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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA CERKNICA 
254. 

višini 25 % se računa po davčni osnovi a) v mestu in bližnji okolici — 10.000 
30.000 din v tistih primerih, kjer rezani dinarjev; 
les ne gre v prodajo in se uporabi za b) izven mesta in bližnje okolice — 

Na podlagi 26. člena statuta občine blagovno proizvodnjo (na lastnih žagah 5000 dinarjev; . . . . 
Cerknica ter v skladu z določbami za- razrezana lastna ali direktno od pro- 4. obrtna podjetja in delavnice, ki ka 2- ln 

kona o območjih okrajev in občin V izvajalcev kupljena hlodovina) in po plačujejo družbene obveznosti v pavšal- 
Ljudskl republiki Sloveniji (Ur. 1. LRS fakturnem iznosu v tistih primerih, nem znesku — 5000 dinarjev; 

32/61) je občinski ljudski odbor kjer individualni proizvajalci prodajajo 5. gostinska podjetja in gostišča — 
Cerknica na seji občinskega zbora in na rezani les. 15.000 dinarjet;4 
Seji zbora proizvajalcev dne 15. marca 2. člen 6. trafike""in kioski — 5000 dinarjev; 
1962 sprejel Na območju občine Kamnik se pla- 7- trgovine in prodajalne živilske 

čuje dopolnilna stopnja občinskega pro- stroke 10,000 dinarjev; 
metnega davka na rezani les iglavcev iz vse ostale trgovine in prodajalne 
1. člena tega odloka, ki je namenjen za 20.000 dinarjev; 

(Glasnik okraja Ljubljana št. 27/61) se 
2. člen odloka spremeni tako, da se: 

a) V oddelku za splošne in notranje 
zadeve črta točka 2., dosedanji točki 2. 
in 4. pa postaneta točki 2 in 3.; 

b) V oddelku za narodno obrambo 
se besedilo 1. točke spremeni tako, da 
se glasi »Referat za vojne zadeve«, točki 
2. in 3. pa se črtata; 

c) V oddelku za finance se črta toč- 

\ ODLOK 
0 razširitvi veljavnih predpisov občin- 
8kega ljudskega odbora Cerknica na prodajo, v višini 25 % po davčni osnovi, vse ostale gospodarske organizaci- 
Priključeno območje matičnega okoliša ki velja tudi za obračunavanje zveznega ie — 30 000 dinarjev; 
Loška dolina ln veljavnih predpisov blv- prometnega davka. Taksa na firmo dospe v plačilo 1. ja- 
®e8a občinskega ljudskega odbora Lo- 
Slta dolina. 3. člen 

L člen Za izvrševanje tega odloka skrbi 
Na območju novo priključnega ma- upravni organ občinskega ljudskega od- 

tičnega okoliša Loška dolina se razve- bora, ki jc pristojen za finance, in se 
'javijo vsi do priključitve veljavni pred- uporabljajo glede obveznosti plačevanja 

č) V oddelku za gospodarstvo se čr- 
ta točka L; 

d) V oddelku za gradbene in komu- 
nalne zadeve se črta točka L; 

e) V oddelku za družbene službe se 
v 1, točki beseda »Odsek« nadomesti z 
besedo »referat«, odpadejo pa točke 2., 
3. in 4. 

2. člen 
    _    _ Ta odlok se objavi v Glasniku, urad- 

nuarja za celo koledarsko leto vnaprej ne^J. vestniku^ okraja Ljubljana, upo- 
in mora biti plačana do 15. februarja v 
letu. Ce se je gospodarska dejavnost 

P'si ukinjene občine Loška dolina, ra- 
2en odloka o ustanovitvi sklada za po- 
speševanje vzgoje na območju občine 
Loška dolina. 

2. člen 
Veljavnost odloka občinskega ljud- 15. aprila 1962. 

določbe obstoječih predpisov. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva ob- 

jave v »Glasniku« uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 

pričela po 30. juniju, se plača za dotič- 
no koledarsko leto samo polovico letne 
takse na firmo. 

Za uslužnostne obrti se štejejo obrti, 
ki so navedene v 1. točki drugega člena 
odloka o občinski dokladi na dohodke 
od samostojnih poklicev in premoženj 
(Glasnik, uradni vestnik okraja Ljub- 
ljana št. 38/61/. 

rablja pa se od 1. januarja 1962. 
Številka; 02-19/62-1. 
Datum: 23/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman 1. r. 

238. 

skega odbora Loška dolina o ustanovi- 
li sklada za pospeševanje telesne vzgo- 

(Glasni R okraja Ljubljana številka 
10-72/61) se razširi na celotno območje 

občine Cerknica. 

3. člen 
Vsi veljavni predpisi občinskega ljud- 

skega odbora Cerknica se razširijo in 
J^ljajo tudi za območje matičnega oko- 
usa Loška dolina. 

4. člen 

St.: 020- /62-1/1. 
Kamnik, dne 4/4-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

France Vidarvol 1. r, 

OBČINA KOČEVJE 
256. 

Na podlagi 47. člena zakona o uprav- 
nih taksah (Uradni list FLRJ št. 28/57/, 
1. člena uredbe o občinskih taksah 

Na podlagi 16, člena zakona o orga- 
Za bližnjo okolico mesta Kočevja se nizaciji uprave ljudskih odborov (Urad- 

po tem odloku štejejo sledeča naselja: ni list LRS št. 22/59) in 11. točke 27. 
Breg pri Kočevju, Dolga vas, Livold, člena statuta občine Ljubljana-Bežigrad 
Stara cerkev in Zeljne. je občinski ljudski odbor Ljubljana- 

Tarifna številka 7 — taksa na pse se Bežigrad na seji občinskega zbora in na 
spremeni tako, da se prvi odstavek od- seji zbora proizvajalcev, dne 23. febru- 
slej glasi: 

»Lastniki psov plačajo za posest psa 
letno takso, ki znaša: 

1. v mestu Kočevju — 5000 dinar- 
jev; 

2. na ostalem območju občine Ko- 
čevje — 500 dinarjev. 

2. člen 

arja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 
sistematizaciji delovnih mest v upravi 
občinskega ljudskega odbora Ljubljana- 

Bežigrad 

Odlok o sistematizaciji delovnih 
Ta odlok velja od dneva objave v mest v upravi občinskega ljudskega od- Ta odlok velja od dneva objave v (Urfn

dn')
list 6/61 in 48/61) __      . 

pašniku, uradnem vestinku okraja in Ш. člena statuta obeme Kočevje je »Glasniku«, uradnem glasilu okraja bora Ljubljana-Bežigrad, objavljen v I 11 •!_ 1 • ... , љ , Г»Г»Л1Пс1г» linHclri гчННог КГ»Л#ММА ni СвЦ T -- _, " ■; , ... V . Glasniku okraja Ljubljana št. 27/51, 
33/61, 46/61 in 82/61, se spremeni tako, 
da se njegovo prečiščeno besedilo glasi; 

Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- ^čjnski ljudski odbor Kočevje na seji Ljubljana. Ппо«- 4 on^incIfpora тппгп in na cpii •/nnm nrrv Пцагја 196 J 
Številka: 1/2-010-1/62. 
Cerknica, 15, rnarca 1962. 

občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 23, februarja 1962 sprejel 

redsednik 
Občinsk-^u ljudskega odbora 

Jože Telič 1, r. 

o sprems;- 
ODLOK 

arife občinskih taks 

St. 010-10/62-4/1. 
Kočevje, 23. februarja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčina 1. r. 

OBČINA KAMNIK 
253. 

v. Na podlagi dela V. točke 11. — ob- 
-'Oski prometni davek — Prečiščenega 
oesedila (arife prometnega davka (Urad- 

. člen 
V tarifi občinskih taks (Glasnik, 

uradni vestnik okraja Ljubljana števil- 
ka 29/60/ se spremeni naslednje; 

Tarifna številka 4 — Taksa za firmo 
se spremeni v celoti in se odslej glasi; 

»Vsaka pravna in fizična oseba, ki se 
bavi s poslovno dejavnostjo, plača let- 

^ lišt'FLJU ^t'w6T),'Y."člena"uredbe no takso za izobešeno napisno tablo 
° spremembah tarife prometnega dav- №nio), in sicer; . .. 

(Uradni list FLRJ št. 27/61) s spro \ zasebn. obrtniki, ki se bav.jo v 
^mbami) in 2. točke 50. člena Zakona P^ttžni men z uslužnostnim. opravjh: ži d na seji občinskega ibora m na 
? občinskih ljudskih odborih (Uradni Jll 

a> У mest4 ш v okollcl " 5000 

Л LRS §t. 19/52) jc Občinski ljudski aJriarjev; U1.x . , 
odbor Kamnik na seji občinskega zbo- -™\',zvel} mesta ш ^ Је okolice 

a 'n na seji zbora proizvajalcev dne 4. dinarjev, 
•'Prila 1962 sprejel , , 

2, zasebna gostišča: 
a) v mestu in bližnji okolici — 15.000 

dinarjev; 
b) izven mesta in bližnje okolice — 

5000 dinarjev; 
3. zasebni obrtniki — zavezanci sa- .    

Dopolnilna stopnja občinskega pro- mostojnih poklicev in premoženj, ki se zaciji upravnih organov občinskega ste; etnega davka za žagani les iglavcev v jim odmeri davek po preteku leta: ljudskega odbora Ljubljana-Bežigrad šofer 

ODLOK 
® Uvedbi dopolnilne stopnje občinskega 

_ Prometnega davka 25 % za žagani les 
iglavcev 

OBČINA 
LJUBLJANA-BEŽIGRAD 

257. 
Na podlagi 16. člena zakona o orga- 

nizaciji uprave ljudskih odborov (Urad- 
ni list LRS št. 22/59) in 11. točke 27. 
člena statuta občine Ljubljana-Bežigrad 
je občinski ljudski odbor Ljubljana-Be- 

seji zbora proizvajalcev dne 23. febru- 
arja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o notranji organi- 

zaciji upravnih organov občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
V 2, členu odloka o notranji organi- 

ODLOK 
O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 
V UPRAVI OBČINSKEGA LJUDSKEGA 

ODBORA UUBLJANA-BE2IGRAD 

1. člen 
Delovna mesta in strokovna izobraz- 

ba uslužbencev za posamezna delovna 
mesta se določijo takole: 

Tajnik — uslužbenec I. vrste; 

URAD TAJNIKA 
vodja pravne službe — uslužbenec 

I. vrste; 
pravni referent — uslužbenec I. vr- 

ste; 
referent za OMT službo — uslužbe- 

nec 1. vrste; 
tajnica predsednika, podpredsednika 

in tajnika — uslužbenec III. vste; 
vodja sprejemne pisarne — uslužbe- 

nec III. vrste; 
strojepiska I. b — uslužbenec IV. vi> 
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ODDELEK ZA SPLOŠNE 
IN NOTRANJE ZADEVE 

načelnik — uslužbenec I. vrste; 
personalni referent — uslužbenec III. 

vrste; 
ekonom — uslužbenec III. vrste; 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste. 

Glavna pisarna 
vodja glavne pisarne — uslužbenec 

III. vrste; 
vodja kartoteke in arhiva — usluž- 

benec IV. vrste; 
vodja kartoteke in hrhiva — usluž- 

benec IV. vrsto. 

Pomožne tehnlfinc službe 
kurir-zunanji 
kurir-notranji 
snažilka 
snažilka 
snažilka 

ODSEK ZA NOTRANJE ZADEVE 
šef odseka — uslužbenec I. vrste; 
ref. za prijavno službo in državlj. 

stanja — uslužbenec III. vrste; 
referent za prijavno službo in oseb- 

ne izkaznice — uslužbenec III. vrste; 
referent za prijavno, odjavno službo 

in potne listine — uslužbenec III. vrste, 
referent za požarno varnost in civil- 

no zaščito — uslužbenec III. vrste; 
referent za izvrševanje kazni in orož- 

je — uslužbenec III. vrste; 
matičar — uslužbenec III. vrste. 

ODDELEK ZA NARODNO OBRAMBO 
načelnik — uslužbenec I. vrste; 
administrativni referent — uslužbe- 

nec 111. vrste; 
referent za naborne posle in PVO 

in izvenarmadnp vzgojo — uslužbenec 
III. vrste; 

referent za vojne zadeve na področ- 
ju gospodarstva, državnih organov in 
družbenih služb — uslužbenec III. vr- 
ste; 

referent za personalne zadeve — 
uslužbenec III. vrste; 

administrativni referent — uslužbe- 
nec III. vrste. 

Referat za vojne zadeve 
vodja referata za vojne zadeve — 

uslužbenec II. vrste; 
referent za vojne zadeve — uslužbe- 

nec III. vrste. 

ODDELEK ZA FINANCE 
načelnik — uslužbenec I. vrste; 
referent za premoženjsko pravne za- 

deve — uslužbenec II. vrste; 
referent za evidenco SLP — usluž- 

benec III. vrste; 
referent za dohodke od gospodarstva 

— uslužbenec II. vrste; 
referent za izvrševanje proračuna — 

uslužbenec III. vrste; 
referent za izvrševanje proračuna — 

uslužbenec III. vrste; 
referent za sklade — uslužbenec III. 

vrste; 
referent za sklade — uslužbenec III. 

vrste; 
referent za sklade — uslužbenec III. 

vrste; 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste. 
Odsek za dohodke 

šef odseka — uslužbenec I. vrste; 
referent za kontrolo dohodkov — 

uslužbenec II. vrste; 
referent za kontrolo dohodkov — 

uslužbenec II. vrste; 
ref. za odmero dohodnine od obrti 

samostojnih poklicev — uslužbenec III. 
vrste; 

referent za odmero dohodnine od 
obrti samostojnih poklicev — uslužbe- 
nec III. vrste; 

referent za odmero dohodnine od 
kmetijstva — uslužbenec III. vrste; 

referent za odmero hišnine in dru- 
gih oblik, prispevka — uslužbenec III. 
vrste; 

vodja davčnega knjigovodja — usluž- 
benec III. vrste; 

davčni knjigovodja — uslužbenec III. 
vrste; 

davčni knjigovodja — uslužbenec III. 
vrste; 

davčni knjigovodja — uslužbenec III. 
vrste; 

davčni knjigovodja — uslužbenec III. 
vrste; 

referent za registracijo računov — 
uslužbenec III. vrste; 

referent za registracijo .:unov — 
uslužbenec III. vrste; 

referent za takse — uslužbenec III. 
vrste; 

obračunski referent — uslužbenec 
III. vrste; 

davčni izterjevalec — uslužbenec IV. 
vrste; 

davčni izteijevalec — uslužbenec IV. 
vrste. 

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
načelnik — uslužbenec I. vrste; 
referent za pian in analize — usluž- 

benec I. vrste; 
referent za plan in analize — usluž- 

benec III. vrste; 
referent za evidenco, dokumentacijo 

in statistiko — uslužbenec III. vrste; 
referent za industrijo in obrt — 

uslužbenec II. vrste; 
referent za trgovino, gostinstvo in 

turizem — uslužbenec II. vrste; 
"•"erent za kmetijstvo — uslužbenec 

II. .»ste; 
tržni inšpektor — uslužbenec II. vr- 

ste; 
tržni inšpektor — uslužbenec II. vr- 

ste; 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste; 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste. 

Odsek za delo 
šef odseka — referent za delovna 

razmerja — uslužbenec I. vrste; 
inšpektor dela — uslužbenec II. vr- 

ste; 
referent za ugotavljanje delovne do- 

be in posebne dobe — uslužbenec II. 
vrste; 

referent za delovne knjižice in re- 
gistracijo učnih pogodb — uslužbenec 
III. vrste; 

stojepisec I. b — uslužbenec IV. vr- 
ste. 

ODDELEK ZA GRADBENE 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

načelnik — uslužbenec I. vrste; 
pravni referent — uslužbenec I. vr- 

ste; 
referent za urbanizem — uslužbenec 

I. vrste; 
gradbeni inšpektor — uslužbenec I. 

vrste; 
referent za investicije — uslužbenec 

I. vrste; 
referent za komunalne zadeve — 

uslužbenec I. vrste; 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

III. vrste; 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste; 

Odsek za stanovanjske zadeve 
šef odseka — uslužbenec I. vrste; 
referent za stanovanjske zadeve — 

uslužbenec III. vrste; 
referent za družbeno upravljanje sta- 

novanjskih hiš — uslužbenec III. vrste; 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste. 

Oddelek za družbene službe 
načelnik — uslužbenec I. vrste; 
sanitarni inšpektor — uslužbenec II. 

vrste; 

referent za zdravstvo — uslužbenec 
III. vrste; 

referent za varstvo odraslih — usluž- 
benec III. vrste; 

referent za skrbništvo — uslužbenec 
II. vrste; 

referent za zaščito družine — usluž- 
benec II. vrste; 

referent za mladinsko varstvo — 
uslužbenec II. vrste; 

referent za invalidske zadeve — 
uslužbenec II. vrste; 

referent za zadeve borcev NOB — 
uslužbenec II. vrste; 

blagajnik za izplačilo in evidenco — 
uslužbenec III. vrste; 

pisarniški uslužbenec — uslužbenec 
IV. vrste; 

Referat za prosveto in kulturo 
vodja referata — referent za šolstvo 

— uslužbenec I. vrste; 
referent za ljudsko prosveto in teles- 

no vzgojo — uslužbenec III. vrste; 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste. 

SODNIK ZA PREKRŠKE 
sodnik za prekrške — uslužbenec I. 

vrste; 
sodnik za prekrške — uslužbenec I 

vrste; 
strojepisec I. b — uslužbenec IV. vr- 

ste. 
pisarniški uslužbenec — uslužbenec 

IV. vrste. 

KRAJEVNI URAD CRNUCE 
šef krajevnega urada — uslužbenec 

III. vrste. 

2. člen 
Poleg delovnih mest, navedenih v 1. 

členu tega odloka, se sisteinizirajo še 
honorarna delovna mesta z nepopolnim 
delovnim časom in sicer: 

1. V oddelku za splošne in notranjo 
zadeve; 

a) arhivar — uslužbenec III. vrste; 
b) snažilka — nekvalific. delavka; 
c) kurir — pomožni uslužbenec. 
2. V oddelku za finance: 
a) referent za odmero hišnine in 

drugih prispevkov — uslužbenec III. 
vrste; 

b) referent za evidenco premoženja 
v upravi občine — uslužbenec III vr- 
ste; 

c) referent za nacionalizacijo — 
uslužbenec L vrste. 

3. V oddelku za gospodarstvo: 
a) veterinarski inšpektor — uslužbe- 

nec I. vrste; 
b) referent za gozdarstvo — usluž- 

benec III. vrste. 
4. V krajevnem uradu Dol pri Ljub- 

ljani : 
a) šef urada — uslužbenec III. vr- 

ste. 

3. člen 
Za pridobivanje novih uslužbencev za 

upravo občinskega ljudskega odbora se 
sislemizirajo poleg delovnih mest, ki so 
določena v 2. členu tega odloka, še de- 
lovna mesta za pripravnike raznih strok 
in sicer 10 o/0 od števila po tem odloku 
sistemiziranih referentskih delovnih 
mest. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku«, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana, 
uporablja pa se od 1. januarja 1962. 

Številka: 02-18/62-1. 
Datum: 23/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman 1. r. 

239. 
Na podlagi 4. točke 158. člena zakona 

o javnih uslužbencih (Uradni list FLRJ 
l5t. 43/57 in 52/61) v zvezi z navodilom za 
izvajanje zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o javnih uslužbenci 
(Uradni list FLRJ št. 3/62) je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Bežigrad na sf 
ji občinskega zbora in na seji zboruj 
proizvajalcev dne 23. 2. 1962 sprejel rif 
slednji 

ODLOK 
o določitvi položajnlh plač za delovr3 

mesta uslužbencev upravnih organo* 
občine Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
Položajna plača uslužbencev v uprff 

vi občinskega ljudskega odbora Ljub' 
Ijana-Bežigrad se ugotavlja in razdcljij' 
je po določbah tega odloka v mejat 
sredstev, ki jih v ta namen določi vsa- 

ko leto občinski ljudski odbor. 

2. člen 
Položajna plača uslužbencev sc dc 

loča po delovnem mestu. 
Položajna plača uslužbencev ne mor8 

biti nižja od 7800 dinarjev in ne viŠja 

od 32.000 dinarjev. 

3. Člen 
Višina položajna plače uslužbence* 

se določi t, metodo analitične ocene de* 
lovnega mesta. 

Vrednotenje delovnih mest opravi $ 
sestavi o tem predlog komisija za od? 
nitev delovnih mest in proučevanje sr 
stemizacije. Ta predlog potrdi svet ko- 
lektiva. 

Komisijo sestavlja pet članov, od kf 
terih določi predsednika in dva član3 

strokovni kolegij, dva člana pa svet de- 

lovnega kolektiva. Odločbo o imenova' 
nju komisije izda tajnik občinskega 
ljudskega odbora. 

Vrednotenje delovnih mest potrdi 
svet delovnega kolektiva s svojim skic 
pom na predlog komisije iz prejšnjega 
odstavka. 

Vrednotenje delovnih mest se opravi 
po točkovalnem sistemu. 

4. člen 
Vrednost točke je odvisna od sred- 

stev, ki jih določi občinski ljudski od- 
bor v smislu 1. člena tega odloka in s« 
izračuna tako, da se sredstva dele z de- 
jansko ugotovljenim številom točk. 

Odločbo o položajni plači za posa- 
meznega uslužbenca izda za imenovanj^ 
pristojni starešina, kateri izdaja tud'1 

vse odločbe o spremembah višine p"- 
ložajne plače. 

Pritožbo proti tej odločbi se vloži У 
15 dneh po prejemu na občinski ljudski 
odbor. 

5. člen 
Uslužbencem, kateri prejemajo na 

podlagi posebnih predpisov posebne do- 
datke, se pri izplačilu posebnega do- 
datka zniža položajna plača za 50 "A 
vrednosti posebnega dodatka. 

Uslužbenec pripravnik prejema v ča* 
su pripravniške dobe položajno plačo za 
najnižje kvalificirano delovno mesto, 
katerega vrednost pa odgovarja njegovi 
šolski kvalifikaciji po odloku o sistemi" 
zaciji delovnih mest, zmanjšano do 3" 
odstotkov. 

Ce pripravnik dela na sistemiziranetn 
mestu, mu pripada položajna plača, do- 
ločena za to mesto. 

6. člen 
Uslužbenci ne morejo prejemati P0 

tem odloku manjše položajne plače, kot 
so jo prejemali do sedaj. 

Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od I. j®' 
nuarja 1962. 

Številka: 02-17/62-1. 
Datum: 23/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Stane Koman 1. r. 
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овсшд immm-imn- 
POLJE 

260. 
Na podlagi 43. člena Zakona o sred- 

stvih gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ, št. 17/61), 1. in 3. člena Ured- 
be o skupnem vlaganju sredstev poslov- 
nega sklada gospodarskih organizacij 
(Uradni list FLRJ, št. 31/58) ter 8., 10. 
■n 25. člena statuta občine je sprejel 
občinski ljudski odbor Ljubljana-Mo- 
Ste-Polje na seji občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 23. februarja 
1962 

PRAVILNIK 
vlaganju sredstev gospodarskih orga- 

nizacij v družbeni investicijski sklad 
občine Ljubljana-Moste Polje 

1. člen 
Občinski ljudski odbor Ljubljana- 

Moste-Polje (v nadaljnjem besedilu 
"Ljudski odbor«) zbira prosta sredstva 
gospodarskih organizacij kot dopolnil- 
na sredstva k sredstvom družbenega 
investicijskega sklada občine Ljublja- 
na-Moste-Poljc. 

2. člen 
V ta namen vlagajo gospodarske 

organizacije prosta denarna sredstva 
svojih skladov v družbeni investicijski 
sklad občine Ljubljana - Moste - Polje 
(v nadaljnjem besedilu »investicijski 
sklad«). Pravico vlaganja sredstev ima- 
jo vse gospodarske organizacije z ob- 
jnočja občine Ljubljana-Moste-Polje. 
Gospodarske organizacije vlagajo de- 
narna sredstva svojih skladov v inve- 
sticijski sklad: 

a) z vpisom posojila 
b) z vlogo brez obveznosti vrnitve. 

3. člen 
V investicijski sklad lahko vlagajo 

gospodarske organizacije sredstva po- 
slovnega sklada. 

4. člen 
, Gospodarske organizacije, ki vlaga- 
jo svoja denarna sredstva v investicij- 
ski sklad, imajo pravico; 

a) da določijb namen, za katerega se morajo uporabiti sredstva, 
b) da določijo koristnika posojila, 

kakor tudi ostale pogoje, pod katerimi 
naj se da posojilo iz njegovih sredstev, 

c) da dajo sredstva brez pogojev iz 
Pfcjšnjega odstavka tega člena. V tem 
Primeru se uporabljajo za sredstva ob 
sPlošnih pogojih kot posojila iz inve- 
^icijskega sklada za izvajanje smernic, navedenih v členu 1. tega pravilnika. 

5. člen 
O vlogi v investicijski sklad sklepa 

tlelavski svet gospodarske organizacije. 
Gospodarska organizacija lahko vlo- 

1 v investicijski sklad le toliko sred- s,
i
cv, kolikor jih sme vložiti z vsakolet- 

nifni zveznimi predpisi. 
Gospodarska organizacija se lahko 

obveže, da bo vlagala več let svoja sred- 
stva kot posojilo v investicijski sklad. 

Pogodbo se določi višina vsakole^ 
•^ga zneska vloge. 

6. člen 
Na osnovi odločbe delavskega sveta 
vlogi v investicijski sklad sklenejo 

Pooblaščenci gospodarske organizacije 
občinskim ljudskim odborom pisme- 

o pogodbo. Pogodba se sestavi v štirih 
Zvodih, od katerih enega prejme go 
Podarska organizacija, ki vlaga svoja 
redstva, drugega ljudski odbor, tret- 

|ega banka, ki vodi investicijski sklad 
n četrtega banka, ki vodi sklade gospo- 
arske organizacije. 

7. člen 
.Pogodba se sklene na predpisanem 

rt razcu, mora pa vsebovati naslednja določila: 
. a) iz katerih sredstev vlaga gospo- arska organizacija vlogo. 

b) višino vloge, 
c) rok, do katerega mora gospodar- 

ska organizacija vložiti svoja sredstva, 
d) rok, do katerega mora investi- 

cijski sklad sredstva vrniti, 
e) obrestno mero, po kateri se obre- 

stujejo sredstva, 
f) jamstvo ljudskega odbora. 

8. člen 
Za vlogo gospodarskih organizacij 

jamči ljudski odbor z vsemi sredstvi 
svojega investicijskega sklada. 

9. člen 
Vloge gospodarskih organizacij, ki 

so dane kot posojilo, se obrestujejo po 
pogodbeno določeni obrestni meri. Obre- 
sti pripadajo skladu gospodarske orga- 
nizacije, ki je posodila sredstva. 

10. člen 
Banka, ki vodi investicijski sklad, je 

dolžna v smislu prejšnjega člena obra- 
čunati obresti letno in jih priznati 
ustreznemu skladu gospodarske organi- 
zacije. 

11. člen 
Zbrana sredstva se lahko uporabijo 

samo za gospodarske investicije v okvi- 
ru smernic perspektivnega razvoja go- 
spodarstva občine Ljubljana-Moste- 
Polje. 

12. člen 
V smislu prejšnjega člena se sred- 

stva uporabljajo za posojila: 
a) za lastno udeležbo in garancijske 

pologe pri posojilih iz splošnega in re- 
publiškega investicijskega sklada, 

b) za samostojne investicije gospo- 
darskih organizacij. 

13. člen 
Pri posojilih za samostojne investi- 

cije lahko dobi gospodarska organiza- 
cija pbsojilo: 

a) za izdelavo investicijskih progra- 
mov, 

b) za obnovo osnovnih sredstev, 
c) za obratna sredstva, 
d) za stroške poskusnega pogona. 

14. člen 
Za mobilizacijo prostih sredstev go- 

spodarskih organizacij in izvajanje tega 
pravilnika je pooblaščen upravni odbor 
občinskega investicijskega sklada. 

15. člen 
Ljudski odbor lahko pooblasti ban- 

ko, ki vodi njegov družbeni investicij- 
ski sklad, da sklene v njegovem imenu 
pogodbe z gospodarskimi organizacija- 
mi o vlaganju investicijskih sredstev v 
družbeni investicijski sklad. Investicij- 
ska posojila iz sredstev, zbranih po tem 
pravilniku, odobrava upravni odbor 
banke. Banka je dolžna voditi posebno 
knjigovodstvo o zbranih sredstvih in 
odobrenih posojilih v okviru družbene- 
ga investicijskega sklada. Prav tako je 
dolžna vsako leto rezervirati sredstva 
za vračilo izposojenih sredstev gospo- 
darskih organizacij. 

16. člen 
Vse bančno-tehnične posle opravlja 

banka, ki vodi sredstva investicijskega 
sklada. 

17. člen 
Ta pravilnik stopi v veljavo takoj, 

objavi pa se v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

Stev.: 1/1-403-3/1962 
Datum: 23/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ciril Fa!n, 1. r. 

OBČINA LJUBUANA-SISKA 

261. 
Na podlagi 4. čl. zakona o higieni 

proizvodnje in prometa z mlekom (Ur. 
1. LRS, št. 14/61) in druge točke 27. čl. 

statuta občine Ljubljana-Siška Je ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana-Siška na 
seji občinskega zbora in zbora proizva- 
jalcev z ločenim glasovanjem dne 9. fe- 
bruarja 1962 sprejel 

ODLOK 
o prepovedi prometa z nepasterlzlranlm 
mlekom na območju občine Ljubljana- 

Šiška 

1. člen 
Na območju, navedenem v 2. členu 

tega odloka, se ne sme dajati v promet 
za ljudsko prehrano mleko, ki ni bilo 
neoporečno pasterizirano. 

2. člen 
Meja območja, na katerem velja pre- 

poved iz 1. člena tega odloka, poteka 
po meji občine Ljubljana-Bcžigrad do 
ceste IV. reda Kleče—Medno in nada- 
lje po njej, vključno jugozahodni del 
naselja Vižmarje, do ceste I. reda Ljub- 
ljana—Kranj, po cesti I. reda do nase- 
lja Šentvid vključno naselja Podgora, 
Trata, Pržanj do Kamnogoriške ceste, 
po cesti IV. reda, ki povezuje Poduti- 
ško cesto vse do križišča z Večno potjo 
in po njej do meje z občino Ljubljana- 
Vič-Rudnik in nadalje po meji z občino 
Ljubljana-Center. 

3. člen 
Nadzorstvo nad izvrševanjem tega 

odloka opravljajo tržni in sanitarni 
inšpektorji občinskega ljudskega odbo- 
ra Ljubljana-Siška. 

4. člen 
Osebe, ki dajejo v promet za ljud- 

sko prehrano mleko, ki ni neoporečno 
pasterizirano, se kaznujejo z denarno 
kaznijo do 20.000 din. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.; 4/4-334-4/62 
Datum; 9/2-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Janez Nedog, 1. r. 

03ČSNA RI3NICA 
262. 

Na podlagi 127., 128. in 134. člena 
zakona o občinskih Ijndkih odborih 
(Uradni lit LRS št. 19/52) iu 139. čle- 
na statuta občine Ribnica je občinski 
ljud. odbor Ribnica na seji 26. mar- 
ca 1962 sprejel naslednji 

SKLEP 
Skličejo se zbori volivcev za vse 

\olilne enote obeh zborov občinskega 
ljudskega odbora Ribnica z temle 
dnevnim redom: 

1. Predlog družbenega plana in 
proračuna občine Ribnica. 

2. Gospodarske zadeve. 
5. Razno. 
Zbori volivcev bodo v času od 

26. marca do 15. apiila 1962. 
ftt. 01-12/62-01. 
Ribnica, dne 26. marca 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Franc lic 1. r. 

OBČINA VRHNIKA 
263. 

Na podlagi 5. člena Uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah tarife promet- 
nega davka (Uradni list FLRJ, št. 6/62) 
ter 26. člena Statuta občine Vrhnika je 
občinski ljudski odbor Vrhnika na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 31. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o občinskem prometnem davku od pro- 

meta na drobno v občini Vrhnika, 
»Glasnik« okraja LJubljana, št. 16/60 in 
19/62 tako, da se prečiščeno besedilo 

odloka glasi: 

1. člen 
Občinski prometni davek od prome- 

ta na drobno plačujejo od celokupnega 
prometa na drobno, ki ga imajo na ob- 
močju občine Vrhnika: 

a) trgovska podjetja na drobno, in 
sicer za promet, ki ga imajo sama ali 
po prodajalnah, izvzemši promet na de- 
belo, ki ga imajo trgovska podjetja na 
drobno s pravico prodaje na debelo; 

b) trgovine; 
c) prodajalne trgovskih podjetij na 

debelo; 
č) prodajalne proizvajalnih organi- 

zacij; 
d) prodajalne zadrug in zadružnih 

organizacij; 
e) komisijska podjetja in trgovine; 
f) obrtna podjetja in delavnice, in 

sicer samo za tisti del prometa s pro- 
izvodi, ki so ga imele neposredno s po- 
trošniki. Promet s proizvodi, prodanimi 
trgovskim podjetjem in trgovinam, se 
ne šteje za promet na drobno po do- 
ločbah te točke. 

2. člen 
Občinski prometni davek od prome- 

ta na drobno se ne plačuje: 
a) od proizvodov, za katere se po 

zveznih predpisih priznava povračilo 
(regres) pri prodaji na drobno; 

b) od proizvodov, za katere so z 
zveznimi predpisi določene prodajne ce- 
ne na drobno ali je določeno, kako se 
oblikujejo prodajne cene na drobno; 

c) od živil, izvzemši alkoholne pi- 
jače; 

č) od kolkov in poštnih znamk, pošt- 
nih dopisnic ter vseh drugih vrednot- 
nic; 

d) od časnikov, revij in knjig; 
e) od osebnih avtomobilov, avtobu- 

sov, traktorjev, tovornjakov in priklop- 
nikov, kadar nabavljajo blago družbeno 
pravne osebe; 

f) od oficirske opreme (uniforme in 
posameznih njenih delov); 

g) od tobaka in tobačnih izdelkov; 

3. člen 
Kot živilske potrebščine, od katerih 

se davek ne plačuje, se štejejo prehram- 
beni proizvodi iz panoge 127, začasne 
nomenklature zvezne planske komisije 
iz leta 1948, iz panoge 211 — kmetijstvo, 
212 — sadjarstvo, 213 — vinogradništvo, 
214 — živinoreja, 215 — ribištvo, 216 — 
domača predelava kmetijskih pridelkov 
razen alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski davek po tem odloku se 

plačuje: 

VSEBINA 
2^4. Odlok o razširitvi veljavnih prednisnv 

občinskemu ljudskega odboru Cerknica 
na priključeno območje matičnega oko- 
lišu Loška dolina in veljavnih predpisov 
bivšega občinskega ljudskega odbora 
Loška dolina. 

255. Odlok o uvedbi dopolnilne stopnje ob- 
činskega prometnega davka m ža- 
gani les iglavcev oočine Kamnik. 

256. Odlok o spremembah tarife občinskih 
taks občine Kočevie. 

257. Odlok o spreuicmui odloka o notranji 
organizaciji upravnih organov občino 
LjubljanaBežigrnd. 

258. Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o sistemizaciji delovnih mest v 
upravi občino Ljubljana-Bežigrad. 

259. Odlok o določitvi položajnih plač za de- 
lovna mesta uslužbencev upravnih or- 
ganov občine Ljubljana-Bežigrad. 

260. Pravilnik o vlaganju sredstev gospo- 
darskih organizacij v družbeni investi- 
cijski sklad občine Ljubljana-Moste-Po- 
lle. 

261. Odlok o prepovedi prometa z nepasten- 
zi irnnim mlekom občine Ljubljana-Siška. 

262. Sklep o sklicu zborov volivcev občino 
Ribnica. 

265. Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno občine Vrhniko. 

264. Odlok o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o občinskem prometnem davku ob- 
čine Vrhnika. 
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a) od prometa v trgovini na drob- 
no od motornih koles, skuter- 
jev, mopedov in osebnih avto- 
mobilov po stopnji 

b) od ostalega prometa v trgovi- 
ni, razen od alkoholnih pijač 
po stopnji 

c) od prometa alkoholnih pijač v 
trgovini po stopnji 

C) od prometa z alkoholnimi pija- 
čami po individualnih proizva- 
jalcih po stopnji 

3»/. 

6»/« 

20»/, 

20»/. 

5. člen 
Individualni proizvajalci plačujejo 

prometni davek od alkoholnih pijač ob 
prijavi prodaje alkoholnih pijač. Za ti- 
ste količine alkoholnih pijač, ki jih na- 
knadno pripeljejo za prodajo, so dolžni 
vložiti prijavo pri pristojnem finanč- 
nem organu občinskega ljudskega od- 
bora v 24 urah po dospetju in v tem 
roku tudi plačati davek. 

6. člen 
Ce se iz poslovnih knjig gospodarske 

organizacije, ki je zavezana plačilu tega 
davka, ne more ugotoviti promet blaga, 
ki je zavezan plačilu tega davka, lahko 
občinski ljudski odbor z individualno 
odločbo določi povprečen odstotek ob- 
činskega davka od celokupnega prome- 
ta, ki ga je gospodarska organizacija 
dosegla z nadrobno prodajo blaga, z 
izjemo alkoholnih pijač. 

7. člen 
Uredba o prometnem davku (Ur. list 

FLRJ, št. 19/61) z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami, Navodi- 
lo za izvajanje Uredbe o prometnem 
davku (Uradni list FLRJ, št. 2/54) z 
vsemi poznejšimi spremembami in do- 
polnitvami, uredba o prisilni izterjavi 
davkov in drugih proračunskih dohod- 
kov (Ur. list FLRJ, štev. 33/53 in štev. 
25/57), pravilnik o periodičnih obraču- 
nih gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ, št. 20/61) in uredbe o kazen- 
skih obrestih od nepravočasno vplača- 
nih dohodkov proračunov in skladov 
(Ur. list FLRJ, št. 41/59) z vsemi po- 
znejšimi spremembami in dopolnitvami 
veljajo načelno tudi glede plačevanja in 
izterjave občinskega prometnega davka 
od prometa na drobno. 

8. člen 
Navodilo za izvrševanje tega odloka 

izdaja svet za družbeni plan in finance 
občinskega ljudskega odbora, za izvaja- 
nje tega odloka pa skrbi upravni organ, 
ki je pristojen za finance. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 4/1-010-15/62 
Dne: 31/3-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci SIrok, 1. r. 

Г'Г 264. 
Na podlagi tarife prometnega davka 

(Uradni list FLRJ, št. 19/61, 27/61, 31/61, 
45/61, 6/62 in 11/62) in določb odloka 
o maksimalnih stopnjah občinskega 
prometnega davka v okraju Ljubljana 
(Ur. list LRS, št. 37/59) ter 26. člena sta- 
tuta občine Vrhnika je občinski ljudski 
odbor Vrhnika na seji občinskega zbora 
in na seji zbora proizvajalcev dne 31. 
marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o občinskem prometnem davku v občini 
Vrhnika, »Glasnik« okraja Ljubljana 
št. 101/59 in 19/62 tako, da se prečiščeno 
besedilo glasi: 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Na območju občine Vrhnika se ob- 

računava in plačuje občinski prometni 
davek, ki je predpisan s tarifo promet- 
nega davka. Tarifa prometnega davka 
je sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Uredba o prometnem davku (Uradni 

list FLRJ, št. 19/61) z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami, navodi- 
lo za izvajanje uredbe o prometnem 
davku (Ur. list FLRJ, št. 2/54) z vsemi 
poznejšimi spremembami in dopolnit- 
vami, uredba o prisilni izterjavi dav- 
kov in drugih proračunskih dohodkov 
(Ur. list FLRJ, štev. 33/53) in 25/57), 
pravilnik o periodičnih obračunih go- 
spodarskih organizacij (Ur. list FLRJ, 
št. 20/61/ in uredba o kazenskih obre- 
stih od nepravočasno vplačanih dohod- 
kov proračunov In skladov (Ur. list 
FLRJ, št. 41/59) veljajo smiselno tudi 
glede občinskega prometnega davka. 

3. člen 
Ce gre za izvoz proizvodov, od ka- 

terih je bil plačan občinski prometni 
davek takrat, ko so bili izročeni v pro- 
met v državi, se izvozniku teh proizvo- 
dov ne vrne plačani davek. 

4. člen 
Tolmačenja za izvrševanje tega od- 

loka izdaja Svet za družbeni plan in 
finance občinskega ljudskega odbora, 
za izvajanje tega odloka pa skrbi uprav- 
ni organ, ki je pristojen za finance. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. aprila 1962 dalje. 

Stev.: 4/1010-14/62 
Dne: 31/3-1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franci Širok, 1. r. 

Zasebni 
proizvajajo 
stopnjah: 
Stroka 116 

II. TARIFA 
Del A — proizvodi 

obrtniki in drugi zasebniki plačujejo od vseh proizvodov, ki jih 
in dajejo v promet, občinski davek od prometa po naslednjih 

— predelovanje nekovinskih rud 
1 proizvodi iz mavca 
2 zemeljske barve 
3 zidna in strešna opeka ~~ ' 
4 proizvodi iz cementa 
5 keramični in lončarski proizvodi 

Stroka 117 — predelovanje kovin 
6 kovinske peči — štedilniki ter njih delt 
7 vsi drugi proizvodi iz stroke 117, od katerih se ne plača 

prometni davek po zvezni tarifi prometnega davka 
Stroka 120 — kemična stroka 

8 vsi proizvodi iz stroke 120 razen proizvodov, od katerih se 
plača davek po zvezni tarifi prometnega davka 

Stroka 1-22 — predelovanje lesa 
9 žagan bukov les 

10 vsi ostali proizvodi 
Stroka 123 — predelovanje papirja 

11 vsi proizvodi 

10 »/o 
20 »/o 

5 e/o 
10«/, 
10 »/o 

10 »/o 

25«/. 

20 »/o 

15 »/o 
10 V, 

10 «/o 

Opomba 1 Promet s šolskimi zvezki In risankami ter fotografijami 
za neposredno uporabo fotografirancev (za osebne izkaz- 
nice, spominske slike) ni podvržen plačilu davka po tej 
tarifni številki. 

Stroka 124 — predelovanje tekstila 
12 konfekcija 5 »/o 

Opomba 1 Pod konfekcijo po tej tarifni številki spadajo proizvodi, 
izdelani iz tekstila s šivanjem v serijski proizvodnji. 

13 trikotažni, volneni, bombažni in pleteni oblačilni predmeti 10»/« 
14 vsi ostali proizvodi iz stroke 124 5 »/• 

Opomba 1 Ne plača se prometni davek iz te stroke od proizvodnje 
čipk in lanenega sukanca 

Stroka 125 — predelovanje usnja 
15 obutev 5 »/i 
16 vsi ostali proizvodi, h katerim je šteti torbarske izdelke ne 

glede na material, iz katerega so izdelani (kovčki, oprtniki, 
torbe in podobno) 10'/i 

Stroka 127 — živilska 
17 kakavni proizvodi 20'/i 
18 bonboni 15 »/i 
19 slaščice, keksi, ratluk in ostali slaščičarski izdelki 10 0/i : 
20 kavni in kakavovi nadomestki 15 0/i { 
21 testenine 10 o/i 
22 mleta paprika 1q '/i 
23 vsi ostali proizvodi \ 8'/t 

Drugi proizvodi: 
24 vsi drugi proizvodi, ne glede na stroko gospodarske de- 

javnosti, ki niso zajeti v prejšnjih tarifnih številkah 10 '/i 
Opomba i Prometni davek po tej tarifni številki in po drugih tarifnih 

številkah se ne plača od prometa z naslednjimi proiz- 
vodi: moke ter drugih mlevskih izdelkov, pekovskih izdel- 
kov, razen izdelkov, ki imajo značaj slaščičarskega izdelka, 
izdelkov, napravljenih s predelavo mleka, mesa, svežih in 
suhih rib, od zakola živine, od obleke in perila po meri 
za individualno potrošnjo iz njihovega osnovnega materia- 
la, od ortopedske obutve in ortopedskih pripomočkov, 
med katere j^ šteti tudi umetne oči in zobovje, ne glede 
na material, iz katerega so izdelani. 

Del B — storitve 
Od plačil za storitve, ki jih opravljajo, plačujejo zasebni obrtniki in drugi 

zasebniki občinski davek od prometa po naslednjih stopnjah; 
1 od plačil za obrtne storitve vseh vrst razen od prevoznih 

in gradbenih storitev jo «/< 
Opomba i Davčna osnova je skupni znesek plačila, v katerem je 

vsebovan tudi davek po tej tarifni številki po odbitku ma- 
teriala, ki ga je dal izvrševalec storitve, če je material v 
računu posebej izkazan. Davek po tej tarifni številki se 
plača tudi od plačila za opravljene storitve s proizvodnjo 
blaga iz naročnikovega materiala. 

Opomba 2 Davek po tej tarifni številki se ne plača od plačil za oprav- 
ljanje storitev krojačev, šivilj, klobučarjev, modistinj, ve- 
zilj, čevljarjev, brivcev, frizerjev, dimnikarjev, za predti- 
skanje tkanin, krpanje perila, nogavic in vreč, popravila 
dežnikov, brušenje nožev in britvic, preoblačenje gumbov, 
barvanje in čiščenje usnjenih predmetov, barvanje in ke- 
mično čiščenje, polnjenje in obnova rabljenih kemičnih 
svinčnikov, popravljanje preprog, umetno barvanje slik, 
fotografij, umetno krpanje preprog, spisovanje, razmnože- 
vanje, kopiranje, plakatiranje, čiščenje ter pranje in lika- 
nje perila, čiščenje obutve, snaženje oken, čuvanje lokalov 
in stanovanj, shranjevanje koles, prtljage, obleke (garde- 
roba), žaganje drv, pečenje čevapčičev in ražnjičev, pedi- 
kiranje, uglaševanje glasbil. 

2 odplačil za opravljanje samostojnih poklicev (zdravniki, 
dentisti, arhitekti, učitelji jezikov, sodni tolmači, preva- 
jalci ter podobni poklici) 50/) 

Opomba 1 Davka ne plačajo dijaki in redni študenti visokih šol od 
dohodkov poučevanja drugih dijakov. 
Prav tako se ne plača davek po tej tarifni številki od 
plačil za advokatske storitve ter od plačil duhovnikom in 
verskim organizacijam za opravljanje verskih obredov. 

Del C — splošna tarifa 
Vsi zavezanci zasebnega in družbenega sektorja plačajo občinski daveK 

od naslednjega prometa in od naslednjih storitev: 
1 od prometa alkoholnih pijač v trgovini in gostinstvu 20 0/< 

Davek po tej tarifni številki plačajo vsa gostinska podjetja 
in obrali, menze, delavske restavracije, kkibi, počitniški 
domovi in planinske postojanke ter podobno ter vsa trgov- 
ska podjetja, ki se bavijo s prodajo alkoholnih pijač. 

2 od vstopnic: za kinematografske predstave 5'/i 
za ostale prireditve jg,/# 

Prometni davek po tej tarifni številki se ne plača od vstop- 
nic za kulturno umetniške prireditve, v kolikor niso zdru- 
žene s plesno zabavo in se na njih ne točijo alkoholne 
pijače 

3 od nakupa in prodaje nepremičnin v višini 10 o/0 od davka 
po uredbi o prometnem davku od nepremičnin in pravic. 
Davek po tej tarifni številki se plača na enak način iri 
istočasno z zveznim davkom od prometa z nepremičninami. 
Vsi predpisi, ki veljajo za zv-ni davek od prometa z 
nepremičninami in pravicami se uporabljajo tudi pri od- 
meri in pobiranju davka po tej tarifni številki. 

4 od plačil za reklame v kinematografih 5 o/i 
5 od prometa z žaganim lesom 25 0/' 

Davek po tej tarifni številki plačujejo samo zasebniki, 
kadar dajejo v promet rezan les 

Opomba 1 

Opomba 1 

Opomba 1 

Opomba 2 

Opomba 1 


