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OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA GROSUPLJE 
387. 

Na podlagi 48. člena zakona o 
upravnih taksah (Uradni list FLRJ, 

28/59), 1. člena uredbe o občinskih 
taksah (Ur. list FLRJ, št. 30/60) in 
določb o spremembah in dopolnitvah 
občinskih taks (Ur. list FLRJ, št. 6/61 

48/61) ter 26. člena statuta občine 
Grosuplje je občinski ljudski odbor 
Grosuplje na seji občinskega zbora in 

seji zbora proizvajalcev dne 10. ma- 
ja 1962 sprejel 

ODLOK 
0 občinskih taksah v občini Grosuplje 

I. 
SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Na območju občine Grosuplje se po- 

birajo občinske takse po tarifi, ki je 
sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Občinske takse se plačujejo pri 

0fganu, pristojnem za finance v goto- Vlni ali s prenosnim nalogom po banki. 

3. člen 
Določbe zakona o upravnih taksah 

(Ur. list FLRJ, št. 28/59) in uredbe o 
Prisilni izterjavi davkov in drugih pro- 
računskih dohodkov (Ur. list FLRJ, st. 33/53 in 25/57) se smiselno uporab- 
rabljajo tudi glede občinskih taks. 

4. člen 
. Osebe, ki se vplačale višjo takso, kot 
Je predvideno v tarifi tega odloka, ima- 
jo pravico do povračila. Povračilo se 
'zvrši v smislu navodil o vračanju in 
Preknjiževanju pomotoma ali preveč 
vPlačanih dohodkov proračunov in 
skladov (Ur. list FLRJ, št. 38/57). 

5. člen 
Navodila za izvršenvanje tega odlo- 

ka izdaja Svet "za družbeni plan in fi- 
nance občinskega ljudskega odbora, za 
Ovajanje tega odloka pa skrbi upravni 
organ, ki je pristojen za finance. 

6. člen 
Z objavo tega odloka preneha veljati 

odlok o občinskih taksah v občini 
prosuplje (»Glasnik« okraja Ljubljana, 

40/61). 
7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v 
'Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Hubljana, uporablja pa se od 1/1-1962 
dalje. 

Ste v.: 423-8/62-1/1 
Datum: 10/5-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin, 1. r. 

št. 52/59 in 23/61) ter 2. točke 26. člena 
statuta občine Grosuplje, je občinski 
ljudski odbor Grosuplje na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
jalcev dne 10. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za umetno oseme- 
njevanje govejih plemenlc na območju 

občine Grosuplje. 

1. člen 
Ustanovi se sklad za imenom: Sklad 

za umetno osemenjevanje govejih ple- 
menic na območju občine Grosuplje. 

Sklad je pravna oseba. 
Sklad upravlja upravni odbor, ki ga 

imenuje občinski ljudski odbor Gro- 
suplje in šteje 5 članov. 

Sklad ima pravila, ki jih predpiše 
upravni odbor sklada. 

Administrativne zadeve sklada 
opravlja za kmetijstvo pristojni uprav- 
ni organ občinskega ljudskega odbora. 

2. člen 
Sklad za umetno osemenjevanje je 

namenjen za kritje stroškov oseme- 
njevanja živine in za pospeševanja ži- 
vinoreje. 

3. člen 
Viri sredstev sklada so: 
1. pavšalna skočnina, 
2. dotacije političnih-teritorialnih 

enot, ustanov in gospodarskih organi- 
zacij, 

3. razni didigi dohodki. 

4. člen 
Sredstev, ki se dajejo iz sklada, ni 

treba vračati, razen v primerih, ako 
Svet za kmetijstvo in gozdarstvo skle- 
ne, da se dajejo v obliki kredila. 

5. člen 
Dohodki in izdatki sklada se dolo- 

čijo s finančnim načrtom sklada. Fi- 
nančni načrt sklada mora biti pravilno 
sprejet pred začetkom leta, za katero 
naj velja. Na koncu leta se sestavi za- 
ključni račun o izvršitvi finančnega 
načrta sklada. 

Predlog zaključnega računa sestavi 
za finance pristojni upravni organ ob- 
činskega ljudskega odbora, sprejme in 
potrdi ga pa upravni odbor sklada. 

Nerabljena sredstva sklada se pre- 
nesejo v naslednje leto in se morajo v 
finančnem načrtu posebej izkazati. 

6. člen 
Odlok velja od dneva objave- v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1/1-1962 
dalje. 

Stev. 402-18/62-1/1 
Datum: 10/5-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin, 1. r. 

388. 389. 
Na podlagi 106. in 107. člena zakona Na podlagi 27. točke 42. člena zako- 

0 Proračunih in o finansiranju samo- na o pristojnosti občinskih in okrajnih 
stojnih zavodov (Uradni list FLRJ, ljudskih odborov in njihovih organov 

(Ur. list FLRJ, št. 52/57), na podlagi 5., 
6. In 47. člena temeljnega zakona o 
varstvu živine pred živalskimi kužnimi 
boleznimi (Ur. list FLRJ, št. 26/54), na 
podlagi odredbe o množičnih veteri- 
narskih ukrepih, ki se opravljajo na 
stroške lastnikov ali imetnikov živine 
(Ur. list LRS, št. 2/59) in na podlagi 
zakona o higieni proizvodnje in prome- 
ta z mlekom (Ur. list LRS, št. 14/61) 
je občinski ljudski odbor Grosuplje na 
seji občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 10. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o izkoreninjenju tuberkuloze goved na 

območju občine Grosuplje 

1. člen 
Zaradi izkoreninjenja tuberkuloze 

goved in zaradi varstva ljudskega 
zdravja se mora na območju občine 
Grosuplje preiskati vsa goveja živina, 
stara nad 1 mesec. Ob tuberkuljniza- 
ciji se morajo vse živali oštevilčiti. 

2. člen 
Izkoreninjenje tuberkuloze goved 

organizira in vodi veterinarski inšpek- 
tor občinskega ljudskega odbora Gro- 
suplje. Za tehnično izvedbo se poobla- 
stijo veterinarji veterinarske postaje. 

3. člen 
Živali, ki bodo spoznane za okužene 

s tuberkulozo, morajo lastniki oddati 
v zakol najkasneje v roku 30 dni. Točen 
rok oddaje in ostalo določi z odločbo 
organ občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje. 

4. člen 
Lastnikom hlevov, v katerih niso 

bila ugotovljena tuberkulozna goveda, 
izda veterinarski inšpektor potrdilo o 
neokuženosti hlevov s tukerkulozo go- 
ved. Tuberkulinizacija in pregled živine 
se opravljala po hlevih. 

5. člen 
Tuberkulinizacija se opravlja na 

stroške lastnika ali imetnika živali po 
300 din na glavo. 

Od tega zneska pripada 200 din ve- 
terinarski postaji za stroške tehnične 
izvedbe pregledov, 100 din pa skladu za 
pospeševanje kmetijstva občine Gro- 
suplje. Ostali viri za izkoreninjenje 
goveje tuberkuloze so: dotacije iz 
proračuna občine, del preostale skoč- 
nine iz leta 1961 in prispevek kmetij- 
skih zadrug po 1 dinar od kg prodane 
goveje živine, vključno teleta. 

6. člen 
Prispevki iz 5. člena tega odloka se 

stekajo v sklad za pospeševanje kme- 
tijstva občine. Sredstva iz teh virov se 
smejo uporabiti izključno za izplačeva- 
nje stroškov in odškodnin za vsled tu- 
berkuloze zaklana goveda. 

7. člen 
Vsa goveja živina, ki jo lastniki ali 

Imetniki nabavijo na novo za rejo, 
mora imeti potrdilo pristojnega občin- 
skega veterinarskega inšpektorja, da nI 
reagirala na tuberkulin. 

8. člen 
Kršitev določb iz 1., 3. in 7, člena 

tega odloka, se kaznuje po določilih 
71. in 72. člena temeljnega zakona o 
varstvu živine pred živalskimi kužnimi 
boleznimi. 

9. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana. 

Stev.: 322-18/62-1/1 
Dne: 10/5-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin, 1. r. 

390. 
Na podlagi 4. člena zakona o izko- 

riščanju kmetijskih zemljišč (Ur. list 
FLRJ, št. 43/59) in določil odloka o ra- 
jonlzaciji kmetijske proizvodnje v 
okraju Ljubljana (Glasnik, št. 79/60) je 
občinski ljudski odbor Grosuplje na 
seji občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 10. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah odloka O 
rajonlzacijl sadjarske proizvodnje in o 
agrotehničnih ukrepih na obnovljenih 
nasadih v občini Grosuplje (Glasnik, 

okraja Ljubljana št. 83/60). 

1. člen 
1. člen odloka o rajonizaciji sadjar- 

ske proizvodnje in agrotehničnih ukre- 
pih na obnovljenih nasadih v občini 
Grosuplje se spremeni in dopolni tako, 
da se glasi: 

Da se zagotovi smotrno izkoriščanje 
kmetijskih zemljišč za sadjarsko pro- 
izvodnjo, se v občini Grosuplje določi- 
jo 3 sadjarski proizvodni okoliši. 

1. slivniško-poliški okoliš, ki zajema 
v prvem odstavku 2. člena naštete par- 
cele; 

2. okoliš Ilove gore, ki zajema vse 
območje katastrske občine Ilova gora; 

3. šentviški okoliš, ki zajema v 2. od- 
stavku 2. člena naštete parcele. 

2. člen 
2. člen se dopolni tako, da se v 

prvem odstavku za točko b) doda nova 
točka c), ki se glasi: 

c) v katastrski občini Polica na pare. 
št. 425, 428, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 433, 
434/2, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441, 442, 
447, 452, 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 
454/4, 454/5, 454/6, 455/1, 455/2, 460, 461, 
484/1, 484/2, 485, 486/1, 486/2, 666, 672, 673, 
674, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 
686/1, 686/2,, 687, 688, 689, 690, 696, 697. 
702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 717, 
718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 
728, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 751/4, 
751/5, 751/6, 752, 753, 754, 755, 818, 819, 
820, 847, 849/7, 850, 573, 874, 875, 876, 877, 
878, 879, 880, 881/1, 881/2, 882/1, 882/2, 
883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 892, 
893/1, 893/2, 895/2, 897, 898, 899, 900, 902, 
903, 904/4, 904/8; 

Doda se nov 2. odstavek, ki se glasi: 
V šentviškem sadjarskem proizvod- 

nem okolišu je treba izvršiti obnovo 
sadovnjakov na tehle kmetijskih po- 
vršinah : 

a) V katastrski občini Šentvid na 
paro. St.: 811, 818, 841, 834, 843, 835/2, 
846, 844, 851, 850, 842, 855, 856, 857, 859, 
860, 863, 864; 
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b) V katastrski občil 1 Ccšnjice na 
pare. št.: 390/3, 391/2, 392, 390/1, 393/1, 
395 , 397, 398, 389, ?90/2, 396, 402, 404, 405, 
406, 407, 408, 409,410,532,533,534,535,536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 551, 553, 554, 555, 
556, 558, 559, 560, 561, 565, 566. 

Dosedanji drugi odstavek postane 
tretji odstavek. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Stev.: 320-16/62-1/1 
Datum: 10/5-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlln, 1. r. 

391. 
Na podlagi 5. in 47. člena uredbe o 

povračilih potnih in drugih stroškov 
javnih uslužbencev (Ur. list FLRJ, 
št. 9/60, 15/61, 24/61 in 16/62) in 2. toč- 
ke 26. člena statuta občine Grosuplje 
je občinski ljudski odbor Grosuplje na 
seji občinskega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 10. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o viilnl dnevnic 
za uradna potovanja, nadomestila za 
ločeno življenje in kilometrino za 
uslužbenec občinskega ljudskega odbo- 
ra, občinskih zavodov in organizacij 

L člen 
Drugi člen odloka o višini dnevnic 

za uradna potovanja, nadomestila za 
ločeno življenje in kilometrino za usluž- 
bence občinskega ljudskega odbora, 
občinskih zavodov in organizacij (Glas- 
nik, št. 8 z dne 30/1-1962) se spremeni 
tako, da se glasi: 

Dnevnica uslužbencev v občinskih 
organih znaša: 

1. za uslužbence, razvrščene do všte- 
tega XI. plačilnega razreda in za teh- 
nično osebje, 2000 din; 

2. za uslužbence, razvrščene od X. 
plačilnega razreda navzgor in za tehnič- 
no osebje z izobrazbo visokokvalifici- 
ranega delavca — 2500 din. 

Honorarnim uslužbencem se določi 
dnevnica po honorarju v skladu z do- 
ločbami, ki veljajo za redne uslužben- 
ce. 

Honorarnim uslužbencem, ki jim 
honorarna služba ni edini poklic, se 
določi dnevnica po glavnem poklicu, če 
je to zadje ugodnejše. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Stcv.: 114-2/62-1/1 
Datum; 10/5-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlin, 1. r. 
X 

392. 
Na podlagi 2. odstavka 158. člena za- 

kona o javnih uslužbencih (Ur. list 
FLRJ, št. 53/37, 44/58, 52/59, 27/60 in 
25/61) ter 12. točke 26. člena statuta ob- 
čine Grosuplje je občinski ljudski 
odbor Grosuplje na seji občinskega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 30. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o položajnlh pla.xah In dodatkih usluž- 
bencev In tehničnega osebja upravnih 
in drugih organov občinskega ljudske- 

ga odbora Grosuplje 

L člen 
Položajna pbCa in dodatki uslužben- 

cev in tehničnega osebja upravnih in 

drugih organov občinskega ljudskega 
odbora Grosuplje se določajo na način, 
ki ga predpisuje ta odlok. 

2. člen 
Položajna plača oz. dodatek za po- 

samezna delovna mesta se določi tako, 
da predstavlja razliko med temeljno 
plačo, določeno po zakonu o javnih 
uslužbencih, in zneskom predvidene 
skupne plače, določene ob upoštevanju 
vrednosti delovnega mesta, dela in 
strokovnosti uslužbenca, izražene v do- 
ločenem številu točk. Pri tem je vred- 
nost točke odvisna od netto letnega 
zneska, določenega za plače v proraču- 
nu občine Grosuplje. 

Za nagrajevanje po uspehu in re- 
zultatih dela se poleg sredstev v prejš- 
njem odstavku uporabljajo tudi pri- 
hranki zaradi nezasedbe delovnih mest 
in zaradi odsotnosti uslužbencev, pri- 
hranki pri odbitkih uslužbencev — za- 
četnikov, za manjkajočo strokovno izo- 
brazbo in neopravljene strokovne izpite 
in pri zneskih, določenih za občasne 
nagrade, honorarje in naduro delo. 

3. člen 
Točkovno vrednost delovnih mest 

določi po metodologiji Zveznega zavo- 
da za javno upravo začasni svet delov- 
nega kolektiva v sporazumu s tajnikom 
občinskega ljudskega odbora. 

4. člen 
K vsoti točk, dobljenih z analitično 

oceno delovnega mesta, se prištejejo 
uslužbencu dodatne točke za leta služ- 
bovanja v javni upravi in sicer: 

— od 0 do 5 let po eno točko za 
vsako začeto leto, 

— od 5 do 15 let po dve točki za 
vsako začeto leto, 

— od 15 let dalje po tri točke za 
vsako začeto leto. 

Pribite točke se izračunavajo ločeno 
po vseh treh alineah. (Primer: 28 pri- 
bitih točk za 16 let službovanja v javni 
upravi; do 5 let službe 5 točk, od 5 do 
15 let 20 točk, za 16. leto 3 točke — 
skupaj 28 točk). 

Reaktiviranim uslužbencem se šteje 
delovna doba, upoštevana za pribitne 
točke, od ponovnega vstopa v javno 
upravo. 

5. člen 
Uslužbencu, ki ne izpolnjuje zahtev 

delovnega mesta, lahko tajnik občin- 
skega ljudskega odbora na predlog ko- 
legija določi tudi nižjo položajno plačo, 
kot je določena za delovno mesto v sle- 
dečih primerih: 

— uslužbencu — začetniku do 15 %, 
— uslužbencu, ki nima zahtevane iz- 

obrazbe, za vsako manjkajočo stopnjo 
strokovne izobrazbe do 5 »/o, 

— uslužbencu, ki nima zahtevanega 
strokovnega izpita do 5 "/o. 

6. člen 
Za nepravočasno ali nekvalitetno iz- 

polnitev nalog uslužbenca ali organiza- 
cijske enote se lahko zniža položajna 
plača posameznemu uslužbencu ali 
vsem uslužbencem posamezne organi- 
zacijske enote do 10%. 

Na predlog starešine upravnega or- 
gana razpravlja o tem kolegij, odločbo 
pa izda tajnik občinskega ljudskega 
odbora. 

7. člen 
Ce je bil po dosedanjih predpisih 

za posamezna delovna mesta določen 
poleg temeljne plače in položajne plače 
tudi poseben dodatek, se ta vračuna v 
položajno plačo po tem odloku. 

8. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1962. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha 

veljati odlok o (položajnih plačah), 
okvirih za določanje položajnih plač 
uslužbencem upravnih organov in za- 

vodov občinskega ljudskega odbora 
Grosuplje št. 01/1-1-69/1 z dne 19/4-1961. 

Stev.: 113-17/62-/1 
Datum: Grosuplje, dne 30/3-1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlln, 1. r. 

OBČINA KOČEVJE 

393. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne 

uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Ur. list FLRJ št. 51-426/53), ter 11. čle- 
na zakona o knjižnicah (Ur. list LRS 
št. 26-237/61), je občinski ljudski odbor 
Grosuplje na seji občinskega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 18. apri- 
la 1962 sprejel: 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Ljudske knjižnice 

na Grosupljem 

L 
Ustanovi se Ljudska knjižnica na 

Grosupljem (v nadaljnjem besedilu: 
»zavod«) kot samostojni zavod. 

Ime zavoda je: Ljudska knjižnica 
Grosuplje. 

Sedež zavoda je na Grosupljem. 

Zavod: 
1. zbira in ureja ter izposoja knjige 

s področja leposlovja, znanosti in umet- 
nosti v domačih in tujih jezikih; 

2. izposoja knjige, revije in časopise 
v knjižnici in izven nje; 

3. Vodi evidenco vseh ostalih knjiž- 
nic na območju občine Grosuplje in 
jim nudi strokovno pomoč; 

4. propagira branje knjig ter obisk 
knjižnice, organizira ter vodi javne či- 
talnice. 

3. 
Zavod vodi svet knjižnice, ki ima 

7 članov. V svet imenuje dva člana ob- 
činski ljudski odbor, po enega člana pa 
imenuje Svet za prosveto in kulturo, 
občinski svet Svobod, svet Delavske 
univerze in delovni kolektiv knjižnice. 
Upravnik je po svojem položaju član 

sveta knjižnice. 
4. 

Premoženje zavoda so sredstva, ki 
jih zavod pridobiva z lastno dejavnost- 
jo, in dotacija, ki jo daje ustanovitelj, 
ter drugi dohodki. 

V sporazumu z Delavsko-prosvetnim 
društvom Svoboda Grosuplje prevzema 
zavod vse premoženje dosedanje Ljud- 
ske knjižnice na Grosupljem. 

5. 
Upravnika zavoda imenuje in razre- 

šuje na predlog Sveta za prosveto in 
kulturo občinski ljudski odbor. 

6. 
Skladi zavoda so: 
1. sklad za nadomestitev in dopolni- 

tev osnovnih sredstev in velika popra- 
vila; 

2. sklad za nagrajevanje delavcev in 
uslužbencev zavoda. 

Osebni prejemki uslužbencev in de- 
lavcev zavoda se določajo po pravilni- 
ku o nagrajevanju, ki ga predlaga de- 
lovni kolektiv zavoda, sprejema pa svet 
zavoda. 

394. 
Na podlagi 123., 124. in 168. člen« 

zakona o proračunih in financiranj11 

samostojnih zavodov (Uradni Iis! 
FLRJ št. 52-847/59) je občinski Ijudsl" 
odbor Kočevje na seji občinskega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 5. maja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa 

O izvršitvi proračuna občine Kočevje 
za leto 1961. 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvrši tvl 

Za zadeve in naloge zavoda je pri- 
stojen Svet za prosveto in kulturo ob- Dohodki: 
činskega ljudskega odbora. 

Ta odločba velja takoj, uporablja pa 
se od 1. januarja 1962. 

proračuna občine Kočevje za leto 1961- 

2. člen 
Zaključni račun občine Kočevje z9 

leto 1961 z zaključnimi računi prora- 
čunskih skladov 6 % obvezne rczcrye 

in 10 % obvezne rezerve po določi!''1 

XX. poglavja zveznega družbenega p'3' 
na za leto 1961 je sestavni del tega od' 
loka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatk1 

za leto 1961 so: 
1. občinski proračun: din 

dohodki 279.560.950 
izdatki 268,866.50' 
presežek dohodkov 

nad izdatki 10,693.443 
2. Proračunski skladi: 

dohodki 6,051.00" 
izdatki 3,722.00" 
presežek dohodkov 

nad izdatki 2,329.00" 
3. 6o/o obvezna rezerva: 

dohodki 7,803.00" 
izdatki — 
presežek dohodkov 

nad izdatki 7,803.00" 
4. 10'/o obvezna rezerva: 

dohodki 15,230.6" 
izdatki — 
presežek dohodkov 

nad izdatki 15,230.679 
4. člen 

Presežek proračunskih dohodkov 

nad izdatki v znesku 10,693.444 din s£ 

prenese kot dohodek proračuna občil16 

za leto 1962. 
5. člen 

Presežek dohodkov proračunskih 
skladov nad izdatki v znesku 2,329.00" 
din se prenese kot dohodek proračut1' 
skih skladov za leto 1962. 

6. člen 
6-odstotna obvezna rezerva v zneski 

7,803.000 din se bo v letu 1962 uporabi'3 

za kratkoročna posojila proračuna ob- 
čine v slučaju nezadostnega ali, neena- 
komernega dotoka proračunskih dohod- 
kov. 

7. člen 
10-odstotna obvezna rezerva v znesk" 

15,230.679 din bo v letu 1962 dohode" 
občinskega proračuna. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraj3 

Ljubljana. 
Številka: 010-18/62-4/1 
Kočevje, dne 5. maja 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčlna 1. r. 
Pregled 

dohodkov In izdatkov proračuna 
občine Kočevje za leto 1961 

Številka: 63-7/62-1/1 
Datum: 8. aprila 1962 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Ahlln 1. r. 

1. Del — Skupni dohodki 254 
2. Del — Posebni dohodki 23 
3. Del — Dohod. drž. organov 
5. Del — Ostali dohodki 7 
6. Del — Prenesena sredstva 7 

Skupaj dohodki 294 
10 »/o obvezna rezerva — 15 
Skupaj dohodki po odbitku 

10 »/o obvezne rezerve 279 

din 
'97S-2 ,347.648 
705.27 
,783.808 
979.610 
791.62" 
230.6^ 

,560.95" 
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Izdatki: 
1. Del — Prosveta in kultura 9,648.178 
2. Del — Socialno varstvo 15,672.067 
3. Del — Zdravstvena zaščita 18,832.846 
5. Del — Državna uprava 58,206.200 
6. Del — Komunal, dejavnost 17,778.317 
8. Del — Dotacije 114,879.148 
9. Del — Obvezn. in garancije 8,708.768 
10. Del — Proračun, rezerva 25,140.983 

Skupaj izdatki 268,866.507 

395. 
Na podlagi 1. odstavka 6. člena te- 

meljnega zakona o javnih cestah (Ur. 
list FLRJ, št. 27-459/61) in 2. odstavka 
15. člena zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS št. 19-82/52) 
je Občinski ljudski odbor Kočevje na 
seji obeh zborov z dne 5. maja 1962 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi cest IV. reda. 

1. člen 
Zaradi posebnega gospodarskega in 

prometnega pomena za občino Kočevje 
se kot javne cesto IV. reda določijo 
te-lc ceste: 
Zap. Smer ceste Dolžina 

v m 
1. Brezovica—Dol—Laze 15.000 
2. Stara cerkev od odcepa ceste 

II. reda pri Mrtvicah do kri- 
žišča pri Mali gori 2.700 

3. Kočevje—šalka vas—Zeljne 5.300 
4. Tomšičeva cesta od križišča 

Roške c. do Kolodvorske c. 600 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 34-6/62-1/1. 
Kočevje, dne 5. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Bcnčlna 1. Г. 

396. 
Na podlagi 1. člena uredbe o dopol- 

nitvi uredbe o povračilih potnih in dru- 
gih stroškov javnih uslužbencev (Urad- 
ni list FLRJ, št. 15/61) in druge točke 
10. člena statuta občine Kočevje je ob- 
činski ljudski odbor Kočevje na seji 
občinskega zbora in na seji zbora pro- 
izvajalcev dne 5. maja sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o povračilu stro- 
škov za prevoz z javnimi prevoznimi 

sredstvi na delo In z dela. 

l! člen 
Razveljavi se odlok o povračilu stro- 

škov za prevoz z javnimi prevoznimi 
Sredstvi na delo in z dela, ki je bil 
objavljen v »Glasniku«, okraja Ljublja- 
na št. 49/61. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 114-2/62-1/1. 
Kočevje, dne 5. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Drago Benčlna 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
397. 

Na podlagi 48. člena zakona o uprav- 
nih taksah (Uradni list FLRJ št. 3-23/60) 
in določb uredbe o spremembah in do- 
polnitvah občinskih taks (Uradni list 
FLRJ št. 6-36/61, št. 48-699/61) ter v zve- 
zi s 26. členom statuta občine Medvode 
Je občinski ljudski odbor Medvode na 
seji občinskega zbora in na seji zbora 
Proizvajalcev dne 4. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o občinskih taksah na območju 

občine Medvode. 
I. Splošne določbe 

1. člen 
Na območju občine Medvode se po- 

birajo občinske takse po tarifi, ki je 
sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Občinske takse, ki se pobirajo po 

določbah tega odloka, so dohodek ob- 
čine Medvode. 

3. člen 
Občinske takse se plačujejo pri ob- 

činski upravi za dohodke vnaprej v 
gotovini ali s prenosnim nalogom po 
banki. 

4. člen 
Določbe zakona o upravnih taksah 

(Uradni list FLRJ št. 28/59) in uredbe 
o prisilni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Uradni list 
FLRJ št. 33/53 in št. 25/57) se smiselno 
uporabljajo tudi glede plačevanja in 
izterjave občinskih taks. 

5. člen 
Osebe, ki so plačale višjo takso, ka- 

kor je predpisano v tarifi tega odloka, 
imajo pravico do povračila. Povračilo 
se izvrši v smislu navodil o vračanju 
in preknjiževanju pomotoma ali preveč 
plačanih dohodkov proračunov in skla- 
dov (Uradni list FLRJ št. 38/57) in pra- 
vilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o vračanju in preknjiževa- 
nju pomotoma ali preveč plačanih do- 
hodkov proračunov in skladov (Uradni 
list FLRJ št. 2/61) ter 13. člena pravil- 
nika o izvrševanju zakona o upravnih 
taksah (Uradni list FLRJ št. 9/60), 

6. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi 

upravni organ občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za dohodke. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

8. člen 
Z objavo tega odloka preneha veljav- 

nost odloka o občinskih taksah na ob- 
močju občine Medvode (»Glasnik«, št. 
43 z dne 3. junija 1960) in odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o 
občinskih taksah na območju občine 
Medvode (»Glasnik« okraja Ljubljana, 
št. 72 z dne 22. sept. 1961). 

Številka: 010-12-62. 
Medvode, dne 4. maja 19.62. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

П. Tarifa 
Tarifna številka 1 

Takse za glasbo v javnih lokalih. 
Za glasbo v javnih lokalih se plača; 

din 
a) za stalno glasbo mesečno 5000 
b) za občasno glasbo mesečno 1000 
c) za priložnostno glasbo dnevno 300 
Kot stalno glasbo je razumeti muzi- 

kalne nastope vseh vrst, če so najmanj 
4-krat tedensko. Kot občasno glasbo je 
razumeti glasbo, ki se izvaja redno 
vsak teden, vendar največ 3-krat teden- 
sko. Kot priložnostno glasbo je razu- 
meti enkratni muzikalni nastop. Za 
glasbo, ki se reproducira z mehanični- 
mi sredstvi (gramofon, radio in pod.), 
se občinska taksa ne plača. Tudi se ne 
plača občinska taksa za glasbo, ki se 
izvaja ob kulturno umetniških prire- 
ditvah. 

Vsako prireditev glasbe mora prire- 
ditelj pismeno prijaviti v dveh izvodih. 
Po 8. členu zakona o prekrških zoper 
javni red in mir (Uradni list LRS št. 

38/59) je treba vložiti priglasitev pri 
upravnem organu občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za notranje za- 
deve najpozneje 5 dni pred namera- 
vano prireditvijo. V prijavi je treba 
navesti osebne podatke prireditelja, 
kraj, čas in trajanje prireditve ter nje- 
no vsebino in namen. 

Prireditelj mora plačati takso pri 
občinski upravi za dohodke preden 
vloži priglasitev pri organu, ki je na- 
veden v prejšnjem odstavku. 

Tarifna številka 2 
Taksa za uporabo pločnika pred po- 

slovnimi prostori. 
Za uporabo pločnika pred poslovni- 

mi prostori se plača: 
a) za trajno uporabo pločnika za 

vsak m' zaseženega prostora letno 250 
dinarjev; 

b) za začasno uporabo pločnika za 
vsak m2 zaseženega prostora na mesec 
25 dinarjev. 

Za trajno uporabo pločnika se šteje 
čas nad 3 mesece. Za začasno uporabo 
pločnika se šteje čas do 3 mesecev. 

Cas uporabe pločnika nad 15 dni do 
1 meseca se šteje za čas uporabe 1 me- 
seca. 

Za uporabo pločnika do 15 dni se 
občinska taksa nc plača. 

Tarifna številka 3 
Taksa na firmo. 
Vsaka pravna in fizična oseba, ki se 

bavi s poslovno dejavnostjo, plača let- 
no takso na firmo, in sicer: 

1. obrtna podjetja in delavnice ter 
zasebni obrtniki, ki se bavijo z usluž- 
nostnimi opravili 1000 din; 

2. vsa ostala obrtna podjetja in de- 
lavnice ter zasebni obrtniki in zavezan- 
ci samostojnih poklicev 10.000 din; 

3. trafike in kioski 2000 din; 
4. trgovine in prodajalne 2000 din; 
5. gostišča 20.000 din; 
6. vse ostale gospodarske organiza- 

cije 30.000 dinarjev. 
Taksa na firmo dospe v plačilo dne 

1. januarja za celo koledarsko leto vna- 
prej in mora biti plačana 13. februarja 
v letu. Ce se je gospodarska dejavnost 
pričela po 30. juniju, se plača za tekoče 
koledarsko leto samo polovico letne 
takse na firmo. 

Delavnice, trafike, kioski in proda- 
jalne se smatrajo v smislu te tarifne 
številke za samostojne in se za vsako 
od njih posebej plača letna taksa na 
firmo. 

Tarifna številka 4 
Turistična taksa. 
Takse po tej tarifni številki plaču- 

jejo osebe, ki kot turisti ali potniki za- 
časno prebivajo na območju občine 
Medvode. 

Z začasnim prebivanjem je mišljeno 
prebivanje, ki traja do 30 dni. Ce traja 
prebivanje več kot 30 dni, se pobira 
ta taksa samo za 30 dni. 

Takso po tej tarifni številki so dolž- 
ni plačevati turisti in potniki za začas- 
no prebivanje v gostinskih podjetjih, 
gostiščih, zasebnih turističnih sobah, 
dijaških domovih, internatih in kam- 
pih. 

Ta taksa znaša: 
1. V glavni sezoni: 
— za vse kategorije hotelov, preno- 

čišč, dijaških domov, zasebnih turistič- 
nih sobah in kampov dnevno 80 din; 

2. Izven glavne sezone: 
— za vse kategorije hotelov, preno- 

čišč, dijaških domov, internatov, zaseb- 
nih turističnih sob in kampov — dnev- 
no 40 dinarjev. 

Za glavno sezono se šteje čas od 
1. junija do 31. avgusta. 

Te takse ne plačajo: 
1. Otroci, ki niso stari več kot 15 let. 
2. Vojaški vojni invalidi in delovni 

invalidi. 
3. Vojaki (mornarji in gojenci voja- 

ških šol). 
4. člani Zveze slepih Jugoslavije in 

člani Zveze gluhih Jugoslavije. 

5. Otroci in mladina, ki v skupinah 
prebivajo v zanje organiziranih počit- 
niških kolonijah in domovih. 

6. Udeleženci ekskurzij, ki jih orga- 
nizirajo šole in fakultete. 

7. Osebe na letnem dopustu pri svoji 
ožji družini. 

8. Tuji državljani, ki so po pravilih 
mednarodnega prava oproščeni davkov, 
taks in drugih davščin, ali je v medna- 
rodnem sporazumu zanje določeno, da 
so oproščeni te takse. 

9. Osebe, ki se zdravijo v stacionar- 
nih zdravstvenih zavodih. 

S stacionarnimi zdravstvenimi za- 
vodi so mišljene bolnišnice in klinični 
zdravstveni zavodi, v katerih je gibanje 
bolnikov omejeno samo na bolnišnico 
oz. kliniko. 

Turistične takse tudi ne plačujejo 
osebe, ki med delovno akcijo začasno 
prebivajo na območju občine Medvode 
kot člani delovnih brigad. 

Za 509/o zmanjšano takso plačujejo: 
1. Delavci in uslužbenci ter člani nji- 

hovih družin med letnim dopustom. 
2. Delavci in uslužbenci na službe- 

nem potovanju. 
3. Tisti, ki jih zavodi za socialno 

zavarovanje ali invalidske uprave poš- 
ljejo v turistične kraje na zdravljenje 
ali okrevanje. 

4. Druge osebe, ki so glede prevoz- 
nih ugodnosti na prometnih sredstvih 
izenačene z delavci in uslužbenci na 
letnem dopustu (upokojenci, odvetniki 
i. dr.) ter njihovi družinski člani. 

5. Odlikovane! z redom narodnega 
heroja, imetniki »partizanskega spomin- 
skega znaka 1941« in odlikovanci s »Ka- 
radjordjevo zvezdo« ter člani njihovih 
družin. 

6. Tujci na letnem dopustu v Jugo- 
slaviji na podlagi izmenjave, ki temelji 
na mednarodnem sporazumu. 

Člani počitniške zveze Jugoslavije, 
Zveze izvidnih organizacij Jugoslavije, 
Zveze za telesno vzgojo Partizan in Pla- 
ninske zveze Jugoslavije, ki prebivajo 
v lastnih počitniških kolonijah ali v 
kolonijah, ki jih organizira njihova 
zveza, plačujejo turistično takso, ki 
znaša vse leto 10 din na dan. 

Osebe, ki ne plačujejo turistične 
takse oziroma, ki plačujejo turistično 
takso v zmanjšanem znesku, morajo 
dokazati naslov za svojo pravico z le- 
gitimacijo za popust pri odhodu na 
letni dopust s člansko izkaznico druž- 
bene organizacije, z nalogom za služ- 
beno potovanje i. dr. 

Organizacije in zasebnild so dolžni 
voditi evidenco o plačanih turističnih 
taksah. 

V evidenco je treba vpisati: 
1. Priimek in ime, poklic turista ozi- 

roma potnika. 
2. Višino plačane takse. 
3. Naslov, datum in številko listine, 

ki opravičuje osebo do oprostitve ali 
olajšave plačevanja te takse. 

Plačano turistično takso so dolžne 
organizacije in zasebniki odvajati do 
vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec 
po posebnem obračunu upravi za do- 
hodke občinskega ljudskega odboia 
Medvode. 

V obračunu je treba ločeno prika- 
zati turistične takse, ki so bile plačane 
v polnem znesku ter turistične takse, 
ki so bile plačane po osebah, ki uživajo 
ugodnosti v smislu določb te tarifne 
številke. 

Tarifna številka 5 
Taksa za uporabo prostora za parki- 

ranje avtomobilov in njihovih priklop- 
nikov. 

Za uporabo prostora za parkiranje 
avtomobilov in njihovih priklopnikov 
se plača za vsak avtomobil oziroma pri- 
klopnik 100 din. 

Ta taksa Se plačuje samo na mestih, 
ki jih za to določi občinski ljudski od- 
bor Medvode ter tam organizira čuva- 
nje avtomobilov in priklopnikov. 

Taksa se plača ne glede na čas tra- 
janja parkiranja. 



STRAN 168 GLASNIH 

Tarifna številka 6 . 
Taksa za uporabo prostega prostora 

za karnpe ali šotore. 
Za uporabo prostega prostora za šo- 

tore se plača 100 din dnevno od vsa- 
kega šotora oziroma kampa. 

Taksa po tej tarifni številki se ne 
plača za prostore za kampe in šotore, 
ki jih uporabljajo člani Počitniške zve- 
ze Jugoslavije, Zveze izvidniških orga- 
nizacij Jugoslavije, Zveze za telesno 
vzgojo »Partizan« in Planinske zveze 
Jugoslavije ter delovne brigade. 

Oprostitve in olajšave, ki so nave- 
dene v tarifni številki 4 (turistična ta- 
ksa) tega odloka, veljajo tudi za to ta- 
rifno številko v isti višini. 

Tarifna številka 7 
Takse za pse. 
Za posest psov se plača letno: 
1. za pse čuvaje, ki so priklenjeni in 

za pse z rodovniki 300; din 
2. za vse ostale pse 1000 dinarjev. 
Plačila te takse so oproščeni slepci 

za pse, ki jih vodijo, posestniki lavin- 
skih psov ter posestniki psov javne 
varnostne službe. 

Taksa se plača v enkratnem znesku 
vnaprej ne glede na čas vzdrževanja 
psa. Za pse, ki so jih lastniki nabavili 
namesto poginulih psov, za katere so v 
istem koledarskem letu že plačali ta-' 
kso, se ta taksa ne plača, če ti psi slu- 
žijo istemu namenu. Tudi se ne plača 
taksa za pse, ki so menjali lastnika, če 
je bila za zamenjanega psa za tisto 
leto že plačana taksa. 

398. 
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 
(Uradni list LRS št. 37/59) ter 26. člena 
statuta občine Medvode je občinski 
ljudski odbor Medvode na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
javcev dne 4. maja 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah odloka 
o občinskem prometnem davku v ob- 
čini Medvode (»Glasnik« okraja Ljub- 
ljana št. 14/60) tako, da se prečiščeno 

besedilo glasi; 
L Splošne določbe 

L člen 
Na območju občine Medvode se ob- 

računava in plačuje prometni davek, 
ki je predpisan s tarifo prometnega 
davka. Tarifa prometnega davka je se- 
stavni del tega odloka. 

2. člen 
Uredba o prometnem davku (Urad- 

ni list FLRJ št 19/61) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, na- 
vodilo za izvajanje uredbe o promet- 
nem davku (Uradni list FLRJ št. 2/54) 
z vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami, uredba o prisilni izter- 
javi davkov in drugih proračunskih 
dohodkov (Uradni list FLRJ št. 33/53 in 
25/57), pravilnik o periodičnih obraču- 
nih gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ št. 20/61 in uredba o kazen- 
skih obrestih od nepravočasno vplača- 
nih dohodkov proračunov in skladov 
(Uradni list FLRJ št. 41/59) veljajo smi- 
selno tudi glede občinskega prometne- 
ga davka. 

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

rih je bil plačan občinski prometni da- 
vek takrat, ko so bili izročeni v promet 
državi, se izvozniku teh proizvodov ne 
vrne plačani davek. 

4. člen 
Tolmačenje in izvršenje tega odloka 

izdaja svet za družbeni plan in finance 
občinskega ljudskega odbora, za izva- 

janje tega odloka pa skrbi upravni or- 
gan, ki je pristojen za finance. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva ob- 

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

Številka: 0Ш5/62. 
Medvode, dne 4. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ludvik Tramte 1. r. 

II. Tarifa 
Del A — proizvodi 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki 
plačujejo od vseh proizvodov, ki jih 
proizvajajo in dajejo v promet, občin- 
ski davek od prometa po naslednjih 
stopnjah; 
Stroka 116 — predelovanje nekovinskih 
rud 

1 proizvodi iz mavca 10 »/o 
2 zemeljske barve 200/o 
3 zidna in strešna opeka 5«/« 

( 4 proizvodi iz cementa 10 »/o 
5 keramični in lončarski proizvodi 

10 »/o 
Stroka 117 — predelovanje kovin 

6 kovinske peči-štedilniki ter njih 
deli 10 <Vo 

7 vsi drugi proizvodi iz stroke 117, 
od katerih se ne plača prometni 
davek po zvezni tarifi prometnega 
davka 25 »/o 

Stroka 120 — kemična stroka 
8 vsi proizvodi iz stroke 120 razen 

proizvodov, od katerih se plača 
davek po zvezni tarifi prometnega 
davka 200/o 

Stroka 122 — predelovanje lesa 
9 žagan bukov les 10 Vo 

10 vsi ostali proizvodi 10% 
Stroka 123 — predelovanje papirja 

11 vsi proizvodi 10% 
Opomba 1 Promet s šolskimi zvezki 

in risankami ter fotografijami za nepo- 
sredno uporabo fotografirancev (za 
osebne izkaznice, spominske slike) ni 
podvržen plačilu davka po tej tarifni 
številki. 
Stroka 124 — predelovanje tekstila 

12 konfekcija 5 »/o 
Opomba l Pod konfekcijo po tej ta- 

rifni številki spadajo proizvodi, izde- 
lani 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 l Ne plača se prometni da- 
vek iz te stroke od proizvodnje čipk in 
lanenega sukanca. 
Stroka 125 — predelovanje usnja 

15 obutev 5 % 
16 vsi ostali proizvodi, h katerim je 

šteti torbarske izdelke ne glede na 
material, iz katerega so izdelani 
(kovčki, oprtniki, torbe, in podob- 
no) 10% 

Stroka 127 — živilska 
17 kakavni proizvodi 20 % 
18 bonboni 15% 
19 slaščice, keksi, ratluk in ostali 

slaščičarski izdelki 10 »/o 
20 kavni in kakavovi nadomestki 15 % 
21 testenine 10 % 
22 mleta paprika 10 % 
23 vsi ostali proizvodi 8 % 

Drugi proizvodi; 
24 vsi drugi proizvodi, ne glede na 

stroko gospodarske dejavnosti, ki 
niso zajeti v prejšnjih tarifnih 
številkah 10% 

Opomba 1 Prometni davek po tej ta- 
rifni številki in po drugih tarifnih šte- 
vilkah se ne plača od prometa z na- 
slednjimi proizvodi; moke ter drugih 
mlevskih izdelkov, pekovskih izdelkov, 
razen izdelkov, ki imajo značaj slašči- 
čarskega izdelka, izdelkov napravljenih 
s predelavo mleka, mesa, svežih in su- 

hih rib, od zakola živine, od obleke In 
perila po meri za individualno potroš- 
njo in njihovega osnovnega materiala, 
od ortopedske obutve in ortopedskih 
pripomočkov, med katere je šteti tudi 
umetne oči in zobovje, ne glede na ma- 
terial, iz katerega so izdelani. 

Del B — Storitve 
Od plačil za storitve, ki jih oprav- 

ljajo, plačujejo zasebni obrtniki in dru- 
gi zasebniki občinski prometni davek 
po naslednjih stopnjah; 

1 od plačil za obrtne storitve vseh 
vrst, razen od prevoznih in grad- 
benih storitev 10% 

Opomba 1 — Davčna osnova je skup- 
ni znesek plačila, v katerem je vsebo- 
van tudi davek po tej tarifni številki 
po odbitku materiala, ki ga je dal iz- 
vrševalec storitve, če je material v ra- 
čunu 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- 
ljene storitve krojačev, šivilj, klobučar- 
jev, modistinj, vezilj, čevljarjev, briv- 
cev, frizerjev, dimnikarjev, za predti- 
skanje tkanin, krpanje perila, nogavic 
In vreč, popravila dežnikov, brušenje 
nožev in britvic, preoblačenje gumbov, 
barvanje in čiščenje, polnjenje in ob- 
nova rabljenih kemičnih svinčnikov, 
popravljanje preprog, umetno barvanje 
slik, fotografij, umetno krpanje pre- 
prog, spisovanje, razmnoževanje, kopi- 
ranje, plakatiranje, čiščenje ter pranje 
in likanje perila, čiščenje obutve, sna- 
ženje oken, čuvanje lokalov in stano- 
vanj, shranjevanje koles, prtljage, oble- 
ke (garderoba), žaganje drv, pečenje 
čevapčičev in ražnjičev, pedikiranje, 
uglaževanje glasbil, 

2 od plačil za opravljanje samostoj- 
nih poklicev (zdravniki, dentisti, 
arhitekti, učitelji jezikov, sodni 
tolmači, prevajavci ter podobni 
poklici 5 % 

Opomba 1 — Davka ne plačajo dija- 
ki in redni študentje 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 družbe- 

nega sektorja plačajo občinski davek 
od naslednjega prometa in od nasled- 
njih storitev: 

1 od prometa alkoholnih pijač v tr- 
govini in gostinstvu 20% 

Opomba 1 — Davek po tej tarifni 
številki plačajo vsa gostinska podjetja 
in obrati, menze, delavske restavracije, 
klubi, počitniški domovi ter podobno 
ter vsa trgovska podjetja, ki se bavijo 
s prodajo alkoholnih pijač. 

2 od vstopnic: za kinematografske 
predstave 5 % 
za ostale prireditve 10% 

Opomba 1 — Prometni davek po tej 
tarifni številki se ne plača od vstopnic 
za kulturno umetniške prireditve, v ko- 
likor niso združene s plesno zabavo 
in se na njih ne točijo alkoholne pijače. 

3 od nakupa in prodaje nepremičnin 
v višini 10 % od davka po uredbi 
o prometnem davku od nepremič- 
nin in pravic. 

Opomba l — Davek po tej tarifni 
številki se plača na enak način in isto- 
časno z zveznim davkom od prometa 
z nepremičninami. 

Opomba 2 — Vsi predpisi, ki veljajo 
za zvezni prometni davek z nepremlčni- 
Tiami in pravicami, se uporabljajo tudi 
pri odmeri in pobiranju davka po tej 
tarifni številki. 

4 od plačil za reklame v kinemato- 
grafih 5 % 

5 od prometa z žaganim lesom 25 "/o 

Opomba 1 — Davek po tej tarifni 
številki plačujejo samo zasebniki, kadar 
dajejo v promet rezan les. 

0ВШД TBB0VUE 

399. 
Na podlagi I. in II. točke dela C 

tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ št. 20-375/59, 28/59, 31/59 in 45-726/ 
59), drugega odstavka II. točke dela V. 
tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ št. 19-333/61) ш 2. točke 27, člena 
statuta občine Trbovlje je občinski 
ljudski odbor Trbovlje na seji občin- 
skega zbora in na seji zbora proizva- 
javcev dne 28. aprila 1962 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 

o občinskem prometnem davku 
v občini Trbovlje. 

1. člen 
Odstavek: »Stroka 122 — predelova- 

nje lesa« dela A tarife prometnega 
davka v občini Trbovlje z dne 27.2.1960 
(»Glasnik« št. 23/60) se spremeni in 
dopolni tako, da se glasi: »Stroka 122 
— predelovanje lesa: 

9. žagan bukov les 15 %, po dopol- 
nilni stopnji 25%, skupaj 40%. 

10. vsi ostali proizvodi 10°/». 
10. a) dopolnilna davčna stopnja od 

rezanega lesa, ki ga dajejo v promet 
zasebniki od prodajne vrednosti razen 
bukovirte 25%, skupaj 25%.« 

2. člen 
Ta odlok velja od objave v »Glasni- 

ku«, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

Številka: 01/1-010-3/62-4. 
Datum: 8. maja 1962. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Martin Gosak l. r. 

VSEBINA 
387 Odlok o občinskih taksah občine Gro- 

suplje. 
388 Odlok o ustanovitvi sklada za umet- 

no osemenjevanje govejih plemenic 
občine Grosuplje. ' 

389 Odlok o Izkoreninjenju tuberkuloze 
goved občine Grosuplje. 

300 Odlok o spremembah In dopolnitvah 
odloka o rajonlzacljl sadjarske proiz- 
vodnje in o agrotahnlčnlh ukrepih na 
obnovljenih nasadih občine Grosup- 
lje. 

391 Odlok o spremembah odloka o viSin' 
dnevnic za uradna potovanja, nado- 
mestila za ločeno življenje in kilo- 
metrino za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora, občinskih zavodov 
in organizacij občine Grosuplje. 

392 Odlok o položajnlh plačah In dodat- 
kih uslužbencev In tehničnega osebje 
upravnih in dugih organov občine 
Grosuplje. 

393 Odtočba o ustanovitvi Ljudske knjiž- 
nice občine Grosuplje. 

394 Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o Izvršitvi proračuna za leto 19G1 ob- 
čine Kočevje. 

395 Odlok o določitvi cest IV. reda ob- 
čine Kočevje. 

396 Odlok o razveljavitvi odloka o povra- 
čilu stroškov za prevoz z javnimi pre- 
voznimi sredstvi na delo In z dela 
občine Kočevje. 

397 Odlok o občinskih taksah občine 
Medvode. 

398 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem dav- 
ku občine Medvode. 

399 Odlok o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o občinskem prometnem davku 
občine Trbovlje. 


