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Ljubljana, 24. avgusta i95(. 

OKRAJNEGA 

LJUDSKEGA 

ODBORA 

LJUBLJANA 

LETO III., štev 65 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA MEDVODE v letu 19% ne ho povečala. Pred- videna nivestieijska sredstva bodo 
DRUŽBENI PLAN uporabi. ena za modernizacijo trgov- 

skili lokalov in nabavo prevoznih 
Na podlagi 1., 2., 7. in 9. člena 1. poglavje sredstev, ki bodo omogočila hitrejši 

Splošnega zakona o ureditvi občin Skupni družbeni proizvod dovoz blaga. 
•n okrajev (Ur. 1. FLRJ št. 26-26()/"55) Skupni družbeni proizvod se v V gostinstvu se promet v letu 
ln na podlagi 50. člena Zakona o letu 1956 bistveno ne bo spremenil. 1956 ne bo povečal. Predvidena je 
"bčinskih ljudskih odborih (Ur. list Kljub temu, da se bo fizični obseg večja potrošnja brezalkoholnih pijač. 
LRS št. 19/52), v zvezi z določbami proizvodnje po posameznih panogah 
zveznega družbenega plana za leto nekoliko dvignil, ne bo skupni druž- poglavje 
1956 (Ur. I. KLIlj št. 14-155/56), do- beni proizvod porastel zaradi več- Obrt 
ločbami družbenega plana ljudske jih materialnih stroškov v I. 1956. Obrtniška proizvodnja se bo v 
republike Slovenije za leto 1956 letu 1956 nekoliko povečala. Na 
Шг. list LRS št. 15-45/56) in na pod- "• poglavje novo bosta ustanovljeni elektro- 
lagi 10. in 24. člena statuta občine Industrija inštalaterska in pleskarska delavnica. 
Medvode, je sprejel občinski 1 j ud- Fizični obseir industriiske oro- Zaradi zastarele opreme bodo in- 
sk! odbor Medvode na svoji 9. seji izvodnjc se |,0 v lclll ,,,% ov(4-.ai vest.cijska sredstva za obrt uporab- 

30. maja 1956. zu 4„/o
J Na to porast bodo ^livali ^,>a Povsem za nabavo opreme. 

nmi7RKNI Pl AN sledeči faktorji: Vili. poglavje UKlJZBbilNI l.AfN I dograjene nove kapacitete; ^ . , 
OBČINE MEDVODE ZA LETO 1956 2. boljša organizacija dela; .л Komunala 

, J- ■ * , . 1 . ' Komunalna podjetja, med katera 
Prvi del 3- "VT ^ |P

,ač®vanJ« P° ,,cl"- spadajo le pekarne, v letu 1956 ne ku, kjerkoli se da iiemek iiieriti. i1 i i x * x i i 
SMERNICE IN OSNOVNE NALOGE Po posameznih strokah industrije ^01'" občutno povečala proizvodnje. 

ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA se bo fizični obseg proizvodnje gi- n,.,, ,i„i 
OBČINE MEDVODE ZA LETO 1956 bal takole: i^rugioci 

. . . EKONOMSKI INSTRUMENTI 
fiz. obsega OBČ INE MEDVODE ZA LETO 1956 

proizvodnje »v- i 
1955 ioo Ia. poglavje 

Proizvodnja električne energije  119 Kot komunalna podjetja bodo 
Proizvodnja in predelava nekovin  102 poslovale na območju občine Med- 
Kemična industrija  100 vode naslednje gospodarske orga- 
Lesna industrija 106 nizacije: 
Proizvodnja in predelava papirja   100 Pekarija Medvode, 
Tekstilna industrija  100 Pekarija Goričane, 
Industrija skupaj 104 Pekarija Smlednik. 

V stroki proizvodnje električne >SORAc1 Medvode, začelo s pro- X. poglavje 
energije se bo povečal obseg pro- izvodnjo televizijskih mizic in tako Amortizacija 
jzvodnje za 19»/o. Računa se, da bo povečalo celotno proizvodnjo, v tek- j. Gostinstvo: 
Elektrarna Medvode povečala pro- stilni industriji, v proizvodnji in Gostinska podjetja in gostišča 
«vodnjo električne energije zaradi predelavi papirja ter v kemični in- i^r samostojna gostišča bodo obra- 
nega, ker bo v letu 1956 drugi agre- dustnji se obseg proizvodnje ne bo čunavala polni znesek predpisane 
Rat preko vsega leta obratoval. povečal. amortizacije, izračunane po amorti- 

V stroki proizvodnje in prede- Obenem s povečanjem fizičnega zacijskih stopnjah, ki so določene z 
javi nekovin bo podjetje »TESNIL- obsega proizvodnje se bo v letu zveznimi predpisi. Gostišča bodo 

c Medvode povečalo obseg pro- 1956 povečalo tudi število zaposle- obračunala amortizacijo po stopnji ,z vod nje, ker začne s proizvodnjo mh v industriji za 2%. Primerjava toVo od vseli osnovnih sredstev. 
novih predmetov (avtotesnila). števila zaposlenih s fizičnim obse- 2. Obrt: 

V lesni industriji bo podjetje gom je naslednja: Obrtne'gospodarske organizacije 

- ioo bodo obračunale polni znesek pred- 
Indeks fizičnega obsega proizvodnje   104 pisane amortizacije, izračunane po 
Indeks števila zaposlenih    102 sto', 'Jah- kl so z zveznimi 1 predpisi. 

. Produktivnost dela v industriji se 4. umetno osemenjevanje; • ^ к1с
|
(,С \Ш ^eJŠnji <

I
,,lstav,'k 'V 

b" v letu 1956 povečala za 2»/o. 5. veterinarski pregledi izplačevala le 50o/c polne amor .- 1 h zacije Krojaška zadruga Medvode. 
III. poglavje IV. poglavje 5. Komunalna podjetja: 

... . Komunalna podjetja bodo obra- 
' vo Krneti iski* vi d r,i r .V(| i i.i čnnala polni znesek predpisane Kmeti jska proizvodnja se v letu |<)r, i,. ' P , i '"l v . 5 " amortizacije, izračunane po amorti- 

^ ne bo bistveno povečala. Pri- ^ gospodarsko aktiv- 7a(,ijskih 
J
st j,.,., кј s' določene 

Jakova (I je večji pridelek krompir- Л „ ,тч !'lu.v" s,adJ«; z zveznimi predpisi. 
Ja, Ker je v občini razvila živino- gradile snS.lmceza sa.lje in obrati 

Zlasti govedarstvo, bodo v letu p" i^ l ',! 0.S" J,? V
l
S), n,'' r 'V.': poglavje 

'''izvedeni ukrepi, (ia se poveča 'iV'^. Vl '' Obresti od osnovnih sredstev 
7vil" živine in i/boljšajo pasemske odk,,P k"lt>tlJsk'h pridelkov. , Gostinstvo: 
v-,''0: Predvideva se, da se bo Ste- V. poglavje Obrestna mera za osnovna sred- () krav poveralo za 18%. Živino- p • * stva znaša na leto za: 
. Ja bo usmerjena na vzrejo krav, eiVi i rS VO . . - a) zgradbe 20/o; 

'ma jo veliko mlernost. Raenna .i,,]:ГП||, /i imii i^in< 1^' ^ ostala osnovna sredstva 40/o. 

 r i,„.„i nr1 vi" "К?7'Л; f     C,,I> bodo izvedemi sledeei ukrepi: Celoten Posok bo Ш7 т3- . o Obrt: 
smotrnejša uporaba umetnih poglavje Obrestna mera za osnovna sred- 

2 Pnojil; Trgovina in gostinstvo siva znaša na leto za: 
■ analiza zemlje; Blagovni promet v trgovini se bo a) obrate, ki izdelujejo gradbeni 

„' So'ekcija živinei povečal za 7%. Trgovska mreža se material 1%); 

b) obrate živilske stroke, stroka 
osebnih uslug, storitev in popravil, 
kakor tudi za vse novo ustanovljene 
obrate 20/o; 

c) obrate s pretežno ročnim de- 
lom 5%; 

d) obrate z večjo uporabo stro- 
jev 40/o; 

e) obrate, ki se ukvarjajo z ve6- 
jo ali serijsko proizvodnjo 6°/». 

Razvrstitev obrtnih podjetij in 
delavnic po navedenih skupinah je 
razvidna iz seznama, ki je priložen 
načrtu. 

5. Komunalna podjetja; 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za pekarne 2 V«. 
4. Splošne kmetijske zadruge: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto 2V». 

XII. poglavje 
Občinski prometni davek 

1. Trgovina: 
Od vsega prometa v trgovini na 

drobno se določa prometni davek v 
višini 0.770/o od doseženega prometa, 
razen od proizvodov, za katere po 
zveznih predpisih prizna povračilo 
(regres) pri prodaji na droono. Pre- 
hrambeni proizvodi, tobak in ku- 
rivo ne smejo biti obremenjeni s 
prometnim davkom ter mora biti 
zaračunana marža trgovine za te 
proizvode toliko nižja, da bo davek 
plačan samo Iz dohodka od prodaje 
ostalih proizvodov. 

Na promet z alkoholnimi pija- 
čami v trgovini na drobno se do- 
loča občinski prometni davek v vi- 
šini 10 Vo od prometa. Proizvajalci 
na drobno, ki prodajajo vino lastne 
proizvodnje (proizvajalci) na jav- 
nih prostorih (trgih), plačajo občin- 
ski prometni davek v višini 150/» od 
doseženega prometa. 

2. Gostinstvo: 
Na promet z alkoholnimi pija- 

čami se določa občinski prometni 
davek v višini 10°/« od prometa. 

XIII. poglavje 
Razdelitev dobička 

L Trgovina: 
Dobiček trgovskega podjetja na 

drobno, oziroma trgovine, ki ostane, 
ko se izločijo sredstva za okrajni 
družbeni investicijski sklad po 90. čle- 
nu, in sredstva za razdelitev potroš- 
nikom po 92. členu Uredbe o delitvi 
Celotnega dohodka gospodarskih or- 
ganizacij (Ur. list FLRJ št. 10/56) se 
vloži v občinski družbeni investicij- 
ski sklad in se sme uporabljati le 
za investicije v trgovini. 

2. Gostinstvo: 
Dobiček gostinskih podjetij in 

gostišč, ki ostane, ko se izločijo 
sredstva za okrajni družbeni inve- 
sticijski sklad po 115. členu, oziro- 
ma 90. členu Uredbe o delitvi ce- 
lotnega dohodka gospodarskih orga- 
nizaeij (Ur. list KLRj št. 10/56), se 
razdeli: 

5(l0/o v občinski družbeni investi- 
cijski sklad: 

500/o v občinski proračun. 
5.Komunalna podjetja: 
a) Od komunalnih podjetij vlo- 

žijo 500/л dobička, ki ustreza zvez- 
nemu davku: pekarne v občinski 
družbeni investicijski sklad, ki se 
namensko uporablja za investicije 
v pekarnah. 
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, Ko odvodu gospodarska orga- a) IO'/о v oMinski proražun; 
i'zacija i/, svojega dobička znesek b) 400/o v sklad Okrajne zadruž- Zu investicijski sklad, krije obvez- ne zveze. 
''osti [)o zakonu iz dobička (39. člen Sredstva tega sklada sme okrajna 
Uredbe o delitvi eelotnega dohodka zadružna zveza uporabljali samo za 
gospodarskih organizacij |Ur. list pospeševanje trgovinske dejavnosti. 
1'LKJ št. io/56|). c) 50% kmetijski zadrugi. 

,c) Iz dobička po odbitku zakon- via; skili obveznosti se izloči plačilni X1V. poglavje 
s^hid iz dobička s prispevkom za Sklad za plače gospodarskih 
^otialno zuvarovanje in pris])evkov organizacij Zu stanovanjski skiad. , Tr«. -.in 

" /»Kt« »«?» Trgovskim 'imUjcIjcm i,, frgo.i- 

JMS.este* p - ■i°i~ •»"Vf-."1 frr 
ri\ n n - .i i - • ii -i /eneera prometa v naslednjili odstot- 

izloči ? wbltku ,P ač 12 dobl^a. se kih: Trgovsko podjetje »Sava. 4,1»/,. 
iaznnl tlolo?eni

l .dcl ^ famestojno 2 Gostinstvo: 
lotnoJl Tr';,, ZnUSa 1/0 0d CC' Gostinskim podjetjem in gosti- 

Srprl i " "'( '' i ■ I ščem se določa sklad za plače od 
Canl,. i , samostojno razpola- doseženega proTnota v naslednjih 
UDornVrTI "i' Гг'; '' S|,S,?iCJ0 odstotkih: Gostinsko podjetje Med- "Porabili tako, kot doloea 51. člen  i iinn/ 
Uredbe o delitvi celotnega dohodka ' • 0- 
gospodarskih organizacij (Uradni 1. XV. poglavje 
FLftj 10/56). ^ . 

e) Dobiček gospodarske organi- Občinske doklade 
'•acije po odbitku dela za samo- Stopnja občinske doklade na do- 
stojno razpolaganje se odvede v hodke od kmetijstva znaša 120/o ka- 
občinski družbeni investicijski sklad, tastrskoga dohodka. 

4. Splošne kmetijske zadruge: Občinske doklade na dohodnino. 
Dobiček, ki ostane po izločitvi od samostojnih poklicev in zasebno 

tistega dela, ki ustreza zveznemu pravnih oseb, se določi s posebnim 
dovku od dobička, se razdeli; odlokom. 

XVI. poglavje 
A. BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE MEDVODE 

1. SREDSTVA 
v 000 ilin 

1. Del dobička gospodarskih organizacij 7.018 
2. Del prometnega davka iz gozdarstva  
3. Del posebnega proračunskega prispevka  345 
4. Del dohodnine kmečkih gospodarstev .   4.325 
5. Del dohodnine ostalih poklicev   1.293 
6. 450/o občinske doklade na dohodke od kmetov . . . 3.179 
7. Občinske doklade na dohodke ostalih poklicev . . . 300 
8. Občinski prometni davek 8.000 
9. Lokalne takse   960 

10. Zemljarina (brez kmetijstva)   256 
11. Dohodki uradov in ustanov  150 
12. Ostali proračunski dohodki  60 
13. Davek na maloprodajni promet   1.185 
14. 50°/« ostanka dobička gost. podjetij in pavšalir. podj. 1.970 
15. Dotacija  — 

Skupaj proračunska sredstva . . . 29.041 

II. IZDATKI 
v 000 din 

1. Administrativni proračun  29.041 
3. Negospodarske investicije  — 
2. Dotacija gospodarstvu  — 

Skupaj ... 29.041 

B. SREDSTVA SKLADOV 
v 000 din 

1. Občinski investicijski sklad 6.400 
2. Občinski cestni sklad   600 
3. Sklad za pobijanje alkoholizma 1.604 
4. Sklad za stanovanjsko in komunalno graditev . . . 564 
5. Sklad za stanovanjsko izgradnjo 19.800 

XVII. poglavje 2. Mehanična in avtomehanična de- 
PREHODNE DOLOČBE KaTefeija^ (fv.): 

Svet za gospodarstvo je poobla- , М|7,аГ8,™ in kolarstvo Medvode; 
»cen, da po potrebi izdaja natanč- 2 >z Medvode 

nejša navodila za izvajanje tega Kategorija e) (6«/o): 
uru/.benega plana. . ^ n j. сч 

Ta družbeni plan velja od 1. ja- • Obrtno gradbeno podjetje »Stav- 
»uarja 1956. dalje. bari Medvode. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora nnjtiu* iii-nn 

Mravlje Franc 1. r. OBCiNA LITfJA 
PRILOGA ji • .n i „ i *i en *i 

k predlogu družbenega plana 1^
a ' .'Д! V-i T- i /'-'i iu" -l" 

za leto 1956 zakona o obeinskm ljudskih odborih (Ur. list LRS, št. 19/52) v zvezi s 3. 
' SEZNAM čl enom uredbe o pravicah ljudskih 

. Kategorizaciji obrtnih podjetij in odborov, da lahko predpisujejo 
uvnic po stopnjah obresti od takse in prometni davek (Ur. list 

^•ovnili sredstev. FLRJ, št. 19/53 iif 24/55) ter 2. člc- 
1 ]>ategorija b) ft'/o): nom priloge I/A-l-b-XX zakona o 
2 >,Г0Ја*ка zadruga Medvode; pristojnostih občinskih in okrajnih 

'»Jesopromet, Medvode. ljudskih odborih (Ur. list FLRJ, št. 
1 ja c) (3 "/o); 34/55) in predpisi odloka o najviš ji 

kovaško kleparsko podjetje Med- stopnji turistične takse v LRS (Ur. 
4 Vode; lis t LRS, št. 16/56) je Občinski ljud- 

ski odbor Litija po predhodni pri- 
trditvi OLO Ljubljana na svoji 
8. redni seji, dne 4. VI. 1956 sprejel 

ODLOK 
o pobiranju turistične takse 

na območju občine Litija 
1. člen 

S tem odlokom se predpisujejo 
turistične takse za osebe, ki preno- 
čujejo kot turisti v krajih na ob- 
močju občine Litija 

2. člen 
Za turiste se smatra vsakdo, ki 

nima na območju občine svojega 
stalnega bivališča in prenočuje vsaj 
enkrat v obratih in v drugih preno- 
čiščih, navedenih v 1. odstavku 4. čl. 
tega odloka. 

3. člen 
Turistična taksa se pobira od 

nočnin. 
4. člen 

Turistino takso so dolžni plače- 
vati turisti, ki prenočujejo v držav- 
nem, zadružnem in zasebnem gosti- 
šču oziroma gostinskem podjetju, v 
dijaških domovih in internatih ali 
v registrirani turistični sobi proti 
plačilu ustrezne nočnine, in sicer: 

A. V času od 1. aprila do 31. ok- 
tobra: 

a) v restavracijah in hotelih kate- 
gorije C in D v višini 50 din za noč; 

b) v drugih prenočiščih, v sobah, 
ki jih oddajajo zasebniki, v interna- 
tih, šolah in podobno v višini 30 din 
od noči. 

B. V ostalem času: 300/omani kot 
pod točko A. a) in b) tega odloka. 

5. člen 
Turistično takso so dolžna pobi- 

rati podjetja odnosno zasebniki 
istočasno z nočnino in jo odvajati 
do vsakega 3. v mesecu za nazaj 
Občinskemu ljudskemu odboru v 
mesečnem obračunu. 

6. člen 
Turistične takse ne plačajo: 
a) osebe, ki jih kot svoje zava- 

rovance pošilja na zdravljenje ali 
ambulatni pregled Zavod za social- 
no zavarovanje, 

b) člani Počitniške zveze Jugosla- 
vije, Zveze izvidniških organizacij 
Jugoslavije in društev »Partizana«, 
kadar taborijo v lastnih šotorih ali 
organiziranih počitniških kolonijah, 
in pa člani šolskih počitniških ko- 
lonij in ekskurzij ter množičnih or- 
ganizacij, kadar se v skupinah na- 
stanijo v zato določenih domovih, 
šolah, šotorih in podobno, 

c) invalidi iz NOB narodov Ju- 
goslavije, ostali invalidi, če se mu- 
dijo v turističnem kraju na zdrav- 
ljenju po zdravnikovi odredbi, 

d) osebe, ki prenočujejo v pla- 
ninskih kočah. 

7. člen 
Za člane sindikatov FLRJ, Zveze 

vozaških vojnih invalidov. Počitni- 
ške zveze Jugoslavije, Izvidniških 
organizacij Jugoslavije, »Partizana«, 
društev upokojencev, športnih orga- 
nizacij, za pripadnike J I,A in Ljud- 
ske milice ter za člane njihovih ožjih 
družin, se zaračunava le 600/o turi- 
stičnih taks po 4. členu tega odloka. 

8. člen 
Dohodke od turistične takse upo- 

rabi občinski ljudski odbor za po- 
speševanje turizma. 

Z občinskim proračunom se do- 
hodki od turistične takse lahko v 
celoti prepustijo krajevnemu turi- 
stičnemu društvu, da jih uporabi za 
izvršitev svojega delovnega pro- 
grama. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. julija 1956. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Berčič Miha 1. r. 

OBČINA UUBLJANA-CENTER 

Na podlagi 2. in 6. čl. uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse in prometni (Ur. 
lis FLRJ, št. 19-118/53) in uredbe o 
dopolnitvah te uredbe (Ur. list FLRJ, 
št. 24-251/55), v zvezi z 2. členom za- 
kona o pristojnostih okrajnih in ob- 
činskih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ, št. 34/55) točka XX priloge 
I/A skladno z 2. točko 24. člena 
statuta občine Ljubljana-Center z 
dne 19. VIII. 1955 ter na predlog 
Sveta za družbeni plan in finance 
Občinskega ljudskega odbora z dne 
12. Vil. 1956, po predhodni pritrditvi 
OLO Ljubljana je sprejel Občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Center po 
sklepu 12. seje z dne 26. VII. 19^6 

ODLOK 
o občinskih taksah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Poleg občinskih taks. ki so pred- 
pisane z odlokom o občinskih taksah 
(Ur. list LRS, št. 19/56) se pobirajo 
na območja občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Centor že občinske 
takse, predpisane s tarifo k temu 
odloku. 

2. člen 
Občinske takse, ki se pobirajo po 

določbah tega odloka, so dohodek 
okraja Ljubljana. Delež teh dohod- 
kov, ki pripada občini ee določi vsa- 
ko leto z okrajnim družbenim 
planom. 

3. člen 
Občinske takse se plaičujejo vna- 

prej in to v gotovini ali pa v taksnih 
znamkah. Do izdaje novih občinskih 
taksnih znamk se uporabljajo taksne 
znamke, ki jih je izdal bivši OLO 
Ljubi jana-okolica in bivši MLO 
glavnega mesta Ljubljana. 

4. člen 
1 >oločbe zakona o taksah (Ur. list 

FLRJ, št. 68/46) z vsemi poznejšimi 
izpremembami in dopolnitvami ter 
določbe Uredbe o prisilni izterjatvi 
davkov in drugih proračunskih do- 
hodkov (Ur. list FLRJ, št 33/53) se 
primerno uporabljajo tudi glede ob- 
činskih taks, če ni s tem odlokom 
drugače določeno. 

5. člen 
Osebe, ki so jio zakonu o taksah 

ali s posebnimi predpisi višjih 
državnih organov proste plačila 
državnih taks, so proste tudi občin- 
ske takse, predpisane po tem odloku. 

Za premete, za katere se po za- 
konu o taksah ali po posebnih pred- 
pisih višjih državnih organov ne 
plača državna taksa, se ne plača 
tudi občinska taksa (K) tem odloku. 

6. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso, 

kot je predpisana v tarifi tega od- 
loka, imajo pravico do povračila. 

Povračilo se izvrši v smislu na- 
vodil o povračilu in preknjiževanju 
I »motoma plačanih državnih dohod- 
:ov (Ur. list FLRJ, št. 63/49). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

ustrezni organ občinskega ljudskega 
odbora, kontrolo nad plačili faks pa 
vrši finančni organ občinskega ljud- 
skega odbora. 

8. člen 
Z dnem, ko stopi v veljavo ta od- 

lok. prenehajo veljati vsi predpisi, 
ki so s tem odlokom v nasprotju. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ocepek Lojze 1. r. 
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IT. TARTFA 
Tarifna It. /.- Taksa na vloge, pritožbe, odločbe in potrdila, ki so na- 

riovljene na občinski ljudski odbor, njegove organe, urade, proračunske 
savode in finujično samostojne zavode, ki opravljajo upravne zadeve 
oziroma, ki jih ti rešujejo ali izdajajo, znaiša: 

a) na vloge  20 din 
b) na pritožbe  90 „ 
c) na odločbe: 

aa) o dovoljenem podaljšanem poslovnem času v go- 
stiščih za vsako noč  2000 „ 

bb) o dovoljenem priložnostnem točenju alkoholnih 
pijač . .   3000 „ 

cc) za vsako drugo odločbo, razen za odločbo po 
tar. št. 3, 4 in 10 le tarife  75 „ 

8) za vsako potrdilo   50 „ 

Za prireditve ob praznovanju od države priznanih praznikov se taksa 
PO tej tarifni Številki ne pobiira. 

Tarifna it. 2: Taksa za pot uslužbencev občinskega ljudskega odbora 
izven uradnih prostorov se plača, kadar pot povzroči stranka, razen za 
nreditev stanovanjskih zadev in drugih zadev do vrednosti 10.000 din ne 
(lede na število uslužbencev. 

1. za pregled stavbišča ali prostora za napravo stavbišča 200 din 
2. za pregled stavbe ali posameznih prostorov stavbe, du 

bi se izdalo uporabno dovoljenje; 
a) pri pregledu do 5 prostorov 100 „ 
b) pri pregledu od 6 do 20 prostorov  200 „ 
c) pri pregledu nad 20 prostorov  500 „ 

5. za vsako pot izven uradnih prostorov v drugih zadevah 100 „ 

Taiksa se plača na vlogi, s katero povzroči stranka pot uslužbencev, 
polc^ taks po tarifni številki 1 tega odloka. 

Tarifna št. 3; Taksa za odločbo, s katero občinski ljudski odbor, nje- 
govi uradi in organi izdajo dovoljenje za gospodarsko dejavnost, znaša 
30Vo od takse po zaikonu o taksah. 

Tarifna št. 4: Taksa za potrjevanje listin. 
Za potrjevanje pogodb in drugih listin, ki jih potrjujejo o'bčinski 

ljudski od'bor, njegovi organi in uradi, se plača: 

L za potrditev vsake listine za prvo polo 35 din 
za vsako nadaljnjo polo 25 „ 

Ce se potrdi saimo podpis, se plača taksa 25 din za potrditev vsaikega 
podpisa ali pečala. 

2. Za potrditev cenitve posestva  250 din 
3. za potrditev kopirnega načrta po občinskem ljudskem 

odboru, če zahtevajo kopiranje zasebniki  500 „ 
4 za potrditev pogodbe pri državnem organu se plača: 

a) za na novo sklenjeno pogodbo, katere vrednost 
znaša do 10.000 din 75 „ 
od 10.000 do 50.000 din 150 „ 
od 50.000 do 150.000   300 „ 
od 150.000 do 250.000   500 „ 

nad 250.000 din Vi "/o 
Ce se vrednost ne da oceniti 125 din 

b) Za potrditev podaljšanja pogodbe se plača 50 % takse iz točke o) 
te terifne številke. 

Opomba: Ta taksa sc ne plača za potrditev učne pogodbe po zakonu 
o vajencih. 

Tarifna it. 5: Taiksa za odločbe o kazni v postopku o prekrških se plača: 

1. Ce je , izrečena kazen ukora 50 din 
2. če je izrečena denarna kazen v višini: 

a) do 1000 din 100 „ 
b) nad 1000 do 3000 din  200 „ 
c) nad 3000 do 5000    500 „ 
C) nad 5000 din 100/o 

Tarifna št. 6: Takse za glasim v javnih lokalih: 
za dovoljenje glasbe v gostinskih in drugih javnih lokalih sc plača: 

n) za stalno glasbo mesečno  5.000 din 
b) za občasno glasbo mesečno    1.000 „ 
c) za glasbo v barih in nočnih lokalih mesečno . . . 12.000 „ 
C) za priložnostno glasbo  300 „ 

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

Kot občasno glasbo je razumeti glasbo, ki se izvaja rodno največ 
trikrat tedensko. 

Kot priložnostno glasbo jc razumeti enkratni muzikalni nastop. 
Za reprodneirano glasbo se občinska taksa nc plača. Prav tako sc ne 

plača občinska taksa za glasbo, če se izvaja kot kulturno umctnišJca 
prireditev. 

Za planilo takse odgovarja prireditelj glasbe, podpisan na pri,glasnici, 
ki jo mora po 6. členu zakona o prekrških zoper javni red in mir (Ur. list 
LRS, št. 10/49 in 40/51) predložiti Tajništvu za notranje zadeve OT.O 
Ljubljana, ko priglasi prireditev. Najkasneje pred prireditvijo glasbe 
mora prireditelj predložiti občinskemu LO priglasitev glasbe v dveh 
izvodih in plačati ustrezno takso. 

Tarifna št. 7: Taksa za uporal>o pločnika in cestišča: 
1. a) za trajno uporabo pločnika in cestišča sc plača za 

vsak m1 zaseženega prostora letno 250 din 

b) za začasno upornim pločnika in cestišča se plača za 
vsaik m2 zaseženega prostora na mesec 25 din 

c) za začasno uporabo pločnika in cestišča se plača od 
m1 od dneva  к  ••••••••• J ti 

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 m2, le za eno ali dvodnevno uporabo pločnika ali cestišča se plača 
taksa od dneva za m2. 

2. Čistilci čevljev plačajo pavšalno letno takso, če upo- 
rabljajo pločnik ali cestišče 5000 din 

3. Kioski za prodajo časopisov in revij ter podobno, pla- 
čajo letno takso za uporabo pločnika ali cestišča . . . 2000 din 

Pripomba: Faksa iz te tarifne številLke sc uniči na dovoljenju. 
Za uporabo javnih parkov in travnikov, ki jih uporabljajo cirkusi, 

vrtiljaki, strelišča, tobogani, aviodromi in potujoča zabavišča se ne plača 
občinska taksa iki tem odloku, ker je tu uporaba zavezana najemnini, ki 
jo določi in pobere pristojna uprava tistega zemljišča. 

št. H:^ fakse za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri državnih 
uradih in zavodih, gosjKidurskih in drugih organizacijah, glede na vred- 
nost ix>sla, za katere se daje ponudba: 

I ri ofertalnih licitacijah, ki jih razpisujejo državni uradi, proračunske 
ustanove, ustanove s samostojnim finansiranjem ter drugi državni zavodi, 
gospodarske organizacije se plača od proračunske vrednosti posla taksa 
po tej lestvici: 

za vrednost do 20.000 din   din 
za vrednost od 20.000 do 100.000 din   10OO 
za vrednost od 100.000 do 500.000   | 2000 " 
za vrednost od 500.000 do 1,000.000     3000 " 
od vsote preko 1,000.000 din pa poleg 3000 din še . . .' 0,015 »/o 

Takse po tej tarifni številki pobere organ, ki je razpisal ofertalne 
licitacije. 

V treh dneh po licitaciji mora ta organ predložiti občinskemu ljud- 
skemu odboru obračun o pobranih taksah s podatki o številu ofert in 
njihovi posamični, kakor tudi skupni vrednosti. 

Tarifna št. 9: Taksa za dovoljenje kopanja peska, gramoza, kamenja, 
zemlje, zn žganje apna in podobno, ki ga izdajajo občinski ljudski 
odbori, njihovi organi ali uradi, znaša 5000 din. 

Na podlagi 12. ter 2. točke 50. čl. 
zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Ur. list LRS št. 19/52) v zvezi 
s 3. čl. uredbe o pravici ljudskih 
odborov, da lahko predpisujejo takse 
in prometni davek (Ur. list FLRJ 
št. 19/53 in 24/55) ter 2. čl. priloge 
I/A-l b XX zakona o pristojnosti 
občinskih in okrajnih ljudskih od- 
borov (Ur. list FLRJ št. 34/55) in 
predpisi odloka o najvišji stopnji 
turistične takse v LRS (Ur. list LRS 
št. 16/55) je Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Center po predhodni pri- 
trditvi OLO Ljubljana na svoji 
11. redni seji dne 28. VI. 1956 sprejel 

ODLOK 
o pobiranju turistične takse 

na območju občine Ljubljana-Ccntcr 
1. člen. 

S tem odlokom se predpisuje 
turistična taksa za osebe, ki pre- 
nočujejo kot turisti na območju 
občine Ljubljana-Center. 

2. člen. 
Za turista se smatra vsakdo, ki 

nima na območju občine stalnega 
bivališča in prenočuje vsaj enkrat 
v obratih in v drugih prenočiščih, 
navedenih v 4. členu tega odloka. 

3. člen. 
Turistična taksa se pobira od 

nočnin. 
4. člen. 

Turistično takso so dolžni pla- 
čevati turisti, ki prenočujejo v 
državnem, zadružnem ali zasebnem 
gostišču, oziroma gostinskem pod- 
jetju, v dijaških domovih in inter- 
natih ali v registriranih turističnih 
sobah proti plačilu ustrezne noč- 
nine, in sicer: 

A. V času od 1. aprila 
do 31. oktobra: 

za noč, din 
a) v hotelih kat. A • • ■ 100 
b) v hotelih kat. B . . . 70 
c) v hotelih kat. C in D . 50 
č) v drugih prenočiščih, v 

sobah, ki jih oddajajo 

zasebniki, v internatih, 
šolah fn podobno . . 30 

B. V ostalem času: 

a) v hotelih kat. A . 
b) v hotelih kat. B . . . 
c) v hotelih kat. C in D . 
č) v drugih prenočiščih, v 

sobah, ki jih oddajajo 
zasebniki, v internatih, 
šolah in podobno . . 

za noC, din 
. 70 

45 
35 

20 
5. člen. 

Turistično takso so dolžna pobi- 
rati podjetja oziroma zasebniki 
obenem z nočnino in jo odvajati 
občinskemu ljudskemu odboru 2 
mesečnim obračunom. 

6. člen. 
Turistične takse ne plačajo: 
1. tisti, ki jih pošlje na zdrav- 

ljenje ali ambulantni pregled Za- 
vod za socialno zavarovanje; 

2. invalidi, ki se mudijo na zdrav- 
ljenju po zdravnikovi odredbi. 

7. člen. 
Turistične takse so oproščeni 

člani Počitniške zveze Jugoslavije. 
Zveze izvidniških organizacij Jugo- 
slavije in društev »Partizana«, ka- 
dar taborijo v lastnih šotorih o'1 

organiziranih počitniških kolonijah' 
tečajniki, dokler se mudijo v orga- 
niziranih tečajih in pa člani šolskih 
počitniških kolonij in ekskurzij, ka- 
dar se v skupinah nastanijo v za to 
določenih domovih, šolah in podobno. 

Občinski ljudski odbor lahko 
odobri še nadaljnje oprostitve ali 
olajšave pri plačevanju turistične 
takse. 

8. člen. 
Člani sindikatov FLRJ, Zveze vo- 

jaških vojnih invalidov, Počitnisk" 
zveze Jugoslavije, Izvidniških oj^*1' 
nizacij Jugoslavije, »Partizana«, dru- 
štev upokojencev, športnih orga"1" 
zacij, pripadniki JLA in LjudsK 
milice ter člani njihovih druži 
plačajo sledečo turistično takso: 

A. V času od 1. april'' 
do 31. oktobrai 
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a) 
b) 
c) 
i) 

ra no?, din 
a) v hotelih kut. Л . . . 50 
b) v hotelih kat. B . . . З1) 
c) v hotelih kat. C in D . 25 
i) v drugih prenočiščih, v 

sobah, ki jih oddajajo 
zasebniki, v internatih, 
šolah in podobno . . 

B. V ostalem času: 
v hotelih kat. Л . . . 
v hotelih kat. B . . . 
v hotelih ka(..C iti D . 
v drugih prenočiščih, v 
sobah, ki jih oddajajo 
zasebniki, v internatih, 
Šolah in podobno . . 

9. člen. 
Dohodke od turistične takse upo- 

rabi občinski ljudski odbor za po- 
speševanje turizma. 

10. člen. 
Ta odlok velja od dneva objave 

t »Glasniku«, uradnem glasilu okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
l. 7. 1956. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Lojze Ocepek 1. r. 

15 

55 
25 
20 

10 

upravni odbor, potrdi pa jili občin- 
skih ljudski odbor. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v uradnem glasilu »Glasniku« 
in se uporablja od i. januarja 1956 
dalje. 

Predsednik 
občinskega l judskega odbora 

Lojze Ocepek 1. r. 

OBČINA 
UUBUANA-BEŽIGRAD 

Občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Bežigrad je na 9. seji, dne 29. ju- 
nija 1956, sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi 

za dimnikarske storitve na območju 
občine Ljubljana-Bežigrad 

Ta odlok je po vsebini popolnoma 
identičen z odlokom, ki ga je spre- 
jel Občinski ljudski odbor Ljubija- 
na-Center, dne 26. julija 1956 in ki 
je bil objavljen v »Glasniku« št. 59 
z dne 3. avgusta 1956. 

so bile zgrajene po letu 191R, odva- 
jajo od stanovanjskih iiajemmu me- 
sečno i</. amortizacijskega sklada v 
sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
občinskega ljudskega odl>ora 20°/» 
tistega dela najemnine, ki se plačuje 
v amortizacijski sklad.« 

3. člen 
V istem odloku se spremeni bese- 

dilo 8. člena tako, da se glasi: 
Od najemnin za poslovne prostore 

v hišah, last Splošnega ljudskega pre' 
moženja, družbenih in zadružnih oc- 
ganizacij ter zasebnih hiš, ki s0 

vklj učene v stanovanjsko skupnost, 
odvaja hišna svet za zidanje stano- 
vanjskih hiš: 

Na |M)dlagi 2. odstavka I5; in 2. 
točke 50. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (lir. list LHS, št. 
19/52) v zvezi s 4. členom zakona o 
stanovanjskem prispevku (Ur. list 
FLBJ, št. 57/55) je Občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Center nn svoji 
6. rodni seji dne 16. III. 1956 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi kreditnega sklada za 
zidanje stanovanjskih hiš na ob- 

močju občine Ljubljana-Center 
t. člen 

Za območje občine Ljubljana- 
Center se uetamovi kreditni sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš, ki je sa- 
mostojen družbeni sklad in ie prav- 
na oseba s sedežem v Ljubljani. 

2. člen 
I« kreditnega sklada se lahko da- 

jejo posojila za zidanje, dozidavo ali 
dovršitev novih oziroma za popra- 
vila obstoječih stanovanjskih niš: 

a) stanovanjskim zadrugam, 
b) gospodarskim organizacijami, 
c) stanovanjskim skupnostim, 
č) zavodom, ki jim je priznana 

lastnost pravne osebe. 
d) po I iit ično - te r i tor i al n Lin enotam 

tn njihovim pooblaščenim orgamnn, 
e) državljanom, ki se na njihove 

prejemke plačuje stanovanjski pri- 
spevek. 

3. člen 
Kreditni sklad upravlja upravni 

о(Ии)г. ki ga imenuje občinski Ijud- 
Siki odbor. 

4. čilen 
V kreditni sklad se stekajo sle- 

deča sredstva: 
a) sredstva, ki jih določa zakon 

o stanovanjskem prispevku in 
družbeni plan obomskega ljudskega 
0(Ц>ога ter drugi predpisi, 

b) obresti in odplačila od posojil, 
dovoljenih iz sklada, 

e) vplačila federacije, ljudske re- 
publike ter ostalih politično-terito- 
rialnih enot iz proračunskih in dru- 
gih sredstev, ki so določena za sta- 
novanjsko izgradnjo, 

d) posojila iz republiškega kre- 
ditnega sklada za kreditiranje, 

e) vložena denarna sredstva sta- 
novanjskih zadrug, 

f) druga sredstva, ki jih po po- 
sebnih določilih vplačuje v sklad 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Center. 

5. člen 
Sredstva sklada se nalagajo na 

poseben račun pri Komunalni banki 
v Ljubijaini, ki izvršuje proračun 
občinskega ljudskega odbora. 

6. člen 
Pravila kreditnega sklada sprejme 

o najvišji 

pri 
pri 
pri 
pri 
pri 

OBČINA LJUBLJANA-RUDNIK 
Občinski ljudski odbor Ljubljana- 

Rudnik je na 10. seji, dne 14. juli- 
ja 1956, »prejel 

ODLOK 
tarifi za dimnikarske 

usluge 
Ta odilok je po vsebini popolnoma 

identičen z odlokom, ki ga je sprejel 
Občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Vič dne 29. junija 1956 in ki je bil 
objavljen v »Glasniku« št. 59 z dne 
3. avgusta 1956. 

OBČINA MEDVODE 
Na podlagi 2. odstavka 15. in 79. 

Člena zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Ur. list LRS, št. 19/52) in 
2. člena zakona o pristojnosti ob- 
činskih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. list FLRJ, št. 34/55) ter 3. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
temeljnega zakona o prekrških (Ur. 
list 1" LllJ, št. 58/55) izdaja občinski 
ljudski odbor Med vode po sklepu 
11. seje z dne 7. avgusta 1956 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o stanovanjski tarifi ter delitvi na- 
jemnin na sklade in njihovi uporabi 

L člen 
Odlok o stanovanjski tarifi ter 

delitvi najemnin na sklade in njihovi 
uporabi OLO l.jublja na-okolica 
(Ur. list LRS, št. 40/54), ki je bil 
razširjen na območje občine Med vo- 
de z odlokom o izenačenju predpisov 
(št. 01/1-230/1 z dne 23. III. 1956 in 
objavljen v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana, 34/56) se dopolni, in sicer tako, 
da se za 6. členom doda nov člen 6 a, 
ki se glasi: 

»V hišah, ki so grajene po letu 
1950 se najemnina razdeli: 

najmanj 70°/» v amortizacijski 
sklad, 

najmanj 10Vo za vzdrževanje, 
do 20 Ve za hiSno upravo. 
Hišni svet lahko določi za razde- 

litev v amortizacijski sklad in v 
sklad za vzdrževanje tudi višji od- 
stotek na račun zmanjšanja stroškov 
za hišno upravo.« 

2. člen 
Besedilo 7. člena v prejšnjem 

členu imenovanega odloka se spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Hišni sveti stanovanjskih hiš, ki 
so bile zgrajene v letu 1918 in prej 
ne vplačujejo v sklad za zidanje 
stanovanjsikin hiš dela amortizacij- 
skega skfaida. 

Amortizacijski sklad in sklad za 
vzdrževanje se za te hiše združita 
v en sklad za vzdrževanje. 

Hišni sveti stanovanjskih hiš, ki 

hišah zgrajenih do 
hišah zgrajenih od 
hišah zgrajenih od 
hišah zgrajenih od 
hišah zgrajenih od 

Ostanek najemnine pa se razdeli: 
najmanj 600/o v amortizacijski 

sklad, 
najmanj 20°/» za vzdrževanje, 
do 20 "/o za hišno upravo. 
Hišni svet lahko določi za razde- 

litev v amortizacijski sklad in v 
sklad za vzdrževanje tudi višji od- 
stotek na račun zmanjšanja stroškov 
za hišno upravo. 

4. člen 
Hišni sveti, ki bodo po določbah 

tega odloka razpolagali z večjimi 
denarnimi sredstvi, tega viška sred- 
stev ne smejo uporabljati za stroške 
hišne uprave. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1956. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Mravlje Franc 1. r. 

OBČINA CERKNICA 
Na (MKllagi 2. in 8. člena sploš- 

nega zakona o. ureditvi občin in 
okrajev (Ur. Irst FLRJ št. 26/55), 
2. odstavka 15. čl. in točke 2. čl. 50 
zakona o pristojnosti občinskih 
ljudskih odl>orov (Ur. I. LRS 19/52), 
H. odst. odredbe o najvišji stopnji 
občinskega prometnega davka in o 
vrstah blaga, ki so izvzete od tega 
davka (Ur. list FLRJ 29/56), 4. člena 
uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah tarife prometnega davka 
(Ur. list FLRJ 8/56), 1. člena odloka 
o davčnih stopnjah občinskega pro- 
metnega davka (Ur. list LRS 16/56) 
in 3. točke XXI. poglavja zveznega 
družbenega plana za leto 1956 (Ur. 
list FLRJ 14/56 je Občinski ljudski 
odbor Cerknica na 8. seji dne 24. ju- 
lija 1956 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem de.vku od 

prometa na drobno v občini 
Cerknica 

1, člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno plačujejo trgovska 
podjetja, trgovine, prodajalne proiz- 
vajalnih podjetij in zasebni proizva- 
jalci alkoholnih pijač od prometa z 
blagom na drobno, ki ga ustvarjajo 
na območju občine Cerknica. 

2. člen 
_ Občinski prometni davek se ne 

plačuje: 
a) od prometa na proizvode, za 

katere se po zveznih predpisih pri- 
zna povračilo (regres) pri prodaji 
na drobno; 

b) od prometa proizvodov, za 
katere so z zveznimi predpisi dolo- 
čene prodajne cene na drobno; 

c) od prometa na proizvode, za 
katere je z zveznimi predpisi dolo- 
čen način oblikovanja prodajnih cen 
na drobno; 

č) od prometa s taksami in pošt- 
nimi znamkami, poštnimi dopisni- 
cami in vsemi drugimi vrednotni- 
caimi, časniki, revijami, knjigami in 
obrazci uradne izdaje; 

d) od prometa z živilskimi po- 
trebščinami; 

e) od prodaje tobaka, tobačnih 
izdelkov, vžigalic in kuriva. 

vključno leta 1900 
leta 1901 do vključno 
leta 1911 do vključno 
leta 1918 do vključno 
leta 1945 dalje . . . 

1910 
1918 
1945 

300/o 
40 0/e 
50 "/o 
60 0/o 
70% 

3. člen 
Kot živilske potrebščine, od ka- 

terih se davek ne plačuje, se štejejo 
prehrambeni proizvodi iz panoge 
127 začasne nomenklature zvezno 
planske komisije iz leta 1948, iz P®' 
noge 211 — kmetijstvo, 212 — sad- 
jarstvo, 214 — živinoreja, 215 — rl" 
bištvo, 216 — domača predelava 
kmetijskih pridelkov z izjemo alko- 
holnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini, lZ' 

vzemši od alkoholnih pijač 1,5°/«: 
b) od prometa z alkoholnimi P1' 

jačami v trgovini 100/o; 
c) od prodaje alkoholnih pija.* 

(vina in žganja) na drobno |K) inili' 
vidualnili proizvajalcih 15'/o. 

5. člen 
Individualni proizvajalci plačajo 

prometni davek od alkoholnih pijač 
ob prejemu dovoljenja za prodajo 
alkoholnih pijač. Za tiste količine 
alkoholnih pijač, ki jih naknadno 
pripeljejo za prodajo, so pa dolž.n' 
vložiti prijavo pri pristojnem 'l' 
nančnem organu v 24 urah po 
spetju in v istem roku plačati tudi 
davek. 

6. člen 
Ce se iz poslovnih knjig gospo- 

darske organizacije, ki je zavezana 
plačilu, tega davka ne more ugoto- 
viti promet blaga, ki je zavezan 
plačilu tega davka, lahko občinsk' 
ljudski odbor z individualno od- 
ločbo določi povprečen odstotek ob- 
činskega davka od celokupnega P1^'" 
meta, ki ga je dotična gospodarska 
organizacija dosegla z nadrobno 
prodajo toga blaga z izjemo alko- 
holnih pijač. 

7. člen . 
Trgovsko podjetje na debelo, ki 

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

8. člen - 
Uredba o prometnem davku (Uf- 

list FLRJ št. 55/53) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami 
navodila za izvajanje uredbe o pro" 
metnem davku (Ur. list FLRJ 2/5*) 
in navodila o spremembah in dol^1" 
nitvah navodila za izvajanje Ur, l". 
o prometnem davku (Ur. list 1' ' 'O 
št. 4/55), Uredbe o prisilni izterjavi 
davkov in drugih proračunskih o1.'" 
hodkov (Ur. list FLBJ št. 33/53) 
Uredbe o pobiranju dohodkov P/?" 
računov in skladov od gospodarski 
organizacij (Ur. list FLRJ št. ' J 
veljajo načelno tudi glede ob čin s K' 
ga prometnega davka od pronu" 
na drobno. 

9. člen 
Tolmačenje za izvrševanje "p 

odloka izdaja Svet za družbeni 1* ' 
in finance Občinskega Ijudskef, 
odbora Cerknica. 

10. člen . p 
Ta odlok velja od dneva 0'!lf () 

v »Glasniku«, uradnem glasilu ' 
Ljubljana, uporablja pa se od !• J 
lija 1956 dalje. 

Predsednik ,,u.ra 
Občinskega ljudskega oUD" 

TELIC JOŽE, L r. 


