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Na podlagi 3. točke 3. člena 
uredbe o prometnem davku in 1. od- 
stavka V. dela tarife prometnega 
davka (Ur. 1. FLRJ, št. 19/61), 5. čle- 
na uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah tarife prometnega davka (Ur. 
I. FLRJ, št. 6/62) ter 138. in 162. čl. 
statuta občine Litija, je Skupščina 
občine Litija na seji občinskega zbo- 
ra in zbora delovnih skupnosti dne 
26. februarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku od 
Orometa na drobno na območju ob- 

čine Litija 

L člen 
Občinski prometni davek, ki pri- 

pada občini se plačuje po tem od- 
loku ; 

a) od prometa na drobno v trgo- 
vini (razen od prometa z alkoholni- 
mi pijačami ter z'motornimi kolesi, 
skuterji in mopedi), \x) stopnji 4°/«; 

b) od prometa z alkoholnimi pi- 
jačami v trgovini na drobno po 
stopnji 20% od prodajne cene; 

c) od prometa z motornimi kole- 
si, skuterji in mopedi v trgovini na 
drobno po stopnji 5°/» 

2. člen 
Z dnem, ko prične veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o spre- 
membi odloka o občinskem promet- 
nem davku od prometa na drobno 
na območju občine Litija (Glasnik, 
St. 58/62). 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v »Glasniku«, uradnem 
Vestniku okraja Ljubljana, uporab- 
lja pa se od 1. marca 1965. 

tevilka: 010-5/65-1/1 
Datum: 26. feb. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar 1. r. 
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44 
Na podlagi 3. člena uredbe o pro- 

metnem davku (Ur. 1. FLRJ, št. 19/ 
el). I. točke dela V. tarife promet- nega davka (Ur. 1. FLRJ. št. 25/62, 
42/62 in Ur.'1. SFRJ, št. 30/63, 29 64) 
ter 138. in 162. člena statuta občine 
^•Шја je Skupščina občine Litija na 
Seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti dne 26. februarja 
1965 sprejela 

ODLOK 
** spremembah in dopolnitvah odlo- 
"a o pobiranju občinskega promet- 

davka na promet alkoholnih 
PUač na območju občine Litija 

1. člen 
V tarifi občinskega prometnega 

davka (Glasnik, št. 14/60 in 58/62) se 
v delu C tarife občinskega promet- 
nega davka tar. št. 1 spremeni in Se 
glasi: 

tar. št. 1 — od prometa alkohol- 
nih pijač v gostinstvu: 
a) od naravnega vina 60 din 
b) od piva 50 din 
c) od žganja , 250 din, 
č) od ostalih alkoholnih 

pijač 300 din 
1. Davčna osnova je 1 liter. 
Ce prometni davek po merski 

enoti, — litru preseže davek, obra- 
čunan od prodajne cene pri vinu, 
pivu, žganju in ostalih alkoholnih pi- 
jačah — 20 0/», je treba obračunati in 
plačati prometni davek v navede- 
nem odstotku od prodajne cene. 

2. Za alkoholne, pijače od kate- 
rih prometa se obračunava in pla- 
čuje prometni davek po tej tarifni 
številki je šteti: 

a) za vino — naravno vino iz 
grozdja, ki je proizvod alkoholnega 
vrenja od svežega grozdja; 

b) za pivo; 
c) za žganje — naravno žganje, 

dobljeno z destilacijo prevrelih tro- 
pin svežega sadja, grozdja, vinskega 
mošta in vinske usedline; 

č) od ostalih alkoholnih pijač — 
umetne alkoholne pijače (liker, rum, 
brandy, gin, vodka, visky, mastika 
in druga umetna žganja) specialno 
peneča in druga umetna vina. 

3. Davek po tej tarifni številki 
plačujejo vsa gostinska podjetja in 
gostišča vseh vrst (hoteli, restavra- 
cije, bari, klubi, delavsko uslužben- 
ske restavracije, \ obrati splošne 
družbene prehrane, menze, počitni- 
ški domovi, ustanove in organizacije 
oziroma točilnice alkoholnih pijač), 

Družbene organizacije in društva 
so prosta plačila občinskega promet- 
nega davka po-tej tarifni številki od 
ene prireditve v letu. 

Davek po tej tarifni številki ne 
plačujejo: planinske postojanke in 
društvo upokojencev SRS, podruž- 
nica Litija za svoje člane. 

4. Davčni zavezanci po tej tarif- 
ni številki —točilci alkoholnih pijač, 
morajo voditi v svojem rednem 
knjigovodstvu ali v ' posebni knjigi 
(knjiga nabavk in iztržkov) natanč- 
ne podatke v dnevnem prometu 
vseh vrst alkoholnih pijač — tako 
glede količin ter njihovih cen. 

Nabava in prodaja morata biti 
ažurno vodeni, stanje po knjigah pa 
se mora ujemati s stanjem v kleti 
oziroma skladišču. 

Vsi prodajalci alkoholnih pijač, 
Id so navedeni pod tar. št. 1 točke 3, 
morajo obvezno dostavljati odseku 
za dohodke do 10. v meseču za pre- 
tekli mesec poročilo o opravljenem 
prometu. 

Gostišča družbenega sektorja in 
obrati družbene prehrane obračuna- 
vajo in odvajajo občinski prometni 

davek mesečno do 10. v mesecu za 
pretekli mesec. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1965. 

Številka: 010-4/65-1/1 
Datum: 26. feb. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar 1. r. 
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Na podlagi 138. in 162. člena sta- 

tuta občine Litija, 8. in 13. člena za- 
kona o prispevkih in davkih občanov 
(Ur. 1. SRS št. 37/64), in 4. in 9. člena 
temeljnega zakona o davku na do- 
bitke od iger na srečo (SFRJ številka 
52/64) je Skupščina občine Litija na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti dne 26, februarja 

"1965 sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov 

občine Litija. 

1. člen 
Prispevki in davki se v občini 

Litija določajo in predpisujejo po 
določbah temeljnega zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, po do- 
ločbah republiškega zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, po do- 
ločbah tega odloka in po predpisih, 
izdanih na podlagi naštetih zakonov 
in tega odloka. 

2. člen 
Stopnje prispevkov in davkov, ki 

pripadajo občini, se določajo s tem 
odlokom. 

-3. člen 
Krajevni samoprispevek se lahko 

uvede po posebnem postopku. 

4. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega 

dohodka iz delovnega razmerja, ki 
predstavlja dohodek občine, znaša 
6,8 %. 

5. člen 
Plačila prispevka iz osebnega do- 

hodka iz delovnega razmerja, ki pri- 
pada občini, se oprostijo v celoti 
obrali družbene prehrane. 

6. člen 
Za kategorijo dohodkov, od ka- 

terih se plačuje prispevek iz delov- 
nega razmerja na podlagi pavšalnih 
osnov, se določijo naslednje pavšal- 
ne mesečni osnove: 

1. za odvetniške pripravnike 
2. za gospodinjske pomočnice, zaposlene v zasebnih 

gospodinjstvih 
3. za hišnike, zaposlene v stanovanjskih hišah 
4. za osebe, zaposlene pri krajevnih skupnostih 
5. za pralnice, šivalnice, kot stanovanjski servisi 
6. za lovce in ribiče: 

a) zaposlene pri podjetjih, zavodih in zadrugah^ 
b) zaposlene pri drugih organizacijah 

7. za zaposlene v domovih planinskih društev 

50.000 din 

12.500 din 
12.500 din 
30.000 din 
15.000 din 

70.000 din 
12.500 din 
20.000 din 

7. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

kmetijske dejavnosti se plačuje od 
katastrskega dohodka zemljišč, 
zmanjšanega za katastrski dohodek 
gozdov v posameznih proizvodnih 
okoliših, po proporcialnih stopnjah; 

— v II. proizvodnem okolišu 14 % 
— v III. proizvodnem okolišu 10% 

Prispevek iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti, ki pripada ob- 
čini, se odmerja posebej od katastr- 
skega dohodka zemljišč v vsakem 
proizvodnem okolišu, in sicer po 
stopnji, ki ustreza skupnemu kata- 

strskemu dohodku gospodarstva od 
vseh zemljišč. 

Pooblastita se svet za družbeni 
plan in finance in svet za kmetij- 
stvo in gozdarstvo, da določita meje 
med proizvodnimi okoliši, po komu- 
nikacijskih sredstvih, vodah ali po 
drugih v naravi javno vidnih meja. 

8. člen 
Zaradi odmere prispevka iz oseb- 

nega dohodka od kmetijske dejav- 
nosti se območje občine razdeli na 
tri proizvodne okoliše s tem, da raz- 
mejitev med proizvodnimi okoliši 
določita v 7. členu pooblaščena sveta. 

k. o. 
Litija 

Hotič 

Konj 

Roviče 

II. okoliš 
Litija 

III. okoliš 
Podšentjur — del, 

Podšentjur — del Veliki vrh 
Zg. Log, Sp. Hotič, Bitiče, 
Litija — del 
Zg. Hotič 

Vemek, Jeeenje 

IV. okoliš 

Zapodje 

Sava, Sp. Log, Konj, 
Ponoviče, Boltija 
Cirkuše 
Leše, Široka set, Vovšo, Cvetel 
Podbukovje, Laze 
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fiinart no 

Breg, Tenetiše, 
Gradiške Laze, 
Sp. ,'ablanca, 
Selšek 
Cerovica 

Ribče 

Sv. Anton 

Šmartno 

Jablanca 

Liberga 

Vintar'evec 

Vače 

Kres. vrh 

Velika vas 
Poljane 

GradišCe 

i Trebeljevo 
Volavje 
Sobrače 

Konjšica 
Polšnik 

Dol« 

/ 
Sentlovrene 

Velika Gob» 

Vodice 

Moravče 

Okrog 

Selo Mirna 

Tihaboj Tihaboj 

Ježni vrh 

Kresnice 

St. Poljane, Sirman- 
ski hrib, Dragovško, 
Jastrebnik, Velika 
Stanga. Ščit, 
Reka—Gozd — del 
Mala Kostrevnica, ^ 
„Volčja jama, 
Zavrstnik 
Jablaniške Laze, 
Bukovica, 
Gradišče 

Vel. Kostrevnica, 
Preska, Liberga, 
Lupinca, Jelša, Dvor 
Črni potok, Podroje,, 
Vrata, Javorje, Les- 
kovica, Vintarjevec, 
Riharjevec 
Vače, Mala sela, Slivna 
Ržiše, Potok, Klenik, 
Kandrše 

Mala Stanga, 
Reka—Gozd — del 

Jevnica — del, 
Kresniški vrh 

Goliše 

Poljane, Doljni vrh, Zagrič, 
Gornji vrh. Kamni Sevno 
vrh 
Gradišče, Mihelca, Primskovo, 
Mišji dol i Stara gora 
Reka—Gozd — del 
Račica Koške Poljane 
Sobrače, Selo, Sobra- 
če, Pusti Javor, 
Radanja vas. Vrh i 
Sobrače 
Stranski vrh Konjšica 
Polšnik, Tepe, Ma- Ravne, Šumnik^ 
molj, Preveg, Zglav- Koprivnik, 
niča, Renke, Dolgo Cebelnik 
brdo 
Dole, Kal, Zavrh, 
Zagozd, Dobovica, 
Radgonca, Suhadole, ) 
Selce, Slavna, Hude 
ravne, Prevolje, 
Sp. Jelenje 
Gradišče, Prelesje, 
Ježvec, Strmec, 
Javorje 

Gornje Jelenje, 
Mala goba. Prež. 
njive. Vel. goba. 
Cepi je, Ljubež, 
Brezovo 
Gabrovka, Klanec, 
Vodice 
Gobnik, Javorje, 
Laze, Moravče 

Kostanjevica, 
Ravne, Podstrmec, 
Sadeže, Mlake, 
Reka 
Gadne 

Moravška gora 

Hohovica, 
Kamni vrh. 
Nova gora. 
Pod peč 
Cateška gora. 
Križišče, 
Gora 

Kresnice — del 

Brezje, Gabrska 
gora. Okrog, 
Tlaka 
Brglez, Lukovec, 
Pečice 
Kumpolje, Gornje 
Ravne 
Ježni vrh, Ješče, Vinji vrh 
Obla gorica, Razbure, 
Mulhe, Višnji grm 
Kresnice — del, 
Kresniške Poljane, 
Jevnica — del 

^en M se določi od kubičnega metra. 
Osnova občini pripadajočega pri- glede na vrsto lesa. 

spevka od kmetijstva, ki odpade na Pod količino posekanega lesa je 
osebni dohodek iz gozda, je vred- razumeti bruto odkazano lesno ma- 
nost posekanega lesa (bruto mase), so, ki se določi za: 

a) iglavci ABC 
b) listavci'VVB 
c) listavci C 

a din 2.000 za m' — bruto 
k din 1.000 za m' — bruto 
a din 300 za m' -«r bruto 

Prispevek Iz osebnega dohodka od 
gozuov se plačuje v vseh proizvodnih 
okoliših po stopnji 400/o od osnove 

Gozdnim posestnikom, ki se ba- 
vijo izključno s kmetijstvom, se 
osnova za obračun prispevka iz oseb- 
nega dohodka od gozdov zniža za 
4000 din letno, v primeru obnove hi- 
še in gospodarskega poslopja pa za 
znesek oprostitve v višini prispevka 
za gozdni sklad. Podlaga za to opro- 
stitev so izdane odločbe upravnega 
organa za gozdarstvo. 

Oprostitev se ne nanaša na les. 
ki bo posekan brez sečnega dovolje- 
nja. Stopnja prispevka od tako po- 
sekanega lesa se obračuna v višini 
100 % od ugotovljene osnove. 

Ta prispevek se plača od odkaza 
lesa za posek. 

10. člen 
Trajne oprostitve plačevanja pri- 

spevka pd kmetijstva, določene z 
zveznim in republiškim zakonom, se 
uporablja v enakem obsegu tudi pri 
plačevanju prispevka, ki pripada 
občini. 

11. člen 
Začasno so oproščeni prispevka 

od kmetijstva dohodki zemljišč: 
1. do 10 let — zemljišča, ki so 

bila za kmetijstvo neuporabna, pa so 
z investicijami zavezanca prispevka 
postala uporabna; 

2. zemljišča, na katerih se zasa- 
dijo novi sadovnjaki: 

a) za 8 let — zemljišča, na kate- 
rih se nasadijo, češplje, jablane, hru- 
ške ali drugo plemenito sadje; 

b) za 10 let — zemljišča, na kate- 
rih se zasadijo orehi; 

3. zemljišča, ki se pogozdijo po 
navodilu in pod nadzorstvom pri- 
stojnih organov za 20 let. 

Oprostitve se priznajo na podlagi 
pismene izjave organa; pristojnega 
za kmetijstvo in gozdarstvo, pod ka- 
terega nadzorstvom in navodilih so 
bile izvršene spremembe zemljišč. 

Oprostitev teče od 1. januarja 
prihodnjega leta po izpolnitvi pogo- 
jev za oprostitev. 

12. člen 
Občinski organ, pristojen za od- 

mero prispevka od kmetijstva, pri- 
zna v primerih izrednih stroškov1 za 
melioriranje olajšave za toliko let, 
kolikor je razmerje med celotnimi 
dejanskimi stroški za melioriranje 
nasproti enoletnemu katastrskemu 
dohodku za isto površino pred me- 
lioracijo. 

Olajšavo po tem določilu je mož- 
no priznati za največ 10 let. 

13. člen 
V primerih elementarnih nezgod, 

bolezni in škodljivcev ali zaradi dru- 
gih izrednih dogodkov, so prizna 
davčna olajšava za vsako parcelo, 
na kateri je bil donos zmanjšan za 
preko 25 %. 

Škodo, povzročeno po elementar- 
nih nezgodah, ugotavlja na podlagi 
prijave zavezanca prispevka za kme- 
tijstvo pristojen upravni organ. 

V navedenih primerih se odpiše 
odpadajoči davek sorazmerno z 
zmanjšanjem donosa. 

14. člen 
Pri odmeri prispevka od kmetij- 

stva se priznajo naslednje olajšave v 
obliki znižanega odmerjenega pri- 
spevka: 

1. zavezancem, katerih dohodek 
ne presega 90.000 din letno na dru- 
žinskega člana in ki preživlja poleg 
delazmožnih članov več kot 3 mla- 
doletne otroke ali odrasle, za delo 
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nezmožne člane po 100/o od vsakega 
četrtega in nadaljnjega takega mla- 
doletnega otroka in za vsakega od- 
raslega za delo nezmožnega člana, z 
omejitvijo, da celotno znižanje ne 
sme presegati 50 % odmerjenega "pri- 
spevka. Znižanje prispevka se ne 
prizna za tiste otroke, za katere se 
prejema otroški dodatek; 

2. zavezancem, katerih dohodek 
ne presega 130.000 dinarjev letno na 
družinskega člana, pa nimajo za delo 
zmožnih članov po 20 % za vsakega ' 
nezmožnega člana, z omejitvijo, da 
celotno znižanje ne sme presegati 
60 %; 

3. zavezancem, ki so imeli izdatke 
večje od 10.000 dinarjev zaradi 
zdravljenja obolelih članov, do zne- 
ska prispevka, ki bi se sorazmerno 
plačal od izdatkov te vrste; 

4. zavezancem, ki so imeli ne- 
ogibne stroške s pogrebom umrlih 
družinskih članov v višini 50 "/o stro- 
škov, kot jih priznava komunalni za- 
vod za socialno zavarovanje, vendar 
največ do višine odmerjenega pri- 
spevka. 

Ce je v družini več zavezancev 
prispevkov, se pravico do olajšave 
po prvem odstavku tega člena pre- 
soja po seštevku osnov, znesek olaj- 
šave pa po seštevku prispevkov vseh 
zavezancev te družine. 

Za mlodeletne otroke se štejejo 
šoloobvezni otroci, z njimi so pa ize- 
načeni dijaki in študentje na rednem 
šolanju. Za odrasle, dela nezmožne 
osebe se štejejo tisti, ki jim je to 
svojstvo priznano z odločbo ali zdrav- 
niškim spričevalom javne zdravstve- 
ne službe, slepi, moški nad 60 let, 
ženske nad 55 let starosti in bolniki, 
ki so bili pretežni del leta nezmožni 
za delo. 

1б. člen 
Poleg olajSav iz prejšnjega člena 

se priznajo kmetom-borcem NOV še 
naslednje olajšave prispevka 12 
osebnega dohodka iz kmetijstva: 

— kmetom-borcem NOV, ki so 
nosilci »Spomenice 1941«, dalje špan- 
skim borcem in predvojnim komu- 
nistom-revolucionarjem, v višini od- 
merjenega prispevka, ki pripada ob- 
čini; 

— kmetom-borcem in aktivnim 
sodelavcem NOV, ki jim je priznana 
posebna delovna doba v dvojnem 
trajanju s pričetkom pred 9/9-1943 
pa do 15/5-1945 se prizna olajšava s 
tem. da se jim zniža katastrski do- 
hodek za odmero prispevka, ki pri- 
pada občini za 185.000 dinarjev. 

— kmetom-borcem in aktivnim 
sodelavcem NOV, ki jim je priznana 
posebna delovna doba v dvojnem 
trajanju s pričetkom po 9/9-1943 pa 
do 15/5-1945, se prizna davčna olaj- 
šava s tem, da se jim zniža katastr- 
ski dohodek za odmero prispevka, ki 
pripada občini za 75.000 dinarjev. 

16. člen 
Ce ima kdo od izkoriščanja zem- 

ljišča v druge nekmetijske namene 
(kopanje peska, gramoza, kamn<i> 
žganje opeke, apna in podobno) višje 
dohodke od običajnih, tako da ima 
tako delo značaj posebne in stalni 
pridobitve dejavnosti, mora plačati 
prispevek od obrtne dejavnosti, ka- 
dar taki dohodki presegajo 100.000 
dinarjev v letu. 

17. člen > ' - 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od samostojnih obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti, ki pripada 
občini, se odmerja: 

a) za samostojne obrti in druge 
gospodarske dejavnosti, vključno go- 
stinstva, ki plačujejo prispevke oo 



I glasnik 49 

pavšalnih letnih osnov, po stopnji 
16%; 

b) za samostojne obrti in druge 
gospodarske dejavnosti, ki plačujejo 
prispevke od osnov, ugotovljenih po 
dejanskem osebnem dohodku, po na- 
slednjih stopnjah: 

Osnova Stopnja — % 
od do 

1,200.800 
1,300.000 
1,400.000 
1,500.000 
l,600.00ff 
1,700.000 
1,800.000 
1,900.000 
2,000.000 

1,200.000 
1,300.000 
1,400.000 
1,500.000 
1,600.000 
1,700.000 
1,800.000 
1,900.000 
2,000.000 
2,100.000 

17.5 
18 
18,5 
19 
19,5 
20 
21 
22 
23 
24 

Osnova Stopnja 
od do "/o 

2,100.000 2,200.000 25 
2,200.000 .2,300.000 26 
2,300.000 2,400.000 27 
2,400.000 2,500.000 28 
2,500.000 2,600.000 • 29 
2,600.000 2,700.000 30 
2,700.000 2,800.000 31 
2,800.000 2,900.000 32 
2,900.000 3,000.000 ЛЗ 
nad 3,000.000 35 

18. člen 
Letni kosmati osebni dohodek 

kvalificiranega oziroma visokokvali- 
ficiranega delavca, na podlagi kate- 
rega se določa pavšalna in dejanska 
osnova za odmero prispevkov za 
obrtne dejavnosti, znaša po posamez- 
nih obrtih: 

1,580.000 ' 1,300.000 

Stroka Visoko kv. Kvalif. 
delavci delavci 

1. Predelovanje nekovin: 
(vse obrti iz te strdke) 1,130.000 950.000 

2. Predelovanje kovin: «, 
— ključavničarstvo, kleparstvo, kovino- 

strugarstvo, strojno ključavničarstvo, 
avtokleparstvo, orodjarstvo, avtome- 
hanika 1,320.000 1,010.000 

— za vse ostale obrti iz te stroke 1,120.000 940.000 

3. Izdelovanje električnih aparatov in pribora: 
— elektromehanika za radijske sprejem- 

nike in televizorje 1,630.000 1,260.000 
— elektroinstalaterstvo 1,350.000 ' 970.000 
— elektromehanika (previjanje motorjev, 

elektr. strojev, popravljanje in vzdrže- 
vanje elcktromehanskih strojev in na- 
prav) 1,280.000 1,060.000 

— za vse ostale obrti iz te stroke 1,160.000 960.000 

4. Izdelovanje kemičnih izdelkov: 
— vse obrti Iz te stroke 

5. Predelovanje lesa: 
— kolarstvo in izdelovanje lesnih 

karoserij 1,130.000 950.000 
— mizarstvo 1,120.000 940.000 
— avtotapetništvo 1,160.000 960.000 
— vse ostale obrti iz te stroke 960.000 860.000 

6. Predelovanje papirja; 
— vse obrti iz te stroke 1,160.000 960,000 

7. Izdelovanje tekstilnih izdelkov in tiskanje 
tkanin: 
— vse obrti iz te stroke 1,140.000 940.000 

8. Predelovanje usnja: 
— izdelovanje copat 780.000 710.000 
— vse ostale obrti iz te stroke 1,190.000 890.000 

9. Izdelovanje gumijastih izdelkov 
in plastičnih mas: 
— vse obrti iz te stroke • 1,190.000 890.000 

10. Izdelovanje živil: 
— slaščičarstvo 550.000 410.000 
— vse druge obrti iz te stroke D60.000 860.000 

11. Tiskarne in knjigoveznice; 
— knjigovezništvo in kartonaža 

in kopiranje 1,100.000 930.000 

12. Stavbna obrt; i 
— kamnoseštvo in Izdelovanje umetnega 

kamna in predmete*- iz umetnega in 
naravnega kamna 1,300.000 830.000 
Instalaterstvo za vodovodne, plinske na- 
prave in kanalizacijo, centralno kurjavo 
in klimatizacijo 1,160.000 960.000 

— krovstvo, zidarstvo in fasadarstvo, par- 
ketarstvo, tesarstvo, sobno slikarstvo in 
pleskarstvo, rezanje stekla 1,160.000 960.000 

— vse druge obrti iz te stroke 1,060.000 900.000 

13. Obrtne osebne in dnise storitve: 
— vse obrti iz te stroke 560.000 410.000 

14. Gostinstvo: 1,200.000 800.000 

Ekonomska amortizacija se prizna 
kot strošek za vzdrževanje strojev, 
orodja in inventarja po stopnji 10°/» 
za evidentirane predmete tudi v ne- 
obveznih evidencah, ki so verodo- 
stojne (dokumentirane s pismenimi 
dokazili) oziroma po ustrezni nižji 
stopnji, če je bila zavezancu prizna- 
na še posebna olajšava ob pričetku 
obratovanja obrti. 

10. člen 
Prispevek od pavšalnih letnih 

osnov plačujejo tudi proizvodni obra- 
ti, ki delajo brez tuje delovne sile 
in ne dosegajo več kot 5,000.000 
skupnega enoletnega zneska plačil, 
prejetih za prodano blago in oprav- 
ljene storitve in to od naslednjih 
dejavnosti: 

predelovanje lesa: predelovanje 
papirja, tkalstvo in pletiljstvo, izde- 
lovanje perila, izdelovanje steznikov 
in pasov, predelovanje usnja, izde- 
lovanje živil, knjigovezništvo in kar- 
tonaža, izdelovanje metel in ščetk, 
kamnoseštvo in izdelovanje umetne- 
ga kamna in predmetov iz umetnega 
in naravnega kamna, izdelovanje 
rolet. 

20. člen 
Prispevki v pavšalnem letnem 

znesku za posamezne dejavnosti se 
določijo v naslednji višini: 

— potočni mlini, ki obratujejo manj 
kot 6 mesecev 10.000 

— zavezanci, ki opravljajo obrtne 
storitve za posameznike po 18. 
členu zakona o obrtnih delavni- 
cah samostojnih obrtnikov iz na- 
slednjih dejavnosti: 

— predelovanje nekovin 15.000 
— predelovanje kovin 20.000 
— izdelovanje električnih 

aparatov in pribora 25.000 
— izdelovanje kemičnih 

izdelkov 20.000 
— predelovanje lesa 20.000 
— predelovanje papirja 15.000 
— izdelovanje tekstilnih ( 

izdelkov 10.000 
— predelovanje usnja 10.000 
— izdelovanje živil 15.000 
— Izdelovanje in popravljanje 

raznovrstnih izdelkov 15.000 
— stavbna obrt 30.000 
— obrtne osebne in druge 

storitve 10.000 

21. člen 
Prispevek v pavšalnem letnem 

znesku plačujejo tudi zavezanci pri- 
spevka od obrti in drugih gospodar- 
skih dejavnosti, ki opravljajo obrtne 
dejavnosti v manjšem obsegu, pri- 
ložnostno, zlasti vaški obrtniki, ki se 
pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, 
obrtno dejavnost pa opravljajo le 
vzporedno ali občasno. 

Prispevek v pavšalnih letnih zne- 
skih za navedene zavezance se določi 
po prejšnjem členu. 

22. člen 
Prispevek v odstotku od kosma- 

tega dohodka se plačuje od nasled- 
njih dohodkov po stopnjah: 

160/o — 
1. od dohodkov, ki jih imajo ob- 

čani od prodaje srečk in vplačil pri 
športni napovedi in pri LOTU, ki jih 
organizira Jugoslovanska loterija. 

2. od dohodkov, ki jih imajo za- 
varovalni poverjeniki, ki niso z za- 
varovalnico v ^clovnom razmerju; 

3. od provizij zastopnikov usta- 
nov za varstvo malih avtorskih pra- 
vic, ki niso z п/г » delovnem raz- 
mer jvi; 

4. od dohodkov, ki jih imajo po- 
samezniki od prepisovanja not za 

Zvezo skladateljev Jugoslavije, če 
niso z njo v delovnem razmerju; 

5. od provizij, ki jih dobijo ulični 
prodajalci časopisov za časopisna 
podjetja, časopisne zavode ali časo- 
pisne agencije, če se ukvarjajo edi- 
nole s prodajo časopisov in niso v 
delovnem razmerju z zadevnim pod- 
jetjem, zavodom ali agencijo; 

6. od dohodkov transportnih de- 
lavcev in od dohodkov oseb, ki na- 
kladajo, razkladajo in prenašajo ob 
pretežni uporabi lastne telesne moči 
za gospodarske, družbene in druge 
organizacije, državne organe in za- 
vode, če niso z njinrU v delovnem 
razmerju in če ne plačujejo prispev- 
ka v pavšalnem znesku; 

7. od dohodkov od potujočih gle- 
dališč in prireditev; 

8. od dohodkov delavcev, ki de- 
lajo doma za gospodarske, družbene 
ali druge organizacije, državne orga- 
ne in zavode, če niso z njimi v de- 
lovnem razmerju; 

9. od dohodkov, ki jih imajo po- 
samezniki od priložnostnega oprav- 
ljanja drugih storitev za državne or- 
gane in zavode, za samostojne zavo- 
de, za gospodarske, zadružne in 
družbene organizacije ali za hiše v 
družbeni upravi, če so za opravlja- 
nje takšnih storitev po predpisih o 
delovnih razmerjih ne sklene delov- 
no razmerje in če se od takih do- 
hodkov ne plačujejo prispevki po 
napovedi, na podlagi pavšalne osno- 
ve ali v pavšalnem znesku; 

10. od provizij, ki jih dobijo po- 
slovni agenti in poverjeniki založ- 
niških podjetij od prodaje njihovih 
Imjig, revij in drugih publikacij, če 
niso v delovnem razmerju z založ- 
niškim podjetjem in od provizij, ki 
jih dobijo od nabiranja oglasov za 
objave v knjigah, revijah in drugih 
publikacijah založniških podjetij; 

30*/o od dohodkov bd prevozni- 
štva kot postranske kmetijske dejav- 
nosti prejetih od državnih organov 
in zavodov, samostojnih zavodov, 
gospodarskih, zadružnih in družbenih 
organizacij; 

20 "/o od dohodkov kot postranske 
•kmetijske dejavnosti za prenos drv 
ali drugega materiala na tovornih 
konjih, oslih ali mulah po gozdnih 
poteh, prekopih in usekih; 

10 Vo od dohodkov od prevozov 
mleka kot postranske kmetijske de- 
javnosti; 

15 % od vseh dobitkov na srečo, 
ki presegajo vrednost 10.0000 din. 

Dobitki, ki jih zadenejo občani 
pri igrah na srečo, se ne štejejo v 
enoletni dohodek, po katerem se iz- 
računava osnova za prispevek iz 
njegovega celotnega dohodka. Davek 
na dobitke od iger na srečo se oK- 
računa in odtegne ob Izplačilu do- 
bitka. Davek na dobitke obračunava 
in odteguje prireditelj igre. 

23. člen^ 
Poslovne knjige morajo voditi 

zavezanci prispevka obrtne in druge 
gospodarske dejavnosti, katerih pro- 
met presega letno 25 milijonov di- 
narjev. 

24. člen 
Pri odmeri prispevkov od obrtne 

dejavnosti se priznajo poleg olajšav 
kot se v 16. in 17. členu tega odloka 
priznajo pri odmeri prispevka od 
kmetijstva, še naslednje olajšave: 

a) zavezancem prispevka od 
obrtne dejavnosti ,ki so na novo pri- 
čeli z opravljanjem obrtne dejav- 
nosti: 

— za prvo leto poslovanja 50 % 
od odmerjenega prispevka, ki pri- 
pada občini; 

— za drugo leto poslovanja 20 % 
od odmerjenega prispevka, ki pripa- 
da občini; 
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b) zavezancem prispevka ođ obrt- 
ne dejavnosti, moškim starim nad 
60 let in ženskam starim nad 55 let, 
se prizna 20 %' olajšave od odmer- 
jenega prispevka, ki pripada občini. 

25. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

negospodarskih storitev, ki pripada 
občini, znaša 17,5% od dejanskih 
osnov. 

26. člen 
Prispevek v pavšalnem znesku od 

negospodarskih storitev plačujejo 
osebe, ki opravljajo naslednje inte- 
lektualne storitve v naslednjih zne- 
nkih: 
— učitelji glasbe, jezikov in 

drugih šolskih predmetov 10.000 
— stenografi, daktilograli, 

stenodaktilografi 10.000 
— zavezanci, ki opravljajo 

negospodarske dejavnosti 
zaradi posebnih razmer 
(starosti, bolezni itd.) v 
povprečju manj kot 4 
mesece v letu 20.000 

27. člen 
Letni kosmati osebni dohodek, ki 

Je praviloma minimalna letna osno- 
va prispevka od intelektualnih sto- 
ritev, znaša dinarjev 1,400.000 letno. 

28. člen 
Zavezanci, ki plačujejo prispevek 

iz osebnega dohodka od negospodar- 
skih storitev, morajo voditi knjigo 
dohodkov in izdatkov, če njihov 
osebni dohodek presega 2,100 000 di- 
narjev letno. 

29. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izpopolnitev, ki pripada ob- 
čini, se plačuje po stopnji 17,5°/« od 
določenih osnov. 

30. člen 
Ce nastane dvom ali gre za delo 

s področja uporabne umetnosti ali 
pa le za obrtni izdelek, odloči ko- 
misija, fci jo imenujeta Svet za pro- 
sveto in kulturo in Svet za obrt. 

31. člen 
Davek na dohodek od stavb se 

plačuje od vseh stavb v mestu Li- 
tija in v naseljih na območjih, ki 
imajo zazidalni okoliš. 

Davek na dohodek od stavb sc 
plačuje tudi v vseh ostalih območ- 
jih, če se stavba daje v najem. 

37. člen 

Zavezanci davka na tujo delovno 
silo, ki plačujejo prispevek od 
opravljanja pridobitne dejavnosti po 
dejanskem osebnem dohodku, plaču- 
jejo davek od dohodka, doseženega 
z uporabo dopolnilnega dela drugih, 
od davčne osnove, ugotovljene po 
36. členu, po naslednjih stopnjah: 

52. fflen 
Stroški za upravljanje in vzdrže- 

vanje stavb se določijo v višini 50 Vo 
od ugotovljene stanarine oziroma 
najemne vrednosti stanovanja. 

Stopnja davka od stavb znaš4 
50%. 

33. člen 
Davek na dohodke od premože- 

nja in premoženjskih pravic se pla- 
čuje po naslednjih stopnjah: 

Osnova stopnja — "Vo 
od do 

200.000 20 
400.000 25 
600.000 30 
800.000 35 

1,000.000 40 
50 

34. člen 
Dohodki od oddajanja turističnih 

sob, ki se oddajajo preko turističnih 
organizacij, so oproščeni davka na 
dohodek od premoženja in premo- 
ženjskih pravic. 

Davek se tudi ne plača od dohod- 
kov, doseženih z oddajanjem oprem- 
ljenih sob, če taki bruto dohodki ne 
presegajo 100.000 dinarjev letno. 

Davčna osnova je celotni doho- 
dek, dosežen v letu, za katero se od- 
merja davek, zmanjšan za stroške, 
ki so bili potrebni za dosego do- 
hodka. 

Ce se stroški od oddaje opremlje- 
nih sob ne dokumentirajo, se pri- 
znajo v višini 50 % od dohodka. 

35. člen 
Občani ,ki imajo posajeno samo- 

rodno trto, plačujejo od sadike po 
5 dinarjev davka letno. 

Davka po tem predpisu pa so 
oproščeni, če celotni pridelek grozd- 
ja prodajo kot tržni višek v prede- 
lovalnico sadnih sokov. 

36. člen 
Občan, ki uporablja v svoji pri- 

dobitni dejavnosti tudi dopolnilno 
delo drugih, mora plačati davek na 
dohodek, dosežen z uporabo dopol- 
nilnega dela drugih. 

Osnova za davek po 1. odstavku 
tega člena je dohodek, dosežen z 
uporabo dopolnilnega dela drugih in 
se določi v odstotku od tuji delovni 
sili izplačanega osebnega dohodka po 
posameznih vrstah obrtnih dejavno- 
sti in sicer: 

30 Vo 

20% 

20 Vo 

15«/o 
10 % 
20 Vo 

— za 1 delavca 20 % 
— za 2 delavca 25 0/o 
— za 3 delavce 30 % 
— za 4 delavce 35 % 
— za 5 delavcev 40 % 

Zavezanci, ki plačujejo prispevek 
po pavšalni letni osnovi pa plačuje- 
jo davek na tujo delovno silo v pav- 
šalnih letnih zneskih na zaposlenega 
delavca po vrstah dejavnosti in si- 
cer: 

4. Člen 
Stopnja p-iipevka iz osebnega 

dohodka od delovnega razmerja je 

1П. OKOLIŠ: 
a) od tromeje k. o. Rudnik, Pod- 

molnik parceli 270, 887/3 poteka ob 

— predelovanje papirja In stavbna obrt 20.000 
— predelovanje lesa 25.000 
— izdelovanje kemičnih izdelkov 35.000 
— predelovanje kovin in izdelovanje električnih aparatov in 

pribora 40.000 
— vse ostale prej nenavedene pridobitne dejavnosti 30.000 

izdelovanje tekstilnih izdelkov, izdelovanje živil, tiskarne in 
knjigoveznice, obrtne, osebne in druge storitve 
predelovanje nekovin, predelovanje usnja, izdelovanje gumi- 
jevih izdelkov, izdelovanje in popravljanje raznovrstnih iz- 
delkov 

10.000 

15.000 

38. člen 
Kot tuja delovna sila se štejejo 

tudi družinski člani, s katerimi je 
sklenjeno redno delovno razmerje in 
so prijavljeni v socialno zavarova- 
nje. 

39. člen 
Ta odlok velja osmi dan od dne- 

va objave v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1965 dalje. 

Številka: 010-3-65-1/1 
Datum: 26. feb. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Litija 
Stane Pungerčar 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

46 
Na podlagi 8., 13. in 19. člena za- 

kona o ^prispevkih in davkih obča- 
nov (Uradni list SRS, št. 37/209-64), 
4. člena temeljnega zakona o davku 
na dobitke od iger na srečo (Uradni 
list SFRJ, št. 52/729-64) in 167. člena 
statuta občine Ljubljana Moste-Po- 
Ije, je Skupščina občine Ljubljana 
Moste-Polje na^seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 26. 
februarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov ter 
stopnjah, ki se obračunavajo in pla- 
čujejo na območju občine LJubljana 

Moste-Polje. 

I. SPLOSNE določbe 
1. člen 

Na območju občine Ljubljana 
Moste-Polje se prispevki in davki 
obračunavajo in plačujejo po določ- 
bah temeljnega in republiškega za- 
kona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Uradni list SFRJ, št. 32/64 in 
SRS, št. 37/64) in tega odloka ter 
predpisih, ki bodo^ izdani na njihovi 
podlagi. 

2. člen 
Prispevki se obračunavajo in pla- 

čujejo iz dohodka, ki je dosežen z 
osebnim delom občanov (osebni do- 
hodek), davki pa iz dohodka obča- 
nov od premoženja, premoženjskih 
pravic in premoženja, ki ga imajo 
ali pridobijo ter dohodka, ki ga do- 
sežejo z uporabo dopolnilnega dela 
drugih. \ 

3. člen 
S prispevki in davki se krijejo 

materialne potrebe družbene skup- 
nosti, za katere je vsak občan dol- 
žan prispevati po svoji gospodarski 
moči. 

II. PRISPEVKI 
1. Prispevek iz osebnega dohodka od 

delovnega razmerja 

proporcialna in znaša 6,8 % od kos- 
matih osebnih dohodkov. 

5. člen 
Po 43, členu republiškega zakona 

se določajo pavšalne osnove za pla- 
čevanje prispevka od delovnega raz- 
merja v čistih rtiesečnih zneskih za 
sledeče vrste dohodkov: 

1. od osebnih dohodkđV odvetni- 
ških pripravnikov 35.000 din; 

2. od osebnih dohodkov gospod, 
pomočnic, zaposlenih v zasebnih go- 
spodinjstvih 20.000 din; 

3. od osebnih dohodkov hišnikov, 
zaposlenih v stanovanjskih hišah 
25.000 din; 

4. od osebnih dohodkov oseb, za- 
poslenih pri krajevnih skupnostih 
30.000 din; 

5. od osebnih dohodkov ribičev 
in lovcev, zaposlenih v ribiških oz. 
lovskih podjetjih, zavodih, zadrugah 
in organizacijah 30.000 din; 

6. od osebnih dohodkov oseb, za- 
poslenih v domovih planinskih dru- 
štev 30.000 din. 

Z. Prispevek iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti 

6. člen 
Osnova za prispevek od kmetij- 

stva, ki odpade na osebni dohodek 
gozda, je vrednost posekanega le- 

sa in se določa po vrednostnih raz- 
redih takole: 

Za 1 m' 
listavci listavci 

ABC din C din 
vredn. iglavci 
razred ABC din 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 

3700 
3300 
2900 
2500 
2100 
1700 
1300 
900 

2000 
1700 
1400 
1100 

800 
500 
200 

1000 
800 
600 
400 
200 

Okoliše vrednostnih razredov do- 
loči občinska skupščina s posebno 
odločbo. 

7. člen 
Stopnja prispevka na osebni do- 

hodek iz gozda znaša 20%. Ta pri- 
spevek se plača v istih rokih, kot 
prispevek od sečnje lesa in gozdov. 

8. člen 
Območje občine je razdeljeno na 

proizvodne okoliše. Meje in območja 
posameznih proizvodnih okolišev so 
naslednje: 

I. OKOLIŠ: Od dolenjske želez- 
nice ob občinski meji do tromeje 
k. o. Podmolnik, Dobrunje in Rudnik 
poteka do cerkve v Sostrem ter od 
tu dalje na sever po cesti za Zavog- 
Ije do križišča cest Ljubljana—Liti- 
ja. Od tu po Litijski cesti do gozd- 
nih parcel ter ob obronku gozda pod 
Kašeljskim hribom do križišča Ljub- 
ljanice z železnico. Od tu dalje po 
reki Ljubljanici do reke Save, nada- 
lje ob Savi navzgor do naselja Obri- 
je ter ob občinski meji do dolenjske 
železnice. 

V ta okoliš spadajo naslednje ka- 
tastrske občine: 

Dobrunje, Brinje, Kašelj (razen 
naselja Podgrad), Karlovško pred- 
mestje, Moste, Slape, Sostro del, Sto- 
žice, Sv. Peter predmestje I., Šmart- 
no, Stepanja vas, Udmat, Zadobrova 
in Bizovik. 

predelovanje nekovin, predelovanje kovin In izdelovanje elek- 
tričnih aparatov in pribora 

— izdelovanje kemičnih izdelkov, lesna galanterija in stavbna 
obrt 

•— predelovanje lesa, razne lesne galanterije, predelovanje usnja, 
izdelovanje gumijevih izdelkov. Izdelovanje In popravljanje 
raznih izdelkov 

— Izdelovanje tekstilnih izdelkov, tiskarne In knjigoveznice ter 
obrtne osebne In druge storitve 

— predelovanje papirja in izdelovanje živil 
— vse ostale prej nenavedene pridobitne dejavnasti 

200.000 
400.000 
600.000 
800.000 
nad 1,000.000 
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Parcelah št. 887/3, 710, na, П4, 694, 
499/2, 497, 496, 495, 494, 485/2, 485/1, 
477, 476, 473/2, 471 in 470 do Uo- 
oieje k. o. Sostro. Vse te parcele spa- 
dajo v k. o. Podmolnlk. Od tu dalje 
Poteka meja okoliša po meji parcel 
St. 1290, 1291, 1491, 1487, 1486, 1485, 
1496, 1479, 1458, 1457, 1456, 1421/1, 
1415/1, 1601, 1602, 1620/1, 1619, 1624, 
1625/2, ter od tu dalje po cesti proti 
Cešnjicam, pare. št. 1902 do parcele 
St. 1635/2, od koder poteka po meji 
Parcel št. 1638, 1651, 571/7, 1652/1, 
572/3 do glavne ceste Ljubljana—Li- 
tija. Meja se nadaljuje po cesti proti 
Ljubljani, pare. št. 1831 do križišča 
•^et Sostro—Ljubljana—Litija. Od tu 
dalje poteka meja po cesti, pare. št. 
1830/2 do cerkve v Sostrem. Tu se 
obrne in poteka po cdsti proti Ljub- 
ljani, pare. št. 1834 do tromeje s k. o. 
Itebrunje. 

b) Od križišča Ljubljanice z že- 
leznico poteka meja po reki Ljub- 
ljanici do izliva v Savo in tu dalje 
Po reki Savi do tromeje s k. o. Laze 
■~Kašelj—Dolsko naprej po reki Sa- vi do tromeje k. o. Senožeti—Kresni- 
ce—Volavlje, od tu dalje poteka obč. 
'neja k. o. Senožeti—Kresnice, do 
fromeje k. o. Senožeti—Kresnice— 
Vel. vas, od tu dalje po meji k. o. 
Senožeti—Vel. vas do tromeje Seno- 
žeti—Vel. vas—Sv. Križ in Dolsko. 
^ tu dalje poteka meja med k. o. 
Sv. Križ, Vinje z ene strani In k. o. 
šolsko in Petelinje z druge strani 
do reke Save, od tu dalje po reki 
Savi do izliva reke Ljubljanice v re- 
«o Savo. 

Od tromeje k. o. Kašelj—Laze— 
Volavlje, po obč. meji do tror^eje 
Parcel št. 2198, 2194 in k. o. Volav- 
lje. Od tu dalje proti zahodu po meji 
Parcel št. 2198, 2219, 2220, 2218, 2214, 
2215, 2213 do potoka Besnica pare. št. 
2309. Od tu dalje po potoku Besnici 
do žel. proge (mostu) in naprej ob 
Parcelah št. 2282, 1787/2,-1789, 1787/1, 
do žel. mostu na reki Ljubljanici. 

Sem spadajo: k. o. Dolsko, Kašelj, 
(naselje Podgrad), Petelinje, Seno- 
žeti. 

IV. OKOLIŠ obsega; k. o. Javor, 
l^aze, Lipoglav, Sv. Križ, Trebelje- 
У0, Vinje in Volavlje, del k. o. Ka- 
pelj (Kašeljski hrib), del k. o. Pod- 
Biolnik, del k. o. Sostro. 

9. člen 
Stopnje prispevkov iz osebnega 

dohodka od kmetijske dejavnosti so 
Proporcionalne In različne po posa- 
meznih proizvodnih okoliših. 

Stopnje znašajo za: 
I. proizvodni okoliš 22 % 

III. proizvodni okoliš 5 % 

Prispevek iz osebnega dohodka od 
sa»nostojncga opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti 
10. člen 

Občani, ki imajo dohodek od iz- 
koriščanja zemljišča v druge nekme- 
tijske namene (kopanje peska, gra- 
^oza in kamna, žganja opeke, apna, 
05lja ipd.) morajo plačevati prispe- 
vek od obrtnih dejavnosti, če ta do- 
hodek presega letno 120.000 dinarjev 
20 kmetijsko gospodinjstvo. 

. Ta prispevek se plačuje po lest- 
v'ei iz 11. člena tega odloka. 

11. člen 
Stopnje prispevkov iz obrtne de- 

javnosti po pavšalni letni osnovi so 
Pogrešivne in so naslednje: 

Osnova 
letni brutto OD Stopnja 

do 900.000 8 Ve 
nad 900 do 1,100.000 9 % 
nad 1100 do 1,300.000 10 % 
nad 1300 do 1,500.000 12 % 
nad 1500 do 1,800.000 14 % 
nad 1,800.000 17 % 

PO tej lestvici plačujejo prispe- 
vek naslednji zavezanci: 

a) podkovski kovači, brusači re- 
zil, popravila dvokoles, urarji, pol- 
njenje akumulatorjev, rafinerija ko- 
vin, vezilje, krojači, šivilje, izdelo- 
vanje perila, klobučarji, krpanje 
tekstilnih predmetov, plisiranje tka- 
nin, čevljarji, krznarji, mlinarji, ki- 
sanje zelja in repe, popravljanje na- 
livnih peres in patentnih svinčnikov, 
umetno krpanje tkanin, popravlja- 
nje nogavic, popravljanje dežnikov, 
preoblačenje gumbov, kemično čišče- 
nje, barvanje in impregniranje pre- 
je, tkanin in oblek, barvanje in či- 
ščenje usnjenih predmetov, moško 
in žensko frizerstvo, kozmetika obra- 
za in telesa, pedikura, optika, foto- 
grafiranje, dimnikarstvo, vozno 11- 
čarstvo, politiranje pohištva in dru- 
gih lesenih predmetov, uglaševanje 
glasbil, popravljanje športnih pred- 
metov, čiščenje in mazanje vozil, 
aranžerji, prepisovanje in razmnože- 
vanje, snažen je oken, žaganje drv, 
prevažanje s konjsko vprego. 

b) steklarji, ključavničarji, kle- 
parji, mehaniki (avlomehaniki, elek- 
tromehaniki, mehaniki za radio in 
televizijske sprejemnike), avtoelek- 
tričarji, elektroinstalaterji, mizarji, 
tapetniki, krznarji, zlatarji, graverji, 
vodovodni instalaterji, zidarji, krov- 
ci, soboslikarji in pleskarji, pečarji, 
črkoslikarji in gostilničarji. 

Zavezanci pod a) plačujejo pri- 
spevek po tej lestvici, zavezanci pod 
b) plačujejo po isti lestvici le v pri- 
meru, če ustvarjeni celotni dohodek 
presega 50 % za individualnega na- 
ročnika — občana in hišne svete. 

12. člen 
Stopnje prispevkov iz obrtne de- 

javnosti po dejanskem osebnem do- 
hodku so progresivne in so nasled- 
nje: 

Prispevna osnova Stopnja 
900.000 17 % 

nad 900.000 do 1,100.000 20 % 
nad 1,100,000 do 1,300.000 23 % 
nad 1,300.000 do 1,500.000 26 % 
nad 1,500.000 do 1,700.000 29 % 
nad 1,700.000 do 1,900.000 32 % 
nad 1,900.000 do 2,100.000 35 % 
nad 2,100.000 do 3,000.000 40 % 
nad 3,000.000 50% 
Po tej lestvici plačujejo vsi za- 

vezanci, ki se bavijo s proizvodnjo 
ali ne izpolnjujejo pogojev, ki so 
navedeni v členu 11. pod b). 

13. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti 

za zavezance, ki pp 74. členu rep. 
zakona plačujejo prispevek v pav- 
šalnem letnem znesku in opravljajo 
obrtne dejavnosti v manjšem obsegu 
ali priložnostno, znaša za posamezne 
dejavnosti: 

1. avtomehanika, vozno ličarstvo, avtokleparstvo, precizna me- 
hanika 

2. zidarstvo, sobno slikarstvo in pleskarstvo, krovstvo, elektro- 
instalaterstvo, popravila električnih strojev, aparatov in na- 
prav, mizarstvo 

3. snažilci obutve, postreščki, perice 
4. ostali 
5. za zavezance, ki opravljajo obrtno dejavnost v manjšem obsegu 
6. zavezanci prispevka od obrtnih dejavnosti iz 14. člena tega od- 

loka in dosežejo v tekočem letu manj kot 50,000 din osebnega 
» dohodka, so oproščeni plačevanja prispevka od obrtnih dejav- 

nosti. 

40.000 

30.000 
8.000 
5.000 

10.000 

14. člen 
Šteje se, da opravlja obrtne in 

druge gospodarske dejavnosti v 
manjšem obsegu zavezanec: 

a) ki je starejši od 60 let in ne 
uporablja dopolnilnega dela drugih 
(niti vajenca), 

b) zavezanec, katerega zdravstve- 

no stanje ne dopušča polne zapo- 
slitve. 

15. člen 
Stopnje prispevka od obrtnih de- 

javnosti v odstotku od vsakega po- 
sameznega kosmatega dohodka (pri- 
spevek po odbitku), ki se plača ob 
vsakem izplačilu, znašajo: 

1. od dohodkov od prodaje srečk in vplačila pri športni napovedi 
in pri lotu, ki jih organizira Jugoslovanska loterija 

2. od dohodkov zavarovalnih poverjenikov 
3. od provizij zastopnikov ustanov za varstvo malih avtorskih 

pravic 
4. od dohodkov, ki jih imajo posamezniki od prepisovanja not 

za Zvezo skladateljev Jugoslavije 
5. od provizij poslovnih agentov in poverjenikov ter uličnih pro- 

dajalcev od prodaje časopisov, knjig, revij in podobno ter od 
zbiranja oglasov in naročil za take publikacije 

6. od dohodkov transportnih delavcev in od dohodkov drugih 
oseb, ki nakladajo, razkladajo in prenašajo ob pretežni uporabi 
lastne telesne moči za gospodarske, družbene in druge organi- 
zacije, državne organe in zavode, če ne plačujejo prispevka 
v pavšalnem znesku у 

7. od dohodkov od prevozništva kot postranske kmetijske dejav- 
nosti 

8. od dohodkov od tovorjenja lesa in drugega materiala z delovno 
živino 

9. od dohodkov delavcev, ki delajo doma za državne organe, de- 
lovne in druge organizacije 

10. od dohodkov potujočih zabavišč in prireditev 
11. od dohodkov, Id jih imajo posamezniki od priložnostnega oprav- 

ljanja drugih storitev (umskih in fizičnih) za državne organe 
in zavode, za gospodarske, zadružne in družbene organizacije 
ali za hiše v družbenem upravljanju, če se po predpisih o de- 
lovnih razmerjih ne sklene delovno razmerje in če se ne pla- 
čuje prispevkov v pavšalnem znesku 

10 % 
15 % 

15% 

15 % 

15 % 

15 % 

20 »/o 

10 % 

20% 
20 % 

15 % 

16. člen ^ 
Stopnje ekonomske amortizacije 

(4. točka 77. člena republiškega za- 
kona) se določajo v naslednji višini: 

1. za poslovne prostore, ki se 
uporabljajo za obrtne dejavnosti, od 
njihove vrednosti 3 Vo, če ti niso 
zavezani davku na dohodke od stavb. 

2. za stroje in naprave, ki se upo- 
• rahljajo za obrtno dejavnost, 10 % 
od njihove vrednosti; 

3. za orodje in inventar, katerega 
trajanje je daljše kot 1 leto in se 
uporabljajo pri izvrševanju obrtne 
dejavnosti, 12 % od njihove vredno- 
sti. Osnova za obračun ekonomske 

amortizacije je nabavna vrednost 
odnosno cenilna vrednost, ugotovlje- 
na zapisniško po sodno zapriseženem 
izvedencu. 

4. Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja intelektu- 

alnih storitev 

17. člen 
Stopnja prispevka od intelektual- 

nih storitev znaša 17,5 %. ^ 

5. Prispevek iz osebnega dohodka od 
avtorskih pravic, patentov in tehnič- 

nih Izboljšav 

18. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega 

dohodka od avtorskih pravic, paten- 
tov in tehničnih izboljšav je propor- 
cionalna in znaša 15 %. 

19. člen 
V primeru, da nastane dvom, ali 

gre za delo iz področja uporabne 
umetnosti, ali pa le za obrtni izde- 
lek, odloča komisija, ki jo sestav- 
ljajo trije člani, od katerih imenuje 
po enega člana svet za prosveto in 
kulturo, svet za obrt in svet za druž- 
beni plan in finance. 

III. DAVKI 
1. Davek na dohodke od stavb 

20. člen 
Davek od stavb se plačuje od 

vsake stavbe, ne glede na to, ali 
stavbo uporablja lastnik, oz. uživa- 
lec sam, ali pa jo daje v najem. 

Davek od stavb se ne plačuje od 
stavb, ki ' se ne dajejo v najem in 
se nahajajo izven mestnega okoliša. 

Izven mestnega okoliša se naha- 
jajo naslednja naselja: Sp. Besnica, 
Zg. Besnica, Brezje, Cešnjice, Dolgo 
brdo, Dolsko, Gaberje, Janče, Javor, 
Kamnica, Klopce, Laze, Mali Lipo- 
glav, Veliki Lipoglav, Osredki, Pan- 
ce. Petelinje, Podgrad, Podlipoglav, 
Podmolnik, Prežganje, Ravno brdo, 
Repče, Sadinja vas, Sela pri Pan- 
cah, Senožeti, St. Pavel, Malo Tre- 
beljevo, Veliko Trebeljevo, Tuji grm, 
Vinje, Vnajnarje, Volavlje, Mali vrh. 
Vrh pri Dolskem, Zagorica, Zagra- 
dišče. 

21. člen 
Od stanarine ali najemnine ozi- 

roma od stanarinske ali najemnin- 
ske vffednosti se za upravljanje in 
vzdrževanje stavb določi: 

od I.—V. kategorije stanovanj 
stopnja 50 %, 

od VI. kategorije stanovanj 
stopnja 60 %. 

22. člen ^ 
Stopnja davka na dohodek od 

stavb je proporcionalna in znaša 
50 % od davčne osnove. 

2. Davek na dohodke od premoženja 
in premoženjskih pravic 

23. člen 
Stopnje davka na dohodke od pre- 

moženja in premoženjskih pravic so 
naslednje: 

davčna osnova stopnja 
do 200.000 20 % 

nad 200.000 do 400.000 25 % 
nad 400.000 do 600.000 30 % 
nad 600.000 do 800.000 35 % 
nad 800.000 do 1,000.000 40 % 
nad 1,000.000 50 % 

Dbhodek od oddajanja opremlje- 
nih sob ne podlega plačilu davka na 
dohodke od premoženja in premo- 
ženjskih pravic. 
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S. Davek na kmetijske proizvajalce, 
priprave in na samorodno trto 

24. člen 
Ker na območju občine občani 

nimajo velikih mehaničnih priprav 
za kmetijsko in gozdarsko proizvod- 
njo, se ta davek ne uvaja. 

4. Davek na dohodek, dosežen 
Ki uporabo dopolnilnega dela drugih 

(davek na tujo delovno silo) 

25. člen 
Dohodek, dosežen z uporabo do- 

polnilnega dela drugih, se ugotavlja 
v odstotkih od osebnega dohodka, ki 
se izplačuje takim osebam. Ta odsto- 
tek se za dejavnosti, od katerih se 
plačujejo prispevki po dejanskem 
osebnem dohodku, določa takole; 

gospodarska dejavnost odstotek 
predelovanje nekovin 20 
predelovanje kovin 35 
izdelovanje električnih apara- 

tov in pribora 35 
izdelovanje kemičnih izdelkov 35 
predelovanje lesa 25 
predelovanje papirja 10 
izdelovanje tekstilnih izdelkov 10 
predelovanje usnja 15 
izdelovanje gumijastih izdelkov 20 
izdelovanje živil 10 
tiskarne in knjigoveznice 15 
'Izdelovanje in popravljanje 

raznovrstnih izdelkov 20 
stavbna obrt 20 
obrtne osebne in druge storitve 10 

Od ugotovljene davčne osnove se 
plačuje davek na tujo delovno silo 
po stopnji, kot sledi: 
če zaposluje enega delavca 20%, 
če zaposluje dva delavca 25 %, 
če zaposluje tri delavce 30 %, 
če zaposluje štiri delavce 40 %, 
če zaposluje pet delavcev 50 %. 

26. člen 
Za zavezance, ki plačujejo prispe- 

vek na podlagi pavSalnih osnov ali 
v navSalnem znesku, se določa za 
vsakega zaposlenega delavca pavšal- 
ni letni znesek davka na tujo de- 
lovno silo in znaša: 

gospodarska pavšalni 
dejavnost znesek 

predelovanje nekovin 15.000 
predelovanje kovin 40.000 
izdelovanje električnih apa- 

ratov in pribora 40.000 
Izdelovanje kemičnih izdel- 

kov 35.000 
predelovanje lesa 25.000 
predelovanje papirja 20.000 
izdelovanje tekstilnih izdel- 

kov 10.000 
predelovanje usnja 15.000 
izdelovanje gumijastih iz- 

delkov 15,000 
izdelovanje živil 10.000 
tiskarne in knjigoveznice 10.000 
izdelovanje in ponravljanje 

raznovrstnih izdelkov 15.000 
stavbna obrt 20.000 
obrtne, osebne in druge sto- 

ritve 10.000 
avtonrevozniitvo 40.000 
gostinstvo 30.000 

5. Davek na dobitke, dosežene 
z igro na srečo 

27. člen 
Davek na dobitke od iger na srečo 

se nlačuje po proporcionalni stopnji 
10 %. 

Davek po tej stopnji se plačuje od 
dobitkov na srečke Jugoslovanske 
loterije, lota in športnih naooVedi ter 
od dobitkov pri stavah in drugih 
ifirah na sreča 

8. Krajevni samoprispevek 

28. člen 
Krajevni samoprispevek se lahko 

uvede po posebnem postopku in na 
način, kot ga določa republiški zakon 
o prispevkih in davkih in v smislu 
144. člena statuta občine Ljubljana 
Moste-Polje. 

IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
PRI OBRAČUNAVANJU IN PLA- 

ČEVANJU PRISPEVKOV 
IN DAVKOV 

29. člen 
Začasno so oproščeni prispevka 

od kmetijstva dohodki zemljišč: 
1. ki so bila za kmetijstvo neupo- 

rabna, pa so z investicijami zavezan- 
ca postala uporabna, za 10 let, 

2. na katerih se zasadijo novi vi- 
nogradi, za 10 let, 

3. na katerih se zasadijo novi sa- 
dovnjaki, za 10 let, 

4. ki se pogozdijo. 
Zemljišča, navedena pod 1—4, se 

oproste prispevka samo, če so dela 
opravljena po navodilih in pod nad- 
zorstvom organa, ki je pristojen za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

/ • 
30. člen 

Ce je bil donos na posamezni par- 
celi ali na več zemljiških parcelah 
manjši zaradi elementarnih nezgod, 
rastlinskih bolezni in škodljivcev ali 
zaradi drugih izrednih dogodkov, ki 
jih zavezanec ni mogel preprečiti, se 
katastrski dohodek zmanjša za de- 
jansko škodo po posamezni parceli. 
Olajšava se prizna, če znaša dejan- 
ska škoda več kot 30 % KD od po- 
samezne parcele. Razlika med od- 
merjenim prispevkom in prispev- 
kom, odmerjenim od katastrskega 
dohodka, ki je zmanjšan na tej pod- 
lagi, se odpiše. 

31. člen 
V smislu 58. člena republiškega 

zakona se pri odmeri prispevkov pri- 
znajo naslednje olajšave: 

1. Zavezancem od prispevka, ka- 
terih dohodek ne presega 80.000 din 
letno na družinskega člana in ki pre- 
življajo več kot dva otroka, mlajša 
od 15 let ali odrasla, za delo ne- 
zmožna člana ter tistim, ki preživ- 
ljajo družinskega člaan, ki je.na red- 
nem šolanju do 25. leta starosti — 
po 10 % od vsakega takega družin- 
skega člana. 

2. Zavezancem od prispevka, ka- 
terih dohodek ne presega 120.000 di- 
narjev letno na družinskega člana, 
pa nimajo za delo zmožnih članov 
— po 20 % za vsakega dela nezmož- 
nega člana. 

3. Zavezancem od prispevka, ki 
so ga ifneli v letu, za katero se od- 
merja prispevek, večje izdatke za 
zdravljenje ali za pogreb družinskih 
članov, se prispevek ustrezno zniža 
v sorazmerju s stopnjo odmerjenega 
prispevka. Kot večji izdatek se sma- 
trajo stroški, ki presegajo 20.000 di- 
narjev. 

Za odrasle, dela nezmožne člane 
se štejejo vojaški vojni invalidi in 
delovni invalidi z nad 50 % invalid- 
nostjo, osebe s telesnimi hibami in 
pomanjkljivostmi, katerih delane- 
zmožnost je zmanjšana več kot za 
50 %, slepi, moški nad 60 let, ženske 
nad 55 let in bolniki, ki so bili pre- 
težni del leta nezmožni za delo. 

V. VODENJE POSLOVNIH KNJI 

32. člen 
Poslovne knjige morajo voditi: 
1. zavezanci prispevka od obrtne 

dejavnosti, ki se jim odmerja prisne- 
vek po dejanskem osebnem dohodku, 

če so v preteklem letu presegli 26 
mi lijonov • celotnega dohodka. 

2. Zavezanci prispevka od . inte- 
lektualnih storitev, ki za 1,000.000 din 
presegajo minimalno osnovo, dolo- 
čeno po 87. členu zakona o prispev- 
kih in davkih občanov. 

VI. KONČNA DOLOČBA 

33. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1965. 

Številka: 422-42/65-1. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana Moste-Polje: 
Vlado Orne 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 
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Na podlagi 12. in 193. člena te- 

meljnega zakona o prispevkih in 
davkih občanov (Uradni list SFRJ 
št. 32/64), na podlagi 13., 19., 27., 43., 
74., 4. točke 77., 113. in 130. člena 
republiškega zakona o prispevkih in 
davkih občanov (Uradni list SRS 
št. 37/64) v zvezi z 32. členom te- 
meljnega zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ 
št. 31/64) in 4. člpna temeljnega za- 
kona o davku na dobitke od iger na 
srečo (Ur. 1. SFRJ št. 52/64) in na 
podlagi 232. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška sta občinski zbor in 
zbor delovnih skupnosti Skupščine 
občine Ljubljana-Siška na seji dne 
26. februarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov ter 
njihovih stopnjah, ki se obračunavajo 
in plačujejo ua območju občine 

Ljubljana-Siška 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Na območju občine Ljubljana- 

Siška se prispevki in davki obraču- 
navajo in plačujejo po določbah te- 
meljnega in republiškega zakona o 
prispevkih in davkih občanov (Ur. Ц 
SFRJ št. 32/64 in SRS št. 37/64) in 
tega odloka ter predpisih, ki bodo 
izdani na njihovi podlagi. 

2. člen 
Prispevki se obračunavajo izpla- 

čujejo iz dohodka, ki je dosežen z 
i^sebnim delom občanov (osebni do- 
nbdek), davki pa iz dohodka obča- 
nov od premoženja, premoženjskih 
pravic in na premoženje, ki ga imajo 
ali pridobijo, ter dohodka, ki ga do- 
sežejo z uporabo dopolnilnega dela 
drugih. 

3. člen 
S prispevki in davki se krijejo 

materialne potrebe družbene skup- 
nosti in je vsak občan dolžan pri- 
spevati po svoji gospodarski moči. 

II. PRISPEVKI 
1. Prispevek iz osebnega dohodka 

od delovnega razmerja 

4. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

hodka od delovnega razmerja je pro- 
porcionalna in znaša 6,8 % od bruto 
osebnih dohodkov. 

5. člen 
Po 43. členu republiškega zak0^8 

se določajo mesečne pavšalne osno1' 
za plačevanje prispevka od đelovn^ 
ga razmerja za naslednje kategor'J 
zavezancev: 
1. od osebnih dohodkov od- ^ 

vetniških pripravnikov 35 ™ 
2. od osebnih dohodkov gosp. 

pomočnic, zaposlenih v za- J 
sebnih gospodinjstvih 20™ 

3. od osebnih dohodkov hiš- 
nikov, zaposlenih v stano- .i 
vanjskih hišah 25.'" 

4. od osebnih dohodkov oseb, 
zaposlenih pri krajevnih J 
skupnostih 3O.0" 

5. v ribiških oz. lovskih pod- 
jetjih, zavodih, zadrugah -i' 
in organizacijah SO.""' 

6. od osebnih dohodkov oseb, 
zaposlenih v domovih pla- J 
ninskih društev "' hI 
Na te pavšalne osnove se upora" 

stopnja 6,8 %. 

2. Prispevek iz osebnega dohodk* 
od kmetijske dejavnosti 

0. člen 
Osnova za prispevek od kme" 

stva, ki odpade na osebni dohodek 1 

gozda je vrednost posekanega lesa 1 

se določa po vrednostnih razredih 
kole: 

vredn. iglavci listavci C df 
razred ABC din ABC din 
I. 3700 2000 1000 
II. 3300 1700 800 
III. 2900 1400 600 
IV. 2500 1100 400 
V. 2100 б00 200 
VI. 1700 500 — 
VII. 1300 200 — 
VIII. 900 — — 

Vrednostne razrede določi občn 
ska skupščina s posebno odločbo, k®] 
tere si posamezniki lahko ogledi 
pri referentu za gozdarstvo. 

7. člen 
Stopnja prispevka na osebni ^ 

hodok iz gozda znaša 20'%. Ta P1, 
spevek se plača v istih rokih, 
prispevek od sečnje lesa in goZ1 

k«' 
:dov 

8. člen 
Območje občine je razdeljeno 

naslednje proizvodne okoliše: J 
Prvi proizvodni okoliš zajema P*1 

slednje katastrske občine: BrinJ' 
Dravlje, Glince (naselja: Doin'c' 
Kamna gorica, Podutik, Glinica), ^ 
pucinsko predmestje. Spodnja 
Stanežiče, Šentvid, Vižmarje, Zti0. 
nja Šiška, Medvode, Preska, Spod1^ 
Pirniče, Zgornje Pirniče. j 

Drugi proizvodni okoliš zaie<\\. 
naslednje katastrske občine: Game' 
ne, Moše, Smlednik, Sora, Smartr!' 
Tacen, Vesca, Hraše, Polje, Rep11^ 
Senica, Skaručna, Vodice, Zap0f,' 
Zbilje, Bukovica, Golo brdo (nas«,J 

Seničica), Sinkov turn. 
Tretji proizvodni okoliš ne 

ma nobenih katastrskih občin. } 
Četrti proizvodni okoliš za) џ 

naslednje katastrske občine: G*? 
brdo (naselje Golo brdo). Rašica, Z 
be, Ctlince (naselje Toško čelo), S' 
denčice. Topol. 

9. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega ^ 

hodka od kmetijske dejavnosti, ^ 
pripada občini, je proporcionalna 1 

znaša . 
za prvi proizvodni okoliš 22 J' 
za drugi proizvodni okoliš 19 
za tretji proizvodni okoliš V ''p 
medtem ko je četrti proizvodni 
liš oproščen plačevanja prispevka 
osebnega dohodka od kmetijske a 

javnosti. 

v 



glasnik u 

3. Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti 

10. člen 
Občani, ki imajo dohodek od iz- 

koriščanja zemljišča v druge nekme- 
tijsKe namene (kopanje peska, gra- 
moza in kamna, žganje opeke, apna, 
oglja, ipd.), morajo plačevati prispe- 
vek od obrtnih dejavnosti, če ta do- 
hodek presega letno 120.000 din na 
kmetijsko gospodinjstvo. 

Ta prispevek se plačuje po lestvi- 
ci iz 11. člena tega odloka. 

11. člen 
Stopnje prispevkov iz obrtne de- 

javnosti po pavšalni letni osnovi so 
Progresivne in so naslednje: 

Prispevna stopnja 
letni bruto OD stopnja 
do 900.000 8 % 
nad 900.000 do 1,100,000 9 % 
nad 1,100.000 do 1,300.000 10 % 
nad 1,300.000 do 1,500.000 12 % 
nad 1,500.000 do 1,800.000 14 % 
nad 1,800.000 17,5 % 

Po tej lestvici plačujejo prispevek 
naslednji zavezanci: 

a) podkovski kovači, brusači rezil, 
Popravila dvokoles, urarji, polnjenje 
akumulatorjev, rafinerija kovin, ve- 
zilje, krojači, šivilje. Izdelovanje pe- 
rila, klobučarji, krpanje tekstilnih 
Predmetov, plisiranje tkanijn, čevljar- 
ji, krznarji, mlinarji, kisanje zelja in 
repe, popravljanje nalivnih peres in 
Patentnih svinčnikov, umetno krpa- 
nje tkanin, popravljanje nogavic. 
Popravljanje dežnikov, preohlačenje 
gumbov, kemično čiščenje, barvanje 
'n impregniranje preje, tkanin in 
0blek, barvanje in čiščenje usnjenih 
Predmetov, moško in žensko frizer- 
stvo, kozmetika obraza in telesa, pe- 
dikura, optika, fotografiranje, dim- 
nikarstvo, vozno ličarstvo, politiranje 
Pohištva in drugih lesenih predme- 
tov, uglaševanje glasbil, popravljanje 
športnih predmetov, čiščenje in ma- 
zanje vozil, aranžerji, prepisovanje 
in razmnoževanje, snaženje oken, ža- 
ganje drv, prevažanje s konjsko 
opremo, gostilne, 

b) steklarji, ključavničarji, klepar- 
ji, mehaniki (avtomehaniki, elektro- 
niehaniki, mehaniki za radio in tele- 
vizijske sprejemnike), avtoelektričar- 
ji, elektroinstalaterji, mizarji, tapet- 
niki, krznarji, zlatarji, graverji, vo- 
dovodni instalaterji, zidarji, krovci, 
soboslikarji in pleskarji, pečarji, 
frkoslikarji. 

Zavezanci pod a) plačujejo pri- 
spevek po tej lestvici, zavezanci pod 
h) plačujejo po isti lestvici le v pri- 
meru, če od ustvarjenega celotnega 
dohodka odpade najmanj 50 % celot- 
nega dohodka za individualnega na- 
ročnika-občana in hišne svete. 

12. člen 
Stopnje prispevkov iz obrtne de- 

javnosti po dejanskem osebnem do- 
hodku so progresivne in so naslednje; 

Prispevna osnova 
»etni bruto OD stopnja 
do 900.000 17,5 % nađ 900.000 do 1,100.000 20 % 
nad 1,100.000 do 1,300.000 23 % 
nad 1,300.000 do 1,500.000 26 % 
nad 1,500.000 do 1,700.000 29 % 
^ađ 1,700.000 do 1,900.000 32% 
"ad 1,900.000 do 2,100.000 35 % 
nad 2,100.000 40 % 

Po tej lestvici plačujejo prispevek 
vsi zavezanci, ki se ukvarjajo » pro- 
izvodnjo in tisti zavezanci, ki ne iz- 
polnjujejo pogojev, navedenih v 

*■ členu pod b. 

13. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti v 

pavšalnem letnem znesku plačujejo 
zavezanci, ki opravljajo obrtne de- 
javnosti v manjšem obsegu, prilož- 
nostno ali brez stalnega poslovnega 
mesta. 

Višina prispevka v pavšalnem let- 
nem znesku znaša: 
1. avtomehanika, vozno li- 

čarstvo, avtokleparstvo, 
precizna mehanika 40.000 

2. zidarstvo, sobno slikarstvo 
in pleskarstvo, krovstvo, 
elektroinstalaterstvo, po- 
pravila električnih strojev, 
aparatov in naprav, /mi- 
zarstvo 30.000 

3. snažilci obutve, postreščki, 
perice 8.000 

4. ostali 5.000 
5. za zavezance, ki opravlja- 

jo obrtno dejavnost v 
manjšem obsegu 10.000 

6. zavezanci prispevka od 
obrtnih dejavnosti iz 14. 
člena tega odloka in do- 

1 sežejo v tekočem letu manj 
kot 50.000 din osebnega do- 
hodka, so oproščeni plače- 
vanja prispevka od obrt- 
nih dejavnosti. 

14.Jčlen 
Šteje se, da opravlja obrtne in dru- 

ge gospodarske dejavnosti v manj- 
šem obsegu zavezanec: 

a) če je starejši od 60 let in ne 
uporablja dopolnilnega dela drugih 
(niti vajenca), 

b) zavezanec, čigar zdravstveno 
stanje ne dopušča polne zaposlitve. 

15. člen 
Stopnje prispevka od obrtnih de- 

javnosti v odstotku od vsakega po- 
sameznega kosmatega dohodka (pri- 
spevek po odbitku), ki se plača ob 
vsakem izplačilu, znašajo: 

1. od dohodkov, od prodaje srečk 
in vplačil pri športni napovedi in 
pri lotu, ki jih organizira Jugoslo- 
vanska loterija, po stopnji 10 %, 

2. od dohodkov zavarovalnih po- 
verjenikov, po stopnji 15 %, 

3. od provizij zastopnikov ustanov 
za varstvo malih avtorskih pravic, po 
stopnji 15 %, 

4. od dohodkov, ki jih imajo po- 
samezniki od prepisovanja not za 
Zvezo skladateljev Jugoslavije, po 
stopnji 15 %, 

5. od provizij poslovnih agentov 
in poverjenikov ter uličnih prodajal- 
cev od prodaje časopisov, knjig, re- 
vij in podobno ter od zbiranja ogla- 
sov in naročil za take publikacije, po 
stopnji 15%, 

6. od dohodkov transportnih in 
obalskih delavcev in od dohodkov 
drugih osebr ki nakladajo, razkladajo 
in prenašajo ob pretežni uporabi last- 
ne telesne moči za gospodarske, 
družbene in druge organizacije, dr- 
žavne organe in zavode, če ne pla- 
čujejo prispevka v pavšalnem zne- 
sku, po stopnji 15 %, 

7. od dohodkov od prevozništva 
kot postranske kmetijske dejavnosti, 
po stopnji 20 %, 

8. od dohodkov od tovorjenja lesa 
in drugega materiala z delovno ži- 
vino, 10 %, 

9. od dohodkov delavcev, ki de- 
lajo doma za državne organe, delov- 
ne in druge organizacije, po stop- 
nji 20%, 

10. od dohodkov potujočih zaba- 
viifč in prireditev, po stopnji 20 %, 

11. od dohodkov, ki jih imajo po- 
samezniki od priložnostnega oprav- 
ljanja drugih storitev (umskih in fi- 
zičnih) za državne organe in zavode, 
za gospodarske, zadružne in družbe- 
ne organizacije ali za hiše v druž- 

beni upravi, če so po predpisih o de- 
lovnih razmerjih ne sklene delovno 
razmerje in če se ne plačuje prispev- 
kov v pavšalnem znesku, po stopnji 
15 %. 

16. člen 
Stopnje ekonomske amortizacije 

se določajo v naslednji višini: 
1. za poslovne prostore, ki se upo- 

rabljajo za obrtno dejavnost, od nji- 
hove vrednosti. 3 %, če ti niso zave- 
zani davku na dohodke od stavb, 

2. za stroje in naprave, ki se upo- 
rabljajo za obrtno dejavnost, 10 % od 
njihove vrednosti, 

3. za orodje in inventar, katerega 
trajanje je daljše kot 1 leto in se 
uporabljajo pri izvrševanju obrtne 
dejavnosti, 12 % od njihove vred- 
nosti. 

Osnova za obračun ekonomske 
amortizacije je nabavna vrednost 
oziroma cenilna vrednost, ugotov- 
ljena zapisniško po sodno zapriseže- 
nem izvedencu. 

4. Prispevek iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja 

intelektualnih storitev 

17. člen 
Stopnja prispevka od intelektual- 

nih storitev znaša 17,5 %. 

5. Prispevek iz osebnega dohodka od 
avtorskih pravic, patentov in tehnič- 

nih izboljšav 

18. čle'n 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

hodka od avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav je proporcio- 
nalna in znaša 15 %. 

19. člen 
V primeru, da nastane dvom, ali 

gre za delo iz področja uporabne 
umetnosti ali pa le za obrtni izdelek, 
odloči komisija, ki jo sestavljajo trije 
člani, od katerih imenuje po enega 
člana svet za prosveto in kulturo, 
svet za obrt in svet za družbeni plan 
in finance. 

III. DAVKI 

1. Davek na dohodke od stavb 
20. člen 

Davek od stavb se plačuje od vsa- 
ke stavbe ali dela stavbe na območju 
občine ne glede na to, ali stavbo 
uporablja lastnik oziroma uživalec 
sam ali pa jo daje v najem. 

Davek od stavb se ne plačuje od 
stavb, ki se ne dajejo v najem in se 
nahajajo v naslednjih naseljih: 

Brezovica, Dol, Dornice, Drago- 
čajna. Golo brdo, Goričane, Govejek, 
Hraše, Ladja, Moše, Sp. Pirniče, Zg. 
Pirniče, Sp. Senica, Zg. Senica, Seni- 
čica, Smlednik, Sora, Studenčice, Te- 
hovec. Topol, Torovo, Trnovec, Val- 
burga. Vaše, Vikrče, Zapoge, Zavrh, 
Zbilje, Žlebe, Rakovnik, Bukovica, 
Dobruša, Sp. Gameljne, Sr. Gamelj- 
ne, Zg. Gameljne, Glinca, Sinkov 
turn, Koseze, Polje, Rašica, Repnje, 
Selo, Skaručna, Šmartno, Tacen, 
Vesca, Vodice, Vojsko, Utik. 

21. člen 
Višina stroškov upravljanja in 

vzdrževanja stavb znaša 50 % od do- 
sežene stanarine ali najemnine ozi- 
roma od stanarinske ali najemninske 
vrednosti po točkovanju. 

22. člen 
Stopnja davka na dohodek od 

stavb je proporcionalna in znaša 50 % 
od davčne osnove. 

Davčna osnova je celotni doseženi 
dohodek od najemnine oz. stanarine, 
zmanjšan za stroške po čl. 21 tega 
odloka. 

2. Davek na dohodke od premoženja 
in premoženjskih pravic 

23. člen 
Stopnje davka na dohodke od pre- 

moženja in premoženjskih pravic so 
naslednje: 

Davčna osnova: Stopnja 
do 200.000 20 % 

nad 200.000 do 400.000 25 % 
nad 400.000 do 600.000 30 % 
nad 600.000 do 800.000 35% 
nad 800.000 do 1,000.000 40 % 
nad 1,000.000 50% 

Dohodek od oddajanja opremlje- 
nih sob ne podlega plačilu davka na 
dohodke od premoženja in premo- 
ženjskih pravic. 

3. Davek.na kmetijske proizvajalne 
priprave in na samorodno trto 

24. člen 
Ker na območju občine občani ni- 

majo velikih mehaničnih priprav za 
kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo, 
se ta davek ne uvaja. 

4. Davek na dohodek, dosežen z upo- 
rabo dopolnilnega dela drugih 
(davek na tujo delovno silo) 

25. člen 
Dohodek, dosežen z uporabo do- 

polnilnega dela drugih, se ugotavlja 
v odstptku od takim osebam izpla- 
čanega. osebnega dohodka. Ta odsto- 
tek se za dejavnosti, od katerih se 
plačujejo prispevki po dejanskem 
osebnem dohodku, določa takole: 
Gospodarska dejavnost: odstotek 
predelovanje nekovin 20 
predelovanje kovin 35 
izdelovanje električnih apa- 

ratov in pribora 35 
izdelovanje kemičnih izdelkov 35 
predelovanje lesa 25 
predelovanje papirja 10 
izdelovanje tekstilnih izdelkov 10 
predelovanje usnja 15 
izdelovanje gumijastih izdel- 

kov 20 
izdelovanje živil 10 
tiskarne in knjigoveznice 15 
izdelovanje in popravljanje 

raznovrstnih izdelkov 20 
stavbna obrt 20 
obrtne osebne in druge sto- 

ritve 10 
Od ugotovljene davčne osnove se 

plačuje davek na tujo delovno silo 
po stopnji, kot sledi: 
če zaposluje enega delavca 20 % 
če zaposluje dva delavca 25 % 
če zaposluje tri delavce 30 % 
če zaposluje štiri delavce 40 % 
če zaposluje pet delavcev 50 % 

26. člen 
Za zavezance, ki plačujejo prispe- 

vek n^ podlagi pavšalnih osnov ali 
y pavšalnih zneskih, se določa za 
vsakega zaposlenega delavca pavSal- 
ni letni znesek davka na tujo delov- 
no silo in znaša: 

gospodarska pavšalni 
dejavnost znesek 

predelovanje nekovin 15.000 
predelovanje kovin 40.000 
izdelovanje električnih apa- 

ratov in pribora 40.000 
izdelovanje kemičnih izdel- 

kov 35.000 
predelovanje lesa 25.000 
predelovanje papirja 20.000 
izdelovanje tekstilnih izdel- 

kov 10.000 
predelovanje usnja 15.000 
izdelovanje gumijastih iz- 

delkov 15.000 
izdelovanje živil 10.000 
tiskarne in knjigoveznice 10.000 
izdelovanje in popravljanje 

raznovrstnih izdelkov 15.000 
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gospodarska dejavnost 

stavbna obrt 
obrtne, osebne in druge 

storitve 
avtoprevozništvo 
gostinstvo 

pavšalni 
znesek 
20.000 

10.000 
40.000 
30.000 

5. Davek na dobitke, dosežene 
z igro na srečo 

27. člen 
Davek na dobitke od iger na srečo 

■e plačuje po proporcionalni stopnji 
10%. 

Davek po lej stopnji se plačuje 
od dobitkov na srečke Jugoslovanske 
loterije, lota in športnih napovedi 
ter od dobitkov pri stavah in drugih 
igsah na srečo. 

6. Krajevni samoprispevek 

28. člen 
Krajevni samoprispevek se lahko 

uvede po posebnem postopku in na 
način, kot ga določa republiški za- 
kon o prispevkih in davkih oziroma 
v smislu 217. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška. 

IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
PRI OBRAČUNAVANJU IN 

PLAČEVANJU PRISPEVKOV 
IN DAVKOV, 

29. člen 
Začasno so oproščeni prispevka od 

kmetijstva dohodki zemljišč: 
1. ki so bila za kmetijstvo ne- 

uporabna, pa so z investicijami za- 
vezanca postala uporabna, za 10 let, 

2. na katerih se zasadijo novi vi- 
nogradi, za 10 let, 

3. na katerih se zasadijo novi sa- 
dovnjaki, za 10 let, 

4. ki se pogozdijo po navodilih in 
pod nadzorstvom za kmetijstvo in 
gozdarstvo pristojnega organa, za 
20 let. 

30. člen 
Ce je bil donos na posamezni par- 

celi ali na več zemeljskih parcelah 
manjši zaradi elementarnih nezgod, 
rastlinskih bolezni in škodljivcev ali 
z i rad i drugih izrednih dogodkov, ki 

i h zavezanec ni mogel preprečiti, se 
■otastrski dohodek zmanjša za de- 

nsko škodo po posamezni parceli, 
'ij^ava se prizna, če znaša dejan- 

s o škoda več, kot 30 % KD od po- 
s mezne parcele. Razlika med od- 
ri erjenim prispevkom in prispev- 
kom, odmerjenim od katastrskega 
dohodka, ki je zmanjšan na' tej pod- 
lagi, se odpiše. 

31. člen 
V smislu 58. člena republiškega 

zakona se pri odmeri prispevkov pri- 
znajo naslednje olajšave: 

1. Prispevni zavezanci, katerih 
dohodek ne presega 80.000 din letno 
na družinskega člana in ki preživ- 
ljajo več kot dva mladoletna otroka 
ali odrasla, za delo nezmožna člana 
— po 10 % za vsakega tretjega ali 
nadslinjega mladoletnega otroka ali 
za d«'« nezmožnega člana. 

T, Prispevnim zavezancem, kate- 
rih dohodek ne presega 120.000 di- 
n-iri^v letno na družinskega člana, pa 
n'ir'ajo za delo zmožnih članov — po 
2nza vsakega dela nezmožnega 
člana. 

3. Prispevnim zavezancem, ki so 
imeli v letu, za katero se odmerja 
prispevek, večje izdatke za zdravlje- 
nje ali za pogreb družinskih članov, 
se prispevek ob odmeri ustrezno zni- 
ža. Kot večji izdatek se smatrajo 
stroški, ki presegajo 20.000 din. 

Za mladoletne otroke se štejejo 
•troci pod 15 let starosti. Za odrasle 

dela nezmožne člane se štejejo vo- 
jaški vojni invalidi in delovni inva- 
lidi z nad 50 % invalidnostjo, osebe 
s telesnimi hibami in pomanjklji- 
vostmi, katerih delanezmožnost je 
zmanjšana več kot za 50 %, slepi, mo- 
ški nad 60 let, ženske nad 55 let, 
bolniki, ki so bili pretežni del leta 
nezmožni za delo in kdor je od čla- 
nov družine na rednem šolanju do 
25. leta starosti. 

32. člen 
Pooblašča se svet za družbeni 

plan in finance občine, da presoja 
in odloča tudi o drugih popolnih in 
delnih oprostitvah in olajšavah pri- 
spevkov in davkov v posameznih pri- 
merih. 

V. VODENJE POSLOVNIH KNJIG 

33. člen 
Poslovne knjige morajo voditi: 
1. zavezanci prispevka od obrtne 

dejavnosti, ki se jim odmerja prispe- 
vek po dejanskem osebnem dohodku, 
če so v preteklem letu presegli 20 mi- 
lijonov celotnega dohodka. 

2. zavezanci prispevka od inte- 
lektualnih storitev, ki za 1 milijon 
dinarjev presegajo minimalni letni 
osebni dohodek, ki je določen z od- 
ločbo občinske skupščine o letnih 
kosmatih osebnih dohodkih delavcev. 

Gospodarska dejavnost 

VI. OSTALE DOLOČBE 

34. člen 
Ta odlok velja osmi dan po ob- 

javi v Glasniku, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1965. 

Številka: 1/1-42-2/65. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška: 

Miran Goslar 1. r. 

48 
Na podlagi 81. in 87. člena zako- 

na o prispevkih in davkih občanov 
{Ur. 1. SRS, št. 37/64) in 232. člena 
statuta občine Ljubljana-Siška je 
Skupščina občine Ljubljana-Siška 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 26. februar- 
ja 1965 izdala 

ODLOČBO 
o ugotovitvi letnih kosmatih osebnih 
dohodkov delavcev za leto 1965 v 

občini Ljubljana-Siška 
1. 

Ugotavlja se letni kosmati osebni 
dohodek delavcev, na podlagi kate- 
rega se bo določala pavšalna in de- 
janska osnova za odmero prispev- 
kov od obrtnih dejavnosti, in sicer: 

Letni kosmati osebni dohodek 

1. Predelovanje nekovin 
2. Predelovanje kovin — 

— kotlarji 
— galvanizerji 
— kovinostrugarstvo 
— kovinopasarstvo 
— strojno ključavničarstvo 
— orodjarstvo 
— avtomehanika 
— precizna mehanika 
— livarstvo j 
— kovinostiskarstvo 
vsi ostali te stroke 

3. Elektrostroka 
4. Kemična stroka 
5. Lesna stroka — mizarji, modelni mizarji in 

tapetniki 
vsi ostali te stroke 

6. Papirna stroka 
7. Tekstilna stroka 
8. Usnjarska stroka in izdelki iz gume 
9. Živilska stroka 

10. Tiskarstvo in knjigoveška stroka 
11. Izdelovanje in popravljanje raznovrstnih 

izdelkov: 
— filigranstvo in umetno kovaštvo 
— zlatarji 
— graverji in pečatništvo 
— izdelovanje predmetov iz plastičnih mas 
— izdelovanje okrasnih predmetov 
vsi ostali te stroke 

12. Stavbna stroka 
13. Obrtne osebne in druge storitve: 

— kozmetika 
— ličarji 
— aranžerji „ 
— optiki 
— moško frizerstvo 
— žensko frizerstvo 
vsi ostali te stroke 

14. Avtoprevozništvo 
15. Avtptaksi 
16. Gostilne 

Osnove, določene na podlagi do- 
hodkov, visokokvaliflciranih delav- 
cev, uporabi za dohodke pristojen 
organ za zavezance, ki zaposlujejo 
več kot eno tujo delovno silo in ki 
se poslužujejo strojev na električni 
pogon. 

VK 
1,248.000 

1,429.000 
1,619.000 
1,429.000 
1,429.000 
1,429.000 
1,619.000 
1,429.000 
1,619.000 
1,619.000 
1,429.000 
1,238.000 
1,619.000 
1,333.000 

1,143.000 
952.000 
855.000 
855.000 
952.000 
762.000 
952.000 

1,619.000 
1,429.000 
1,619.000 
1,524.000 
1.619.000 
1,048.000 
1,143.000 

1,333.000 
1,429 000 
1,333.000 
1,619.000 

762.000 
855 000 

1,143 000 
1,619 000 

95? 000 
1.333 000 

K 
1,027.000 

1,143.000 
1,295,000 
1,143.000 
1,143.000 
1,143.000 
-1,295.000 
1,143.000 
1,295.000 
1,295.000 
1,143.000 

990.000 
1,295.000 
1,066.000 

914.000 
762.000 
684.000 
684.000 
762.000 
610.000 
762.000 

1 295.000 
1,143.000 
1,295.000 
1,219 000 
1,295.000 
1.027.000 

914.000 

1,066.000 
1,143.000 
1,066.000 
1,295 000 

610,000 
€84,000 
914,000 

1,295 000 
76? 000 

1,066 000 

katerega se bo določala osnova za 
prispevek od intelektualnih storitev, 
znaša: 
intelektualne letni kosmati 
storitve oseb. doh. 
1. odvetniki, zdravniki, 

dentisti 1,900 000 
2. oetali 1.333.000 

2. 3, 
Letni kosmati osebni dohodek Ta odločba velja osmi dan po ob- 

delavca ali uslužbenca, na podlagi javi v »Glasniku«, uradnem vestni- 

ku okraja Ljubljana, uporablja P3 

se od 1. januarja 1965. 

Številka: 1/1-113-5/65 
Datum; 26. feb. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Sišk8 

Miran Goslar, L r. 

OBČINA 

LOGATEC 

49 
Na podlagi 2. točke 119. in 12"' 

člena zakona o volitvah odbornik0^ 
občinskih in okrajnih skupščin (№• 
1. SRS, št. 11/63 in 4/65) je zbor de- 
lovnih skupnosti Skupščine občin® 
Logatec na seji dne 26. februarj® 
1965 sprejel 

ODLOK 
e razpisu nadomestnih volitev v zb0' 
delovnih skupnosti skupščine občili 

Logatec 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitv0 

v zbor delovnih skupnosti skupščin® 
občine Logatec za volilno enoto 81 
ki obsega trakt 6 in 7 »Alpine« Zir*' 

Nadomestne volitve se razpišejo 
ker se je odbornik zbora delovni'1 
skupnosti Peter Suler, ki je bil i7-' 
voljen v tej volilni enoti odpovedi 
mandatu in je zbor delovnih skup' 
nosti skupščine občine Logatec n^ 
seji dne 26. februarja 1965 odpoved 
sprejel. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 28' 

marca 1965. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Glasniku'i 

uradnem vestniku okraja Ljubljan3 

in v delovnih organizacijah 8. volil' 
ne enote. 

Številka: 013-2/65 
Datum: 26. feb. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logate^ 

Otmar Oblak 1. r. 

VSEBINA 
43 — Odlok o občinskem prometnem da*w 

ku od prometa na drobno obH0" 
Litija 

44 — Odlok o spremembah In dopolni*" 
vah odtoka o pobiranju obClnsket!® 
prometnega davka na promet alfO" 
holnih pijač občine Litija 

45 — Odlok o prispevkih in davkih obč®' 
nov občine Litija 

46 — Odlok o prispevkih In davkih ter 

stopnjah, ki se obračunavajo In P1"' 
čujejo na območju občine I.JubU8' 
na-Moste-Polje 

17 — Odlok o prispevkih In davkih ob(a' 
nov ter njihovih stopnjah, kl se o"' 
računavajo in plačujejo na obmoti11 

občine Ljubijana-S15ka 
18 — Odločba o ugotovitvi letnih kosni®' 

tih osebnih dohodkov delavcev 
1. 1965 občine Ljubljana-Siška 

M — Odlok o razpisu nadomestnih vo1*' I 
tev v ibor delovnih skupnosU o"' 
Clne Logatec 


