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^ ^in Ir 4 t,. s»em prometnem davku 
ц »fteta „a drobno v ob6i- 

Območju mesta LJubljane. 
1 .člen 

^iet"'4 Prometni davek od Па drobno plačujejo tr- 
^ trgovine, pr-o- 
'i jjj® Proizvajalnih Dodjetlj 
4 

podjetij 
Dir/" Profovajailcl alkohol- "a ijt 

lac od prometa z blagom 
V,00*, ki ga ostvarjajo na Jlj niesta Ljubljane. 

Ofc(i 2- Cten 
^Uu. Prometni davek se ne 

9) « r. Premeta »U011 

H Prt Ге Se Pri/. 
na proizvode, 

Po zveznih predpi- 
Po v rač lo (regres) pri 

b) ^drobno. 
^Цк?. Prometa ■ Srnami, 

z SlvilsJciimi 

prodaje tobaka, tobač- 
viig.alic In kuriva. 

Ц 3- £lei 
iivliUke potrebš6i.ne, od 

s: fi davek ne plačuje, sp 
l faru, ^^"amlbenii proizvodi' 
4*^ 129 začasne nomen- 
j* i? i!,, ezne planske komisi- 
Setii a iz panoge 211 — Sij ^ Iv-o _ 21a — sadjairstvo, 
N^.'^radnlStvo. 214 — il- 

216 — ribištvo, 216 — 
^ellc Predelava kmetijskih 
"'Ч г izjemo alkoholnih 

4. člen 
Prometni davek po 
se plačuje: 

v tngovi.nl, '■z- 
alkoholnih pijač 2 

V>ku _ i 
Pr,omet: 

lf^an^iPirarTleta z alkoholniTn' 
j ^stnn v tr-eov]w po stopnji C) oJP'kov. 
^ (Vi„ РГо^аЗе alkoholnih pi- 
K S'nrl i9 ■lrl žSania) na drobno 0(j|i ^':<luatnih proizvajalcih 

^»ikov 

. 5. člen 
ČS proizvajalci pla 
\, '^ih davek od alko- 

ob prejemu dovo- de r. Drrvrl^^„ _• 

■S* 

h/' Za ..prodajo alkoholnih pi- 
lo • ki IS^ ^oliCine alkoholnih 
'It žs PrJi naknadno pripelje- 
4l.Prij^®30' so pa dolžni vlo- 
04. Pri pristojnem fi- 

.0r8anu v 24 urah po 
' aa'vV 'stem 1X5,5:11 tudi 

«^ se в' 6ton 

Ч^агвкЈ2 Poslovnih knjig 
•V1®51« plaM,r'ga'nizacije- kl J'-' 
le ^otn u u 1-8а davka ne 
ti ^уега11

У ' Prrwmet blaga, ki 

z nadrobno prodajo tega blaga z 
iizjemo alkoholnih pijač. 

7. člen 
Trgovsko podjetje na debelo, 

kl se ukvarja hkrati s trgovino 
na drobno, plačuje prav tako 
prometni davek od prometa na 
drobno. 

8. člen 
Svet za družbeni plan in fi- 

nance OLO Ljubljana lahko te- 
jemoma iz neutemeljenih razlo- 
gov oprosti posamezne zavezan- 
ce v celoti ali deloma plačila 
tega davka In to po predhodni 
pribavi mnenja od strani posa- 
meizne cbčine. 

9. člen 
Uredba o prometnem davitu 

/Ur. 1. FI.IU št. 55/53/ z vsemi 
poznejšimi! spremembami to do- 
polnitvami, navodilo '-a izvaja- 
nje uredbe o prometnem daviou 
/Ur 1. FLRJ St. 2/54 in navodilo 
o spremembah im dopolnitvan 
navodiila za izvajanje uredbe o 
prometnem davku /Ur. 1. FLRJ 
šl 4/55' uredba л prisilni 
terjavi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov /Ur. 1. FLRJ 
St 33/53/ ta uredba o pobiranju 
dohodkov proračunov In skla- 
dov od p evspod a rsk i h orea niizactj 
(Uir. 1. И. 19/58) veljajo načelno 
ti*ii glede občinskega prometne- 
ga davka od prometa na drobno. 

10. Člen 
Tolmt.čenja za Izvrševanje 

tega odloka izdaja Svet za druž- 
beni plan in finance OLO Ljub- 
ljana. 

Za iizvajanje tega odloka skr- 
bi Tajništvo za finance OLO 
Ljubljana. 

11. Slen 
Občinski prometni davek po 

tem odloku se plačuje; 
a) od prometa v trgovind, Iz- 

vMrnA' гч! ^"holnih pijač od 
1. januarja 1958. 

b) od prometa z alkoholnimi 
pijačami v trgovini in od pro- 
daje alkoholnih pijač na drob- 
no po 'ndividualaih proizvajal- 
cih od dneva, ko stopi ta od- 
lok v veljavo. 

12. člen 
OdloK prične veljati z dnem 

objave v »Glasniku«. 

2. člen 
Prometni davek je proračun- 

ski dohodek občinskih Ijiudskih 
odborov. 

8. člen 
Uredba o promeinom davku 

(Ur. 1. FLRJ št. 55-53) z vsemi 
pozmejšimi spremembami in do- 
polniitvami. navodilo za Izvaja- 
nje Uredbe o prometnem dav- 
ku (Ur. 1. FLRJ št. 2-54) im Na- 
vodilo o spremembah in dopol- 
nitvah navodiila za izvajanje 
uredbe o prometnem davku (Ur. 
list FLRJ St. 4-55), Uredba o 
prisltai izterjavi davkov ta dru- 
gih proračunskih dohodkov (Ur. 
list FLRJ St. 33-55) in uredba o 
pobiranju dohodkov proračunov 
in skladov od gospodarskih or- 
ganizacij (Ur. 1. FLRJ št. 19-56), 
veljajo primemo tudi glede ob- 
činskega prometnega davka, ko- 
likor ni s tem odlokom drugače 
določeno. 

4. člen 
Tolmačenja za izvrševanje te- 

ga odloka izdaja Svet za druž- 
beni plan in finance OLO Ljub- 
ljana, za tevajinje tega odloka 
pa skrbi Tajništvo za finance. 

6 Kovinske peči ta Štedilniki 
ter njihovi dedi 10% 

7 Vsi drugI izdelki iz stroke 
117, od katerih se ne plača pro- 
metni davek po zvezni tarifi 
prometnega davka 25% 

Stroka 120 — Kemične obrti 
8 Vsii proizvodi, razen proiz- 

vodov, od 'katerih se plača da- 
vek po zvezni tarifi prometne- 
ga davka, razen od konfekcije 
iz polivtaila 20% 

Od konfekcije [a polivdnila se 
plača prometni davek po tar. 
št. 23. 

Stroka 122 — Predelovanje 
lesa 

9 Vsi proizvodi, od kaitenih se 
ne plača davek po zvezni tarifi 

10% 
Stroka 123 — Predelovanje pa- 

pirja 
10 Vsi izdelki, od katerih se 

ne plača zvezni prometni da- 
vek 10% 

Pripomba: Promet s Šolskimi 
zvezki in risankami ter fotogra- 
fijami za neposredno upoirabo 
fotografirancev (za osebne iz- 
kaznice, spominske slike) ni 
podvržen plačilhi davka. 

Stroka 124 — Predelovanje 
tekstilnih materij 

11 Konfekcija 5% 
12 Volneni, bombažinj in svileni 
trikotažni in pleteni obiačltai 
predmeti lOo/o 

svet 
Plačilu tega dav- 

za družbeni plan №nCe t . JI 
05t Lri<iiividualno odlo'-- 

^'sega ,t>(>vPrečni odstotek 
^oirijt.g ođ celokupne- 

• 8a je dotična go- 
eaniiarija dosegla 

^tSlb 

Predlog odloka 
o pobiranju obtlnskeRa promet- 
nega davka na območju okraja 

Ljubljana 
1. člen 

Na območju ofcraia Ljubljana 
se obračunava in plačuje občin- 
ski promeitoi davek, kl je pred- 
pisan s tarifo prometnega dav- 
ka. 

Tarifa prometnega davka je 
sestavni del teiga odloka. 

SEJA MESTNEGA SVETA 

Obveščamo vse člane Mestnega sveta, da bo 7. seja 
Mestnega sveta 

v torek, dne 26. t. m. ob 17. uri 

v sejni dvorani na Magistratu v Ljubljani. 
Dnevni red bo članom dostavljen naknadno. 

5. člen 
Ko začne veljati ta odlok, iz- 

gube veljavo vsi predpisi o ob- 
činskem prometnem davku, po 
katerih se je ta davek doslej 
pobiral na območju OLO Ljub- 
ljana. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

Abjave v »Glasniku«, uporablja 
Pa se od 1. julija 1950. 

TARIFA OBČINSKEGA 
PROMETNEGA DAVKA 

kii se pobira na območju OLO 
Ljubljana 

DEL A — PROIZVODI 
Davek na promet proizvodov 

kaiterega plačujejo obrtniki in 
drugi zasebniki. 

Stroka 116. — Predelovanje 
nemetalnih rud 
1 Izdelki iz mavca 10% 

2 Zemeljske barve 20o/o 
3 Opeka — zidna in strešna 

5% 
4 Izdelki iz cementa 10"/o 
5 Keramični in lončarski Iz- 

delki 1^% 
Stroka 117 T Piedeloivanje 

kovin 

13 Vsi drugi proizvodi iz stro- 
ke 124, kolikor se od njihovega 
prometa ne plača zvezni pro- 
metni davek 

125 
5% 

— Predelovanje Stroka 
usnja 

14 Vsi proizvodi Iz usnja 10% 
15 Krzno 30«/. 
Strcka 127 — Živilske obrti 
16 Kakavni proizvodi 20% 
17 Bonboni 15l>/o 
18 SiaSčice, keksi, ratlug i. pd. 

slaSčičardkii izdelki 10% 
19 Testenine lO0/« 
20 Kavni in kakavov! nado- 

mestki 15% 
21 Mleta paprika lO0/. 
22 Vsi drugi proizvodi Iz stro- 

ke 127 od katere se ne plača 
davek po zvezni tarifi promet- 
nega davka 8% 

Drugi proizvodi: 
23 Od vseh drugih proizvodov, 

neglede na stroko gospodarske 
dejavnosti, od katerih se ne 
plača davek po zvezni tarifi 
in ki niso zajeti v prejšnjih ta- 
rifnih številkah 10% 

Pripomba: Prometni davek po 
| tej tarifni SlevMki in po drugih 
tartilnih številkah dz ie tarife se 

ne plača od prometa z nasJe<$» 
njfeni proizvodi: 

Od moke to drugih mlcvskih 
izdelkov, pekovskih izdelkov, 
izdelkov napravljenih s prede- 
lavo mleka, nvesa, svežih ta su- 
hih rib, od zakola živine, od 
obleke an perila po meri za m- 
dividuailno potrošnjo iiz njiho- 
vegia osnovnega matenteila. od 
ortopedskih čevljev ta ortoped- 
skih pripomočkov, med katere 
je šteti tudi umetne oči to zo- 
bovja, neglede na material, is 
katerega so izdelani. 

DEL B — STORITVE 
Davek na promet stor.Kev, 

katerega plačajo z-asebni obrt- 
niki to dirugi zasebniki. 

1 Odplačili za obrtne stor+tve 
vseh vrst, če je material v ra- 
čunu posebej izkazan, razen od 
gradbenih storitev 10% 

Pnipomiba: 1) Davčna osnov* 
je skupni znesek planila, v ka- 
terem je vsebovan tudi davete 
po tej tair. št. po odbitku ma- 
teaiallia, kl ga je dal izvrševalec 
storitve. 

2) Davek po tej tarifini Števil- / 
ki se plača tudi od plaičila za 
opravljanje storitve s protovod- 
njo blaga iz naročnikovega ma- 
teriala, če je naročnik gospo- 
darska orgianizacija s področja 
todustrije, rudarstva ali grad- 
beništva. 

3) Davek po tej tarifni Šte- 
vilki se ne plača od plačili za 
opravljjianje storitve krojačev, 
šivilj, veziilj, čevljarjev, briv- 
cev, frizerjev, dimnikarjev, z» 
predtisksnje tkanin, krpanje pe- 
rila, nogavic in vreč, popra- 
vilo dežnikov, popravljanj« 
preprog, barvanje slik foto- 
grafij), spisovanja, razmno- 
ževanja, kopiranje, plakatira- 
nje, pranje, likanje, čiščenje 
obutve, snaženje oken, čuvanje 
ilokalov m stanovanj, shranje- 
vanje koles, prtljage, žaganj« 
drv ter pečenje čevapčičev ta 
rainjlčev. 

2 Od plačil za opravljanje sa- 
mostojnih poklicev (zdravnikov, 
dentistov, arhitektov, učiteljev 
jez kov, sodnih tolmačev in 
prevajalcev, duhovnikov In po- 
dobno) 5I%I 

Pripomba: Davka ne plačajo 
dijaki in redni Sudenti visokih 
šol oJ dohodkov od poučevanj* 
drugih dijakov. 

Splošna pripomba: 
Prometnega davka te številk« 

1 in 2 dela B tarife ne plačajo 
davčni zavezanci, ki plačujejo 
dohodnino v stalnem znesku. 

DEL C — SPLOŠNA TARIFA 
Prometni davek, kaiterega pla- 

čajo vsi davčni zavezanci eoci- 
alisbičnega in zasebnega selrto(r- 
ja. 

1 Od potrošnje alkoholnih pi- 
jač v gostinskih podjetjih io 
gostiščih od dosežene prodačn« 
cene 10°/» 

Pripomba: Glede davčne ob- 
veznosti m načina pobiranje te- 
da davka, kakor tudi glede vse- 
ga drugega, se uporabljajo 
ustrec.na določila te tar. St. 5 de- 
la B tarife prometnega davka. 

2. Od vstopmic za ktaopred- 
stave. oirkuške in air.tietične 
predstave dn podebno SV« 

Pripomba: Vsi drugI predpiad, 
kil veljajo zia davek po tair. SL 1 



dela B (storitve) tarife davka 
na promet, se primemo upo- 
raibljaijo tudi za diaveik iz te ta- 
lrt<ne števdlke. 

3. Od prejetih plačili za pro- 
jicirano ali reproducirano re- 
klamo v kinematografih od od- 
merjenega zveznega prometne- 
ga davka 60/o 

4. Od vsakega plačljivega pre- 
nosa lastmnske pravice na ne- 
premičninah v višini določene- 
ga z Uredbo o prometnem dav- 
ku od nepremičnin in pravic 
(Ur. 1. FI-RJ št. 4-54) z vsemi 
poznejSimi ..»rememibaimi in do- 
polnitvami lOo/o 

Pripomba; 1) Davek po tej ta- 
rifni številki se plača na enak 
način in sočasno z zveznim 
davlram od prometa nepremič- 
nin. 

2) Vsi predpisi, ki veljajo za 
BVeznd davek od prometa z ne- 
premičninami in pravicami, se 
uporabljajo tudli pri odmeri In 
pobiranju davka po tej tarifni 
Stevilkd, 

5) Od najemnine za nepre- 
mičnine dane v najem ali pod- 
najeen, razen plačila za najem- 
nine zgradb, se plača prometni 
davek od zneska najemnine v 

višini 50/o 
Priipamba: I) Davčna oenova 

Je znesek najemnine, kii se de- 
jansko prejme in potrdi s prl- 
cnanico. Davek se plača tudi od 
denarne vrednosti dajatev, če 
ee najeanmiina v celoti ali delo- 
ma plača z dajatvami. 

2) Davčna zavezanec Je naje- 
modajalec. 

Predlog odloka 
• višini davka na dohodek v 
■talnem znesku za leto 1956 na 

območju LOL Ljubljana. 

1. člen 
Dohodnino v stalnem znesku 

ka leito 1956 plačujejo: 
1. Obrtniki, ki imajo po 75. Cl. 

Uredbe o obrtnih delavnicah in 
obrtnih podjetjih (Ur. list FLRJ 
štev. 5-54) in Odredbe o obrtih 
brez stalnega poslovnega mesta 
(Ur. list LRS štev. 24-54) dovo- 
ljenje za opravljanje obrti brez 
»talnega poslovnega mesta 

3.000 din; 
2. Osebe, ki so socialno zava- 

rovane na podlagi sedanjega al', 
prejšnjega delovnega razmerja, 
kadar delajo obrtne usluge za 
rasebnike, če nimajo stalnega 
poslovnega mesta: 

a) krojači, šivilje, čevljarji, 
nrarji, frizerji in brivci 

6.000 din; 
b) vsi ostali 10.000 din; 
3. Učitelji Jezikov in glasbe 

ter učitelji, ki poučujejo po za-i 
eeibnih stanovanjih, stenografi, 
etenodaktilografi in daktilografi, 
kadar delajo za zasebnike, če 
nimajo stalnega poslovnega 
mesta 2.400 din; 

4. Godci, ki godejo po sejmih, 
Ulicah, svatfbah, ob praznikih in 
podobno 3.000 din; 

5. Snažilci obutve 8.000 din; 
6. Postreščki 3.600 din; 
7. Žagarji (ročni), ulični pro- 

dajalci časopisov, srečk in dru- 
gih proizvodov, perice, likarice 
ter druge osebe, ki opravljajo 
delo samo s svojo telesno 
■ilo 2.400 din; 

8. Oseibe, ki oddajajo oprem- 
ljeno sobe v najem ali podna- 
Jem samo za prehodne goste od 
ene sobe 2.500 din. 

2. Olen 
Ti davčni zavezanci plačajo 

dohodnino v stalnem znesku le 
tedaj, če no delajo s tujo de- 
lovno silo ali, če niso združeni 

za opravljanje posameznega de- 
la. 

3. člen 
Davčni zavezanci, ki pilačajo 

dohodnino v stalnem znesku na 
podlagi tega odloka, no plačajo 
prometnega davka. 

4. člen 
Odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa se 
od 1. januarja 1956. 

Predlog odlcka 
O OBČINSKIH TAKSAH 
(Priporočilo za občinske 

ljudske odbore) 

1. SPLOSNE DOLOČBE 

"1. člen 
Poleg občinskih taks, ki so 

predpisane z odlokom o občan- 
skih taksah (Ur. list LRS, St. 
19/56) se pobirajo na območju 
občinskega ljudskega odbora 
 še občinske takse, 
predipdsane s tarifo k temiu od- 
loku. 

2. člen 
Občsinske takse, ki se pobirajo 

po določbah tega odloka, so do- 
hodek na območju okraja Ljub- 
ljana. Delež teh dohodkov, ki 
pripada iposamezrnim občimam, 
se določi vsako leto z okrajnim 
družbenim planom. 

S. Clem 
Občinske takse se plačujejo 

vnaprej in to v gotovini ali pa 
v taksnih znamkah. Do izdaje 
novih občinskih taksnih znamk 
se uporabljajo na območju okra- 
ja Ljubljana taksne znamke, ki 
Jih je izdal bivši OLO LJublja- 
na - okolica in bivši MLO glav- 
nega mesta Ljublij.ana. 

4. Men 
Določbe zakona o taksah (Ur. 

list FiLRJ, št. 68/46) z vsemi po- 
znejšimi izpremembamrid in do- 
polnitvami ter določbe Uredbe 
o prisiini izterjavi davkov in 
drugih proračunskih dohodkov 
(Ur. list FLRJ, št. 33/53) se pri- 
memo uporabljajo tudi glede 
občinskih taks, če ni s tem od- 
lokom drugače določeno. 

5. člen 
Osebe, ki so po zakonu o 

taksah ali s posebnimi predpisi 
višjih državnih organov proste 
plačila državnih tiaks, so proste 
tudi občinske takse, predpisane 
po tem odloku. 

Za predmete, za katere se po 
zakonu o taksah ali po poseb- 
nih predpisih višjih državnih 
organov ne plača državna taksa, 
se ne plača tudi občinska taksa 
po tem odloku. 

6. člen 
Osebe, ki so plačale višjo 

takso, kat Je predpisana v ta- 
rifi tega odloka, imajo pravico 
do povračila. 

Povračilo se iizvrSi v smislu 
navodil o povračilu in preknji- 
ževanju pomotoma plačanih dr- 
žavnih dohodkov (Ur. list FLRJ, 
št. 63/49). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka 

s k rhi ustrezni ongan občinskega 
ljudskega odbora, kontrolo nad 
plačiln taks pa vrši finančni or- 
gan občinskegia lijudskiega od- 
bora, 

8. Men 
Z dnem, ko stopi v veljavo 

ta odlok, prenehajo veljati vsi 
predpisi, ki so s tem odtokom 
v nasprotju. 

9. Men 
Ta odlck velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uporablja pa 
se od prvega dne naslednjega 
meseca po objavi. 

U. TAIUFA 
Tar. Stev. 1: Taksa na vfloge, 

pritožbe, odločbe in potrdila, ki 
so naslovljene na občinski ljud- 
ski odbor, njegove organe, ura- 
de, proračunske zavode in fi- 
nančno samostojne zavode, ki 
opravljajo upravne zadeve ozi- 
roma, ki Jih ti rešujejo ali iz- 
dajajo, znaša: 

a) na vloge 20 din 
b) na pritožbe 90 din 
c) na odločbe: 
aa) o dovoljenem po- 
daljšanem poslovnem 
času v gostiščih za 
ves večer 2000 din 

bb) o dovoljenem pri- 
1 ož nostnem točenj u 

ailkoholnih pijač 3000 din 
cc) za vsako drugo od- 
ločbo, razen za od- 
ločbo po tar. št. 3, 4 
In 10 te tarife 75 din 

č) za vsako potrdilo 50 din 
Za prlTediitve ob praznovanju 

od države priznanih praznikov 
se taksa po tej tarifni številkt 
ne pobira. 

Tar. št. 2: Taksa za pot usluž- 
bencev občinskega ljudskega 
odbora Izven uradnih prostorov 
se plača, kadar pot povzroči 
stranka, razen za ureditev sta- 
novanjskih zadev in drugih za- 
dev do vrednosti 10.000 din ne 
glede na število uslužbencev; 

1. za pregled stavbišča 
ali prostora za na- 
pravo stavbišča 200 din 

2. za pregled zgradbe 
ali posameznih pro- 
storov zgradbe, da M 
se Szdalo uporabno 
dovoljenje 

a) piri pregledu do 5 
prostorov 100 diin 

b) pri pregledu od 6 
do 20 prostorov 200 din 

c) pri pregledu nad 
20 prostorov 500 din 

3. za vsako pot izven 
uradnih prostorov v 
dirugih zadevah 100 din 

Taksa se plača na vlogi, s 
katero povzroči stranka pot 
uslužbencev, poleg taks po ta- 
rifni št. 1 tega odloka. 

Tar. St. 3. Taksa za odločbo, 
s katero občinski ljudski odbor, 
njegovi uradi in organi izdajo 
dovoljenje za gospodarsko de- 
javnost znaša  30 % 
od takse po zakonu o taksah. 

Tar. št. 4: Taksa za робгје- 
vanje listin. 

Za potrjevanje pogodb in 
drugih Mslin, ki Jih potrjujejo 
občinski ljudski odbor, njihovi 
organi in uradi, se plača: 

1. Za potrditeiv vsake listine 
za prvo polo 36 din 
za vsako nadaljnjo polo 25 din 
Ce se potrdi samo podpis, se 

plača taksa 25 din za potrdiiibev 
vsakega podpisa ali pečata. 

2. Za potrditev cenitve 
posestva 250 din 

3. Za potrditev kopir- 
nega načrta po ob- 
čtinskeim ljudskem od- 
boru, če zahtevajo 
toopiranje zasebniki 500 din 

4. Za potrditev pogodbe pri 
državnem organu se plača: 

a) za na novo sklenjeno po- 
godbe, katere vrednost znaša: 

do 10.000 dim 75 din 
od 10.000—50.000 diin 150 din 
od 50.000—150.000 din 300 din 
od 150,000 250.000 diin 500 din 
nad 250.000 din Vt % 
Ce se vrednost ne dž 

oceniti 125 din 
b) Za potrditev podaljšanja 

pogodbe se plača 501% takse iz 
točke a) te tiaricfne številke. 

Opomba: Ta tsksa se ne plača 
za potrditev učne pogodbe po 
zatonu o vajencih. 

Tar. St. 5: Taksa za odločbe 
o kazni v postopku o prekrških 
se plača: 

1. če je izrečena kazen 
ukora 50 din 

2. če Je izrečena de- 
narna kazen v višini: 

a) do 1000 din 100- din 
b) nad 1000 d/o 3000 din 200 din 
c) nad 3000 do 5000 din 500 diin 
č) nad 5000 din 10 % 
Tac št. 6: Takse za glasbo v 

javnih lokalih: 
Za dovoljenje glasbe v go- 

stinskih in dirugih javnih loka- 
lih se plača: 

a) 7-a stalno glasbo 
mesečno 5000 din 

b) za občasno glasbo 
mesečno 1000 din 

c) 7a glasbo v barih 
in nočnih lokalih 
mesečno 12.000 din 

Kot stalno glasbo Je razumeti 
muzikalne nastope vseh vrst, če 
so najmanj štirikrat tedensko. 

Kot občasno glasbo Je razu- 
meti glasbo, ki se izvaja redno 
vsak teden, vendar največ tri- 
krat tedensko. 

Kot priložnostno glasbo Je ra- 
zumeti enkratni muzikalni na- 
stop. 

Za reproduclrano glasbo se 
občinska taksa ne plača. Prav 
tako se ne plača občinska taksa 
za glasbo v Javnih lokalih, ka- 
mor je dovoljen vstop proti 
vstopnini alti proti plačilu pro- 
stovoljnih prispevkov in kjer se 
izvaja glasba kot kulturno 
umelmlška prireditev ali v sklo- 
pu prireditve. 

Za plačilo takse odgovarja 
prireditelj glasbe, podpisan na 
pri glasni cd, ki Jo mora po 6. čle- 
nu zakona o prekrških zoper 
Javni red in mir (Ur. list LRS, 
št. 19-49 in 40-51) predložiti Taj- 
niištvu za notranje zadeve OLO 
LJubljana, ko priglasi priredi- 
tev. Najkasneje 3 dni pred pri- 
reditvijo glasbe mora priredi- 
telj predložiti obč. ljud. od- 
boru priglasitev glasbe v dveh 
izvodih in plačaitd ustrezno tak- 
so. 

Tar. št. 7: Taksa za uporabo 
pločnikov in cestišča pred po- 
slovnim prostorom: 

1. a) za trajno upora- 
bo pločnika in ce- 
stišča pred poslov- 
nim prostorom se 

\ pftača za vsak ms 

zaseženega prostora 
letino 250 diin 

b) za začasno uporabo 
pločnika in cestišča 
pred poslovnim pro- 
sitoirom se plača za 
vsialk mJ zaseženega 
prostoira na mesec 25 dim 

c) za začasno uporabo 
pločnika ailii cestišča 
pred poslov, prosto- 
rom se plača od m3 B din 

Uporaba pločnika ali cestišča 
za dobo treh mesecev ali več 
se šteje za trajno uporabljanje. 

Za začasno uporabo pločnika 
ali cestišča se plača taksa od 
meseca za ms. l^e za eno ali 
dvodnevno uporabo pločnika ali 
cestišča se plača taiksa od dne- 
va za m®. 

2. Clstiloi čevljev pla- 
čajo pavSalno letno 
takso, če uporablja- 
jo pltočniik ali cesti- 
Sče 5000 din 

3. Kioski za prodajo 
časopisov in -revij 
tor podobno, plačajo 
pavšalno tetino takso 
za uporebo pločnika 
ali cestišča 2000 dim 

Pripomba: Taksa niz te tarifne 
številke se uniči na dovoljenju. 

nko^ Za uporabo Javnih Pa '. jijjt 
travnikov, ki Jih ир0?х. W 
cd.rkusi, vrtUjakd, ®trel 

bogani, avtodromi № P° . !jj 
zabavišča, se ne plača ob 1 ti 
taksa po tem odloku, ker J ^ 
uporaba zavezana najoinn,1 'jji 
jo določi in pobere Pr 

uprava tistega zemljišč3- ^ 
Tar. St. 8: Taksa za 

zidov za obešanje in 
reklam: 

Za reklame, ki se zaradi 
terlalne koristi obesijo 
drugače pritrdijo, napisi0 ^ 
naslikajo na zidove ali v 51 
tiranjosti javnih lokа|lov,, 

tramvajskih vozovih, 
sih. avtobusih in \^>г ^ 
oknih ter podobno, se j/ 
kratna taksa ne glede ^ 
vilo izvodov: 
1. za reklame v veliko- 

sbl do 0,5 ma * 
2. za reklame v veliko- 

sti 0.5 do lm2 8 

3. za reklame v veliko- - 
sti 1 do 4 m2 1® 

4. za reklame v veliko- 
sti nad 4 ma 

Te takse so oproščene j9 
me, napisi in druga obveS ,31" 
poslovnih prostorih 
skih organizacij, ki se n:l^ te" 
na redno poslovanje sa«11" 
gospodarskih enot. iC>tet 

Za plačilo takse Je odg^ ^ 
tisti, ki obesi ali pritrd ^ 
mo na javnem kraju. 
pa bi ne bilo mogoče Vč,0 ^ 
tistega, ki Je obesil 'J 
trdil reklamo, odgovai 
plačilo tistim, v katerih 
je bila reklama izdana. ^ 

Podjetja za plakailirainJ®^ 
rajo v prvih treh dneh 
meseca za pretekli me®60 

tožiti občinskemu Iju^ 0' 
ogboru obračun o skupn^jjii« 
vilu objav ter o vsotj P- V5' 
takse za mesec poročanj®' ty 
dragi, ki se ne poslužuj^)^^ 
vodov za plakatiranje, 
sami oskrbujejo objavo re fC 
pa so dolžni pred 
fclame občinskemu lju",®, po' 
odboru pismeno predlo*' ' 
diatke o števdllu, veliko^®^ 
klomnih izvodov z obra 
o že plačani taksi. 

h 

H 
It, 

20.000 

1.000 

Tar. št. 9: Takse za Р^Г 
na ofeirialnih licitacijah P 
žavnih uradih in zavod^jj- 
spodairakih in drugih or® 
cijah, glede na vrednost 
za katerega se daje Pf1. P 

Pri otertalnih liedtaaiJ3^^! 
jih razpisujejo državni 
proračunske ustanove, 115 . 
s samostojnim fiinamciir®™® 
drugi državni zavodi, č -et & 

■stoe in druge oirgainfeae^^stl 
plača od proračunske v.ri- 
posla taksa po tej lestvic • 
Za vrednoet do 

dinarjev 
Za vrednost od 20.00 

do 100.000 din nn 
Za vrednost od 100.00 ^ 

do 500,000 din n
2. 

Za vrednost od 500.00 (i" 
do 1,000.000 ddn nn„ 0(|0 d] 

Od vsote preko n olS1^' , 
pa poleg 3.000 dim бе • ,teV#* 

Takso po tej tarif11' ^^pis^ 
pobere organ, ki 
ofertoine Meditacije. _ni d*0',, 

V treh dmeh polS«^ 
ta organ predložiti „ 
ljudskemu odboru 
pobranih taksah 8 ^ P^l 
številu ofert m 

kakor tudi _ 

grr> 

mi'Jčnd, 
nosti. 

Tar. št. 10: Taksa M 
nje kopanja Pes°f 
kamen ja, zemlje, 7M ^„јвјо м 
in podobno, ki ga 
činskS ljudski оЛ10^ 5OO0 

organi aAi uradii 
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UUDSKI 

^edpisi občinskih ljudskih odborov 

ODBORI 

^LMna-CENTER 
3- 'oSke 24. tlena 

J ivt,)6 LJubljana - Cen- 
^ гаи s 42- tlenom Te- 

ii si ILl! t . 0 Proračunih 
i,ч? ; 13-56) 3e Ob- 

' ) odboj Ljubljana ^>11 seji dne 14. 6. 
Naslednji 

V Odlok 
< 0bčinskeKa IJuđ- 

b 4ubljana-Center 
,l6to 1956. 

ilen » 4 Občinsfci ljudski 
'i(ga. 

na Center za leto 

•»!''v 1^' Proračun: 
^ ž^e,Sku «2,500.000 din 442.500.000 din 

ч)п к1 ' nantno samo- 
-.у,„ Svodov; 
Ц v ^ ^ku 14,548.000 din 

k. 7esku 55.598.000 ddn 
S J: {i«n 
fNra{u

atltov nad dohod- 
7 '»vort Пи "nančno samo- ЛЧјо.оо^ v skupnem zne- 

"" j se krijejo z 
občinskega prora- 

za socialno zavarovanje po čle- 
nu 24, 26 in 29 Zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju delavcev 
in uslužbencev se ne smejo 
uporabiti brez soglasja Komisi- 
je za Izvajanje proračuna. 

7. člen 
Nastavitve pri občinskih or- 

ganih in zavodih, za katere v 
proračunu niso predvideni kre- 
diti, se lahko Izvrš jo samo po 
poprejšnji potrditvi Komisije za 
izvajanje proračuna. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Lojze Ocepek, 1. r. 

flen 
S zavodi, 
^,4 , 6tU 1956 presežek 
\ 3(1 Izdatki s tem, da t4 o с 

dela do- 
!i "ftn ^ke, kot so s Ле , ^'sniranl, ald pa 
^ ttaf kakovost sto.ritev 

kj 6 1m2Vo^0v zmanjšajo 
Q ^ke. razdelijo na 
k "»d u~,eni Presežek do- 
X Лаи,аЉ1' kot bo ugo- 
€ 4 1« ]uenlm računom X. l6to 1956, tako, da 

, ^smi 4 nagrade največ 
u .He г ome3itvijo, da 
4 ».f16 presegati eno 5llt0v ska rednih oseb- 

Л® let0 1956. 
V'' №Д na5omestitev In 
Ho :r>an^„ 61 presežka. samostojni za- 

,0 ustanovitvi še 
'H * žaVv določi organ, 
l>l^.3utni ratun. ko- ^^ка dohodkov 

po 
S га nagrade, gre 

^samezne druge 
'Hf. л 

ki ga fl* %L ^in ini zavod ne do- 
f j11 teg ' določen v prvem 
V • bo razdo" 

"V,, o 1ги"}, o zaključnem 

^.... ^len 
Novoustanovljenih 

' ki i4' 1гнП°У in zavodov, 'tiv '"»au aJo novih odlo- 
4 Pos.ledico po- 

Jjh > i?...7' dobrava Ko- 
•■ 'Ч ^Uloi, Proračuna, 

'Ч lliin4vnaknadno v P0- nsltemu ljudskemu 

S>lk г
8
а flen 

s prora- 
Catunska' da razpo" reZerV0 v 

Ч- ve * Phn ene četrtl- 
^a Proračunske 

Ч Х^-ти Po- errilJ ljudskemu 
4n1, 

^nejo zavodi 

Na podlagi 29. In 35. člena 
Uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš (Uradni list FLRJ št. 
29-54), 3. in 8. člena Temeljne- 
ga zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ št. 46-428-51 In 58-633- 
55), v zvezi z Zakonom o pri- 
stojnosti občinskih In okrajnih 
ljudskih odborov (Uradni list 
FLRJ št. 34-371-55), Izdaja Ob- 
činski ljudski odbor LJubljana 
Center po sklepu 10. redne se- 
je z dne 14. Junija 1956 

Odlok 
o bišnem redu 

1. člen 
Ta odlok velja za vse hiše, v 

katerih Se oddajajo stanovanja 
v najem, ne glede na to, kdo jih 
upravlja. 

2. člen 
Ob vselitvi, najkasneje pa v 

15 dneh po pravnomočnosti od- 
ločbe, mora organ upravljanja 
oziroma hišni lastnik skleniti z 
uživalcem stanovanja odnosno s 
sostanovalcem (v nadaljnjem 
besedilu: užiivalec stanovanja) 
psmeno pogodbo na predpisa- 
nem obrazcu in zapisniško ugo- 
toviti stanje prostorov. 

3. člen 
Skupni prostori In skupne na- 

prave (odprte kleti, stopnišča, 
hodniki, terase, pralnice, dvori- 
šča, parki, dvigala, vodnjaki 
itd.) morajo biti na razpolago 
vsem stanovalcem hiše. 

Cas, način uporabe in čišče- 
nje skupnih prostorov In na- 
prav, določi organ upravljanja, 
hišni lastnik pa sporazumno z 
uživalci stanovanj. 

4. člen 
Uživalci stanovanj so dolžni 

uporabljati stanovanja, skup- 
ne prostore in naprave in se ve- 
sti v njih tako, da ne motijo 
dela In počitka stanovalcev, da 
pazijo na čistočo in, da ne dela- 
jo škode. Zlasti je prepovedano: 

1. uporabljat! stanovanjske in 
skupne prostore v nasprotju z 
njih namenom ter na način, ki 
povzroča prekomerno obrabo; 

2. uporabljati vodovodne, 
električne, plinske, ogrevalne in 
druge sanitarne naprave In In- 
stalacije na način, ki povzroča 
okvaro; 

3. hraniti kurjavo, sekati dr- 
va al; drobiti premog v prosto- 
rih. ki niso za to določeni; 

4. prekomerno močiti Ua In 
ribati parkete z vodo; 

5. prati ali sušiti perilo v sta- 

novanjih, če Je na razpolago 
pralnica ali prostor za sušenje 
perila; 

8. metati odpadke ali druge 
predmete v stranišče In vodo- 
vodne školjko ali odtočne cevi 
in kanale; 

7. s pisanjem, pritrjevanjem 
objav, naznanil In obvestil na 
mestih, ki n so za to določena 
ali na kakršenkoli drug način 
zamazatl ali poškodovati poslop- 
je; 

8. opustiti nujno potrebno zra- 
čenje stanovanjskih prostorov; 

9. opustiti uničenje mrčesa v 
stanovanju; 

10. na splošno gojiti domače 
živali. Pse, mačke, aH večje šte- 
vilo ptičev Je dovoljeno gojiti 
v stanovanjskih zgradbah samo 
z dovoljenjem organa upravlja- 
nja oziroma hišnega lastnika, 

11. pri straniščih brez vodnega 
izpiranja opustiti potrebno raz- 
kuževanje; 

12. polivat; kurivo z bencinom 
aH z drugimi hitro vnetljivimi 
tekočinami; 

13. hraniti v hiši večjo količi- 
no lahko vnetljivih snovi, v 
podstrešju pa sploh vnetljive 
predmete; 

14. poškodovati parke, nasade, 
lepotlčno grmičje In druge ure- 
ditve pri hiši; 

15. brez potrebe pustiti teči 
vodo ali v skupnih prostorih 
prižgano luč; 

16. puščati v letnem času od 
21. do 5. ure, v zimskem £asu 
pa od 20. do 6. ure ve-žna ali 
vrtna vrata odklenjena; 

17. metati odpadke, pljuvati 
ali drugače ponesnažitl poslop- 
je; 

18. iztepaH predmete, zračiti 
posteljnino, sušiti perilo ali od- 
lagat; odpadke na nedovoljenih 
mestih ali na neprimeren način 
ter onesnažiti okolico smetnja- 
kov; 

19. zastavljati veže, hodnike, 
stopnišča in dvorišča s kakršni- 
mikoli predmeti; kolesa, otroške 
vozičke In posode za smeti Je 
dopustno postavljati na mesta, 
ki jih določi organ upravljanja, 
oziroma hišni lastnik; 

20. postavljati na okna neza- 
varovane posode s cvetlicami ali 
zalivati tako, da odteka voda po 
fasadi zgradbe; 

21. zlagati drva tik ob zidu in 
izven prostora, ki ga določi or- 
gan upravljanja oziroma hišni 
lastnik ter Jih dalj časa puščati 
na teh mestih; 

22. motiti mir in počitek sta- 
novalcev predvsem od 22. do 6. 
ure; 

23. uporabljati stroje ali na- 
prave, ki povzročajo prekomer- 
ni hrup. ropot ali smrad; 

24. nadlegovati, smešiti. Izzi- 
vati ali ogrožati stanovalce hiše. 

kal in varovalk, vodovodnih te- 
snil, poškodovanih ključev in 
ključavnic, zvoncev pri vratih, 
razbitih pečnic v pečeh in šte- 
dilnikih, kurilnih in pepelnlh 
vratic, rešetk, štedilnišk h plošč, 
plovk in tesnil v straniščnih re- 
rezvoarjih, straniščnih desk, 
razbitih stekel In podobno; 

2. preslikati stanovanje po po- 
trebi ali ako odredi to sanitar- 
na inšpekcija. 

Popravila se morajo oskrbeti 
takoj po ugotovitvi okvare ter v 
obsegu in kvaliteti, ki odgovar- 
ja prvotnemu stanju. 

Druge okvare so uživalci sta- 
novanj dolžni takoj jav ti orga- 
nu upravljanja oziroma hišne- 
mu lastniku, sicer odgovarjajo 
za nastalo škodo. 

6. člen 
Uživalec stanovanja mora ob 

izselitvi izročiti v najem vzete 
prostore v takem stanju kot Jih 
je prejel, upoštevajoč normalno 
obrabo. Stanje prostorov se za- 
p sniško ugotovi ob Izselitvi v 
navzočnosti dosedanjega užival- 
ca stanovanja. 

Povzročilo ugotovljene škode 
so obravnava po določilih 5. 
člena tega odloka. 

Ob izselitvi Je dolžan uživalec 
stanovanja Izročiti organom 
upravljanja' oziroma h šnemu 
lastniku vse primerke ključev 
od stanovanja, vežnih vrat in 
ostalih prostorov kakor tudi li- 
stine o točkovanju stanovanja. 

7. člen 
Organ upravljanja oziroma 

hišnj lastnik je dolžan: 
1. vsaj enkrat na leto pregle- 

dati v navzočnosti uživalca sta- 
novanja. stanovanje; 

2. določ il sporazumno s sta- 
novalci v hišah, kjer ni hišnika, 
osebo, ki hrani ključe od skup- 
nih prostorov; 

3 skrioeti za pravočasno In 
strokovno izvršitev potrebnih 
popravil; 

4. skrbeti, da se ob državnih 
praznikih Izobesi primerna za- 
stava; 

5. skrbeti za urejeno okolico 
hiše (dvorišče In vrt). 

V hišah, ki se družbeno 
upravljajo, določi organ uprav- 
ljanja osebo, ki nadzira stano- 
vanjsko hišo in predlaga pra- 
vočasno odstranitev vseh napak 
ter potrebno popravilo. 

8. člen 
Pravice In dolžnost: hišnika 

se določijo s posebno pogodbo, 
k; Jo z njim sklene organ 
upravljanja, skladno z veljavni- 
m: predpisi. V hižah, kjer ni 
hišnika, opravljajo dolžnosti 
hišnika stanovalci hiše po vrst- 
nem redu, ki ga v sporazumu z 
uživalci določi organ upravlja- 
nja oziroma hišni lastnik. 

9. člen 
Hišni red mora biti Izobešen 

na vidnem mestu v vsak. hiši. 

OBČINA CERKNICA 
Na podlag; 10. točke 50. čle- 

na In 78. člena zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS št. 19-88'52), 37., 48. in 
49. člena temeljnega zakona o 
proračunih (Ur. 1. FLRJ št. 13- 
147'54) Izdaja občinski ljudski 
odbor Cerknica na 7. seji, dne 
31'5-1956 

Odlok 
o potrditvi zaključncsa rafuna 
bivšega občinskega ljudskega 
odbora Rakek za leto 1955. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun 

občinskega ljudskega odbora 
Rakek za leto 1955. 

2. člen 
Doseženi dohodki in Izvršeni 

izdatk so znašali po zaključ- 
nem računu: 
Dohodki 3,182.925 
Izdatki 2,889.786 
Presežek dohodkov 293.139 

3. člen 
Zaključni račun bivšega ob- 

činskega ljudskega odbora Ra- 
kek Je sestavni del tega odloka. 

4. člen 
Iz presežka dohodkov nad iz- 

da.tki po občinskem zaključnem 
računu za leto 1955 se zagotovi, 
v srn slu XXVI.'1. poglavja 
zveznega družbenega plana za 
leto 1956, obratna sredstva fi- 
nančno samostojnih zavodov 
občine. 

5. člen 
Ta odlok stop v veljavo takoj. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Teiič Jožo 1. r. 

5. člen 
Uživalci stanovanj morajo 

oskrbeti vsa popravila, k; po- 
stanejo potrebna zaradi njihove 
krivde ali malomarnosti in vsa 
popravila, ki postanejo potreb- 
na v času, ki je krajši od časa 
normalne obrabe, sicer to stori 
na njih stroške organ upravlja- 
nja oziroma h'šni lastnik. 

Uživalci stanovanj morajo na 
lastne stroške: 

1. oskrbeti popravila malih 
okvar kot na pr. električnih sti- 

10. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din 

se kaznujejo storilci za prekrške 
iz 3-, 4. in 9. člena odloka, v 
kohkor za kršitev po drugih 
predpisih ni zagrožena strožja 
kazen. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Lojze Ocepek, 1. r. 

Na podlagi 10. točke 50. člena 
in 78. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni 1 st 
LRS št. 19-88'52), 37., 48. in 49. 
člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Ur. 1. FLRJ št. 13-147' 
54) Izdaja občinski ljudski od- 
bor Cerknica na 7. seji, dne 31/ 
5-1956 

Odlok 
o potrditvi zaključnega računa 
bivšega občinskega ljudskega 
odbora Begunje za leto 1955. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun biv- 

šega občinskega ljudskega od- 
bora Begunje za leto 1955. 

2. člen 
Doseženi dohodki In Izvršeni 

Izdatki so znašali po zaključ- 
nem računu: 
Dohodki 3,217.740 
Izdatk; 2,975.269 
Presežek dohodkov 242.471 

3. člen 
Zaključni račun bivšega ob- 

činskega ljudskega odbora Be- 
gunje je sestavni del tega od- 
loka. 

4. člen 
Iz presežka dohodkov nad Iz- 

datki po občinskem zaključnem 
računu za leto 1955 se zagotovi, 
v smislu XXVI./1. poglavja 
zveznega družbenega plana za 
leto 1956, obratna sredstva fi- 
nančno samostojnih zavodov ob- 
čine. 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo ta- 

koj. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora 
Telič Jože 1. r. 

Na podlag; 10. .točke 50. člena 
in 78. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. 1. LRS št. 
19-88'52), 37., 48. in 49. člena 
temeljnega zakona o proraču" 
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nih (Ur. 1. FLRJ št. 13-147/54) 
izdaja Občinski ljudski odbor 
Cerknica na 7. seji, dne 31'5- 
1956 

Odlok 
o zaključnem računu bivšega 
občinskega ljudskega odbora 
BLOKE za leto 1955. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun biv- 

Sega občinskega ljudskega od- 
bora Bloke za leto 1955. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni 

Izdatki so znašali po zaključ- 
nem računu: 
Dohodki 3,478.373 
Izdatki 3,281.226 
Presežek dohodkov 197.147 

3. člen 
Zaključni račun bivšega ob- 

činskega ljudskega odbora BLO- 
KE je sestavni del tega odloka. 

4. člen 
Iz presežka dohodkov med iz- 

datki po občinskem zaključnem 
računu za leto 1955 se zagotovi! 
v smislu XXVI.'1. poglavja 
zveznega družben&ga plana za 
leto 1956, obratna sredstva f - 
nančno samostojnih zavodov 
občine. 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo ta- 

koj. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora 
Telič Jože I. r. 

Na podlag: 10. točke 50. člena 
In 78. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. 1. LRS št. 
19-88'52), 37.. 48. in 49, člena 
temeljnega zakona o proraču- 
nih (Ur. 1. FLRJ št. 13-147'54) 
izdaja Občinski ljudski odbor 
Cerkn ca na 7. seji, dne 31'5- 
1956 

Odiok 
o potrditvi zaključnega računa 
Občinskega ljudskega odbora 
Cerknica za leto 1955. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun 

Občinskega ljudskega odbora 
Cerknica za leto 1955. 

2. člen 
Doseženi dohodki tn izvršeni 

izdatk; so znašali po zaključnem 
računu; 
Dohodki 10,305.785 
Izdatki 10,061.911 
Presežek dohodkov 243.874 

3. člen 
Zaključni račun Občinskega 

ljudskega odbora Cerknica je 
sestavni del tega odloka. 

4. člen 
Iz presežka dohodkov nad |z. 

datk po občinskem zaključnem 
računu za leto 1955 se zagotovi 
v smislu ХХУ1У1. poglavja zvez- 
nega družbenega plana za leto 
1956, obratna sredstva finančno 
samostojnih zavodov občine. 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo ta- 

koj. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora 
Telič Jože 1. r. 

STOJNIH POKLICEV IN OD 
ZASEBNO-PRAVNIH OSEB V 

LETU 1958. 
1. člen 

Na območju občinskega ljud- 
skega odbora Cerknica se pobi- 
ra v letu 1956 občinska dokia- 
da na dohodnino od kmet jsilva, 
od samostojnih poklicev in od 
zasebno-pravnih oseb. 

2. člen 
Občinska doklada na dohod- 

nino' jo dohodek občine za krit- 
je komunalnih, gospodarskih, 
zdravstvenih, socialnih, kultur- 
n h, prosvetnih in drugih po- 
treb, predvsem za leto 1956. 

3. člen 
Osnovo za občinsko doklado 

od kmetijstva tvori za leto 
1956 ugotovljeni katastrski do- 
hodek od kmetijstva, doklada 
pa se odmeri po enotni stopnji 
6%. 

4. člen 
Samostojnim poklicem In za- 

sebno-pravnim osebam se za 
leto 1956 odmeri obč nska do- 
klada na dohodnino, predpisano 
na dohodke iz njihove pridobit, 
vene dejavnosti oziroma samo- 
stojnega poklica, ne pa na do- 
hodke iz njihovega premoženja 
ali premoženjskih prav c, v ko- 
likor se obdavčujejo po 34. čle- 
nu uredbe o dohodnini. 

Občinska doklada se po tem 
členu ne odmeri zavezancem, 
katerih celokupni letni čisti 

.dohodek ne presega 120.000 di- 
narjev. 

Vsem ostalim zavarovancem 
se po tem členu odmer: občin- 
ska doklada takole: 

I. samostojnim poklicem In 
zasebno-tn-avnim osebam 30% 
dohodnine, odmerjene na pri- 
dobitno dejavnost oziroma sa- 
mostojnega poklica; 

II. brivcem in frizerjem, čev- 
ljarjem, krojačem, popravljal- 
cem nogavic, š viljam, Žagarjem 
drv In ostalim obrtnikom k) se 
pretežno bavijo z uslužnostnimi 
opravili zasebnim potrošnikom 
10% dohodnine. 

Dohodnina skupaj z obč nsko 
doklado ne sme znašati več kot 
80% davčne osnove. 

5. člen 
Občinska doklada se odmerja 

in plačuje v gotovini istočasno 
in na isti način kakor odgovar- 
jajoča dohodnina. 

8.. člen 
Uredba o dohodnini CUr. 1. 

FLRJ št. 5S'53) z vsem: spre- 
membami In dopolnitvami, Od- 
lok o davčnih stopnjah dohod- 
nine za leto 1956 (Ur. 1. FLRJ 
šrt. 6'56) ter Uredba o prisilni 

Na osnovi 21. člena Temelj- 
nega zakona o proračunih (Ur. 
1. FLRJ št. 13'56), 1. ter 2. čle- 
na Temeljnega zakona o občin- 
ski dokladi in posebnem kra- 
jevnem prispevku (Ur. 1. FLRJ 
št. 19'55) In XXI. poglavja. 1. 
točke zveznega družbenega pla- 
na za leto 1956 (Ur, 1. FLRJ št. 
14'56), je Občinski ljudski od- 
bor Cerknica sprejel na svoji 
77 se" -'"p 31. 5, 1956 

Odlok 
O UVEDBI OBČINSKE DO- 

KLADE NA DOHODNINO OD 
KMETIJSTVA, OD SAMO- 

izterjatvi davkov in drugih pro- ' 
računskih dohodkov velja — 
tako kakor za odmero Ш pobi- 
ranje dohodnine — tudi za od- 
mero in pobiranje občinske do- 
klade. 

7. člen 
Davčne olajšave pri dohodni, 

ni so morajo upoštevati tudi 
pri občinski dokladi na odgo- 
varjajočo dohodn no. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z 

dnem objave v »Glasniku« v 
uradnem glasilu OLO Ljublja- 
na, uporablja pa se od 1. janu- 
arja 1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Telič Jože 1. r. 

Na podlagi L, 2. in 9. člena 
Splošnega zakona o ureditvi 
občin in okrajev (Ur. 1. FLRJ 
št. 26-269'55), 24. točke odloka o 
finansiranju ia poslovanju 
zdravstvenih zavodov (Ur. list 
FLRJ št. 14-85/53) in 2. točke 24. 
člena sitatuta občine Cerknica. 
Izdaja občinsk.! ljudski odbor 
Cerknica na 6. seji dne 28. 4. 
1956 

Odlok 
o oprostitvi in olajšavah samo- 
plačnikov za zdravstvene sto- 
ritve ua območju občine Cerk- 
nica. 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo pla- 

čevanja stroškov za zdravstve- 
ne storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede 
na bolezen, ako davčni predpis 
od bolnikovega premoženja ali 
dohodka njegove družinske 
skupnosti ne presega 120 d n 
letno na družinskega člana; 

b) bolniki z nalezljivimi bo- 
leznimi, ki se zdravijo v bolni- 
šnici, pa brezpiačnost nI odreje- 
na v predpisih višjih organov; 

c) bolniki ob lokalnih epide- 
mijah za zdravljenje v bolniš- 
nici, čeprav n: zdravljenje v 
bolnišnici predpisano; 

č) bolniki za zdravljenje v 
bolnišnici, če se je šele naknad- 
no ugotovilo, da ne gre za na- 
lezljivo bolezen glede katere so 
bili napoteni v bolnico. 

d) babica, ki prejema preživ- 
nino na podlagi odloka o za- 
časni dodelitvi preživnin babi- 
cam (Uradni list FLRJ št. 23- 
79'53). 

2. člen 
Osebam, k imajo premoženje 

ali dohodek od katerega se pla- 
ča davek se določi delna opro- 
stitev od plačevanja za zdrav- 
stvene storitve po tejle lestvici: 

Ce znaša davčni predpis 
Bolnik plača od predpi- od premoženja aH do- 
sane zdravstvene stori- hodka na družinskega 

tve člana 
25% — 121 din do 250 din 
50% — 251 din do 350 din 
75% 351 din do 450 din 

Ce znaša davčni predpis "pre. 
moženja ali dohodka na družin- 
skega člana bolnika 451 din ali 
več, plača bolnik polni znesek 
za zdravstvene stor tve. 

3. člen 
No glede na davčni predpis 

se lahko popolnoma ali delno 
oprostijo od plačevanja zdrav- 
stvenih storitev osebe, ki bi bi- 
le zaradi trenutnih socialnih, 
prldobtnih ali drugih razmer 
gospodarsko ogrožene, ako bi 
morale plačevati stroške za 
zdravstvene storitve v delnem 
ali polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevo. 

ze z rešilnimi vozili so popol. 
noma oproščeni bolniki za ka. 
tere je odredi prevoz pristojni 

c) prejemanje zdravil In sa- 
nitetnega materiala; 

C) izjemoma in po prosti pre- 
soji sveta za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko v vsakem 
posameznem primeru prejema- 
nje ortopedskih in drugih 
zdravstvenih pripomočkov ter 
zdravniško in klimatsko zdrav. 
IJenje ter specialni zdravniški 
pregledi. 

6. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. 

In 2. členu tega odloka se pri- 
znavajo uprav čencem le na 
podlagi posebnega potrdila o 
upravičenosti. To potrdilo mo- 
rajo predložiti upravičenci 
zdravstvenemu zavodu ob pr- 
vem iskanju zdravniške pomo- 
či. razen v nujnih pr merih, ko 
se lahko potrdilo predloži naj- 
kasneje 8 dni po prejemu ob- 
računa za opravljeno zdravstve- 
no storitev. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti do 

popolne ali delne oprostitve od 
plačevanja za opravljeno zdrav- 
stveno storitev, ki mora obse- 
gati konkretno navedene okol- 
nostl in razloge za oprostitev, 
kakor tudi obseg oprostitve (t. 
je. aH gre za popolno ali del- 
no oprostitev), izda: 

a) za osebe iz točke a) in b) 
1. člena In osebe iz 2. člena te- 
ga odloka referent za zdravstvo 
n socialno politiko ObLO na 

podlagi višine davčnega pred- 
pisa. 

b) za vse druge zadeve pri- 
stojni zdravnik. Obrazec potr- 
dila predpiše Svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko 
ObLO. 

8. člen 
Odločbo o popoln1 ali delni 

oprostitvi od plačevanja za 
opravljeno zdravstveno storitev 

od'01 

po 3. členu teg^ .r 
svet za ljudsko 1 . 
cialno politiko ob 

9. čle" 
Proti odklonitvi г , 

potrdila po 7. t\en 
ka je dopustna Pri •itož* 

zdr«1 

n Sivo za ljudsko^ - jj 
socialno politiko O J 
nih predpisih za UP :( 
pek v 15 dneh po P p 
menega sporočila, d ' 
cu prošnja odkloni 

10. fle0 

Ta odlok velja oi 1 

jave v »Glasnik0''.^ 
glas:lu okraja LjU" 
rablja pa se od 
1956 dalje. , 

Z dnem uveljavi^ 
loka preneha velja" 
ju občine Cerknic®'Л 
oprostitvi in olaj-43^ 
plačnikov za ^ 
ritve na območju 
stoj na (Ur. 1. LKS _ 

Predsedn1" 
Občinskega ljudsk ( 

Telič Jože '■ i 

Ul 

•n 
•o 
№ 
4 
4 

: U 

Na podlagi 12. f"l J 
obč. Ijddskih odbof' ^ b 
LRS št. 19-88-52) l"' ■ 
tuta obč. Ijudskeg* 
dne 9. 2. 1956 in ^ 
meljnega zakona 
(Ur. list FLRJ št- ' С-; 

občinski ljudski od» ^ 
na 7. seji dne 31. 
sprejel „ 

ODLOK ^ 
o proračunu Obči"*' |ei» 
odbora Cerknica 

1. eien J 
Predlog proračun® ff 

ga ljudskega 1 

za leto 1956 s pt*^ 
gami, obsega: 

I. Občinski proračun: 
z dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 

II. Predračuni finančno samo- 
stojnih zavodov: 
z dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 
in presežkom izdatkov 

III. Predračuni posebnih skla- 
dov: 
z dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 

45,372.000.— 
45,068.000.— 

12,120.000.— 
16,220.000.— 
4,100.000.— 

1,246.000.— 
1,246.000.— 

zdravnik: 
a) bolniki ne glede na davč- 

ni predpis, če gre za nalezljive 
bolezni, kadar je zdravljenje v 
bolnici obvezno po zveznih ali 
republiških predpis h, 

b) osebe, ki so navedene v 
točkah a), c) č), d) In 1. člena 
tega odloka, toda le s pogojem, 
da je odredil prevoz pristojni 
zdravnik. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se 

po tem odloku štejejo tale 
zdravstvena opravila: 

a) zdravniška pomoč v ambu- 
lanti in na bolnikovem domu, 

b) zdravniška pomoč In oskr- 
ba v bolnišnicah, sanatorljlh in 
v vseh drugih zdravstvenih za- 
vodih; 

2. člen 
Presežek izdatkov nad dohod- 

ki v proračunih finančno samo- 
stojnih zavodov v skupnem zne- 
sku 4,100.000 din se krije z do- 
tacijami občinskega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavod-, 

ki dosežejo v letu 1956 presežek 
dohodkov nad izdatki s tem, da 
z uspešno organizacijo dela do- 
sežejo dohodke kot so predvi- 
deni v proračunih, ali brez ško- 
de za kakovost storitev zmanj- 
šajo planirane izdatke, razdelijo 
doseženi presežek dohodkov nad 
izdatki, kot bo ugotovljeno z 
zaključnim računom zavoda za 
leto 1956 tako. da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 
50 odstotkov prese'ka z ome- 
jitvijo, da ta znesek ne sme 
presegati 1/12 zneska rednih 
osebnih izdatkov za leto 1956. 

b) v sklad za lastne investi- 
cije ostali del presežka. 

Presežek dohodkov, ki ga fi- 
nančno samostojni zavod ne do- 
seže na način, določen v 1. od- 
stavku tega člena, bo razdeljen 
z odlokom o zaključnem računu 
o izvršitvi občinskega proraču- 
na za leto 1956. 

Za razdelitev presežka dohod- 
kov nfd izdatki, ki ga doseže 
zdravstveni dom, velja ta odlok 

o finansiranju v 
zdravstvenih zavoo 
FLRJ štev. 14/53) i" f 
skU'dih zdravstve'V^flSi' 
s samostojnim 
(Ur. list LRS štev. 

4. člen , F 
Proračunska kotn'Le> j 

oblaščena, da ra®P 
računsko rezervo i 
trtletju do ene fe „.ге(< i 
plana proračunske ,aI,ji) 
ti naknadnemu Por 

sketnu ljudskemu 
5. Slen je 

Krediti, ki 
za socialno zavar 
nih 24., 26. 
zdravstvenem 
lavcev in usluž^ / 
smejo uporabiti 
proračunske kom1 

e- £le"avi ^ 
Nastavitve v up ^ ;n . 

ga ljudskega 
za katere v P ^ 1 
predvideni kredi ' рГе1_Ј 
vršijo sfimo P0 . K0 

trditvi proračun , 

Ta 

7. (Л 

jave v »Glasni^ ji, , 
silu OLO L 
pa se od 1. ja"113" Predsedn * j, 

Jože Te 


