vendar ločeni drugi od drugih.
Osebe, ki so v priporu ali v preiskovalnem za
poru, morajo biti popolnoma ločene od obsojencev,
ki prestajajo kazen v zaporih.
27. člen
V kazenskih poboljševalnih zavodih prestajajo
obsojenci kazen skupaj, vendar pa razvrščeni v
skupine, ki so med seboj ločene. Merilo za razvr
stitev v skupine so osebne lastnosti, obsojencev,
njihovo življenje in obnašanje pred obsodbo in med
prestajanjem kazni in pa okoliščine, ali se dajo
ukrepi za prevzgojo skupaj uporabiti, pri več ob
sojencih.
Obsojenci, ki so znani alkoholiki, se denejo v
poseben oddelek, kjer se zdravijo.
28. člen
Obsojenec, ki je obsojen na strogi zapor ali za
por, se sme izjemamo dali v samico, če se po nje
govih osebnih lastnostih ali iz njegovega obnaša
nja vidi, da je nevaren za druge obsojence, ali za
njihovo prevzgojo.
V samico sme biti obsojenec dan takoj v zar
četku ali pa med prestajanjem kazni. V samici sme
prestati eno četrtino kazni, vendar pa ne več kot
tri leta.
V samico se ne sime dati tisti, ki njegovo teles
no al; duševno stanje po mnenju zdravnika v domu
ne dovoljuje, da bi bil ločen od drugih obsojencev.
O oddaji v samico odloča okrožni poverjenik za
notranje zadeve.
29. člen
Dokler so obsojenci v samici, morajo biti ločeni
od drugih tudi pri sprehodu in pri pouku.
Obsojenca, ki je v samici, morajo ta čas naj
manj enkrat na teden obiskati upravnik doma ali
njegov pomočnik, zdravnik in vzgojitelj.
3. Pravice in dolžnosti obsojencev
30. člen
Tisti, ki prestajajo kazen v kazenskih poboljše
valnih domovih, imajo brezplačno hrano, obleko,

32. člen
Najmanj eno tretjino zaslužka, k| ga obsojenec
dobi za svoje delo, spravi vodstvo kazenskega po
boljševalnega zavoda Kot njegov prihranek, ki se
mu izroči takrat, ko se izpusti.
Tretjino zaslužka 'ima obsojenec pravico pora
biti; za osebne potrebe po pravilih hišnega reda.
Ostanek zaslužka in vse tisto, kar ne porabi
zase, sme obsojenec poslati svoji družini ali komu
drugemu, ki ga je po veljavnih predpisih dolžan
preživljati; če p a nima družine, lahko določi, da se
mu ta denar spravi kot prihranek. Na ta del za
služka lahko osebe, ki jih je obsojenec dolžan po
veljavnih predpisih preživljati, sežejo s svojo pre
živninsko terjatvijo.
Od zaslužka, ki ga obsojenec dobi za svoje de
lo, se odbije največ 10 % za sklad za kulturnoprosvetni napredek v kazenskih poboljševalnih za
vodih in za pomoč tistim, ki so odpuščeni iz zavo
dov. Natančnejše določbe o lem, skladu in o od
stotku, ki se odbije od zaslužka, predpiše pover
jenik za notranje zadeve Istrskega okrožnega ljud
skega odbora v sporazumu s poverjenikoim za fi
nance Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
33. člen
Obsojenci imajo med prestajanjem kazni pra
vico do brezplačne zdravstvene oskrbe in do so
cialnega zavarovanja ob nesreči pri delu.
Natančnejše določbe o socialnem zavarovanju
obsojencev predpiše Svet za zdravstvo in socialno
skrbstvo Istrskega okrožnega ljudskega odbora v
sporazumu s poverjenikom za notranje zadeve in
poverjenikom za finance Istrskega okrožnega ljud
skega odbora.
34. člen
Obsojenec ima pravico sprejemati spise, ki se
nanašajo na njegove pravice in z veljavnimi prav
nimi predpisi zavarovane koristi ter se s pismenimi
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vlogami obračati na posamezne javne organe za
varstvo teh pravic in koristi.
Spisi, ki se nanašajo na obsojenca, se pošljejo
vodstvu kazenskega poboljševalnega zavoda, da
jih vroči obsojencu, obsojenec pa izroča svoje pis
mene vloge v pošiljatev vodstvu kazenskega po
boljševalnega zavoda.
Vodstvo kazenskega poboljševalnega zavoda
mora z nasveti pomagati obsojencu pri zavarova
nju njegovih pravic.
35. člen
Obsojenec ima pravico dopisovati si s svojim
zakoncem, otroki, starši, brati in sestrami,. Z dru
gimi si sme dopisovati samo z dovoljenjem vod
stva kazenskega poboljševalnega zavoda.
Obsojenec ima pravico dobivati pakete s hrano/
perilolm in drugimi stvarmi za osebno rabo in pa
denar.
Tisti, ki so obsojeni na strogi zapor, smejo do
bivati in pošiljati pisma ter sprejemati pakete en
krat na mesec, tisti, ki so obsojeni na zapor, pa
dvakrat na mesec.
Natančnejše določbe o dopisovanju in spreje
manju paketov predpiše pravilnik o hišnem redu.

i

36. člen
Obsojenec ima pravico, da ga obiščejo člani
ožje družine. Izjemoma ga smejo z dovoljenjem
upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda ob
iskati tudi drugi.
Obiskovalec se sestane z obsojencem v poseb
nem prostoru v navzočnosti uslužbenca, ki ga do
loči upravnik.
Tisti, ki so obsojeni na strogi zapor, imajo pra
vico dobiti en obisk na mesec, tisti, ki so obsojeni
na zapor, pa dva obiska na mesec.
Natančnejše določbe o obiskovanju obsojencev
predpiše pravilnik o hišnem redu.
37. Člen
Obsojenci imajo pravico kupovati si z denarjem,
s katerim sami razpolagajo, v kazenskem pobolj
ševalnem zavodu dnevne in druge časopise, knjige,
živila ,in druge stvari za osebno rabo, razen alko
holnih pijač.
38. člen
Upravnik kazenskega poboljševalnega doma
oziroma predsednik sveta za notranje zadeve, ki
vodi zapore, skrbi, da se obsojencu ne kratijo pra
vice, ki jiih določajo veljavni pravni predpisi.
Obsojenec ima pravico pritožiti se proti kršitvi
svojih pravic upravniku kazenskega poboljševal
nega doma oziroma predsedniku sveta za notranje
zadeve. Pritožbd obsojencev se vpisujejo v ra
perino knjigo; vanjo se vpiše tudi, kaj je bilo od
ločeno o takih pritožbah.
Obsojenec ima pravico pritožiti se proti kršitvi
svojih pravic tudi uradni osebi, ki opravlja inšpek
cijo v kazenskem poboljševalnem zavodu, in sicer
brez navzočnosti uslužbencev kazenskega pobolj
ševalnega zavoda.
39. člen
Obsojenci morajo delati, če so zmožni za delo.

Delovni čas je osem ur na dan. Nadurno delo
se sme obsojencem nalagati po splošnih predpi
sih o nadurnem delu.
Obsojenci imajo pravico do enega dneva po
čitka na teden.
Obsojenci imajo pravico prebiti vsak dan do
ločen čas na čistem zraku, zunaj prostorov, v ka
terih sicer prebivajo. Natančnejše določbe o tem
so v hišnem redu.
40. člen
Tistim, ki so obsojeni na zapor, se praviloma
dodeli delo, ki ustreza njihovi strokovni izobrazbi
in zmožnosti.
Če se jim dodeli telesno delo, ki ne ustreza nji
hovemu prejšnjemu poklicu, mora biti to delo lažje
vrste.
41. člen
Tistimi, ki so obsojeni na strogi zapor, se pra
viloma dodeli telesno delo.
Če obsojenec ni zmožen za telesno delo, mora
opravljati delo, ki ga je zmožen.
42. člen
Delovno dolžnost opravljajo obsojenci pravilo
ma v delovnih skupinah in pod nadzorstvom usluž
bencev kazenskega poboljševalnega zavoda, v ka
terem prestajajo kazen. V delovne skupine razvr
šča obsojence vodstvo kazenskega poboljševalne
ga zavoda.
43. člen
Obsojenci morajo izpolnjevati predpise o hiš
nem redu, predpise o delovni disciplini in ukaze
uradnih oseb.
44. Člen
Če kdo ,ki prestaja kazen strogega zapora ali
zapora, duševno zboli, ga pošlje vodstvo kazen
skega poboljševalnega zavoda v zavod za dušev
ne bolezni.
Obsojenec, ki ozdravi v času, ko še traja kazen,
se vrne v kazenski poboljševalni zavod, da presta
ne ostanek kazni. Čas, kolikor je bil v zavodu za
duševne bolezni, se mu všteje v kazen. Če pa je
bil obsojen na zapor do dveh let, naznani vodstvo
zavoda za duševne bolezni to sodišču, ki nato od
loči1
, ali, naj obsojenec še naprej prestaja kazen,
ali pa naj se izpusti. Pri tem upošteva sodišče težo
storjenega dejanja, storilčevo prejšnje življenje, in
pa to, koliko je prebivanje v .zavodu za duševne
bolezni' vplivalo na storilčevo ozdravitev.
45. člen
če obsojenec umre, mora vodstvo kazenskega
poboljševalnega zavoda to takoj naznaniti njegovi
ožji družini in pristojnemu matičarju.
Na prošnjo članov ožje družine lahko .predsed
nik sveta za notranje zadeve dovoli, da se obso
jenčevo truplo izroči družini, da ga pokoplje.
4. Ukrepi za prevzgojo
46. člen
Ukrepi za prevzgojo obsojencev so predvsem
delo v obrtnih delavnicah in na ekonomijah, uče
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nje obrti' lin obiskovanje kulturno-prosvetnih, vzgoj
nih in fizkulturniih tečajev.
Za izvrševanje teh ukrepov se v kazenskem po
boljševalnem zavodu organizirajo obrtne delavnice
in ekonomije, kjer obsojenci delajo, lin pa strokov
ne obrtne ter kmetijske šole *n tečaji, splošni iz
obraževalni in analfabetski tečaji in kulturno-prosvetni, vzgojni in fizKulfumi pouk.
Za izpolnitev teH ukrepov skrbi vodstvo kazen
skega poboljševalnega zavoda.
47. člen
Za kulturno - prosvetni, vzgojni in fizkulturni
pouk ima vsak kazenski poboljševalni zavod vzgo
jiteljski zbor. Na čelu tega zbora je vodja, ki vodi
njegovo delo.
48. člen
Obsojenci se praviloma pošiljajo na delo v obrt
ne delavnice ali pa na ekonomije kazenskega po
boljševalnega zavoda.
Zunaj kazenskega poboljševalnega zavoda sme
jo bitji obsojenci uporabljeni za delo. samo v javnih
podjetjih ljudskih odborov in drugih družbenih pod
jetjih in na javnih delih, in sicer šele potem», ko
prebijejo v kazenskem pobolišvalnem zavodu naj
manj tri mesecev, če so obsojeni na zapor, oziroma
šest mesecev, če so obsojeni na strogi zapor.
Obsojenci se ne smejo uporabljati za delo- pri
zasebnikih.
49. člen
Kazenski poboljševalni zavod ima knjižnico, iz
katere se obsojencem posojajo knjige.
Posameznim obsojencem se sme dovoliti, da si
kupijo in d a berejo tudi druge knjige, če vsebina
ni v nasprotju z njihovo prevzgojo.

5. prepoved dobivanja paketov za največ dva
meseca;
6. omejitev pravice razpolaganja z denarjem za
osebne potrebe za največ štirinajst dni;
7. oddaja v samico za največ štirinajst dni.
Zoper obsojenca se sme izreči ena kazen ali
pa več kazni obenem.
Disciplinske kazni iz točk 2., 3., 5. in 6. tega
člena se ne smejo uporabiti zoper nosečo žensko
ali mater, ki doji svojega otroka. Če pa noseča
ženska ali mati na novo prekrši hišni red, se smejo
zoper njo izreči tudi te kazni.
52. člen
Disciplinske kazni izreka upravnik kazenskega
poboljševalnega doma, v zaporih, kjer ni upravni
ka, pa predsednik Sveta za notranje zadeve.
Preden se obsojenec disciplinsko kaznuje, mo
ra biti zaslišan.
Disciplinske kazni se vpisujejo v obsojenčev
osebni list.
II.

poglavje

VARSTVENI DOM ZA OBSOJENE PORODNICE
53. člen
V
varstvenem domu za obsojene porodnice pre
stajajo kazen noseče ženske, ki so obsojene na
strogi zapor, ali zapor, in sicer zadnje tri mesece
pred porodom, pa dotlej, dokler otrok ne dopolni
enega leta.
54. člen
Varstven.ji dom za obsojene porodnice je ure
jen tako, da imajo obsojenke med nosečnostjo, ob
porodu in po porodu oskrbo, ki je primerna njiho
vemu stanju, novorojenci pa oskrbo za njihov pra
vilen razvoj. Dokler so obsojenke in otroci v donni,
morajo biti pod zdravniškim nadzorstvom.

50. člen
Da bi vodstvo kazenskega poboljševalnega za
55. člen
voda lahko pravilno sledilo življenju in delu ob
sojenca med prestajanjem kazni in presojalo uspeh
Obsojenke dobjjo v domu skupne prostore. No
ukrepov za prevzgojo, mora voditi za vsakega ob
seče obsojenke morajo biti ločene od tistih, ki ima
sojenca osebni list.
jo- otroke.
V
osebni list se vpisujejo osebni podatki o ob- Otroci morajo biti v posebnem prostoru, ki je
soijencu, o njegovem življenju in delu pred obsodbo, urejen za higienično oskrbovanje otrok.
o prejšnjih obsodbah, o delu in obnašanju med pre
Materam mora biti omogočeno, da same skrbijo
stajanjem kazni in tudi drugi podatki, ki se nana
za svoje otroke.
šajo na lastnosti obsojenčevega značaja.
56. člen
Obrazec za osebni list predpisuje poverjenik za
Hrana
v
domiu
za
obsojene porodnice se pri
notranje zadeve Istrskega okrožnega ljudskega od
pravlja posebej za obsojenke in posebej za otroke.
bora.
Za otroke in bolne obsojenke predpisuje hrano
5. Disciplinski ukrepi
zdravnik, dovolil pa Jo upravnik doma.
51. člen
Za kršitev predpisov hišnega reda in delovne
discipline, in za kršitev pravilnega razmerja do
uradnih oseb in drugih obsojencev je obsojenec
lahko kaznovan disciplinsko.
Disciplinske kazni za obsojence so:
1. ukor;
2. dVeurno podaljšanje ' delovnega časa, ki la
hko traja najmanj tri in največ trideset dni;
3. dodelitev težjega dela za največ štirinajst dni;
4. prepoved dopisovanja in obiskov za največ
tri mesece;
,

57. člen
Obsojenke morajo delati v obrtnih delavnicah in
na ekonomiji -doma ter opravljati v domiu notranja
dela.
Obsojenke so oproščene vsakega težjega dela
šest tednov pred porodom in šest tednov po po
rodu.
58 člen
Ko otrok dopolni eno leto, se obsojenka pošlje
nazaj v kazenskii poboljševalni zavod.
Otrok s-e izroči v sporazumu z materjo rodbini
ali v otroški dom.

STRAN 40

LETO VI. - ST. 4

Obsojenka,: ki rodi mrtvega otroka, ali ji otrok
.pozneje umre, né sme biti poslana v kazenski po
boljševalni doirn, preden ne preteče šest tednov od
poroda.
59. člen
Določbe o- prestajanju kazni in o ukrepih za
prevzogojo obsojencev v kazenskih poboljševalnih
domovih veljajo tudi za prestajanje kazni v var
stvenem domu za obsojene porodnice, razen če m
v tem poglavju odloka določeno drugače.
Poverjenik za notranje zadeve Istrskega okrož
nega ljudskega odbora predpiše poseben hišni red
za varstveni dom za obsojene porodnice.
III.

poglavje

POGOJNI ODPUST
60. člen
Obsojenec, ki je prestai polovico ka^m stro
gega zapora ali zapora in je s svojim delom in
obnašanjem pokazal, da se je toliko poboljšal, da
od njega ni pričakovati novih kaznivih dejanj, sme
biti pogojno odpuščen s prestajanja kazni.
Če se obsojenec med prestajanjem kazni po
sebno izkaže s svojim delom in obnašanjem, sime
biti pogojno odpuščen, še preden prestane polo
vico kazni strogega zapora oziroma zapora.
Pogojni odpust traja, dokler ne preteče čas, na
katerega se je glasila kazen.
61. člen
Obsojenec, ki je prestal polovico kazni strogega
zapora ali zapora, se ima pravico obrniti na vod
stvo kazenskega poboljševalnega doma oziroma
na predsednika sveta za notranje zadeve okrajne
ga ljudskega. odbora s prošnjo za pogojni odpust.
Upravnik kazenskega poboljševalnega doma sku
paj s posvetovalnim: odborom (18. člen) oziroma
predsednik sveta za notranje zadeve okrajnega
ljudskega odbora, pregleda ob koncu vsakega tre
tjega meseca prošnje za pogojni odpust in pri
mere drugih obsojencev, ki imajo pogoje za po
gojni odpust, in poda svoj predlog za pogojni od
pust obsojencev okrožnemu poverjeniku za notra
nje zadeve.
O pogojnem odpustu odloča okrožni poverjenik
za notranje zadeve. Poverjenik si dobi najprej mne
nje komisije, v kateri so pomočnik poverjenika, višji
javni tožil ec ali nj ego v namestnik in en sodnik
višjega sodišča.

Kdor je na pogojnem odpustu, sme sprememb
prebivališče, ki mu je bilo določeno, samo z do
voljenem okrožnega poverjeništva za notranje za
deve.
63. člen
Pogojni odpust se prekliče, če stori pogojno
odpuščeni med tem, ko je na pogojnem odpustu,
novo kaznivo dejanje, ki po svojem pomenu in teži
kaže na to, da ni več razlogov za pogojni odpust.
O preklicu pogojnega odpusta odloča sodišče,
ki je pristojno za sojenje novega kaznivega de
janja.
Če se. pogojni odpust prekliče, se čas, ko je bil
odpuščeni na pogojnem odpustu, ne všteje v kazen.
IV. p o g 1a v j e
ODPUST OBSOJENCEV IZ KAZENSKIH
POBOLJŠEVALNIH ZAVODOV
64. člen
Obsojenec se izpusti iz kazenskega poboljše
valnega zavoda ob uri, ko se izteče kazen, na
katero je bil obsojen.
Če se izteče kazen med 18. in 7. uro, se obso
jenec izpusti ob 18. uri. Na njegovo prošnjo se mu
lahko dovoli, da prenoči v kazenskem poboljševal
nem zavodu.
Če se izteče kazen med 12. in 18. uro, se iz
pusti obsojenec pred 12. uro.
65. člen
Obsojenca pregleda pred zapustitvijo kazen
skega poboljševalnega doma zdravnik. Ugotovitve
o njegovem zdravju se zapišejo v osebni ilsl.
Če je obsojenec takrat, ko se mu kazen izteče,
tako bolan, da ne more na pot, ga pošlje vodstvo
kazenskega poboljševalnega zavoda v najbližji
splošni zdravstveni zavod.

66. člen
Ob odpustu iz kazenskega poboljševalnega za
voda se tistemu, ki je prestal kazen, izročijo nje
gove osebne stvari, ki so bile spravljene v kazen
skem poboljševalnem zavodu in pa njegovi pri
hranki.
Če tisti, ki se izpusti iz kazenskega pobe1]Se
valnega zavoda^ nima svoje obleke, perila ali obut
ve in tudi ne sredstev, da bi si jih kupil, mu da
vodstvo kazenskega poboljševalnega zavoda brez
plačno obleko', perilo in čevlje.
Vodstvo kazenskega poboljševalnega zavoda
62. člen
preskrbi tistemu, k:i je prestal kazen, vozni listek
V
odločbi' o pogojnem odpustu se odloči kraj, do kraja, ki si ga je izbral za svoje prebivališče,
kjer mora obsojenec med pogojnim odpustom pre oziroma do postaje, ki je temu kraju najbližja, če
bivati. Obsojenec ima pravico povedati enega ali nima za to lastnih sredstev.
Stvari iz drugega odstavka tega člena in vozni
več krajev, kjer bi želel živeti.
Obsojenec, ki je puščen na pogojni odpust, se listek se kupijo iz sklada, ki ga določa 32. člen
tega odloka.
mora priglasiti pri svetu za notranje zadeve okraj
V. p o g l a v j e
nega ljudskega odbora, v katerega območju je kraj,
kii mu je določen za prebivaličče.
ODBORI ZA PO M O Č TISTIM, KI SO ODPUŠČENI
'Predsednik sveta za notranje zadeve sme ti
IZ KAZENSKIH POBOLŠEVALNIH ZAVODOV
stemu, ki je na pogojnem odpustu, določiti novo
67. člen
prebivališče, če so za to podani opravičeni vzroki.
Pri določitvi novega prebivališča se upošteva tudi
Pri vsakem' okrajnem ljudskem odboru mora
želja tistega, ki je na pogojnem odpustu.
biti odbor za pomoč tistim, ki so odpuščeni iz ka
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sestanku ali na kakšnem drugem javnem zboro
vanju. ■
ali pa so odpuščeni pogojno.
Če obsojenec nastopi javno s svojim; imenom
V
odboru so po en zastopnik sveta za zdrav
v tisku ali javno govori na shodu ali kakšnem dru
stvo in socialno skrbstvo ljudskega odbora, Ljud
gem javnem sestanku, se kaznuje za prekršek z de
ske fronte, Antifašistične fronte žena, Rdečega kri
ža in sindikatov in kot predsednik sveta za notra narno kaznijo do 2.000 dinarjev, v novem primeru
pa z zaporom do desetih dni.
nje zadeve ljudskega odbora.
Kadar odloča odbor o mladoletnih, prideta vanj
74. člen
tudi zastopnik ljudske mladine in zastopnik sindi
kata prosvetnih delavcev.
Svet za notranje zadeve okrajnega ljudskega
odbora vodi pregled vseh tistih, ki so obsojeni na
68. člen
kazen omejitve državljanskih pravic in prebivajo
Odbor pomaga tistim, ki so odpuščeni iz kazen
v njegovem območju.
skega poboljševalnega zavoda, v stvareh, glede
katerih se nanj obrnejo, zlasti pa jim pomaga, da
2. Izvršitev kazni prepovedi opravljanja poklica
najdejo delo, ki je primerno njihovim zlmožnostim,
75. člen
če sami ne morejo najti takega dela. Poleg tega
jim lahko daje iz sklada, ki ga določa 32. člen od
Kazen prepovedi' opravljanja poklica se izvrši
loka, denarna sredstva, če zbolijo, preden najdejo tako, da se obsojencu vzame dovoljenje, na pod
delo.
lagi katerega je imel pravico opravljati ta poklic.
69. člen
To kazen izvrši okrajni ljudski odbor, v kate
Če mladoletnik, ki je izpuščen, nima staršev, ali rega območju ima obsojenec svoje stalno prebiva
če starši ne morejo poskrb e ti za njegovo vzgojo, lišče, če nima stalnega prebivališča, jo izvrši okraj
predlaga odbor skrbstvenemu organu, naj stori, kar ni ljudski odbor, v katerega območju ima obsoje
nec začasno prebivališče.
je potrebno.
Okrajni ljudski odbor vodi pregled vseh tistih,
Odbor skrbi za preživljanje in za delo odpušče
ki
so
'obsojeni na to vrsto kazni in živijo v njego
nih mladoletnikov, dokler je to potrebno. Če živi
mladoletnik v okolici, ki bi lahko škodljivo' vplivala vem območju.
na njegov razvoj, predlaga odbor skrbstvenemu
3. Izvršitev kazni zaplembe premoženja
organu, naj ukrene v mejah svoje pristojnosti, da
se mladoletnik spravi v drugo okolico, ki bo bolje
76. člen
vplivala nanj.
. Kazen zaplembe premoženja se izvrši tako, da
se obsojencu vzame premoženje. Katero premože
VI. p o g l a v j e
nje se lahko zapleni, določa ta odlok.
Obsojencu se Vzame samo tisto premoženje, ki
IZVRŠITEV DRUGIH VRST KAZNI
ga je imel ob pravnomočnosii sodbe, s katero )e
bila izrečena zaplemba premoženja.
1. Izvršitev kazni omejiive državljanskih pravic
zenskih poboljševalnih zavodov po prestani kazni,

70. člen
Kazen omejitve državljanskih pravic se izvrši
tako, da se obsojenec začasno Izbriše iz volilnega
imenika, odveže od funkcije, za katero je bil iz
voljen in ki jo je imel v družbeni organizaciji ali
društvu in se mu prepove javno nastopanje.
71. člen
Začasen izbris iz volilnega imenika opravi pri
stojni ljudski odbor po določbah odloka o volilnih
imenikih.
72. člen
Razvezo obsojenca od funkcije, za katero je
bil izvoljen, in ki jo je imel v družbeni organizaciji
oziroma društvu, opravi družbena organizacija ozi
roma društvo, v katerem je obsojenec opravjal to
funkcijv. Svet z,a notranje zadeve okrajnega ljud
skega odbora, ki je pristojen za izvršitev kazni,
naroči! organu, ;ki zastopa družbeno organizacijo
oziroma^ d!ruštvo, v katerem je obsojenec oprav
ljal to. funkcijo, naj ukrene,, da se obsojenec od
nje razveže.
73. člen
Kdor je obsojen na omejitev državljanskih pra
vic, ne smie nastopati javno pod svojim imenom po
tisku ali radiu ali z govorom' na shodu, društvenem

77. člen
Tistemu, ki je obsojen na zaplembo premože
nja, se praviloma vzamejo nepremičnine.
če je obsojenec kmet, se mu ne sme vzeli hiša
za stanovanje z dvoriščem in gospodarskimi po
slopji pri hiši (na ohišniei, na dvorišču) in ne zem
lja, kolikor je potrebuje za svoje preživljanje in za
preživljanje svoje družine.
Če šteje družina obsojenega kmeta do tri čla
ne, všlevši tudi obsojenca, se mu pusti en hektar
obdelovalne površine. Če je zemlja manj rodovilna, se mu lahko pustita največ dva hektarja obde
lovalne površine.
Če ima obsojenec več kot tri družinske člane,
se mu za vsakega nadaljnjega družinskega člana
pusti še 25—40 arov obdelovalne zemlje. To velja
samo za tiste družinske člane, ki nimajo lastne
zemlje.
č e obsojenec ni kmet, se mu ne sme vzeti hiša,
v kateri stanuje. Če imla h ša dvoje ali več stano
vanj ali če ima obsojenec več hiš, se mu pusti
v lasti eno* stanovanje v eni od teh hiš. Najpozneje
v treh mesecih po zaplembi sme sodišče na pred
log stanovanjskega organa in po privolitvi oskrbniškega organa odločiti, da se zamenja stanovanje
ali hiša, ki je ostala obsojenčeva last, za drugo
ustrezajoče stanovanje ali hišo v istem kraju
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78. člen
Če je kdo obsojen na zaplembo premoženja, se
mu smejo od premičnin vzeti samo tele: gotovina
in terjatve nad 50.000 dinarjev, dragocenosti, dra
gocene umetnine in zbirke, velike knjižnice, mo
lom a vozila :in priprave, motorni čolni in ladje,
kmetijski stroji im priprave na pogon, inventar ozi»
ro:m|a naprave za izvrševanje obrti ali poklica in
živina, kolikor presega število, ki je določeno v
tretjem: odstavku tega člena.
Stvari, kj jih obsojenec potrebuje za opravlja
nje obrti oziroma poklica, se miu smejo vzeti samo
takrat, če je zoper -njega izrečena trajna prepoved
opravljanja poklica, ali če je prenehal z obrtjo
oziroma s poklicem.
Če je obsojenec kmet, se mu ne srne vzeti: dva
vola ali dva konja, ena krava s teletom, dve svinji
in en merjasec, pet prašičkov in pet ovc ali1koz.
Če se obsojeni kmet v prvi vrsti peča z živino
rejo, se mu pusti toliko živine, kolikor jo potrebuje
za svoje -preživljanje in za preživljanje svoje dru
žine.
79. člen
Če je obsojenec član hišne skupnosti, ali pa
je solastnik, se mu sme vzeti samo tisti del pre
moženja, ki je njegov, oziroma ki bi ga dobil pri
delitvi.
,
■
80. člen
Zaplenjeno premoženje postane splošno ljudsko
premoženje z dnem pravnomočnosti sodbe, s ka
tero je bila izrečena kazen zaplembe premoženja.
81. člen
Tisti, ki ima na zaplenjenih nepremičninah za
konito ali vknjiženo pravico' užitka ali pa vknjiženo
pravico stanovanja, z zaplembo ne izgubi teh pravic.
Vsa druga bremena na zaplenjenih nepremič
ninah se izbrišejo, razen hišnih in poljskih služnosti.
82. člen
Ljudska oblast odgovarja samo za tiste obvez
nosti- obsojenca, ki so bile zavarovane z zastavno
pravico na za-plenjenem premoženju do uvedbe
kazenskega postopka, in sicer do vrednosti stvari,
na kateri je zastavna pravica.
83. člen
Če obsojenec umre v času pravnomočnosti sod
be, s katero je bila izrečena zaplemba premoženja,
do1izvršitve te kazni, gre njegovim dedičem tisto
premloženje, ki bi bilo izvzeto od zaplembe, če bi
bil obsojenec ob izvrš.tvi te kazni še živ.
84. člen
Če se kazen zaplembe premoženja razveljavi, se
zaplenjeno premoženje vrne obsojencu oziroma
njegovim dedičem.
Če vrnitev posameznih delov zaplenjenega pre
moženja stvarno ali pravno ni več mogoča,, se po
vrne njihova vrednost v denarju, tako da obsoje
nec ni oškodovan.
Odločbo o vrnitvi zaplenjenega premoženja in
odločbo o višini odškodnine -izda sodišče, ki- je iz
vršilo kazen zaplembe premoženja.
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Zoper odločbo sodišča m prejšnjega odstavka
se lahko pritožijo obsojenec oziroma njegovi de
diči in javni tožilec.
Pritožba se vloži v osmih dneh po prejemu od
ločbe prve stopnje.
85. člen
Kazen zaplembe premoženja- izvrši okrajno so
dišče, v katerega območju je zaplenjeno premože
nje obsojenca.
Če je zaplenjeno premoženje v območju več
okrajnih sodišč, izvrši kazen zaplembe premoženja
okrajno sodišče, v katerega območju je po vred
nosti največji del zaplenjenih nepremičnin oziro
ma, če obsojenec nima nepremičnin, po vrednosti
največji del premičnin.
Kazen zaplembe premoženja izvede sodnik poedinec.
Pri izvršitvi kazni zaplembe premoženja mora
biti postopek hiter.
86. člen
Sodišče, ki je izreklo kazen zaplembe premo
ženja, pošlje pravnomočno sodbo v izvršitev okraj
nemu sodišču, ki je -pristojno za izvršitev kazni- za
plembe premoženja.
Ko okrajno sodišče, ki je -pristojno z-a izvršitev
kazni- zaplembe premoženja, dobi sodbo, s katero
je zoper nekoga izrečena zaplemba premoženja, si
po uradni dolžnosti poskrbi podatke o obsojenče
vem1premoženju.
87. člen
Če obsojenec nima premoženja, ki bi se mu po
temi odloku smelo vzeti, ali če je premoženje, ki
se mu sme vzeti, le majhne vrednosti, sodišče s
sklepom ustavi izvršitev kazni zaplembe premože
nja. Ta sklep pošlje javnem-u tožilcu, ki ima pra
vico -pritožbe.
Če se po ustavitvi postopka ugotovi, da je ob
sojenec -ob pravnomočnosti sodbe, s katero je bila
izrečena za-plemba premoženja, im-el premoženje,
ki se po tem odloku sme zapleniti, izvrši sodišče
ob tej priliki- kazen zaplembe premoženja.
88. člen
Popis in ocenitev zaplenjenih premičnin -in ne
premičnin opravi sodnik z zapisnikarjem. Zaple
njene stvari se ocenijo samo takrat, kadar je na
njih zastavna pravica.
Zaplenjeno premoženje se oceni po dejanski
vrednosti na dan popisa. Oceni ga sodnik sam,
ali s pomočjo cenilcev.
če posamezni deli zaplenjenega premoženja ni
so v območju sodišča, ki izvršuje kazen zaplembe
premoženja, opravi popis, ocenitev in -druga deja
nja tisto sodišče, v katerega območju je kakšen del
premoženja.
Popiše in oceni se samo tisto premoženje ob
sojenca, ki se ,m!u po tem; -odloku sme vzeti.
Vsi- javni organi, kakor tudi posamezniki, ki kaj
vedo o -obsojenčevem premoženju, so dolžni dati
sodišču vsa pojasnla o tem premoženju.
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vrši Poverjeništvo za finance Istrskega okrožnega
89. člen
V
zapisniku o popisu in cenitvi je treba zapiljudskega odbora.
Obveznosti iz zaplenjenega premoženja Se iz
sati, al i so bili kakšni ugovori glede cenitve ali last
plačajo
v gotovini.
nine popisanih stvari, kakor tudi druge okoliščine,
ki so pomembne za odločbo sodišča.
95. člen
Sodišče mora poskrbeti, da se popisano pre
Če je bil zoper koga sprožen kazenski posto
moženje ne raznese, ne poškoduje ali uniči.
pek zaradi kaznivega dejanja, za katero se lahko
izreče kazen zaplembe premoženja, sme sodišče, ki
90. člen
je pristojno, za kazenski postopek, na predlog jav
Ko sodišče konča popis in cenitev, preskusi naj- . nega tožilca odločiti, da se premičnine, ki bi prišle
prej utemeljenost ugovorov glede cenitve in last pod zaplembo, če se ta kazen izreče, popišejo m
nine popisanih stvari, nato pa odloči s sklepom, prepove njihova odtujitev ali obremenitev, g le d e
katero premoženje se obsojencu vzame na podlagi nepremičnin pa v zemljiških knjigah zaznamuje pre
sodbe, s katero je bila izrečena zaplemba premo poved odtujitve in obremenitve.
ženja.
Za zavarovalne ukrepe iz prednjega odstavka je
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka imajo ob pristojno okrajno sodišče, v katerega območju je
sojenec, javni tožilec in druge prizadete osebe v tisto' premoženje.
osmih dneh pravico pritožbe.
96. člen
Pravnomočni sklep iz prvega odstavka tega čle
na se razglasi na sodni deski in pa tako, kot je
Če ni s tem odlokom predpisano kaj drugega,
v tistem kraju v navadi.
se v postopku za izvršitev kazni zaplembe premo
ženja; primerno uporabijo načela izvršilnega po
91. člen
stopka.
Obosojenec in druge osebe, ki imajo na zaplenje
97. člen
nem premoženju ali na kakšnem delu tega premo
Poverjenik
za
pravosodje
Istrskega okrožnega
ženja pravice, ki ne dovoljujejo zaplembe premo
ljudskega
odbora
izda
po
potrebi
v sporazumu s
ženja, lahko uveljavijo svoje pravice samo s tožbo
poverjenikom
za
finance
Istrskega
okrožnega
ljud
v rednem postopku, in sicer ne glede na to, ali
so jih uveljavile v postopku za izvršitev kazni za skega odbora natančnejše predpise za izvajanje
premoženja.
plembe premoženja ali ne. Tožbo morajo vložiti v določb o izvršitvi kazni zaplembe
«
enem letu po razglasitvi sklepa na sodni deskl
4. Izvršitev denarne kazni
S tožbo sta lahko obenem tožena ljudska oblast
■in obsojenec.
98. člen
Tožba se mora vročiti javnemu tožilcu.
Tistemu, ki je obsojen na denarno kazen, naloži
sodišče v treh dneh po pravnomočnosti sodbe, naj
92. člen
Po pravnomočnosti sklepa iz 90. člena tega od v roku, ki je določen v sodbi, plača denarno ka
zen, in ga opomni, da se bo po preteku tega roka
loka izroči sodišče zaplenjeno premoženje razen
nepremičnin, ki so obremenjene z zakonito ali kazen izterjala prisilno.
vknjiženo pravico užitka, ali z vknjiženo pravico
stanovanja, (ljudskemu odboru mestne občine ozi
roma! občine, v katerega območju je premoženje,
če ni s posebnimi predipisi določeno drugače. Dra
gocenosti, zlato in zlatnina in pa tuja plačilna sred
stva se (izročijo Istrski banki.
Glede zaplenjenih nepremičnin odloči sodišče,
da se v zemljiških knjigah izvršijo potrebni vpisi
o prenosu in izbrišejo vsa bremena, razen tistih, ki
so navedena v 81. členu tega odloka.
93. člen
Če je na zaplenjenih nepremičninah oziroma
premičninah zastavna pravica in če terjatve za
stavnih upnikov res obstojajo, odloči sodišče s skle
pom, kateri zastavni upniki naj se poplačajo iz
vrednosti, zastavljene stvari in s kolikšnimi1zneski.
Zastavni upniki se poplačajo po vrsti, kakor so
si pridobili zvoje zastavne pravice.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena la
hko zastavni upniki in javni tožilec v osmih dneh
vložijo pritožbo.
94. člen
Obveznosti, ki jih je ljudska oblast prevzela z
zaplenjenim premoženjem proti drugim1osebam, iz

99. člen
Če obsojenec, ki mu je sodišče s sodbo ali s
poznejšim sklepom dovolilo, da lahko denarno ka
zen odplačuje v obrokih, ne izpolnjuje v redu svoje
obveznosti, sodišče prekliče svojo odločbo in od
loči, da se kazen izterja prisilno.
Na prošnjo obsojenca sme sodišče glede na
njegove premoženjske razmere odložiti plačilo de
narne kazni največ za eno leto, računajoč od dne
va pravnomočnosti sodbe.
Zoper take sklepe sodišča ni pritožbe.
100. člen
Denarna kazen do 10000 dinarjev se sme pri
silno izterjati, samo iz obsojenčevega premičnega
premoženja. Če je kdo obsojen na denarno kazen
nad 10.000 dinarjev, pa se prisilno izterja v prvi
vrsti iz premičnega premoženja.
Za prisilno izterjanje denarne kazni veljajo na
čela izvršilnega postopka.
101. člen
Prisilno izterjanje denarne kazni se opusti, če
je očitno, da se z izvršbo denarna kazen ne bi mo
gla izterjati.
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102. člen
. Ge se denarna kazen ni mogla prisilno izterjati,
odloči sodišče, ki je izreklo sodbo, da se izvrši
kazen zapora po 11. členu odloka o kaznih 1er var
nostnih in vzgojnoi poboljševalnih ukrepih z dne
31. julija 1951 (Uradni list štev. 8-43/51Ï.

Sodišče odloči na podlagi posebnih predpisov
in po naravi vzetega predmeta, ali naj se proda,
uniči, shrani pri sodišču ali odstopi drugemu jav
nemu organu.

103. člen
Poverjenik za pravosodje Istrskega okrožnega
ljudskega odbora izda po potrebi natančnejše
predpise za izvajanje odločb o izvršitvi denarne
kazni.

IZVRŠITEV KAZNI, VZGOJNIH POBOLJŠEVALNIH
UKREPOV IN VARNOSTNI UKREPOV GLEDE
MLADOLETNIKOV

'

Tret j i

dej

IZVRŠEVANJE VARNOSTNIH UKREPOV
VII. p o g l a v j e
ODDAJA V ZAVOD ZA VARSTVO IN
ZDRAVLJENJE

Četrti

del

IX. p o g l a v j e
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IZVRŠITEV KAZNI STROGEGA ZAPORA
IN ZAPORA
109. člen
Mladoletniki, ki so obsojeni na strogi zapor ali
zapor nad tri mesece, prestajajo kazen v kazenskih
poboljševalnih domovih za mladoletnike.
Mladoletnik, ki prestaja kazen, sme biti pridr
žan v kazenskem poboljševalnem domu za mlado
letnike tudi še po končanem osemnajstem letu, če
kazen še traja, vse dotlej, dokler se ne izuči obrti,
ki se je je začel učiti, oziromia dokler sicer ne
skonča strokovnega šolanja.

104. člen
Oddaja v zavod za duševne bolezni ali v kak
šen drug zavod za varstvo in zdravljenje se izvrši
tako, da se oseba, za katero je treba uporabiti ta
varnostni ukrep, odda v ustrezajoči splošni zdrav
110. člen
stveni zavod.
V
kazenskem
poboljševalnem
domu za mlado
V
katere zavode se take osebe pošiljajo v var
letnike
se
obsojenci
razvrstijo
in
nastanijo
po sku
stvo in zdravljenje, določi Svet za zdravstvo in so
cialno skrbstvo Istrskega okrožnega ljudskega od pinah. Razvrstitev v skupine določi upravnik doma
bora v sporazumu s poverjenikom za notranje za v sporazumu z zdravnikom in vzgojitelji glede i13
mladoletnikovo razvitost, njegove osebne lastnosti
deve Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
in vrsto storjenega kaznivega dejanja.
105. člen
111. člen
Oddajo v zavod za duševne bolezni ali v kak
V
kazenskem
poboljševalnem
domu za mlado
šen drug zavod za varstvo 'in zdravljenje izvrši
letnike
se
organizirajo
industrijske
in obrtne delav
predsednik sveta za notranje zadeve okrajnega
ljudskega odbora, v katerega območju živi tisti, nice, kmetijske ekonomije 1er strokovni, kulturnoprosvetni, vzgojni in fizkullurni pouk.
za katerega je izdan ta varnostni ukrep.
Za izvršitev teh ukrepov skrbi upravnik kazen
106. člen
skega poboljševalnega doima.
'Za kulturno-prosvetni, vzgojni in fizkulfcirni po
Tisti, za katere je izrečena oddaja v zavod za
duševne bolezni, ali v kakšen drug zavod za var uk ima kazenski poboljševalni dom vzgojiteljski
stvo in zdravljenje, morajo biti praviloma ločeni zbor.
112. člen
od drugih bolnikov v zavodu.
O zdravstvenem stanju tistega, ki je bil poslan
V kazenskem poboljševalnem domu za mlado
v zavod za varstvo in zdravljenje, mora vodstvo letnike so strokovne, obrtne in kmetijske šole, po
zavoda ob koncu vsakega tretjega meseca poro potrebi pa še dopolnilni splošni izobraževalni pouk.
čati sodišču, ki je izdalo1ta ukrep.
Če v kazenskem poboljševalnem domu za mla
doletnike
ni kakšne vrste strokovnih šol, jih smejo
107. člen
obsojeni mladoletniki obiskovati zunaj doma pod
Če sodišče ugotovi, da je zmanjšano prišteven nadzorstvom vzgo jitel jev.
obsojenec ozdravil, in odloči, da mora ostanek stro
113. člen
gega zapora ali zapora prestati, se obsojenec poš
lje nazaj v kazenski poboljševalni zavod, da talm
Delo za obsojene mladoletnike se izbere po nji
prestane ostanek kazni.
hovih telesnih zmožnostih, osebnih lastnostih in ve
selju za določeno vrsto dela.
VIII. p o g I a v j e
Delovni čas za obsojene mladoletnike je krajši
kot delovni čas za odrasle obsojence. V delovni
ODVZEM PREDMETOV
čas se jim šteje tudi čas, ko so v šoli.
Življenje in delo mladoletnikov nadzirajo vzgo
108. člen
jitelji.
Predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni
114. člen
za kaznivo dejanje, ki so nastali s kaznivim deja
Mladoletnikom
sme
upravnik doma dovolili do
njem ali bili dobljeni kot nagrada za kaznivo de
janje, vzame sodišče, ki je izreklo sodbo na prvi pust, da obiščejo starše oziroma druge bližnje so
rodnike. Dopust ne smle bili daljši od štirinajst dni.
stopnji.
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Poverjenik za notranje zadeve. Istrskega okrož
Čas dopusta se mladoletniku všteje v kazensko
nega ljudskega odbora nadzoruje vzgojne pobolj
dobo.
ševalne dompve za mladoletnike in skrbi za raz
115. člen
mere v njih.
Zapor do treh mesecev, kakor tudi ostanek ka
120. člen
zni zapora ali strogega zapora, ki po vštetem z a 
Prevzgojo mladoletnikov vodijo vzgojitelji.
poru ali preiskovalnem zaporu ne presega treh me
Mladoletniki so razdeljeni v skupine. Vsako sku
secev, prestajajo mladoletniki v zaporu.
V
zaporu in na delu morajo biti mladoletnikipino vodi poseben vzgojitelj.
ločeni od odraslih obsojencev.
121. člen
Mladoletniki smejo biti zaposleni samo pri delu,
V
vzgojnem poboljševalnem domu se daje mla
ki je primerno njihovi razvitosti in telesnim zmož
doletnikom prilika za učenje obrti in za strokovno
nostim. Delovni Čas sme trajati največ šest ur.
in splošno izobrazbo. Za to se ustanavljajo indu
strijske in obrtne delavnice in pa strokovne obrtne
116. člen
Določbe lega odloka o prestajanju strogega za in osnovne šole.
Če v vzgojnem poboljševalnem domu ni takšnih
pora in zapora in o vodstvu kazenskih poboljše
šol, jih mladoletniki lahko obiskujejo tudi zunaj do
valnih domov za odrasle, o skrbi za nje in o nad
zorstvu nad njimi se uporabljajo tudi v kazenskih ma pod nadzorstvom vzgojiteljev.
poboljševalnih zavodih za mladoletnike, razen če
122. člen
ni v tem poglavju drugače predpisano.
Podlaga
za
prevzgojo
mladoletnikov v vzgoj
Disciplinski kazni, ki sta določeni v 2. in 3. točki
nem
poboljševalnem
domiu
sta učenje m delo. De
drugega odstavka 51. člena tega odloka, se Proti
mladoletnikom ne smeta uporabljati, kazen iz 7. toč lovni čas s ne trajali največ šest ur na dan y ta
ke drugega odstavka istega člena pa ne sme biti čas se mladoletnikom všteje tudi čas, ki ga pre
bijejo v šoli.
dališa od sedem dni.
123. člen
Natančnejše določbe o hišnem redu v kazen
Mladoletniki smejo iti iz vzgojnega poboljševal
skih poboljševalnih domovih za mladoletnike izda
poverjenik za notranje zadeve Istrskega okrožnega nega doma samo v spremstvu vzgojiteljev.
Starši smejo obiskati mladoletnike največ štiri
ljudskega odbora.
krat na leto; druge osebe pa samo z dovoljenjem
upravnika doma.
X. p o g 1a v j e
Mladoletniki si smejo dopisovati s starši, brati
IZVRŠITEV VZGOJNIH POBOLJŠEVALNIH
in sestrami, z drugimi osebami pa samo z dovo
UKREPOV
ljenjem upravnika doma.
Mladoletnikom sme upravnik doma dovoliti do
1. Vzgojni poboljševalni domovi
pust največ štirinajst dni za obisk staršev oziroma
drugih bližnj h sorodnikov. Čas dopusta se jim
117. člen
Vzgojni poboljševalni ukrep, s katerim se odda všteje v dobo, ki jo morajo prebiti v vzgojnem po
mladoletnik v vzgojni poboljševalni dom, se izvr boljševalnem domu.
Natančnejše določbe o notranji ureditvi vzgoj
šuje v poboljševalnih domovih za mladoletnike.
nega poboljševalnega doma predpiše s pravilni
Mladoletniki in mladoletnice se oddajo v po kom o hišnem redu poverjenik za notranje zadeve
sebne vzgojne poboljševalne domove za vsak spol Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
ali pa v skupen dom, vendar pa ločeni drugi od
drugih.
124. člen
118. člen
Mladoletniki morajo spoštovati hišni red v vzgoj
Mladoletnik, proti kateremu je izrečena oddaja nem poboljševalnem; domu.
v vzgojni poboljševalni dom, se izroči zato, da ga
Za kršitve hišnega reda se smejo izreči tele di
pošlje v vzgojni poboljševalni dom, svet za no sciplinske kazni:
1. opomin;
tranje zadeve okrasnega ljudskega odbora, kjer je
sodišče, ki je izreklo ta ukrep.
2. ukor;
3. prepoved dopisovanja največ za tri mesece;
Mladoletniki se pošiljajo v vzgojne poboljševal
4. prepoved izhoda največ za štiri dni in
ne domove po razvrstitvi, ki jo določi poverjenik za
5. zapor v posebnem prostoru največ za dve uri
notranje zadeve Istrskega okrožnega ljudskega od
na dan, vendar pa ne več kot tri dni zaporedoma.
bora.
Disciplinske kazni izreka upravnik doma.
119. člen
Vzgojni poboljševalni dom vodi upravnik, ki skr
125. člen
bi za življenje, delo in prevzgojo mladoletnikov.
če mladoletnik s svojim delom in obnašanjem
V
vzgojnem poboljševalnem domiu je posvetopokaže, da se je tako poboljšal, da bi se mu lahko
valni odbor, v katerem sta poleg upravnika doma skrajšalo bivanje v vzgojnem poboljševalnem do
še vodja vzgojiteljskega zbora in zdravnik doma. mu ali da bi bil lahko odpuščen, pošlje upravnik
Upravnik doma se mora v vseh pomembnejših doma po posvetovanju s posvetovalnimi odborom
vprašanjih, ki se tičejo vodstva doma in prevzgoje pristojnemu sodišču obrazložen predlog.
mladoletnikov, posvetovati s posvetovalnim odbo
Mladoletnik se odpusti iz vzgojnega poboljše
rom.
! - valnega doma, ko preteče čas, za katerega je bil
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poslan v dom, oziroma če sodišče odloči, da se
odpustit še pred pretekom tega časa.

Preklici izgubljenih listin

2. Vzgojni zavodi za mladoletnike
126. člen
Vzgojni poboljševalni ukrep, s katerim naj se
mladoletnik odda v vzgojni zavod, se izvršuje v
vzgojnem zavodu, ki je določen v ta namen.
Za izvrševanje tega vzgojnega poboljševalnega
ukrepa se lahko ustanovijo posebni vzgojni zavodi
ali uporabijo' že obstoječi.
V vzgojnih zavodih morajo biti mladoletniki in
mladoletnice ločeni drugi od drugih.
V katere vzgojne zavode se pošljejo mladolet
niki, za katere je izdan ta ukrep, in kako miorajo
biti urejeni ti zavodi, predpiše poverjenik za notra
nje zadeve Istrskega okrožnega ljudskega odbora
na predlog Sveta za zdravstvo in socialno skrb
stvo in Sveta za prosveto in kulturo Istrskega
okrožnega ljudskega odbora.
127. člen
Če sodišče izreče oddajo v vzgojni zavod, na
znani to skrbstvenemu organu svojega območia.
Skrbstveni organ pošlje mladoletnika v ustrezni
vzgojni zavod.
128. člen
Določbe 125. člena tega odloka se uporabljajo
tudi za mladoletnike, ki so bili poslani v vzgojni
zavod.
XI. p o g l a v j e
IZVRŠITEV VARNOSTNIH UKREPOV
129. člen
Določbe členov 1Ö4 do 107 tega odloka se upo
rabljajo tudi za mladoletnike.
XII. p o g l a v j e
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
130. člen
Kazni zaplembe premoženja iz sodb, ki so po
stale pravnomočne, pa še niso bile izvršene, pre
den je začel veljati la odlok, se izvršijo po pred
pisih tega odloka.
131. člen
Poverjenik za notranje zadeve Istrskega okrož
nega ljudskega odbora izda Po potrebi natančnej
še predpise za izvrševanje tega odloka, razen če
ni v tem odloku drugače določeno.
132. člen
Ta odlok začne veljati trideseti
v Uradnem listu.

dan

p ,0

O glasi in objave

objavi

Koper, dne 12. aprila 1952.
Tajnik:

Predsednik:

Petar Kraljević l.r.

Emejst Valoveč l.r.

Naslednje osebe iso izgubile navedene 'listine in jih s tem
preklicujejo:
1. JU G O V A C Nilo, kme) iz .Marušičev, osebno izkaznico štev.
67685/236, izdano od MLQ Marušiči;
2. B IL O SLAV Gregor, kmet ilz Krasic-e — B-aredina, osebno
izkaznico štev. 65057/709, (izdano od MLO Krasi-ca;
3. ZiAKINJA Giorgio1
, kmet iz Lovrečiče — Dolinici, osebno
izkaznico štev. 66884/434, itadiano od M LO Lovrečiča;
4. 2 A K IN JA Paleigrino, kmet iz Lovrečiče — Karikator, oseb
no izkaznico štev. 67000/551, izdano od M LO Lovrečiča;
5. REG A N G IN Anton, kmet iz Grožnjama, osebno izkaznico
štev. 6374)1/791, iizidano old MLO Grožnja,n;
6. PRELAC Joisi(p, kirnet iz Marnjama, osebno izkaznico štev.
70253/753, izdano od MLO M-omjan;
7. PERTAN Ju rij, m izar ilz Sv. Marije na KraSiu, vais Kmeti,
osebno izkaznico šltev. 74220/479, iiadain-o. od M LO Sv. Marija
n a Krasu;
8. MERSNUK Josip, pok. livarna in Meršmik Marije, rojene
1. 2. 1922. v Sv. L uciji, stanujoč istotam na, štetv. 179, osebno
izkaznico št. 49584/884, izdano ad K LO Sv. Lucija;
9. STAD1NA A vrelija od Ivana in Kiev a Ivane, roj. 16. 6. 1933.
v Gažomiu, bivajoča istotam šit. 99, osebno izkaznico štev.
55850/900, izdano od KiLO Šmarje;
10. PE Č A R IČ Etcire od Jcisipa in Novel Ane, roj. 25. 4. 1926 v
M iljah pri Trsta, bivajoč v Serminiu št. 101, osebno izkazni
co štev. 52736/736, izdano od KLO Bertoki — -Sv. Tomaž;
11. BUZ.LETA Ermimija po:k. M atija in Deklič Ivane, roj. 3. 1.
1899. v Uma?iu, bivajoča v Sečovljah štev. 9, osebno- iizkaiznico štev. 46561/760, izdano- od KLO Sečovlje;
Î2. B R A JK O raj. Lubjana Arm ida od M arjana in Cirkota Mar
gerite, -roj. 23. 4. 1932. v Strunjanu, bivajoča isltatism št. 17,
oseibnò izkaznico. štev. 48370/3,20, izdamo od K LO Strunjan;
13. SVETINA Rihard polk. Ivana ini Prašelj Marije rolj. 17. 1.
1914. v iDalini p ri Trstu, stanujoč v Piranu uil. Fornace št. 1,
osebno izkaznico št. 43861/3561, izdamo od M LO Piran;
.14. L U O N IA N I Manco pok. Josipa, roj. 12. 7. 1912. v Izoli, biva
joč ietcitam ul. Basengbi št. 43, osebno izkaznico številko
25123/2123, izdano od MLO Izola;
.15. HRVATIN Ivan od Ju lija in M arije Grbaic, roj. 4. 3. 1889. v
M aliji, bivajoč M otam št. 55, osebno izkaznico številka
3706,2/562, izdano od K LO Koirte;
,16. VASCOTTO raj. O rioli Amiellijai, pok. Iv an a in pok. D.riold
Cecilije, roj. 13. 3. 1889. v 'Izoli, bivajoča listo tam v ul. Manzioli št. 63, osiebno izkaznico št. 25424/2424, .izdamo od MLO
Izola;
17. D EG RA SSI Ferdinando, pok. Antona- in ipolk. Ulciigrai Cateri
ne, roj. 6. 8. 1896. v Izoli, bivajoč v Izoli ul. S. Bortolo št. 7,
osebno izkaznico št. 26179/3179, izdano old M LO Izola,;
,18. D E G R A S S I Manti» Od Patra, roj. 24. 12. 1911. v Izoli, stanujoč
v Izoli ul. Vicolo Gambiini št. 3, oiselbno izkaznico’ številka
25691/2691, izdano od MLO Izola;
19. JE RM A N Romana od Kanile in Jerm an Štefanije, roj. 8. 7.
1930. v Gleimu, sedaj bivajoča v Ankaranu št. 69, osebno iz
kaznico št. 53883/643, iizdano. od K L O Škofije;
20. BUZDON Josip od Josipa im Ražman Marije, roj. 14. 2. 1920.
v Sv. L uciji, bivajoč istoitam št. 4, osebno- 'izkaznico- štev.
49201/501, izdano- oid K LO Sv. Lucije;
21. FURLAN,IC Baziilij, ,roj. 4. 6. 1925. v Skofij-i št. 75, sta
nujoč iistotam, osebno izkaznico št. 545-10/1314, izdano oid
K LO Škofije;
22. FURLAN-IC Sebaisltjan, bivajoč v Škofiji št. 14, osebno iz
kaznico št. 53976/736, izdamo, od K L O Škofije;
23. K O C JA N CIC roj.. Triipar Am-alija, roj. 2. 2. 1931. v Sv. An
tonu, sedaj bivajoča v Bertokih št. 18, ois-ebno izkaznico št.
21.522/672, izdano od K L O Ceižairji;
24. RAKE-R poir. Koinitemto L idija, -roj. 10. 1. 1931. v Savudriji,
bivajoča v P iranu ul. Sv. Nifcoiliaja št. 1, osebno izkaznico
štev. 53751/3451, izdano oid MLO Piran;
25. POHLEN Ermanid od Avigusitina im Korošec Alojzije roj.
1. 9. 1934. v Škofiji, bivajoč istotam št. 44, osebno izkaznico
št. 53373/123, izdano od K LO Škofije;
26. SUBER por. Zlaitič Milka, .roj. 28. 4. 19.14. v Gažonu, bivajo
čo istotam št. 18, osebno izkaznico št. 55905/955, izdano od
K L O Šmarje;
27. PA RM A A na pok. Ren-alta in Poleti Josipine, roj. 26. 7. 1922.
v Trsta, bivajoča v Izoili uil. Gamib-iini Bit. 5, -osebno' izkaz,nico
štev. 26707/3707, iizdano od MLO Izola.;
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28. DELCONTE L ucija od’ Dominika” in Vatovec Antonije, roj.
1. 10. 1911. v Kopru. isedaj bivajoča v Kopru ul. Carreri št.
.26, osebno iizkalznicO' štev. 33578/1478, izdano od MLO Koper
R 25/52-2
idne 15. 10. 1949;
Čendak Joisiip in Čendak Rudoilf old Ivama in Helene Čendak,
29. LOV REČIČ Guido, od Alojza, in Delgiiußto Roze, roj. 18. 7.
kmeta v Parecagu šit. 136, oba rojema v Jeloviicaih, prvi dne
193;2. v Lonlzanu, bivajoč v Lomzantu — Sečovlje šit. 116, o1. 1. 1914, drugi dne 14. 2. 1921j sita b ila fcmaiiu po izbruhu diruge
.iseibno' izkaznico štev. 46430/629, izdano od KLO Sečovlje' dne
svetovne vojne mobilizirane, v italijansko vojsko, im odposlana
15. 3. 1950;
na firomto. in ise od rtedaij mafia več javila.
30. L O RENZUTTI Limo, roj. 14. 2. 1913. v lizolli, bivajoč istoKer jie potem talkein verjetno, da bo nastopila .zakonita dom
tam v 'ml. S. .Caterina šit. 1, osebno iskaznico štev. 23123/123,
nevo smirti, se na prošnjo njunega očeta Čendaka Ivana pok.
izdano, od M LO fljzola dne 19. 10. 1949;
M.ihiaela iiz Parecaga št. 136 uvede postopanje za njuno progla31. VALENTIČ Marij od Ivama, rog. 31. 1. 1925. v Dekanih, se
sitev za m rtva ter se izdaja poziv, -da se1o. pogrešanima poiroča
daj bivajoč v 'Dekanih štev. 59, osebn i izkaznico številka
sodišču.
2,2537/372, izdano od K L O Dekani dne 10. 1. I960, v Kopru.'
•32. G R I2 0 N roj. Jerebica Ama cd Antonia in Girižom Marije, roj.
Po 15. 6. 1952 bo sodišče odločilo o n ju n i proglasitvi za
13. 7. 1923. v Krkavčah, bivajoča iistoitam išit. 79, osebno iz
mrrtve.
kaznico, štev. 51,334/1089, iizdano od K LO Sv. Peter dne
Okrajno- ljudsko sodišče v PLranu)
18. 3. 1950;
dne 8. februarja 1952.
33. LO N ZA R Giovanni <pok. Ivana im Parovel Antonije, roj,
18. 8. 1892. v Kopru, bivajoč v Kopru C. S. Martino išt. 6,
R 653/51-6
osebno izkaznico štev. 33330/1290, izdamo od MLO Koper
Na
predlog
Jakom
in
M
arije
.roj.
Stepančič
iz
Dekanov
dne 14. 10. 1949.;
Št. 173, se uvede postopek, da se njen mož J a k o m i n Kar
34. DELCONTE Ivan od K aria in Paroveil Marije,
roj. 18. 3.1886.
mel pok. Antona, roj. 9. 10. 1901, ibiišii čuvaj v Dekanih, na
v Kopru, ibiviajoič v ul, Biiaigio šit. 16, olsebno, izkaznico štev.
zadnje bivaijoč v Dekaniih št, 173, proglasi za mrtvega*
33366/1326, izdamo c d M LO Kopeir dine 14. 10.1949 v Kopru;
Vsak, kdor b i kaj vedel o poigreišaineim Jakomin, Kairmeliu,
35. K R IŽM A N M ilan od K arla in Balbič Marije, roj. 13. 1. 1923.
se poziva,. da ito- sporoči najkasneje do 16. junijia podpisanemu
v Sv. Antonu, 'bivajoč istettsm št. 22, osebno izkaznico- št.
sodišču'ali za to postavijanemu skrbniku Gombač Danilu, tu21516/666, izdano od K L O Cezarji.
sodneimu uslužbencu. Ce ido taga rolka o Jakom in Kairmeliu ne
36. ZE.TTO Nikolaj od Petra in Gonič Antonije, ro,j. 30. 8. 1928.
bo . nobenega glasu, ga. bo sedišče' proglasilo, iza mrtvega,.
v Kopru, bivajoč v Koipru uil. Svobode št. 15, osebno izkaz
Okrajne ljudsko sodišče v Kiipru,
nico šit. 33840/1800, izdano eid K LO Semedela dne 18. 10. 1949;
dne 8. jainuairija. 1952.
37. STELL roj. Olenik Flora, roj. 10. 4. 1920. v Izoli, bivajoča
v Izoli ul. Besemlghi šit. 47, osebno izkaznico št. 28155/5194,
R 767/51
5
izdano od MLO Izola dine 2. 3. 1950;
■Na predlog Toškam M- ree,le roj., Bordon iz Vangamela št. 23,
•38. DEPASE Angela, roj. 2. 6. 1898. v ffebili, bivajoča v Izoli ul.
se uvede postopek, ida .s;, njen pogrešani mož To.škan Valentin
Manzioili št. 34. osebno izkaznico. št. 26693/3693, izdano od
pok. Simona, rojen 11. 2. TD6, nazadnje stanujoč v Vanganelu
MLO /Izola dne i2. 2. 1950.
št. 23, proglasi za mrtvega.
39. K O Z IN A Albert od Antona in pok. Ivane Furlaraič, roj. 15.
Vsak 'kdor ‘b i kaj v •:!&! c pogrešanem Toškam V alentinu se
1. 1930. v Škofiji, .bivajoč .iisitotam, olsebno izk-aiznico številka
poziva, da ito jav i po dp'■r> rmiu .sodišču .allii za to post avil j enemu
54030/790, izdamo od K L O Škofije dne 10. 2. 1950.
skrbniku in to najkaisne-j“ do 1. junijia 1952. Ce ido tega, časa o
40. LO V R EČIČ Cvetka od K arla in Rožman Marije, troj. 27. 12.
pogrešanem Toškam V ’ ’.':• timu ne1 bo nobene vesti, ga bo so
1922. v Tnuškaih okraj Sežana, bivajoča v Kopru uti. Agrardišče -proglasilo za mrtvega.
ne reforme štev. 11, oiselbmio izkaznico št. 34054/2014, izdamo
Okrajno sedišče v Kopru,
od MLO Koper dne 29. 10. 1950;
dne 12. marca 1952.
41. R U D N IK črnega premoga Sečovlje prometno knjižico to
vornega avta STT 4112;
Ok 11/5,2 — 3
42. KMET. OBD. ZADRU GA Pobegi prometno knjižico tovor
N a predlog Kozlovič Ane, roj. Ražm an iz Kopra, se uvede
nega avta STT 2102.
postopek, da se njen pogrešani mož Kozlovič Josip, pok. Ivaina
43. P E R IN I Giuseppe od Frank» in Beirttoik Anltomiije, roj. 21. 9.
in Antonije raj. Buča,j, rojem 4. isepiteimibra 1898 v Jurasih •—
1909 v Kopru, ribič, (bivajoč' v Kopini 'ulica S. Lorenlzo št. 3,
Trušfce, nazadnje Stanujoč v Marezigah šit. 5, proglasi za mr
osebno izkaznico štev. 33,506/1466, izdana, od M LO Koper;
tvega.
44. F A K IN Alojz od Mihaela in Antonije Dnuškovič, moj. 1. 2. 1922
Visalk kdor b:i kaj vedel o- pogrešanem Kozlovič Josipu se
v Bntolniigli, avto^melhlamik, Ibilvajoč v Kopnu, P. Libertà
paziva, da to javi isoidišču ali za. to polst avl j enemu skrbniku
išt. 934, osebno izkazmilcioi šit. 35194/3124, izdana od MLO
Gombač Damilu, tosodnemu uslužbencu in to niajkasneje do 1.
Koiper.
>ju n i ja 1952. Ce do tega reka o pogrešanem Kozlovič Josipu ne
45. VASCOTTO Eda ip. Nikolaja, roj. 26. 1,2. 1926 v IizOli, uradIbo -nobenega glasiu, ga, bo isodišče proglasilo za mrtvega,
■nliica, bivajoča v Izoli, (Ul. Gaindi šit. 15, oisebno ,iizlkalznico
Okrajno sodišče v Kopru,
štev. 26320/3320, izdana od MLO Izola;
dne 12. marca 1952.
46. BO ŽE G LA V Ludvik, roj. 30. 7. 1900 v Škofiji, bivajoč isto
taim št. 44, oislebno. izkaznico, štev. 5391,9/679, iizdama od KLO
Ok 12/52 — 2
Škofije;
Na predlog Babič Terezije, iroj. K.nmaic, kmetica iz Pobegov
47. ZLATIC M arija dd Gašperja 'im Fragiaicomo Lucije, roj.
št. 106, se uvede poisitopek, da se njem pogrešani molž Babič
2. 8. 192.1 v Siv. Luciji, bivajoča listo. tam, osebno izkaznico
Franic, pok. Jožeta, in Ivane, roj. Babič iz M ontinjana, tam
štev. 49508/808, izdana od K L O Sv. Lucija;
irojen 19. ju lija 1909 proglasi za, mrtvega:.
48. K O L A R IČ roj. Bardom Olga, roj. 12. 2. 19.10 v Elerjiih-tMllje,
Vsiak kdor b i kaj vedel o pogrešanem Babič Francu se po
istanujoča v Porteci šteiv. 35, gospodinja, olsebno izkaznico
ziva, da to talkoj javi sodišču ali za to* postavljenemu skrbniku.
štev. 54181/94A, izdana od K L O Škofije;
Ce do 15. m a ja 1952 o pogrešanem Babič Framcu ne bo nobene
49. HRVATIN Celestin od Jerntejia limi por. Piciga Judite, roj.
ga glasu, iga., bo1sodišče proglasilo, zai mirltvega.
8. 4. 1914 v Škofijah, M » tam bivajoč ,šlt. 46, delavec, osebno
Okrajmoi sodišče v K-opriu,
izkaznico štev. 54223/983, izdana od K L O Skofiije;
dne 6. marca 1952.
50. K O Z U K roj. Guaidabalsso Lucija old Franca, roj. .24. 10. 1904
v Strumjamu, bivajoča iato tiaim, oiseib.no izkaznico, številka
R 85/52 — 2
48400/200, izdana- od K L O Strunjan dmie 23. 2. 1950;
D ne 1. 10. 1944 je bil Fičur Jdrdan od A lojzija im Rože Fi51. DEGRAS,SI Ov,iidio od Malura im Eleme Degusto, roj. 9. 5.
čur, rojen dne 17. 12. 192-3 v Noižedu in tamka.j stanujoč v hiši
191,1, v Izoli, bivajoč listo tam ‘ul. Carducci, osebno. izkaznico
št. 17 aretiram od Neim?ev in oidposillain v koncentracijsko taboštev. 23113/113, izdana od M LO Izola;
IIišče v Buichenwaildu. Zadnjič so, ga videli vsega shujšanega in
-52. VALENTIČ Falbio iz Kopra, šofersko izkazmliico motornega
onemoglega dne 9. 4. 1945. Od teidaj dalje p a mi več nobenih
koletsa št. STT 296, izidama od IV. Anm ije JA .
vesti.
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STRAN 48
K er je verjetno, ida bo* ©lede ipjega »nastopila zakonita domneVa smrti, se uvaja na predlog njegovega očeta Fičurja
A lojzija iz Nožeda St. 19 ipostopamje iza njegovo proglasitev za
mrtvega.
Vsakdo, ikli m u je kaj znanega o. njegovi usodi, se: poziva,
da to s p o r o č i podpisanemu s»o»d:ilšč'U, Fičiur Joirdan pa se podiva,
da ise zglasi /prt podpisanem sedišču »ali drugače da kakšno vest
o sebi, ker bo sicer sodišče po 1. 6. 1952 odločilo o» njegovi prou
tglasitve za mrtvega.
Okrajno sodišče v Piraniu,
dne 1. m arca 1952.
Ok 10/52 — 2
iNa predlog Piciga: Rudolfa oid' /Ivama, kmeta iz Dekanov
St, 104, ise uvede poisltc/pek, da se: njegov pogre.ša»ni ibrait Piciga
Groadan od Ivana ila Marije, roj. Poihlfen 22. 1. 1920 v Dekanih,
nazadnje stanujoč v »Dekanih išit. 78, proglasi lz:a mrtvega.
Vsak kdor b i tkaj vedel o. pogrešanem Piciga Gtroizidarm se
.paziva, da to javi sodišču ali postavljenemu skrbniku Gombaču
Danilu, lulsiliuižbeniciu iteiga» sodišča in to najkasneje do 1. maja
'1952. Ce v 'tem roku .o njem 'ne boi nobene vesti, ga bo sodišče
proglasilo eia mrtvega.
O krajna sodišče v Kopriu,
dne 29. februarja, 1052.
R 206/52 — 2
Rriibaic Ivan od Matije in Ane Braijuka, rojen v Padeni dne
8. 6. 1026, niazaidmijie stanujoč 'V Paidenii št. 38, je bil dne 24. 5.
1944 mobiliziran v NOV in uvrščen v 3. bataljon Istrskega od
reda. Dne 10. 6. 1944 je b il ita »bataljon pad Snežnikom napaden
tod Nemcev in od tedaj dalje je Pribac Iv an pogrešan.
Ker je verjetno, da ibo. gile.de njega nastopila» zakonita do
m neva smrti, se uvaja na predlog njegovega brata Pribac Jo
žefa od M atije iz Paldine šit. 38 postopanje1za njegovo proglasi
tev za mrtvega.
Vsakdo, k i m u je kaj znanega oi njegovi usodi, se polziva,
da to sporoči podpisanemu sodišču, Britaac Iv a n pa se poziva,
ida se zglasi p r i poidpiisameimiu sodišču ali /drugače da kakšno
iveslt o sebi, keir bo sicer sodišče' po- 1. 6. 1952 od/ločilo o njegovi
proglasitvi za mrtvega.
Okrajno soidišče v Piranu,
»dme 1. m arca 1952.
Ok 14/52 — 5
Na predlog Kocjančič Marcela oid Ane iz Labo/rja št. 26,
.se uvede postopek, da se njem pogrešani očim K O C JA N CIC
A N D R EJ, pok. Petra in Antonije, iroij. Kocjančič, /roj. oktobra
leta 1887 Laborju, »nazadnje Stanujoč v Laborjiu, proglasi za
(mrtvega,
Kdor ibi kaij vedel o pogrešanem Kocjančič Andreju se po
ziva, da ta jaivi /tenu sodišču sili »Gombač Danilu, tusodnemu
usliužibenlcu, k i je piosavljem iza skrbnika in to najkasneje do
1. ju n ija 1952. Ce ido. tega časa o. nijem ne bo nobene vesti, ga
bo soidišče proglasilo iz» mrtvega.
O krajno sodišče v Kopriu,
dne 28. manca 1052.
Ok 17/52 — 2
iNa predlog Savle Josipa,, pok. Mateja iz Topolovca. št. 39,
se uvede postopek, da se .njegov »pogrešani, sim Savie Angel od
Josipa in Marije roj. Bambič, rojen 1. 7. 1:92,2 v Topolovcu,
samski, mazaidnije stanujoč v Topoilioivciu št. 39, proglasi za mr
tvega.
Kdor b i kaj vedel o pogrešanem, Savle Anigeliu se poiziva,
da to takoj javi isoidišiču oizirama iza Ito» pos/taivlljemeimiu skrbniku
Gombač Danilu, uslužbencu .tega soldiišiča im to najkasneje do» 1.
ju n ija 1052. Ce do (t»elga časa o injem ne ,bo nobene vesti, ga bo
sodišče proglasilo za mrtvega,
Okrajno, .sodišče v Kopini,
idne 19. manca 19,5.2.
O k 15/52
Na predlog Fru/rlanič Antonije, roj. Miuizilovič iz Škofij II
št. 21, se .uvede postopek, dia se njen: poigirešami sin Furlani,č
Ivam o»d Ivama im Antonije, roj. Muizllovič, trojen. 29. 3. 1922,
Eäzadnje stanujoč »v Škofijah I I (103) 21, proglasi za mrtvega.
Visak-.kdor b i kaj veldel .o pogrešanem Furlamič Ivamiu se
poziva da to j»a»vi podpisanemu sodišču, sli poisitaviljememiu skrb
niku Gombač D anilu tuis, uslužbencu. Ce do 1. ju n ija 1952 o po
grešanem Furlanič Ivanu me bo nobene vesti, ga bo sodišče
proglasilo za mrtvega.
Okrajno soidišče »v Kopru,
»dne 26. manca 1952.

LETO VI. - ST. 4

Register trgovskih in delniških družb
Soc 72/4
V 'fmis. re'gisitru trgovskih dnuižb ise pri tlt. »Cement« d. d.,,
gradbeni mate/rial, Koper dovoli vpis masleidinijih sprememb:
D an vpisa: 12. 3. 1952.
Na poidllagi zapisnika Okrajnega ljudskega sodišča v Ko
pru iz dne 6. 2. 19.5:2, epir. št. R 14.1/52, o izredni skupščini del»ničarjev s:e vpiše:
a) D ružba je prešla v likvidacijo».
b) Za likvidatorja je imen,ova»n Poldobmik Jam»ko pok. Ivana,
komeirciallist iz Kopra, ki poidpisiuje (samostojno za diruž»b,o v
likvidaciji.
Okrožno1 ](jiudlsko sodišče v Kopru
dne 10. mamca 1952.
Soc 39/5
V tius. ire'gistiru delniških »družb se pri t.t, »Omni,a,« velebla
govnica id. d. — Grandi magazini s. a. .dovoljuje »naisiledmiji vpis:
Daln vpisa»: 12. 3. 1952.
N a poldlagi. izapiismilka X X V II. reidine »seje »upravnega sveita
imenovane »tvrdke /z idne 13. 1. 1952 se:
.a) Izbriše ravnatelj družbe Vatlta-Vatovec Drago,
b) Vpliše movii ra.vn.alte.lij »diriužbe Dolinar Slavko od Ivana,,
trgovec v Kopru.
' Okrožno. ,l)jiu»dBfco soidišče v Kopru
dne 10. m arca 1952.
Soc 41/4
V tuš. trgovskem registru se p r i itit. »Aigimarit« Internacio
nalna pomorska a»ganc>ija d. d., Piram, /dovoljuje maisleidniji vpis:
Dam vpiBa: 1,2. 3. 1952.
iNa »poldlagi zapisnika idriuge radine skupščine »deilničarjeiv z
dne 2i2. jiuinija 1,950 se vpiše pollog blilianlce za poslovno leto. 1949.
Okrožnoi ijiuldlsko sodišče, v Kopru
dne 10. manca 1.952.
Soc 64/2
V itiuis, »registru delniških družb se pri tt. »Rudai« d. d. —
»Rulda« s. p. a. Koper — Capoldisitiria dovoli nasiieidinji vpis:
Dan vpisia.: 12. 3. 1952.
iNa podstavi zapisnika prve. redne skupščine delničarjev
imenovane diriužbe z dne 23. ju nija 1950 se vpiše poCog bilance
za teto' 1940.
Okrožno. Jjiudlsko sodišče v Kopru
dne 10. marca 1952.
Soc 39/7
V tusodneim /registru »trgovskih dr/uižb še pri tt. Omn,i,a —
veleblagoivnica:, »d. »d. Kcpeir doivoili isileideči vpis,:
Dam vpisa: 3. 4. 1952.
Na podlagi zapisnika» IV . redime [skupščine dellmiičarjev drtižbe z d»me 19. junija» 19,51 se:
a) izbrišejo člianli »upravnega sveta: Kopitar M arjan kot
preidsed»nik, Mahnič Andrej,, U km ar Anton in Valtta-Vaitovec
»Drago;
b) vpišejo novi čOlaini upravnega sveta:
Dolinar Slavko od Ivana, tngdvelc v /Kopnu — predsednik,,
Pe»rko» S ilv a roj, Stanko», uradnica v Ko»pru,
Stoka ,I»van od Stefana, slklaid/iiščeifc v Kopnu in
Cotič Viktor od Jožeta, uradnik v Kopru;
c) vpiše pollo® Itaiilianice za ’letoi 1950.
Okrožnoi .ljudsko soidišče v Kopru
dne 31. marca 1952.
Soc 39/6
V tus,. .registru trgovskih idlruižib se pir.i tlt. Om nia — vele
blagovnica d. »d. v Kopriu dovolili naslednji vpis:
D,a.n vpisa: 3. 4. 1.952.
Na poidllagi zapisnika III. redne sklupš ine delničarjev .z,
»dne 21. 6. 1950 se:
ia)
izbrišejo člani upravnega svelta dr. Dekleva Jože, Bole
Stanko in Martelanc Lojize;
b) izbriše» čliam nadzorništvai dir. Adamniič Mirko in namest
nik: člama naldlzornišltva Pavletič Rudolf;
c ) vpišeta član naid'zoirniištV'a1Rjutair M ija oid Karta, uradnica
»v Kopru »im namestnik čilama maidteorništva Cereovič Marjan,,
bančni uradnik v Kiupru;
/d) vpiše polog bilance »za poslovno leto. 1949.
Okrolžmo» (Bjtuldisko1sodišče v Kopru
idne 31. m arca 1952.

STRAN 49

LETO VÌI. - ST. 4
S oc ,33/6
V tas. regisiiru trgovskih in delniških družb ise p ri »Adria1«
svtopodjetije d. d. — Autotiraispoirti is. a. — Koper -— Capodistrila dovoljiuje nalslednj i vpis<:
Dani vtpitsai: 31. 1. 1952.
Na podlagi zapislnika tretje radne (Skupščine delničarjev z
dne 8 m aja 1951 se v.piše:
Polog Manice' zla leto 1950.
Okrožno ljiudiskó sodišče v Kopru,
dne 31. januarja 1952.

Zadružni register

Cons I I I 245/4

V zadružnem iregiist-rtu tega isodljšča se p ri Km etijski za
drugi iz o. j. 'V Semedeli idoviolljiuje vpis inasHednjih sprememb:
Dain vipilsia: 15. 1. 1952.
Na ■
podlagi zapisnika madneiga občnega zbora članov ime
novane zadruge z dne 15. 4. 1951 ise vpiše:
Novi člani upravnega odbora fio:
Angelini Vikltoir pok. Jakoba, ;Sv. Marko 102,

Benčič Ivian od ilvana, 'Giiusitesrna 54 — člana ter
namestnika
Vatovaini Marcel in
Severin Jakob.

Uradoma ise vpiše član upravnega odbora:
Balbiuider Iv an od Josipa, Sv. Marko 92.
Vpiše ise ipollag bilance aa 9. 1950.
Izbrišejo ise pa inaisledimji, čitani upravnega odbora:
Kozlovič Rudolf in Žnidaršič Ivan — člana ter
namestnika
Benčič I:van tor Coik Stanko.

Soc 77/2
V družbenem registru tega sodišča se p ri »Transaiuto«
družba iz o., z. v Kopru dolvoljiuje iSlietdeči vpis:
Dan vpisa: 15. 1. 1952.
N a podlagi zapisnika« Okrajnega Ijuidskejga .sodišča v Ko
pru iz dne 28. novembra 1951, apr. štev. R. 867/51, o iizrednii
skupščini družbe je družba prešilai v (likvidacijo.
Za il likvidatorja je imenovan Eatur Miroslav pok. Matije,
knjigovodja v Kopflu.
Okrožno' ljudsko sodišče v Kopru
dne 24. deceimlbna 1991.
Cons. I 32/27
V tus. 'zadružnem reigisiru se p r i Kmetski in obntini poso1jiln ie i in hranilnici z o. j. v Pobegih dovoljuje vpis naslednjih
isprememb :
Dain vipisa: 8. 2. 1952.
Na poidlagi zapisnika 52. rednega občnega zbora z dne
21. oktobra 1951 se vpiše:
Novi člani upravnega odbora iso:
Zidarič Marino od Avgusta, Ceižairji 63 — predsednik;
iStokovič M arjan ,pok. Antona, Siv,. Anton 45,
Jakom in Mafald od Antona, Pobegi 74 — čiaina.
Vpiše se polog bilance za leti 1949 im 1950.
Izbrišejo se naslednji člani upravnega odbora:
Valentič Karel — predsednik,
Jakom in Josip — podpredsednik,
B rajnik Cezar •— član.
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru,
dne 8. februarja 1952.

Okrožno ljudsko soidiš če v Kopru
dne 13. decembra 1951.
Conis I I I 341/2
V zadružnem æegisbru teigia sodišča ise prli Km etijski na
bavno prodajni zadrugi z o. j, Osp dovoljuje vpis naslednjih
sprememb:
Dain vpisa: 18. 1. 1952.
Na podllaglii zapisnika I. iradnaga občnega zbora članov na
vedene izadtnuige z dne 18. 3. 1951 ise vpiše:
ia) lime zadruge je: K m etijska zadruga z o. ij. v Ospu.
b) čl. 6 pravil glasi:
Vsiak član unora pri vstopu v zadrugo vplačati vsaj en
delež.
Delež znaša din 150.— za glavine čfame1
, a 30.— diin za rod
binske člane 1 j. poilnoilelmte čllaine ionih rodbin, katerih rodbin
ski poglavarji iso že glavini člani. Pristopnina za glavne člane
znaša 6.— din, doöim rodbinski diami nie plačajo pristopnine.
Deleži ne domlašaj» n it i obresti n ifi dividende in dajejo
vsakem« člamiu pravico do enega, samega glasu.
No/vi člami upravnega odbora so:
Ivančič Damilo ad Stefana:, Osp 29, predsednik,
Lokateli Berta pok. Ivana, Soéerib 9, član ter
namestnika:
Lokateli Aleksandra, pok. Aleksandra in
Puirger Mirko, od Ivalnla.
Vpiše se poilog bilanc I. (do 15. 6. 1949 lin II. do 31. 12. 1950.
Izbrišejo ise idile čiliani upravnega odbora:
Bizjak Aloj,-z, predseldinlik,
Božič Josip, člialn.
Okrožno, ljudsko sodišče v Kopru
dihe1 10. jiamuarja 1952.
Soc .,72/3
V tais. družbenem registru isie p ri tt. »Cement« d d. grad
beni ‘m aterial — is. a. materiale da. icoBtauzioœ — Koper — Capodiistria dovoljuje vpis naslednjih sprememb:
Dam vpisa: 7. 3. 1952.
N a podlagi zapisnika redne skupščine delničarjev z dne,
16. malja 1951 ise:
a) vpiše -polog bilance za leto 1950.
ib) itzbriše ravnatelj dr. Rutar Rudi.
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru,
dne 21. feibruarj-a 1952.

Objava
Opr. št. 6840
U pravni svet -Tržaške zavarovalnice d. id. s pravnim se^dežem v K cpru sklicuje s to objavo

4. redno skupščino delničarjev
z naslednjim dnevnim redom:
1. Poročilo upravnega sveta o poslovanju v leta 1951 in
predložitev računskega .zaključka za iato dobo, s pred
logom O' uporabi čistega dobička.
2. Poročilo, in predlogi nadzoimišitva.
3. Razprava in sklepanje o poročilih in predlogih, ozna
čenih, pod 1. in 2.
4. Izvolitev novega 'upravnega sveta.
5. Sklepanje o nagradi članom inadzarnišitva za poslovno
leto_ 1952.
6. Slučajnosti.
Skupščina se sestane v Kopru v prostorih Istrske banke
d. d. in sicer v petek dne 13. ju nija li952 ob 9. u ri, a sklepčni^
■bo, če- bodo prisotni delničarji zastopali vsaj polovico celo
kupne delniške glavnice;.
Ce ob določenem času skupščina ne ibi bila sklepčna, je a
to objavo za naslednji dan, it. j. za soboto dne 14. junija 1952
pb 9. uri na 'isti kraji sestanka in z isttiim dnevnim redom po>inovno sklicana in bo sklepčna v tem prim eru brez ozira na
■višino zastopane delniške glavnice.
Vsak delničar je upravičen pooblastiti kakega drugega delt
fn ičarja, da ga na skupščini pravnovel javno zastopa, a mora
o tem obvestiti uprarvni srvat s pism enim sporočilom. C iani
lUprav.nega isvata in družbeni uslužbenci ne morejo zastopati
delničarjev na skupščini.
Koper, dne 12. februarja 1952.
U pravni svet Tržaške zavarovalnice di d.

Izdaja Istrski okrožni 1,0 v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni
Kolenc Črtomir. ■
— Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.

urednik:

T A R I F A

z a o b j a v o o g l a s o v v U r a d n e m listu
1) Za male oglase o izgubljenih osebnih izkazni
cah, dokumentih za motorna vozila in podobno se pla
ča 150 din in 50 din za dokazilni izvod;
2) Za uradne objave sodišč, svetov in ustanov po
10 dinarjev za vsako besedo, 4 % davek in 50 dinarjev
za dokazilni izvod;
3) Za objavo vpisov v registrih trgovskih in del
niških družb, zadružnih registrih in registrih gospo
darskih podjetij ljudskih odborov se plača do 50 be
sed 1.000 dinarjev, za vsako nadaljnjo besedo pa še
po 15 dinarjev, 4 %
zilni izvod.

davek in 50 dinarjev za doka
Uprava

★
URADNI
I S T R S K E G A
L E T O VI.

C I C C Ž N I C A

j

LIST
L J U D S K E G A

€ D E C' K A

K O P E R , dne 23. ap rila 1952

ŠT EV. 5

V S E B I N A :
P R E D P IS I IS T R S K E G A
ODBORA
22. Odlok o taksah.
Tarifa sodnih taks.
Taksna tarifa.

OKROŽNEGA

L JU D S K E G A

23. Odlok

o spremembi

odloka o socialnem

zavaro-

vanju.
24. Odlok o spremembi odredbe o osebnih izkaznicah.

Predpisi
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
4. člen
Na podlagi ukaza K om andanta
Odreda JL A na
STO z dne 16. septembra 1947. v zvezi z odlokom Po
vjereništva PN OO za Slovensko Prim orje in Oblastnega
NO za Istro z dne 20. februarja 1947. izdaja Istrski
okrožni ljudski odbor

Na listinah, ki se izdajajo brez takse, se mora na
vesti, na čigavo zahtevo in v kteri nam en se izdajajo
in da se ne smejo uporabiti v druge namene.
Oprostitve
5. člen

ODLOK

Plačanja takse so oproščeni:
1) javn i uradi in ustanove; niso pa oproščena p la
O TAKSAH
čanja taks gospodarska podjetja v upravi delovnih ko
lektivov, kmečke delovne zadruge in druge zadruge,
1. člen
njihove zveze ter podjetja družbenih organizacij;
2) invalidi v vseh stvareh, k i so v zvezi z invalid
V korist Istrskega okrožja se pobirajo takse:
skim i prejemki, ter osebe, ki prejemajo razne podpore
1)
za vse pismene vloge in n jih priloge, ki se vla
ter pomoči v postopku za dosego teh podpor in pomoči;
gajo na javne organe. Gospodarska podjetja v upravi
3) gospodarstva (družine), ki plačajo do 150 dinar
delovnih kolektivov se ne štejejo za javne organe po
jev dohodnidne na družinskega člana, a največ 750;
tem odloku;
dinarjev letno za vse gospodarstvo.
2 ) za vsa pismena izpričevala in potrdila, s kate
P ri gospodarstvih, katerih člani so v delovnem raz
rim i jav n i organi ali zasebniki potrjujejo kakšne last
merju, se zato, ker od dohodkov iz delovnega razm erja
nosti, razmerja ali okolnosti;
ne plačujejo dohodnine, namesto dohodnine vzame kot
3)
za vse ostalo, kar je določeno v tarifah tega
podlaga za presojo, ali je gospodarstvo oproščeno taks,
odloka.
znesek v višini 4.7°/o dohodkov iz delovnega razmerja
Za izpričevala in potrdila, ki jih izdajo zasebniki,
takih članov;
se plača taksa samo, če se uporabijo pred javn im i or
4) v postopku pred ljudskim i sodišči: siromašne
gani in to v višini ustreznih taks, ki se plačajo za izpri
osebe, katerim sodišče pripozna pravico revnih na pod
čevala, ali potrdila, izdana od javn ih organov.
lagi potrdila o premoženjskem stanju, ki ga izda p ri
stojni organ. Priznanje pravice revnih im a učinek od
2. člen
dneva predložitve potrdila.
Višino taks določata tarifi (o taksah in o sodnih
taksah), ki sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Ako obsega vloga več predmetov, k i povzročajo
različne postopke, se plača toliko taks, kolikor je pred
metov. Ako obsega vloga en predmet, vloži pa jo več
oseb, se plača samo ena taksa.
Ako izda jav n i organ eno potrdilo o več sorodnih
lastnostih, razm erjih ali okolnostih, se plača ena taksa.

6. člen
Taksa se ne plačuje za tele predmete:
1) za vloge, vložene v javno korist;
2) za potrdila o premoženjskem stanju, izdana za
dosego pravice siromašnih in za prošnje za izdajo ta
kega potrdila;
3) za klavzule o izvršnosti na sodbah in odločbah;
4) za vse akte in procesna dejanja, ki so zvezana
z ureditvijo uslužbenskega razmerja aktivnih javnih
uslužbencev in delavcev v jav n i službi ali z ureditvijo
pokojnine;
!
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Nasprotno pa v postopku pred sodiščem nezadostno,
5)
za vse vloge, s katerim i se zahteva povračilo
nepredpisno ali sploh neplačana taksa ne zadržuje po
plačanih davščin in taks, če se zahteva izkaže za ute
stopka; sodišče pa pozove osebe, k i so dolžne plačati
meljeno;
6) za popravo netočnih upravnih in sodnih odločb takse ali k i za plačilo jam čijo, da plačajo takso v
osmih dneh po prejem u obvestila.
ter za vloge, predložene v tem smislu;
Če takse v tem roku niso plačane, obvesti sodišče
7) za odločbe in potrdila, s katerim i se priznava ali
pristojnega finančnega organa, ki izda zavezancu ozi
potrjuje strokovno znanje ali kvalifikacija;
roma tistemu, k i jam či za plačilo taks, plačilni nalog
8.) za zdravniška izpričevala, ki se izdajajo učen
za plačilo dvakratnega zneska dolžne takse.
cem, javn im uslužbencem, delavcem in nameščencem
P lačilni nalog n i zavezan posebni taksi. Zoper p la
za opravičilo odsotnosti iz šole, službe in dela.
čilni nalog je dopustna pritožba na nadrejenega finanč
nega organa v petnajstih dneh po prejem u naloga. P ri
Pobiranje taks
tožba mora biti kolkovana in ne zadrži plačila takse.
Za pobiranje rednih in kazenskih taks po tem od
7. člei
loku se uporabljajo predpisi o zavarovanju, pobiranju
Taksa se pobira v naprej in sicer v kolkih. Izvr
in neizterljivosti davkov.
šilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora sme
predpisati izjeme od tega predpisa.
10. člen
Takso je dolžan plačati, kdor vloži vlogo ali za
Ko javn i organi izdajo kakršnokoli listino ali opra
pisnik, ki nadomešča vlogo, ali kdor stavi predlog za
vijo kakršenkoli posel ali kaj potrdijo, morajo navesti
posamezna uradna dejanja ali v čigar korist se je ura
znesek takse in tarifno številko, po kateri se taksa po
dno dejanje izvršilo. V postopku pred sodiščem je dol
bere.
žan plačati takse tožnik oziroma pritožitelj, takso za
Če se pojavi pred sodiščem, bodisi v izvirniku, bo
sodno poravnavo pa obe stranki.
disi v prepisu, listina, ki je zavezana plačilu takse, po
Upravitelj konkurzne mase in upniški odbor sta
zove sodišče stranko, ki jo je predložila, naj v trideset
oproščena plačila taks za vse spise in vsa dejanja o
dneh dokaže, da je bila za ta pravni posel taksa pla
konkurzni masi, izvzemši ^sodne poravnave, pravde in
čana, če se to ne vidi že na listini. Če stranka ne dokaže
izvršbe, v katerih je konkurzna masa tožnik ali zahte
da je za pravni posel taksa plačana, dostavi sodišče
vajoči upnik. Isto velja za upravitelja prisilne poravna
overovljen prepis dotične listine v n ad a ljn jih osmih
ve in za zaupniški odbor.
dneh pristojnem u finančnem u organu v 'postopek z
Za plačilo takse jam čijo nerazdelno z osebami, na
vprašanjem, ali se je in kakšna taksa plačala na izvir
vedenimi v prejšnjih dveh odstavkih, n jihovi pooblaš
niku. S temi roki se ne ustavlja sodni postopek.
čenci (odvetniki, zakoniti zastopniki), kakor tudi tretje
Če se opira sodna odločba ali sodna poravnava po
osebe, k i nastopajo v njihovem im enu brez pooblastila.
sredno ali neposredno na pravni posel, ki je zavezan
Če izroči več oseb, med katerim i je ena ali jih
plačilu takse, in stranke ne morejo v tridesetih dneh
je več oproščenih plačila takse, skupno taksi zavezano
dokazati, da je bila taksa za ta pravni posel plačana,
vlogo, m ora.p lačati vso takso za vlogo oseba, k i n i
dostavi sodišče prepis te odločbe v n ad aljn jih osmih
oproščena plačila taks. Isto velja za zapisnike, priloge,
dneh pristojnemu finančnem u organu, k i mora posto
prepise in potrdila prepisov, ki se sprejmejo ali izdajajo
pati dalje po veljavnih predpisih.
n a skupno zahtevo oseb, k i so oproščene in neoproščene
plačila takse.
Zastaranje
8. člen
Naknadno se plačajo takse iz 5. točke 6. člena tega
odloka in v primerih, k i jih predpiše s pravilnikom Iz 
vršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
Če se v pravdnem ali izvršilnem postopku, kjer je
ena stranka oproščena plačila taks, pravnomočno p ri
sodi tej karkoli proti stranki, k i ne uživa taksne opro
stitve, ali če se postopek konča s poravnavo ali s spo
razumno um aknitvijo tožbe, mora stranka, k i ne uživa
taksne oprostitve, plačati tudi vse tiste takse, k i bi jih
morala plačati oproščena stranka če ne bi bila oproš
čena.
Po končanem postopku izterja v prejšnjem odstav
k u navedene takse, od zavezanca finančni organ na
podlagi obvestila, ki m u ga pošlje sodišče (popis taks).
9. člen
Ako prispejo vloge, za katere se plača taksa po tem
odloku, javnim organom po pošti netaksirane ali ne
zadostno taksirane, je treba vložilca pozvati, naj plača
oziroma doplača takso v petnajstih dneh od dneva vro
čitve poziva. Ako vložilec tega ne stori, se šteje, kakor
da vloge sploh ni vložil.

11. člen
Pravica do izterjave takse ter pravica do povračila
preveč plačane takse ne zastarata.
Taksne vrednotnice
12. člen
Istrski okrožni ljudski odbor im a izključno pravico
izdajati in urejati prodajo kolkov in drugih taksnih
vrednotnic.
Taksna kazniva dejanja in kazni
13. člen
K dor napravi krive kolke ali taksne vrednotnice,
ali kdor jih predrugači na večjo vrednost z namenom,
da bi jih uporabil kot prave ali da bi jih dal kom u
drugem u v uporabo ali kdor tako ponarejene kolke in
taksne vrednotnice uporabi kot prave ali si jih s tem
namenom- preskrbi, se kaznuje s strogim zaporom do
pet let.
Poskus je kazniv.
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14. člen

Prehodne in končne določbe

Kdor odstrani žig, s katerim so kolki ali druge
taksne vrednotnice uničene, ali kdor si kako drugače
prizadeva napraviti te taksne vrednotnice, kakor da ne}
bi bile uporabljane, ali kdor že uporabljene kolke ali
taksne vrednotnice znova uporabi ali proda, kakor da
' bi bile veljavne, se kaznuje z denarno kaznijo ali z za
porom do enega leta.

21. člen

15. člen
Če se dejanje iz 13. ali 14. člena izvršuje obrtoma
ali če je bila ponarejena velika količina kolkov ali taks
n ih vrednotnic, se storilec kaznuje s strogim zaporom
n ajm anj pet let, sme pa se kaznovati tudi z zaplembo
premoženja.
16. člen
Kdor zahteva ali sprejme za kolek ali drugo taksno
vrednotnico višjo ceno, kot je predpisana, se kaznuje
z denarno kaznijo ali z zaporom do šest mesecev.

Za vse že začete postopke o taksnih kaznivih de
ja n jih se uporabijo do njihovega dokončanja dosedanji
predpisi.
22. člen
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora sme z odločbo spremeniti in uk in iti posamezne
postavke v taksni tarifi.
23. člen
F inančni organ Istrskega okrožnega ljudskega od
bora je pooblaščen, da izda:
a) pojasnila in navodila za izvajanje in za enotno
uporabljanje tega odloka, k i so obvezna za vse javne
organe;
b) v posameznih prim erih (razen v prim erih iz 4,
točke 5. člena tega odloka) odločbe o stvarnih in oseb
n ih oprostitvah od taks;
c) p ravilnik za izvajanje tega odloka.
24. člen

17. člen
Kdor brez dovoljenja obrtoma prodaja kolke ali
druge taksne vrednotnice, se kaznuje z denarno kaznijo
ali z zaporom do dveh let.

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.
Obenem preneha veljati uredba o plačilu taks na
ozem lju cone B z dne 10. decembra 1945. štev. 5001 in
odlok o sodnih taksah z dne 1. jan uarja 1946.
Koper, dne 12. aprila 1952.

18. člen
Z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev se kaznujejo
za prekršek:
1) osebe (zdravniki, živinozdravniki, inže nirji i dr.),
k i so po posebnih predpisih upravičene izdajati za upo
rabo pred javn im i organi potrdila, k i nim ajo značaja
javne listine, če izdajo tako potrdilo brez takse;
2) oseba, ki uporabi takse prosto listino v kakšen
drug namen, ne pa v namen, za katerega je bila izdana.

Tajnik:

Predsednik:

Petar K raljević, 1. r.

Ernest Vatovec, 1. r.
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19. člen
I.

Ja v n i uslužbenec se kaznuje disciplinsko:
1) če neposredno sprejme netaksirano ali nezadost
no taksirano vlogo ali izda kako listino brez ustrezne
takse, z denarno kaznijo od 100 do 1.000 dinarjev;
2) če ne dovoli vpogleda v spise, da bi se kontroli
ralo pobiranje taks po tem odloku, z denarno kaznijo
od 200 do 2.000 dinarjev;
3) če ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka,
z denarno kaznijo od 100 do 1.000 dinarjev.
S kaznijo po 1) točki se kaznuje javn i uslužbenec,
k i glede netaksiranih ali nezadostno taksiranih po pošti
prejetih vlog, ne izda poziva za taksiranje oziroma za
dodatno taksiranje.
Povračilo taks

*

20. člen
Kdor plača višjo takso kot je predpisana, im a pra
vico do povračila. Prošnja za povračilo se vloži p ri ti
stem organu, pri katerem je bila taksa plačana, odločbo
pa izda finančni organ pristojnega okrajnega ljudskega
odbora. Če je bila taksa plačana p ri Istrskem okrožnem
ljudskem odboru, izda odločbo finančni organ Istrskega
okrožnega ljudskega odbora.

1

Pravdni

in

izvršilni

postopek

Vloge

(1) Če se ne uporabljajo druga
določila te tarife po vrednosti
Qin
spornega predmeta
za ^vsado
500
ko polo
1.50
preko
500 do
1.000 din
3,—
11
1.000 „
3.000 11
9,—
Ì)
3.000 „
6.000 M
15.—
11
6.000 „
10.000 >>
21.—
11
10.000 „
25.000 11
30.—
11
25.000 „
50.000 11
45,—
11
50.000 „
75.000 ?>
60,—
11
75.000 „
100.000 11
75.—
11
„
100.000 „ 500.000 11
120,—
11
„
500.000 „ 1,000.000 11
180.—
11
„ 1,000.000 „ 2,000.000 11
300,—
11
„ 2,000.000 „ 5,000.000 11
450.—
11
„ 5,000.000 „
600.—
11
(2) Tožbe, odgovori na tcžbe, n a - za prvo v dvokratnem
sprotne
tožbe,
pripravljalne po|0
znesku takse
vloge, ugovore proti plačiln im
,
\z
odstavka
nalogom, odpovedi in ugovori
(1) te tar. št.
zoper odpovedi, predlogi za po
stavitev v prejšnji stan

S T R A N 54

L E T O V I. ŠT. 5

11s

ò li

iS £

°

Q_

Predm et

.

(3) Vloge o pravnih sredstvih:
za vsako Z a prvo p o 
1.) pravna sredstva zoper od
polo lovtrikratnem
ločbe sodišč prve stopnje
znesku takse

1.) za vloge: da se dovoli pra
vica revnih, da se postavi od
vetnik stranki s pravico rev
nih, ali da se tak odvetnik ra
zreši dolžnosti. Za popis taks
za pritožbe zoper sodne odloč
be o teh vlogah;

iz
odstavka
( 1 ) te tar. št.

2.) Odgovor na pritožbo

(4) Vloge za vpis v javne knjige
o neprem ičninah
in o n jim
enakih pravicah, kolikor ni
določena večja taksa v tej tar.
št. pod (2) in (3) odstavkom

„

v dvakratnem
znesku takse
iz odstav. (1^)
te tar. št.

2.) za rubrike vlog, kakor tu 
di za odpravke vlog, k i nado
meščajo predpisano rubriko;
3.) za vloge prič in izvedencev,
im enovanih od sodišča, s ka
terim i zahtevajo plačilo odre
jenih pristojbin;
4.) za vloge, s katerim i se za
hteva, da se postavi na sodbo .
napis, da je izvršljiva,
kakor
tudi za vloge strank za prve
odpravke sodnih poravnav in
za potrdilo izvršljivosti na teh
odpravkih;

taksa
nave
dena v tar.
št. 3 3 te ta 
rife

Pripombe:
I. V primeru, ki je določen v
(2), (3) in (4) odstavku te tar.
št., se plača za vsako nadaljnjo
polo taksa, določena v (1) od
stavku te tar. št.
II. za vloge, izročene v dveh
ali več izvodih in za prepise
vlog, se plačuje za vsak na
d a ljn ji izvod ali prepis taksa,
določena v (1) odstavku te tar.
št. kolikor jih je predložitelj
dolžan predložiti.
III. Če se zahteva v vlogi, da
naj se izda javn i razglas, ali
da se katerakoli sodna odločba
razglasi ali nabije na sodno
desko, ali če je za pravilno re
šitev vloge potrebno izdati jav 
n i razglas ali nabiti sodno od
ločbo na sodno desko, se zvi
ša taksa iz te tarifne številke,
v (1) do (4) odstavku za prvo
polo prvega izvoda za 30 din.
IV . Vloge za rubež terjatve,
vpisane v javn i knjigi, so za
vezane polovici takse, določe
ne v. tar. št. 39 te tarife.
V. Vloge, s katerim i se zahte
va, da se ustavi izvršba, so
zavezane samo taksi iz (1) od
stavka te tar. št. tudi takrat,
kadar je za njihovo pravilno
rešitev potreben vpis v javne
knjige.
VI. Za vloge in pritožbe, ki jih
rešuje isto sodišče, se plača
taksa iz (1) odstavka te tar.
številke.
V II. Vloge, k i se pošiljajo na
poziv ali po nalogu sodišča za
radi strankine
opustitve,
so
zavezane taksi iz (1) odstavka
te tar. št., kolikor niso oproš
čene takse.
V III. Taksa se ne plačuje:

Osnova

Predm et

7a

N
0O

5.) za vloge sodišču, k i ne ob
segajo predloga, o katerem bi
odločalo sodišče;
2

Zapisniki

(1) Če se ne
uporabljajo
druga
določila te tarife, kakor vloge
iz tar. št. 1 odstavka
(1) te
tarife.
(2) Če nadomeščajo kakšno izmed
vlog iz tar. št. 1, odstavka (2)
— (4) te tarife, kakor te vloge;
(3) v civilni pravdi: o razpravah,
ki se opravljajo v prisotnosti
vsaj ene pravdne stranke; o
izvedbi dokazov v civilni prav
di na razpravah, tudi če prav
dne stranke niso prisotne; o
izvedbi dokazov pri drugem so
dišču; o zavarovanju dokazov,
k i se izvrši izven civilne pravde:
1.) pri sodišču prve stopnje
za ves zapisnik, ne glede na
število pol, se plačuje taksa,
navedena v tar. št. 1, odstavku
(1) te tarife; če traja razprava
ali izvedba (odnosno zavarova
nje) dokazov nad pol ure, se
plača za vsako nadaljnjo za
četo polovico ure dvakratna
taksa iz tar. št. 1, odstavka (1)
te tarife, ne glede na število
pol;
2.) p ri sodiščih druge stopnje
se plačuje za ves zapisnik, ne
glede na število pol, dvakrat
na taksa, navedena v tar. št. 1,
odstavka (1) te tarife; če traja
razprava nad pol ure, se plača
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meta in ne glede na to, ali se
izda prepis potrjen ali ne:
do
500 din
od vsake pole
preko
500 din do 12.000 din
9
preko 12.000 din
,,

za vsako nadaljnjo, če tudi za
četo polovico ure,
trikratna
taksa iz tar. št. 1, odstavka (1)
te tarife, ne glede na število
pol.
P r i p o m ba :

8

I. Taksa se ne plačuje:
1.) za zapisnik o posvetova
n ju sodišča;
2.) za zapisnik o odgoditvi
razprave zaradi tega, ker je
sodišče zadržano;

5.) za zapisnike, k i ne obse
gajo predloga, o katerem bi
moralo odločati sodišče.
II. Za plačilo takse se ne upo
števa čas, k i se je porabil za
posvetovanje.

„

a.) knjige, brošure, situacij
ski načrti in drugi predmeti,
ki niso spisi, če je vrednost
spornega predmeta: '
odvsake^

ga izvoda

preko 12.000

„

9,
18.

b.) v ostalih primerih, če je
vrednost spornega predmeta:
1) do

500 d in

2) preko

500 din do 12.000

cd vsake pole

din K

3) preko 12.000 din
4

3,
6,
12,

D uplikati (triplikati) itd.
D uplikati (triplikati) itd. sod
n ih odpravkov, če je vrednost
spornega predmeta:
1) do

500 d in

2) preko

500 din do 12.000

od vsake pole

3) preko 12.000 din
/5

Prepisi
Na prepis, ki se izdaja stranki
na njeno zahtevo, se plača tak
sa po vrednosti spornega pred

300
300
500
1.000
3.000
5.000

din
„
„
„
„
„

do
„
„
„
„

500 din
1.000 „
3.000 „
5.000
„
8.000 „

8.000 „ „ 10.000

„

,, 10.000 ,, od vrednosti spor
nega predmeta

Priloge taksi zavezanih vlog
in zapisnikov, kolikor se ne
smatrajo po vsebini za sestav
n i del vloge ali zapisnika ter
kot take niso zavezane taksi
za vlogo ali zapisnik:

12.000 d in

15.—
30.-—
45.-

Sodne odločbe

do
preko

Priloge

do

_raJ** Q2_ -JsO
£

(S i

(1) Za odločbe prve stopnje in
sicer:
1.) za sodbe, če niso zavezane
drugi taksi iz te tarife;
2.) za končne sklepe v postop
ku zaradi m otenja posesti;
3.) za plačilne naloge v m enič
nem in čekovnem postopku, če
presega vrednost spora 12.000
din, se plačuje taksa po vred
nosti spornega predmeta:

3.) za zapisnik, ki nadomešča
vlogo, prosto takse;
4.) za rubrike, ki se prilaga
jo zapisniku, kateri nadomeš
ča vlogo;

3

i 1 S

Predm et

ra

Co .£

din n
„

6,
30,
45.

Za določitev takse se vzame
vrednost spornega predmeta,
navedenega v tožbi, oz. njego
va vrednost, ugotovljena po
pravilniku, izdanem od Istr
skega okrožnega ljudskega od
bora.
(2) Za tele sodbe in sklepe prve
stopnje:
1.) za sodbe, s katerim i se od
loča o obnovitvenih ali nič
nostnih tožbah, kolikor ne pre
sega vrednost spornega pred
meta 12.000 din, za odločbe,
omenjene v (1) odstavku, toč
ka 3.) te tar. št., ter na podlagi
odreke ali priznanja, ki je bilo
izrečeno na prvem naroku, do
ločenem o tožbi;
2.) Za sklepe, s katerim i se na
podlagi izvedene ustne razpra
ve zavrača tožba zaradi ugo
vorov:
nedopustnosti
redne
pravdne poti; nepristojnosti so
dišča; da že teče pravda; da je
stvar pravnomočno razsojena;
da se sprejema izjava im enova
nega predhodnika; ker stranka
n im a sposobnosti b iti stranka
ali ker n i pravdno sposobna;
ker oseba,, ki nastopa kot za
stopnik, n i za to opravičena;
ker niso pravdni stroški zava-

30.—
60,—
90

120
200
240
400
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lovica takse, določene v od
stavku (4), točka 2.) te tarifne
številke.

rovani od tožnika, tujega dr
žavljana; ker odstopa sodišče
tožbo
zaradi
nepristojnosti
drugemu sodišču;

Pripombe:
I. V sporih preko 10.000 din se
zvišuje taksa za odločbe, s k a 
terim i se razsoja o zahtevkih
več tožnikov (sospornikov) ozi
roma zoper več tožencev (so
spornikov) za 10°/o za vsakega
nadaljnjega tožnika ali tožen
ca, toda ne preko 100°/o. Prav
to velja tud i v prim erih stran
ske intervencije.

3.) za sklepe na podlagi ugo
vora vloženega zoper začasno
odredbo po splošno veljavnih
predpisih o izvršbi in zavaro
vanju, se plačuje polovica tak
se iz odstavka (1) te tar. štev;
v prim erih iz odstavka (2) toč.
ka 2.) in 3.) pa ne sme b iti
ta taksa večja od 1.200 din.
(3) Za plačilne naloge v opominjevalnem postopku se plaču
je polovica takse iz odstavka
(1) te tar. št.
(4) Sklepi sodišč prve stopnje v
izvršilnem postopku:
1.) za prvo dovolitev izvršbe
na podlagi izvršilnih naslovov
izdanih od inozemskih oblasti,
se plača taksa iz odstavka (1)
te tar. št., toda ne m anj kot
60.— din, kolikor n i s kakšno
državo nasprotnih pogodbenih
obveznosti;
2.) za prvo dovolitev izvršbe
na podlagi drugih izvršilnih
naslovov se plača polovica tak
se iz odstavka (1) te tar. št.,
vendar ne več kot 120.— din;
3.) za sklepe, s katerim i se
dovoljujejo začasne odredbe:
če je vrednost spornega pred
meta do 8.000 dinarjev
če je vrednost spornega pred
meta preko 8.000 dinarjev
(5) Za odločbe sodišč druge stop
nje:
1.) o pravnih sredstvih zoper
sodne odločbe, omenjene v (1)
in (2) odstavku te tar. št., se
plača taksa, določena za odloč
be prve stopnje;
2.) za sklepe, s katerim i se
vrača stvar sodišču prve stop
nje v ponovno sojenje, ne sme
biti taksa večja od 500 din;
3.) o pravnih sredstvih zoper
prvo dovolitev izvršbe:
a.) na podlagi izvršilnih na
slovov, izdanih od inozemskih
oblasti, se plačuje polovica
takse, določene v odstavku (4),
točka 1. te tar. št., v kolikor
n i s kakšno državo nasprotnih
pogodbenih obveznosti;
b.) na podlagi drugih izvr
šilnih naslovov se plačuje po-

>
©

120,
240,

nova za
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II. Če se izreče v pravdi delna
sodba, se plača taksa zanjo po
vrednosti spornega predmeta,
k i je razsojen z delno sodbo;
če pa se izreče v isti pravdi
tudi dokončna sodba, se plača
zanjo taksa po vrednosti ostanka spornega predmeta, ki
n i razsojen z delno sodbo. Če
se izreče pred dokončno sodbo
vmesna sodba, se plača taksa
po vrednosti spornega pred
meta. Če se izda po vmesni
sodbi nad aljn ja
sodba, se za
njo ne plača taksa.
III. Če je plačana za odločbo
taksa po polni vrednosti spor
nega predmeta, se za tako od
ločbo n ad aljn ja taksa ne zahte
va, ako se dopolni taka odločba
z naknadno odločbo istega ali
višjega sodišča.
IV. Na taksni obveznosti glede
odločb se ničesar ne spremeni,
če se odločba ukine ali razve
ljavi. Če pa se ta predmet, ko
je višje sodišče ukinilo odloč
bo, vendarle napoti na novo
odločbo, se mora plačana tak
sa za ukinjeno odločbo vraču
nati za takso za novo odločbo
ali v takso za sodno poravna
vo, sklenjeno pred novo od
ločbo.
Razen tega se mora vračunati:
1.) taksa za plačilne naloge
v meničnem in čekovnem po
stopku iz odstavka (1), točka
3.) in odstavka (2) točke 1.) te
tarifne številke v takso za od
ločbo istega sodišča o ugovo
rih zoper nalog;
2.) taksa za odločbo, k i je
ukinjena s tem, da se je dovo
lila postavitev v prejšnji stan,
v takso za novo odločbo, izda-

li

«j

— S
'O_S£
lo J2

Jr
S ra
O

a_ ü

S T R A N 57

Tar.

štev.

L E T O V I. ŠT. 5

Predm et

<

P re d m e t

tu-X O
<Žj £ o . 45

no od istega sodišča in v isti
stvari;
3.) taksa za odločbo o obno
vitveni ali o ničnostni tožbi
v takso za novo odločbo, ki se
izda v glavni stvari zaradi n ič
nosti oziroma zaradi dovolit
ve obnove;
4.) taksa za plačilni nalog v
opominjevalnem
postopku v
takso za odločbo, izdano od
istega sodišča in v isti stvari,
če je upnik zahteval s tožbo,
da naj se izda plačilni nalog.
Prav to velja tudi v primeru,
ko se izda v dveh letih po iz
danem plačilnem nalogu od
ločba, s katero se plačilni na
log ukine zaradi ugovorov.
V. Če je taksa, plačana za prvo
odločbo, večja od takse za dru
go odločbo, v katero jo je tre
ba vračunati, se razlika ne po
vrne.

II. S t e č a j n i
® prisilni
9

Sodne poravnave
Za sodne poravnave med ci id vrednosti skle
vilno pravdo ali izvršilnim po njene poravnav«
stopkom
4%
Če je predmet poravnave neocenljiv, za vsako polo 30 din.

8

do
preko

pravde se
za celoten postopek povečajo
za 50°/o od taks iz tar. št. 1— 7.
{2) Takse za ugotovitev očetov
stva in določitev preživnine se
znižajo za 50°/o od taks iz tar.
št. 1— 7.

postopek

izven

stečaja

za vsako
polo

300 din
300 ,, do
1.000 din
1.000 „ „
5.000 „
5.000 „ „ 10.000 „

10.000 „

, -

3 7 .5 0
7 5 .—
1 1 2 .5 0
1 5 0 .1 3 7 .—

2.) za prezadolženčeve vloge
in vloge upravitelja stečajne
mase, kakor tu d i za dolžnikove
in upraviteljeve vloge v po
stopku o prisilni poravnavi iz 
ven stečaja se taksa ne plača.
za vsako
polo

3.) ostale vloge

3 7 .5 0

za prvo polo
dvakratna taksa
(2) Upnikov predlog, da se uvede taksa iz C D o d stavka, točka 1.
stečaj
te tarifne štev»
za vsako nadaljn o p o lo 3 7 .5 0

(3) Za dolžnikov predlog, da se
Uvede stečaj ali postopek za
prisilno poravnavo izven ste
čaja, kakor tudi za dolžnikove
vloge, s katerim i ja v lja sodišču
ustavitev plačil, se taksa rie
plačuje.
za

(4) Pravna sredstva
na sodišče druge stopnje
10

11

prvo
polo
3 0 0 .—

za vsako
nad aljnjo
polo
3 7 .5 0

Zapisniki
Za zapisnike, kadar nadomeš
čajo vloge, se p la č u je , taksa
kakor za vlogo; drugače so
oproščeni takse.

Takse o razvezmih pravdah in
pravdah za ugotovitev očetov
stva in določitev preživnine.
( D Takse za razvezne

poravnavi

in

1.) vloge upnikov, s kateri
m i se prijav ljajo
terjatve v
stečaju ali za prisilno porav
navo izven stečaja, ali se pred
ložene poravnave omejijo, do
polnijo ali drugače spremenijo,
po vrednosti terjatve:

I. Če se prenese s sodno po
ravnavo lastnina nepremične
stvari, se plača razen takse iz
te tar. št. še prenosna taksa.

III. Če gre pri poravnavi za
pravni- posel, ki doslej n i bil
zavezan taksi, ker o njem ni
bila sestavljena listina, je tre
ba plačati tudi takso za pravni
posel.

postopek

(1) Če se ne uporablja drugo do
ločilo te tarife:

P r ip o m b e ;

II. Razen takse iz te tar. št.
se plačuje tudi taksa za zapis
nik.

>-o■

Vloge

VI. Za odločbe sodišč v p rav d 
nem in v izvršilnem postopku,
ki niso omenjene v tej tarif n '
številki, se taksa ne plačuje.
7

: E

Priloge
Priloge k vlogam in zapisni
kom, kolikor niso po vsebini
sestavni del vloge ali zapis
nika:
a.) knjige, brošure, situacij-
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Duplikati (triplikati) itd.
D u p lik ati (triplikati) itd. sod
n ih odpravkov
_

13

„

4 5 .-

Prepisi
Za sodne prepise, ki se izdajo
na zahtevo stranke, se plača
taksa ne glede na to, ali je
prepis, ki je izdan, potrjen ali
ne

14

17

15

(2) če nadomeščajo
dotične vloge;

4 5 .-

„

2.) če se odpravi stečaj zara
di tega, ker gre samo za enega
stečajnega upnika, ali se od
pravi po pristanku
upnikov,
od prometne vrednosti stečajne
mase
b.) v prisilni poravnavi izven
stečaja, če sodišče potrdi po
ravnavo, od seštevka vsot, uporabljenih oziroma razpolož
ljiv ih za plačilo upnikov

37.50
187.50

3.) za zapisnike o ugotovitvi
smrti — (sestavljanje smrtov
nice, popis smrtnega primera,
zapisnik obvestila o smrti);
2 °/o

18

Priloge
Priloge taksi zavezanih vlog
in zapisnikov, kolikor se ne
štejejo po vsebini za njihov se
stavni del:
•
a.) če so knjige, brošure si
tuacijski načrti in drugi pred
meti, k i niso spisi
od vsake ga izvoda 30.—

2 °/o

b.) v ostalih prim erih
1 °/o

lg

od vsa ke
pole

16

20

15.—

D up likati (triplikati) itd.
D up likati (triplikati) itd. sod
nih odpravkov:
a.) če se izdajo samo na za
htevo stranke
od vsake pole
b.) v ostalih
prim erih niso
zavezani taksi

1. Splošna določila tarife

(3) V skrbstvenih zadevah se pla
čuje polovica takse iz odstavka
(2) te tarifne številke

„
„

2.) za zapisnike, k i se sestav
ljajo med zapuščinsko razpra
vo ali o zapuščinskih stvareh,
o katerih se ne vodi zapuščin
ska razprava, če ne presega
vrednost zapuščine, brez od 
bitka dolgov 10.000 dinarjev;

postopek

Vloge
(1) Če n i določeno s to tarifo kaj od vsake
drugega
pole
27.50
(2) Pravna sredstva na
sodišče z a prvo
druge stopnje
polo 225.—

kakor

(3) zapisniki o razpravah:
pred sodiščem prve stopnje
pred sodiščem druge stopnje
Taksa se ne plačuje:
1.) za zapisnike, ki jih sestav
lja sodišče po uradni dolžnosti
za obvestila, katera potrebuje
za svojo uporabo;

60.

Povprečna taksa za stečajni
postopek in za poravnalni po
stopek:
a.) v stečajnem postopku:
1.) če se konča stečajni po
stopek z razdelitvijo ali s p ri
silno poravnavo v stečaju, od
seštevka
vsot,
uporabljenih
oziroma razpoložljivih za p la
čilo dolgov stečajne mase in
terjatev stečajnih upnikov

vloge,

112.50

Prepisi
Prepisi (sodni), ki se izdajo
stranki na njeno zahtevo, ne
glede na to, ali se izdajo po
trjeni ali ne

»

o.

O- .

Zapisniki

Povprečna taksa

III. N e s p o r n i

0)

(1) Če n i določeno s to tarifo kaj Za vsako
drugega
polo
37.50

Uradna potrdila
U radna potrdila sodišča:
a.) če se dajo
upravitelju
stečajne mase ali upravitelju
poravnave,
niso
zavezane
taksi;
b) če se dajo drugim osebam

fO

Pripombe:
I. Vloga, k i se reši pri sodišču
iste stopnje, se ne šteje za
pravno sredstvo in se za njo
ne plačuje taksa iz odstavka
(1) te tar. št.
II. Za drugo in vsako nad alj
njo polo vlog iz odstavka (2)
in (3) te tar. št. se plačuje tak 
sa 37.50 din.

ski načrti in drugi predmeti,
k i niso spisi
od vsakega izvoda 12.b.) v ostalih prim erih
od vsake
pole
6
12

š EJ

112.50
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2. Posebna določila
Sodne cenitve (prostovoljne)
in ugotavljanje škode ob raz
lastitvi

«

26
od cenilne

a.) cenitve

0.50%

vrednosti

b.) za ugotovitev odškodnine od ugotovljenega
ob razlastitvi
zneska o d ik o d . 1 %
Pripomba:
P lačilu takse iz te tarifne štev.
niso zavezane cenitve, katere
izvede sodišče samo zato, da
dobi osnovo vrednosti, ki je
potrebna za izvedbo postopka
ali zaradi odmere takse.
23

Javne prodaje
Za javne prodaje pod roko, ki
jih izvrši sodišče
0d
Pripomba:

24

1 °/o

Jkupička

Razen te takse se mora plačati
prenosna taksa od pravnega
posla in kakor pač gre za ne
prem ičnine ali za premične
stvari.
Povprečna taksa za zapuščinske
razprave
Od čiste vrednosti zapuščine,
za katero se je izvedla zapučinska razprava:
a.) do 5.000 din se taksa ne
plačuj e
b.) preko 5.000 din

0,2%

I. Druga in vsaka nad aljn ja
pola je zavezana taksi iz (1)
odstavka 16. tar. št.

300,—

150,—

150,—

375.—

375.—

3.) o tem, da se proglasi nek
do za mrtvega ali da se ugo
tovi smrt
4.) o odvzemu
opravilne
sposobnosti na predlog

750.—

5.) o razglasitvi, da ne v e lja 
jo raztrgane, nečitljive ali iz
gubljene listine in vrednostni
p apirji (razveljavanje listin),
če je vrednost listine do 500
din se taksa ne plača,
preko 500 din do 1.000 din
preko 1.000 din

75.—
150.—

375.—

225.—
375.—
150.—
375,—

9.) o prošnjah za razvezo
skupnosti s fizično razdelitvi
jo, ako se izda sklep o razde
litvi:
če ne presega vrednost stvari,
k i se deli, 6.000 din
če ne presega vrednost stvari,
k i se deli, 20.000 din
za vrednost stvari preko 20.000
din

Vloge

Pripomba:

(1) Sodne odločbe prve stopnje:
1.)o odobritvi posvojitve;
2.) o prošnjah za pozakonitev otroka, rojenega v neve
ljavnem zakonu;

7.) o
določitvi potrebnega
prehoda (zasilne poti)
8.) o prošnjah za ureditev
razm erja med solastniki

3. Posebni primeri nespornega
postopka

(1) Vloge ali zapisniki, ki jih na
domeščajo, za odobritev posvo- 0d prve
jitve
po|e
(2) Vloge ali zapisniki, k i jih na
domeščajo za otrokovo pozakonitev
„
(3) Vloge ali zapiniki, k i jih na
domeščajo, da se kdo proglasi
za mrtvega ali da se ugotovi
smrt
„

Odločbe

Ce nim a listina označene vre
dnosti
6.) o ureditvi- m eja nepre
m ičnine

s tem, da taksa ne sme biti
maniša od 50 din in ne večja
od 50.000 din.

25

m
10
Cn 45

II. Taksi iz (1) do (3) odstavka
te tarifne številke so zavezane
samo vloge, s katerim i se uva
ja postopek. Za ostale vloge,
podane med postopkom, se
plača taksa po tarifni številki
16.

Poravnave
Sodne poravnave v nespornih
stvareh so zavezane taksi iz
tar. št. 7 te tarife.

22

ËJ
Č>T l

10.) o sporu zaradi pristojbi
ne med tolmačem in osebo, ki
je zahtevala overovitev pre
voda
(2) za odločbe sodišča druge stop
nje o pravnih sredstvih zo
per odločbe iz odstavka (1),
točka 1.) do 10.) te tar. št. se
plača taksa v višini 60% takse
za odločbe prve stopnje.
Pripomba:
I. Za druge rešitve v nespor
nem postopku, k i niso navede
ne v tej ali drugi tarifni šte
vilki, se taksa ne plačuje;

300,600,-

75,-
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II. V prim eru točke 5.) se po
bira taksa po nom inalni vred
nosti;

preko 1,000.000 din do 5,000 000
din
preko 5,000,000 din

III. Če gre v prim eru točke 3.)
odstavka (1) za borce N O V se
ne plača taksa po tej tarifni
številki.

2.) za vpis, da se ]e zvišala
delniška glavnica, petino takse
pod
točko 1.) te tar. št. po
skupnem
znesku prvotne in
zvišane glavnice;
3.) za vpis, da se je spreme
nilo družbeno ime, kakor tudi
za vpis, da se je podaljšalo
družbeno trajanje,
se plača
polovica takse iz točke 1.) te
tarifne številke.

Overitev podpisa in prepisa
(1) za overitev vsakega podpisa se
plača
(2) za overitev prepisa, spisov ali
listin se plača
za vsako polo

75,
75,

Pripomba:

31

Vloge

(2) za vpis v register zadrug
njihovih zvez, se plača

150.-

750,—
750,—
32

150,—

Vpis družbenih pogodb.
30

Delniške družbe
Razen takse iz tar. št. 29 te
tarife plača delniška družba:
1.) za vpis družbene pogod
be (pravil) po višini delniške
glavnice:
do 100.000 din
preko 100.000 din do 500.000
din
preko 500.000 din do 1,000.000
din

3.750,
7.500,
11.250,

Trgovske družbe z omejeno za
vezo

4.) da se vpišejo druge spre
membe v pravilih, takso iz
tar. št. 30. točke 5.) te tarife.

in

(3) za vpis in razglasitev odobre
n ih izprememb v pravilih ob
činskih regulativnih hranilnic,
kakor tudi zadrug in njihovih
zvez, se plača

15.000,
30.000,

Razen takse iz tar. št. 29 te ta
rife plača trgovska družba z
omejeno zavezo:
1.) da se vpiše družbena po
godba, po višini osnovne glav
nice, takso, določeno v tar. št.
30, točke 1.) te tarife.
2.) da se vpiše povečanje os
novne glavnice, takso, določe
no v tar. št. 30., točke 2.) te
tarife;
3.) da se vpiše sprememba
naziva firme, takso, določeno
v tar. št. 30. točke 3.) te tarife;

4. Vpisi v trgovinske in zadružne registre

Vloge in zapisniki, ki jih na
domeščajo, za vpis v trgovinski
in zadružni register in register
gospodarskih podjetij
29 Vpisi gospodarskih podjetij in
zadrug
(1) Za vpis v register gospodar
skih podjetij ali izpremembe
že vpisane firme, kakor tudi
lastnika firme, se plača

-S CL£

4.) če vpiše d. d. v družbeno
ime (firmo) ime fizične osebe,
plača
dvakratno takso iz te
tar. št.
5.) za vpis drugih sprememb
v družbenih pravilih se plača
petina takse iz točke 1.) te tar.
številke.

I. Podpis firm e ali pravne ose
be se šteje za en podpis, če
prav jo podpisuje po pravilih
dvoje ali več upravičenih oseb.
II. Vloge ali zapisniki, k i jih
nadomeščajo, za overitev pod
pisov, so zavezani taksi 37.50
din, ne glede na to,' koliko pod
pisov se overavlja na isti li
stini.

28

C

33

Ostale družbe
Razen takse iz tar. št. 29 te ta
rife plačujejo
ostale družbe
razen delniških družb in družb
z omejeno zavezo, kakor tudi
zadrug:
1.) da se vpiše družbena po
godba
2.) da se vpiše spremembä
firme, polovica takse pod toč
ko 1.) te tar. št.,
3.) da se vpišejo druge spre
membe v družbeni pogodbi
Drugi vpisi
D a se vpišejo v register (protokolirajo)
trgovske
firme,

2.250.—

750,—

<3
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Predm et

h-

Pred met

to

omenjene v tar. št. 29 do 32. te
tarife, je plačati še, če oprav
ljajo:

O'
38

7.500,—

1.) m enjalni obrat
2.) ostale bančne obrate

34

cl JB

11.250,—

3.) komisijske ali agenturne
izvozne obrate
5.) komisijske ali agenturne
uvozne obrate
6.) komisijske ali agenturne
uvozne in izvozne obrate
Da se vpiše v register (protokolira) podružnica domače fir
me, se plača polovica takse,
določene
za
protokoliranje
(vpis firme in družbene po
godbe) glavnega obrata.

3.750,—

39

11.250,—

a.) če
pravice,
znam uje
preko
preko
preko
preko

Da se protokolira podružnica
firme, ki je protokolirana v
inozemstvu, se plačajo vse tak
se za vpise firm e in družbene
pogodbe v celoti.

36

37

Pr i p o m b e :
I. Za vsako n adaljnjo polo vlo
ge se plača taksa iz tar. št. 16
odstavka (1) te tarife.

750,—

3.) pri firmah, omenjenih v
tar. št. 31

750,—

4.) pri firmah, ki opravljajo
obrate, omenjene v tar. št. 33,
točke 1.)— 5.) te tarife
5.) pri vseh ostalih

375,—

II. Če se zahteva z eno vlogo
vpis ali izbris pri več sodiščih,
se plača taksa tolikokrat, ko
likor je sodišč, pri katerih naj
se izvede vpis ali izbris.

37.50

III. Če se zahteva z eno vlogo
izbris zaznambe, da je pred
log zavrnjen, ali da je prav
no sredstvo predloženo, se pla
ča za vlogo taksa iz tar. št. 16
odstavka (1) te tarife samo en
krat, čeprav bi se moral izvr
šiti izbris pri več sodiščih.

750.—

Da se vpiše v register (proto
kolira) firm a trgovinskega ali
industrijskega obrata žene, ka
tere mož je v stečaju ali je bil
v stečaju in upnike n i popla
čal, se plača

37.500,-

Če pa protokolira taka žena
kakršenkoli netrgovinski obrat,
se vplača

15.000,—

40

in
se

Če izvrši javni organ sam in
po uradni dolžnosti vpis in
razglasitev
o
prenehajanju
firme, se ta taksa ne plačuje.

ne presega vrednost
k i naj se vpiše, predali izbriše, 1.000 din °d prve poie
1.000din do5.000 din
5.000 „ do 10.000
„
10.000 „ do 50.000
„
50.000

b.) če vrednost pravic, nave
denih pod točko a.) n i ocenljiva, potem če se zahteva vpis
ali izbris zaznambe (adnotacije)

Da se vpišejo v register (pro
tokolira j o):
prokura, pooblastilo, poslovod
stvo, člani upravnega odbora,
člani likvidacijskega
odbora,
kakor tudi zato, da se izpremene ali izbrišejo, se plača od
vsake osebe, razen takse iz tar.
št. 28. te tarife:

Da se vpiše (protokolira)
razglasi prenehanje firme,
plača:

Vloge
1.) Za vloge ali zapisnike, ki
jih nadomeščajo, za vpis v jav 
ne knjige o neprem ičninah in
o pravicah, izenačenih z ne
prem ičninam i ter za izbris
vpisa, kolikor niso zavezane
po tar. št. 16 (2) odstavka te
tarife se plačuje:

7.500,—

1.) pri firmah, omenjenih v
tar, št. 29 (3) odstavek
2.) pri firmah, omenjenih v
tar. št. 30

Zapisniki
Za zapisnike, k i niso omenjeni
v tar. št. 39 te tarife, veljajo
določila tar. št. 17 te tarife. Za
zapisnike o ustnih razpravah
velja tar. št. 2, odstavek (3) te
tarife z vsemi pripombami.

41
150.—

37.50

5. Vpisi v javne knjige

Pripomba:

35

Če se razglasi protokoliranje
v Uradnem listu, se plača ra
zen takse iz posamezne tarif
ne številke še

Vpisi
(1) Vpisi v javne knjige:
1.) za vknjižbe
lastninske
pravice na neprem ičninah in
rudniške lastnine:

37.50
60,—
75,—
112.50
150,—

75.-
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Predmet

Predmet

SE

O '

IV , Kazenski postopek na za
sebne tožbe

a.) če spada pravni posel ali
naslov pridobitve, o katerem
naj se opravi vpis, pod prenos
no takso, se taksa ne plačuje;

44

b.) če ta pravni posel ali na
slov pridobitve sploh n i zave
od vrednosti
zan omenjeni taksi, se plača
stvari
2.) za vknjižbe drugih stvar
n i« in n jim enakih pravic, ka
kor tudi pravice najem a ali
i ' kupa se plačuje:
a.) če je predmet ocenljiv
b.) če je predmet pravice neocenljiv
3.) za predznambo (prenota
ci] o) za pridobitve stvarnih ali
n jim enakih pravic in pravice
najem a ali zakupa, se plačuje
taksa kakor p ri točki 1.) in 2.)
tarifne številke.
4.) Za zaznambo
(adnotacijo)
se olača
Ne glede na določila točke 4.)
t-= tarifne štev. se plača:

od vrednosti
pravice

!l

A
9
-3S-

rešitev ugovora upnikov
/•oper odcepitev dela nepremič
nine ali arondacije
zemljišča
v pozivnem postopku po sploš
no veljavnih predpisih o zem
ljiškoknjižnih delitvah in pre
pisih

uvede ka
zenski postopek (prijava):

2°/o

1.) pri okrožnem sodišču
2.) pri okrajnem sodišču
(3.) za obtožnico
(4.) za izjavo pritožbe zoper sod
bo
za vsako nadaljnjo polo

B
„
od vsake

za vsako nadaljnjo polo

po!e

l 0^

750,—
45

750.—

1.) izpiski iz zemljiških m
drugih javnih knjig, ki jih vo
di sodišče, če se izdajo na za- od vsake
htevo stranke
pole
300. —
2.) za vsako dopolnitev ali
popravo izpiska na zahtevo
stranke
„
3 0 0 .—

120,—

30.—
120.—
30,—

Zapisniki
Zapisniki o glavnih obravna- ’
vah pred sodišči, za vsako za
četo polovico ure
če traja razprava več kot pol
ure, se mora pobrati za vsako
nadaljnjo, čeprav samo začeto
polovico ure
Pripombe:

fzpiski iz javnih knjig, ki jih
vodijo sodišča

„

60.—
30.—
30.—

Pr i p o m b e :
I. V primerih, določenih v od
stavku (2 ), (3), (4) in (5) te tar.
št., se plača za drugo in vsako
nadaljnjo polo taksa, k i je
določena v odstavku (1) te tar.
številke.
II. Za vloge, izročene v dveh
ali več izvodih (duplikati, triplikati itd.), se plača za drugi
in vsak n a d a ljn ji izvod taksa,
k i je določena v odstavku (1)
te tar. št., kolikor je po p re d 
pisih
predlagatelj to dolžan
storiti.
III. Za obrazložitev pritožbe
se plača taksa po odstavku (1)
te tar. št. Če pa se priloži sku
paj s prijavo pritožbe, se plača
samo taksa po odstavku (4) te
tarifne številke.

300,—

'Z a

43

od prve
po le

(5.) na zahtevo, da se obnovi ka- od prv»
zenski postopek
p o le

Pozivni postopek

30.—

(2) Na zahtevo, da se

300.-

a.) za zaznambo prisilne uprave
(sekvester) in dovolila
prisilne dražbe, če n i za ter
jatev že zastavne pravice na
nepremičninah, k i so predmet od vrednosti
prisilne uprave ali dražbe
upnikov terjatve
Tako plačana taksa se vračuna
v takso, ki se mora plačati za
naknadni vpis zastavne pra
vice zaradi iste terjatve, če se
za tak vpis zaprosi pred izbri
som dotične zaznambe;
b.) Da se zaznam uje vrstni
red in v k n jiži odstop prven
stva, se plača

4°/o

Vloge
(1) Za vsako vlogo, kakor tudi za
zapisnik, k i nadomestuje vlo- od vsake
go, če n i določena druga taksa p0|e

I. Če se narok odloži, je zapis
n ik o nadaljevanem naroku
samostojno zavezan taksi, če
prav se je pisal na isti poli, na
kateri je zapisnik prejšnjega
naroka. V tem prim eru se p la
ča za vsako drugo, čeprav
samo začeto polovico ure 120,din.

60,

120.—
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Predmet

(3) za ostala potrdila, k i jih izd a
za vsako
ja sodišče

III. Na razpravah ni upošteva
ti za plačilo takse onega časa,
ki se je porabil za posveto
vanje.
46

50

48

-49

Pooblastila
(1) za ustno odpoved pooblastila
pred sodiščem, če se o tem ne
da rešitev
(2) za odpoved pooblastila pred
sodiščem, če sodišče obvesti
pooblaščenca z rešitvijo

Priloge k vlogam in zapisni
kom, ki so zavezani taksi, k o 
likor niso po vsebini sestavni
del vloge ali
zapisnika, in
sicer:
a.) knjige, brošure, situacij
ski načrti in ostali predmeti,
ki niso spisi, za vsak izvod

47

51

za vsake

polo

6,—

Za pregled
spisov
52

(2) za potrdila o tem, kateri od
lok je veljaven ali je veljal v
določenem času

225.—

končanih

sodnih

75.—

Tolmači

(1) Za dekret, s katerim se nekdo
določa za stalnega tolmača, se
plača
(2) za sodno potrdilo na prevodu,
ki ga je overil stalni tolmač,
ali ki ga je overil tisti, k i je
odrejen za overjenje tega pred
meta, se plača

150,—

53

375,

300,—

Izločitev
1.) Na zahtevo, da se izloči
sodnik ali sodnik porotnik se
plača za vsakega sodnika, ali
sodnika porotnika

75.—

2.) Za zahtevo, da bi se iz
ločili drugi sodni organi, za
vsako osebo

30,—

VÏ. Protesti
54

Za protest menice, čeka in
drugih listin ali pogodb zaradi
nesprejema, neplačila ;ali ne
izpolnitve, se plača taksa po
vrednosti in sicer:
do
10.000 din

375,—

preko

10.000 „ do 50.000 din

225.—

preko

50.000,,

150.—

Pripomba:
Razen te takse se , plača taksa
iz tar. št. 16. te tarife, ki se
nalepi na vlogo, če pa te ni,
na prepis protesta, k i ostane
sodišču.

V. Skupna določila
Sodna potrdila
(1) Za potrdila, da se vodijo trgo
vinske knjige po predpisih

75,

Pregled spisov

12,—

Sodbe
Za sodbe sodišč obeh stopenj:
Pripombe:
I. Če se sodba glasi na dva ali
več
obtožencev,
se zviša ta
taksa za drugega in vsakega
nadaljnjega
obtoženca še za
petino, vendar ne sme prese
gati celokupno zvišanje te tak
se 100%.
Število zasebnih tožilcev ne
vpliva na višino
takse za
sodbe.
II. Če se sodba zaradi pritožbe,
prošnje za postavitev v prejš
n ji stan ali obnove kazenske
ga postopka
razveljavi
ali
spremeni, se vračuna taksa,
plačana za razveljavljeno ali
spremenjeno sodbo, v takso za
novo sodbo iste stopnje. Če je
izreklo sodišče v sodbi svojo
nepristojnost, se vračuna tak
sa, plačana za to sodbo, v tak
so za sodbo pristojnega so
dišča. Če je taksa, k i se vra
čuna, večja, se višek ne vrnei
III. Sodbe, izrečene na podlagi
zahteve za varstvo zakonitosti,
niso zavezane taksi.
IV. Ostale odločbe kazenskih
sodišč niso zavezane taksi.
V postopku po odloku o tis
k u se plačujejo takse, določe
ne v tar. št. 44, 45 in 47 te
tarife, v dvakratnem znesku.

_

polo

Priloge

b.) ostale priloge

s «

11S
O lj

čo JE Û_

T A K S N A

T A R I F A

K O D L O K U O T A K SA H
I. Vloge

375,—

Tar. št
1
750,—

Za vsako vlogo, za katero n i drugače
predpisano, se plača
,,

din
30.-
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Tar. ši.
2

3

1.) za yvozni list

1.000.—

„

200.—

3.) za vagonsko blago (izvzemši zbiralne
vagone: do 10.000 kg
„
od vsakih n ad aljn jh 1.000 kg
„

200.—
20.—

„

90.—

Za vsako prilogo k vlogam in pritož
bam, ako že n i taksirana, se plača
„

25.—

6
7

Za vsako odločbo, za katero n i drugače
predpisano, se plača
„
Za dovolitev spremembe im ena in p ri
im ka se plača:
a.) samo imena ali priim ka
b.) imena in priim ka h krati

8

9

10

11
12

150.—

„
„

1.000.—
1.500.—

Pripomba:
Te takse ne plačajo tisti, k i so b ili prej
prisiljeni spremeniti svoje ime in p ri
imek in tudi ne tisti, k i spremenijo p ri
imek zaradi sklenitve zakona
Za lovske karte se plača:
a.) če kdo lovi brez psa ali z enim psom „
b.) če kdo lovi z več psi
„

300.—
1.000.—

Za enoletni orožni list se plača za vsak
komad orožja
za trajn i orožni list
Za odločbo o upravnem zavarovanju na
denar in na prem ičnine se plača:
dc
5.000din
od
5.000din do 10.000 din
od
10.000din do20.000 din
od vsakih n ad a ljn jih celih ali začetih
100 din
Za odločbo o določitvi razsodnikov in
izvedencev po jav n ih organih seplača
Za odločbo, s katero se daje poobla
stitev za opravljanje obrta, se 'plača:
1.) za trgovinske in rokodelske obrte:
a.) za trgovinske obrte na debelo
b.) za trgovinske obrte na drobno in
za rokodelske obrte s stalnim sesedežem
c.) za trgovinske obrte na drobno in
rokodelske obrte z nestalnim se
dežem
d.) za agenturske komisijske obrte,
trgovinska zastopstva in druge
posredniške obrte
e.) za
odpremništva
(špediterska)
podjetja

„
„

400.—•
1.600.—

„
„
„

50.—
100.—
200.—

„

2.

„

500.—

„

4.000.—

„

2.400.—

„

2.400.—

„ 16.000.—
„

8.000.—

1.600.—

P r i p o m b a I.
Za dovolitev otvoritve pomožnega loka
la se plača enaka taksa kot za glavni
lokal.
P r i p o m b a II.
Taksa iz te tarifne številke se plača po
številu strok, ki jih im a pooblastilo za
opravljanje obrti.
13

III. Formalne odločbe

2.400,—

8.000,—
,, 12.000,—

4.) za zasebno poklicno udejstvovanje
javn ih pravnih zastopnikov, zdrav
nikov, inženirjev, veterinarjev, geo
metrov, babic in podobnih prostih
poklicev

II. Priloge
5

,,
,,

3.) za industrijsko obrt

200.—

„

Za vsako pritožbo zoper odločbo javnih
upravnih organov se plača

din

f.) za kočijaže in enovprežnike
2.) za gradbeno obrt

Za sprejem oziroma odpravo pošiljk, ki
se uvozijo ali izvozijo, se plača:
2.) od vsakega tovorka (koleta) paketa
in pisemske pošiljke (razen pisem
skih pošiljk, v katerih n i blaga)

4

Tar. it.

din

Za vloge, s katerim i se prosi dovoljenje
za ustanovitev industrijskega podjetja
ali varstvo patenta, se plača
,,

Za odločbo, s katero se daja dovolitev
za opravljanje obrti se plača:
1.) za izdelovanje um etnih rudninskih
, 16.000,—
vod
2.) za gostinske obrte:
a.) za restavracije, gostilne, (ljud
ske kuhinje), v katerih se ne točijo
, 16.000,—
alkoholne pijače
b.) za restavracije, z alkoholnim i p i
jačami, gostilne, kavarne, krčme, b i
, 40.000.—
feje in vinske kleti
„ 8.000,—
c.) za hotele
d.) za pensione, gostišča in prenočišča „ 4.000,—
, 160.000,—
e.) za nočne lokale
f.) za mlekarne in obrte, v katerih
„ 4.000,—
se točita samo čaj in kava
3.) za zavode za stavo (vadljanje)
„ 80.000,—
4.) za podjetja za
blaga:
a.) avtobusna
b.) avtotaksna
c.) kočijaška

prevoz

potnikov

in
„

4.000,—

„ 2.000,800,-

5.) za plovne objekte na morju:
a.) za pomorske potniške ladje:
„ 4.000,—
do 100 NRT
„ 8.000.—
nad 100 do 500 NRT
„ 24.000.—
nad 500 do 1000 NRT
, 48.000.
nad 1000 NRT
b.) za pomorske tovorne ladje in la
dje tanke:
„ 8.000.—
nad 10 do 100 NRT
„ 24.000,—
nad 100 do 1.000 NRT
„ 48.000.—
nad 1.000 do 3.000 NRT
„ 80.000,—
nad 3.000 NRT
c.) za tovornjake (šlepe)
do 150 NRT
nad 150 do 300 NRT
nad 300 NRT
d.) za vlačilce (remorkerje):
do 100 K S
nad 100 K S do 500 K S
nad 500 K S
e.) za plovne bager j e, plovna
gala in plovne elevatorje:
brez lastnega pogona
z lastnim pogonom

„ 8.000,—
„ 16.000,—
. 24.000,—
„

4.000,—

„ 8.000,—
„ 24.000 —
dvi

„

8.000 —
„ 16.000.--

T. 5

10,
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Tar. 81

Tar. šl.

)0,
)0,

f.) za tovorne čolne in ladjice do 10
NRT, če opravljajo obrt
„

1.600,—

g.) za ribiške ladjice,
ki lovijo na svečo
ki lovijo z mrežo

800.—*
1.600,—

,,
„

h.) za pristaniške ladijske čolne
„
Za jadrnice se plača 50°/o, za jad r
nice s pomožnim motorjem pa 75°/o
ustrezne takse iz te tar. št.

)0,—

800.—

OO.—

16

17

„

800,—

b.) za dezinsekcijo in dezinfekcijo
8.) Za starinarnice

,,
„

1.600,—

9.) Za trgovine z orožjem, strelivom in
razstrelivom ter za rokodelske obrte,
ki izdelujejo orožje, strelivo ali raz
strelivo
,,

3.200,—

Za otvoritev, prenos ali oddajo v na
jem lekarne ali drogerije
„

4.000,—

11 .) Za proizvodnjo

00

,,
,

farmacevtskih

pre

paratov

00,

,, 16.000,—

12 .) Za prodajalne monopolskih predme

00
)00,

tov na drobno
13.) Za proizvajanje električne

„
energije „

00 . -

14.) Za opravljanje bančnih in
n ih poslov
15.) Za informacijske pisarne

m enjal

00

. ,-

00 ,

,

100

.

,

100,

>00,
100.

(00 ,
)00 ,

14
15

Za odločbo, s katero se odobri izkoriš
čanje rudninskih vod, se plača
,,
Za odločbe, s katerim i se dovoli grad
n ja zgradb, se plača:
1.) za stanovanjske
zgradbe
in
za
zgradbe s poslovnimi prostori
„
2.) za obrtne delavnice:
„
3.) za tovarniške zgradbe
„
Za odločbo, s katero se dovoli dogradi
tev ali popravilo zgradbe, se plača po
lovico takse iz te tar. št.

50,
domače

Za odločbo, da se dovoli prevoz mono
polskih predmetov skozi ozemlje Istr
skega okrožja, se plača:
1.) do 1.000 kg
2.) nad 1.000 kg za vsakih n ad aljn jih
1.000 kg po

40,

200 ,
100
200

,

,

100,

200,

200,
200,
100

,

200 ,
500,

50.000,
20.000,

200,

20,

IV. Izpričevala in potrdila

Takse iz te tar. št. se plačajo po šte
vilu strok, ki jih obsega dovoljenje
za opravljanje obrta. Za dovoljenje
za opravljanja obrta v pomožnem
lokalu se plača ista taksa kakor za
glavni lokal.

»00,

)00,

19

500,

se

3.) za carinsko deklaracijo:
a.) za ustno
b.) za vsako drugo
c.) za vložek deklaracije
4.) za vsak prenos tovornega lista
5.) za vsako dovoljenje spremembe na
membnega kraja carinjenja, za vsa
ko spremembo
6.) za podaljšanje roka iz 5. točke
7.) za dovoljenje, da se smejo
vzeti
vzorci blaga
8.) za dovoljenje vnaprejšnjega pregle
da (odpiranje kolet)
9. za vsako drugo dovoljenje, ki ga izda
carinsko oblastvo
18 Za odločbe, s katerim i se dovoli otvori
tev carinskega trošarinskega ali drugač
nega skladišča ali skladiščnih prostorov,
se plača:
a.) za prosta carinska in druga skla
dišča
b.) za zasebne carinske ali drugačne
skladiščne prostore

Pripomba:

.

100,
>00,

,, 24.000,—

Za odločbe v zvezi s carinjenjem
plača:
2.) za spremnico, k i spremlja
blago:
a.) za kosovne pošiljke
b.) za vagonsko blago

20.) Za opravljanje tovarniške proizvodnje ,, 80.000,—
21.) Za opravljanje obrta:
a.) s stalnim sedežem
8.000,—
b.) brez stalnega sedeža
,, 3.000,—

00
00 ,

100,

„ 24.000,—
„ 40.000,—

17.) Za posredovalnice za nakup in pro
dajo neprem ičnin
„ 40.000,—
18.) Za kinematografe
,, 8 000
19.) Za carinske posrednike

00

800,—
1.600,—

16.) Za potniške, turistične, pomorske in
izseljenske agencije
„ 12.000,—

00 ,
00 ,
00 ,

00

2.400,—

Za odločbe, s katerim i se dovoli grad
n ja hidrotehničnih naprav za izkorišča
nje vodne sile, se plača:

1.) za spremnico ali odpremnico

2 .000 .—

7.) Za podjetje za čiščenje:
a.) greznic in kanalov

10

00 ,

„

k 3. točki:

Ta taksa se plača za vsako dovoljenje,
s katerim se dovoli gradnja kakega to
varniškega podjetja, ne glede na šte
vilo objektov, k i sestavljajo podjetje.

Za jahte in podobne javne plovne
objekte, namenjene za javno službo, a ne za
obrt, se ta taksa ne plača.

6.) Za dim nikarje

din

Pripomba

20

10.000—

250

__

500.—
5.000.—

Za vsako izpričevalo ali potrdilo, ki ga
izdajo javn i organi prebivalcem Istr
skega okrožja in s katerim i se potrjujejo
kake lastnosti, razm erja ali okoliščine,
se plača, kolikor n i drugače predpisano
21 Za potrdilo o prebivanju v Istrskem
okrožju
22 Za potrdilo o lastništvu in zdravju ži
vine (živinski potni list), ne glede na to
ali bo živina v prom etu v Istrskem
okrožju ali v inozemstvu, se plača
1.) za drobnico od vsake glave
2.) za živino od vsake glave
3.) za prenos lastnine na kupca se pla
ča taksa kakor po 1. in 2. točki glede
na vrsto živine.

100 ,

100,

10,
50,
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Tap. št.
23

Tar, št.

din

1.) za potrdilo o izvoru inozemskega
blaga
2.) za potrdilo o vrednosti, količini in
kakovosti blaga po carinskih doku
mentih:
a.) po dokumentih' iz tekočega leta
b.) po dokum entih iz prejšnjih let
3.) za potrdilo o nepokvarjenosti blaga

2 0 0 .-

26
27

'^uo.—
1.000.—

75.—
50,—

P r i p o m b a I.
Če se potrdi več izvodov iste listine, se
za prvi izvod plača taksa po tej tar. št.,
za vsak n a d a ljn ji izvod pa po 75.— din
od vsakega izvoda, ne gleda na število
strani.

25

P r i p o m b a II.
Če se potrdi samo podpis, se plača tak
sa 50.— din za potrditev vsakega pod
pisa ali pečata. Za potrditev podpisa in
pečata se plača ena taksa.
Z a potrditev prevoda se plača:
1.) za prevod iz kakega evropskega je
zika v katerega izmed uradnih jezi
kov Istrskega okrožja:
do 100 besed izvirnika
,,
za vsako nadaljnjo besedo nad 100
besed
„
2.) za prevod iz kakega izvenevropskega jezika v katerega izmed uradnih
jezikov Istrskega okrožja do 100 be
sed izvirnika
„
za vsako nadaljnjo besedo nad 100
besed po
„
3.) za prevod iz katerega izmed uradnih
jezikov Istrskega okrožja v kak
evropski jezik:
do 100 besed izvirnika
za vsako nadaljnjo besedo nad 100
besed po
4.) za prevod iz katerega izmed urad
nih jezikov Istrskega okrožja v kak
izvenevropski jezik:
do 100 besed izvirnika
za vsako n adaljnjo besedo nad 109
besed po
5.) za prevod iz kakega evropskega je
zika v kak drug evropski jezik:
do 100 besed izvirnika
za vsako nadaljnjo besedo nad 100
besed po
6.) za prevod iz kakega evropskega je
zika v kak izvenevropski jezik:
do 100 besed izvirnika
za vsako nadaljnjo besedo nad 100
besed po
7.) za prevod iz kakega izvenevropskega jezika v kak drug izvenevropski
jezik:

100

28

Za overitev načrta po javnih organih,
če to zahtevajo zasebniki, se plača

29

Za potrditev pogodbe pri javnem orga
nu se plača:

400.—

800.—

30

31

5.—

„

800.—

„

5.—

32

1.000,—
%

%

90.—

Za potrditev heliografskega načrta (ski
ce) s platna se plača od kvadratnega
metra
;
Za prepise uradnih aktov ali listin, ki
se napravijo v javn ih uradih, se plača:
1.) ako se prepišejo zasebniki od vsake
polpole izvirnika
,
2.) ako jih prepišejo jav n i organi, od
vsake polpole izvirnika
,
3.) ako prepišejo javn i organi akte ali
listine v tu jih jezikih, od vsake pol
pole izvirnika
.
Za prevode, ki jih napravijo javn i or
gani, se plača 20°/o več, kot znašajo
ustrezne takse po tar. št. 25.

7.5033Za pregled spisov se plača samo taksa
po tar. št. 1.
34 Za sestavitev zasebnih listin pri javnih
1.000.— organih se plača:
1.) za pooblastila
7.50 2.) za druge pogodbe, katerih vrednost
znaša:
do 10.000 din
od 10.000 do 50.000 din
1.200.—•
od 50.000 do 150.000 din
od 150.000 do 250.000 din
10.—
nad 250.000 din
Če se vrednost pogodbe ne da oce
n iti

„

150.—
300,—
600.—

3.) za potrditev pooblastila
Opomba:
Ta taksa se ne plača za potrditev učne
pogodbe po odloku o obrtništvu.

,,

,,

1 . 0 0 0 .—

250.—

1.000.—

„

5.—

Če se vrednost pogodbe ne da oceniti
2.) za potrditev podaljšanja pogodbe se
plača 50% takse iz 1. točke te tar. št.

,,

,,

500,—

Za overitev cenitve posestva se plača
Za overitev poslovnih knjig (trgovin
skih, bančnih in pod.) se plača od vsa
kega lista po

1.) za na novo sklenjeno pogodbo, kate
re vrednost znaša do 10.000 din
od 10.000 do 50.000 din
od 50.000 do 150.000 din
od 150.000 do 250.000 din
nad 250.000 din

2.50

12.50

Te takse so oproščene knjige, k i jih za
sebniki vodijo izključno za potrebe
javne administracije (trošarinski dnev
nik, knjiga prometnega davka, knjiga
prometa, deviz in valut ter podobno.)

24 Za potrditev vsake listine se plača:
„
„

2 . 000 , —

Pripomba:

2 0 0 ,—

V. Potrditve, prepisi in prevodi
za prvo polo
za vsako nadaljnjo polo

d!n
do 100 besed izvirnika
za vsako nadaljnjo besedo nad
besed po

Za potrdila v zvezi z blagom se plača:

200 ,—

20 . —

100 ,—

200 .—

V I. Razno

250,—

250,—
500.—

1.000,—
1.500,—
l°/o
500,—
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Tar. St.
00 ,—
12.50

4.) za inventarje od

00 ,—

pol

pole

5.) za druge listine
35

o.—

Tar. št.

din

3.) za oporoke:
a.) sestavljene v uradu
b,) sestavljene zunaj urada

.,
„

2.000.—
4.000.—

„

100.—

„

200.—

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in
vrednostnih papirjev, ki jih izročijo za
sebniki javn im organom, se plača letno
od vsakih začetih 100 din vrednosti po „

Za popis v izvršilnem postopku se pla
ča od vsake polpole po
,,

2 0 0 ,—

43

Za zapisnik o dražbi, ki se vrši na za
htevo zasebnika, se plača od vsake polpole po

1 0 0 ,—

44
45
1.—

P r i p o m b a I.
Ako se vrednost stvari po njeni naravi
ne da natančno oceniti, jo ocenijo stro
kovnjaki ob stroških deponenta.
Pripomba

0,0.0.10.%
0,-

Pripomba

36

0.—

I.—

„
„

960,—
2.000.—

,,
,,

800.—
1.600.—

L

48

Za pregled stavbišča ali prostora za na
prave se plača
„

2.000.—

38

Za pregled vse zgradbe ali posameznih
prostorov, da bi se izdalo uporabno do
voljenje, se plača:
do 5 prostorov
„
od 6 do 20 prostorov
„
nad 20 prostorov
„

1.000,—
2.000.—
5.000.—

Za vsako pot javnih uslužbencev zunaj
pisarne na zahtevo zasebnika se plača
ne glede n število uslužbencev
,,
Za opomin, s katerim se nekdo poziva,
naj plača takso, ki bi jo moral tudi
brez opomina plačati, se plača
„
Za davčni opomin se plača
„

500.—

50.—
50.—

50 —

50.-

100 , —

b.) taksa za čas, uporabljen za pisarni
ška dela v zvezi s terenskimi deli
pod a.), kolikor niso obsežene v tar.
št. 46. Ta taksa se plača glede na
uporabljeni čas po ceni 150 din za
eno pisarniško uro.
Taksa po gornjih točkah a. in b. se
plača tudi tedaj, kadar je uslužbe
nec od ljudskih oblastev ali sodišč
poklican kot strokovnjak v pisarno
ali na sam kraj.
Pripomba:

1.200.—
800.—

37

41

300,—

a.) taksa 750.— din dnevno za tisti čas,
za katerega pripadajo
uslužbencu
dnevnice na podlagi predpisov za
uradna potovanja;

kilom e

4.) od instaliranega kotla, ki ne spada
v redni pregled parnih kotlov
„
II. Za strokovni pregled m otornih vezil ,,

40

3.) za izvedbo spremembe kulture, objekta, površine, delitve parcel, od
vsake parcele novega stanja po
„
47 Od ogleda in izmeritve na zahtevo in
na stroške oseb in ustanov se plača v
gotovini:

amperskih ur

3.) od začetih in postavljenih
trov voda:
a.) do 10 km
b.) nad 10 km

39

1.) za izvedbo spremembe na naslovni
strani obstoječega ali na novo otvorjenega posestnega lista od vsakega
novega posestnika po
,,
2.) za prenos celih parcel iz enega po
sestnega lista v drugega za vsako par
celo

III.

Ta taksa se ne plača za depozite, ki se
položijo na zahtevo javn ih organov, če
se o pravem času dvignejo.
I. Za strokovni pregled in za dovolitev
obratovanja strojnih, električnih, elektrostrojnih in plinskih naprav, nam e
njenih jav n i uporabi in instalacij, k i se
morajo po veljavnih predpisih pregle
dati, se plača:
1.) od instaliranih bruto
konjskih sil
ali kilovat - ampere^:
a.) do 100
„ 1.200,—
b.) od 100 do 1.000
„ 2.400.—
c.) nad 1.000
„ 4.000.—
bruto

300,—

46 Za izvedbo spremembe v katastrskem
operatu se plača v gotovini:

II.

2.) od instaliranih
kapacitete:
a.) do 100
b.) nad 100

Za zasebna sporočila po javnih organih
(z bobnom itd.) se plača
„
Igralne karte
„
Finančni organ pristojnega okrajnega
ljudskega odbora vrši žigosanje igral
nih kart, čim je taksa plačana.
V II. Katastrske takse

Taksa po tej tar. št. se plača za prvo le
to v naprej, za naslednja leta pa takrat,
ko se depozit dvigne. Začeto leto se ra
čuna za celo leto. Ob prenosu depozita
iz ene javne blagajne v drugo se plača
za prenos znesek enoletne takse.

10,—

d

42

Za primero, določeno v tej tarifni
štev., se ne plača taksa iz tar. št. 39.
1.) Za kopiranje katastrskih načrtov
na prosojnem
papirju
ali pro
sojnem platnu, ne glede na velikost,
se plača taksa po. številu točk v go
tovini.
Število točk je vsota števila hekta
rov, števila parcel in števila objek
tov na" kopiranih parcelah.
Za preračunavanje se
upoštevajo
popolnoma izkopirane (zaprte) par
cele. Del izpod enega hektara se ra
čuna kot cel hektar.
a.) do 10 točk se plača osnovna taksa ,,
b.) za vsako nadaljnjo točko po
,,
c.) za vpisovanje osebnih podatkov me
jašev v kopijo načrta in za izdelavo

300.—
30.--
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Tar. št.

dili

pregledne tabele s podatki o im eno
vanju, kulturi, razredu in površini
posameznih parcel na sami kopiji od
točke še
,,
d.) za izdelavo tabele brez vpisovanja
mejašev za vsako parcelo
„
e.) za vpisovanje mejašev oziroma po
sestnikov posameznih parcel brez iz
delave tabele za vsakega posestnika „
Osnovna taksa se računa ločeno za
vsako katastrsko občino.

Tar. šl.
3.) za koordinate ali m erjenje trigono
metričnih, poligonskih in m alih točk,
višine ali označbe položaja, repera,
se plača za vsako točko ali reper po „

30.10 . -

50

Za vsa druga pisarniška dela, za katera
se ne bi mogli uporabiti predpisi tar. št.
46 do 49 katastrskih taks, kakor tudi
za druga posebna dela, ki jih opravlja
katastrsko osebje po zahtevi in potrebi
posameznikov ali ustanov, se plača tak
sa po uporabljenom delovnem času po
ceni din 150.— za eno pisarniško de
lovno uro.

51

Če opravlja kopiranje ali prepisovanje
iz tarifne številke 46— 50 ustanova ali
podjetje po svojem strokovnem usluž
bencu, se plača na račun takse samo
50°/o od zneskov, ki so predpisani s temi
tarifnim i številkami.

52

Taksa na potrditev:

10 . -

2.) Za kopiranje:
a.) načrtov, večjih objektov in parcel,
katerih dolžine so sorazmerno veli
ke v prim eri z njihovo širino (želez
niške proge, poti, pasovi za električ
ne vode in podobno);
b.) načrtov nad 100 točk; in
c.) v primerih, ko ne b i bilo mogoče
obračunati takse po številu točk, se
plača taksa po uporabljenem delov
nem času po ceni din 150.— z i eno
pisarniško uro.

100 .

a.) za potrditev kopije načrta v veliko
sti ene

polpole

pisarniške

oblike

(22x35) osnovna taksa

a.) do 10 vrstic osnovna taksa

„

b.) za vsako nadaljnjo vrstico po

„

100.--

Pod vrstico se razume: V posestnem li
stu: osebni podatki vsakega posa
meznega
posestnika na
naslovni
strani in vsaka horizontalna rubrika
na notranji strani posestnega lista.
V spisku parcel, v razporedu po k u l
turah in razredih in v sum arniku
posestnih listov:
vsaka horizontalna rubrika;
v abecednem pregledu posestnikov
in številčnem pregledu posestnih li
stov: vsak posestnik.
4.) Za prepise drugih delov katastrske
ga operata, ki niso omenjeni v gor
n ji točki 3.), od pole izvirnika (ka
tastrskega obrazca)
„

200 .—

„

100 , —

Začeta polpola se šteje za celo.
2.) Za potrditev prepisa in izvlečka

iz

katastrskega operata ali terenskega
elaborata se plača po izvirniku:
a.) za prvo polo (katastrski
b.) za vsako
obrazec)

nadaljnjo

polo

obrazec)
(katastr.

„

50.—

»

250,—

Za pritožbo proti odločbam o prekrških
se plača taksa
_____
,»

300,—

in to ne glede na razliko med veli
kostjo pole pisarniške oblike in ve
likostjo pole katastrskega obrazca.
Za vloge in prijave, s katerim i se
zahtevajo kopije, prepisi, izpiski ali
storitve, navedene v tar. številkah
46 in 48— 51, se plača taksa iz ta
rifne številke 1 te tarife.

100 .—

Za prepisovanje in kopiranje podatkov
iz terenskih elaboratov (elaboratov pre
mera) se plača v gotovini:
1.) za prepisovanje zapisnika m erjenja
in snemanja (kotov, dolžin stranic,
tahimetrije, podrobnega nivelm ana
in podobno) in raznih pregledov po
datkov (obrazec 2, obrazec 5 in
pod.) od strani izvirnika
„

,,

b.) za potrditev kopije načrta veliko
sti med tem formatom se plača poleg
osnovne takse pod a.) za eno polpolo
še tolikokrat po 100 din, za kolikor
polpol je površina kopije večja od
ene polpole.

Pripomba:

2.) za kopiranje podrobnih skic in skic
merjenja (manualov) ali dopolnjeva
nje kopij načrtov s podatki snemanja
in merjenja, od kvadratnega deci

500,—

1.) plača se v kolekih:

3.) Za prepise posestnih listov in drugih
delov katastrskega operata ali n jih
izvlečkov se plača v gotovini:

49

din
metra površine skice v izvirniku po „

VIII. Taksa v postopku o prekrških
53

Za preiskave in
taksa

za

odločbe,

se plača

Pripomba:
300,—

Ta taksa se plača samo v primeru, če
se izreče kazen.
54
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23.

24.

Na podlagi ukaza K om andanta Odreda JLA na
STO z dne 16. septembra 1947. v zvezi z odlokom Po
vjereništva PN O O za Slovensko Prim orje in Oblastnega
NO za Istro z dne 20. februarja 1947. izdaja Istrski!
okrožni ljudski odbor

Na podlagi ukaza K om andanta
Odreda JLA na
STO z dne 16. septembra 1947. v zvezi z odlokom Po
vjereništva PN OO za Slovensko Prim orje in Oblastnega
NO za Istro z dne 20. februarja 1947. izdaja Istrski
okrožni ljudski odbor

ODLOK

ODLOK

O DOPOLNITVI ODLOKA O SOCIALNEM ZAVARO

O SPREMEMBI ODREDBE O OSEBNIH IZKAZNICAH

VANJU DELAVCEV IN USLUŽBENCEV TER NJIHO

1. člen

VIH DRUŽIN

Prvi odstavek 1. člena odredbe o osebnih izkaznicah
z dne 15. ju lija 1949. (Uradni list štev. 5-39/49) se spre
m eni in se glasi:
22.
členu odloka o socialnem zavarovanju delavcev
»Vaška nad 18 let stara oseba, k i stalno prebiva v
in uslužbencev in n jihovih družin z dne 31. ju lija 1951.
Istrskem okrožju in je vpisana v im enik stalnega pre
(Uradni list štev. 8-44/51) se doda naslednji odstavek:
bivalstva v enem izmed krajevnih ali mestnih ljudskih
»Oskrbnino za prvih 7 dni dela nezmožnosti plaču
odborov tega okrožja, mora im eti posebno izkaznico po
jejo zavarovancem delodajalci.«
predpisih te odredbe.«
1. člen

2. člen

2. člen

Ta odlok velja od 1. m aja 1952. dalje.
Koper, dne 12. aprila 1952.
Tajnik:
Petar Kraljevič, 1. r.

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.
Koper, dne 12. aprila 1952.

Predsednik:
Ernest Vatovec, 1. r.

Tajnik:
Petar Kraljevič 1. r.

Predsednik:
Ernest Vatovec, 1. r.

Izdaja Istrski okrožni L O v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik:
Kolenc Črtomir. — Tiskala tiskarna »Tipografija« v Umagu.
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ŠTEV. 6

V S E B I N A :
P R E D P IS I ISTRSKEGA OKROŽNEGA! L JU D S K E G A OD BORA.
31. Resolucija ob predlog« 'družbenega plana Istrskega okrož
ja za leto 1952.
•25.
Odlok o
reorganizaciji ljudskih odborov,
ä®.
Odlok o
razide'liltvi
Istrskegaokrožja na okraje in občine.
P R E D P IS I IZ V R Š ILN E G A O D B O R A ISTRSK EGA O K R O ŽN E 
2È
Odlok o
tiskiu.
G A L JU D S K E G A ODBORA.
28.
Odlok oizravnavi posebnih predpisov oprekrških
v od
32.
Navodilo
za izvršitev odlolk a o reorganizaciji ljutdskih od
lokih istfflkega okrožnega ljiudslkeiga odlbora z določbami
borov.
odloka o prekrških.
29. Odlok o oiirediltivi katastrske sluižbe.
P RED PIS U PR A V N IK A PTT SLUŽBE.
30. Odlolk o Rdečem križu Jugoslovanske cone Svobodnega
33. Odločba o> izdaji priložnostnih avionskilh znamk ob 75 let
Tržaškega ozemlja.
nici svetovne poštne zveze.

Predpisi
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
25
Na podlagi ukaza K om andanta Odreda JL A na STO
z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom Poverje
ništva PN O O za Slovensko P rim orje in Oblastnega NO
za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja Istrski okrožni
lju dski odbor
ODLOK
O R E O R G A N IZ A C IJ I L JU D S K IH O D B O R O V
1. člen
Dokler ne bo izdan odlok o lju d sk ih odborih in
dokler ne bodo izvoljeni lju d sk i odbori po določbah'
novega odloka o volitvah in odpoklicu odbornikov'
lju d sk ih odborov, se reorganizirajo in delajo ljudski'
odbori po določbah tega odloka.
Določbe tega odloka se ne nanašajo na organiza-i
cijo Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
Novi lju d ski odbori m orajo b iti izvoljeni v enem;
letu po uveljavitvi tega odloka.
I . Sestava lju d sk ih odborov
2. člen
K jer se območje dosedanjega krajevnega ali mest
nega ljudskega odbora sklada z obm očjem občine ali
mestne občine po odloku o razdelitvi Istrskega okrožja
na okraje in občine, postanejo odborniki dosedanjega
krajevnega ali mestnega ljudskega odbora odborniki
ljudskega odbora občine oziroma ljudskega odbora
mestne občine.
3. člen
K je r se območje občine ali mestne občine po od
loku o razdelitvi Istrskega okrožja na okraje in občine
ne sklada z obm očjem dosedanjega krajevnega a li mest
nega ljudskega odbora, je treba izvoliti nov lju d ski
odbor občine ali mestne občine. Novi lju d sk i odbor ob

čine ali mestne občine šteje od 11 do 35 odbornikov.
Število odbornikov se določi glede na število prebival
cev občine oziroma mestne občine, glede na njen obseg
in glede na posebne krajevne razmere.
O dborniki ta k ih krajevnih in mestnih lju d sk ih od
borov določijo na skupnem sestanku število odbornikov
novega ljudskega odbora občine oziroma mestne ob
čine. H k ra ti izvolijo ti odborniki novi lju d sk i oaoor
izmed sebe, lahko pa tudi največ tri odbornike izmed
drugih prebivalcev, k i im ajo volivno pravico v obm očju
okraja.
Novi lju d sk i odbor volijo tisti odborniki doseda
n jih krajevnih in mestnih lju d sk ih odborov, k i so b ili
izvoljeni na obm očju nove občine ali mestne občine.
I I . Pristojnost lju d sk ih odborov
4. člen
V pristojnost lju d sk ih odborov občin spadajo za
deve, k i so spadale doslej v pristojnost krajevnih lju d 
skih odborov.
5. člen
V pristojnost lju d sk ih odborov mestnih občin spa
dajo tiste zadeve, k i so doslej spadale v pristojnost
m estnih lju d sk ih odborov.
L ju d sk im odborom mestnih občin pa se lahko z
odlokom Istrskega okrožnega ljudskega odbora dajo v
pristojnost tu d i posamezne zadeve, k i spadajo sicer v
pristojnost okrajnega ljudskega odbora.
6. člen
O k rajn i lju d ski odbori obdržijo pristojnost v za
devah, k i so spadale doslej v pristojnost o krajn ih lju d 
skih odborov.
7. člem
L ju dski odbor im a do vseh gospodarskih organi
zacij in zavodov v okraju, mestni občini oziroma občini
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prayice in dolžnosti, k i so določene z odlokom in s
predpisi, oprtim i na odlok; proti n jim lahko stori go
spodarske upravne ukrepe v skladu s posebnim i pred
pisi.
I I I .
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12. člen
Pri vseh ljudskih odborih, razen pri Istrskem
okrožnem ljudskem odboru, se odpravijo izvršilni od
bori, njihova poverjeništva in njihovi dosedanji sveti.
Zadeve z delovnega področja dosedanjih izvršilnih
odborov preidejo na ljudske odbore, kolikor jih po
določbah tega odloka ljudski odbori ne opravljajo po
svojih organih.
13. člen

O k rajn i lju d sk i odbor nadzoruje ljudske odbore
občin in mestnih občim ali delajo zakonito, Istrski
okrožni lju d sk i odbor pa okrajna ljudska odbora.
V
sestavu ljudskih odborov okrajev in mestnih ob
V
tistih zadevah, k i spadajo sicer v pristojnost
čin se ustanovijo sveti za skupine sorodnih zadev .iz
okrajnega ljudskega odbora, vendar pa so na podlagi
pristojnosti ljudskega odbora.
5. člena tega odloka dane v pristojnost ljudskem u od
Sveti izvršujejo predpise svojega ljudskega odbora
boru mestne občine, nadzoruje zakonitost dela mestne
in višjih ljudskih odborov in opravljajo upravne za
občine Istrski okrožni lju dski odbor oziroma njegov
deve s svojega delovnega področja, in sicer po določ
«strezni svet.
9. člen
Prvi višji lju d sk i odbor sme po nadzorstveni p ra
vici odpraviti ali razveljaviti nezakonite akte nižjega
ljudskega odbora.
Svet prvega višjega ljudskega odbora sme po n ad 
zorstveni pravici zadržati izvršitev nezakonitega akta
nižjega ljudskega odbora in predlagati svojemu lju d 
skemu odboru, da tak akt nižjega ljudskega odbora
odpravi ali razveljavi.
Svet prvega višjega ljudskega odbora im a pravico
odpraviti ali razveljaviti nezakonite akte ustreznega
sveta nižjega ljudskega odbora. Če je b il tak akt izdan
na podlagi splošnega predpisa nižjega ljudskega odbora,
im a svet višjega ljudskega odbora pravico samo zadr
žati izvršitev takega akta in predlagati n ižje m u lju d 
skemu odboru, da tak akt odpravi ali razveljavi.
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora im a pravico zadržati nezakonite akte okrajnega
ljudskega odbora in predlagati Istrskemu okrožnemu
ljudskem u odboru, da tak akt oclpravi ali razveljavi.
Ljudski odbor oziroma njegov svet, katerega akt
se odpravi ali razveljavi, im a pravico p rito žiti sè v 15
dneh ljudskem u odboru oziroma ustreznemu svetu, viš
jem u od tistega, k i je akt odpravil ali razveljavil.
Če lju d ski odbor na predlog, naj odpravi ali raz
veljavi zadržani akt nižjega ljudskega odbora oziroma
njegovega sveta, ne izda nobene odločbe v roku šestde
setih dni, velja, da je zadržani akt p otrdil.
V išji lju d sk i odbor oziroma njegov svet sme v
upravnem postopku izdane akte nižjega ljudskega od
bora oziroma njegovega sveta odpraviti, razveljaviti ali
zadržati samo po načelih upravnega postopka,
10. člen
Če je lju d sk i odbor m nenja, da je višji lju d ski od
bor ali njegov organ s svojim predpisom ali z drugim
aktom kršil kakšno njegovo pravico, k i izvira iz odloka,
im a pravico podati za varstvo svojih sam oupravnih p ra 
vic ugovor Istrskemu okrožnem u ljudskem u odboru.

bah tega odloka.
14. člen
Ljudski odbori okrajev imajo tele svete:
1. svet za gospodarstvo; v njegovo delovno pod
ročje spadajo tele zadeve: sestavljanje predlogov druž
benega plana in proračuna ter zadeve s področja financ,'
industrije in obrtništva, trgovine, gostinstva in turizma,
kmetijstva in gozdarstva, lova in ribištva;
2. svet za komunalne zadeve: v njegovo delovno
področje spadajo: komunalne zadeve, stanovanjska po
litika, zadeve s področja urbanizma, gradbene zadeve
ter zadeve lokalnega prometa, cest in vodnega gospo
darstva ;
3. svet za prosveto in kulturo: v njegovo delovno
področje spadajo zadeve s področja šolstva, prosvete,
kulture, umetnosti, telesne kulture in druge kulturne
delavnosti ;
4. svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko ;
v njegovo delovno področje spadajo zadeve s področja
ljudskega zdravstva, socialnega skrbstva, socialnega za
varovanja, predšolske vzgoje, delovnih razmerij in po
sredovanja dela;
5. svet za notranje zadeve; v njegovo delovno p
ročje spadajo tele zadeve: varstvo pravnega reda, var
stvo reda in miru, skrb za varstvo prometa, zatirakriminalnosti, zasledovanje storilcev kaznivih dejanj in
izvrševanje kazni ; matična služba in požarnovarnostna
služba.
Svet ima lahko odbore. Naloga odborov je, da
proučujejo posamezna vprašanja in pripravljajo rešitve
z delovnega področja sveta.
15. člen
Ljudski odbori mestnih občin in občin lahko usta
novijo svete za opravljanje upravnih zadev, ki jih do
loči ljudski odbor. Ne morejo pa ustanoviti sveta za,
notranje zadeve.
Sveti ljudskega odbora mestne občine oziroma ob
čine, ki se ustanovijo po določbah tega člena, ne mo
rejo izdajati splošnih predpisov.
16. člen

11. člen
Istrski okrožni lju d sk i odbor lahko razpusti vsak
lju d sk i odbor na obm očju Istrskega okrožja, če je n je 
govo delo očitno v nasprotju z odloki Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

Svet sestavljajo predsednik in 4 do 8 članov. Svet
za gospodarstvo ima lahko do 12 članov.
Predsednike in člane svetov voli ljudski odbor.
Predsednika izvoli ljudski odbor izmed svojih odbor
nikov, člane pa izmed svojih odbornikov, predstavni
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kov gospodarskih in družbenih organizacij in izmed
prebivalcev iz svojega obm očja, k i s svojim i osebnimi
in strokovnimi m ožnostm i lahko pomagajo p ri izp o l
njevanju nalog sveta.
Za člana sveta je lahko izvoljen samo prebivalec,
ki sme b iti izvoljen za odbornika ljudskega odbora.
Nihče ne more biti h krati član več kot dveh svetov.
Č lani svetov im ajo enake pravice in dolžnosti.
Svet im a tajnika ; ta je uslužbenec ljudskega od
bora.
Odbor sveta im a 3 do 7 članov ; člane odbora izvoli
svet izmed svojih članov, lahko pa tu d i izmed drugih
prebivalcev.
17. člen
Sveti so za svoje delo odgovorni ljudskem u odboru.
Sveti poročajo ljudskem u odboru o svojem delu
in predlagajo, kakšne predpise in ukrepe naj izda.
Svet izvršuje in up orablja odloke, odredbe, navo
dila in odločbe svojega ljudskega odbora in višjih lju d 
skih odborov, dela po n jih in izdaja odločbe za izvr
ševanje odlokov in dragih predpisov svojega ljudskega
odbora. Svet okrajnega ljudskega odbora lahko izdaja
odredbe in navodila za izvrševanje odlokov in drugih
splošnih predpisov Istrskega okrožnega ljudskega od
bora in svojega ljudskega odbora, vendar samo kolikor
je za to s takim predpisom pooblaščen.

Uto ustai jih dosveta za
roma ob, ne m o

lov. Svet
i odbor,
b. odboredstavni-

Za p rip ravljan je in izvrševanje opravil iz pristoj
nosti ljudskega odbora im a lju d sk i odbor adm inistra
cijo ; v adm inistraciji delajo upravni, strokovni, izvr
šilni in pisarniški uslužbenci.
Za p ripravljanje in izvrševanje opravil z delovnega
področja posameznih svetov se lahko adm inistracija
okrajnega ljudskega odbora deli na oddelke.
V
lju d sk ih odborih mestnih občin se ustanovijo za
zadeve enega ail več svetov odseki ali referati v okviru
tajništva. Odsekom in referatom načeluje ta jn ik lju d 
skega odbora.
Tajništvo, oddelki in odseki se lahko delijo na
manjše organizacijske enote.
Adm inistracijo in delo uslužbencev ljudskega od
bora vodi ta jn ik ljudskega odbora pod vodstvom pred
sednika ljudskega odbora.
Oddelek vodi načelnik, k i je obenem ta jn ik ustrez
nega sveta.
Odločbe v upravnem postopku izdaja načelnik od
delka po n a p o tilih in n avodilih sveta, v zadevah, k i
ne spadajo v delovno področje nobenega oddelka, in v
občinskih lju d sk ih odborih, pa ta jn ik ljudskega odbora,
če to po odloku ljudskega odbora ne spada v pristojnost
sveta ljudskega odbora.
21. člen

18. člen
Vsak lju d ski odbor izvoli izmed sebe predsednika
ljudskega odbora. L judski odbor okraja ali mestne ob
čine izvoli lahko izmed sebe tud i podpredsednika.
Predsednik predstavlja lju d ski odbor in zastopa
okraj, mestno občino oziroma občino kot pravno osebo.
Predsednik ljudskega odbora sklicuje, p ripravlja
in vodi seje ljudskega odbora, izravnava delo vseh or
ganov ljudskega odbora, skrbi za izvrševanje odlokov
in drugih aktov ljudskega odbora in višjih lju d sk ih
odborov in opravlja druge zadeve, k i so m u naložene
po posebnih predpisih.
Predsednik ljudskega odbora im a za svoje delo
stalno nagrado. Stalno nagrado im a lahko tu d i pod 
predsednik okrajnega ljudskega odbora.
19. člen

y je, da
jo rešitve

20. člen

L judski odbori občin lahko ustanovijo sami od se
be ali po predlogu zbora volivcev v posameznih vaseh
in drugih naseljih izven sedeža občine vaške odbore. Če
ljudski odbor ne sprejme predloga za ustanovitev va
škega odbora, se zbor volivcev zoper odločbo ljudskega
odbora občine lahko p ritoži na o krajni lju d sk i odbor.
Naloga vaških odborov je, pom agati ljudskem u od
boru občine p ri izvrševanju njegovih nalog, olajšati
prebivalcem občevanje z lju d sk im odborom občine in
opravljati zadeve, k i se tičejo samo prebivalcev vasi
oziroma naselja, pa o n jih ne odloča zbor volivcev.
Vaški odbor sestavljajo tisti odborniki občinskega
ljudskega odbora, k i so b ili izvoljeni v vasi ali naselju
in 3— 5 prebivalcev, k i jih izvoli zbor volivcev.
Vaški odbor lahko predlaga občinskemu ljudske
m u odboru, kakšne pravne predpise ali ukrepe naj izda.
O teh predlogih mora občinski lju d sk i odbor razprav
lja ti in o svojih sklepih obvestiti vaški odbor.
Vaški odbor ne more izdajati odločb v upravnem
postopku in ne more im eti uslužbencev.

Svet za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti
Istrskega okrožnega ljudskega odbora začasno predpiše
ob sodelovanju o krajn ih lju d sk ih odborov in lju d skih
odborov mestnih občin organizacijo njihove a d m in i
stracije in začasno določi sistemizacijo delovnih mest
v n jih o v i adm inistraciji.
22. člen
L judski odbori okrajev začasno predpišejo ob so
delovanju občinskih lju d sk ih odborov organizacijo n j i 
hove adm inistracije in začasno določijo sistemizacijo
delovnih mest v n jih o v i adm inistraciji.
23. člen
Da b i se olajšalo uradovanje oddelkov okrajnega
ljudskega odbora, lahko o krajni lju d ski odbor v so
glasju z Istrskim okrožnim lju d skim odborom ustanovi
izpostave posameznih oddelkov okrajnega ljudskega od
bora za posamezna obm očja okraja.
Izpostava opravlja posamezna upravna in tehnična
opravila z delovnega področja ustreznega oddelka o k raj
nega ljudskega odbora. Izpostava oddelkov za notranje
zadeve lahko izdaja odločbe v upravnem postopku.
24. člen
Uslužbence lju d sk ih odborov postavlja in razrešuje
lju d sk i odbor.
N ačelnike oddelkov postavlja in razrešuje lju d ski
odbor v soglasju s pristojnim svetom Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.
L ju dski odbor lahko pooblasti svojega predsednika,
da postavlja in razrešuje druge uslužbence ljudskega
odbora.
L ju dski odbor občine in mestne občine postavlja
in razrešuje tajn ika in blagajnika v sporazumu š pred
sednikom okrajnega ljudskega odbora.
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V. Prehodne in končne določbe

Prvo sejo ljudskega odbora skliče predsednik o k ra j
nega ljudskega odbora.

25. člen
D okler ne bodo predpisi o upravnem postopku iz 
dani s posebnim odlokom , se m orajo lju d sk i odbori v
upravnem postopku ravnati po tehle načelih:
1. kadar odloča lju d ski odbor v upravnem postop
ku o pravicah in obveznostih prebivalcev Istrskega
okrožja ali prav n ih oseb ali kadar izdaja gospodarsko-upravne ali nadzorstvene ukrepe proti gospodarskim
organizacijam in kadar po nadzorstveni pravici odloča
o zadevah, k i se tičejo zavodov in družbenih organiza
c ij, m ora izdano odločbo dostaviti strankam ;
2. preden se izda odločba v upravnem postopku,
m orajo b iti ugotovljene dejanske okoliščine, k i vplivajo
na rešitev zadeve, stranke pa m orajo b iti zaslišane;
samo takrat, kadar stranka, k i je bila pravilno vabljena,
ne pride, se postopek lahko izvede v odsotnosti stranke ;
3. v upravnem postopku izdana odločba mora b iti
pravilom a obrazložena, zlasti takrat, če se zahteva
stranke zavrne ali če se stranki naloži kakšna obvez
nost ;
4. zoper odločbo, izdano v upravnem postopku,
im a stranka pravico p rito žiti se prvem u višjem u lju d 
skemu odboru, če z odlokom ali splošnim predpisom
n i določeno drugače ;
5. pritožba se vloži v 15 dneh po prejem u odločbe,
če z odlokom ali z odredbo n i drugače določeno ;
6. odločba se sme izvršiti šele, ko postane v uprav
nem postopku pravnom očna in izvršljiva, če z odlo
kom ali odredbo n i drugače določeno ;
7. po nadzorstveni pravici lahko višji lju d ski od
bor odpravi ali razveljavi odločbo, k i jo je v uprav
nem postopku izd al n iž ji upravni organ, kolikor zoper
njo n i pritožbe, v teh p rim e rih : če je izd al odločbo
organ, k i za to stvarno n i b il pristojen, če b i se z izvrštivjio odločbe storila kaznivo dejanje ali če b i z iz 
vršitvijo nastala huda nevarnost za življenje in zdravje
lju d i ter za javni red in m ir ;
8. odločba, s katero se stranki prizna kakšna p ra
vica, se sme po nadzorstveni pravici odpraviti ali raz
veljaviti samo, če je b ila stranka prej zaslišana; to ne
velja za prim er, če je izdal odločbo organ, k i stvarno
n i b il pristojen.
O pritožbah zoper odločbe, k i jih izdajo v upravnem
postopku lju d sk i odbori mestnih občin, odloča pravi
lom a lju d sk i odbor o k raja; o pritožbah zoper odločbe,
k i jih izda lju d sk i odbor mestne občine v ta k ih zade
vah, k i spadajo pravilom a v pristojnost ljudskega od
bora okraja, vendar pa so dane na podlagi drugega
odstavka 5. člena tega odloka v pristojnost ljudskega
odbora mestne občine, odloča Istrski okrožni lju d ski
odbor.
26. člen
Volitve lju d sk ih odborov občin in mestnih občin
po 3. členu tega odloka se m orajo izvršiti najpozneje
v desetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Sestanek odbornikov lju d sk ih odborov za izvolitev
novega ljudskega odbora občine ali mestne občine po
3. členu skliče predsednik okrajnega ljudskega odbora.

2&. člen
Na prvi seji izvoli lju d ski odbor kom isijo ljudske
ga odbora, predsednika in podpredsednika ljudskega
odbora ter predsednike in člane svetov ljudskega od
bora ; im enuje tajn ik a ljudskega odbora in načelnike
oddelkov in sklepa tu d i o drugih zadevah, k i so v zvezi
s pričetkom dela ljudskega odbora.
29. člen
Z dnem, ko se zbero lju d ski odbori na prvi seji
(27. člen tega o dloka), prenehajo dosedanji lju d ski od
bori in začnejo delati novi lju d sk i odbori.
S
tem dnem m orajo prevzeti novi lju d sk i odbori
delo dosedanjih lju d sk ih odborov ; za pravilnost pre
vzema je odgovoren predsednik novega ljudskega od
bora.
30. člen
Predpise za izvršitev tega odloka izda po potrebi
Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
31. člen
Ta odlok velja z dnem objave v Uradnem listu.
K oper, dne 12. aprila 1952.
T a jn ik :

Predsednik :

Petar K raljević 1. r.

Ernest Vatovec 1. r.
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Na podlagi ukaza kom andanta Odreda JL A za STU
z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom Poverje
ništva PN O O za Slovensko P rim orje in Oblastnega JNU
za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja Istrski okrožni
lju d sk i odbor
ODLOK
O R A Z D E L IT V I IS T R S K E G A O K R O Ž JA N A O K K A JE
IN O B Č IN E
1. člen
Ozem lje Istrskega okrožja se deli na okraje in ob
čine.
2. člen
V Istrskem okrožju sta okraja Koper in Buje.
3. člen
Občine spadajo k okrajem . K okrajem spadajo tudi
mestne občine.
4. člen
O kraja sta sestavljena takole:
Okraj Koper
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine
in naselja:
1. D E K A N I

27. člen
Prve seje novih lju d sk ih odborov m orajo b iti n a j
pozneje v 20 dneh po uveljavitvi tega odloka.

(

Boljunec (d e l)
D ekani
D olina (d e l)

D ekani
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äednik okraj-

isijo Ijudskeia ljudskega
judskega odin načelnike
ki so v zvezi
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Draga (del)
Gročana (del)
H rib i (d e l)
Ocizia (d e l)
Osp (d e l)

Labor
Marezige
B abiči
Vanganel
Čenturska dolina
Čentur
H lib a n
Mantinjam
Lopar
Vršič
Kortine
G onjači
H rvoji
Topolovec
Žrnjovec

Marezige

Osp

Križpot
Prebenek (d e l)
Rožar (d e l)
Socerb (d e l)
Sv. Anton

na prvi seji
i ljudski od-

Škofije (d e l)

idski odbori
ivilnost preudskega od-

T injan

Socerb
Sv. Anton
Potok
B onini
K avaliči
Spodnje Škofije
V alm arin
Srednje Škofije
Zgornje Škofije
Tinjan.

Truške (d e l)

Topolovec (del)

7. Š M A R JE
Gažon

Srgaši
Gažon
Paderna
Puče
Koštabona
Planjave
Škrlini
Krkavče
H rib
Pom jan
B ilič i
Fijeroga
Župančiči
Nova vas
Padna
Šmarje
Grintovec

2. IZ O L A
(mestna občina)
po potrebi
ega odbora.

Koštabona
Izola (d el)

Izola
3. IZ O L A O K O L IC A
(sedež v Iz o li)

nem listu,

Izola (d e l)

Baredi
G rbci
Sv. Jakob
Košterlag
Šared
Šalet
Lončan
M alija
Korte
Medoši
Cetore
V iližan (d e l)

Isednik :
Vatovec 1. r.

fLA za STO
»m Poverjeastnega INO
‘ski okrožni

Korte (d e l)

Lazaret (d e l)

4. K O P E R
(mestna občina)

A O K K A JE
Koper

Ankaran
Oltra
t Buje.

P om jan (d e l)

Sv. Peter (d e l)
Šmarje (d e l)

8. P IRA N
(mestna občina)
P iran (d e l)

Lazaret (d e l )

Jadajo tudi

ke občine
P om jan (d e l)

A nkaran (d e l )
A nkaran
Valdoltra
Brtoki
Šentoma
Škocjan
Srm in
Cežarji
Pobegi
Šalara
Triban
Semedela
Vrgaluč
V iliža n (d e l)
K am pel
M anžan

9. SE Č O V L JE
Korte (d e l)
P iran (d e l)

Sv. Peter (d e l)

6. M A R E Z IG E

Boršt

Fijeso (d e l)
Mostra
Piran
Sv. Bernardin

Koper
5. K O P E R O K O L IC A
(sedež v K op ru )

.raje in ob-

Krkavče

Boršt
Glem

Križišče - Sečovlje
Slam i
Gorgo
Špilugola
Sv. Jernej (d e l)
Sečovlje
Krog
Loncan
M lin i
Sv. Peter
Šternci
Koščici
Letišče
Špehi
Raven
Ivankovec
Pasjanci

10. P O R T O R O Ž
Piran (d e l)

Stari Portorož
Sv. Bernardin (d e l)
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Zrinska Stanci j a
Lozari
M irna
Lovreci
Jarpetar

2. UMAG
Savudrija

0] ; r a j B u j e

1. BU JE

Kršete (d e l)

Triban
Kaštel (d e l)

Krasiea

Buje
Bracanija
K ontarini
B ibali
K rug
Venela
G am boči
Jurcani j a
L ju b lja n ija
F ratrija
M arkocija
Škarlanija
Kršete
Kuk
T riban
K ald an ija
Markovac
M azorija
Plovanija
Sim onetija
Kaštel
G adari
B užin
M alotija
M ontrin
V uk i
Škudelin
V ižinada
K a p itan ija
V o lp ija
V in ja rija
Baredine Donje
Baredine Gornje
Na V rhu
Baracija
Stancija Loj
Beke
B rajk i
Dvorine
Glavači
Gopci
Koštelac
Krasiea
M užo lini
Punta
V rh i

Bašanija
V olparija
À lberi
Borožija
Frančeskija
Vrli
Kortine
Medegija

Savudrija

obsega tele občine, katastrske občine in naselja :

Buje

M

Kršete (d e l)
Umag

Petrovija

Kaštel (d e l)

Lokvice
Vela Stancija
Jurcani j a
G oli V rh
R o m an ija
Zam bratija
Sip ar
K runa
Valica
Salvela
Sv. Petar
Šoši
Rebro
Mazorija
Kanegra
Crni Grad
G rup i j a
B ruti j a
Barboj
C u p ilija
K arp in jan
Farnažine
Spinel
Srbarica
Umag
Sv. N ikola
Guba
Rožac
M urine
T urki j a
Ungerija
Fratrici
G aliči
K m eti
Šeget
Golubovac
K a ld an ija
Roterija
Štrika
Tigor
Selo
Jeci
V ilan ija
M arija na Krasu
Šaini
L ukvini
Bušcina
Bjela kuća
Fratrica

L«

B

Kf

Fijeso (d e l)
Portorož
Šentjan
Fizine
Beli K riž
Sv. L ucija
V injole
K am po lin
L im in ja n
Lučan
Nožed
Sv. Jernej
Seča
Strunjan

LETO V

LETO VI. - ST. 6

STRAN 77

K olom ba nija
T avjanija
Č e pijani

Materada

Boškarija
G rm

Frleti

Lovrečiča (d e l)

ju rc a n i
Kranceti
M urniki j a
D o n ji P icudari
G orn ji Picudari
Solici
V rh Benoliči
Aleši
M artinčiči
M ateliči
Materada
Grota
K ovilije
Var dica
Zeleni V rh
K oreniki
B abiči D onji
B abiči G ornji
Bariči
B iribaci
C akin ji
D olinci
K anal
K uberton
Škavniee
Šk rinjari
Šverki
K arigadour
K rižine
Lovrečiča
S v .Iv a n

Završje (d e l)

Kostanjevica (d e l)

3. B R T O N IG L A

Brtonigla

Brtonigla

Frnetiči
Grobice
D olinski K atim ari
Kovri
K atunari
Kršin
Druškovič
Š k rinjari
T urini
F j orini
Jelčiči-Punta
Kras

Kuberton (d e l)

Marinčiči
Lovrečiča (d e l)
Nova vas

R a d in i
L ukoni
Bur oli
Nova vas
Srban
Paviči
M irna

5. M O M JA N
M om jan

4. G R O Ž N JA N

Grožnjan

A ltin i
G rožnjan
G orjani
K a lčin i m ali

K a lčin i veli
Koče
Stanica
Peroj
Pertiči
Podestadiči
R ad aniči
Šaltarija
Sv. Ju raj
S v .Iv a n
G ardini
Jerm ani
Pižoni
Eagancini
Raskršće
Stancija
Sažuni
M artinčiči
Bankovci
Bariči
Boškari
Cerje
D ubci
Franci
Glavice
Kave
M alin i
P iu k i
R ažm ani
Sv. F lo rijan
Rupe
Bolara
K olari
Poropati
Sam i kod Završja
A ntun ci
D anici
Geriča
Mengoti
Kostanjevica
Ponte Portom
Koraci
Sv. Stjepan
V rh Biloslavi
G ornja G om ila
Bomja G om ila
Kuberton
Suški
Pasudija
But ori
Bužleti
G o jaki
Paliski
V rnjak

Merišče

M om jan
Benečani
Brešani
K lu n i
K ortivi
Krem enje
Sm iloviči
Sv. Mavar
Skarjevac
Dramac
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M ali V rh
Merišče
R o žm an ija
Soline
Stražice
V eli V rh
D ragonja
Skuršica
Brdo
Stanovici
K ortivi kod Brica
Marušiči
Črnci
Šaini
Turkusi
L aloviči
Bazuje
J u rin i
Brič
Kučibreg
Dugo Brdo
Škrliči

Brdo (d e l)

Topolovac (d e l)

6. N O V IG R A D
Novigrad

Novigrad
B u žin ija
Prašćarija
K ršin
Pa vii j a
Socerb
V eli Stan
M ali Stan
D a jla
Fr niči
K arigador
Salvela
Gožana
Šaini kod D ajle
Z id in a
Antenal
F a k in i j a
K a rp in ja n
Poledre
R u ža lija
Ven j er
Šaini kod P olja
Celega
M irna
5. člen

Sedež okraja je v k raju , po katerem im a okraj ime.
Sedež občine je v k ra ju , po katerem im a občina
im e, razen če je to v 4. členu tega odloka drugače do
ločeno.
Sedež okraja oziroma občine se lahko spremeni sa
mo z odlokom .
6. člen
K jer je po določbah tega odloka katastrska ob
čina razdeljena na dvoje ali več občin v obm očju istega
okraja, odloči o razm ejitvi med prizadetim i občinam i
pristojni okrajni lju d sk i odbor.
7. člen
Razdelitev na okraje in občine, k i je določena s
tem odlokom , se lahko spremeni samo z odlokom .

8. člen
K o likor se s tem odlokom spremenijo dosedanja
im ena nekaterih naselij, se dosedanja im ena odprav
lja jo in veljajo odslej samo ta nova im ena.
9. člen
Izvršni odbor Istrskega okrožnega ljudskega odbo
ra izda predpise za izvrševanje tega odloka.
10. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.
K oper, dne 12. aprila 1952.
T a jn ik :

Predsednik :

Petar K raljevič 1. r.

Ernest Vatovec 1. r.
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Na podlagi ukaza komandanta Odreda JLA na
STO z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom
Poverjeništva P N O O za Slovensko Primorje in Ob
lastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947, iz
daja Istrski okrožni ljudski odbor
ODLOK O TISKU
I.

poglavje

Splošne določbe
1. člen
Tisk je v Istrskem okrožju svoboden. Nihče ne
sme biti oviran v svobodnem izražanju svojih misli
s tiskom, razen v primerih, ki jih določa odlok Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.
2. člen
Kot tisk je v smislu tega odloka razumeti spise,
slike, risbe in druge podobne predmete, ki so za
radi razširjanja na mehaničen ali kemičen način
razmnoženi ali izdelani za razmnoževanje.
Za tisk v smislu tega odloka ni šteti razmnože
nih izvodov, ki so namenjeni ožjemu krogu oseb
za notranje poslovne namene ali za običajno ob
veščanje, kakor so tiskani obrazci, trgovske in dru
ge podobne knjige, osmrtnice, običajna vabila na
razne zabave, sestanke, predavanja in podobno.
3. člen
Za tiskanje knjig, umetniških det in podobnih
neperiodičnih tiskanih stvari ni potrebna nikaka po
prejšnja prijava ali dovoljenje oblastev.
4. člen
Kdor želi izdajati časnik ali časopis (periodičen
spis), mora najmanj 14 dni pred pričetkom izdaja
nja predložiti okrožnemu javnemu tožilcu prijavo,
v kateri mora navesti:
1. naslcv časnika ali časopisa, ki se namerava
tiskati;
2. rodbinsko in rojstno ime, poklic in naslov iz
dajatelja, odgovornega urednika in ostalih članov
uredništva;
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jo dosedanja
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3. naziv (firmo) in naslov tiskarne, v kateri se
namerava stvar tiskati;
4. kraj izdajanja časnika ali časopisa;
5. značaj in vrsto časnika ali časopisa [na pri
mer dnevnik ali tednik, zabaven, književen, politi
čen časnik ali časopis itd.).
Izdajatelj mora prav tako predložiti okrožnemu
javnemu tožilcu prijavo o vsaki spremembi gornjih
okoliščin najpozneje v 24 urah po spremembi.
5. člen

■adnem listu.

idsednik :
Vatovec L r.

eda JLA na
z odlokom
orje in Obja 1947, iz-

I Nihče ne
svojih misli
odlok Istr-

imeti spise,
, ki so zaliieen način
ije.
razmnože:rogu oseb
•ičajno obske in druvabila na
podobno.

podobnih
nikaka po

Za isti časnik ali časopis sme biti postavljenih
več odgovornih urednikov z navedbo, za kateri del
(rubriko) časnika oziroma časopisa je vsak izmed
njih odgovoren.
Odgovorni, uredniki morajo imeti prebivališče v
kraju, kjer se izdaja časnik ali časopis.
6. člen
Pravice, biti izdajatelj, urednik ali stalni član
uredništva nima:
1. kdor nima političnih in državljanskih pravic;
2. kdor je bill! funkcionar ali vidni član v fašistič
nih ali kolaboracionisfičnih organizacijah doma ali
v inozemstvu in kdor je sodeloval s sovražniki ali
njihovimi domačimi pomagači;
3. kdor je bil izdajatelj, urednik, viden sodelavec
ali pisec fašističnih ali profašističnih knjig, časnikov
in drugih periodičnih in neperiodičniih spisov;
4. kdor je uporabljal tisk za kake nemoralne na
mene.
7. člen
Osebe, ki niso stalni prebivalci Istrskega okrož
ja, smejo biti izdajatelji ali odgovorni uredniki čas
nikov- in časopisov samo, če dobe dovoljenje od
okrožnega poverjenika za notranje zadeve.
8. člen
Tiskar je dolžan poslati! pristojnemu okrajnemu
javnemu tožilcu po tri izvode tiskane stvari takoj,
ko so ti izvodi natisnjeni.
9. člen
Na vsaki knjigi in drugem neperiodičnem spisu
mora biti naveden kraj izdaje, kraj in leto natiska,
naziv (firma) tiskarne, kakor tudi rodbinsko in rojst
no iimie izdajatelja (lastnika), na vsakem časniku in
časopisu pa še rodbinska in rojstna imena odgo
vornih urednikov.
II. p o g l a v j e
Popravek

per io die en
3m izdajaprijavo,
namerava
naslov izilih članov

10. člen
Ljudski odbor oziroma njegov organ, organiza
cija, zavod ali zasebna (fizična ali pravna) oseba,
ki se čuti prizadeta po kakih trditvah, objavljenih
v časniku ali časopisu, sme izročiti odgovornemu
uredniku popravek o teh trditvah. Urednik sme za
vrniti objavo popravka, če je ta več kakor dvakrat
daljši od sestavka, kateremu velja popravek, ali če
je nevljudno napisan. Če odgovorni urednik noče

popravka objaviti v prvi ali drugi naslednji številki
po prejemu popravka, sme prizadeti vložiti pri
okrožnem sodišču tožbo za objavo popravka.
Ko sodišče prejme tožbo, pokliče in zasliši od
govornega urednika in tožilca in če je treba, —
neogibno potrebne pr.če, — nato pa izreči sodbo,
s katero odgovornega oprosti dolžnosti objave po
pravka, ali pa mu naloži, da mora objaviti popra
vek tako, kakor to ono odredi.
Sodišče mora vzeti take tožbe v postopek v treh
dneh. Nezadovoljna stranka ima pravico pritožbe
na višje sodišče v osmih dneh.
III. p o g l a v j e
Prepoved
11. člen
Prepoveduje se razširjanje in prodajanje posa
meznih knjig, časnikov in drugih tiskanih stvari, ka
terih vsebina je:
1. propagiranje, izzivanje ali podpihovanje na
rodne, rasne ali verske neenakosti, sovraštva in raz
dora;
2. pozivanje prebivalcev na upor, diverzijo ali
sabotažo;
3. pozivanje in ščuvanje prebivalcev k nasilne
mu rušenju, spremembi' ali izpodkopavanju družbe
ne ureditve s protidemokratičnim smotrom;
4. žalitve ali klevete proti prijateljskim; državam
z namenom, da bi se motili dobri mednarodni od
nosi in mednarodni mir;
5. odobravanje in podpiranje delovanja zunanjih
sovražnikov Istrskega okrožja;
6. širjenje neresničnih ali razburljivih vesti, ki
ogrožajo interese ljudske oblasti in prebivalstva
Istrskega okrožja;
7. težka žalitev morale ali ščuvanje h kriminalu.
Da se zavaruje vzgoja mladine, je prepovedano
razširjanje in prodajanje knjigj časnikov in drugih
tiskanih stvari, namenjenih mladini, ki vsebuje čti
vo, sestavke, rifcbe ali slike, škodljive za vzgojo
mladine.
12. člen
Če časnik ali časopis objavlja prepovedano vse
bino, navedeno v i l . členu tega odloka, in so zaradi
lega posamezne njihove številke najmanj trikrat za
poredoma sodno prepovedane, se sme njegovo iz
hajanj e sploh prepovedati.
Prav tako se smejo prepovedati knjige, časniki
in druge tiskane stvari, za katere se ugotovi, da so
financirane iz inozemstva.
Prepoved liska po tem. členu se objavi v Urad
nem listu.
13. člen
Prepoved tiska v smislu 11. in 12. člena tega
odloka, kakor tudi prepoved izdajanja tiska iz raz
logov, navedenih v 6. členu tega odloka, izreka
okrožno sodišče na predlog okrožnega javnega to
žilca.
V posebno nujnih in opravičenih primerih sme
javni tožilec z obrazloženo pismeno odločbo za
časno prepovedati razširjanje in prodajanje čas
nika oziroma časopisa. V takem: primeru pošlje ta
koj svojo odločbo o prepovedi hkrati uredništvu in
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okrožnemu sodišču, narodni zaščiti pa ukaže, naj
zapleni natisnjene izvode in po potrebi zapečati ti
skarski stavek, klišeje itd.
Ko sodišče prejme predlog javnega tožilca po
prvem odstavku tega člena, oziroma ko prejme nje
govo odločbo o začasni prepovedi po drugem od
stavku tega člena, mora najpozneje v 24 urah od
rediti razpravo. Po zaslišanju javnega tožilca in od
govornega urednika, izdajatelja in pisca 1er po za
slišanju neogibno potrebnih prič izreče sodišče od
ločbo, s katero sprejme ali zavrne predlog javne
ga tožilca o prepovedi, oziroma potrdi ali razve
ljavi njegovo prepoved. V odločbi o prepovedi mo
rajo biti natančno navedena mesta, zaradi katerih
je izrečena prepoved in navedeni predpisi, na ka
terih temelji odločba.
Nezadovoljna stranka ima pravico pritožbe na
višje sdišče v roku 48 ur po sporočitvi odločbe.
14. člen
Ako se v postopku o prepovedi tiska po prejš
njem členu ugotovi, da je izdajatelj, urednik ali pi
sec prejemal poleg rednih prejemkov še posebne
nagrade za objavljanje 'prepovedanih člankov, od
lomkov in temu podobno, ali da je bil za ta posel
plačan iz inozemstva, mu s m e sodišče prepovedati
vsako nadaljnje delovanje kot izdajatelja, urednika
ali sodelavca pri vseh časopisih ali drugih tiskanih
stvareh, ki izhajajo v okrožju.
Sodna odločba o tem se objavi v Uradnem listu.
' ' 1 i ivrf
IV. p o g l a v j e
Inozemski iisk
15. člen
časniki, knjige in drugi spisi, tiskani v tujini, sme
jo prihajati v Istrsko okrožje in se v njem širiti brez
kakršnega koli poprejšnjega dovoljenja.
Pravico širjenja tujega tiska imajo domača in
tuja podjetja in organizacije, ki dobijo za to po
sebno pooblastilo Poverjeništva za notranje zadeve
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
16. člen
Podjetja in organizacije, ki so pooblaščene za
širjenje tujega tiska, morajo takoj, ko prejmejo čas
nike, knjige ali spise, tiskane v tujini, poslati po en
izvod Poverjeništvu za notranje zadeve Istrskega
okrožnega ljudskega odbora.
Predpisi 11. in 12. člena tega, odloka veljajo tudi
za tuj tisk, ki prihaja v Istrsko okrožje. Odločbo o
prepovedi izda poverjenik za notranje zadeve Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.
V. p o g 1a v j e
Kazenske določbe
17. člen
Za članke in druge sestavke, s katerimi se za
posebno denarno nagra > ali drugo materialno ko
rist z neresničim pri) a: anjem stvari1poveličujejo
ali omalovažujejo f sr ezniki, ustanove ate pod
jetja*, se odgovorna oseba kaznuje z zaporom do
enega leta.

18. člen
Za razširjanje prepovedanega domačega ah
inozemskega tiska, kakor tudi za razširjanje ino
zemskega tiska brez dovoljenja po drugeml odstav
ku 15. člena tega odloka, se storilec kaznuje z za
porom do enega leta.
19. člen
Za objavljanje uradnih tajnosti po tisku brez iz
rečnega dovoljenja pristojnih javnih organov, se
odgovorna oseba kaznuje z zaporom od enega me
seca do dveh let, če tako dejanje nima po kakem
drugem odloku za posledico hujše kazni.
20. člen
Kdor s tiskom o komi trdi ali raznaša kaj neres
ničnega, kar utegne škodovati njegovi časti ali do
bremu imenu, se kaznuje z zaporom od enega me
seca do enega leta.
Kdor s tiskom koga razžali, se kaznuje z de
narno kaznijo ali z zaporom do šest mesecev.
Tožilec imla poleg tega pravico do odškodnine.
Na tožilčevo zahtevo sme sodišče odločiti, da
se sodba sodišča na stroške obsojenca v celoti
ali! v izvlečku objavi v listu, v katerem je bil ob
javljen inkriminirani sestavek.
21. člen
Izdajatelj, urednik ali pisec, ki poleg rednih pre
jemkov prejema še posebne nagrade za objavo aili
pisanje prepovedanih člankov, drugih sestavkov,
risb ali podobnega, se kaznuje z zaporom do treh
let, a če prejema za to denarna sredstva, z zapo
rom do pet let.
22. člen
Za odgovorno osebo v smislu kazenskih dgločfo
tega odloka velja v prvi vrsti pisec; če pisec ni
znan, ali je javnemu organu nedosegljiv, urednik;
če ni niti urednika, izdajatelj, če pa je tudi izdaja
telj neznan, tiskar, a če je tudi tiskar neznan, razširjevalec.
23. člen
Za sojenje o dejanjih iz tega odloka je pristoj
no okrožno sodišče.
24. člen
Izdajatelj je solidarno odgovoren za plačilo de
narne kazni in za povračilo škode, za katero je ob
sojen odgovorni urednik.
VI. p o g 1a v j e
Končne določbe
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25. člen

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
ljudskega odbora se pooblašča, da predpiše obseg
in način odvajanja dolžnostnih izvodov za potrebe
bibliotek in znanstvenih zavodov.
26. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.
Koper dne 12. aprila 1952.
Taj n ik :
Peiar Kraljevič 1. r.

Pr eds edn ik :
Ernesi Vatovec L r.
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Na podlagi ukaza Komandanta Odreda )LA na
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom
Poverjeništva PÌNOO za Slovensko Primorje 'in
Oblastnega NO za Istro z dne 20. februarja 1947,
izdaja Istrski' okrožni! ljudski odbor
ODLOK
O IZRAVNAVI POSEBNIH PREDPISOV O PRE
KRŠKIH V ODLOKIH ISTRSKEGA OKROŽNEGA
LJUDSKEGA ODBORA Z DOLOČBAMI ODLOKA
O PREKRŠKIH
1. člen
Ta odlok izravnava posebne predpise o pre
krških v obstoječih odlokih Istrskega okrožnega
ljudskega odbora z določbami odloka o prekrških
z dne 10. decembra 1951 (Uradni list štev. 14-104/51)
in daje prečiščeno besedio teh predpisov.
2. člen
Določbe o prekrških se v posameznih odtokih
spremenijo takole:
I. Odlok o raztegnitvi in spremembi odloka o
gozdnih prestopkih Oblastnega Narodnega odbora
za Istro z dne 20. maja 1946 (Službeni lisi št. 10),
objavljen v Uradnem listu štev. 4-69/48) se v celoti
spremeni in se v prečiščenem besedilu glasi:
»Odlok o gozdnih prekrških
1. čl en
Gozdni prekršek stori in se kaznuje z denarno
kazniijol dio 5000 dinarjev ali z zaporom do 15 dni,
kolikor s tem ne stori sodno kaznivega dejanja:
1. kdor poškoduje ali uniči gozdno drevesnico';
2. kdor brez posebnega dovoljenja sekat gozdna
drevesa^ katerih sečnja je po posebnih predpisih
prepovedana;
3. kdor ne pogozdi v določenem roku;
4. kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu
pridobil1protipravno premoženjsko korist, podre v
gozdlu ali izven gozda eno ali več dreves in s tem
napravi1škodo, ki ne presega 2000 dinarjev;
5. kdor brez namena iz prejšnje točke protiprav
no podre v gozdu ali izven njega eno ali več dre
ves;
6. kdtor poškoduje gozdne Poti, objekte in na
prave ter druge priprave v zvezi z njimi;
7. kdor poškoduje ali uniči mejna aili gozdna go
spodarska znamenja;
8. kdor se ne ravna pio predpisih družbenega
pliana o gozdovih.
2. člen
Prekršek stori in se kaznuje z dlenarno kaznijo
do 3000 dinarjev:
1. kdor goni1na pašo ali na žirjenje v nasprotju s
posebnimi predpisi pristojnih javnih organov;
2. kdor poškoduje stoječe drevo z zasekovanjem, presekovanjem, žaganjem, narezo vanjem, tr
ganjem, sekanjem iveriij, vrtanjem, kleščenjem, se
kanjem vrhov ali na drug način;
3. kdor v nedovoljenem času seka, predeluje les
v gozdlu, aili ga spravlja iz gozda.
Če stori prekršek iz 1. ali 2. člena pravna oseba,
se kaznuje z denarno kaznijo dio 25.000 dinarjev.

3. člen
Poleg kazni se sme za prekrške po 1., 2., 4. in 5.
točki 1. člena zoper storilca izreči vairsfvenii ukrep
odlvzetja posekanega lesa v celoti ali deloma, ka
kor tudi odvzetje predmetov, s katerimi je bil pre
kršek storjen, ne glede na fc>, čigava last so ti pred
meti.«
II. V odloku o imenikih prebivalstva ter o ure
ditvi prijavne in odjavne obveznosti z dne 18. ju
lija 1949
(Uradni list štev. 3-17/49)
a) 15. člen se spremeni takole:
»Z denarno kaznijo do1 5000 dinarjev ali z za
porom do 15 dni se kaznuje za prekršek oseba iz
14. člena tega odloka, ki nima, ali nima v redu
knjige oseb, ki jih sprejema na stanovanje, ati ki ne
prijavlja oziroma ne odjavlja v redu oseb, ki jih
irma na stanovanju.«
b) Za novim 15. členom pride novi 16. člen s
temle besedilom:
»Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev ali z zaporomi do 10 dni se kaznuje zai prekršek:
1. oseba, ki je dolžna prijav® se oziroma odja
viti, če ne predloži prijave oziroma! odjave, a i je
ne predložil v roku, ki je predpisan v tem odloku;
2. kdor v prijavi lažno navede svoje stalno ozi
roma začasno prebivališče oziroma stanovanje.«
e) Sedanji 16., 17. oziroma 18. člen postanejo
17., 18. oziroma 19. člen.
III. V odloku o prekrških zoper javni red in mir
(Uradni list štev. 1-6/50)
a) 1. člen se spremeni takole:
»Prekršek zoper javni red in mir stori, kdor s
svojimi vedenjemi adi ravnanjem ruši normalni način
življenja prebivalcev, ovira gibanje in promet na
cestah in drugih, javnih krajih, vzbuja nemir med
prebivalci, krši javno moralo, ovira pravilno upo
rabljanje javnih objektov in stanovanjskih poslopij,
živi v brezdelju, ovira počitek prebivalcev ali na
drug način krši družbeno disciplino in mir prebi
valcev.«
b) 2. člen se spremeni takole:
»Za ^prekršek zoper javni red in mir se kaznuje:
1. kdor se na javnem kraju pretepa, prepira,
vpije, nedostojno vede;
2. kdor se vede na javnem kraju na posebno
drzen ali surov način in s tem žali prebivalce ali
moti njihov mir;
3.
kdor dovoli, da je v njegovih prostorih ali na
njegovem zemljišču nepriglašen ali prepovedan jav
ni shod;
4. kdor krši odredbo pristojnega javnega orga
na, s katero se prepoveduje dostop ali zadrževanje
na določenem kraju;
5. kdor prerokuje, čara, razlaga sanje, ali na
drug podoben način slepi ljudi;
6.
kdor si izmiiišlja ali razširja lažnive novice, ki
motijo mir aili vznemirjajo ljudi;
7. kdor omalovažuje javne organe ali njihove za
konite ukrepe oziroma uradne osebe pri opravljanju
službe ali v zvezi z opravljanjem službe;
8. kdor javno nabit oglas javnega organa ailn
dlružbene organizacije raztrga1
, zamaže ailii ga na
drug način poškoduje ali odstrani;
9. kldor daje alkoholno pijačo pijani osebi ali
mladoletniku, ki še nima 16 let;
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10. kdor krši, predpise o javnih cestah, trgih, pri
staniščih, -parkih in turističnih krajih, ki so izdani
zaradi njihovega vzdrževanja ali varovanja, kolikor
ni za te prekrške določena kazen v drugih pred
pisih;
.
I
■v .--riiijj
11. kdor se izmika delu in živi v brezdelju, če
prav je dela zmožen;
12. kdoir se na javnem kraju udaja pijančevanju ;
13. kdor se udaja prostituciji, igri na slepo srečo
ali beračenju;
14. kdor dovoli', da se v njegovih prostorih vrše
dejanja spolne nemorale;
15. kdor muči živali, jih preobremenjuje ali ravna
z njimli; na drug škodljiv način, kdor nevarne živali
primerno ne zavaruje;
16. kdor postavi pred zgradbo ali pred ograjo
ali na zgradbo oziromia na ograjo kak predmet
ali karkoli, kar bii moglo poškodovati ljudi, ki ho
dijo miirno, ali jim prizadejati kako drugo škodo,
ali kdor meče take predmete na ulico;
17. roditelj allii' skrbnik, čigar otroci ali1varovanci
zaradi zanemarjenega nadzorstva in skrbi za nje
rušijo red in mir;
18. irodtelj alii skrbnik, ki navaja otroke ali va
rovance, da storijo prekrške, določene s tem od
lokom;
19. kdoir neopravičeno strelja, užiga rakete ali
drug podoben eksplozivni ali lahko vnetljiv ma
terai!1
, ali1 kdor na kak podoben način moti mir
prebivalcev.«
c) 3. člen se spremeni! takole:
»Storilec se kaznuje :
1. za prekrške po 2., 3, 5., 6., 11., 13. in 18.
točki 2. člena tega odloka z zaporom do 30 dni;
2. za prekrške po 1., 7., 9. in 19. točki 2. člena
lega odloka z denarno kaznijo do 5000 dinarjev ali
z zaporom do 15 dni;
3. za prekrške po 4., 8., 10., 12., 14. in 16. točki
2. člena tega odloka z denarno kaznijo do 2000
dinarjev ali z zaporom do 10 dni;
4. za prekrške po 15. in 17. točki 2. člena tega
odloka z denarno kaznijo do 1000 dinarjev.«
d) 4. člen se spremeni takole:
»Prireditelji javnih shodov (sestankov, veselic,
sprevodov in podobno}, za katere ne veljajo do
ločbe 19. do 24. člena odloka o društvih, zborova
njih in drugih javnih shodih, morajo take prireditve
priglasiti pristojnemu svetu za notranje zadeve
okrajnega ljudskega odbora najmanj 48 ur pred
začetkom!. V priglasitvi se mora navesti kraj, čas
in namen javne prireditve.
Pristojni organ za notranje zadeve, ki mu je
bila priglasitev predložena, lahko prepove prired lev. če je nevarnost, da bi bil ogrožen javni red
in mir.
Kdor prireja, vodi ali podpira prirejanje ali na
daljevanje nepriglašenih alli prepovedanih javnih
shodov iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje
z denarno kaznijo do 2000 dinarjev ali z zaporom
do 15 dini.«
e) za 4. členom pride novi 5. člen s temle be
sedilom:
»Prostovoljni prispevki se ne smejo nabirati brez
dovoljenja pristojnega javnega' organa.
Dovoljenje za nabiranje prostovoljnih prispev
kov na območju okraja daje svet za notranje za
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deve okrajnega ljudskeg aodbora, dovoljenje za
nabiranje prostovoljnih prispevkov na območju Istr
skega okrožja pa Poverjeništvo za notranje zadeve
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
Kdor nabira prostovoljne prispevke brez dovo
ljenja), se kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 din
ali z zaporom* do 30 dni. To, kar je billo nabrano brez
dovoljenja, se odvzame v korist sklada iz 9. člena
odloka o prekrških.«
f)
Tretji odstavek 5. člena in 6. člen odpadeta,
dosedanji 5. člen postane 6. člen.
IV. V odloku o osebnih imenih z dne 16. janu
arja 1950
(Uradni list štev. 1-8^50)
28. člen se spremenil takole:
»Uporaba tujega imena ailii uporaba lastnega
imena v nasprotju z določbami tega odloka se ka
znuje z denarno kaznijo do 5000 dinarjev ali z za
porom! do 15 dni;.«
V. V odloku o vodstvu matičnih knjig z dne 16.
januarja 1950
(Uradni list štev. 1-9/50)
13. člen neha veljati, 14. člen postane 13. člen,
15. člen pa 14. člen.
VI. V odloku o drušlvih, zborovanjih in drugih
javnih shodih z dne 16. januarja 1950
(Uradni list štev. 1-10/50)
25. člen se spremeni takole:
»Kdor v nasprotju s predpisi tega odloka ne pri
glasi ustanovitve politične stranke ali društva, ali
ne priglasi- zborovanja ali drugega javnega shoda,
ali kdoir se udeležuje dela v društvu, katerega usta
novitev ni dovoljena, se kaznuje z den ano kaznijo
do 10.000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni.«
VII. V odloku o pečatih, štampiljkah, žigih in na
zivih ljudskih odborov, organov pravosodja in dru
gih organov javne uprave v Islrskem okrožju z dne
16. januarja 1950
(Uradni list štev. 1-11/50)
11. člien se spremeni takole:
»Kdor brez pooblastila izdeluje štampiljke, pe
čate in žige 'ljudskih odborov, organov pravosodja
in drugih organov javne uprave v Istrskem okrožju,
se kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev. V
posebno hudh primerih ali, če pooblaščeni vrezovalec pečatov izdeluje štampiljke, pečate in žige
preko naročenega števila, se kaznuje storilec z za
porom1do 30 dni.
Zoper tistega, ki je brez pooblastila izdeloval
štampiljke, pečate in žige in bil kaznovan zaradi
prekrška iz prejšnjega odstavka se sme izreči po
leg kazni kot varstveni ukrep tudi odvzetje orodja,
priprav in surovin, ki so bile uporabljene za pre
krške.«
Vili. V odloku o posesti in nošenju orožja z dne
14. junija 1951
(Uradni list štev. 5-21/51)
12. člen se spremeni takole:
»Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo
do 10.000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni:
1) kdor brez dovoljenja pristojnega organa na
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3 ) kdoir brez dovoljenja pristojnega organa sta
bavi, ima ali nosi orožje, kolikor s lem’ ne stori sod
novanjske ali poslovne prostore spremeni tako, da
no kaznivega dejanja;
2)
kdor orožje, za katero ima dovoljenje za nase zmanjša n j hov obseg ali njihova uporabnost;
4 ) najemnik, ali drugi stanovalec, ki uporablja
bavo, posest in nošenje, proda ali posodi komu, ki
nilma dovoljenja za nabavo, posest in nošenje ta posamezne stanovanjske ali poslovne prostore ali
njihove naprave in instalacije v nasprotju z njiho
kega) orožja.
Zoper osebo, kaznovano zaradi prekrška po vim namenom tako, da s tem nastane škoda;
5 ) najemnik ali drug stanovalec, ki pravočasno
prednjem odstavku, se sme poleg kazni izreči kot
varstveni ukrep tudi, da se orožje, s katerim je ne obvesti lastnika oziroma upravitelja stanovanj
storjen prekršek, odvzame v koirist splošnega ljud skega poslopja, da je potrebno večje popravilo v
skega premoženja. Odvzeto orožje se proda, iz njegovih prostorih ali na poslopju, pa zato, ker se
kupiček pa gre v sklad iz 9. člena odloka o pre popravilo ne izvrši, nastane znatna škoda;
6) kdor ovira izvrševanje popravili po predpisih
krških.
tega odloka.«
IX. V odloku o stanovanjskih in poslovnih pro
c) 3 6 . člen se spremelni takole:
storih z dne 14. novembra 1948
»Z denarno kaznijo do 1 .0 0 0 dinarjev se kaznuje
(Uradni list štev. 7-89/48)
lastnik oziroma upravitelj stanovanjskega poslopja,
A,) 28. člen se spremeni takole :
če pa ima poslopje hišnika, hšnik, ki v ukazanem
»Prekršek stori iin se kaznuje:
roku ne naznini ljudskemu odboru mestne občine
1) z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev, kdor se oziroma občine nepravilnega uporabljanja stano
samovoljno useli v stanovanjski ali poslovni pro
vanjskih ali •poslovnih prostorov, ali njihovih na
stor;
prav in mstalaciij po 2 7 . členu tega odloka.«
2) z denarno kaznijo do 8.000 dinarjev, kdor sa
d) 3 7 . člen neha veljati, 3 8 . in 3 9 . člen Pa posta
movoljno spremeni stanovanjski prostor v poslovni neta 3 7 . oziroma 3 8 . člen.
prostor;
XI. V odloku o enotnem računovodstvo z dne
3) z denarno kaznijo do 8.000 dinarjev, toda- naj
16. januarja 1950
manj na 2.000 dinarjev;
(Uradni list štev. 1 - 3 / 5 0 )
a) kdor zatajuje nezasedeno ali nezadostno za
sedeno stanovanjsko površino;
3 3 ., 3 4 ., 3 5 . in 3 6 . člen nehajo veljati.
b) kdor daje v stanovanjskih zadevah lažnive
XII. V odloku o vojaških invalidih z dne 4 . ju
izjave ali poročila;
c) kdor ne naznani da se je usali! podnajemnik; nija 1 9 5 0
(Uradni list štev. 9 - 4 1 / 5 0 )
d) kdor brez odločbe pristojnega organa da v
Tretji odstavek 1 5 . člena neha veljati, na njegovo
najem stanovanjski ali poslovni prostor, ga zamenja
mesto pa pride novi 3 ., 4 . in 5 . odstavek, ki se gla
ali na drug način prepusti drugemu.«
B) 29. člen neha veljati, 30., 31. in 32. člen pa sijo :
»Vsa gospodarska podjetja, ki so pod upravo
postanejo 29., 30. oziroma 31. člen.
delovnih kolektivov, morajo vzeti na delo vojaške
X. V odloku o vzdrževanju stanovanjskih poslo invalide, in sicer do 10 % skupnega števila zaposle
pij z dne 3. februarja 1951
nega osebja. Od te dolžnosti so lahko oproščena
(Uradni list štev. 2-6/51, 11-73/51 in 14-112/51) podjetja, ki zaradi svoje posebne narave ne mo
rejo sprejemati vojaških invalidov brez škode za
a) 34. člen se spremeni takole:
»Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo pravilno delo ali življenjsko varnost.
Odločbo o oprostitvi izda okrožni poverjenik za
do 5.000 dinarjev ali z zaporom do 15 dni, kolikor
s tem ne stori sodnokaznivega dejanja, kdor vkljub delo v sporazumu s pristojnim okrožnim resorom.
Voditelj ali druga odgovorna oseba v podjetju
opozorilom stalno zanemarja vzdrževanje stano
vanjskega poslopja ali stanovanjskih in poslovnih ali ustanovi, oziroma delodajalec, ki brez uteme
prostorov ali trajno uporablja stanovanjske in po ljenega vzroka noče vzeti na delo vojaškega inva
slovne prostore ali naprave in instalacije v na lida po prvem odstavku tega člena, se kaznuje za
sprotju z njihovim namenom, tako da nastane ah prekršek z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev.«
grozi večja škoda in kdor namerno izbegava iz
XIII. V odloku o obrtništvu z dne 1 4 . junija 1 9 5 1
polnitvi dolžnosti iz 32. b) člena ali daje vede na
(Uradni list štev. 5 - 2 0 / 5 1 )
pačne podatke;
a) 1 1 1 . člen se spremeni takole:
b) 35. člen se spremeni takole:
»Z denario kaznijo do 1 0 .0 0 0 dinarjev ali z za
»Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev se kaznuje: porom do 3 0 dni, toda najmanj z denarno kaznijo
1) lastnik oziroma upravitelj stanovanjskega po do 2.000 dinarjev, se kaznuje zaradi prekrška, kdor
slopja, če pa ima poslopje hišnika, hišnik, ki pravo brez pravice vodi obrtni obrat ali brez pravice
časno ne naznani pristojnemu organu ljudskega od opravlja obrt.
bora mestne občine oziroma občine potrebnega
Če tisti, ki je bil kaznovan za prekršek iz pred
popravila, pa zato, ker se popravilo ne izvrši, na njega odstavka, v šestih mesecih potem, ko je ka
stane na stanovanjskem prostoru znatna škoda;
zen prestal, ali ko je ta zastarala, znova stori isti
2) najemnik ali drug stanovalec, ki s svojo ne prekršek, se zoper njega lahko izreče poleg kazni
pazljivostjo ali nemarnostjo pri vzdrževanju ali upo iz prednjega odstavka kot varstveni ukrep tudi od
rabljanju stanovanjskih ali poslovnih prostorov na vzetje orodja, priprav in surovin, s katerimi je brez
pravi na stanovanjskih ali poslovnih prostorih ah pravice opravljal obrtno delo.«
njihovih napravah in instalacajah znatnejšo škodo;
b) 1 1 2 . člen se spremeni takole:
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»Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje
4) ki sploh ne vodi ali ne vodi v redu predpi
za prekršek, kolikor ni s posebnimi predpisi dolo sanega pregleda o zavarovancih ali pa ne pošlje
čena strožja kazen:
v določenem roku ali ne pošlje v redu predpisanih
1) kdor opravlja dela, ki ne spadajo v obrtno naznanil in podatkov;
stroko, za katero sta obrtni obrat aili delavnica
5) ki se protipravno brani dati pristojnim orga
ustanovljena;
nom socialnega zavarovanja potrebne podatke ali
2) odgovorna oseba v gospodarskem podjetju, daje napačne podatke in naznanila o zavarovan
zavodu a i uradu 'ljudskih odborov ati odgovorna cih ali' prepreči ogled na kraju samem ali pregled
oseba družbene ali zadružne ustanove, ki ustanovi poslovnih knjig ali evidence, kolikor se nanašajo
odprto obrtno delavnico v nasprotju z določbami na zadeve v zvezi s socialnim zavarovanjem, ali
42. in 78. cilena odloka,namenoma kako drugače moti ali ovira pravilno
3) kdor proti predpisu iz 12. člena tega odloka delovanje socialnega zavarovan jat.«
brez opravičljivega vzroka noče zaposliti obrtnega
XV. V odloku o obvezni prijavi nalezljivih bo
vajenca;
4) kdor zaposli v obratu več pomočnikov in lezni ïn o ukrepih za preprečevanje in zatiranje
nalezljivih bolezni z dne 10. decembra 1951
mojstrov, kot je dovoljeno;
5) kdor okrajnemu ljudskemu odboru v petnaj
(Uradni list štev. 14-107/51)
stih dneh ne priglasi vsake spremembe v delu, ki
14. člen se spremeni takole:
presega izdano dovoljenje;
»Zdravnik, ki ne naznani akutnega nalezljivega
6) kdor v primerih, določenih v tem odloku (dru obolenja ali ne pošlje v bolnišnico osebe, ki je
gi odstavek 85. člena in drugi odstavek 86. člena), zbolela za tako boleznijo, afe opusti kakšen drug
ne postavi: poslovodij e za vodstvo obrata;
sanitarno-epidlemiolo Ški ukrep, predpisan s tem od
7) kdor dopusti, da se zlorablja njegova pravi lokom, pa bi bil moral to storiti, se kaznuje z de
ca, izvrševati obrt (zlasti za prikrivanje neopravi narno' kaznijo do 5.000 dinarjev ali z zaporom do
čenega izvrševanja obrta), kakor tudi oseba, ki 15 dni .
vrši tako zlorabo; kdor samo navidezno' postavi po
Tako se kaznuje tudi vsaka druga oseba zdrav
slovodjo, ali kdor samo navidezno prevzame po stvene stroke, če opustit sanitarno - epidemiološki
slovodstvo;
ukrep, ki bi ga morala po tem, odloku storiti.
8) kdor na zahtevo: pristojnih organov ne d'a
Kdor prepreči ali ovira, dezinfekcijo, napotitev
predpisanih podatkov o stanju in delu obrata ali v bolnišnico, cepljenje, ali kakšen drug’ sanitarnodelavnice, ki jo vodi, ali kdbr ne daje pravilnih ta epidemioiloški ukrep, se kaznuje z denarno kaznijo
kih podatkov;
do 10.000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni.«
9) kdor brez dovoljenja pristojnega organa ustaiXVI. V odloku o lovu z dne 10. decembra 1951
vi svoj obrat ali pa spet začne z obratovanjem, ne
da bi to priglasil javnemu organu, ki mu je začasno
(Uradni list štev. 14-106/51)
ustavitev dovolili.
a) 37. člen se spremeni takole:
Tako se kaznuje tudi vdova oziroma skrbnik
»Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo
mladoletnih otrok umrlega lastnika zasebnega obrt do 5.000 dinarjev ali z zaporom do petnajst dni:
nega obrata, če ne priglasil pristojnemu javnemu or
1) kdor lovi z zanko;
ganu nadaljevanje obrti (drugi odstavek 92. člena);
2) kdor lovi ptice pevke ali druge za kmetijstvo
10} kdor izdeluje slabe izdelke, alli slabo oprav ali gozdarstvo koristne živali, kii niso divjad, 'ki
lja storitve;
jih je pa prepovedano loviti;
11) kdor trati material, kii mu je dodeljen.
3) kdor uničuje ali poškoduje legla ali gnezda
Z denarno kaznijo do- 2.000 dinarjev se kaznuje
zaščitene divjadi ali po 4. členu tega odloka za
za prekršek:
ščitenih koristnih živali ali ptic.
1) kdor se ne ravna po določbah 32. člena tega
Če ima prekršek iz prejšnjega odstavka hujše
odloka o napisu obrtnih obratov in delavnic;
posledice, se sme zoper storilca- izreči poleg kazni
2) kdor ne vo-di predpisanih poslovnih knjig ali kot varstvemit ukrep tudi odvzetje lovnega dovolje
jih vodi neredno ail nepravilno.«
nja za določen čas ali za vselej.«
XIV.
V odloku o socialnem zavarovanju delav b) 38. člen se spremeni takole:
cev in uslužbencev ter njihovih družin z dne 31.
»Prekršek stori in se kaznuje z denarno kazni
julija 1951
jo do- 3.000 dinarjev ali z zaporom! do deset dni:
1) kdor lovi brez lovnega dovoljenja;
(Uradni list štev. 8-44/51)
2) kdor prepusti lovno dovoljenje drugetnu;
a) 93. člen se spremeni takole:
3) kdor lovi v tujem lovišču, če nima za to do
»Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z za
porom dio 30 dni se kaznuje za prekršek voditelj voljenja;
4) kdor namenoma ovira izpolnitev lovskega
podjetja ali predstojnik ustanove, zdravnik ali dru
ga odgovorna oseba oziroma zasebni delodajalec: plana;
5) kdoir namenoma ne da pravih podatkov o lo
1) ki ne da hitre zdravniške pomloči zavarovan
cu, kii ga je zadela nesreča pri delu, ali ničesar ne vu itn stanju divjadi- v lovišču;
6) kdor lovi na nedovoljen način ali z nedovo
ukrene za to pomoč;
2) ki ne da zavarovancu potrebne zdravniške ljenimi! sredstvi, kolikor s tem ne stori- kaznivega
pomoči, četudi mu je bilo to mogoče in je bila to dejanja;
7) kdor proti določbi 21. člena tega odloka ne
njegova dolžnost;
3) ki sklene pogodbo v nasprotju s predpisi o pokaže članske izkaznice ali lovnega dovoljenja;
8) kdor hodi s puško po lovišču, v katerem ni
socialnem zavarovanju;
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ma pravice loviti, izven javnh poti im stez ali z
nabito puško po takih poteh ali stezah;
9) kdor se ob nastavljanju strupa, za kar ima
dovoljenje, ne ravna po predpisih točke b) druge
ga odstavka 28. člena tega odloka ali po drugih
posebnih predpisih;
10) kdor brez dovoljenja lovi ali si prilasti živo
divjad;
11) kdor ne priglasi lovskemu upravičencu uple
njene divjadi, ki si jo je prilastil po prveim odstavku
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 prednjega odstavka hujše
posledice, se sme zoper storilca izreči poleg kaz
ni kot varstveni, ukrep ludii odvzetje lovnega dovo
ljenja za določen čas ali za vselej.«
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, nehajo ve
ljati vsi drugi posebni predpisi v odlokih Istrskega
okrožnega ljudskega odbora, izdanih pred spreje
mom odloka o prekrških z dne 10. decembra 1951,
s katerimi! se določajo prekrški in predpisujejo zanje
kazni, kolikor niso obseženi s tem odlokom.
4. člen
Ta odlok začne veljati trideseti dan po razgla
sitvi v Uradnem listu.
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Koper, dne 12. aprila 1952.
■ Tajmiik:
Petar Kraljevič l.r.

Predsednik:
Ernest Vatovec 1. r.

Katastrski uradi im ajo samostojen predračun do
hodkov in izdatkov v okviru proračuna okrajnega lju d 
skega odbora.
3. člen
V področje katastrskega urada spadajo naloge:
1. da sestavi katastrski operat za ves okraj in ga
stalno vzdržuje v skladu z dejanskim stanjem na te
renu ;
2. da neposredno zbira in obdeluje potrebne po
datke za vodstvo katastrskega operata ;
3. da pregleduje, dopolnjuje in dokončno izvede
v katastrskem operatu spremembe, k i jih zberejo lju d 
ski odbori mestnih občin oziroma občin ter da nud i
potrebno pomoč in daje navodila osebam, k i im ajo
nalogo zbirati te podatke;
4. da izdaja prepise in izvlečke iz katastrskega
operata.
4. člen
Katastrski operat mora b iti v stalnem in nepre
kinjenem soglasju s stanjem v naravi, zato se mora
obstoječi kataster trajno vzdrževati in obnavljati s tem,
da se v katastrskem operatu izvedejo vse spremembe,
k i se tičejo posestnega ali kulturnega stanja zem ljišča.
5. člen
Spremembe, k i vplivajo na nastanek, spremembo
ali prenehanje davčne obveznosti, so dolžni p rija v iti
sami davčni zavezanci v roku 60 dni od dneva, ko so
nastale.
Prav tako so dolžni vsi jav n i urad i v roku 30 dni
p rija v iti katastrskim uradom vse nastale spremembe,
za katere so v svojem delokrogu na kakršenkoli način
zaznali. Zlasti velja to za sodišča.
Prijave se vlagajo pismeno ali ustno na zapisnik
p ri pristojnem katastrskem uradu.
6. člen

29
Na podlagi ukaza K om andanta Odreda JL A na STO
z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom Poverje
ništva P N O O za Slovensko P rim orje in Oblastnega NO
za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja Istrski okrožni
lju dski odbor

Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora izda predpis o načinu in višini povračila stroškov
za katastrske usluge, k i jih opravljajo katastrski urad i
potom svojega osebja ter predpise za izvajanje tega
odloka.
7. člen

ODLOK

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.

0 U R E D IT V I K A T A ST R SK E SLU ŽBE

K oper, dne 12. aprila 1952.

1. člen
Naloga katastrske službe je :
1. da za potrebe narodnega gospodarstva Istrskega
okrožja izdela katastrski operat o površini, ku ltu rah ,
kakovosti in lastnini zem ljišč ter podobnem , posebej
za meje vsake vasi in sicer na podlagi geodetskih n a 
črtov in obstoječega katastrskega operata;
2. da katastrski operat vzdržuje v skladu z dejan
skim stanjem na terenu ;
3. da obdeluje zbrane podatke ter izdaja izvlečke
in prepise iz katastrskega operata.
2. člen
Katastrsko službo opravljata katastrska urada p ri
okrajnih lju d s k ih odborih.
Svet za finance Istrskega okrožnega ljudskega od
bora skrbi za enotnost dela obeh katastrskih uradov in
jim a daje za to potrebna navodila.

T a jn ik :

Predsednik :

Petar K raljević 1. r.

Ernest Vatovec 1. r.

30
Na podlagi ukaza kom andanta Odreda JL A na STO
z dne 16. septembra 1947, v zvezi z odlokom Poverje
ništva P N O O za Slovensko Prim orje in Oblastnega NO
za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja Istrski okrožni
lju d ski odbor

ODLOK
O R D E Č E M K R IŽ U JU G O S L O V A N S K E CO NE
SV O B O D N E G A T R Ž A Š K E G A O Z E M L JA
1. člen
Rdeči križ Jugoslovanske cone Svobodnega Trža
škega O zem lja je kot splošno koristna človečanska usta
nova pod zaščito oblasti Istrskega okrožja.

J
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Organizacija in delovno področje Rdečega križa se
razteza na vse območje Istrskega okrožja.
2. člen
Rdeči križ Jugoslovanske cone Svobodnega T rža
škega Ozem lja je pooblaščen, da sam ali s sodelovanjem
javn ih organov in lju d sk ih organizacij v Istrskem
okrožju :
1. daje prvo pomoč ljudstvu ob elementarnih ne
srečah ;
2. deluje za varovanje in izboljšanje ljudskega
zdravja in sodeluje zlasti v borbi p roti epidem ičnim in
endem ičnim boleznim ;
3. pomaga žrtvam vojne in elementarnih nesreč ter
posreduje p ri dobivanju in delitvi pom oči.
Za izvršitev svojih nalog in vzajemno sodelovanje
vzdržuje Rdeči križ Jugoslovanske cone Svobodnega
Tržaškega Ozem lja zveze z m ednarodnim i organi R de
čega križa posameznih držav.
Natačnejše določbe o nalogah Rdečega križa bodo
predpisane z njegovim i p rav ili.
3. člen
Javni organi in uradne osebe so dolžni pomagati
Rdečemu križu Jugoslovanske cone Svobodnega T rža
škega Ozem lja p ri izvrševanju njegovih nalog.
4. člen
Z nak Rdečega križa Jugoslovanske cone Svobodnega
Tržaškega O zem lja je rdeč k riž, sestavljen iz petih
enakih kvadratov na belem p o lju .
R deči križ Jugoslovanske cone Svobodnega Trža
škega Ozem lja in njegovi organi im ajo izključno p ra 
vico up orabljati ta znak, kolikor se s posebnim p o 
oblastilom ne da pravica u p o rabljati ta znak ali po
dobne znake tudi drugim uradom , zavodom, podjetjem
ali osebam.
5. člen
Javni organi im ajo pravico nadzorovati poslovanje
Rdečega križa Jugoslovanske cone Svobodnega T rža
škega O zem lja.
6. člen

5. ne plača carin, pristaniških pristojbin in drugih
jav n ih davščin za m aterial, k i se v njegovem im enu
nabvalja ali brezplačno prejem a iz inozemstva ali, ki
ga zaradi pom oči pošilja v inozemstvo ;
6. uživa ugodnosti za uradna potovanja in prevoz
blaga z ja v n im i prevoznim i sredstvi po veljavnih pred
pisih.
8. člen

GOD.

odboi
Istrsk
ljudsl
in fii
konce
planu
logon:
žitev
stojni

Na vstopnice za vse kinematografske predstave se
pobira po 3 % od cene vstopnic v korist Rdečega križa
Jugoslovanske cone Svobodnega Tržaškega Ozem lja.
9. člen
Vsako leto se v »Tednu Rdečega križa« pobira v
korist Rdečega križa Jugoslovanske cone Svobodnega
Tržaškega Ozem lja na vseh javn ih prevoznih sredstvih,
razen v lokalnem prom etu, po 1 dinar za vsak vozni
listek do 100 dinarjev in prav toliko za vsakih n a 
d a ljn jih začetih 100 dinarjev in po 1 dinar za vsako
pism o, dopisnico, brzojav in druge poštne pošiljke, ra
zen p o šiljk , k i jih pošiljajo javn i uradi in zavodi ali
sam Rdeči k riž Jugoslovanske cone Svobodnega T rža
škega Ozem lja.
10. člen
K dor zlorabi ali neopravičeno nosi znamenje ali
zastavo Rdečega križa ali znam enja, k i jim ustrezajo,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
11. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.
K oper, dne 12. aprila 1952.
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V.
Predsednik :

T ajn ik :
Petar K raljevič 1. r.
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Ernest Vatovec 1. r.
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RESOLU CIJA
OB P R E D L O G U D R U Ž B E N E G A P L A N A IS T R S K E G A
O K R O Ž JA ZA LET O 1952

Organizacija in delo Rdečega križa Jugoslovanske
Istrski okrožni lju d sk i odbor na svojem zasedanju
cone Svobodnega Tržaškega Ozem lja se predpišeta z
dne 12. aprila 1952 sprejema naslednjo
njegovim i pravili.
V
okrožni odbor Rdečega križa odpošljeta Svet za
resolucijo :
zdravstvo in socialno skrbstvo ter Svet za prosveto Istr
I . Pooblašča se Izvršilni odbor Istrskega okrožnega
skega okrožnega ljudskega odbora po enega svojega
ljudskega
odbora, da dokler ne bo sprejet odlok o
predstavnika.
družbenem
p lan u Istrskega okrožja za leto 1952, za
7. člen
časno izvršuje okrožni družbeni plan na podlagi pred
Da bi R deči križ Jugoslovanske cone Svobodnega
loga družbenega plana Istrskega okrožja za leto 1952,
Tržaškega Ozem lja mogel uspešneje opravljati svoje
ki ga je Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
naloge :
odbora predložil Istrskemu okrožnemu ljudskem u od
1. ne plača nobenih jav n ih davščin na dohodke od
boru dne 12. aprila 1952.
I I . Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
svoje premične in nepremične im ovine ;
2. je oproščen J:aks na vloge in predloge javnim
odbora pošlje predlog družbenega plana za leto 1952
uradom kakor tudi davščin na prireditve (predavanja,
v smislu 18. člena odloka o planskem up ra v lja n ju n a 
rodnega gospodarstva okrajnim a ljudskim a odboroma,
zabave, predstave, koncerte in p o d .), če so dohodki od
delavskim svetom gospodarskih p o d je tij, gospodarskim
teh prireditev nam enjeni n je m u ;
3. je oproščen taks od prenosa neprem ičnin;
zbornicam in okrožnim ter okrajnim sind ikalnim in
zadružnim organizacijam , da dajo o njem svoje mnenje
4. je oproščen prometnega davka za plačila, katera
prejem a za usluge, storjene drugim z opravljanjem do
in pripom be,
I I I . Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
ločenih nalog ;
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odbora predloži predlog odloka o družbenem planu
Istrskega okrožja za 1952. leto pravočasno okrožnemu
ljudskem u odboru oziroma odboru za gospodarski plan
in finance, da b i okrožni lju d sk i odbor mogel pred
koncem meseca m aja 1952 sprejeti odlok o družbenem
p lan u Istrskega okrožja za 1952. leto. Obenem s pred
logom predloži Izvršilni odbor tudi potrebno obrazlo
žitev s p odatki in pa tista m nenja in pripom be p r i
stojnih teles in organizacij, k i jih n i sprejel.

IV .
Predlog družbenega plana Istrskega okrožja za
1952. leto naj se takoj objavi, da bi se moglo v ja v 
nosti razpravljati o njem .
Koper, dne 12. aprila 1952.
T a jn ik :

Predsednik:

Petar K raljevič l . r .

Ernest Vatovec l . r .

Predpis Izvršilnega odbora
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
32
Na podlagi 30. člena odloka o reorganizaciji lju d 
skih odborov izdaja Iv ršiln i odbor Istrskega okrožnega
ljudskega odbora
NAVODILO
ZA IZ V R Š IT E V O D L O K A O R E O R G A N IZ A C IJ I
L JU D S K IH O D B O R O V
I.
Do dneva, ko pričnejo poslovati novi lju d ski odbori
po 29. členu odloka o reorganizaciji lju d sk ih odborov,
m orajo sedanji ljudski odbori prenesti zadeve iz svoje
pristojnosti na nove ljudske odbore po določbah tega
navodila.
II.
Vse zadeve, za katere so b ili pristojni dosedanji
krajevni in mestni lju dski odbori, prevzamejo novi lju d 
ski odbori tistih občin oziroma mestnih občin, katerih
obm očju se p rik lju č ijo območja dosedanjih krajevnih
oziroma mestnih lju d sk ih odborov.
III.

L judski odbori tistih up ravnih teritorialnih enot, ki
prenehajo s poslovanjem, prenesejo arhiv, vpisnike in
tekoče spise na tiste ljudske odbore, k i prevzemajo n j i 
hove zadeve.
Če se območje ljudskega odbora take upravne teri
torialne enote, k i preneha s poslovanjem, razdeli tako,
da se p rip o ji obm očju različnih lju d sk ih odborov, je
ravnati takole:
1. arhiv prevzame tisti lju dski odbor, katerega ob
m očju se p r ik lju č i pretežni del območja upravne teri
torialne enote, k i preneha;
2. vpisnike in druge evidenčne spise prevzame tisti
ljudski odbor, h katerega obm očju se p rip o ji pretežni
del obm očja upravne teritorialne enote, k i preneha;
ta lju dski odbor pa mora poslati overjen prepis vpisov
iz tak ih vpisnikov in drugih evidenčnih spisov tistemu
ljudskem u odboru, katerega obm očju se je p rid ru žil
ostali del območja upravne teritorialne enote ljudskega
odbora, k i je prenehala; tak lju d ski odbor vpiše te
izpiske v celoti v svoje vpisnike in druge evidenčne
spise ; če se kakšen vpisnik ali evidenčni spis nanaša
samo na tisti del obm očja dosedanjega ljudskega od
bora, k i se p rid ru ži obm očju drugega ljudskega odbora,
ali če so vpisniki ali evidenčni spisi tehnično sestav
lje n i tako, da se dajo posamezni deli izločiti brez škode

za celoto (na prim er kartoteke, km etijski popisni listi
it d .) , se prenese izvirn ik posameznega vpisnika ali p o
sameznega spisa na tisti ljudski odbor, katerega ob
m očju se je p rip o jil del obm očja dosedanjega ljudskega
odbora ;
3. tekoče spise ljudskega odbora upravne terito
rialne enote, k i preneha, prevzame tisti lju d sk i odbor,
k i postane glede na pripojitev posameznih obm očij k ra 
jevno pristojen; ta lju d sk i odbor pa mora o prevzemu
spisov obvestiti prizadete stranke ;
4. lju d sk i odbor, k i prevzame tekoče spise, jih vpiše
na novo v svoje vpisnike z dnem, ko jih prevzame, v
opom bi pa zaznam uje dosedanjo številko spisa in naziv
ljudskega odbora, od katerega je spis prevzel; ljudski
odbor, k i spise odstopi, mora v svojem vpisniku vpisati,
kateremu ljudskem u odboru je spis odstopil in kd aj ;
o vseh prenesenih spisih mora lju d ski odbor napraviti
poseben seznam v dveh izvo dih; en izvod pošlje lju d 
skemu odboru, katerem u odstopa spise, drugi izvod pa
p rilo ži svojemu arhivu.
IV .
L judski odbori upravno teritorialnih enot, k i pre
nehajo oziroma n jih o v i organi m orajo opraviti vse n a 
roke in obravnave, razpisane do dneva, ko prenehajo,
in m orajo izdati odločbe. Obravnave in naroke, k i so
razpisani za pozneje, m orajo preklicati in to sporočiti
vsem, k i so vabljeni. Nedokončane spise m orajo odsto
p iti pristojnem u ljudskem u odboru.
V.
Podjetja in zavodi iz pristojnosti ljudskega odbora
upravne teritorialne enote, k i preneha, preidejo z dnem,
ko lju d sk i odbor preneha, v pristojnost tistega lju d 
skega odbora, k i se m u p rid ru ži območje, na katerem
je kakšno podjetje ali zavod. Prenos p o d je tij in zavodov
se izvrši kom isijsko.
Če se območje upravne teritorialne enote, k i pre
neha, razdeli in p rid ru ži območjem različnih lju d sk ih
odborov tako, da b i se po načelu prvega odstavka te
točke m orale podružnice, poslovalnice, izpostave itd.
odcepiti od svojih p o d je tij, m atičnih zavodov itd ., pre
vzame začasno vse take podružnice, izpostave itd . tisti
lju d sk i odbor, v katerega obm očju je sedež podjetja ali
zavoda. To stanje pa m orajo prizadeti lju d ski odbori
sporazumno čim prej urediti po veljavnih predpisih.
Upravo nad neprem ičninam i in nad zgradbam i z
vsemi napravam i (instalacijam i itd .), k i so bile v upravi
ljudskega odbora upravne teritorialne enote, k i pre
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neha, prevzame tisti ljudski odbor, katerega območju
se pridruži območje, kjer leži nepremičnina.
Prevzem nepremičnin po tretjem odstavku te točke
je pravni naslov za vpis organa upravljanja v zemljiški
knjigi. Ta vpis predlaga sodišču tisti ljudski odbor, ki
nepremičnino prevzame. Novi upravni organ se vpiše
v zemljiški knjigi po odredbi o vknjižbi lastnine ne
premičnin, ki so splošno ljudsko premoženje. Kjer je
vpisan kot upravni organ v zemljiški knjigi izvršilni
odbor ljudskega odbora, je treba vpisati kot upravni
organ pristojni ljudski odbor.

benci poverjeništva za notranje zadeve ljudskih odborov
upravnih teritorialnih enot, ki prenehajo, razpolaga
okrožni poverjenik za notranje zadeve.
IX .

Matični okoliši do nadaljnjega ostanejo kot so sedaj.
X.

Zadeve prenosa po tem navodilu imajo prednost
pred vsemi drugimi tekočimi zadevami.

V I.

Inventar ljudskega odbora upravne teritorialne eno
te, ki preneha, prevzame komisijsko tisti ljudski odbor,
na katerega območju je inventar po pridružitvi. S tem
inventarjem razpolaga ta ljudski odbor po obstoječih
predpisih.
V II.

Določbe točke I I I . do V. tega navodila se ustrezno
uporabljajo tudi v primerih, kjer se samo del območja
kakšnega ljudskega odbora pripoji območju drugega
ljudskega odbora.
V III.
Delavce in uslužbence ljudskih odborov tistih uprav
nih teritorialnih enot, ki prenehajo, prevzamejo tisti
ljudski odbori, katerih območju se pridruži pretežni
del območja ukinjene upravne teritorialne enote. K o li
kor tem delavcem in uslužbencem delovno ali službeno
razmerje ni že odpovedano, ga morajo ljudski odbori
odpovedati po veljavnih predpisih, kolikor glede njihve zaposlitve ne določijo kako drugače. Do prve seje
novega ljudskega odbora odpove lahko službeno oziroma
delovno razmerje dosedanji ljudski odbor, od prve seje
novega ljudskega odbora pa novi ljudski odbor. Z usluž

XL

Po 24. členu odloka o reorganizaciji ljudskih od
borov postavlja načelnike oddelkov ljudski odbor v so
glasju s pristojnim svetom Istrskega okrožnega ljudskega
odbora. Uslužbenec, ki je predlagan za načelnika, ne
more opravljati službe načelnika, dokler ljudski odbor
ne dobi soglasja pristojnega sveta Istrskega okrožnega
ljudskega odbora za imenovanje načelnika.
X II.

Na podlagi tega navodila lahko izdajo posamezni
sveti Istrskega okrožnega ljudskega odbora natančnejša
navodila za prevzem zadev iz svoje upravne panoge v
okviru načel tega navodila.
X II I.

To navodilo velja takoj.
Koper, dne 25. aprila 1952.
Tajnik:

Predsednik:

Fabio Valentič l.r .

Ju lij Beltram l.r .

Predpis upravnika PTT službe
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ODLOČBA
O IZ D A JI PRILO ŽN O ST N IH A V IO N SK IH ZNAM K
OB 75-LETNICI SVETOVNE POŠTNE ZVEZE
Ob p rilik i proslave 75-letniee svetovne poštne zve
ze v Bernu je Uprava p. 1.1. službe v Kopru — z odo
brenjem Vojne uprave JLA izdala priložnostno avionsko
serijo znamk z vrednostjo od din 5.— , 15.— in 25.— .
Znamka od din 5.— v nakladi 21.000 komadov,
je svetlo rjave barve s sliko glavnega trga v Kopru, nad
katerim kroži avion. V levem zgornjem oglu znamke
je označena vrednost 5.—■din, v spodnjem levem delu
označba STT— VU JA, v desnem gornjem delu je napis
»Zračna pošta«, v desnem spodnjem delu pa označba
UPU 1874— 1949.
Znamka od din 15.—- v nakladi 21.500 komadov
v kobaltno-modri barvi s sliko cerkvice in stolpa, na
»Piranskem rtiču zdravja«, preko katerega kroži avion.
V levem zgornjem oglu je označba UPU 1874—1949,
poleg napisa »Posta aerea«, v spodnjem levem delu

znamke je napis STT— VUJA, v desnem spodnjem delu
je označena vrednost din 15.—
Znamka od din 25.— v nakladi 24.000 komadov
v listnato-zeleni barvi s sliko hotela Palace v Porto
rožu, preko katerega kroži avion. V zgornjem levem
delu je označba »Avionska pošta«, v spodnjem levem
kotu je označena vrednost 25.— din, v zgornjem des
nem! kotu je napis UPU 1874— 1949, v spodnjem des
nem delu pa napis STT—(VUJA.
Znamke je tiskala tiskarna »Ljudske pravice« v L jub 
ljani v bakrotisku na polah po 50 komadov.
Gumiranje in perforiranje je izvršil »Zavod za iz
radu novčanica« v Beogradu. Perforiranje je linijasto
12 1 2
Znamke bodo v prodaji pri poštah Istrskega okrož
ja od 4. II. do 30. I I I . 1952, a veljavnost istih preneha
s 30. V I. 1952.
Štev.: 180/52 30.1. 1952.

/.

Upravnik P. t. t. službe
Gregor Hribar 1. r.

Izdaja Istrski okrožni 1-0 v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni
Kolenc Črtomir. — Tiskala tiskarna »Jadran« v Kopru.

urednik:

12

M i& is trs tv ö sa pravosodje Las».
C e n tra ln a k n ji ž n i c a , L ju b lja n a
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S% g I t 1 8 0 A

O K R O Ž N E G A
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KOPER, dne 10. maja 1952

LETO VI. j

ŠTEV. 7

V S E B I N A ;
P R E D P IS I IS T R S K E G A
O D B O RA
34. Odlok o gradnji.

OKROŽNEGA

L JU D S K E G A

35. Odlok o gradbenem projektiranju.
36' Odlok 0 Svadbeni inspekciji.

Predpisi
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
34
Na podlagi ukaza K om andanta Odreda J L A na
STO z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom Pover
jeništva PN OO za Slovensko Prim orje in Oblastnega
NO za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja Istrski
okrožni ljudski odbor

— da izvaja gradbeni objekt po potrjenem projektu;
— da izvaja gradbeni objekt v skladu s tehničnim i
navodili in standardi;
— da ukrene vse potrebno za varnost objekta, k i
se izvaja, sosednih objektov, delavcev, m im oidočih in
javnega prometa.

ODLOK

6. člen

O G R A D N JI

Ta odlok velja;
— za izvajanje gradbenih objektov oziroma grad
benih del za gospodarska podjetja, ustanove, javne or
gane, zadruge zadružne in družbene organizacije in
prebivalce (investitorje);
— za vse izvajalce gradbenih objektov;
— za gradbena dela, ki jih izvajajo investitorji.
Določbe tega odloka ne veljajo za kmečka gospo
darska in stanovanjska poslopja v nestrnjenih vaseh, ki
ležijo zunaj 200 m širokega pasu ob glavnih kom unika
cijah (cestah I. in II. reda, prekopih in pod.). Za grad
bene objekte v k rajih in predelih, k i so razglašeni za
turistične in zdravstvene kraje velja ta odlok.

I. SPLO ŠN E D O L O Č B E
1. člen
Izvedba gradbenega objekta mora biti v skladu s
proporci družbenega plana.
Razm erja med investitorjem in izvajalcem gradbe
nega objekta urejajo pogodba, predpisi tega odloka in
predpisi, izdani na njegovi podlagi.
G radnjo nadzirajo pristojni, ljudski odbori z zato
določenimi organi.
2. člen
Za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz družbenih
planov in pa iz samostojnih planov investitorja glede
graditve gradbenega objekta je odgovoren investitor.
3. člen
Investitor in izvajalec gradbenega objekta morata
svoje pravice in obveznosti določiti s pismeno gradbeno
pogodbo.
Gradbena pogodba se sme skleniti samo na podlagi
potrjenega ali sprejetega izvedbenega projekta in pred
računa, ko si investitor zagotovi potrebna finančna
sredstva za zgraditev gradbenega objekta.
4. člen
Medsebojna razm erja med investitorjem in izva
jalcem gradbenih del se uredijo po načelih gradbenega
prava.
5. člen
Izvajalec gradbenih del je dolžan posebno:

7. člen
Za gradbeni objekt v smislu tega odloka se šteje
vsaka nadzemna in podzemna gradnja in vsaka vodna
gradnja, bodisi, da je nam enjena za kapitalno graditev
ali za družbeni standard.
Kot gradbena dela so m išljena vsa dela na novih
gradnjah in vse rekonstrukcije, adaptacije in popravila
na obstoječih gradbenih objektih.
K ot raziskovalna dela so m išljena tista predhodna
dela na gradbišču, s katerim i se ugotavlja geološki se
stav ali višina talne vode ali dela s katerim i se preizkuje nosilnost tal (sondažna dela in geomehanične
preiskave).
Za p ripravljalna dela se štejejo vsa dela na grad
bišču, ki so nam enjena za ureditev gradbišča in za p ri
pravo gradnje (dovozna pota, skladišča in deponije za
material, delavnice, delavska stanovanja i dr.).
K ot zaključna dela na gradbišču so m išljena tista
cela, k i se opravljajo, ko je gradbeni objekt dokončan.
Med zaključna dela spada pospravljanje gradbišča in
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gradbenega objekta, to je odstranitev vseh začasnih
objektov, instalacij in tirov in pa čiščenje gradbenega
objekta ter odstranitev nepotrebnih predmetov z njega
in njegove okolice.
II. IZ V A JA L C I G R A D B E N IH O B JEK T O V

3. Gradbena dela, ki jih izvaja investitor
13. člen
Investitor, ki sam izvaja gradbeni objekt (dela), m o
ra to gradnjo organizacijsko izločiti iz ostalega poslo
vanja in izvajati dela po načelih gospodarskega računa.

8. člen
Gradbene objekte (dela) izvajajo gradbena podjetja,
obrtni obrati ljudskih odborov in zasebni obrtni obrati.
Gradbene objekte (dela) lahko izvajajo tudi inves
titorji.
1. Gradbena podjetja ljudskih odborov
9. člen
Predlog za ustanovitev gradbenega podjetja lahko
podajo ljudskim odborom n jihov i sveti in gospodarska
združenja.
Če organ ljudskega odbora ali gospodarsko združe
nje, ki predlaga ustanovitev gradbenega podjetja, ni
gradbeni organ, si mora, preden poda predlog, preskr
beti potrdilo o tem, da so izpolnjeni pogoii za ustanovi
tev gradbenega podjetja.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda Gospodarski
svet Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
Potrdilo se izda, če je poskrbljeno, da bo imelo n o 
vo gospodarsko podjetje strokovni kader in osnovna
sredstva in če je za ustanovitev podjetja podana gospo
darska potreba.
10. člen
Gospodarskega upravnega organa gradbenega po
d jetja določi okrajni ljudski odbor, ko se ustanovi po
djetje. Če gospodarski upravni organ ni določen, je gos
podarski upravni organ gradbenega podjetja tisti svet
ljudskega odbora, ki ie predlagal ustanovitev podjetja.
Če gospodarski upravni organ gradbenega podjetja
n i gradbeni organ, obdrži gradbeni organ nad takim
podjetjem vso pristojnost, ki m u gre po tern odloku in
izvršuje nad n jim gradbeno inspekcijo.
11. člen

III. G R A D B E N A P O G O D B A
14. člen
Gradbena pogodba se šteje za sklenjeno, ko se
stranki pismeno sporazumeta o graditvi gradbenega
objekta in o njegovi ceni.
Gradbena pogodba mora obsegati tudi določbe:
— o roku, kdaj naj se začne in dokonča izvajanje
gradbenega objekta;
— o načinu plačevanja izvršenih del;
— o pogodbeni kazni in prem iji;
— o garancijskem roku;
— o nadzorstvu investitorja nad izvedbo gradbene
ga objekta; o obveznosti izvajalca, da zgradi gradbeni
objekt po potrjenem izvedbenem projektu in v skladu
z obstoječimi standardi, tehničnim i navodili in gradbe
n im i normami.
15. člen
Gradbena pogodba mora biti sklenjena za cel grad
beni objekt. Če naj graditev gradbenega objekta traja
več let, je treba v pogodbi določiti obseg del za vsako
leto.
Cena gradbenega objekta ne sme biti večja od cene,
ki se izračuna na podlagi sprejetih norm, tarif in dru
gih dajatev in pa podatkov iz izvedbenega projekta.
16. člen
P ripravljalna dela se vključujejo pravilom a v grad
beno pogodbo.
Izjem om a se lahko za temeljne investicijske objek
te sklene pogodba za pripravljalna dela tudi že pred
sklenitvijo gradbene pogodbe, če je njihovo izvedbo do
volil Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudskega
odbora.
17. člen

Tehnični direktor oziroma glavni inženir gradbene
ga podjetja in voditelj velikega samostojnega gradbišča
morajo biti diplom irani inženirji ali tehniki, k i im ajo
triletno gradbeno prakso in strokovni izpit.
2.
n i obrati.

Za raziskovalna dela se sklene posebna pogodba.
18. člen
Če se stranki ne sporazumeta drugače, se šteje:
— da nadzoruje izvedbo gradbenega objekta v in 
vestitorjevem im enu projektivno podjetje oziroma pro
jektant;
— da im a investitor pravico kontrolirati izvajanje
del na gradbišču, kakor tudi pravico preizkovati grad
beni m aterial v laboratorijih na gradbišču, po potrebi
pa tudi v zavodih za preiskovanje materiala in tal;
— da im a investitor pravico ustaviti izvajanja
gradbenega objekta, zahtevati neizogibne spremembe
posameznih gradbenih del in razdreti pogodbo, če se
gradbeni objekt izvaja v nasprotju s potrjenim projek
tom, standardi in tehničnim i navodi<i;
— da obsega nadzorstvo: skrb za pravilno realiza
cijo tehnične zamisli, ki jo vsebuje potrjeni projekt,
tehničnih navodil za izvajanje objekta in skrb za kako
vostno izvedbo gradbenega objekta;

O brtni obrati ljudskih odborov in zasebni obrt
12. člen

Obrtni obrati lahko opravljajo posamezne gradbene
dejavnosti, če im ajo za nje dovoljenje pristojnega or
gana.
Zidarski obrati smejo prevzeti izvedbo enostavnih
m anjših gradbenih objektov, če im ajo za izvedbo takih
gradbenih objektov posebno pooblastilo okrajnega lju d 
skega odbora (pooblaščeni zidarski obrati).
Z enostavnimi gradbenimi objekti so mišljene pri
visokih gradnjah zgradbe od vštetega enega nadstropja
s konstrukcijam i statično določenega sistema iz kakr
šnegakoli materiala, pri nizkih gradnjah pa enostavni
objekti na kom unikacijah, ki za n jih konstrukcije, ni
potreben poseben statični proračun.
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Gradbeno dovoljenje se ne sme izdati, če investitor
— da je treba obračun za izvršena dela napraviti
svojemu predlogu za gradbeno dovoljenje n i priložil
v določenih rokih;
•
tudi listin iz drugega odstavka 24. člena, ali pa če je te
— da dospe plačilo po prejem u situacije;
listine potrdil ali izdal nepristojen organ, v postopku, za
— da traja garancijski rok za kakovost izvršenih
katerega n i b il pristojen.
del dve leti;
Obračun za izvršena dela je treba delati v me
25. člen
sečnih obračunskih in končnih situacijah.
Gradbeno
dovoljenje
za del objekta, ki je bilo
S
pogodbo se ne sme določiti garancijski rok za ka
izdano
na
podlagi
odločbe
komisije za revizijo idejnih
kovost del, ki bi bil krajši kot dve leti.
in glavnih projektov, s katero se glavni projekt p otrjuje
19. člen
samo za določeni del gradbenega objekta, velja samo za
ta del objekta.
Po tehničnem prevzemu gradbenega objekta (37. do
26. člen
45. člen) se izvrši prevzem in predaja objekta med in 
vestitorjem in izvajalcem gradbenega objekta.
Če se gradbeni objekt razteza na oba okraja, izda
Prevzem gradbenega objekta obsega ugotovitev iz
gradbeno dovoljenje Gospodarski svet Istrskega okrož
vršenih del pravilnosti in računske točnosti sestavljene
nega ljudskega odbora po predhodnem zaslišanju lju d 
končne situacije.
skih odborov obeh okrajev.
Končna situacija gradbenega objekta se ne more
27. člen
vnovčiti brez odločbe o prevzemu gradbenega ©bjekta.
Dovoljenje za pripravljalna dela je obseženo v grad
20. člen
benem dovoljenju.
Dovoljenje za začetek p rip ravljalnih del na tem elj
Za sklepanie gradbenih pogodb s tu jim i izvajalci
n ih investicijskih objektih se lahko izda še preden se
je potrebno dovoljenje Gospodarskega sveta Istrskega
izda gradbeno dovoljenje. To dovoljenje izda Gospodar
okrožnega ljudskega odbora.
ski svet Istrskega okrožnega ljudskega odbora na pod
IV. IZ V E D B A IN N A D ZO RST V O N A D IZ V E D B O
lagi projekta organizacije gradbišča, izdelanega na bazi
potrjenega idejnega projekta, k i ga je sprejel investitor
G R A D B E N IH O B JE K A T A
in sicer v osmih dneh od dneva, ko je b il podan pred
1. Gradbeno dovoljenje
log.
28. člen
21. člen
Izvedba gradbenega objekta se ne sme začeti brez
gradbenega dovoljenja.
22. člen
Gradbeno dovoljenje se izda za izvedbo celega
gradbenega objekta.
Za temeljne investicijske gradbene objekte, za ka
tere se izdelajo projekti v tu jin i ali pa je izdelava pro
jektov odvisna od podatkov iz tujine, se lahko izda
gradbeno dovoljenje tudi za njihovo delno izvedbo.
Za delno izvedbo objektov iz prejšen jega odstavka
je potrebna potrditev Gospodarskega sveta Istrskega
okrožnega ljudskega odbora.

Izvajanje raziskovalnih del je treba priglasiti grad
benemu organu okrajnega ljudskega odbora.
29. člen
Gradbeno dovoljenje in dovoljenje za začetak p ri
p rav ljalnih del izda gradbeni organ v obliki odločbe.
30. člen
Če gradbeni organ iz 25., 27. in 28. člena tega od
loka ne izda v določenem roku gradbenega dovoljenja
oziroma dovoljenja za pripravljalna dela ali v enakem
roku ne vrne investitorju predloga s svojim i pripom ba
mi, se šteje, da je dovoljenje odbil.
31. člen

Predlog za gradbeno dovoljenje poda investitor.
Predlogu za gradbeno dovoljenje mora investitor
priložiti:
1. potrjeni glavni projekt, za temeljne investicijske
gradbene objekte pa samo odločbo, s katero je b il glav
n i projekt potrjen;
2. odločbo o odobritvi ožje lokacije;
3. odločbo o regulacijski lin iji in nivelaciji za
objekte, ki se bodo gradili v krajih, ki im ajo regulacij
ski in nivelacijski načrt;
4. potrdilo Istrske banke, da so za gradbeni objekt
zagotovljèna finančna sredstva.

Zoper odločbo gradbenega organa okrajnega lju d 
skega odbora, s katero je bilo gradbeno dovoljenje od
bito, se investitor lahko pritoži na Gospodarski svet Is
trskega okrožnega ljudskega odbora.
Zoper odločbo, ki jo je izdal Gospodarski svet Istr
skega okrožnega ljudskega odbora se lahko investitor
pritoži na Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora.
Pritožbo je treba podati osmih dneh po prejem u
odločbe in jo vložiti pri gradbenem organu, k i je od
ločbo izdal. Pritožni rok zaradi odbitega gradbenega
dovoljenja oziroma dovoljenja v smislu 30. člena tega.
odloka teče od dneva, ko preteče rok, v katerem bi bil
moral pristojni gradbeni organ izdati odločbo.

24. člen

32. člen

Gradbeno dovoljenje izda gradbeni organ okrajne
ga ljudskega odbora v 15 dneh po prejem u predloga.
Z gradbenim dovoljenjem se dovoli izvedba gradbe
nega objekta in ugotavlja, da so opravljena vsa pred
hodna opravila, ki so po veljavnih predpisih potrebna
za njegovo izvedbo.

Gradbeno dovoljenje izgubi veljavost, če se v enem
letu po njegovi izdaji ne začne z izvedbo gradbenega
objekta.
Na zahtevo investitorja lahko organ, k i je izdal
gradbeno dovoljenje, podaljša, valjavnost gradbenega
dovoljenja še za 12 mesecev.

23. člen
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2. Izvedba gradbenega objekta

39. člen

33. člen

K om isijo za pregled izvedenift gradbenih objektov
im enuje gradbeni organ okrajnega ljudskega odbora.
Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudskega
odbora določi, za katere gradbene objekte im enuje ko
misijo okrožni gradbeni inspektor.

G radbeni objekt se izvaja po potrjenem oziroma
sprejetem izvedbenem (glavnem) projektu in na pod
lagi standardov, tehničnih navodil in gradbenih norm.
Izvajalec gradbenega objekta, ki ugotovi, da se za
radi napak v projektu ali zaradi napačnih navodil in 
vestitorja oziroma njegovega nadzorstvenega organa, iz
vajajo dela v škodo trajnosti, stabilnosti in kakovosti
gradbenega objekta, je tud i sam odgovoren za nastalo
škodo, če na ugotovljene napake ali na napačno navodi
lo ne opozori investitorja.
34. člen
Za vsak gradbeni objekt, k i se gradi, je treba voditi
gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in sestavljati situa
cije izvršenih del.
Gradbeno knjigo in gradbeni dnevnik m ora voditi
izvajalec.
Gradbeno knjigo in gradbeni dnevnik je treba vo
d iti redno in ažurno. Gradbeno knjigo in gradbeni dnev
n ik podpišeta izvajalec gradbenega objekta in inves
titor.
35. člen
Investitor mora najm anj 8 dni pred začetkom izva
ja n ja gradbenega objekta priglasiti gradbenemu orga
n u okrajnega ljudskega odbora izvajanje in dan ko
začne z deli.
3. Tehnični pregled gradbenih objektov
36. člen
Tehnični pregled je obvezen za vse dokončne grad
bene objekte, razen za kmečka stanovanjska in gospo
darska poslopja in za začasne objekte na gradbišču.
37. člen
Tehnični pregled izvršenih del obsega pregled teh
nične brezhibnosti objekta, to je ugotovitev, ali je objekt
zgrajen v skladu s potrjenim projektom in ali ustreza
določeni kakovosti, standardom in tehničnim navodilom.
38. člen

40. člen
G radbeni organ okrajnega ljudskega odbora oziro
m a okrožna gradbena inspekcija morata im enovati ko
misijo v osmih dneh po prejem u investitorjevega pred
loga.
41. člen
Pregled gradbenega objekta se opravi pravilom a
ko je cel gradbeni objekt končan.
Izjem om a se lahko opravi pregled samo posamez
n ih delov gradbenega objekta, če pomeni tak del objek
ta celoto zase in se lahko izroči v uporabo,
42. člen
Po pregledu gradbenega objekta izda kom isija od
ločbo, s. katero gradbeni objekt prevzame, ali prevzame
s pripom bam i, ali pa prevzem odbije.
Kom isij a •prevzame gradbeni objekt, če ugotovi, da
so dela na gradbenem objektu izvedena po potrjenem
projektu in da so izpolnjeni pogoji stabilnosti.
Če da kom isija svoje pripombe k izvedenemu grad
benemu objektu, ne prevzame objekta, ampak vpiše
svoje pripombe v odločbo in določi rok, v katerem jim
je treba ugoditi. Ko so dela, glede katerih je bila stav
ljena pripomba, končana, se opravi naknadni prevzem
samo za ta dela. K om isija lahko odloči, da opravi p ri
m anjših delih naknadni prevzem sam gradbeni in 
spektor.
K om isija odbije prevzem gradbenega objekta, če
objekt ne ustreza potrjenem u projektu ali će se zaradi
slabo izvršenih del ne more izročiti v uporabo.
43. člen
Zoper odločbo komisije, s katero je b il odbit pre
vzem izvedenega gradbenega objekta ali naložena izvr
šitev naknadnih del, se lahko izvajalec v osmih dneh po
prejem u pritoži Gospodarskemu svetu Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.

Tehnični pregled izvedenega gradbenega objekta
opravi komisija.
44. člen
Komisijo za pregled izvedenega gradbenega objek
ta sestavljajo gradbeni inspektor okrajnega ljudskega
Tehnični pregled enostavnih stanovanjskih in gos
•odbora oziroma okrožni gradbeni inspektor, zastopnik
podarskih objektov lahko opravi sam gradbeni inspek
•gospodarskega upravnega organa, ki je pristojen za in 
tor.
vestitorja, po potrebi pa tudi zastopniki organa za no
tranje zadeve, zdravstvene inspekcije in inspekcije dela.
4. Uporabno dovoljenje za gradbeni objekt
V kom isiji mora b iti zastopnik vsaj enega od zadnjih
treh organov.
45. člen
Oseba, ki v investitorjevem im enu nadzoruje izved
Gradbeni objekt se ne sme uporabljati brez gradbe
bo gradbenega objekta in neposredni tehnični vodja
nega dovoljenja.
gradbenega objekta morata vsekakor prisostvovati delu
Uporabno dovoljenje za gradbene objekte kapitalne
komisije, ii pomagati pri delu in ji dati vsa potrebna
graditve izda kom isija za tehnični pregled po prevzemu
■obvestila. Te osobe ne morejo biti člani komisije.
gradbenega objekta.
Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko Istr
Dovoljenje za uporabo gradbenega objekta družbe
skega okrožnega ljudskega odbora predpiše, v katerih
nega
standarda izda gradbeni organ okrajnega ljudske
prim erih mora zastopnik zdravstvene inšpekcije in in 
ga odbora. Gradbeni organ okrajnega ljudskega odbora
špekcije dela sodelovati pri delu komisije za tehnični
sme izdati dovoljenje za uporabo samo, če ie b il po
pregled izvedenega gradbenega objekta.
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opravljenem tehničnem pregledu gradbeni objekt pre
vzet in če je sposoben za uporabo.

njihovo izvajanje spravilo v nevarnost proporce družbe
nega plana.

V. K A ZE N S K E D O LO ČB E

53. člen

46. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba izvajalca gradbenega objekta:
1. če se začne z izvajanjem p rip ravlja lnih del ali
gradbenega objekta preden je izdano dovoljenje za p ri
pravljalna dela oziroma gradbeno dovoljenje;
2. če se gradbeni objekt izvaja v nasprotju s stan
dardi, tehničnim i navodili in načeli tehnične znanosti;
3. če se gradbeni objekt ne izvaja po dani regula
cijski lin iji in dovoljeni nivelaciji;
4. če se gradbeni objekt gradi z nekvalitetnim in
neprim ernim gradbenim materialom.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi
gradbeno podjetje ali druga pravna oseba z denarno
kaznijo do 100.000 dinarjev.
47. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba:
1. če začne z raziskovalnim i deli, ne da bi to p ri
glasila gradbenemu organu okrajnega ljudskega odbora;
2. če uporabi gradbeni objekt, preden je izdano
uporabno dovoljenje.
48. člen

Pregled gradbenih objektov, končanih do konca le
ta 1950 se izvrši samo glede tehnične brezhibnosti izvr
šenih del in glede ugotovitve njihove lastne cene; oprav
ljen m ora b iti v 90 dneh, ko začne veljati ta odlok.
Tehnični pregled gradbenih objektov, končanih v
letu 1951 se izvrši po določbah tega odloka.
54. člen
Navodila o izva jan ju gradbenih objektov specifič
nega tehničnega značaja in namena izda pristojni organ
v sporazumu z Gospodarskim svetom Istrskega okrož
nega ljudskega odbora in v skladu z določbami tega od
loka.
55. člen
Posebne predpise o varstvu gradbenih objektov pred
požarom in o drugih varstvenih ukrepih glede grad
benih objektov izda pristojni organ v sporazumu z Gos
podarskim svetom Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.
56. člen
Natančnejša navodila za izvajanje tega odloka pred
piše Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudskega
odbora.

Če kaznovani ne plača v določenem roku denarne
kazni, se ta izterja prisilno. Če se denarna kazen ne mo
re izterjati od kaznovanega n iti prisilno, se spremeni v
zapor po veljavnih predpisih.

57. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.
Koper, dne 12. aprila 1952.

VI. PRE H O D N E IN K O N Č N E D O L O ČB E
49. člen
Ko začne veljati ta odlok, morajo dosedanji režijski
odbori in posebni stalni gradbeni obrati začeti s poslo
vanjem po gospodarskem računu in v skladu z drugim i
določbami tega odloka.

Tajnik:

Predsednik:

Petar K raljević L r.

Ernest Vatovec 1. r,

35.

Na podlagi ukaza K om andanta Odreda J L A na STO
z dne 16. septembra 1947 v zvezi z odlokom Poverjeni
štva PN OO za Slovensko Prim orje in Oblastnega N O za
Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja Istrski okrožni
50. člen
ljudski odbor
V
letu 1952 lahko izdajajo gradbeni organi okraj
n ih ljudskih odborov gradbena dovoljenja samo po po
ODLOK
prejšnji privolitvi
Gospodarskega
sveta Istrskega
O G R A D B E N E M P R O JE K T IR A N JU
okrožnega liudskega odbora, razen za gospodarska in
A. SPLO ŠN E D O L O ČB E
stanovanjska poslopja prebivalcev. Gospodarski svet
Istrskega okrožnega ljudskega odbora lahko predpiše,
1. člen
da velja določba tega odstavka tudi v naslednjih letih.
Gradbene objekte projektirajo pooblaščena pro
51. člen
jektivna podjetja.
Pooblastilo za ustanovitev pro
jektivnega podjetja izdaja Gospodarski svet Istrskega
Pogodbe za izvajanje gradbenih objektov, ki ne
okrožnega ljudskega odbora.
ustrezajo določbam tega odloka, se morajo v 45 dneh,
ko začne odlok veljati, obnoviti in spraviti v sklad z do
B. P R O JE K T IR A N JE G R A D B E N IH O B JE K T O V
ločbam i tega odloka.
Pogodbe nehajo veljati, če se v roku iz prejšnjega
2. člen
odstavka ne obnovijo in ne spravijo v sklad z določba
m i tepa odloka.
Določbe tega odloka o projektiranju gradbenih
52. člen
Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudskega
odbora lahko v letu 1952 prepove izvajanje tistih grad
benih objektov, ki niso ločeni z družbenim planom, če bi

objektov ne veljajo za enostavne začasne nestanovanjske objekte, kmečka gospodarska in stanovanjska po
slopja v nastrnjenih vaseh, k i ležijo zunaj 200 m širo
kega pasu ob glavnih koum nikacijah (cestah I. in II.
reda, prekopih in podobno). Za gradbene objekte v
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krajih in predelih, ki so razglašeni za turistične in za
zdravstvene kraje, veljajo določbe tega odloka.
I. P r o j e k t i r a n j e

novih

gradbenih

objektov
3. člen

i

Projektiranje novih gradbenih objektov obsega iz
delavo:
1. projektnega programa,
2. idejnega projekta,
3. glavnega projekta,
4. izvedbenega projekta.
1. Projektni program

4. člen
Projektni program glavnega objekta je del inve
sticijskega programa, ki se izdela in potrdi po posebnih
predpisih.
Projektni program za gradbeni del investicijskega
objekta se dobi z razčlenitvijo gradbenega dela revidi
ranega in potrjenega investicijskega programa.
Projektni program sestavi investitor v sodelevanju
s projektivnim podjetjem.
Projektni program podpišeta investitor in projek
tivno podjetje, ki s tem potrdita, da se strinjata z njim,
in da prevzemata nase odgovornost za to, da je v redu
in v skladu z odobrenim tehnološkim procesom.
Če je gradbeni del investicijskega programa toliko
razčlenjen, da se lahko vzame za podlago pri izdelavi
idejnega projekta, lahko investitor in projektivno po
djetje sprejmeta ta del potrjenega investicijskega pro
grama kot projektni program.
2. Id ejni projekt

5. člen
Idejni projekt gradbenega objekta se razčleni to
liko, da je iz njega popolnoma razvidna zamisel tehnične
rešitve ih da se da približno izračunati njegova vrednost.
Podlaga za izdelavo idejnega projekta je sprejeti
projektni program.
6. člen
Idejni projekt obsega zlasti:
1. risbe (skice) objektov v primernem merilu, brez
detajlov;
2. za posebne konstrukcije po potrebi približni sta
tični proračun, za hidrotehnične objekte tudi približni
hidravlični proračun;
3. predizmere in približni predračun stroškov grad
nje;
4. alternativno rešitev ali alernativno izbiro kon
strukcije in glavnih vrst materiala z ekonomsko ana
lizo;
5. tehnični opis, ki mora obsegati:
a) obrazložitev splošne dispozicije in tehnične
zamisli;
b) opis prilagoditve projekta konkretnim pogo
jem graditve, to je pogojem lokacije, terena, trans
porta, klimatičnim pogojem in drugim posebnostim
kraja, kjer se gradi objekt, razpoložljivemu gradbe
nemu materialu, produkcijskim silam in dr.';

c) analizo posledic, k i jih bo im el objekt za
splošne družbene interese sredine (urbanistične, sa
nitarne, varnostne vodnogospodarske, prometne in
dr.);
d) geološke in geotehnične podatke o tleh.
7. člen
Idejnega projekta n i treba delati:
1. za gospodarska in stanovanjska poslopja, k i jih
grade poedini prebivalci;
2. za začasne gradbene objekte za gospodarska po
djetja, za javne organe, zavode, zadruge, zadružne in
družbene organizacije.
Za objekte iz prejšnjega odstavka se izdela samo
glavni projekt.
3. G lavni projekt
8. člen
G lavni projekt gradbenega objekta se začne delati
na podlagi potrjenega idejnega projekta, razen p ri
objektih iz 7. člena tega odloka.
Z glavnim projektom se dokončno potrdi funkcio
nalnost in v detajlih razčlenijo konstrukcije in zuna
njost gradbenega objekta ter da predračunska vrednost
del.
G lavni projekt mora obsegati vse elemente in de
tajle, ki so potrebni za pravilno izvedbo objektov:
9. člen
G lavni projekt obsega:
1. v detajlih in v primernem m erilu razčlenjene
glavne načrte (tlorise, prerese, načrte konstrukcij), z oz
načitvijo kot, dimenzij in vrst notranje in zunanje ob
delave objektov;
2. palirske načrte, praviloma v m erilu 1 : 50;
>
3. potrebne proračune;
4. detajlne načrte armature in opaža v prim ernih
merilih;
5. vse potrebne konstrukcijske detajle, gradbene
detajle notranje in zunanje obdelave objekta in detajle
za obrtniška dela v potrebnem merilu;
6. predizmero del,
7.. tehnični opis in predračun z opisom posameznih
obrtniških gradbenih del.
8. shemo organizacije gradbišča z zunanjim trans
portom;
9. analizo con za posamezna dela, izdelano na pod
lagi podatkov iz sheme organizacije gradbišča oziroma
norm iranih razadlj notranjega transporta in predpisa
nih norm za posamezna dela, izkazana v predračunu;
10. pripravljalna in zaključna dela.
4. Izvedbeni projekt

10. člen
Izvedbeni projekt je dokončni projekt, na podlagi
katerega se začne z gradnjo objektov.
Izvedbeni projekt je sestavljen:
1. iz glavnega projekta gredbenega objekta, (even
tualno sp"em -ranega ali dopolnjenega po sprejetem predlogu izvajalca);
2. iz projekta organizacije gradnje;
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1. iz projekta organizacije gradbišča, vštevši tu tu
3.
iz predračuna izvajalca z analizo cen, sprejetega
di dispozicijo gradbene mehanizacije, s tehničnim opi
od investitorja.
som;
11. člen

2. iz projektov za pomožne objekte;

Izvajalec gradbenega objekta lahko zahteva spre
m embo ali dopolnitev že potrjenega glavnega projekta)
oziroma njegovih delov, vendar le tedaj, če se s tako
spremembo ali' dopolnitvijo doseže prihranek ali zbolj-j
šanje projekta in če se zaradi spremembe in dopolnitve
glavnega projekta ne podaljša rok za dovršitev objekta.

3. iz predizmere in predračuna pripravljalnih in za
ključnih del na gradbišču z navedbo tistega dela pri
pravljalnih del, ki po predračunu obremenjujejo objek
te, za katere so formira gradbišče,
4. iz projekta zunanjega transporta;
5. iz organizacije procesa gradnje, ki obsega tudi

Sprememba oziroma dopolnitev se sme zahtevati sa
terminski načrt gradnje z izkazom potrebnih glavnih
m o na podlagi izvajalčevega predloga, na katerem je
vrst gradbenega in pogonskega materiala, kadrov in
investitor potrdil, da se z n jim strinja.
mehanizacije.
Spremembo ali dopolnitev glavnega projekta izvrši
Izvajalec gradbenega objekta ali na njegov predlog pro
15. člen
jektivno podjetje, ki je izdelalo prvotni projekt.
Sprememba ali dopolnitev glavnega projekta, je do
Projekt organizacije gradbišča obsega:
pustna samo glede konstrukcijske rešitve sistema grad
benega objekta ter glede zunanje in notarnje obdelave;
1. topografijo gradbišča in neposredne okolice;
gradbenega objekta, če to n i na škodo tehnološkega pro
2. geološki sestav terena;
cesa in namena objekta.
.<
3. kote visokega in nizkega vodnega stanja morja,
Spremenjen oziroma dopolnjen glavni projekt se
rek in potokov oziroma kote talne vode;
m ora spet predložiti v revizijo pristojni kom isiji za re
4. prometne pogoje (pristop na gradbišče);
vizijo idejnih in glavnih projektov.
5. transportna sredstva in notranji transport;
V
revizijo n i treba predložiti glavnih projektov, pri 6. pogonsko moč in razsvetljavo;
katerih so bile izvršene manjše spremembe ali dopolnit
7. preskrbo s pitno vodo. in vodo za gradnjo;
ve, s katerim i se strinjajo investitor, projektant in iz
8. stanovanjske potrebe (nastanitev delavcev);
vajalec gradbenega objekta.
9. prehrano in preskrbo delavcev (menze in proda
12. člen
Oseba, ki je predložila spremembo ali dopolnitev že
potrjenega glavfiega projekta, kakor tudi izvajalec
* gradbenega objekta, k i je zahteval spremembo ali do
polnitev glavnega projekta, im a pravico do nagrade iz
prihranka, k i se je dosegel s spremembo oziroma dopol
n itv ijo glavnega projekta.
Če se s spremembo ali dopolnitvijo glavnega pro
jekta doseže samo zboljšanje projekta ali olajšanje iz
vedbe objekta, im a tisti, k i je predložil tako spremembo
ali dopolnitev, pravico zahtevati primerno nagrado od
investitorja oziroma ivajalca gradbenega objekta.
Natančenjše predpise o tem, kaj se šteje za prihra
nek, o višini nagrade ter o času in načinu izplačila, izda
s Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.
13. člen
Stroški za spremembo ali dopolnitev glavnega pro
je kta (11. člen) obremenjujejo investitorja.
Stroške za , spremembo ali dopolnitev glavnega
projekta trpi projektivno podjetje, če se ugotovi, da
projektant zaradi m alomarnosti n i pravilno izdelal pro
jekta. O tem odloča kom isija za revizijo idejnih in glav
n ih projektov.

jalne);
10. stavbe za pisarne in druge gospodarske stavbe;
11. delavnice in postranske obrate;
12. vskladiščenje materiala (skladišča, lope, deponi
je, silosi);
13. lokalne vire za material (kamnolomi, gramoznice,
apnenice, opekarne);
14. razporeditev gradbene mehanizacije.
Projekt organizacije gradbišča se dela na situacij
skem načrtu gradbišča in neposredne okolice z natačnp
lociranimi gradbenimi objekti, ki se nameravajo izvesti.
16. člen

Projekt zunanjega transporta obsega:
1. količine glavnih vrst materiala (v velikih koli
činah);
2. vire materiale, to je shemo zunanjega transpor
ta (zemljepisno skico) z vpisanimi transportnimi razda
ljami;
3. transportne razdalje;
4. transportna sredstva;
5. analize cen zunanjega transporta za mersko enoto
posameznih vrst materiala.
17. člen

%
a) P r o j e k t

organizacije

gradnje

14. člen
Projekt organizacije gradnje je nam enjen za iz
vedbo p rip ravljalnih del na gradbišču, za organizacijo
procesa gradnje in zato, da bi se dobila realna podlaga
ka kalkulacijo lastne cene del in s tem omogočila sesta
vitev predračuna izvajalca.
Projekt organizacije gradnje je sestavljen:

Projekt organizacije gradnje se mora Izdelati za vse
objekte, razen za stanovanjske in gospodarske objekte
prebivalcev.
Projekt organizacije gradnje mora izdelati izvaja
lec gradbenega obiekta.
Podlaga za izdelavo projektov organizacije gradnje
so glavni projekti gradbenih objektov.
Izjemoma se lahko vzame pri izdelavi projekta or
ganizacije gradbišča za podlago potrjeni idejni projekt.
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b) P r e d r a č u n

izvajalca

18. člen
Predračun in analizo ceh sestavlja izvajalec grad
benega objekta na podlagi podatkov iz izvedbenegla
projekta.
Predračun obsega količine del, opis del, cene z^a
enoto posameznih del, celotno ceno in pa analizo cen po
posameznih pozicijah del.
ÏI. P r o j e k t i r a n j e
gradbenih

del

na

obstoječih

objektih

19. člen

Izjem om a se izdela za taka dela tudi idejni projekt,
če je treba najprej preskusiti alternativne rešitve, da
bi se izbrala najugodnejša izmed njih.
projektnega

Projekte za specifične gradbene objekte sveta za
notranje zadeve in za objekte na pošti, telegrafskih in
telefonskih linijah, za objekte pomorstva, elektrogospo
darske objekte in druge specifične gradbene objekte re
vidirajo kom isija za revizijo idejnih in glavnih projek
tov in komisije za revizijo projektov organizacije grad
nje, k i jih v ta namen im enuje Gospodarski svet Istr
skega okrožnega ljudskega odbora v sporazumu s p ri
stojnim i resornimi organi.
Če se gradbeni objekt razteza na območje obeh
okrajev, določi Gospodarski svet Istrskega okrožnega
ljudskega odbora komisijo za revizijo idejnih in G lav
nih projektov, k i naj revidira projekte za tak objekt.
II.

Za projektiranje rekonstrukcij in adaptacij oziro
m a gradbenih del, s katerim i se spreminjajo deli kon
strukcije, zunanjost, velikost ali nam en obstoječih
objektov, veljajo isti predpisi, kakor za " projektiranje
novih gradbenih objektov, le z razliko, da se za taka
dela izdela samo glavni projekt.

UL O p r e m a

25. člen

gradbenega

objekta

elaborata

20. člen
Projektni elaborat mora b iti tako opremljen,d a se
dajo sestavni deli lahko uporabljati, da se čimbolj e ohra
n ijo in da se ne morejo zamenjati.
C. R E V IZ IJA P R O JE K T O V
I. P r i s t o j n o s t
21. člen
Revizijo gradbenih projektov opravljajo:
1, komisije za revizijo idejnih in glavnih projektov;
2. komisije za revizijo projektov organizacije grad
nje.
22. člen
Komisije za revizijo idejnih in glavnih projektov se
ustanovijo pri okrajnem organu, ki je pristojen za grad
bene zadeve. K om isije za revizijo projektov organiza
cije gradnje se ustanovijo p ri Gospodarskem svetu Istr
skega okrožnega ljudskega odbora.
23. člen
Kom isije za revizijo idejnih in glavnih projektov
pri okrajnem organu, k i je pristojen za gradbene zade
ve, revidira idejne in glavne projekte za vse objekte, za
katere velja ta odlok.
24. člen
K om isija za revizijo projektov organizacije gradnje
p ri Gospodarskem svetu Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora, revidira projekte organizacije gradnje za te
meljne investicijske objekte družbenega plana, k i jih
določi Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudskega
odbora.
Projekte organizacije gradnje za ostale objekte
pregleda in sprejme investitor.

Sestava

in

delo

revizijo

komisije

za

projektov

26. člen
Člani komisije za revizijo idejnih in glavnih pro
jektov so:
1. zastopnik okrajnega ljudskega odbora, pri ka
terem je komisija.
2. zastopnik organa v katerega upravi naj bo spe
cifični gradbeni objekt, katerega projekt se revidira;
3. zastopnik organa ljudskega zdravstva in social
ne politike ter zastopnik notranje uprave, kadar je to
potrebno;
4. potrebno število strokovnjakov.
27. člen
Člani komisije za revizijo projektov organizacij^
gradnje so:
1. zastopniki Istrskega okrožnega ljudskega odbora;
2. zastopniki javnega organa, v katerega upravi naj
bo specifični gradbeni objekt, katerega projekt se revi
dira, kadar je to potrebno;
3. potrebno število strokovnjakov.
28. člen
Predsednika, tajnika in druge člane komisije za
revizijo idejnih in glavnih projektov določi okrajni
ljudski odbor, sporazumno z okrožnim organom, ki je
pristojen za gradnje.
Predsednika, tajnika in druge člane komisije za re
vizijo projektov organizacije gradnje določi Istrski
okrožni ljudski odbor.
Predsednik in tajn ik komisije sta zastopnika orga
na, pri katerem je komisija.
Vsi zastopniki v kom isiji morajo biti strokovnjaki.
29. člen
Ob reviziji projektov morajo b iti pri delu komisije
navzoči glavni projektant in zastopnik investitorja.
V
komisijo za revizijo projektov za objekte na pošt
nih, telegrafskih in telefonskih lin ija h pride kot član
zastopnik Gospodarskega sveta Istrskega okrožnega
ljudskega odbora.
30. člen
Idejne in glavne projekte predloži v revizijo pro
jektivno podjetje po poprejšnjem sporazumu z investi
torjem, projekt organizacije gradnje pa predloži v revi
zijo izvajalec gradbenega objekta.
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4.
ali da je projekt vse gosparske podatke za real
V
revizijo se predložita idejni in glavni projekt ce
no kalkulacijo cen za predračun izvajalca gradbenega
lega gradbenega
objekta. Za temeljne investicijske;
objekta.
objekte družbenega plana, za katere se projekti delajo
v tujini, ali je njihova izdelava odvisna od podatkov iz
34. eten
tujine, se lahko predloži v revizijo tudi le del glavnega
projekta. Dovoljenje za delno revizijo glavnega projek
O reviziji idejnega projekta, glavnega projekta
ta za £ake objekte da okrožni organ, ki je pristojen za
oziroma projekta organizacije gradnje izda kom isija
gradbene zadeve.
odločbo, s katero projekt potrdi ali zavrne, ali pa poda
Projekt organizacije gradnje se predloži v revizijo
njem u svoje pripombe in ga vrne projektivnem u po
za celo gradbišče.
djetju oziroma izvajalcu gradbenega objekta, da spre
meni, kar je treba.
31. člen
K om isija m ora projekt revidirati v petnajstih dneh
Spremenjen oziroma dopolnjen potrjeni glavni pro
po prejemu; izjemoma je ta rok za projekte bolj zamo
jekt predloži ob poprejšnjem sporazumu z investitor
tanih objektov trideset dni.
jem v revizijo projektant, oziroma izvajalec gradbenega
objekta, ki je izvršil spremembo ali dopolnitev potrjene
35. člen
ga glavnega projekta.
K om isija za revizijo idejnih in glavnih projektov
32. člen
lahko, odloči, da glavnega projekta n i treba predložiti v
revizijo, ali pa da glavnega projekta ni treba delati,,
Skupaj z idejnim projektom se predloži kom isiji za
temveč da naj se idejni projekt šteje za glavni projekt.
revizijo projektov tudi potrjeni investicijski program
in sprejeti projektni program, skupaj z glavnim projek
36. člen
tom pa tudi še odločba komisije za revizijo idejnih in
glavnih projektov, s katero se idejni projekt potrjuje.
Zoper odločbo komisije za revizijo idejnih in glav
Na zahtevo komisije za revizijo idejnih in glavnih
nih projektov oziroma zoper odločbo komisije za revizi
projektov mora investitor predložiti kom isiji ves revi
jo projektov organizacije gradnje se investitor, projek
dirani idejni projekt.
tivno podjetje oziroma izvajalec gradbenega objekta
Če se predloži v revizijo že potrjeni glavni projekt,
lahko pritožijo v osmih dneh po njenem prejemu.
v katerem so bile izvršene spremembe ali dopolnitve,
je treba skupaj z glavnim projektom predložiti kom isiji
37. člen
tudi odločbo, s katero je bil potrjen glavni projekt, in
O pritožbi zoper odločbo komisije za revizijo idej
investitorjeva privolitev v njegovo dopolnitev oziroma
nih in glavnih projektov pri okrajnem organu, k i je
spremembo.
pristojen za gradbene zadeve, ali zoper odločbo kom i
3,3. člen
sije za revizijo projektov organizacije gradnje, odloča
višja strokovna kom isija pri okrožnem organu, ki je
K om isija za revizijo idejnih in glavnih projektov
pristojen za gradbene zadeve.
mora pri reviziji idejnega projekta pregledati:
1. ali se idejni projekt sklada s potrjenim gradbe
n im delom investicijskega programa;
2. ali pomeni projekt s tehnične in gospodarske
strani najboljšo rešitev, tako glede zgraditve in eksploa
tacije projektiranega objekta, kakor tudi glede njegove
vskladitve z drugim i splošnimi družbenim i interesi;
3. ali je projekt v skladu z veljavnim i tehničnoekonomskimi normativi.
Pri reviziji glavnega projekta mora kom isija pre
gledati:
1. ali se projekt sklada s potrjenim idejnim pro
jektom oziroma s potrjenim gradbenim delom investi
cijskega programa;
2. ali je projekt v skladu z veljavnim i tehničnim i
predpisi;
3. v kolikšni meri se pri količinah in vrstah del od
stopa .od količin in vrst, ki jih določa idejni projekt in
ali so,ti odstopki opravičeni;
4. ali je projektant izdelal shemo organizacije grad
bišča.
Pri reviziji projekta organizacije gradnje mora ko
m isija pregledati:
1. ali. so pripavljalna dela na gradbišču določena
tako, da gradnja lahko pravilno poteka;
2. ali je organizacija procesa gradnle določena ta
ko, da ie z njo zagotovljeno tehnično najboljše, hitro in
ekonomično izvajanje del;
3. ali ie notranji transport m ateriala zm anjšan na
najm anjšo mero;

»

O pritožbi zoper odločbo komisije za revizijo idej
nih in glavnih projektov ali zoper odločbo komisije za
revizijo projektov organizacije gradnje v smislu prvega
odstavka 25. člena tega odloka, odloča višja strokovna
kom isija pri Gospodarskem svetu Istrskega okrožnega
ljudskega odbora.
D. S K L E P A N JE P O G O D B
38. člen

a

O izdelavi projektnega programa ter idejnega in
glavnega projekta sklene pojektivno podjetje z investi
torjem pogodbo.
Cene za gradbene projekte se postavljajo v pogodbo
po določbah odločbe o izračunavanju cen za gradbene
projekte in projektne storitve.
Za sklenitev pogodbe o izdelavi projektnega pro
grama, idejnega ali glavnega projekta s tu]im projek
tantom, je potrebno dovoljenje predsednika Gospodar
skega sveta Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
39. člen
Pogodba za izdelavo idejnega ali glavnega projek
ta, ki jo investitor sklene s projektivnim podjetjem,
mora obsegati naslednje elemente:
1. vrsto in obseg naročenega posla;
2. cene projekta in način plačila;
3. rok za izdelavo:
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4. ime glavnega projektanta;
5. ime odgovornega projektanta tehnološkega pro
cesa;
6. ime odgovornega projektanta opreme;
7. obveznosti glede nadzorstva;
8. pogodbene kazni za neizpolnitev obveznosti iz
pogodbe;
9. prem ije za projekt, izdelan pred dogovorjenim
rokom.
40. člen
Investitor mora dati ob sklenitvi pogodbe projek
tivnem u podjetju vse elemente, k i jih ta potrebuje za
izdelavo projekta.
41. člen
Investitor lahko sklene s projektivnim podjetjem
pogodbo za vse projektni elaborat ali pa posebne po
godbe za projektni program ter idejni ali glavni pro
jekt.
E. IZ D E L A V A P R O JE K T O V
42. člen
Projekte lahko izdelujejo pooblaščena projektivna
podjetja.
Projektivna podjetja lahko odstopajo izdelavo pro
jektov oziroma njihovih delov zunan jim sodelavcem.
Z u nanji sodelavci projektivnih podjetij ne smejo
biti uslužbenci projektivnih podjetij.
O izdelavi projekta oziroma njegovega dela sklepa
projektivno podjetje z zunanjim sodelavcem pismeno
pogodbo.
43. člen
Izdelani projekt podpišejo projektanti, k i so sode
lovali pri njegovi izdelavi in tehnični obdelavi, in pro
jektanti, ki so izvršili tehnično kontrolo. S tem prevza
mejo odgovornst za pravilnost projekta oziroma tiste
ga dela projekta, ki so ga izdelali oziroma prekontrolirati.
44. člen

^

Če sodeluje pri izdelavi projekta več projektivnih
podjetij, določijo sporazumno glavnega projektanta.
Njegova dolžnost ie, da koordinira delo pri izdelavi pro
jekta.,
Če se projektivna podjetja ne sporazumejo glede
glavnega projektanta, odloči okrožni organ, k i je p ri
stojen za gradbene zadeve, katerç projektivno podjetje
naj določi glavnega projektanta.
45. člen
G lavni projektant je odgovoren za projekt tako
glede njegove zamisli, kakor tudi glede njegove tehnič
ne razčlenitve, kakovosti obdelave in pogodbenega ro
k a za dovršitev projekta.

Projektivna podjetja nadzorujejo izvajanje
benih objektov po glavnem projektantu.

grad

Stalno nadzorstvo nad izvedbo gradbenega objekta
lahko prepusti projektivno podjetje tudi projektantu iz
skupine projektantov, ki je sodelovala pri izdelavi pro
jekta. V tem prim eru mora glavni projektant od časa do
časa nadzirati izvedbo objekta.
47. člen
Izvajalci gradbenega objekta morajo projektivnem u
podjetju oziroma njegovim projektantom omogočiti pre
gled izvajanja gradbenega objekta, preizkušnje izvrše
nih del, prim erjanja izvršenih del s projektom in vsako
drugo kontrolo kakovosti del in upotreblj enega m ate
riala.
Če se gradnja objekta ne izvaja v' skladu s potr j e-'
n im projektom, je dolžnost projektivnega podjetja ozi
roma njegovega projektanta, da ugovarja pri izvajalcu
gradbenega objekta proti tem u in da obvesti o ugotov
ljenih nepravilnostih investitorja in pristojno gradbeno
inspekcijo.
Projektivno podjetje oziroma projektant lahko kot
nadzorstveni organ investitorja v sporazumu z n jim
ustavita izvajanje gradbenega objekta oziroma dela
objekta, če bi odstopki od potrjenega projekta, standar
dov ali tehničnih navodil im eli škodljive posledice za
kakovost in stabilnost del. O ustavitvi del mora obve-j
stiti gradbeno inspekcijo.
F. N A T E Č A JI
48. člen
Da bi se dobila čimboljša idejna rešitev, se za pro
jekt gradbenega objekta lahko razpiše natečaj.
Natečaj razpiše investitor.
Za razpis natečaja, ki se ga lahko udeležijo tud j
tu ji projektanti, je potrebna pritrditev predsednika
Gospodarskega sveta Istrskega okrožnega ljudskega
odbora.
49. člen
Natečaja se lahko udeležijo projektivna podjetja,
projektanti in vsakdo drug, ne glede na njegovo stro
kovno izobrazbo.
G. K A Z E N S K E D O L O ČB E
50. člen

j

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom
do -30 dni se kaznuje:
1. projektant, k i ne izvršuje potrebnega nadzor
stva nad izvajanjem gradbenega objekta;
2. odgovorni uslužbenec, ki projektantu ne dovoli
nadzorstva ali m u ga onemogoči;
3. projektant, ki sklene pogodbo za izdelavo pro
jekta neposredno z investitorjem;
4. investitor, k i sklene pogodbo za izdelavo projek
ta neposredno s projektantom.

46. člen
P rojektivna podjetja morajo v investitorjevem im e
n u stalno ali pa od časa do časa nadzirati izvajanje
gradbenga objekta, za katerega so izdelala idejni ali
glavni projekt in skrbeti za pravilno realizacijo tehnič«ne zamisli, ki je vsebovana v projektu.

H. P RE H O D N E IN K O N ČN E D O LO ČB E
51. člen
Projektivna podjetja morajo v šestdesetih dneh po
uv e ljaviti tega odloka spraviti svoje poslovanje v sklad
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z določbami tega odloka, preskrbeti si privolitev p ri
stojnega organa za nadaljnje delo in se vpisati v re
gister.
Projektivnim podjetjem, ki si v roku iz prejšnjega
odstavka ne preskrbijo privolitve za nadaljnje delo ali
se ne vpišejo v register ali pa ne prilagodijo svojega
poslovanja določbam tega odloka* prepove pristojni
gradbeni organ nadaljnje delo.

3. člen
Pod gradbeno inspekcijo spadajo vsi gradbeni
objekti, za katere velja odlok o gradnji.
Gradbena podjetja, obrtni obrati, režijski odbori,
posebni stalni gradbeni obrati in investitorji m orajo
omogočiti gradbeni inspekciji nadzorstvo nad izvaja
njem gradbenega objekta in ji dajati potrebna pojas
n ila in podatke.

52. člen
Obstoječe komisije za revizijo idejnih in glavnih
projektov morajo v tridesetih dneh po uveljavitvi tega
odloka prilagoditi svoje delo določbam tega odloka.

53. člen
Dokler ne bodo izdani posebni predpisi o invseticijskem programu in njegovi reviziji, bo investicijski pro
gram revidirala komisija, ki jo im enuje organ Istrske
ga okrožnega ljudskega odbora, v katerega delokrog
spada investitor.
Odredba o projektiranju z dne 4. m aja 1949 (Urad
n i list štev. 4-7/49) neha veljati.
55. člen
Natančneje predpise za izvajanje tega odloka
izda predsednik Gospodarskega sveta Istrskega okrož
nega ljudskega odbora.
56. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.
Koper, dne 12. aprila 1952.
-

Petar K raljevič 1. r.

4. člen
Gradbeno inspekcijo opravljata okrajna gradbena
inspekcija in okrožna gradbena inspekcija.
Gradbeni inšpektorji morajo im eti potrebno stro
kovno izobrazbo.
1. O krajna gradbena inspekcija
5. člen

54. člen

Tajnik:

II. O R G A N G R A D B E N E IN S P E K C IJE

Predsednik:
Ernest Vatovec 1. r.

Gradbeno inspekcijo za območje okraja opravlja
okrajna gradbena inspekcija kot organ okrajnega lju d 
skega odbora.
Okrajno gradbeno inspekcijo sestavljajo gradbeni
inšpektorji, katerih število se določi glede na obseg in
važnost gradbene delavnosti v okraju.
6. člen
Voditelja okrajne gradbene inspekcije ter okrajne
gradbene inšpektorje im enuje in razrešuje okrajni lju d 
ski odbor po poprejšnji p ritrditvi Gospodarskega sveta
Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
7. člen
O krajn i gradbeni inšpektorji so za svoje delo
odgovorni okrajnem u ljudskem u odboru.
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Pa podlagi ukaza Kom andanta Odreda JL A na STO
z dne 16. septembra 1947. v zvezi s odlokom Poverjeni
štva PN OO za Slovensko Prim orje in Oblastnega NO
za Istro z dne 20. februarja 1947, izdaja Istrski okrož
n i ljudski odbor
ODLOK
O G R A D B E N I IN S P E K C IJI
I. SPLOŠN E D O L O ČB E
1. člen
Gradbena inspekcija je organ, ki nadzira izvaja
nje gradbenih objektov v m ejah pravic in dolžnosti, ka1ere m u dajejo oziroma nalagajo določbe tega odloka in
drugi predpisi.
2. člen

8. člen
V
m ejah nadzorstvene pravice opravlja okrajna
gradbena inspekcija tudi tele posle:
1. kontrolira
izvrševanje temeljne investicijske
graditve družbenega plana;
2. daje predloge za gradbena dovoljenja;
3. opravlja tehnični pregled izvedenih objektov.
9. člen
O krajna gradbena inspekcija predlaga ljudskem u
odboru sestavo kom isije za revizijo projektov in orga
nizira delo te komisije.
2. Okrožna gradbena inspekcija
10. člen

Gradbena inspekcija je pristojna:
1. da preverja, ali je bilo za izvajanje gradbenega
objekta izdano gradbeno dovoljenje in ali je bilo z a
uporabo objekta izdano uporabno dovoljenje;
2. da kontrolira, ali se gradbeni objekt izvaja po
vsem po potrjenem projektu;
3. da kontrolira, ali je izvajalec ukrenil vse po
trebno za varnost delavcev, gradbenega objekta, sosed
n ih objektov in prometa;
4. da preverja, ali gradbeni m aterial in opravljena
■dela ustrezajo tehničnim navodilom in standardom.

Okrožna gradbena inspekcija je organ
Gospodarskega sveta.

okrožnega

11. člen
Okrožna gradbena inspekcija opravlja neposredno
inspekcijo nad gradnjo vseh gradbenih objektov v Is
trskem okrožju.
12. člen
Okrožna gradbena inspekcija koordinira delo okraj
n ih inšpekcij.
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Okrožna gradbena inšpekcija im a pravico:
1. odrediti, naj opravi okrajni gradbeni inspektor
posebno inspekcijo gradbenega objekta;
2. delegirati okrajnega gradbenega inšpektorja, da
namesto nje opravi inspekcijo določenega gradbenega
objekta;
3. izdajati v sporazumu s prizadetim okrajnim lju d 
skim odborom odločbo, naj gradbeni inspektor enega
okraja opraVi inspekcijo v obm očju drugega okraja;
4. delegirati v komisijo za tehnični pregled izvede
nega objekta okrajnega gradbenega inšpektorja;
5. predložiti okrajnem u ljudskem u odboru, da uve
de disciplinski postopek zoper okrajnega gradbenega
inšpektorja oziroma, da ga odstavi.
13. člen
P ri izvajanju gradbenih objektov, ki im ajo poseben
gospodarski pomen, lahko im enuje Gospodarski svet Is
trskega okrožnega ljudskega odbora na lastno pobudo
ali na predlog investitorja, izvajalca ali gradbene in 
spekcije posebno inspekcijo ali pa določi, naj pristojna
gradbena inspekcija opravlja stalno kontrolo nad izva
janjem teh objektov.
III. P R A V IC E G R A D B E N E IN S P E K C IJE
14. člen
P ri opravljanju inšpekcije im a gradbeni Inspektor
pravico, da pregleda vso tehnično dokumentacijo,
projekte, gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in pa da
pregleduje gradbeni m aterial in izvršena gradbena dela.

/

plana, izda Gospodarski svet Istrskega okrožnega lju d 
skega odbora, odločbo o porušitvi drugih gradbenih
objektov pa okrajni ljudski odbor.
Če grozi zaradi podiranja (nestabilnosti) gradbene
ga objekta ali njegovega dela neposredna nevarnost za
življenje lju d i ali za sosedne objekte, lahko izda odločbo
o porušitvi izjemoma tudi gradbeni inspektor.
17. člen
Zoper odločbe okrajnih gradbenih inšpektorjev je
dopustna pritožba na okrožno gradbeno inspekcijo, zo
per odločbe okrožnega gradbenega inšpektorja pa na
Gospodarski svet Istrskega okrožnega ljudskega od
bora.
Zoper provostopno odločbo Gospodarskega sveta
Istrskega okrožnega ljudskega odbora, da se gradbeni
objekt poruši (drugi odstavek 16. člena) je dopustna p ri
tožba na Istrski okrožni ljudski odbor, zoper odločbo
okrajnega ljudskega odbora pa na Gospodarski svet
Istrskega okrožnega ljudskeg odbora.
18. člen
Pritožba se poda v osmih dneh po prejemu odločbe
in se vloži pri gradbeni inspekciji oziroma gradbenem
organu, ki je odločbo izdal.
19. člen
Okrožni gradbeni inšpektor lahko po nadzorstveni
pravici spremeni, razveljavi ali odpravi odločbo okraj
nega gradbenega inšpektorja, če ugotovi, da je v na
sprotju z odlokom.
IV. K A ZE N S K E D O LOČBE

15. člen

Gradbeni inspektor lahko po opravljeni kontroli
gradbenega objekta izda katerega od naslednjih ukre
pov:
1. da se ugotovljene pom anjkljivosti odpravijo in
da se izvajanje gradbenega objekta nadaljuje natančno
po potrjenem projektu, tehničnih- navodilih in stan
dardih, če se gradbeni objekt izvaja v nasprotju s po
trjenim projektom, tehničnim i navodili in standardi;
2. da se izvajanje gradbenega objekta ustavi, če so
odm iki od tehničnih predpisov in standardov uplivali
na kakovost del ali pa če izvajalec ne upošteva odredbe
gradbenega inšpektorja, izdane na podlogi 1. točke tega
člena:
3. da se gradbeni objekt opusti, če sta zaradi slabe
kakovosti del stabilnost in trdnost gradbenega objekta
postali negotovi ali če gradbeni objekt ne ustreza več
svojemu nam enu ali pa obstoji nevarnost za življenje
lju d i ali za sosedne objekte.
Ce gradbeni inspektor ugotovi, da ie treba iz raz
logov iz prejšnjega odstavka gradbeni objekt podreti,
poda pristojnemu javnem u organu predlog, da se grad
beni objekt poruši.

20. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom
do enega meseca se kaznuje za prekršek odgovorna ose
ba, ki ne izvrši ukrepov, odrejenih v odločbi gradbenega
inšpektorja, okrožnega organa, ki je pristojen za grad
bene zadeve, ali okrajnega ljudskega odbora (15. člen).
21. člen

v

Z odločbo o prekršku se lahko odredi tudi izvršitev
ukrepa, ki je b il zaradi njegove opustitve uveden
upravni kazenski postopek in izdana odločba o kazni.
V. P RE H O D N E IN K O N ČN E D OLOČB E
22. člen
Natančnejše predpise in navodila za izvajanje tega
odloka izda Gospodarski svet Istrskega okrožnega lju d 
skega odbora.
23. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu.

16. člen
Ukrepe iz 15. člena odredi gradbeni inspektor z od
ločbo.
Odločbo o porušitvi (drugi odstavek 3. točke 15. čle
na), če gre za temeljne investicijske objekte družbenega

Koper dne 12. aprila 1952.
Tajnik:
Petar K raljević î. r.

Predsednik:
*

Ernest Vatovec 1. r.

Izdaja Istrski okrožni L O v Kopru. — Uredništvo in uprava v Kopru. — Odgovorni urednik:
Kolenc Črtomir. — Tiskala tiskarna »Tipografija« v Umagu.
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P R E D PISI IZV R ŠILN E G A O D B O R A ISTRSK EGA O K R O ŽN E 
GA LJlUDSKEGA OD BORA.
37. Odredba o davčnih stopnjah in olajšavah daivka na do
hodek.
38. .Začasna tarifa prometoegal davka.
39. Odredba o posebni taksi za gostinske sobe.
40. Odredba o taksi za bivanje OtuiriSfični talksi) v turističnih
krajih.
41. Odločba o preimenovanju »Gluhonemnice v Portorožu« v
»Zavod za gliuho mladino«.

SKLEP IN Z A P IS N IK I ISTRSK EGA O K R O Ž N E G A L JU D 
S K E G A O D BO R A .
42. Sklep o potrditvi predpisov, k i jih je izv ršiln i odlbor izdal
na podlagi pooblastila z rime 3. arvguista 1947.
Z A P IS N IK V. R E D N E G A ZA S E D A N JA IO L O Z DNE
7 12 1951
Z A P IS N IK V I. R E D N E G A ZA S E D A N JA IO L O Z DNE
12. 4. 1952.
O D LO Č B A U P R A V N IK A PTT SLUŽBE:
43. Odločba o izdaji rednih frankovnih športnih znairik.
O G L A S I IN OBJAVE.

Predpisi Izvršilnega odbora
Istrskega okrožnega ljudskega odbora
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Na podlagi 6. in 7. člena odloka o davkih izdaja
Izvršilnii odbor Istrskega okrožnega ljud&k ega odbord
ODREDBO
0 D A V Č N IH ST O P N JA H IN O L A JŠ A V A H
D A V KA NA D O H O D EK
T.
Za obračun avanje dohodnine km etijskim gospodarstvom se predp isuje tale davčna lestvica :

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000

11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000

4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,4
4,4
4,4
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,8
4,8
4,8
4,C

42,—
84,—
126,—
172.—
215.—
21,8.—
301.—
352.—
3Ç6.—
440.—
495.—
540.—
585.—
644,—
690.—
736. 782,—
846,—
893,—
940.—
987.—
1.034,—
1.104,—
1.152.—

1.200.—
1.248.—

27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.00C
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000

-11.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000

4,9
4,9
4,9
5,0
5,0
5,0
5,1
5,1
5,1
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,5
5,5
5,6
5,6
5,6
5,6

1.323,—
1.372,—
1.421.—
1.500,—
1.550,—
1.600,—
1.683,—
1.734,—
1.785,—
1.872.—
1.924,—
1.976.—
2.028,—
2.080.—
2.173.—
2.226.—
1.849.—
2.332.—
2.430,—
2.484.—
2.585.—
2.640.—
2.744.—
2.800.—
2.856.—
2.412.—

53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
64.000
71.000
72.000
73.000
74.000
65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000

5,7
5,7
5,7
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
5,9
6.0
6.0
6,0
6,4
6,4
6,5
6,5
6,1
6,1
6,2
6,2
6,3
6,3

75,000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000

6,6
6,6
6,7
6,8
6,9

v,o
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,C
7,7
7,8
7,9

3.021.—
3.078.—
3.135.—
3.248.-3.306.—
3.364.—
3.481.—
3.540.—
3.599.—
3.720.—
3.780.—
3.840.—
4.544.—
4.608,—
4.745,—
4.810,—
3.965.—
4.026.—
4.154.—
4.216.—
4.347.—
4.410.—
4.950.5.016.5.159.5.304.5.451.—
5.600.5.670.—
5.822.—
5.976.—
6.132,—
6.290,—
6.450.—
6.612,—
6.776,—
6.942,—
7.110.—

91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
99.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
175.000
180.000
185.0.0
190.000
195.000
200.000
205.000
210.000
215.000
220.000
225.000
230 000
235.000
240.000

7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0

11,1
11,2
11,3

11,4
11,5
11,6

7.189,—
7.360,—
7.533,—
7.708,—
7.885.—
8.064,—
8.245,—
8.428.—
8.613.—
8.800.—
9.345.—
9.900.—
10.465,—
11.040.—
11.625.—
12.220.—
12.825.—
13.440,—
14.065,—
14.700,—
15.345.—
16.000,—
16.665,—
17.340,—
18.025,—
18.720.—
19.425.—
20.140.—
15.600,—
21.600,—
22.345,—
23.100,—
23.865.—
24.640.—
25.425.—
26.220.—
27.025.—
27.840.—
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245.000
250.000
255.000
260.000
265.000
270.000
275.000
280.000
285.000
290.000
295.000
300.000
305.000
310.000
315.000
320.000
325.000
330.000
335.000
340.000
345.000
350.000
355.000
360.000
365.000
370.000
375.000
380.000
385.000
390.000
395.000
400.000

11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,7
12,9
13,1
13,3
13,5
13,7
13,9
14,1
14,3
14,5
14,7
14,9
15,1
15,3
15,5
15,7
15,9
16,1
16,3
16,5
16,7
17,0
17,3

405.Ô00 17,6
410.000 17,9
415.000 18,2
420.000 18,5
425.000 18,8
430.000 19,1
435.000 19,5
440.000 19,9
445.000 20,3
450.000 20,7
455.000 21,1
460.000 21,5
465.000 21,9
470.000 22,3
475.000 22,7
480.000 23,1
485.000 23,5
490.000 24,1
495.000 24,7
500.000 25,3
505.000 25,4
510.000 26,5
515.000 27,1
520.000 27,7
525.000 28,3
530.000 28,7
535.000 29,1
540.000 29,2
545.000 29,3
550.000 29,4
555.000 29,5
560.000 29,6
565.000 29,8
570.000 30,0
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28.665.—
29.500.—
30.345.—
31.200.—
32.065.—
32.940.—
33.825.—
34.720.—
35.625.—
37.120.—
38.055.—
39.300,—
40.565.—
41.850,—
43.155.—44.480.—
45.825.—
47.190.—
48.575.—
49.980.—
51.405.—
52.850.—
54.315.—
55.800.—
57.305.—
58.830.—
60.375.—
61.940.—
63.525.—
65.130.—
67.150.—
69.200.—
71.280.—
73.390.—
75.530.—
76.440.—
79.900.—
82.130.—
84.825.—
87.560.—
90.335,—
93.150.—
96.005.—
98.900.—
101.835.—
104.810.—
107.825,—
110.880,—
113.975.—
118.090,—
122.265,—
126.500,—
130.795.—
135.150.—
139.565.—
144.040,—
148.575,—
152,110.—
155.68 —
157.6C
159.6
161.7163.
165.760,—
168.370.—
171.000.—

575.000
580.000
585.000
590.000
595.000
600.000
605.000
610.000
615.000
620.000
625.000
630.000
635.000
640.000
645.000
650.000
655.000
660.000
665.000
670.000
675.000
680.000
685.000
690.000
695.000
700.000
705.000
710.000
715.000
720.000
725.000
730.000
735.000
740.000
745.000
750.000
755.000
760.000
765.000
770.000
775.000
780.000
785.000
790.000
795.000
800.000
805.000
810.000
815.000
820.000
825.000
830.000
835.000
840.000
845.000
850.000
855.000
860.000
865.000
870.000
875.000
880.000
885.000
890.000
895.000
900.000

30,2
30,4
30,6
30,8
31,0
31,2
31,4
31,6
31,8
32,0
32,2
32,4
32,6
32,8
33,0
33,3
33,6
33,9
34,2
34,5
34,8
35,1
35,4
35,7
36,0
36,4
36,8
37,2
37,6
38,0
38,4
38,8
39,2
39,6
40,0
40,4
40,8
41,2
41,6
42,0
42,4
42,8
43,2
43,6
44,0
44,4
44,8
45,2
45,6
46,0
46,4
46,8
47,1
47,4
47,7
48,0
48,3
48,6
48,9
49,2
49,5
49,8
50,1
50,4
50,7
51,0

173.650.—
176.320.—
179.010.—
181.720,—
184.450,—
187.200,—
189.970,—
192.760,—
195.570,—
198.400.—
201.250,—
204.120,—
207.010.—
209.920.—
212.850.—
216.450.—
220.080.—
223.740.—
227.430.—
231.150.—
234.900.—
238.680.—
242.490.—
246.330.—
250.200.—
254.800.—
259.440.—
264.120.—
268.840.—
273.600.—
278.400.—
283.240.—
288.120.—
293.040.—
298.000.—
303.000.—
308.010.-313.120.—
318.240.—
323.400.—
328.600.—
333.840.—
339.120.—
342.260.—
349.800.—
355.200.—
360.640.—
366.120.—
371.640.—
377.200,—
382.800.—
388.440.—
393.285.—
398.160.—
403.065.—
408.000.—
412.965.—
417.960,—
422.985,—
428.040.—
433.125.—
438.240.—
443.385.—
448.560,—
453.765.—
459.000.—

905.000
910.000
915.000
920.000
925.000
930.000
935.000
940.000
945.000
950.000

51,3
51,6
51,9
52,2
52,5
52,8
53,1
53,4
53,7
54,0

464.265,—
469.560,—
474.885,—
480.240,—
485.625,—
491.040.—
496.485.—
501.960.—
507.465.—
513.000.—

955.000 54,3 518.565.—
960.000 54,6 524.160.—
965.000 54,9 529.785.—
970.000 55,2 535.440.—
975.000 55,5 541.125.—
980.000 55,8 546.840,—
985.000 56,1 552,585.—
990.000 56,4 558.360,—
995.000 56,7 564.165,—
1,000.000 57,0 570.000.—

P ri davčnih osnovah preko 1,000.000.— dinarjev
se zadnja stopnja iz te lestvice za vsakih 25.000.— d i
narjev poviša za 0,75, vendar s tem, da stopnja ne more
biti večja od 70 % .
1. Vrednost tuje delovne sile uporabljene za se
zonska dela, ki jih pretežni del gospodarstev opravlja
s tujo delovno selo, se prizna p ri obračunavanju davčne
osnove kot režija.
Višino dnine za obračunavanje vrednosti tuje de
lovne sile in pa dela, p ri katerih se vrednost up o rab lje 
ne delovne sile prizna za režijo, določi Svet za finance
IO L O v sporazumu s Svetom za gospodarstvo IO L O .
2. Od dohodkov iz ohišnic in od drugega osebnega
gospodarjenja plačajo km etijska gospodarstva, k i so
včlanjena v kmečke delovne zadruge, dohodnino k m e 
tijskih gospodarstev, k i je za 30 % n ižja od dohodnine
drugih zavezancev te davčne oblike.
Pravico do plačevanja dohodnine po prejšnjem od
stavku im ajo le tista gospodarstva, k i so stopila v km eč
ke delovne zadruge pred pretekom prve polovice leta,
za katero se odmerja dohodnina.
II.
Dohodnino zadrug in zadružnikov plačajo ;
1. km etijske zadruge od dohodkov, k i j i h delijo
zadružnikom po njihovem delu — po stopnji 2 % .
Km etijske zadruge ne plačajo davka od tistega dela
dohodka, k i gre v zadružne sklade ne glede na to, za
kaj so ti skladi n am enjeni;
2. obrtniške in druge zadruge od dohodkov, k i jih
vložijo v zadružne sklade — po stopnji 3 % razen od
dohodkov, k i gredo v sklad za investicije, v sklad za
kulturo in prosveto ter v sklad za socialno zdravstveno
zaščito.
Od dohodkov, k i jih delijo med zadružnike po n j i
hovem delu — pa po stopnji 4 % ;
3. če delijo zadruge članom dohodek tudi po n j i 
hovih deležih oziroma po obsegu njihovega poslovanja
z zadrugo, plačajo od tako razdeljenega dohodka za
30 % n iž ji davek od davka, izračunanega po stopnji
davka od dohodka za km etijska gospodarstva.
V
tem prim eru se davek izračuna po dohodku, k i
povprečno odpade na posamezno gospodarstvo.
III.
Za obračunavanje davka od tistega dela dohodka,
ki ga im ajo obrtniška gospodarstva od pridobitnega de
la , se predpiše tale davčna lestvica :
1.000
2.000
3.000

2,50
2,50
2,50

25.—
50.—
75.—

4.000
5.000
6.000

2,50
2,50
2,50

100.—
125.—
150.—»
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8.565.—
4.160.—
9.785.—
5.440.—
<1.125.—
16.840.—
>2,585.—
;8.360.—
»4.165.—
’O.OOO.—
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)0.— di
ne more
e za seopravlja
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dohodka,
tnega de-

100 . —
125.—
150.—

7.000
8.000
9.000
10.0ÖÖ
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
64.000
65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000

2,56
179.—
210.—
2,62
241.—
2,68
274.—
2,74
308.- 2,80
343.—•
2,86
380.—
2,92
417.—
2,98
456.—
3,04
496.—
3,10
537.—
3,16
580.—
3,22
623.—
3,28
668.—
3,34
714.—
3,40
761.—
3,46
3,52
810.—
859.—
3.58
910.—
3,64
962.—
3,70
1.015.—
3,76
3,82
1.070.—
3,88
1.125.—
3,96
1.188,—
4,06
1.258.—
4,16
1.331.—
4,26
1.406.—
4,36 . 1.482.—
4,46
1.561.—
4,56
1.642,—
4,66
1.724.—
4,76
1.809.—
4,86
1.895,—
4,96
1.984.—
5,06
2.075.—
5,16
2.167.—
5,26
2.262,—
5-36
2.358.—•
5,46
2.457,—
5,56
2.558.— •
5.66
2.660.—
5,76
2.765.—
5,86
2.871.—
5,96
2.980,—
6,06
3.091.—
6,16
3.203,—
6,26
3.318.—
6,36
3.434,—
6,46
3.553.—
6,56
3.674.—
6,66
3.796.—
6,76
3.921.—
6,86
4.047.—
6,96
4.176.—
7,06
4.307,—
7,16
4.439.—
7,26
4.574.—
7,36
4.710.—
7,46
4.849,—
7,56
4.990.—
7,66
5.132.—
7,76
5.277.—
7,86
5.423.—
7,96
5.572.—
8,06
5.723.—
8,16
5.879.—

73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
99.000
100.000
101.000
102.000
103.000
104.000
105.000
106.000
107.000
108.000
109.000
110.000
111.000
112.000
113.000
114.000
115.000
116.000
117.000
118.000
119.000
120.000
121.000
122.000
123.000
124.000
125.000
126.000
127.000
128.000
129.000
130.000
131.000
132.000
133.000
134.000
135.000
136.000
137.000
138.000

8,26
8,36
8,46
8,56
8,66
8,76
8,86
8,96
9,06
9,16
9,26
9,36
9,46
9,56
9,66
9,76
9,86
9,96
10.06
10,16
10,26
10.36
10,46
10,56
10,66
10,76
10,86
10,96
11,06
11,16
11.26
11,36
11.46
11,56
11,66
11,76
11,86
11,96
12,06
12,16
12,26
12,36
12,46
12,56
12,66
12,76
12,86
is 
is a o
13,20
13,30
13,40
13,50
13,60
13,70
13,80
13,90
14,—
14,10
14,20
14,30
14,40
14,50
14,60
14,70
14,80

6.030.—
6.186.—
6.345.—
6.506.—
6.668,—
6.833,—
6.999,—
7.168.—
7.339.—
7.511.—
7.686.—
7.862.—
8.041.—
8.222.—
8.404.—
8.589.—
8.775,—
8.964,—
9.155.—
9.347.—
9.542.—
9.738.—
9.937.—
10.138,—
10.340.—
10.545,—
10.751,—
10.960,—
11.171.—
11.383,—
11.598,—
11.814.—
12.033,—
12.254,—
12.476.—
12.701.—
12.927.—
13.156.—
13.387.—
13.619.—
13.854,—
14.090,—
14.329,—
14.570.—
14.812.—
15.057.—
15.303.—
15.600.—
15.851.—
16.104.—
16.359,—
16.616,—
16.875.—
17.136.—
17.399.—
17.664.—
17.931.—
18.200,—
18.471.—
18.744.—
19.019.—
19.296.—
19.575.—
19.856.—
20.139,—
20.424.—

139.000
140.000
180.000
181.000
182.000
183.000
184.000
185.000
186.000
187.000
188.000
141.000
142.000
169.000
170.000
171.000
172.000
173.000
174.000
175.000
176.000
177.000
178.000
179.000
143.000
144.000
145.000
146.000
147.000
148.000
149.000
150.000
151.000
152.000
153.000
154.000
155.000
156.000
157.000
158.000
159.000
160.000
161.000
162.000
163.000
164.000
165.000
166.000
167.000
168.000
189.000
190.000
191.000
192.000
193.000
194.000

14,90
15.—
19,—
19,10
19,20
19,30
19,40
19,50
19,60
19,70
19,80
15,10
15,20
17,90
is 
is a o
18,20
18,30
18,40
18,50
18,60
18,70
18,80
18,90
15,30
15,40
15,50
15,60
15,70
15,80
15,90
16,—
16,10
16,20
16,30
16,40
16,50
16,60
16,70
16,80
16,90
17.—
17,10
17,20
17,30
17,40
17,50
17,60
17,70
17,80
19,90
20,—
20,10
20,20
20,30
20,40

20.711.—
21.000.—
34.200.—
34.571.—
34.944.—
35,319.—
35.696,—
36.075,—
36.456,—
36.639.—
37.224.—
21.291.—
21,584.—
30.251,—
30.600.—
30.951.—
31.304.—
31.659.—
32,016.—
32.375.—
32.736.—
33.099.—
33.464.—
33.831.—
21.879.—
22.176.—
22.475.22.776.23.079.—
23.384.—
23.691.—
24.000.—
24.331.—
24.624.—
24.939.—
25.256.—
25.575.—
25.896.—
26.219.—
26.544.—
26.871.—
27.200.—
27.531.—
27.864.—
28.199.—
28.536.—
28.875.—
29.216.—
29.559.—
29.904.—
37.611.—
38.000.—
38.391.—
38.584.—
39.179.—
39.576.—

195.000
196.000
197.000
198.000
199.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
310.000
320.000
330.000
340.000
350.000
360.000
370.000
380.000
390.000
400.000
410.000
420.000
430.000
440.000
450.000
460.000
470.000
480.000
490.000
500.000
510.000
520.000
530.000
540.000
550.000
560.000
570.000
580.000
590.000
600.000
610.000
620.000
630.000
640.000
650.000
660.000
670.000
680.000
690.000
700.000

20,50
20,60
20,70
20,80
20,90
21,—
21,50
22,—
22,50
2 3 ,23,50
24.—
24,50
25,—
25,50
26,—
26,50
27,—
27,50
28,—»
28,50
29,—
29,50
30,—
30,50
31,—
31,50
32,—
32,50
33,—
33,50
34,—
34,50
35,—
35,50
36,—
36,50
37,—
37,50
38,—
38,50
39,—
39,50
40.—
40,50
41,—
41,50
42,—
42,50
43,—
43,50
44,—
44,50
45,—
45,50
46,—

39.975.—
40.376.—
40.779.—
41.136.—
41.591.—
42.000.—
45.150,—
48.400,—
51.750,—
55.200.—
58.750.—
62.400,—
66.150.—
70.000.—
73.950.—
78.000.—
82.150.—
86.400.—
90.750,—
95.200,—
97.750.—
104.400.— .
109.150.—
114.000.—
118.950.—
124.000.—
129.150.—
134.400.—
139.750.—
145.200.—
150.750.—
156.400.—
162.150.—
168.000.—
173.950.—
180.000.—
186.150.—
192.400.—
198.750.—
205.200.—
211.750.—
218.400.—
225.150.—
232.000.—
238.950.—
246.000.—
253.150.—
260.400.—
267.750.—
275.200.—
282.750.—
290.400.—
298.150.—
306.000.—
313.950.—
322.000.—

od 700.000. — dalje 24Ći.000.— + 7 5 % osnove nad
600.000,.— .
1. Obračunani davek na dohodek se zmanjša :
a) za 5 % na vsakega vajenca, ki se še ne uči dve
leti v sledečih strokah: kovaštvo (orodno, vozovno in
umetno ), podkovsko kovaštvo, kotlarstvo in bakrarstvo, livarstvo, zlatarstvo, urarstvo, optika , nožarstvo
in izdelovanje medicinskih instrumentov, pasarstvo (ci-
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zelerstvo in kovinostiskarstvo ), barvarstvo in kemično
čiščenje oblek, vulkanizacija, izdelovanje umetnega
kam na in predmetov iz betona in umetnega kam na,
kamnoseštvo, zidarstvo, štukaterstvo (sadrarstvo in fasadarstvo), krovstvo, tesarstvo, pečarstvo (izdelava peo
nie in postavljanje p e či), dim nikarstvo, sodarstvo, les
no strugarstvo, modelno mizarstvo ;
b ) do 50 % obrtniškim gospodarstvom, k i se ukvar
jajo z um etniško ali specialno obrtjo.
Za umetniške obrti se štejejo zlasti um etni kovači,
k i se izključno bavijo z um etnim kovaštvom (kovano
železo), lesostrugarji, pasarji in štukaterji.
Za specialne obrti se štejejo zlasti izdelovalci m o
delov (k a lu p o v ) iz lesa in kovin, izdelovalci tehtnic,
um etniških instrumentov, precizni m ehaniki, o ptiki,
galvanizerji, izdelovalci m edicinskih in kirurških in 
strumentov in aparatov, izdelovalci m ozaičnih del, iz 
delovalci obvez in ortopedskih predmetov, orodjarji,
orožarji ter brusilci in graverji stekla.
O krajna davčna kom isija določi v sporazumu s
Svetom za finance IO L O in Svetom za gospodarstvo
IO L O , katerim obrtniškim gospodarstvom se priznajo
olajšave po točki 1. b ) in za koliko odstotkov se jim
zniža davek ;
c) do 30 % nad 65 let starim obrtnikom , k i pri
svojem delu ne uporabljajo plačane delovne sile.
2. O bračunani davek se poveča:
a) za 5 % tistim obrtniškim gospodarstvom, k i za
poslujejo eno plačano delovno silo ;
b ) za 10 % tistim obrtniškim gospodarstvom, k i za
poslujejo dve plačani delovni sili ;
c) za 15 % tistim obrtniškim gospodarstvom, k i za
poslujejo tri plačane delovne sile;
d) za 20 % tistim obrtniškim gospodarstvom, k i za
poslujejo štiri ali več p lačanih delovnih sil.
V ajenci se ne štejejo za plačano delovno silo.
O b rtn ik i, k i zaradi svoje bolezni u p o rab ljajo p ri
svojem delu eno plačano delovno silo, se oproste pove
čanja davka po prejšnjem odstavku. K o likor up orab 
lja jo več p lačanih delovnih sil, se n jiho v davek poveča
sorazmerno s številom up orab lje n ih p lačanih delovnih
sil zm anjšanim za enega.
Obrtniška gospodarstva, k i im ajo poleg dohodka
od pridobitnega dela tudi dohodke od prem oženja,
plačajo dohodnino od prem oženja pa lestvici dohod
nine od prem oženja in sicer po stopnji, k i ustreza vsoti
dohodka od pridobitnega dela in prem oženja. Za do
hodek od pridobitnega dela se uporablja iz ustrezajoče
lestvice stopnjo, k i ustreza višini dohodka.
Celotni znesek davka ne sme b iti v nobenem p r i
meru n iž ji od davka, obračunanega po lestvici za da
vek od pridobitvenega dela, če b i se ta uporabila za
ves dohodek obrtniškega gospodarstva.
IV .
Za obračunavanje dohodnine od drugih poklicev se
predpisuje tale davčna lestvica :

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.0C0
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
64.000
65.000
66.000

3,—
3,—
3,—
3,—
3,—
3,—
3,—
3,—
3,—
3,—
3,—
3,—
3,09
3,18
3,27
3,36
3,45
3,54
3,63
3,72
3,81
3,90
3,99
4,08
4,17
4,26
4,35
4,44
4,53
4,62
4,71
4,80
4,89
4,98
5,07
5.16
5,25
5,34
5,43
5,52
5,61
5,70
5,79
5,88
5,97
6,06
6,15
6.24
6,33
6,42
6,51
6,60
6,69
6,78
6,87
6,96
7,05
7,14
7,23
7,32
7,41
7,50
7,59
7,68
7,77
7,86

30.—
60.—
90,—
120,—
150.—
180.—
210.—
240,—
270.—
300,—
330.—
360.—
402.—
445,—
490,—
538.—
586.—
637.—
690.—
744.—
800.—
858.—
918.—
979.—
1.042,—
1.108.—
1.174.—
1.243,—
1.314.—
1.386.—
1.460.—
1.536.—
1.614.—
1.693.—
1.774,—
1.858,—
1.942.—
2.029.—
2.118.—
2.208,—
2.300.—
2.394,—
2.490.—
2.587.—
2.686,—
2.788.—
2.890,—
2.995,—
3.102,—
3.210,—
3.320,—
3.432.—
3.546.—
3.651,—
3.778,—
3.898.—
4.018.—
4.141.—
4.266.—
4.392.—
4.520.—
4.650.—
4.782.—
4.915.—
5.050.—
5.188.—

67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
99.000
100.000
101.000
102.000
103.000
104.000
105.000
106.000
107.000
108.000
109.000
110.000
111.000
112.000
113.000
114.000
115.000
116.000
117.000
118.000
119.000
120.000
121.000
122.000
123.000
124.000
125.000
126.000
127.000
128.000
129.000
130.000
131.000
132.000

7,95
8,04
8,13
8,22
8,31
8,40
8,49
8,58
8,67
8,76
8,85
8,94
9,03
9,12
9,22
9,32
9,42
9,52
9,62
9,72
9,82
9,92
10,02
10,12
10,22
10,32
10,42
10,52
10,62
10,72
10,82
10,92
11,02
11,12
11,22
11,32
11,42
11,52
11,62
11,72
11,82
11,92
12,02
12,12
12.22
12,32
12,42
12,52
12,62
12,72
12,82
12,92
13,02
13,12
13,29
13,46
13,63
13,80
13,97
14,14
14,31
14,48
14,65
14,82
14,99
15,16

5.326.—
5 .4 6 7 .5 .6 1 0 .5 .7 5 4 .5.900.6 .0 4 8 .6 .1 9 8 ,6 .3 4 9 .6 .5 0 2 .6 .6 5 8 .6 .8 1 4 ,6 .9 7 3 .7 .1 3 4 ,7 .2 9 6 .7 .4 6 8 .7 .64 2 .7 .81 9 .7.99 7 .8.17 7 .8.329.8.543.8.730.8.918.9.108.9.300.9.494.9.691.9.889.10.089.10.291.10.495,10.702,10.910,11.120,11.332,11.546,11.763,11.981.12.201.12.423.12.647,12.874,13.102.13.332,13.564.13.798,14.035.14.273,14.513.14.755,14.999.25.246.15.494,15.744,16.081,16.421.16.765.17.112.17.462.17.816.18.174,18.534.18.898.
19.266.19.637.
20.011.

T

I. - ST. 8

5.326,—
5.467,—
5.610.—
5.754.—
5.900.—
6.048,—
6.198,—
6.349,—
6.502,—
6.658,—
6.814,—
6.973,—
7.134,—
7.296 —
7.468.—
7.642,—
7.819,—
7.997,—
8.177,—
8.329,—
8.543,—
8.730,—
8.918,—
9.108,—
9.300,—
9.494__ _
9.691 .—
9.889.—
10.089.—
10.291,—
10.495,—
10.702,—
10.910,—
11.120.—
11.332,—
11.546,—
11.763,—
11.981,—
12.201,12.423,—
12.647,—
12.874,—
13.102.—
13.332.—
13.564,—
13.798,—
14.035,—
14.273,—
14.513,—
14.755.—
14.999.—
25.246.—
15.494.—
15.744,—
16.081,—
16.421,—
■16.765,—
17.112,—
17.462,—
17.816,—
18.174,—
18.534,—
18,898,—
19.266,—
19.637,—
20.011.—
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133.000
134.000
135.000
136.000
137.000
138.000
139.000
140.000
141.000
142.000
143.000
144.000
145.000
-146.000
147.000
148.000
149.000
150.000
151.000
152.000
153.000
154.000
155.000
156.000
157.000
158.000
159.000
160.000
161.000
162.000
163.000
164.000
165.000
166.000

15,33
15,50
15,67
15,84
16,01
16,18
16,35
16,52
16,69
16,86
17,03
17,20
17,37
17,54
17,71
17,88
18,05
18,22
18,39
18,56
18,73
18,90
19,07
19,24
19,41
19,58
19,75
19,92
20,09
20,26
20,43
20,60
20,77
21,94

20.389,—
20.770,—
21.154,—
21.542,—
21.934,—
22.328,—
22.526,—
23.128,—
23.533,—
23.941.—•
24.353,—
24.768,—
25.186,—
25.608,—
26.034,—
26.462,—
26.994,—
27.330,—
27.769,—
28.211,—
28.657.—
29.106,—
29.558,—
30.014.—
30.474.—
30.936,—
31.402,—
31.872,—
32.345,—
32.821,—
33.097,—
33.784,—
34.270.—
34.760,—

167.000
168.000
169.000
170.000
171.000
172.000
173.000
174.000
175.000
176.000
177.000
178.000
179.000
180.000
181.000
182.000
183.000
184.000
185.000
186.000
187.000
188.000
189.000
190.000
191.000
192.000
193.000
194.000
195.000
196.000
197.000
198.000
199.000

21,11
21,28
21,45
21,62
21,79
21,96
22,13
22,30
22,47
22,64
22,81
22,98
23,15
23,32
23,49
23,66
23,83
24,—
24,17
24,34
24,51
24,68
24,85
25,02
25,19
25,36
25,53
25,70
25,87
26,04
26,21
26,38
26,55

200.000

2 7 __

35.254.—
35.750,—
36.250,—
36.754,—
37.261,—
37.771,—
38.285,—
38.802,—
39.322,—
39.846.—
40.374.—
40.904.—
41.438.—
41.976.—
42.517.—
43.061.—
43.609.—
44.160.—
44.714.-1
45.272,—
45.834,—
16.398.—
46.966.—
47.538.—
48.113.—
48.691.—
49.273,—
49.858,—
50.446.—
51.038.—
51.634.—
52.232,—
52.834,—
54.000.—

Do 600.000.— dinarjev osnove se davčna stopnja
zviša za vsakih začetih dinarjev 10.000.— za pol % . Od
600.000.— dinarjev osnove dalje se za vsakih začetih
dinarjev 100.000.— zviša davčna stopnja za 1,5 % , vendar največ do 80 °/o.
Davčnemu zavezancu, Id ima mešane dohodke (od
poklica in od premoženja), se obračuna davek na način, ki je predpisan za obdavčitev mešanih dohodkov
za obrtniška gospodarstva.
1. Postreščki, žagarji na roko, ulični prodajalci ča
sopisov, snažilci obutve in podobni ročni delavci plačaio dohodnino v sledečih zneskih :
a) v mestih do 5.000 prebivalcev 200.— din na leto,
b ) v mestih nad 5.000 prebivalcev 300.— din na leto
2. dobitniki stav na dirkah, športnih in drugih prireditvah po stopnji 10 % ,
3. potujoča zabavišča 3 % od prometa in
4. vsi drugi potujoči obrati v stalnem etnem znesku din 400.— .
V.

Za obračun avanje dohodnine
predpisuje tale davčna lestvica:
1.000
2.000
3.000
4.000

5,—
5,12
5,24
5,36

50,—
102,—
157,—
214,—

5.000
6.000
7.000
8.000

od premoženja se
5,48
5,60
5,72
5,84

274,—
336,—
400,—
467,—

9.000
10.000
11.000

12.000
13.OC0
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
64.000
65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000

5,96
6,08
6,20
6,32
6,44
6,56
6,68
6,80
6,92
7,04
7,16
7,28
7,40
7,52
7,64
7,76
7,88
8,—
8,12
8,24
8,36
8,48
8,60
8,72
8,84
8,96
9,08
9,20
9,32
9,44
9,56
9,68
9,80
9,92
10,04
10,16
10,28
10,40
10,52
10,64
10,76
10,88
l i 
l i , 12
11,24
11,36
11,48
11,60
11,72
11,84
11,96
12,08
12,28
12,48
12.68
12,88

13,08
13,28
13,48
13,68
13,88
14,08
14,28
14,48
14,68
14,88

536,—
608.—
682,—
758,—
837,—
918,—
1.002,—
1.088.—
1.176,—
1.267,—
1.360.—
1.456,—
1.554.—
1.654,—
1.757,—
1.862,—
1.970,—
2.080 —
2.192,—
2.307.—
2.424.—
2.544,—
2.666.—
2.790,—
2.917,—
3.046,—
3.178,—
3.312.—
3.448,—
3.587.—
3.727.—
3.872,—
4.018,—
4.166,—
4.317,—
4.470.—
4.626,—
4.784,—
4.944.—
5.097.—
5.272.—
5.440.—
5.610,—
5.782.—
5.957.—
6.134,—
6.314.—
6.496.—
6.680.—
6.867.—
7.056.—
7.248.—
7.491,—
7.738.—
7.987.—
8.243.—
8.502,—
8.765.—
9.032,—
9.302,—
9.577,—
9.856,—
10.139,—
10.426,—
10.716,—
11.011,—

75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
99.000
100.000

101.000
102.000

103.000
104.000
105.000
106.000
107.000
108.000
109.000
110.000
111.000
112.000
113.000
114.000
115.000
116.000
117.000
118.000
119.000
120.000

121.000
122.000
123.000
124.000
125.000
126.000
127.000
128.000
129.000
130.000
131.000
132.000
133.000
134.000
135.000
136.000
137.000
138.000
139.000
140.000

15,08
15,28
15,48
15,68
15,88
16,08
16,28
16,48
16,68
16,88
17,08
17,28
17,48
17,68
17,88
18,08
18,28
18,48
18,68
18,88
19,08
19,28
19,48
19,68
19,88
20,08
20,33
20,58
20,83
21,08
21.33
21,58
21,83
22,08
22,33
22,58
22,83
23,08
23,33
23,58
23,83
24,08
24,33
24,58
24,83
25,08
25,33
25,58
25,83
26,08
26,33
26,58
26,83
27,08
27,33
27,58
27,83
28,08
28,33
28,58
28,83
29,08
29,33
29,58
29,83
30,08

11.310.—
11.613,—
11.920,—
12.230,—
12.545.—
12.864.—
13.187,—
13.514,—
13.678,—
14.179.—
14.518.—
14.861.—
15.208,—
15.558.—
15.913,—
16.272.—
16.635.—
17.002,—
17.372.—
17.747,—
18.126,—
18.509,—
18.896,—
19.286,—
19.681,—
20.070.—
20.533.—
20.992 —
21.455,—
21.923,—
22.396,—
22.875,—
23.358.—
23.846.—
24.340,—
24.838,—
25.341,—
25.850,—
26.363,—
26.881,—
27.404,—
27.933,—
28.466.—
29.044,—
29.548.—
30.096.—
30.649,—
31.208,—
31.771.—
32.339,—
32.912,—
33.491.—
34.074,—
34.662,—
35.256,—
35.854,—
36.457,—
37.066,—
37.679,—
38.297,—
38.920,—
39.549.—
40.182,—
40.820,—
41.464.—
42.112,—
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141.000
L42.000
143.000
144.000
145.000
146.000
147.0110
148.000
149.000
150:000
151.000
152.000
153.000
154.000
155.000
156.000
157.000
158.000
159.000
160.000
161.000
162.000
163.000
164.000
165.000
166.000
167.000
168.000
169.000
170.000
171.000
172.000
173.000
174.000
175.000
176.000
177.000
178.000
179.000
180.000

30,33
30,58
30.83
31,08
31,33
31,58
IM S
32;08
32,33
32.58
32,83
33,08
33,33
33,58
33,83
34.08
34,33
34,58
34,83
35,08
35,33
35,58
35,83
36,08
36,33
36,58
36,83
37,08
37,33
37,58
37,83
38,08
38,33
38,58
38,83
39,08
39,33
39,58
39,83
40,08

42.76!>.—
43.424,—
44.087.—
44.755,—
45.428,—
46.1Û7.—
46.790.—
47.478,—
48.172.—
48.870,—
49.573,—
50.282.—
50.995.—
51.713,—
52.4.36,53.165.—
53.898.—
54.636.—
55.380.—
56.128.—
56.881.—
57.640.—
58.403.—
59.171.—
59.944.—
60.723.—
61.506.—
62.294.—
63.088,- 63.886,—
64.689,—
65.498.—
66.311,—
67.129,—
67.952,—
68.781,—
69.614,—
70.452.—
71.296.—
72.144.—

Nad 400.000 .—
400.000,-

Ì81.00Ó
182.000
183.000
184.000
185.000
186.000
187.000
188.000
189.000
190.000
191.000
192.000
193.000
194.000
195.000
196.000
19-. 000
198.000
199.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
3ÖO.0ÖÖ
310.000
320.000
330.000
340.000
350.000
360.000
370.000
380.000
390.000
400.000

40,33
40,58
40,83
41,08
41,33
41,58
41,83
42,08
42,33
42,58
4 l8 3
43,08
43,33
43,58
43,83
44,08
44,33
11,58
44,83
4 5 ,45,75
46,50
47,25
48.—
48,75
49,50
50,25
5 1 ,51,75
52,50
53,25
54,—
54,75
55,50
56,25
57,—
57,75
58,50
59,25
60,—

240.000 .— plus 90 %

72.997.—
73.856.—
74.719.—
75.587.—
76.460.—
77.339.—
78.222.—
79.110,—
80.Ö04.—
80.902,—
8l;00Š.==
82.714,—
83.627,—
84.545.—
85.468,—
86.397,—
87.330.—
Š8.278.—
89.212.—
90.000.—
96.075.—
102.300.—
108.675.—
—
115.200.—
121.875.—
128.700.—
135.675,—
152.800,—
150.075.—
157.500.—
161075,—
172.800.180.675.—
188.700.—
196.875,—
205.200.—
213.675.—
222.300.—
231.075,—
240.000,—
osnove nad

liko p ri davčni osnovi, zaradi katere iti àe nioraìa ìipèrabiti višja davčna stopnja.
V III .
Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem listu.
Davek po teh stopnjah se odmeri za leto 1951.
K oper, dne 25. aprila 1952
Tajnik :
Predsednik :
Fabio Valentič 1. ï .

J u lij Beltram 1. r.

38
ZA Č A SN A T A R IF A P R O M E T N E G A D A V K A
Splošna p rip o m b a : Stopnja prometnega davka po
tej začasni tarifi je vsebovana že v stopnji akum ulacije.
D E I, A — P R O D U K T I
j? r ë d iü e t

Tar. št.

1

Panoga 116 — Produkcija, oplemenjevanjè
in predelava nekovinskih rud
Sol morska
a) — jedilna p ri p rodaji v F L R J
650.—
b ) — jedilna p ri prodaji v STO
20.300.—
c) — industrijska, p ri p rodaji v F L R J 3.350.—
d ) — za živino, p ri prodaji v F L R J
5.600.—
Pripom ba :
1. Davčna osnova je 1 tona
2. Davčni zavezanec je produkcijsko podjetje
Panoga 120 — Kem ična industrija
à)
b)
c)
d)

m ilo za pranje
m ilo toaletno
m ilo brivsko
kristalna soda

1. Osnove za obračunavanje dohodnine po prvem
poglavju do 100.000.— dinarjev se zaokrožijo na celih
tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500.—
dinarjev zakrožijo navzdol, zneski nad 500.— dinarjev
pa navzgor.
Osnove nad 100.000.— dinarjev se zaokrožijo na
celih 5.000.— 1 dinarjev, in sicer se zneski do 2.500.—
dinarjev zaokrožijo navzdol, nad 2.500.— dinarjev pa
navzgor.
2. Osnove za obračunavanje dohodnine po I I I . , IV .
in V. poglavju do 200.000.— dinarjev se zaokrožijo na
celih tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500.—
dinarjev zaokrožijo navzdol, zneski nad 500.— dinarjev
pa navzgor. Osnove nad 200.000.— dinarjev pa se za
okrožijo na celih desettisoč dinarjev, in sicer se zneski
do 5.000.— dinarjev zaokrožijo navzdol, zneski nad
5.000.— dinarjev pa navzgor.
V II.
Davek po višji stopnji ne sme b iti večji kakor da
vek po n a jb liž ji n iž ji davčni stopnji, povečan za raz-

23.40
226.70
125.40
20.60

P ripom ba:
1. Davčna osnova je 1 kilogram
2. Davčni zavezanec je produkcijsko podjetje
Panoga 127 — Prehranbena industrija
izdelovanje likerjev

V I.

Stopnja

125.—

P ripom ba :
1. Davčna osnova je 1 h i stopnja alkohola
2. Davčni zavezanec je produkcijsko podjetje
Navadna naravna vina iz grozdja, prošek in m uškat:
a) navadna konzum na vina v sodih
in steklenicah
b ) sortna vina v steklenicah
c) prošek in muškat

30.—
35.—
40.—

Pripom ba :
1. Davčna osnova je 1 liter
2. V eljajo pripom be pod 2. in naslednje
k tar. št. 6
Fina vina, um etna vina in šampanjec
a) naravna fina vina, razen prošeka
in muškata
b ) umetna tin a
c) medicinska vina
d) šampanjec
P ripom ba :
1. Davčna osnova je 1 liter

35.—
35.—
15.—
120.—
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Itram l . r .

lV K A

davka po
im ulacije.

Stopnja

ë
rud
650.—
20.300.—
J 3.350.—
5.600.—

podjetje

23.40
226.70
125.40
20.60

podjetje

125.—
hola
podjetje
in muškat :
30.—
35.—
40.—

Inj e

35.—
35.—
15.—

120 .—

sicer v količinah, k i so določene v 3.
točki te pripom be.
Lastnik žganjarskega kotla, k i kuha
žganje za druge proti plačilu v naravi
(m e rica), im a pravico obdržati od žga
n ja , k i ga dobi kot merico, in od žga
n ja , k i ga skuha sam iz lastnih surovin,
za neobdavčeno domačo porabo tisto
količino žganja, do katerega bi im el
pravico, če b i vse to žganje skuhal iz
lastnih surovin.
Od vina in žganja, k i sta dovoljena za
neobdavčeno domačo porabo, se ne
plača davek n iti tedaj, če se to vino
a li žganje da v prom et.
Svet za finance Istrskega okrožnega
ljudskega odbora predpiše v sporazu
m u s Svetom za blagovni promet vsako
leto z odredbo količine vina in žganja,
k i se smejo porabiti doma brez plačila
davka, in sicer v m ejah zgoraj nave
denih k o ličin , upoštevajoč p ri tem p o 
sebne pogoje in domače navade v p o 
sameznih k ra jih .

2. Od m aterijala iz katerega se izdelujejo
umetna vina (sladkor, špirit, vina in
d r.), mora b iti plačan davek po zadev
n ih tarifn ih številkah poleg davka po
tej tarifni številki. Izjem om a lahko G o
spodarski svet okrajnega ljudskega od
bora za vino, namenjeno za predelavo,
davek zniža.

■rala tìpó-

6

Naravno žganje

80.—

Pripom ba :
1. Davčna osnova je 1 hektolitrska stop
n ja alkohola. Če se moč žganja ne da
ugotoviti z alkoholom etrom , se šteje,
da im a slabo žganje 25 °/o, močno žga
nje pa 40 % alkohola.
2. Za davčnega zavezanca se šteje p rod u
cent vina in žganja, ne glede na to, ali
pridobiva vino oziroma žganje iz suro
vin, k i jih je sam p ridelal, ali pa iz
k u p lje n ih ali na kakršenkoli drug n a 
čin nabavljenih surovin, in ne glede na
to, kom u in na kakšni podlagi dobav
lja vino oziroma žganje.
Izjem om a plačajo javna odkupna p o d 
je tja oziroma specializirana javna p od 
jetja za promet z alkoh olnim i p ija čam i
samo davek od tistega vina in žganja,
k i ga o dkupijo od producentov.

4. Producenti vina in žganja, k i p rid o b i
vajo vino in žganje deloma iz lastnih
surovin, deloma pa iz surovin, k i jih
nabavijo, se štejejo za producente vina
in žganja iz lastnih surovin, tisti, k i
pridobivajo vino in žganje samlo iz na
bavljenih surovin, pa m orajo plačati
davek od celotne pridobljene količine.

3. Za neobdavčeno domačo porabo se do
voli producentu letno 200 1 vina na vsa
kega družinskega člana, k i je star nad
16 let, oziroma do 5 1 žganja na vsa
kega družinskega člana, k i je star nad
16. let.
Člani km ečkih delovnih zadrug, k i
pridelajo vino ali žganje od plodov z
ohišja, vendar pa ga ne pridelajo to
lik o , kot jim ga je po prejšnjem od
stavku dovoljenega za domačo porabo,
ne plačajo davka od tistega dela vina
in žganja, k i ga dobijo od kmečke de
lovne zadruge, k i pom eni razliko med
količino, k i so jo p ridelali z ohišja in
količino, do katere im ajo pravico glede
na število družinskih članov. Če je
količina vina oziroma žganja z ohišja
enaka ali večja od količine, do katere
im ajo pravico po prejšnjem odstavku,
plačajo davek od vsega vina in žganja,
k i ga dobijo od zadruge.
Kmečke delovne zadruge smejo obdr
žati brez p lačila davka določeno k o li
čino vina in žganja za potrebe svojih
članov p ri obdelovanju zadružnega
zemljišča ter za prireditve in proslave.
Ta količina znaša 5 % celotne količine
vina in žganja, k i se razdeli zad ružni
kom za domačo porabo. Če porabijo
zadruge te količine v druge namene
ali pa jih dajo v prom et, m orajo p la 
čati davek.
Č lani vinogradniških produkcijskih za
drug lahko dobijo vino in žganje za
domačo porabo samo od zadruge, in

5. Od vina, k i po svojih lastnostih in se
stavinah ne ustreza predpisom o vinu
in n i prim erno za potrošnjo (h ib rid n o ,
industrijsko, b o ln o ), se ne plača dadavek, če se dejansko ne porabi v ta
nam en.
6. Če se vino, od katerega je b il plačan
prom etni davek, pokvari v prom etu,
tako da n i več prim erno za potrošnjo
in se zato porabi za destilacijo, se p la 
čani davek od vina prizna in obračuna
p ri p lačilu davka od destilata (ž g a n ja ),
k i se dobi iz takega vina.
7

Sadna vina

6.—

Pripom ba :
Davčna osnova je 1 liter
8

P rodukti od k lan ja živine
P ripom ba :
1. Davčna osnova je vrednost žive živine
na dan zakola.
2. Davčni zavezanec je lastnik živine, k i
se zakolje, izvzemši fizične osebe in
kmečke delovne zadruge, kadar ko lje 
jo živino zase oziroma za svoje člane.
3. Po tej tarifni številki se plača davek
tudi ob zakolu perutnine.
4. Davek po tej tarifni številki se plača
ob zakolu.

3%
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10 %

priglasiti prireditve in n jih čas, prav tako pa tud i vsako
spremembo časa prireditev.

15 %

6. P rireditelj mora na vstopnicah označiti datum
prireditve, če pa daje dnevno več predstav, pa tudi
zaporedno številko prireditve tega dne.

ZA S E B N A O B R T
9

Vsi obrtni izd elki, razen zgoraj om enjenih
Izjem om a: lik e rji, brandy (C ognac), rum ,
arak, m astika, gin, votka, whisky in d ru
ga um etna žganja

7. Z vsake vstopnice mora prireditelj odtrgati k u 
pon pred vstopom obiskovalca na mesto, kjer je p r i
reditev; ozirom a, če je prireditev na odprtem prostoru,
takoj ob izd a ji vstopnice. Če vstopnica nim a kupona,
se odtrga njen del (ogel).

Pripom ba :
1. Davčna osnova je producentova pro
dajna cena.
Del B — ST O R IT V E
Tar. št. 1 — Za vse kinematografske predstave, ne
glede na to, kdo jih prireja, in za vsa fizkulturna tek
m ovanja, na katera je dovoljen pristop proti p lačilu
vstopnine, se plača:
1. za kinematografske prireditve:
a) davek
b ) prispevek za Rdeči križ
2. za fizkulturne priredbe — davek

17 %
3%
10 %

Pripom ba :
1. Davčna osnova je celotna vstopnina, to je cena
vstopnice, v kateri je vsebovan davek po tej tarifni
številki.
Prepovedano je pobirati vstopnino na kakršen koli
drug način, razen na način, k i je predpisan v prejšnjem
odstavku te pripom be.
2. Davek plača prireditelj tako, da uporabi vstop
nice uradne izdaje.
Vstopnice uradne izdaje se m orajo naročiti p ri f i 
nančnem organu okrajnega (mestnega) ljudskega od
bora, v katerega obm očju je prireditev.
Če finančni organ nim a zahtevanih vstopnic in tudi
ne vslopnic različne cene (vstopnine), k i se dajo kom 
binirati tako, da lahko nadomestijo zahtevane vstop
nice, mora izdati prireditelju potrdilo, na podlagi k a 
terega si lahko ta preskrbi vstopnice p ri drugem finanč
nem organu izven kraja, v katerem je prireditev; f i
nančni organ, k i izdaja vstopnice, mora obdržati potr
dilo in obvestiti organ, k i je izd al to potrdilo, o p rodaji
vstopnic.
Kinematografska podjetja smejo naročati vstopnice
samo na podlagi svoje naročilne knjige, k i jo mora po
trd iti finančni organ pristojnega okrajnega ljudskega
odbora. To knjigo mora im eti podjetje vselej p ri sebi
in jo na zahtevo dati poobl iščenemu finančnem u usluž
bencu na vpogled.
3. Samo v prim eru, če za določeno ceno (vstop
nin o ) ni ustrezajočih vstopnic uradne izdaje in se tudi
ne da up orabiti namesto ene več vstopnic, dovoli p r i
stojni finančni organ prireditelju uporabo drugih
vstopnic.
Izjem om a lahko dovoli finančni organ Istrskega
okrožnega ljudskega odbora uporabo drugih vstopnic,
čeprav obstojajo vstopnice uradne izdaje. Od teh vstop
nic pa se mora najprej plačati davek po tej tarifni šte
v ilk i p ri pristojnem finančnem organu, k i take vstop
nice žigosa.
4. Nabava vstopnic na kak drug način, mimo na
činov, ki so pojasnjeni v prejšnjih pripombah, ni do
voljena.
5. Stalni prireditelj mora finančnem u organu p r i
stojnega okrajnega (mestnega) ljudskega odbora v kra 
ju prireditve vsaj pet dni pred začetkom svojega dela

8. Obiskovalci morajo h ran iti vstopnico do konca
predstave in jo na zahtevo kontrolnega uslužbenca p o 
kazati.
9. Prireditelj in obiskovalci m orajo pooblaščenim
finančnim uslužbencem omogočiti opravljanje službe,
kadar ti kontrolirajo plačilo davka in uporabo pred
pisov te tarifne številke. F inančni uslužbenec mora im eti
za vsak posamezen prim er kontrole pooblastilo pristoj
nega finančnega organa. K ontrolni uslužbenec mora po
opravljeni kontroli zapisati v kontrolno knjigo ugotov
ljeno stanje, poleg tega pa o rezultatu kontrole obvestiti
tisti finančni organ, po čigar odredbi je opravil kontrolo.
10. Noben obiskovalec, razen oseb, k i so naštete
v prejšnji p rip om b i, in razen uslužbencev n otranjih za
dev, k i so posebej določeni za to, da vzdržujejo red na
prireditvi, ne sme brez predpisane vstopnice prisostvo
vati prireditvi, na katero je pristop dovoljen samo proti
vstopnini.
Izjem om a smejo prisostvovati prireditvam brez
predpisane vstopnice uradne izdaje borci JL A , kadar
pod vodstvom svojih voditeljev pridejo na kinem ato
grafsko predstavo ali fizkulturno prireditev.
Za obisk om enjenih prireditev morajo im eti pis
meno dovoljenje, k i jim ga po poprejšnjem sporazumu
s p rireditelji da bataljonsko ali višje poveljstvo JL A .
Tako potrdilo se izroči prireditelju kot dokaz, da so
borci JL A prišli na prireditev brez vstopnic.
11. Stalni p rire d ite lji m orajo voditi o k u p lje n ih in
prodanih vstopnicah uradne izdaje evidenco, iz katere
je razvidno tole :
a)
nabavljene vstopnice, b ) dnevna prodaja in c)
zaloga.
Ti podatki m orajo b iti izkazani za vsako vrsto sto
ritev posebej.
12. P rireditelj, k i je k u p il vstopnice uradne izdaje
ali plačal davek ob žigosanju vstopnice zasebne izdaje,
im a pravico do povrnitve plačanega davka za tiste vstop
nice, k i jih n i razprodal. Davek se ne more vrniti za
vstopnice, s katerih so odtrgani kuponi ali so vstopnice
iztrgane iz bloka.
Odločbo o povrnitvi davka izda tisti organ, p ri k a 
terem so bile vstopnice kupljene oziroma žigosane, in
jo , če gre za vstopnice uradne izdaje, takoj izvrši. O d 
ločbe o povrnitvi davka za nerazprodane vstopnice za
sebne izdaje pa finančni organ ne izvrši, dokler je ne
potrdi višji finančni organ. V išji finančni organ ugotovi
n ajp re j, ali je odločba o povrnitvi davka prav ilna; ko
postane ta odločba izvršna, u n iči vse vstopnice zasebne
izdaje, za katere se vrača davek.
Spise, po katerih je b il vrnjen davek za načete
bloke vstopnic uradne izdaje, pošlje pristojni organ, ki
je davek vrnil, skupaj z načetim i b lo ki vstopnic finanč
nemu organu pri Istrskem okrožnem ljudskem odboru,
in sicer v petih dneh po preteku vsakega meseca. F in an 
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čni organ Istrskega okrožnega ljudskega odbora se n a j
prej prepriča, ali je b il davek pravilno vrnjen; če nim a
svojih pripom b, uniči nato kom isijsko vse bloke vstop
nic, za katere je b il vrnjen davek. V tem prim eru se
prireditelju ne vrne znesek, k i ga je plačal za sam n a 
tisk vstopnic.
13. Davka po tej tarifni številki so oproščene:
a) kinematografske predstave, na katerih se pred
vajajo dijakom znanstveni in vzgojni film i, in kinem a
tografske predstave, na katerih se predvajajo znanstve
n i film i s predavanjem ;
b ) centralna kinoteka glede svojih kinem atograf
skih predstav in predavanj ;
c) fizkulturne prireditve, k i jih p rirejajo med seboj
sindikalne podružnice posameznih delovnih kolektivov
proti vstopnini, k i je nam enjena za kritje stroškov p r i
reditve ali v korist ta k ih sin d ikaln ih podružnic.
14. Izvršni odbor Istrskega okrožnega ljudskega od
bora im a pravico, da lahko odstopi prom etni davek od
fizk ulturnih prireditev po odbitku m an ip ulativn ih stro
škov fizkultiirnim organizacijam.
Prom etni davek od fizk u ltu rn ih prireditev se bo
pobiral od 1. ju n ija 1952.

so naštete
tranjih zaejo red na
prisostvosamo proti

Tar. št. 2 —• Od zavarovalnih in pozavaro
valnih prem ij se plača davek, k i znaša od skup
nega zneska inkasiranih p re m ij

vam brez
LA, kadar
kinemato-

Davek po tej tarifni številki se ne plača od pre
m ij življenjskega zavarovanja in ne od pozavarovalnih
p re m ij, prejetih iz tujine.

im eti pissporazumu
jstvo JL A .
kaz, da so
ip lje n ih in
, iz katere

nad
99

o vrsto sto-

99

99

99

: za načete
11 organ, k i
paie finančem odboru,
seca. F in a n 

3. Davčna obveznost in dolžnost, plačati davek, n a 
stane v trenutku prejem a najem nine.
4. P ri najem u zgradb se plača davek z uporabo
davčnega p a p irja, t. j. predpisane ustrezne priznanice
uradne izdaje. Če se priznanica glasi na vsoto, k i je
večja od 3000 dinarjev, je treba od presežka najem nine
nad 3000 dinarjev doplačati 3 % davek, v davčnih znam 
kah . Znam ke se p rile p ijo na še ne uničeni obrazec p r i
znanice uradne izdaje in u n ičijo tako, da se napiše ta
ksa čez nalepljene znamke.
P ri najem u drugih neprem ičnin in vseh pravic na
neprem ičninah se plača davek v davčnih znam kah.
Znam ke se p rile p ijo na navaden p a p ir oziroma na n a 
jem no pogodbo, potem pa se un ičijo s tem, da se n a 
piše besedilo priznanice čez znam ke, tako da je n a p i
sano »Priznanica« nad znam kam i, besedilo priznanice
pa se začne na čistem p a p irju in nad alju je čez nalep.
ljene znamke.
5. Glede izdelave, prodaje in zamenjave davčnih
znam k in davčnih vrednostnih papirjev iz te tarifne
številke veljajo predpisi o izdelavi, p ro d a ji in zame
njavi taksnih vrednotnic.

6. N ajem odajalec mora vsak prejem najem nine po
trd iti s pismeno priznanico takoj ko prejm e najem nino,
in naje m n iku izdati priznanico. Priznanica o prejeti n a 
je m n in i mora vsebovati znesek najem nine, čas, na k a 
terega se prejeta najem nina nanaša, najeto dobrino,
l.
p ri najem u zgradb ali delov zgradb (stanovanj,
datum izdaje in podpis tistega, k i je priznanico izdal.
lokalov itd .), če znaša najem nina:
Če najem odajalec oziroma oseba, k i jo je ta p o 

■99

;an, pri kaigosane, in
izvrši. Oditopnice zaokler je ne
gan ugotovi
ravilna ; ko
lice zasebne

2. Davčni zavezanec je najemodajalec.

Tar. št. 3 — P ri najem u (za k u p u ) neprem ičnin in
pravic, na neprem ičninah se plača davek od najem nine
(za k u p n in e ), in sicer:

idaja in c)

idne izdaje
bne izdaje,
tiste vstope vrniti za
o vstopnice

4%

Pripom ba :

obutve, najem pohištva in po do bno), tedaj se od n a 
jem nine za sobo plača davek po tej tarifni številki, od
plačila za druge storitve pa po tarifni številki 8 tega
tarifnega dela. V nasprotnem prim eru, t. j. tedaj, če
sta najem nina za neprem ičnino (sobo) in plačilo za
storitev dogovorjena v enem samem znesku, se plača
davek po tej tarifni številki.

200
400
600
800
1.000
1.500
2.000
3.000

do
„
„
„
„

„
„
„
„

200 din
400 „
600 „
800 „
1.000 „
1.500 „
2.000 „
3.000 „

3 din
6 „
10
15 „
20 „
30 „
40 „
60 „
3%

„

oblastil, ne dobi najem nine neposredno iz rok n aje m 
nika, am pak miu jo ta pošilja po pošti, vplačuje na n je 
gov tekoči račun ali pa polaga p ri sodišču v depozit,
mora najem odajalec (ozirom a tisti, k i prejem a n aje m 
nino po njegovem pooblastilu) izdati in poslati n aje m 
n ik u predpisano priznanico v petih dneh po prejemu
najem nine.

7. Najem odajalcem , k i so v najem nem razm erju z
več kot 20 n aje m n iki v istem kraju ali na območju
istega okrajnega ljudskega odbora, in pa tistim , k i
2.
P ri najem u drugih neprem ičnin in pravic
prejem ajo najem nino na svoj tekoči račun p ri Istrski
na neprem ičninah od zneska ali vrednosti n a 
b an ki, lahko finančni organ pristojnega okrajnega
jem nine
2%
ljudskega odbora dovoli, da plačujejo ta davek po
Pripom ba :
seznamu v gotovini. Seznam se predloži v dveh izvodih.
1.
Davčna osnova je tisti znesek najem nine, k i se
Plačilo davka se potrdi na obeh izvodih, od katerih se
dejansko prejme oziroma potrdi z eno priznanico, ne
eden vrne p lačn ik u.
glede na to, za kateri čas se plača najem nina. V davčno
8. N aje m n ik m ora priznanice o plačani naje m n ini
osnovo se vračuna tudi vrednost vseh postranskih da
h ran iti leto dni potem , ko so bile izdane, in jih na za
jatev, storitev in bremen, k i jih naje m n ik prevzame
htevo javnega organa pokazati. N ajem odajalec m(ora
nase, prav tako pa tudi davek po tej tarifni številki.
talone
izdanih priznanic o najem u zgradb ali n jiho v ih
Če se najem nina ne plača samo v gotovini, am pak oprav
delov h ran iti pet let.
lja najemjnik še kakšne storitve, ali če obstoji n aje m 
nina samo iz ta k ih storitev, se plača davek tu d i od de
9. Če kom unalna in gradbena podjetja gradijo de
narne vrednosti teh storitev na enak način in ob istem
lavska stanovanja, da b i preskrbela stanovanja delav
času, kakor da b i bila najem nina plačana v gotovini.
cem, k i so zaposleni na n jih o v ih deloviščih, ne plačajo
Če se p ri najem u sob pogodi posebej plačilo za oprav
davka po tej tarifni številki od najem nine, k i jo p o b i
ljan je raznih drugih storitev (za pranje perila, snaženje
rajo od delavcev.
99
99
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10.
Za podnajem nino ne veljajo predpisi te tarifneposojila; če pa je bilo na ta način plačanega več davka,
številke in se tudi ne plačuje davek od nje.
nim a zavezanec pravice do povračila presežka.
Tar. št. 4 — Za m enična posojila se plača davek
po m enični vrednosti, in sicer:
do

1.000 99
2.000 99
3.000 99
5.000 99
7.500 99
10.000 99
15.000 99
20.000 99
30.000 99
50.000 99
75.000 99
100.000 99
150.000 99
200.000 99
300.000 99
500.000 99
750.000 99
1,000.000 99
1,500.000 99
od vsakih n a d a ljn jih

nad
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

1.000 d in
2.000 99
3.000 99
5.000 99
7.500 99
10.000 99
15.000 99
20.000 99
30.000 99
50.000 99
75.000 99
100.000 99
150.000 99
200.000 99
300.000 99
500.000 99
750.000 99
1,000.000 99
1,500.000 99
2,000.000 99
začetih 1.000 d in

2 d in
4 99
6 99
10 99
15 99
20 99
30 99
40 99
50 99
75 99
110 99
150 99
200 99
300 99
400 99
600 99
1.000 99
1.500 99
2.000 99
3.000 99
2 ,,

Pripom ba :
1. Davčna osnova je celoten znesek menične ter
jatve oziroma znesek, katerega terjatev je zavarovana
z menico in v katerem je vsebovan tu d i davek po tej
tarifn i številki.
P ri m enicah, k i se glase na tujo valuto, se plača
davek od njihove menične vrednosti, izražene v d in ar
jih po uradnem tečaju v trenutku, ko nastane davčna
obveznost.
2. Davčni zavezanec je im e tn ik menice, t. j. tista
oseba, k i im a menico v rokah.
3. Davek po tej tarifni številki se plača od vseh
menie, k i so bile izdane na ozem lju Istrskega okrožnega
ljudskega odbora, ne glede na to, ali bodo plačane na
tem ozem lju ali v tu ji državi, kakor tu d i od menic,
k i so bile izdane v tu jin i, če naj se plačajo na našem
ozem lju.
Od m eničnih k o p ij se ne plača davek.
4. Od menic, k i so bile izdane na ozem lju Istr
skega okrožja, se plača davek izključno le z uporabo
predpisane menične golice javne izdaje, in sicer v tre
n u tk u , ko se izdajo. Če se že izdana menica zam enja,
je treba plačati davek tako, da se uporabi nova me
nična golica.
Če se glasi menica na znesek nad 2,000.000 d inar
jev, je treba na menično golico, k i je predpisana za
2,000.000 dinarjev, plačati poprej davek od presežka
nad 2,000.000 dinarjev p ri Istrski ban ki, k i potrdi do
plačilo na m enični golici in navede novo menično vred
nost, za katero velja menična golica po doplačilu davka.
Če n i na razpolago menične golice za ustrezno m e
nično vrednost, je treba up orab iti menično golico za
n ižjo menično vrednost, poprej pa plačati ustrezno raz
lik o davka po predpisih iz prejšnjega odstavka.
5. Če se izda za eno posojilo več menic, tedaj se
števek posameznih znesknv davka po tej tarifni številki,
k i je b il plačan z upe Ho m eničnih golic, ne sme b iti
m anjši od zneska da\..*i, k i ustreza celotnemu znesku

6. Če se podaljša rok posojila ali obnovi kredit, se
ne sme uporabiti ista menica, am pak je treba plačati
davek z uporabo nove menične golice.
7. Če je za kritje kredita izdana blanko menica,
mora m enični posestnik na drugi strani menične golice
navesti številko in datum odločbe o dovolitvi kredita
in višino kredita, k i je krita s to blanko menico. Stara
blanko menica se ne sme up orab iti za novo posojilo.
8. Če je menica izdana in plačljiva v tu jin i, pa se
spravi na ozemlje Istrskega okrožja in da v prom et,
se plača od nje davek v znesku 10 dinarjev, ne glede
na menično vrednost.
Če je menica izdana in plačljiva v tu jin i, pa se na
njej pozneje navede, da je plačljiva v Istrskem okrožju,
ali pa se za zavarovanje, ali plačilo menične terjatve
zahteva intervencija naših javn ih organov, se plača
ustrezni davek po lestvici te tarifne številke, kakor da
je bila menica izdana na našem ozem lju.
Davek v znesku 10 dinarjev za menice iz prvega
odstavka te pripom be se plača v davčnih znam kah, da
vek za menice iz drugega odstavka te pripom be pa se
plača p ri Istrski banki.
Davek od menic iz p re jšnjih odstavkov je treba
plačati najpozneje v tridesetih dneh, ko se tuja menica
spravi na ozemlje Istrskega okrožja. Če pa nastane
okoliščina, zaradi katere je treba plačati davek pred
tem rokom , je treba plačati davek takrat, ko nastane
taka okoliščina (t. j. pri poznejši označbi, da je p la č 
ljiva na ozem lju Istrskega okrožja, ali če se zahteva
intervencija naših javn ih organov za zavarovanje ali
plačilo menične terjatve).
9. Glede izdelave, prodaje in zamenjave m eničnih
golic veljajo ustrezno predpisi o izdelavi, p ro d a ji in
zam enjavi takšnih vrednotnic.
10. Davek po tej tarifni številki se ne plača za
menična posojila javnih uradov in zavodov, gospodar
skih po d je tij lju d sk ih odborov in zadrug in tud i ne
za menična posojila lju d sk ih in družbenih organizacij,
k i so oproščene dohodnine.
11. Za posojila brez meničnega k ritja se plača da
vek po tarifni številki 5 tega dela tarife.
Tar. št. 5 — Od vseh posojil, razen m enič
n ih , se plača davek od celotnega zneska terjatve

0,25%

P ripom ba :
1. Davčna osnova je znesek terjatve, k i vsebuje
tudi davek po tej tarifni številki.
2. Davčni zavezanec je posojilodajalec.
3. Davčna obveznost in dolžnost, plačati davek, n a 
staneta v trenutku, ko se sklene posojilna pogodba.
Ustno posojilno pogodbo mora posojilodajalec p r i
glasiti v petnajstih dneh po sklenitvi tistemu okrajnem u
(m estnem u) ljudskem u odboru, v katerega obm očju im a
svoj sedež.

4. Vsako podaljšanje roka posojila ali obnovitev
posojila je šteti za novo posojilo.
5. Davek po tej tarifni številki se plača v davčnih
znam kah, k i se nalepijo in un ičijo na sami posojilni
pogodbi (upoštevajoč predpise v p rip o m b i k tar. št. 3
tega dela tarife).

6. Davka po tej tarifni številki so oproščene ob
veznice javnih posojil, javn i blagajniški zapisi in boni
ter druge zadolžnice javn ih uradov, jav n ih zavodov in
gospodarskih podjetij lju d sk ih odborov, obveznice za
drug in pa obveznice družbenih organizacij, k i so opro
ščene dohodnine.
7. Od posojil z m eničnim kritjem se plača davek
po tarifni številki 4 tega dela tarife.
Tar. št. 6 — Od plačil za oglase v časnikih,
koledarjih, periodičnih časopisih, urad n ih listih,
knjigah in temu podobne in od oglasov po ra
d iju ali s svetlobnimi projekcijam i v kinem ato
grafih se plača davek

4%

b)
od p lačil za zdravstvene storitve v kopališčih,
letoviščih, dom ovih in okrevališčih.
Del C — Dobrine
Tar. št. 1 — Za prenos lastninske pravice na ne
prem ičninah proti plačilu se plača davek, in sicer od
davčne osnove :
a)
do
100.000 din 1 0 %
b ) nad 100.000 do
200.000 din 1 2 %
c) nad 200.000 do
500.000 din 1 5 %
d ) nad 500.000 do 1,000.000 din 2 0 %
e) nad 1,000.000 do 2,000.000 din 25 %
f) nad 2,000.000
30 %
P ripom ba :

Pripom ba :
1. Za oglase v smislu te tarifne številke se štejejo
vsi zapiski in sporočila z besedo ali sliko, k i im ajo zna
čaj zasebnega obvestila (naznanila zaroke, poroke, smr
ti, prireditve, priporočanje blaga, registracije in bilance
p o d je tij, izgube listin in podobno).

1. Davčna osnova je kupoprodajna cena ali vred
nost pogodbenega p lačila oziroma prometna vrednost
v trenutku, ko nastane davčna obvenost — glede na to,
katera od n jih je večja, davčni zavezanec pa je p roda
jalec oziroma tisti, k i neprem ičnino odtujuje.

2. Davčna osnova za plačilo dđvka po tej tarifni
številki je celotno kosmato plačilo, k i vsebuje tudi da
vek po tej tarifni številki.

2. Od prenosa lastninske pravice na neprem ični
nah, k i so ob cestah z m odernim cestiščem izven naselij,
se plača davek po ustrezni stopnji te tarifne številke,
povečani za 1 (eden).

3. Davčni zavezanec je oseba, k i j i pripada plačilo
za oglas.
Davčni zavezanec, ki ni sicer dolžan voditi k n jig ,
mora voditi posebno evidenco o oglasih, v katero za
pisuje objavljene oglase in prejeta plačila.
4. Davčna obveznost nastane v trenutku prejem a
p lačila za oglas.
5. Davek po tej tarifni številki se plača v petih
dneh po preteku vsakih desetih dni v mesecu.
Tar. št. 7 — Od p lačil za vse druge storitve
zasebnih obrtnikov in oseb, med katere se štejejo
tudi gradbene in prevozne storitve, se plača
davek

5%

Pripom ba :
1. Davčna osnova je celotni znesek p lačila, k i vse
buje tudi davek po tej tarifni številki. V fakturi je
treba izkazati posebej plačilo za opravljeno storitev,
posebej pa vrednost uporabljenega m ateriala, in obra
čunati davek samo od plačila za storitev. V nasprotnem
prim eru je treba obračunati davek od celotnega plačila.
2. Davčni zavezanec je izvršilec storitve oziroma
prejem nik plačila, davčna obveznost pa nastane v tre
n utk u, ko se opravi storitev.
3. Davek je treba plačati v petih dneh po preteku
meseca za vse storitve, k i so bile opravljene v prete
klem mesecu.
4. Za storitve po tej tarifni številki se štejejo raz
novrstne oblike delavnosti, k i jih izvrši kakšen obrtnik
ali kakšna oseba drugemu pod je tju, obrtniku ali osebi
za plačilo.
5. Davek po tej tarifni številki se plača tudi od
p lačila za uporabo prem ičnin, če se od takega plačila
ne plača davek po kateri od p re jšnjih tarifn ih številk
tega dela tarife.

3. davek po višji stgpnji ne sme biti večji od
davka po n a jb liž ji n iž ji stopnji, povečanega za razliko
davčne stopnje, zaradi katere naj b i se uporabila višja
davčna stopnja.

4. Če kdo večkrat v enem letu prenese proti p la 
č ilu na istega p rid o bitelja lastninsko pravico na več
neprem ičninah ali na več delih iste neprem ičnine, plača
davek od celotne vrednosti vseh stvari ali n jih o v ih de
lov, prenesenih v teku enega leta in sicer po stopnji,
k i ustreza celotni vrednosti.
5. Od prenosa lastninske pravice na neprem ičninah
proti p lačilu se ne smejo pobirati nobene druge dav
ščine.
6. Davčna obveznost nastane v trenutku, ko se skle
ne kupna pogodba oziroma pogodba o prenosu last
ninske pravice proti p lačilu oziromia proti storitvi. Če
novi p rido bitelj neprem ičnine lahko zahteva vknjižbo
lastninske pravice na podlagi kakšnega drugega opra
vila, tedaj nastane davčna obveznost v trenutku, ko
postane to pravno opravilo pravnomočno. P ri prenosu
lastninske pravice na neprem ičninah med zasebniki na
stane davčna obveznost v trem itku, ko se davčnemu
zavezancu sporoči, da je pristojni javni organ dovolil
prenos lastninske pravice na neprem ičnini po skle
n je ni pogodbi. Če se sklene pogodba potem,, ko se dobi
dovoljenje, nastane davčna obveznost v trenutku skle
nitve pogodbe.
7. V davčno osnovo se vračuna tudi vrednost vseh
obveznosti (dolgov storitev in p o d .), k i jih prevzame
kupec, in pa vrednost vseh bremen, k i m u om ejujejo
pravico popolnega uživanja (n . pr. pravica užitk a v
korist drugega in p o d .). Izjem om a je treba p ri prenosu
neprem ičnine z obveznostjo dosmrtnega vzdrževanja
vzeti za davčno osnovo prometno vrednost zadevne ne
prem ičnine, ne glede na vrednost vzdrževanja.

8. Če je p ri prenosu lastninske pravice na nepre
m ičn in i po k u p n i pogodbi kupec jav n i urad, javni
gospodarsko podjetje lju d sk ih odborov, zadruga
a)
od storitev, k i jih opravljajo gospodarska p o dzavod,

ali m nožična ljudska organizacija, se šteje prijavljena
jetja lju d sk ih odborov, javni zavodi, zadruge in za
kupna cena za neprem ičnino za točno.
družna podjetja in pa podjetja družbenih organizacij;
6. Davek po tej tarifni številki se ne plača:
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9. Če se kakšna neprem ičnina zam enja za drugo
(zam enjava), se plača davek od prometne vrednosti
vsake neprem ičnine posebej.
10. Davek po tej tarifni številki se plača pri Istrski
banki za račun tistega finančnega organa okrajnega
(mestnega) ljudskega odbora, na katerega območju je
nepremičnina, ki se prenaša.
11. Vsako pogodbo ali drugo pravno opravilo, na
podlagi katerega lahko zahteva prid o bite lj vknjižbo
latninske pravice, mora davčni zavezanec priglasiti p r i
stojnemu finančnem u organu iz prejšnje pripom be v
petnajstih dneh po sklenitvi oziroma po pravom oć
nosti ali izvrsnosti zadevnega pravnega opravila. Če
se vrši prenos po odločbi ali s sodelovanjem javnega
organa (sestavitev pogodbe, potrditev in p o d .), mora
tudi ta podati to priglasitev.
12. Davek po tej tarifni številki je treba plačati v
roku, k i je določen za priglasitev v prejšnji p rip om b i.
Prenos lastninske pravice na neprem ičnini na no
vega pridobitelja se ne sme vpisati v zem ljiško knjigo
brez dokaza, da je plačan davek po tej tarifni številki.
Za dokaz se šteje uradno potrdilo pristojnega finančnega
organa po 11. p rip o m b i te tarifne številke.
13. Kupec jam či solidarno s prodajalcem za plačilo
davka po tej tarifni številki.
14. Če se dokaže z javno listino, da pogodba ozi
roma drugo pravno opravilo o prenosu neprem ičnine ni
bilo izvršeno ali ni bilo izvršeno popolnom a zaradi kake
ovire, k i je nastala neodvisno od volje strank, im a p lač
n ik tega davka pravico do povračila ustreznega dela
plačanega davka.
15. Davek po tej tarifni številki se ne plača:
a) če prenese javni organ pravico uprave nepre
m ičnine ali prenese premoženje proti p lačilu , dalje, če
zadruga oziroma zadružna organizacija ali družbena
organizacija, k i je oproščena dohodnine, prenese p ra 
vico uprave neprem ičnine ali če prenese premoženje
proti plačilu na Istrsko okrožje, zadrugo, zadružno orga
nizacijo ali družbeno organizacijo, k i je prav tako
oproščena dohodnine ;
b ) če se izvrši zamenjava neprem ičnin zaradi aron
dacije (zaradi sestavitve posameznih delov neprem ič
nega prem oženja istega lastnika v celoto) po odredbi
javnega organa za agrarno reformo, kolonizacijo in dr. ;
c) če se zaradi izvedbe javn ih del ali zaradi drugih
javn ih potreb izvrši zamenjava neprem ičnin med gospo
darskim i p od je tji lju d s k ih odborov in javn im i zavodi
ali organi, na eni strani, in med drugim i osebami, na
drugi strani, kakor tudi v prim eru, če se izvrši zame
njava neprem ičnin med zadrugam i, na eni strani, in med
drugim i osebami, na drugi strani. Če dobi v tak ih p r i
m erih ena stranka od druge stranke razliko vrednosti
med zam enianim i neprem ičninam i, mora od te razlike
plačati davek po tej tarifni številki, razen v prim eru, če
je prejem nik razlike oseba, k i je po določbah točke a)
te pripom be oproščena p lačila davka p ri odtujitvi svo
j ih naeprem ičnin ;
d) če se izvrši prenos lastninske pravice na nepre
mičnini na Istrsko okrožje zaradi poravnave obveznosti
(zaradi plačila davka in p o d .);
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Tar. št. 2. — Od prenosa pravice patenta, licence,
vzorca, modela, znamke, stvarne služnosti, pravice
prvenstva, užitka, pravice do rente in pa od prenosa
deleža proti plačilu, se plača davek, in sicer:
1. od prenosa pravice užitka
2. od prenosa patentov in licenc delavcevnameščencev in uslužbencev na Istrsko
okrožje

5%

0,5 %

3. od prenosa drugih pravic in deležev

2%

Pripomba :
1. Davčna osnova je prodajna cena ali vrednost po
godbenega plačila oziroma prometa vrednost v trenut
ku, ko nastane davčna obveznost — glede na to, katera
od njih je večja, davčni zavezanec pa je prodajalec
oziroma tisti, ki odtujuje pravico.
2. Pri prenosu pravice užitka in pravice prvenstva
veljajo ustrezno predpisi pripomb k tarifni številki 1
teg« dela tarife. Prometna vrednost užitka se ugotovi
po predpisih odloka o davku na dediščine in darila.
3. Pri prenosu drugih pravic in pri prenosu deležev
je treba ravnati takole:
a) če znaša prodajna cena predmeta, ki se odtu
juje, nad 50.000 dinarjev, je treba odtujitev priglasiti
in davek plačati v petnajstih dneh po prodaji pri po
družnici Istrske banke za račun finančnega organa ti
stega okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, na kate
rega območju ima davčni zavezanec prebivališče ;
b) v drugih primerih se davek lahko plača na prej
šnji način tudi v davčnih znamkah v petnajstih dneh po
prodaji. Znamke je treba nalepiti na listino o odtujitvi
ali navaden papir in jih uničiti tako, da se napiše be
sedilo o prenosu oziroma o prejemu plačila čez nalep
ljene znamke, vendar pa mora biti naslov (»pogodba«,
»priznanica« in podobno) napisan nad znamkami, be
sedilo pa se mora začeti na čistem papirju in nadalje
vati čez nalepljene znamke.
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Na podlagi 1. člena odloka Istrskega okrožnega
ljudskega odbora z dne 3. avgusta 1947 o pooblastilu
Izvršilnem u odboru za izdajanje odlokov in odredb
na področju gospodarstva izdaja Izvršilni odbor Istr
skega okrožnega ljudskega odbofa
ODREDBO
O P O S E B N I T A K SI ZA G O ST IN SK E SOBE
1. člen
Gostišča, k i oddajajo sobe (h ote li in prenočišča),
kakor tudi zasebniki, k i oddajajo sobe, zaračunavajo
gostom poleg tržne prodajne cene za sobo še posebno
takso.
Posebna taksa za sobe se obračuna tako, da se na
tržno prodajno ceno za sobo doda določen odstotek.
Višino tega odstotka določi Svet za finance Istrskega
okrožnega ljudskega odbora v sporazumu s Svetom za
blagovni promet Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
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2. člen

2. člen

Svet za finance Istrskega okrožnega ljudskega od
bora določi v sporazumu s Svetom za blagovni promet
Istrskega okrožnega ljudskega odbora, katere osebe so
oproščene plačevanja posebne takse za sobe iz člena 1.
te odredbe.
3. člen

Na j višji zneski turistične takse po posameznih ka
tegorijah turističnih krajev so:
a) v turističnih krajih prve kategorije do 20 din;
b) v ostalih turističnih krajih do 15 dinarjev.
Okrajni ljudski odbor je pooblaščen, da odredi,
katera mesta in kraji spadajo v prvo kategorijo kot tu
ristični kraji in katera mesta in kraji spadajo med ostale
kraje.
3. člen

Zneski, ki se dobijo od posebne takse za sobe, se
uporabijo za napredek turizma in gostinstva, predvsem
pa za kritje vseh izdatkov v zvezi s tujim turističnim
prometom (provizija tujim turističnim birojem in po
dobno).
4. člen
Natančnejše predpise za izvajanje te odredbe, zlasti
pa glede uporabe zneskov, k i se dobijo od posebne takse
za gostinske sobe, izda Svet za finance Istrskega okrož
nega ljudskega odbora v sporazumu s Svetom za bla
govni promet Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
5. člen
Ta odredba stopi v veljavo takoj, uporablja pa se
od 1. januarja 1952 dalje.
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Koper, dne 10. maja 1952.
Tajnik :

Predsednik :

Fabio Valentič 1. r.

J u lij Beltram 1. r.

40
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

išča),
sebno
se na
totek.
•skega
}m za
Ibora.

a) obiskovalci, ki se m udijo v kraju le prehodno,
to je, ne prenočujejo;
b) otroci obiskovalcev v starosti izpod 5 let;
c) skupine obiskovalcev, ki jih okrajni ljudski od
bori iz posebnih razlogov oproste plaćanja takse z od
ločbo.
4. člen
Zneski, vplačani na račun turistične takse, se vpla
čujejo v sklad za pospeševanje turizma okrajnega lju d 
skega odbora odnosno kopališke komisije.
Sredstva iz tega sklada se lahko uporabljajo le za
pospeševanje turizma in njegov razvoj.
5. člen
Podrobnejše predpise za izvajanje te odredbe izda
po potrebi Svet za blagovni promet Istrskega okrožnega
ljudskega odbora.
6. člen
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave, uporab
lja pa se od 1. maja 1952 dalje.
Koper, dne 10. maja 1952.
Tajnik:

ODREDBO
O TAKSI ZA BIV A N JE (T U RIST IČN I TAKSI)
V TU RIST IČN IH K R A JIH
1. člen
Gostišča (hoteli in prenočišča), kakor tudi zaseb
niki, ki oddajajo sobe, so dolžni obiskovalcem turistič
nih krajev za uslugo prenočevanja zaračunati takso za
bivanje (turistično takso).
Turistična taksa se plačuje pri vsakem nočevanju.
Turistična taksa se plačuje za vsak dan bivanja
(nočevanja) v določenih zneskih in v višini, ki jo od
redi za vsak turistični kraj pristojni okrajni ljudski
odbor za svoje področje.

Fabio Valentič L r.

Predsednik:
Ju lij Beltram L r.
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Na podlagi 1. člena odloka o snovanju novih šol
izdaja Izvršilni odbor Istrskega okrožnega ljudskega
odbora
ODLOČBO
da se »Gluhonemnica v Portorožu« preimenuje v »Za
vod za gluho mladino«.
Koper, dne 20. marca 1952.
T ajnik:

Predsednik:

Fabio Valentič 1. r.

J u lij Beltram 1. r

Sklep in zapisnika Istrskega okrožnega ljudskega odbora
42

Lavajo

Turistične takse ne plačujejo naslednje osebe:

Na osnovi 2. člena
mu odboru za izdajanje
gospodarstva in financ
Istrski okrožni ljudski

odloka o pooblastilu Izvršilne
odlokov in odredb na področju
z dne 3. avgusta 1947 izdaja
odibor tale

SKLEP
Potrdijo se sledeče odredbe, ki jih je izdal Izvr
šilni odbor na podlagi pooblastila z dne 3. avgusta 1947 :
1. odredba o popisu živine, perutnine,

čebelnih

panjev, sadnega drevja in vinske trte v Istrskem
okrožju ;
2. odredba o popustih v avtobusnem in pomor
skem prometu ;
3. pravilnik o knjigovodstvenih dokumentih ;
4. odredba o postopku pri likvidaciji v gospodarskih podjetjih.
Koper, dne 12. aprila 1952.
T ajnik:
Petar Kraljevič 1. r.

Predsednik:
Ernest Vatovec 1. r.
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ZA PISN IK
V. R E D N E G A Z A S E D A N JA IS T R S K E G A O K R O Ž 
N E G A L JU D S K E G A O D B O R A , K I SE JE V R Š IL O 7.
D E C E M B R A 1951 V K O P R S K E M G L E D A L IŠ Č U
Predsednik Ernest Vatovec ob 9. u ri otvori zase
danje, pozdravi goste in ugotövi, da je od 184 odbor
nikov 172 navzočih in da je torej zasedanje sklepčno.
Za overovatelja zapisnika so predlagani in soglasno
izvoljeni: Fonda Angelo, F ili Janko in Medica E rm in ij.
Nato odbornik Petretič poda poročilo overovateljev
zapisnika prejšnjega zasedanja, p ri čemer ugotavlja, da
je zapisnik točno sestavljen in da so prevodi skladni.
Nato predlaga predsednik sledeči dnevni red:
1. odobritev dodatnega proračuna Istrskega okrož
ja za proračunsko leto 1951 ;
2. predlogi novih odlokov;
3. razrešitev in im enovanje sodnikov;
4. razno.
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
A d 1.
Poverjenik za finance Jure Makovac prečita pred
log finančnega odloka za splošni dodatni proračun Istr
skega okrožja za proračunsko leto 1951, k i se glasi:
1. člen
Splošni dodatni proračun Istrskega okrožja za leto
1951 znaša:

5. člen
Celotni dodatni plan investicij v znesku 322,310.000
dinarjev se financira iz proračunskih sredstev z zne
skom 207,422.000 din, iz sredstev gospodarskega od
seka Istrske banke 70,522.000 din in iz lastnih sredstev
z zneskom 44,366.000 din.
6. člen
V
ostalem, kar ta odlok ne določa, veljajo pred
pisi finančnega odloka za splošni letni proračun Istr
skega okrožja za proračunsko leto 1951.
7. člen
Ta odlok stopi v veljavo takoj, up orablja pa se od
1. avgusta 1951 dalje.

A d 2.

spre
se s

O dbornik Kolenc poroča v im enu kom isije za od
loke, da je kom isija proučila vse predloge odlokov,
katere predlaga Izvršilni odbor v sprejem na današ
njem zasedanju ter je m nenja, naj se vsi odloki sprej
m ejo, obenem naj se izvršijo sledeči popravki:
1. v odloku o prekrških:
a) naslov odloka naj bo: »O dlok o prekrških«, n a 
mesto »Tem eljni odlok o prekrških« ;
b ) senat za prekrške naj se ustanovi p ri Poverje
ništvu za notranje zadeve Istrskega okrožnega ljudske
ga odbora;

i z d a t k o v .......................................

454,780.000.-— din

2. v odloku o drugi dopolnitvi odloka o davkih
naj odpade predpis, k i določa obdavčenje po novem
sistemu za leto 1951.

Splošni dodatni proračun Istrskega okrožja za leto
1951 obsega:

Nato se preide k posameznim predlogom odlokov.

dohodki v znesku
. . . .
izdatki v z n e s k u .......................
in s presežkom dohodkov

.

.

231,493.000.— din
146,573.000.— din
84,921.000.— din

b ) splošna dodatna proračuna okrajev, in sicer:
O kraj K o p e r :
z dohodki v znesku
z izdatki v znesku

. . . .
. . . .

175,674.000.— din
175,674.000.— din

O kraj B u j e :
z dohodki v znesku
z izdatki v znesku

. . . .
. . . .

47,613.000.— din
132,534.000.— din

in s presežkom izdatkov

.

.

84,921.000.— din

3. člen
Presežek izdatkov splošnega dodatnega proračuna
okraja B uje se krije iz presežka dohodkov dodatnega
proračuna Istrskega okrožnega ljudskega odbora v zne
sku 84,921.000.— din.
O kraju B uje se daje dotacija samo, če so njegovi
lastni dohodki po p lan u doseženi, lahko pa se uporabi
samo za financiranje investicij.
4. člen
Za pokritje svojih izdatkov participira okraj K o 
per na monopolnem dobičku z 21 odstotki ali v znesku
66,932.000 dinarjev.

lok
z iz
dru
pos’

454,780.000.— din

a) dodatni proračun Istrskega okrožnega ljudskega
odbora z:

odio
delo
spod
odst
izgu
če h
dru j
deli
dela
odbi

Predlog dodatnega proračuna se da nato na gla
sovanje in soglasno sprejme.

d o h o d k o v ..................................

2. člen

LETĆ

I. O dbornik Kolenc prečita predlog odloka o pre
krških z obrazložitvijo. V diskusiji odbornik Beltram
predlaga, da se v 7. členu izpusti določba o carinskih
prekrških, ker to ne spada v/ pristojnost okrožja. Nato
je predlog odloka z izprem injevalnim i predlogi k o m i
sije za odloke in odbornika Beltram a dan na glasova
nje in soglasno sprejet.
I I . O dbornik Makovac prečita in obrazloži odlok
o fin an čn ih prekrških, k i se soglasno sprejme.
I I I . O dbornik Biloslav prečita in obrazloži odlok
o lovu, k i se soglasno sprejme.
SIV . O dbornik dr. Ferfoglia prečita in obrazloži
odlok o obvezni p rijav i n alezljivih bolezni, p ri čemer
sam predlaga, naj bi v 10. členu odpadla določba o
obveznem cepljenju proti steklini, pač pa n aj b i se
predpisalo obvezno cepljenje proti pegastemu legarju.
N adalje predlaga, naj se doda predpis o obvezni p r i
javi tuberkuloze s pozitivnim izp lju n k o m . Nato je
predlog odloka obenem z ip re m in je valn im i predlogi
dr. Ferfoglie dan na glasovanje in soglasno sprejet.
V. O dbornik Kolenc prečita in obrazloži predlog
odloka o drugi dopolnitvi odloka o osnovanju in p r i
stojnosti javnega tožilstva za Istrsko okrožje, k i se so
glasno sprejme.
V I. O dbornik Biloslav prečita in obrazloži odlok o
izprem em bi in dopolnitvi odloka o odpravi agrarnih
kom isij ter o prepovedi upostavljanje odpravljenih
agrarnih odnosov kolonata in polovičarstva, k i se so
glasno sprejme.
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V II. Odbornik Valentič Fabio prečita in obrazloži
odlok o drugi dopolnitvi odloka o prejem kih oseb v
delovnem in uslužbenskem razm erju in učencev v go
spodarstvu. Odbornik Kolenc predlaga, naj b i se šesti
odstavek 1. člena glasil: »Delavec oziroma uslužbenec
izgubi pravico do plače po drugem odstavku tega člena,
če brez ugotovljenega razloga ne sprejme ustrezajočega
drugega dela oziroma delovnega mesta, k i m u ga do
deli podjetje oziroma pristojni organ za posredovanje
dela.« Nato je odlok, z izprem injevalnim predlogom
odbornika Kolenca dan na glasovanje in soglasno sprejet.
V III. O dbornik Makovac prečita in obrazloži od
lok o drugi dopolnitvi odloka o davkih, k i se sprejme
z izprem injevalnim predlogom kom isije za odloke.
IX . O dbornik Giassi prečita in obrazloži odlok o
drugi dopolnitvi odloka o vzdrževanju stanovanjskih
poslopij, k i se soglasno sprejme.
X. O dbornik Makovac prečita in obrazloži odlok o
spremembi odloka o sestavi in izvajanju proračuna, ki
se soglasno sprejme.
X I. O dbornik Valentič prečita in obrazloži odlok
o dela prostih dnevih, k i se soglasno sprejme.
X II . O dbornik Valentič prečita in obrazloži odlok
o dopolnitvi odloka o proglasitvi gradnje hrvatske g im 
nazije v B u jah za občekoristno delo. Predlog se da na
glasovanje in soglasno sprejme.
A d 3.

>ri Poverje;ga ljudskea o davkih
> po novem

O dbornik Valentič predlaga, naj se iz zdravstve
nih razlogov razreši funkcije predsednik Višjega sodi
šča dr. Orel V lad im ir, k i naj še vnaprej ostane sodnik
tega sodišča, na mesto predsednika tega sodišča pa naj
se izvoli H rib a r Stanko, čigar življenjepis se prečita.
Predlog je soglasno sprejet.

>m odlokov,
[loka o preìik Beltram
o carinskih
trožja. Nato
:dlogi k o m i
na glasovaazloži odlok
me.
azloži odlok
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a določba o
la naj b i se
emu legar ju .
obvezni prim. Nato je
im i predlogi
o sprejet,
složi predlog
fanju in prižje, k i se sozloži odlok o
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odpravljenih
va, k i se so-

Nato predsednik predlaga sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.

poročilo Izvršilnega odbora;
predlogi novih odlokov;
predlog resolucije k družbenemu p lanu za 1952 ;
potrditev odredb, k i jih je izdal Izvršilni odbor
na podlagi pooblastila z dne 3. avgusta 1947 ;
5. slučajnosti.
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

Pred prehodom na dnevni red se na predlog m an
datne kom isije odvzame odborniška im uniteta U m erju
Ivanu, k i je sabotiral delo zadruge, nato pa pobegnil
s tukajšnjega ozem lja.
A d 1.
Poročilo Izvršilnega odbora poda njegov predsed
n ik , odbornik J u lij Beltram .
V diskusiji k poročilu Izvršilnega odbora govorijo
odborniki G orjan Antonio, Lenarduzzi, Vehar K atarina,
Tomasin P lin io , Benčič Franc, Delise in E lia C rollin i,
vsa »za«, nakar predlaga odbornik Medica, naj b i se
z današnjega zasedanja poslala zunanjem u političnem u
odboru ljudske skupščine F L R J resolucija, k i b i izra
zila naše stališče v nesramni gonji okoli tržaškega vpra
šanja. Predlog je soglasno sprejet, nakar se izvoli k o 
m isija za sestavo resolucije. Č lani kom isije so: Ju lij
Beltram , E rm in io Medica, Rom ano Bonetti, V iljem
T urk, C rollini E lia , Črtom ir Kolenc in Anton V ok.
Nato da predsednik poročilo Izvršilnega odbora na
glasovanje. Poročilo se soglasno sprejme.
Ob 13. uri se zasedanje prekine za dve uri.

A d 4.
Ker se k slučajnostim nihče ne javi, zaključi pred
sednik Vatovec ob 17. uri zasedanje.
K oper, dne 10. decembra 1951.
T a jn ik :

Predsednik :

Petar K raljevič 1. r.

Ernest Vatovec 1. r.

Podpisani overovatelji smo pregledali zapisnik ter
ugotovili, da je točno sestavljen in da so vsi trije teksti
skladni.
Fonda Angelo 1. r.

V im enu overovateljev zapisnika prejšnjega zase
danja poda poročilo odbornik F ili Janko.
Za overovatelje zapisnika zasedanja so predlagani
in soglasno izvoljeni Jerm an Ernest, Z ak in ja Avgust in
Radivo Francesco.

Medica E rm in io 1. r.

F ili Janko 1. r.

ZA PISN IK
V I. R E D N E G A Z A S E D A N JA IS T R S K E G A O K R O Ž 
N E G A L JU D S K E G A O D B O R A , K I SE JE V R Š IL O V
D N E H 11. in 12. A P R IL A 1952 V K O P R S K E M G L E 
D A L IŠ Č U
Dne 11. aprila ob 9. u ri otvori predsednik Vatovec
Ernest zasedanje ter pozdravi navzoče goste. Nato ugo
tovi, da je od 184 odbornikov 130 navzočih, 29 opra
vičeno odsotnih, 25 pa neopravičeno odsotnih, iz česar
izh aja, da je zasedanje sklepčno.
Nato pozdravi zasedanje kom andant Vojaške u p ra 
ve JN A polkovnik M iloš Stamatovic.

A d 2.
V im enu kom isije za odloke poda poročilo odbor
n ik Kolenc Črtom ir, k i predlaga izpremembe k neka
terim odlokom . Nato dobi besedo odbornik dr. De Gressicch, k i poudari veliko pomembnost predlaganih od
lokov.
Sledi čitanje posameznih odlokov.
I . O dbornik Petrič prečita in obrazloži osnutek od
loka o planskem vodstvu narodnega gospodarstva. O d 
b ornik Kolenc predlaga, naj b i se prečitala še odlok
o družbenem prispevku in o davkih ter odlok o prora
čunu, nato pa naj b i se vršila k vsem trem odlokom ,
k i tvorijo vsebinsko celoto, enotna diskusija. Predlog
je soglasno sprejet.
I I . O dbornik Petretič obrazloži in prečita odlok o
družbenem prispevku in o davkih.
I I I . O dbornik Kozlovič pa prečita in obrazloži od
lok o proračunih.
V diskusiji k predlaganim trem odlokom govorijo
V anja V ranjican, Anton Vok in Cetin, nakar da pred
sednik vsak odlok posebej na glasovanje. Vsi trije od
loki so soglasno sprejeti.
O dbornik Beltram nato prečita resolucijo, k i jo je
pripravila kom isija. Resolucija se soglasno sprejme.
Ob 19.45 u ri se zasedanje prekine, nakar se na
d alju je 12. aprila ob 8. u ri zjutraj.
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IV . K lu n K arlo prečita in obrazloži:
a) odlok o gradbenem p ro je k tiran ju ;
b) odlok o g ra d n ji;
c) odlok o gradbeni inspekciji.
Vsi trije odloki so nato dani. na glasovanje in so
glasno sprejeti.
V. O dbornik dr. De Gressicch prečita in obrazloži
odlok o taksah. V diskusiji k odloku o taksah govorijo
odborniki Beržan, F ili, Fonda in Kolenc, nakar se da
odlok na glasovanje in soglasno sprejme.
V I. O dbornik M ario Abram, prečita in obrazloži
predlog odloka o tisku ; v diskusiji k temu odloku go
vori odbornik dr. De Gressich, nakar se predlog da na
glasovanje in soglasno sprejme.
V IL O dbornik Biloslav Narcis prečita in obrazloži
odlok o ureditvi katastrske službe, nakar se da odlok
na glasovanje in soglasno sprejme.
V III . Poverjenik za notranje zadeve Istrskega okro
žnega ljudskega odbora Turčinovič obrazloži in prečita
osnutek odloka o izvršitvi kazni, varnostnih ukrepov
in vzgojnih poboljševalnih ukrepov, k i 'se nato soglas
no sprejme.
IX . O dbornik Kolenc prečita in obrazloži osnutek
odloka o izravnavi posebnih predpisov o prekrških v
odlokih Istrskega okrožnega ljudskega odbora z določ
bam i odloka o prekrških. Osnutek je dan na glasovanje
in soglasno sprejet.
Ob 12. u ri se zasedanje prekine za dve uri.
X. Turčinovič prečita in obrazloži osnutek odloka
o spremembi odredbe o osebnih izkaznicah. Osnutek je
dan na glasovanje in soglasno sprejet.
X I. O dbornik dr. Ferfoglia Luciano prečita osnu
tek odloka o Rdečem križu Jugoslovanske cone Svo
bodnega Tržaškega ozem lja. Osnutek je dan na glaso
vanje in soglasno sprejet.
X II. O dbornik dr. Ferfoglia Luciano prečita in ob
razloži osnutek odloka o spremembi odloka o social
nem zavarovanju. Osnutek je dan na glasovanje in so
glasno sprejet.

nalogo preveriti iznesene predloge ter pred objavo od
loka v Uradnem listu vnesti vanj potrebne spremembe.
V k o m isiji so odborniki Kolenc, Santin, G orjan, Makovac, P rijo n , D im in ič in Pečarič. Ista kom isija je tudi
pooblaščena, da pregleda krajevna imena in izvede p o 
trebne popravke.
Nato sta oba odloka dana na glasovanje in soglasno
sprejeta.
A d 3.
V ranjican V anja prečita in obrazloži osnutek re
solucije ob predlogu družbenega plana Istrskega okro
žja za leto 1952 in poda obrazložitev k svojemu pred
logu. Resolucija je nato dana na glasovanje in soglasno
sprejeta, obenem s popravki tiskovnih pom ot, k i jih
navede V ranjican.
Ad 4.
Odbornik Petrič prečita osnutek sklepa o potrditvi
štirih predpisov, k i jih je izdal Izvršilni odbor v dobi
od zadnjega zasedanja na podlagi pooblastila z dne 3.
avgusta 1947. Sklep je soglasno sprejet.
Ad 5.
O dbornik Valentič nato predlaga naslednje spre
membe p ri okrožnem in višjem sodišču:
Kot sodnik višjega sodišča naj se razreši dr. Vovk
V iktor, k i je predviden za predsednika okrožne javne
arbitraže, zaradi preselitve naj se razreši sodnik okrož
nega sodišča Vičič Oton, za sodnika okrožnega sodišča
pa naj se izvolita dr. De Gressich Ernest in Kušar M irko.
Predlog je soglasno sprejet.
O dbornik Valentič nato da v diskusijo predlog M LO
Izola, naj b i se proglasila za občekoristno delo gradnja
barak v Iz o li, kar se na predlog odbornika Beltram a
zaradi proučitve odloži.
O dbornik V alentič nato predlaga, naj se razrešita
članstva v okrožnem svetu za prosveto in kulturo dr,
Lughi in Caster Ermjanno, k i sta z nekaterim i drugim i
šovinisti brez odpovedi zapustila službeno mesto. Na
n juno mesto se soglasno im enujeta P rijon Slavko in Ne
rone Oliviero.
Zasedanje je zaključeno ob 18. uri.

X I I I . O dbornik Pišot Rado ■ Sokol prečita in ob
Koper, dne 12. aprila 1952.
razloži :
a) osnutek odloka o reorganizaciji lju d sk ih odbo
T a jn ik :
Predsednik :
rov ;
Petar K raljevič 1. r.
Ernest Vatovec 1. r.
b ) osnutek odloka o razdelitvi Istrskega okrožja na
okraje in občine.
Podpisani overovatelji smo pregledali zapisnik ter
V
diskusiji k obema odlokom a govorijo odborniki
ugotovili, da je točno sestavljen in da so vsi trije teksti
Kolenc, T urk V ilje m , Biloslav, Peroša, Knez, Pribac,
skladni.
G rižon, Cetin in Jerm an, vsi o preblem atiki teritorialne
Jerm an Ernest 1. r.
Z ak in ja Avgust 1. r.
razmejitve med posam eznim i občinam i. Nato se na
predlog odbornika Beltram a izvoli kom isija, k i im a
Radivo Francesco 1. r.

Odločba upravnika PTT službe
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ODLOČBA
O IZ D A J I R E D N IH

F R A N K O V N IH
ZN AM K

Znam ka za din

10.— v zeleno - m odri barvi z m oti
vom »nogomet«.

Znam ka za din

15.— v rdeči barvi z m otivom
slači«.

Znam ka za diin

28,— v m odri barvi z m otivom »ja
dranje«.

Znam ka za din

50.— v ciklam no - rdeči barvi z mo
tivom »odbojka«.

Š P O R T N IH

Uprava P . T. T. službe je z odobrenjem V U JN E v
K opru izdala redno serijo »Športnih znam k« z vred
nostjo od d in : 5.—, 10.—, 15.—•, 28.— , 50.— in 100.— .
Znam ka za din
5.— v rjavi barvi z motivom »kole
sarji«.

»ve

VI. ■
■ST. 8

objavo odjremembe.
ir j an, M a 
lija je tudi
izvede poin soglasno
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Znam ka za din 100.— v črno - modro - sivi barvi z
m otivom »skakač v vodo«.

namestnik:
Hrevatin Franc pok. Matije.
Vpiše se poloig bilance za lete

Znamke je tiskala tiskarna »Ljudske pravice« v
L ju bljan i v bakrotisku na p olah po 50 kom adov, gum iranje in perforiranje pa je izvršil »Zavod za izradu
novčanica« v Beogradu.

Iz b r iš e jo se s le d e či č la n i u p r.

Perforiranje je linijasto 12 1/2.
snutek re
lega okroemu pred
li soglasno
uot, k i jih

Znam ke pridejo v promet dne 26. marca 1952.
Stev. 420/52 17. I I I . 1952.

. odbora:

Medoš Anton — predsednik,
Grbac Franic, — podpredsednik,
Cerkvenik Drago, tajnik,
Gorela M atija — blagajnik,
Grbac Alojz,
Korenika Iivan — cianai ter
namestnik:
Cetin Ivan.
Okroižno ljudsko sodišče v Kopru,

U pravnik P. T. T. službe:

dne 21. februarja 1952.

H rib ar Gregor 1. r.
Cons I I I 2.32/5

o potrditvi
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V tus. .zadružnem registru se p ri K m etijski zadrugi z o. j.
v Bertokih dovoljuje vpis naslednjih siprememb:

Dan vpisa: 10. m arca 1952.
Na podlagi zapisnika. IV. rednega oibčnega zbora članov
Soc 45/7
imenovane zadruge z dne 19. januarja 1952 se vpiše:
Veletrgovina is sadjem, -zelenjavo 'to sočivjem v Kcpiru, do
Nadaljnje naloge zadruge so da:
voli naslednji vpis:
urejuje
in izboljšuje kmetijsko pridelovanje pri svojih članih:
D an vpisa: 21. V. 1952.
ustanavlja din vodi zadružne ekonomije ;
Na podlagi zapisnika četrte redne skupščine delničarjev z
ustanavlja in vodi strojne plemenske in semenske postaje, dre
dne 12. aprila 1951 se
vesnice, kokošnjake, čebelnjake, živinorejska posestva in po
I. vpiše polliog bilance za leto 1950,
dobno;
se ukvarja s predloigovanjem;
II. iabriše ravnatelj družbe A d a m i č Jože pok. Antona.
organizira nam akanje in izsuševanje v korist zadruge in za
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru,
družnikov :
goji gazdanstvo in lov;
;
dne 17. m aja 1952.
goji. ribarstvo;
goji industrijsko obrtno delavnost za potrebe zadružnikov (m li
Soc 45/8
ni, apnenice opekarne in podobno);
V
družbenem registru tega sodišča se pri tt. »Frulotuis« d. d.,goji varčevanje in skrbi za kriedite.
Oliami zadruge so' lahko deitovmi klmetje dbeh spolov, k i so
veletrgovina s sadjem, zelenjavo in sočivjem v Kopru, dovoli
dopolnili 16 let.
naslednji vpis:
Jam/stvo članov za oibveize .zadruge je omejeno na 10-kratDan vpisa: 21. V. 1952.
ni znesek podpisanih deležev.
Na podlagi zapisnika izredne skupščine delničarjev z dne
Vsak član je dollžan p ri vstopu v izadrugo vplačati vsaj en
18. jan u arja 1952 se vpiše:
delež in istočasno poravnati pristopnino.
I. družba je prešla v likvidacijo.
Članski delež iznaša 1000.— din, pristopnina pa 15.— din.
V zadrugo se lahko sprejemajo tudi družinski čliani, katerih
II. 'Za likvidatorja sta imenovana: dr. Nemec Anton pok.
delež znaša din 100.— . Družinski Slani ne plačajo1 pristopnine.
Valentina in Adamič Erna od Josipa, ki podpisujeta za družbo v
Deleži ne donašajo obresti in se nanje ne delijo dividend».
likvidaciji kolektivno.
Vsak član ima samo en glas ne glede na število deležev, ki jih
Okroižno ljudsko sodišče v Kopriu,
poseduje.
Redni letni občni izlbor ima zadruga vsako leto do 1. febru
dne 17. m aja 1952.
arja. Vabilo n a občni abor mora b iti dostavljeno vsem KLOjem, na katerih področju vrši zadruga svoje posle, radi objave,
ter O krajni zadružni poslovni zvezi v Kopru in objavljeno na
.razglasni deski izadruge, njeniilh poslovalnic in podružnic vsaj
o o n i predno se ta vrši.
Cons I I I 192/2
Ponovna izvolitev članov upravnega odbora je dovoljena.
Predsednik upravneiga odbora je predsednik zadruge in
V tuis. zadružnem registru se pri Čevljar,ski zadrugi z o.
načelno vodi njeno delo. Predsednik predstavlja in zastopa za
z. v Izoli dovoljuje naslednji vpis:
drugo in za n jo podpisuje v imenu upravnega odbora.
Dan vpisa: 12. 3. 1952.
'Novi ičlani upravnega odbora so:
Hrvatič Stanislav pok. Florjana, Sermin 128 — predsednik,
Na podstavi ođ'ločibe Predsedstva O LO — Koper z dne 6.
Apollonio Ivan pok. Mihaela, Bertoki 43, — tajnik,
februarja 1952 in zapisnika 'likvidacijske komisije z dne 10.
Brajnik Jožef od Jožefa, Serm in 115,
septembra 1951 se Cevljarsèa zadruga z o. z. v Izoli izbriše.
Bajs Enminij pok. Antona, Sv. Tomaž 73,
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru
Koren Ivan od Ivana, Škocjan 38,
(Novel MeKhijor od Mihaela, Kostanjevo 22 — člani ter
dne 8. manca 1952.
namestnika:
O jo Silvester od Jožefa in
Cons I I I 249/5
Apolltonio Bruno od Jožefa.
V tus. zadružnem registru se pri kmetijski zadrugi z o. j.
Izbrišejo se pa tile člani upravnega odbora:
v Kortah dovoljuje 'vpis naslednjih sprememb:
Kermac E lijo ■
— predsednik,
Horvatič Stanislav — tajnik,
Dan vpisa: 10. 3. 1952.
Apolllonio Egiidij,
Na podstavi zapisnika III. rednega občnega zbora članov
Ojo Silvester,
zadruge z dne 2. junija 1951 se vpiše:
Toškan Guido,
Novi člani upravnega odbora so:
Babič ViktoT — člani ter
namestnika:
Grbac Stanko od Jožefa, Korte 71 — predsednik,
Vatovec Remo in Bueaij Ivan.
Vatovec Bogomil pok. Nazarja, Korte 112, — tajnik,
Kaligarič Venčeslav od Antona, Cetare 4,
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru,
Novak Anton pok. Ivana, Cedle 33,
Medoš Franc od Anitona, Morgani 4 — člani in
dne 10. marca l'9ö2.

Družbeni register

Zadružni register

atovec l..r.

itivom

O glasi in objave
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Cons I I I 260/5

Cons I I I 237/3
V zadružnem registru tega sodišča ise pri Kmetijski nabavno-prodajni izaldirugi z o. j. v Smapjah dovoljuje vpis naslednjih
sprememb:
Dan vlpiisa: 26. 3. 1&52.
Na podlagi zapisnika- rednega občnega zlbora članov ime
novane ,zadruge z dne 12. aprila 1949 in zapisnika rednega obč
nega zbora članov Posojilnice in hranilnice z o. j. v Snaarjah
z dne 10. ju lija 1>949 se vpiše:
I. Fuzija Posojilnice in Hranilnice v ,Š m arjah s K m etij
sko nabavno-prodajno zadrugo z o. j. v Šmarjah.
II. ö le n 6 zadružnih pravil ise spremeni in glasi tako:
Vsak član miora ob vstopu v zadrugo plačati vsaj en delež.
C a nsk i dellgž znaša 500 din, za člane: drulžine pa 100 din. Vpis
nina znaša 50.— dto, medtem, ko> družinski člatni ne plačajo
vpisnine. Deleži se ne obrestujejo in se nanije ne delii dividen
da. Vsak Èlan im a samo ipo en glas ne glede na število deležev,
ki jih poseduje.
III. Novi člani upravnega odbora so:
K erin Lazar iz Fjeiroge št. 20
P ribar Simon pok. Mihaela, Se,riga,še 6, člana.
IV. Polog bilance za leto 1,948.
V. Iabriše se Slan upravnega ođJborai:
Peroša Franic in namestnik Pribaic Simon.
V zadružnem registru se pri Posojilnici in hranilnici z. z o.
j. v Šmarjah pod Coms I I I 190 vpiše, da se je ta zadruga zdru
žila s Kmetijsko nabavno-prodajno ealdrugo iz o. j. v Šmarjah
in s tem prestala.
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru,
dne 25. manca 1952.
f

Cons I I I 257/2
V tuis. zadružnem registru se pri Km etijski obdelovalni za
drugi Kanape! — S alar a z o. j. dovoli naslednji vpis:
Dan vpisa: 1. 4. 1952.
Na podlagi zapisnika rednega letnega občnega, zbora na
vedene zadruse z dne 25. aprila, 19,50 s,e vpiše:
Novi čliani upravnega odbora so:
G lavina Ivan od Jakoba, iz Kaimp,ella — predsednik,
Furlanič E m il od Ivana iz Manižanai — tajnik,
Božič Anton oid Ivana iz Tribana,
Bonin Jože oid Ivana iz Manžiana,
Pečarič L id ija od Franica iz Tribana,
Benčič Angel od Jožefa iz Kampela, — čllani.
Vpiše ise polbg bilance za leto 1949.
Izbrišejo se sledeči člani upravnega odbora:
Cepič Santo — predsedniè,
Furianič Iignalcij — tajnik,
Burjaič Mirko in
Furlanič E m il — člana,.
Okrožno ljudsko sodišče v Koipru,
dne 31. marica 1962.
Coms I I I 2-57/3
V zadružnem registru tega sodišča se pr,i Km etijski obde
lovalni zadrugi Kampefl — Salara, z o. j. dovoljuje naslednji
vpis :
D an vpisa: 1. 4. 1952.
Na podlagi zapisnika, rednega občnega, zbora članov nave
dene zadruge z dne 4. marca 105.1 se vpiše:
Novi čilani upravnega odbora so:
Furlanič Rudolf od Jožefa,, Koper — predsednik.
Bonin R udolf od Ivama, Manžarn — tajnik,
G lavina Ivan od Jakoba iiz Kampela,
Degan Josip od Andreja iz Škocjana,
Kocjančič Ivan od Ivana iz Tribana — člani in
namestnika:
Kocjančič Andrej.
Vpiše isei polog bilance za leto 1,950.
Izbrišejo se isledeči člani upravnega odbora:
Glavina Ivan — predsednik,
Furlanič Em il — tajnik,
Božič Anton,
Bonin Jože,
Cerneč Karel,
Benčič Angel,
Pečarič Lidija.
Okrožno ljudsko sadiš če v Kopru,
dne 31. manca 1952.

V tusodneim zadružnem registru se pri Km etijski zadrugi
z o. j. Dekstai dovoljuje naslednji vpis:
Dan vpisa: 1. 4. 19,52.
Na podstavi izapisnlika izrednega občnega izibora članov ime
novane zadruge iz dne 2,1. oktobra 1951 se vpišejo nastopne
spremembe:
Nadaljnje naltage zadruge soi:
urejati in .izboljševati kmetijsko pridellovanje pri svojih članih;
ustalnavlijati in voditi zadružne ekonomije;
ustanavljati in voditi «trojne, plemeni!,n,e in semenske postaje,
drevesnice, kokošnjake, čebelnjake, živinorejska posestva in
podobno ;
ukvarjalti se s predelovanjem;
organizirati maimakanje in izisiulšeivanje v korist izadruge in za
družnikov;
gojiti gozdarstvo in lov;
gojiti ribištvo;
gojiti industrijsko obrtno delavnost za potrebe zadružnikov
(milini, opekarne, apnenice itd.);
gojiti varčevanje in skrbeti zai kredite.
'Clami kmetijske zadruge (zadružniki) so ilahfco delovni
kmetje obeh spolov, k i so dopolnili 16. let. Izjemoma, sme biti
član tudi kdor iše n i dopolnil 16 let, če im a zemljo ali druga
proizvajalna sredstva.
Pravico, da odločajo, da vodijo in da smejo biti izvoljeni v
organe izadruge, im ajo zadružniki, k i so, dopolnili 16 let.
V zadrugo ise ,lahko sprejemajo družinski člani, katerih
delež znaša 30.— din. Pristopnine1 dnulžiniski čfenii ne plačujejo.
Redni letni občni zibor imajo, izadruge vsako leto1 do 1. fe
bruarja, skliče ga upravni odbor.
Redni letni zbor vodi delovno predsedstvo, kii g,a izvoli
zbor izmed sebe. V delovnem predsedstvu so predsednik zbora,
trije člani in zapisnikar.
V isOiučaju, d a ibi n,a občni izbor ne prišlo izadoisitno, število
zadružnikov, -se ta preloži za en dan, in potem veljavno sklepa
brez obzira na število prisotnih.
Predsednik upravnega odbora, je predsednik 'zadruge in na
čelno vodi njeno delo. Predsednik predstavlja, in izastopa za
drugo in zanljo podpisuje v imenu upravnega odbora.
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru
dne 31. marica 1952.

Preklici izgubljenih listin
•Naslednje osebe so izgubile navedene listine in jiih s tem
preklicujejo:
1. M IK L A V Č IČ Mirko oid Josipa in Cok Cecilije, roj. 15. 2.
1934. v Plaivjah — občina Milje, sedaj bivajoč v Semedeli
štev. 39, osebno izkaznico štev. 47864/699, iizdano od K LO
Semedela, dne 15. 2. 1951.
2. D ’AGO STIN I Luigi od Alojza, roj. 12. 1. 19,34. v Kopru, sedaj
bivajoč v Semedeli številka 144, osebno- izkaznico številka
54972/2902, izdano od MLO Koper.
3. FORTUNA Virlgilij, pok. Stanislava in Cepak Karolin,e, roj.
14. 5. 1930. v Dekanih, istotam bivajoč štev. 110, osebno iz
kaznico štev. 2,2409/259 iizdano od K L O Dekani dne 9. 1. 1950.
4. K O R D A Josip od Petra lin Memion Ivane, roj. 8. 6. 1)920. v
Škofiji, osebno izkaznico štev. -53898/658, izdano od K LO
Škofije dne 1. 1. 1950.
5. 2IVEC Viktor od Jožefa in B rajnik Antonije, roj. 10. 1.
1922. v Škofiji, stanujoč v Škofiji, šitev. 18, osebno izkaznico
štev. 53949/707, iizdano od K LO Škofije dne 5. 1. 1950.
6. H RVATIN Danilo iiz SkoiSije II, šteiv. 46, osebno izkaznico
štev. 58442/192, izdano od K LO Škofije fln-e 30. 12. 1949.
7. STANIČ roj. Dillič Roza, pok. Andreja in pok. Grego Marije,
roj. 3. 3. 1Ô10 v Padeni, bivajoča v Piadni štev. 48, osebno
izkaznico štev. 5,1149/899, izdano od K L O Sv. Peter dne 24.
2. 1950.
fi. VASOOTTO Antonio, oid Franca- in Delise Marije, roj. 11.
8. 1.91-6 v Izoli, ivajoč istotam via Besenghi št. 32, oseno- iz
kaznico štev. 24090/1090, izdano od MLO Izola dne 26. 10.
1949.
9. S O SIČ Romilda od Aleksandra in K revatin Rože, roj. 2c.
7. 1933. v iCerejui, sedaij bivajoča v Sv. Tomažu št. 63, oseb
no, izkaznico štev. 52201 /20,1, izdano od K L O Bertoki d;ne
23. 12. 1949.
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10. K O C JA N CIC Ildti od Pavila in Kozlian Amalije, roj. 3. 3. 1025.
v Bertokih, sedaj bivajoča v Pradah štev. 77, osebno izkaz
nico .štev. 52278/278, izdamo od KJJO Bertoki dne 24. 12. 1949.
11. B R A JK O Guerino od Dominika, roj. 1. 11. 1913., bivajoč pri
Sv. L učiji 110, osebno izkaznico' štev. 48986/288, izdamo od
KiLO Sv. Lucija dne 10. 12. 1949.
12. R A ŽM A N roj. Marsič Ma.rijiai, pok. Antonia in Tul jak Anto
nije, raj. 28. 2. 1902. v Trelbešaih, bivajoča v Ankaranu šte.v.
46, osebno izkaznico Štev. 54410/1170, izdano od K L O Ško
fije idne 22. 12. 1950.
13. PORTOSO Laura, pok. Vita lin Pertot Fedore, roj. 17. 10.
1931. v Izoli, 'bivajoča v Izoli .ul. Cardlucci štev. 14, osebno
izkaznico štev. 25368/2367, izdamo od M LO Ieoiia dne 19. 11.
1949.
14. F IL IP P I Nazairio iz Semedele—Prade štev. 26, osebno iz
kaznico.
15. D O B R IN JA Bnuno od V iktorja in A pol on: o Laure roj. 12.
9. 1911 v Kopru, bivajoč v Kopru ul. Samsone štev. 7, oseb
no izkaznico štev. 33925/1885, izdano od MLO Koper dne
17. X. 1949.
18. MUSLOVIC Eirvin iz Skoifiij štev. 70, osebno izkaznico štev.
5412,9/889, izdamo od K L O Škofije dne 10. 2. 1950.
17. KURET Antonijo pok. Antona in pok. Apolonio Marije; roj.
4. 1. 1886. v Bertokih, isto 'tam bivajoč štev. 13, osebno iz
kaznico štev. 52473/374, izdano od K LO Bertoki dne 26. 11.
1940.
18. HRVATIN, roj. Zupančič Ana od Antona in M ejak Ane, roj.
16. 8. 1920. v Kaverljigo, bivajoč na Križišču prti Šm arjah
štev. 36, osebno izkaznico štev. 55606/656, iizdamo od KLO
Šmarje dne 23. 1. 1950.
19. BONEVENTO Sergio od Otavia in Stradi Marcelle roj. 7.
6. 1927. v Kopru, bivajoč v Kopru ul. Giacomo Marconi
štev. 3, osebno izkaiznico ste. 35075/3005, izidiaimo od MLO Ko
per dne 19. 12. 194S.
20. SK RLIC Juist, pok. Ju r ija in pok. Grbeic Marije, roj. 20. 6.
1899 v Cedljah — Korte, bivajoč isto' tam štev. 2i2, svojo
osobno ilzkalzniiico štev. 36853/353, izdamo od KLO Korte dne
19. 1. 1950.
21. SK RLIO Albina pok. Ivana in Viigimi Roze, roj. 3. 5. 1935. v
Topolovcu, bivajoča v Prade štev. 88, osebno izkaznico štev.
52869/908, izdano od K LO Bertoki dne 8. 5. 1950.
22. POROPAT Celestin od Rudolfa in Knez Marije, roj. 26. 4.
1930 ‘v Sv. L u ciji štev. 85, osebno izkaznico štev. 48908/208,
izdana od K L O Sv. Lutaija 10. 12. 1949.
'23. CH ELLERI Diuilio od Ivama in Depase Vifctorie roj, 19. 11,
1921 v Izoli, bivajoč iisto tam v ul'. Sustovič štev. 4, osebno
izkaznico štev. 24606/1606, ilzdano od MLO Izola 17. 11. 1949.
24. VITTORO Massimiliano pok. Ivana in pok. Dudine Lucije,
roj. 18. 7. 1912. v Izoli, bivajoč listo tam ul. Via del Vairio št.
6, osebno izkaznico št. 24272/1272, izdano od M LO lizola, dne
2,7. 10. 194,9.
25. BETTOSO Ermenegildo, si,n Nikofla in Sturman Marije, roj.
25. 5. 1907. v Izoli, isto tam bivaijoč uil. Zam erili štev. 11,
oisebno izkaznico štev. 23944/944, izdano od MLO lizola dne
25. 10. 1949.
26. BETTOSO roj. Troian Giustina od. Justa lin Radoslovdich Nicoline, roj. 14. 9. 1919. v Izoli isto tam bivajoča ul. Zamarin
št. 11, os0b.no izkaznico štev. 26722/3722 izdano od M LO
Izola dne 2. 2. 1950.
27. VASCOTTO troj. Troian Viktorija, roj. 20. 11. 1908 v Izoli,
isto tam bivajoča u l. Tarviomie štev. 6, osebno izkaznico
štev. 23509/509, izdaina od K LO Izola.
28. VASCOTTO Mairio od Gerolaima, im Depara Lucije, roj. 18.
1. 1920. v Izoli, isto tam bivajoč ul. Titov drevored št. 4,
oisebno izkaiznico štev. 25600/26000, izdamo od MLO Izola dne
7. 1:1. 1949.
29. SM1LOVIC Petar, kmet iz Baredime — K LO Krasica, oseb
no izkaznico štev. 65617/367, iizdaino od K L O Krasica.
30. SM ILOV IO, rojena Jurkada L idija, gospodinja:, stanujoča v
Bareidinah štev. 184, osebno izkaiznico štev. 65567/.3il7, izdat
no od K L O Krasica.
31. URBAC, rojena RadizHovič Josipina, stanujoča Novigrad, ul.
Ospedale 4, oisebno izkaznico štev. 72989/12,39, izdamo od
MLO Novigrad.
32. BANKOV1C Ernest kmet iz Grožnjama — Bamkovdči 263,
osebno izkaznico štev. 63505/555, izdamo od MLO Girožnjam,
33. ROSSI rojena Z akinja Antonija, gospodinja iz Umaga ul.
ica Dante 17, osebno izkaiznilco štev. 76648/2118, izdano od
MLO Umag.
34. iDRUSKOVilC, rojema Aitimi Elida od Jakoba in Altin. Olive,
rojena 4. 4. 1933. v Brtonigli, osebno izkaznico štev.
59629/1129, iizdaino od M L O Brtonigla dne 23. 1. 1950.

35. Z A K IN JA Sillvam od Marijama im Vergilije Rotta, rojem 29.
6. 1928. v Umagiu, stanujoč v Piunti štev. 39, osebno izkazni
co štev. 76543/1093, izdano oid.MLO Umaig d,ne 25. 1. 1950.
33. 'OAROIOTTI Sergio oid Petra in Latin Ane, rojen 2. 7. 1930.
v Umaigiu, stamiujoč v Umagu, uil. Dante 27, osebno izkaznico
štev. 74735/ji 8'5, izdamo od MLO Umag dne 1,1. 11. 1949.
37. SAIN , rojema Lubiana. Ana, pok. Automa im pok. Kakec Ma
rije, gospodinja iz Novigrada — Fermiči 4, oiseibmo izkaznico
štev. 72949/1199, izdano od MILO Novigrad dne 1. 1. 1950.
38. STANČIČ rojena Vezmaver Marija, gospođini,a iz Kortive
58, oiseibmo iizkalzmiico štev. 60793/293, izdamo od MLO Momja,n dn:e 25. Ii2. 1-949.
39. M IH E LIČ M arijan, bivajoč v ulici Carara d i Raspo iz Pi
rana evidenčno tablico motornega kolesa STT 281.

Oglas
Po rešitvi izredne skupščine de’miéairjev z dne 18. januarja
1952je bivše podjetje »Fructus« d. d. v Kopru stopilo v likvida
cijo s 1. januiarjrim 1952.
Vabijo se ved dolžniki odnosno upniki, da poravnajo svoje
dolgove odnosno prijavijo svoje terjatve v neprekoračljivem
roku od 30 dni po objavi tega oglasa, ker se bo sicer vzelo stanje
po knjigah kot pravilno.
Po izteku gornjega roka, se naknadne reklamacije ne bodo
upoštevale, a dolgovi se bodo izterjali arbitražnim ali sodnim
potom.
Likvidacijska komisija
»Fruictuis« d. d. v likvidaciji
v Kopru.

Objava
Sirotič E lviri od Ivana in Ferletta Ane, roj. v Portorožu,
Okraj Koper dne 11. 2. 1920, bivajoči v Belem križu št. 47, de
lavki, .siaim!s:kli, je bilo, z odločbo okrožnega poverjenika za notra
nje izaidetve v Kopru št. 245/t — 52. z dne 3. 4. 1952. spremenje
no rojstno irne v »V ILM A « z dnevoim veiljavnoisti od 14. m aja
1952.
O k ra jn i 'ljudski odbor, Koper
Poverjeništvo za notranje zadeve.

Postopek za proglasitev za mrtve
R 928/51—5
Na predlog Rodela Naizariija pok. Feltra ,ilz Dekanov št. 24
se uvede postopek, da se njeigov poigreišani isin Rodela Eiiminij
cd Nazarija im Marije roj. Piciga, rojem 1. maja. 1908 v Dekanih
tam nazadnje stalno stanujoč, proglasi iza mrtvega.
Vsak kdor fai kaj vedeli o pogrešanem Rcidela Enm iniju se
poziva, da to jav i podpisanemu' sodišču ali postavljenemu skrb
niku Gombač D anilu, ituis. uslužbencu in to najkasneje do 15.
juliija 1952. Ce do iteiga. časa o- poigraš-alnem Rodela Erminiiju ne
bo nobene vesti, ga (bo sodišče progliaisillo za mrtvega.
Okrajno ljudsko sodišče v Koipru,
dne 7. marnja 195,2.
R 237/51— 14
Na predlog Mairfcežič pok'. Antonia, km eta iiz Zernovica
štev. 18, se uivede poistopeik, da ise njegov poigreišani sin Markežič Guerriilno (Vojko), sin M artina in Margerite Zamkolič, ro
jen 24. 8. 1013 v Zemovcu 'štev. 9, mazadmje stanujoč v Zernovcu štev. 18, proglasi za mrtvega.
Vsak kdor b:i kaj vedeli O' poigrešamem Mairkeižiiču Guerrimu
se vabi, da to javi takoj sodišču, ali iza to, postavljenemu skrb
niku Gombač Danilu, tus. uslllužbemicu in to najkasneje do 1:5.
ju n ija 1952. Ce do tega časa O' njem me bo; nobeme vèsti, ga bo
sodišče proglasilo iza mrtvega.
Okrajno ljudsko sodišče v Kopru,
doe 7. aiprila 1062.
O'k 20/52— 2
Na predliog Kavalič Dore roj. Vengami iz Kopira, Uliica
Oraizio Fiiimi štev. 18, se uvede postopek, da, se njem pogrešani
moš Kavalič L u dv ik pok. Ivama: in pok. Arne Cunje, rojem 10.
ju n ija 1910, prog,lasi za mrtvega.
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Vsak kdor bi kaj vedel o pogrešanem Kalvalič Luidivikiu se
poaiva, da to javi sodišču,. ali za to pastavilj enemu skrbniku
Gombač Da!nifllu, tuis. uisluižbe,ntiu io to najkasneje do 20. julija.
Ce se do tega časa ne Ibo ogCiaisäl, ga bo /sodišče proglasilo za
mrtvega.
Okrajno ljudsko sodišče v Kopru,
dne 16. masja 1952.
Ok 21/52
Na predlog Glavina Vide roj. Cernoitič ilz Šm arja štev. 56,
se ,uvede postopek, da ise njem pogrešan,i. mož G lavina Anton
pok. Antona d:n Unšiulie ,roij. Balbič rojen. 27. 10. 1910, po poklicu
kmet, nazadnje stanujoč v Šmarjah, proglasi za mrtvega..
Visak kdor b i kaj vedel o pogrešanem Glavina Anitonu se
poziva, d a to javi isodiišču aild za ,to postavljenem skrbniku Gom

bač Danilu in to najkasneje do 20. ju lija 1952. Ce do tega časa
o ;njem ne bo nobene vesti, ga too sodišče proglasilo, za mrtvega.
Okrajno ljudsko sodišče v 'Kopru,
dne 16. m aja 1952.
Ok 25/52— 2
N a predlog Savarin livarne, iroj. Germainis iz Šm arij štev.
118, se uivede postopek, da se njjeo pogrešani sin Savarin Karel
od Lazarja in Ivana roj. Genmanis, rojen 6. iseptehmbra 1920,
nazadnje sanujoč v Smarjaih, proglasi za mrtvega.
Vsak kdor b i kaj vedel o pogrešanem Savarin K arlu se
poziva, da to javi sodišču a,li za to pcisitavilj enemu skrbniku
Gombač Danillu tus. uslluižfoerucu in to najkasneje do 30. junija
1952. Ce do, tega časa, o pogrešanjem Savarin Karlu ne bo no
bene vesti, ga, bo sodišče proglasilo za mrtvega.
Okrajno ljudsko, sodišče v Kctpru,
dne 23. m aja 1952.
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