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50 
Na podlagi 92. člena statuta ob- 

tine Grosuplje (Uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana »Glasnik« št. 39/64), III. 
točke V. dela tarife prometnega 
davka (Uradni list SFRJ št. 25/62, 
29/62, 40/63, 42/62, 46/62, 51/62, 53/62, 
12/63 in 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 13/64 
in 24/64) je Skupščina občine Grosup- 
lje na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti dne 
24. februarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka 
o občinskem prometnem davku v ob- 

čini Grosuplje 

1. člen 
Odlok o občinskem prometnem 

davku v občini Grosuplje, ki je bil 
objavljen v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana št. 14,'64 
г dne 10/3-1964 se spremeni in do- 
polni tako, da se II. tarifa — del C 
— splošne tarife pod zap. št. 1. od 
prometa v trgovini, namesto stop- 
nje 5 «/o, postavi stopnjo 6 •/«. 

2. člen 
Odlok o spremembah in dopolnit- 

vah odloka o občinskem prometnem 
davku v občini Grosuplje (Glasnik, 
uradni vestnik okraja Ljubljana, št. 
52-442/64) se v 2. členu spremeni in 
dopolni v naslednjem. 

Opomba k tar. št, 3 in 4 se do- 
polni tako, da se glasi: 

Gostinskemu podjetju »Polževo« 
se prometni davek od alkoholnih pi- 
jač odstopa namensko v poslovni 
sklad podjetja. 

Točilnice od litra naprej plačuje- 
jo prometni davek od alkoholnih pi- 
jač, kot je določeno za gostinstvo. 

3. člen 
Ta odlok velja od osmega dneva 

Po objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 421-20/6-1/1. 
Datum: 24. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin 1. r. 

51 
Na podlagi 69. in 92. člena su. 

tuta občine Grosuplje (Uradni vest- 
nik okraja Ljubljana, »Glasnik« št. 
39/64), 8. in 13. člena zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov (Uradni 
list SRS št. 209-37/64) ter 4. in 9. 
člena temeljnega zakona o davku na 
dohodke od igre na srečo (Uradni list 
SFRJ, št. 52/64) je Skupščina občine 
Grosuplje na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti dne 24. 
februarja 1965 sprejela 

ODLOK 

o prispevkih in davkih občanov ob- 
čine Grosuplje 

I. SPLOŠNE DOLOČBL 

1. člen 
Prispevki in davki se v občini 

Grosuplje določajo in predpisujejo 
po določbah temeljnega zakona o 
prispevkih in davkih občanov, po do- 
ločbah republiškega zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, po določ- 
bah tega odloka in po predpisih, iz- 
danih na podlagi naštetih zakonov 
in tega odloka. 

2. člen 
Stopnje prispevkov in davkov, ki 

pripadajo občini in druge določbe 
o prispevkih in dohodkih, za katero 
je po temeljnem in republiškem za- 
konu o prispevkih in davkih pristoj- 
na ■ skupščina občine, se določijo s 
tem odlokom. 

II. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA 
DOHODKA OD DELOVNEGA 

RAZMERJA 

3. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

delovnega razmerja, ki predstavlja 
dohodek občine, se pobira v višini 
6,8 »/o od osnov, določenih s pred- 
pisi. 

4. člen 
Pavšalne osnove za plačevanje 

prispevka od delovnega razmerja se 
po 43. členu zakona o prispevkih in 
davkih občanov določajo v mesečnih 
kosmatih zneskih v naslednji vi- 
šini: 

1. od osebnih dohodkov odvetniških pripravnikov 50.000 din 
2. od osebnih dohodkov gospodinjskih pomočnic, zaposlenih 

v zasebnih gospodinjstvih 15.000 din 
3- od osebnih dohodkov hišnikov, zaposlenih v stanovanjskih 

hišah 20.000 din 
4. od osebnih dohodkov oseb, zaposlenih pri krajevnih skup- 

nostih 25.000 din 
5. od osebnih dohodkov oseb, zaposlenih v domovih planin- 

skih društev 20.000 din 
6. od osebnih dohodkov ribičev in lovcev, zaposlenih v ribi- 

ških oziroma lovskih podjetjih, zavodih, zadrugah in orga- 
nizacijah 25.000 din 

TII. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA 
OD KMETIJSKE DEJAVNOSTI 

5. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se plačuje od 

katastrskega dohodka zemljišč, zmanjšanega za katastrski dohodek go- 
zdov v posameznih proizvodnih okoliših, po naslednjih progresivnih stop- 
njah; 

Proizvodni okoliši in stopnje 
davčne osnove 
do 50.000 
do 200,000 
do 400.000 
do 700,000 
do 1,000.000 
nad 1,000,000 

6. člen 

I. 

no/o 
21 o/0 
25 o/« 
30 0/, 
35% 

II. 

15 Vo 
18 0/, 
220/0 
26°/» 
30 Vo 

III. 

12»/. 
14'/. 
16«/. 
18«/. 
20'/. 

IV. 

Zaradi odmere prispevka iz oseb- 
nega dohodka od kmetijske dejavno- 
sti se za območje občine določijo 4 
proizvodni okoliši. V posamezni pro- 
izvodni okoliš se uvrščajo naslednje 
katastrske občine in naselja: 

L OKOLIŠ: 

Prvi proizvodni okoliš ne ob- 
stoja. 

II, OKOLIŠ: 
k. o. Grosuplje; k, o. Sela — del 

z naselji: Cikva, Paradišče, Podgo- 
rica in Sela; k, o. Slivnica — del z 
naseljema: Veliko in Malo Mlačevo; 
k, o. Stranska vas; k. o, Šmarje; k. o. 
Bukovica — del z naselji: Grm, Sela, 
Sentpavel, Zaboršt; k. o. Dedni dol; 
k, o. Draga; k. o. Gorenja vas; k. o. 
Hudo; k, o. Male Dole — del z na- 
selji: Breg, Male Dole, Pungert, Šent- 
jernej—Šentjur in Velike Dole; k, o. 
Radohova vas; k. o. Stična — del z 
naselji: Stična — del. Vir — del in 
Ivančna gorica — del; k, o. Velike 
Pece — del z naselji: Artiža vas, 
/elike Pece in Skrjanče; k, o. Viš- 

nja gora; k. o. Žalna — del z nase- 
lji: Velika Loka in Žalna; k. o. Ce- 
sta — del z naselji: Cesta, Predstru- 
ge — del; k, o. Kompolje — del z na- 
seljem Kompolje — del; k. o, Pod- 
gora; k. o, Videm; k. o, Zden- 
ska vas — del z naseljema: Zdenska 
vas in Mala vas; k. o. Šentvid. 

HI. okoliš 
k. o. Mali vrh; k. o. Ponova vas 

— del z naselij: Bičje, Pece, Ponova 
vas. Mala vas; k. o. Račna; k, o, 
Sela — del z naseljema: Huda Po- 
lica in Zg. Slivnica; k, o, Slivnica — 
del z naseljema; Sp. Slivnica in Za- 
gradec; k. o. Stara vas; k. o. Buko- 
vica — del z naseljem Bukovica; 
k. o. Cešnjice — del z naselji: Malo 
Cešnjice, Velike Cešnjice in Mali 
kal; k. o. Dob — del z naseljema: 
Dob in Breg; k. o. Krka — del z na- 
selji: Gradiček, Krka In Krška vas; 
k. o. Male Dole — del z naseljem 
Bratnice (Otiški vrh); k. o. Metnaj 

del z naseljem Metnaj; k. o. Mulja- 
va; k, o. Podboršt; k. o. Podbukovje 

— del z naselji: Gabrovčec, Podbu- 
kovje in Velike Lese; k. o. Polica; 
k. o. Stična — del z naselji: Gaber je, 
Mekinje, Stična — del, Studenec — 
del in Vir — del; k. o. Suši ca; k. o. 
Temenica; k. o. Velike Pece — del 
z naseljem Male Pece; k. o. Vrhe — 
del z naseljema: Znojile in Trebnja 
gorica; k. o. Žalna — del z naselje- 
ma: Plešivica in Mala Loka; k. o. 
Kompolje — del; k. o. Cesta — del z 
naseljem Ponikve; k. o, Zagorica; 
k, o. Valična vas; k. o. Zagradec — 
del z naselji: Fužina, Gabrovka, Ma- 
rinča vas in Zagradec. 

IV. OKOLIŠ; 
k. o. Ilova gora; k. o, Panova vas 

— del z naseljem Cerovo; k. o. Ve- 
like Lipi jene; k. o. Vino; k. o. Bleč- 
ji vrh; k. o. Ćešnice — del z naselje- 
ma; Dobrava in Pristava; k. o. Dob 
— del z naselji: Hrastov dol, Trnov- 
ca. Sad, Rdeči kal in Lučarjev kal; 
k. o. Dobrava; k. o. Kriška vas; k, o. 
Krka — del z naseljem Ravni dol; 
k. o. Leskovec; k. o. Luče; k. o. Met- 
naj — del z naselji: Debeče, Mala 
Goričica, Obolno, Osredek, Planina 
in Poljane; k. o. Podbukovje — del 
z naseljema: Laze in Male Lese; k, o. 
Vrhe — del z naselji: Leščevje, Male 
vrhe, Mevce, Oslice, Velike Vrhe in 
Potok; k. o. Cesta — del z naseljem 
Vodice; k. o. Zdenska vas — del z 
naseljema Hočevje in Mala Ilova 
gora, k. o. Ambrus; k. o. Veliko Glo- 
boko; k. o. Višnje; k. o. Zagradec — 
del z naseljem Dečja vas (Brinje), 

Meje posameznih katastrskih ob- 
čin, ki se delijo v več proizvodnih 
okolišev, so določene v posebnem se- 
znamu, ki je sestavni del tega odlo- 
ka, Ta seznam je vsakemu na vpo- 
gled na tajništvu oddelka za finance 
skupščine občine. 

7. člen 
Občini pripadajoči del prispevkov 

od kmetijstva, ki odpade na osebni 
dohodek od gozdov, se odmerja od 
količine posekanega lesa po ugotov- 
ljeni osnovi. Osnova je vrednost po- 
sekanega lesa (bruto mase), določene 
po vrednostnih razredih kubičnega 
metra lesa. Vrednost enega kubične- 
ga metra po razredih znaša: 
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a) za islavce 
ABC 

b) za listavce 
AB 

c) za listavce 
C (drva) 

din 

3700 

3500 

1700 

TI. 
din 

3300 

3100 

1500 

m. 
din 

2900 

2700 

1300 

TV. 
din 

2500 

2300 

1100 

V., 
din 

2100 

2000 

900 

VI. 
din 

1700 

1700 

700 

Vil. 
din 

1300 

1300 

500 
Stopnja prispevka je proporcionalna in sicer; pod a) in b) 28 % 

pod c) 20 0/o 

Pod količino posekanega lesa je 
razumeti bruto odkazano lesno maso. 
Ta prispevek se plačuje v istih ro- 
kih, kot prispevek v gozdni sklad. 

Za določanje vrednostnih razre- 
dov se uporabljajo isti predpisi, po 
katerih se odmerja prispevek v 
gozdni sklad. 

8. člen 
Začasno so oproščeni prispevka 

od kmetijstva dohodki od zemljišč: 
1. zemljišča, ki so bila za kme- 

tijstvo neuporabna, pa so z investi- 
cijami prispevnega zavezanca posta- 
la uporabna — za dobo 10 let: 

2. zemljišča, na katerih se zasa- 
dijo novi vinogradi z žlahtno trto, če 
znaša zasajena površina vinograda 
najmanj 0,10 ha — za dobo 10 let; 

3. zemljišča, na katerih se zasa- 
dijo novi sadovnjaki in sicer; jabla- 
лс, hruške, slive, češnje, višnje in 
drugo plemenito sadje, če znaša po- 
vršina najmanj 0,15 ha — za dobo 
6 let; 

zemljišča, na katerih se zasadijo 
orehi, z najmanj 0,15 ha površine — 
za dobo 8 let; 

4. zemljišča, ki se pogozdijo — 
za dobo 20 let; 

5. za vinograde z žlahtno trto in 
sadovnjake, ki se za več kot 30 »/o 
obnovijo z novimi sadikami, pa se 
prizna začasna oprostitev v višini de- 
leža novih sadik v skupnem številu 
novih in starih sadik. 

Začasno oprostitev se prizna na 
prošnjo zavezanca, če so bila dela iz- 
vršena po strokovnih navodilih in 
pod nadzorstvom za kmetijstvo in 
gozdarstvo pristojnega organa. 

Oprostitev teče od 1. januarja na- 
slednjega leta po izpolnitvi pogojev 
za oprostitev. 

9. člen 
V primerih elementarnih nezgod, 

rastlinskih bolezni in škodljivcev ali 
zaradi izrednih drugih dogodkov, ki 
jih zavezanec ni mogel preprečili, 
se za vsako parcelo, na kateri je bil 
donos zmanjšan preko 25 0/o, zmanj- 
ša katastrski dohodek za toliko pro- 
centov, kolikor znaša zmanjšani do- 
nos. 

Prispevek iz dohodka prispevne- 
ga zavezanca se zmanjša za znesek, 
ki ustreza zmanjšanemu katastrske- 
mu dohodku po prvem odstavku tega 
člena v primerjavi s celotnim kata- 
strskim dohodkom. 

Škodo, povzročeno po elementar- 
nih nezgodah, ugotavlja na podlagi 
prijave zavezanca prispevka za 
kmetijstvo pristojni upravni organ. 

10. člen 
Pri odmeri prispevka od kmetij- 

stva se priznajo naslednje olajšave v 
obliki znižanja odmerjenega pri- 
spevka ; 

1. Zavezancem, katerih katastrski 
dohodek ne presega 75.000 din letno 
na družinskega člana in ki preživ- 
ljajo poleg dela nezmožnih članov še 
več kot 2 mladoletna otroka ali 
odrasla za delo nezmožna člana — 
po 10 »/o za vsakega tretjega in na- 
daljnjega takega mladoletnega otro- 
ka in za vsakega odraslega za delo 
nezmožnega člana z omejitvijo, da 
celotno znižanje ne more presegati 
60'% odmerjenega prispevka. 

Olajšava se ne prizna zavezan- 
cem, ki so v delovnem razmerju. 

2. Zavezancem, katerih dohodek 
ne presega 150.000 din letno na dru- 
žinskega člana, pa nimajo za delo 
zmožnih članov in tudi ne morejo 
dati zemljišče v zakup po 250/o za 
vsakega dela nezmožnega člana z 
omejitvijo, da celotno znižanje ne 
more presegati 70 0/o odmerjenega 
prispevka. 

Zavezancem prispevka se ob od- 
meri prispevka od kmetijske dejav- 
nosti ta prispevek ustrezno zniža ali 
poznej odpiše, če so imeli v letu, 
za katerega se odmerja prispevek, 
večje izdatke za zdravljenje ali za 
pogreb družinskih članov. 

Za večje izdatke po gornjem od- 
stavku je šteti izdatke, ki presegajo 
10.000 din. Prispevek se zniža v raz- 
merju, ki se dobi med prispevkom in 
katastrskim dohodkom. 

Za mladoletne otroke se štejejo 
šoloobvezni otroci in vajenci, z nji- 
mi se izenačujejo dijaki in študentje 
na rednem šolanju. Za odrasle, dela 
nezmožne člane se štejejo tisti, ki 
jim je to svojstvo priznano z odloč- 
bo ali zdravniškim spričevalom jav- 
ne zdravstvene ustanove, slepe ose- 
be, moški stari nad 60 let, ženske 
nad 55 let starosti in pa bolniki, ki 
so bili pretežni del leta za delo ne- 
zmožni. 

Izjemoma lahko svet, ki je pri- 
stojen za družbeni načrt in finance, 
na predlog finančnega organa odlo- 
či, naj se davčni dolg v celoti ali 
delno odpiše, če bi Se z izterjavo 
spravilo v nevarnost nujno preživ- 
ljanje davčnega dolžnika in njegovih 
družinskih članov. 

11. člen 
Poleg olajšav iz prejšnjega člena 

se priznajo kmetom-borcem in akti- 
vistom NOV še naslednje olajšave 
prispevka iz osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti: 

Borcem in aktivistom NOV od 
20 '/t do 100 «/o predpisanega prispev- 
ka pod pogojem, da imajo priznano 
posebno dvojno delovno dobo. Olaj- 
šava se prizna na podlagi predloga 
občinskega združenja borcev NOV 
Grosuplje. 

12. člen 
Prispevni zavezanci, ki imajo do- 

hodek iz gozda od poseka lesa, so 
oproščeni prispevka, kadar les daru- 
jejo za javne namene. Javni namen 
ugotovi upravni organ občine, ki je 
pristojen za finance. 

13. člen 
Olajšave In oprostitve iz tega od- 

loka priznava upravni organ občine, 
ki je pristojen za odmero prispevka 
z izjemo oprostitve, določene v pe- 
tem odstavku druge točke 10. člene. 
Oprostitev se prizna na pismeno 
vlogo prispevnega zavezanca, kateri 
je priložiti ustrezna dokazila. 

14. člen 
Olajšave zavezancem prispevka 

iz osebnega dohodka od samostojne- 
ga opravljanja obrtnih in drugih go- 
spodarskih dejavnosti se priznajo ob 
enakih pogojih kot zavezancem pri- 
spevka od kmetijske dejavnosti, 
skladno z določbami tega odloka. 

15. člen 
Ce ima kdo od izkoriščanja zem- 

ljišča v druge nekmetijske namene 
(kopanje peska, gramoza, kamna, 

žganja opeke, apna, oglja in podob- 
no) dohodke,' ki presegajo 100.000 di- 
narjev letno na gospodarstvo, mora 
plačati prispevke od obrtne dejav- 
nosti.' 

IV. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA 
DOHODKA OD SAMOSTOJNEGA 

OPRAVLJANJA OBRTNIH IN 
DRUGIH GOSPODARSKIH 

DEJAVNOSTI 
16. člen 

Prispevek iz osebnega dohodka 
od samostojnih obrtnih in drugih go- 
spodarskih dejavnosti, ki pripada 
občini, se odmerja: 

1. za samostojne obrti in druge 
gospodarske dejavnosti, ki opravlja- 
jo storitveno obrt, z izjemo avtopre- 
voznikov, od pavšalnih letnih osnov 
po stopnji 10 %; 

2. za zasebno gostinstvo od pav- 
šalnih letnih osnov po stopnji 14(l/o; 

3. za samostojne obrti in druge 
gospodarske dejavnosti, ki se bavijo 
s proizvodno obrtjo ter avtoprevoz- 
ništvom od osnov, ugotovljenih po 
dejanskem osebnem dohodku, in si- 
cer; 

od 

500.000 
700.000 

1,000.000 
1,300.000 
1,600.000 
1,900.000 
2.200.000 
2,600.000 
3,000.000 

osnova 
do 

500.000 
700.000 

1,000.000 
1,300.000 
1,600.000 
1,900.000 
2,200.000 
2,600.000 
3,000.000 

dalje 

17. člen 

stopnje 

17 */• 
18 V« 
19®/« 
21 Vt 
23 »/o 
26 »Z. 
30 V« 
34 •/• 
40«/o 
45 "Z« 

Prispevek od pavšalnih letni" 
osnov plačujejo tudi naslednje рг^ 
izvodne obrtne in druge dejavnosti- 

— kleparstvo 
— sodarstvo 
— tapetništvo 
— pletilstvo 
— sladičarstvo 
— pekarstvo 
— mlinarstvo 
— izdelovanje sodavice 
— cvetličarstvo 
— žganje apna 
— izdelovanje opeke 
— izdelovanje cemetnih izdelkom 

18. člen 
Letni kosmati osebni dohodek kvalificiranega oziroma visoko kvalif'' 

ciranega delavca, na podlagi katerega se določa pavšalna osnova za od- 
mero prispevka in drugih gospodarskih dejavnosti, znaša letno; 

1. Predelovanje nekovin: 
— brušenje in graviranje stekla, steklarstvo 
— žganje apna 
ostale dejavnosti iz te stroke 

2. Predelovanje kovin: 
— galvanizerstvo, izdelovanje drobnih kovinskih 

predmetov 
— ključavničarstvo, orodjarstvo, modelarstvo, preciz- 

na mehanika za pisarniške stroje, za. optične in- 
strumente, puškarstvo, avtomehanika 

— strojno ključavničarstvo, kovinostrugarstvo 
— podkovsko kovaštvo, urarstvo 
— mehanika koles, popravljanje posode 
— livarstvo, kovinsko pasarstvo 
— kovaštvo, brusaštvo, za vse vrste rezil, kleparstvo, 

kotlarstvo чкп nnn I 
— ostale dejavnosti iz te stroke 

3. Izdelovanje električnih aparatov in pribora: 
— elektroinštalaterstvo, elektromehanika za hladilne 

naprave, za TT naprave, za dvigala, avtoelektričar- 
stvo, akumulatorstvo 

— ostale dejavnosti iz te stroke 
4. Izdelovanje kemičnih izdelkov; 

— izdelovanje čistilnih sredstev, kozmetičnih sredstev 
in dišav, sredstev za uničenje mrčesa 

— ostale dejavnosti iz te stroke 
5. Predelovanje lesa: 

— kolarstvo, izdelovanje lesnih karoserij, sodarstvo 
— mizarstvo, izdelovanje suhe robe, izdelovanje košar 
— tapetništvo in dekoraterstvo, rezbarstvo, lesno mo- 

delarstvo 
— izdelovanje drobnih lesenih predmetov, lesno stru- 

garstvo, izdelovanje zabojev iz lesenih odpadkov, 
izdelovanje furnirja 

— izdelovanje oglja 
— ostale dejavnosti iz te stroke 

6. Predelovanje papirja: 
— izdelovanje papirja, konfekcije in ostale dejavnosti 

iz te stroke 
7. Izdelovanje tekstilnih izdelkov: 

— pletilstvo, krojaštvo (moško, žensko in narodno) 
— klobučarstvo, šiviljstvo, izdelovanje perila 
— izdelovanje steznikov in pasov 
— izdelovanje drugih predmetov in tekstila, izdelo- 

vanje kravat, brezkončnih tekstilnih trakov 
— ostale dejavnosti iz te stroke 

8. Predelovanje usnja: 
— rokavičarstvo, izdelovanje kovčkov in usnjene ga- 

lanterije, krznarstvo, strojarstvo, izdelovanje ko- 
žuhov 

— izdelovanje predmetov iz usnjenih odpadkov 
— ostale dejavnosti iz te stroke 

9. Izdelovanje gumijastih izdelkov: 
— izdelovanje gumijastih izdelkov 
— vulkanizacija 

10, Izdelovanje živil: 
— pekarstvo, izdelovanje sodavice, kisa, mletje žita 

in druge 
— oetale dejavnosti iz te stroke 

11. Izdelovanje in popravljanje raznovrstnih izdelkov; 
— izdelovanje predmetov iz plastičnih mas in umet- 

nih smol 
— ostale dejavnosti iz te stroke 

640.000 
460.000 
550.000 

920.000 

730.000 
830.000 
460.000 
370.000 

1,100.000 

550.000 
640.000 

640.000 
550.000 

730.000 
650.000 

550.000 
640.000 

730.000 

920.000 
460.000 
600.000 

800.000 

460.000 
370.000 

1,000.000 

830.000 
500.000 

500.000 
800.000 
460.000 

800.000 
600.000 

370.000 
450.000 

1,100.000 
600.000 
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12. Stavbna obrt; 
— instalaterstvo za vodovod, centralno kurjavo In kli- 

matske naprave, pečarstvo, izdelovanje rolet 
— zidarstvo, polaganje podov iz umetnih mas, sobno 

slikarstvo 
— rezanje stekla, izoliranje, asfaltiranje, tesarstvo 
— ostale dejavnosti iz te stroke 

13. Obrtne osebne in druge storitve: 
— kemično čiščenje, barvanje in impregniranje preje, 

tkanin in oblek, barvanje usnjenih predmetov, 
dimnikarstvo, čiščenje vozil 

— frizerstvo, optika 
— fotografiranje 
— žaganje drv, prevažanje s konjsko vprego 
— soboslikarstvo 
— ostale dejavnosti iz te stroke 

14. Avtoprevozniki 
15. Zasebne gostilne 

19. člen 

640.000 

730.000 
550.000 
700.000 

370.000 
550.000 
640.000 
460.000 
830.000 
370.000 

1,650.000 
830.000 

Prispevki v pavšalnem letnem znesku za posamezne obrtne dejavnosti 
brez stalnega poslovnega mesta se določijo v višini 8000 din. 

Zavezanci, ki opravljajo obrtne storitve 
zakona o obrtnih delavnicah, samostojnih 
javnosti: 

predelovanje nekovin 
predelovanje kovin 
izdelovanje elektrotehničnih aparatov 
predelovanje lesa 
predelovanje tekstila 
predelovanje usnja 
predelovanje živil 
izdelovanje in popravljanje raznovrstnih izdelkov 
stavbna obrt 
vozno ličarstvo in ličarstvo drugih kovinskih predmetov 
žensko in moško frizerstvo 
predelovanje in likanje perila in obleke 
ostale obrti te dejavnosti 

za posameznike po 18. členu 
obrtnikov iz naslednjih de- 

15.000 
20.000 
20.000 
15.000 
10.000 
10.000 
10.000 
15.000 
20.000 
20.000 
10.000 
5.000 

10.000 

Zavezanci prispevka od obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti, ki 
to dejavnost opravljajo v manjšem obsegu in ne zaposlujejo tuje delovne 
sile, zlasti vaški obrtniki, ki se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, obrtno 
dejavnost pa opravljajo le vzporedno iz naslednjih dejavnosti: 

— krojaštvo 18.000 
— šiviljstvo 18.000 
— tesarstvo 25.000 
— čevljarstvo 18.000 
— sodarstvo in kolarstvo 20.000 
— sedlarstvo in tapetništvo 25.000 
— krovstvo 15.000 
— pletarStvo 15.000 
— mlinarstvo — potočni mlini 5.000 
— mlinarstvo — na večjih vodah 10.000 
— javno tehtanje 10.000 

20. člen 
Prispevek v odstotku od kosmatega dohodka se plačuje od naslednjih 

dohodkov po stopnjah: 
1. od dohodkov, ki jih imajo od prodaje srečk in plačil pri 

športnih napovedih in pri lotu, ki jih organizira jugoslo- 
vanska loterija po stopnji 

2. od dohodkov, ki jih imajo zavarovalni poverjeniki, ki 
niso z zavarovalnico v delovnem razmerju po stopnji 

3. od provizij zastopnikov ustanov za varstvo malih avtor- 
skih pravic, ki niso z njo v delovnem razmerju po stopnji 

4. od dohodkov, ki jih imajo posamezniki od pisanja not za 
zvezo skladateljev Jugoslavije, če niso z njo v delovnem 
razmerju po stopnji 

5. od provizij, ki jih dobijo poslovni agenti in poverjeniki 
založniških podjetij, od prodaje njihovih knjig, revij in 
drugih publikacij, če niso v delovnem razmerju z založ- 
niškim podjetjem in od provizij, ki jih dobijo od nabira- 
nja oglasov za objavo v knjigah, revijah in drugih publi- 
kacijah založniških podjetij po stopnji 

6. od provizij, ki jih dobijo ulični prodajalci časopisov za 
časopisna podjetja, časopisne zavode ali časopisne agen- 
cije, če se ukvarjajo edino le s prodajo časopisov in niso 
s podjetjem, zavodom ali agencijo v delovnem razmerju 
po stopnji 

7. od dohodkov transportnih in obalskih delavcev in od do- 
hodkov drugih oseb, ki nakladajo, razkladajo in prena- 
šajo ob pretežni uporabi lastne telesne moči za gospodar- 
ske, družbene in druge organizacije, državne organe in 
zavode, če niso z njim v delovnem razmerju in če ne pla- 
čujejo prispevka v pavšalnem znesku po stopnji 

8. od dohodkov od prevozništva kot postranske kmetijske 
dejavnosti in od tovorjenja lesa in drugega materiala z 
delovno živino po stopnji 

9. od dohodkov potujočih zabavišč in prireditev 
10. od dohodkov, ki jih imajo posamezniki od priložnostnega 

opravljanja drugih storitev za gospodarske, družbene in 
druge organizacije, državne organe in zavode 

10 »/o 

170/0 

17 Vo 

17 «/0 

17 0/o 

17 «/0 

10 »/o 

30 »/o 
20 "Vo 

17 e/o 

vezani davku na dohodke od stavb, 
znaša za: 

1. poslovne prostore — zidane do 
2*/o; 

2. poslovne prostore — lesene do 
50/,; 

3. stroje, orodje in inventar do 
15 0/o. 

Amortizacija se ne prizna za že 
amortizirane stroje, orodje in inven- 
tar ter poslovne prostore. 

V. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA 
DOHODKA OD SAMOSTOJNEGA 
OPRAVLJANJA INTELEKTUAL- 

NIH STORITEV 

23. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od samostojnega opravljanja inte- 
lektualnih storitev, ki pripada obči- 
ni, se odmerja v višini 17 0/o — od 
določenih oz. ugotovljenih osnov. 

24. člen 
Letni kosmati osebni dohodek, na 

osnovi katerega se določa osnova za 
odmero prispevka iz osebnega do- 
hodka od samostojnega opravljanja 
intelektualnih uslug, znaša 1,200.000 
dinarjev. 

25. člen 
Vsi zavezanci prispevka iz oseb- 

nega dohodka od opravljanja inte- 
lektualnih storitev morajo voditi 
knjigo dohodkov in izdatkov, če pre- 
segajo osebne .dohodke nad 1,500.000 
dinarjev letno. 

VI. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA 
DOHODKA AVTORSKIH PRAVIC, 

PATENTOV IN TEHNIČNIH 
IZBOLJŠAV 

26. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izboljšav, ki pripada občini, 
se plačuje po stopnji 17 "k od ugo- 
tovljenih osnov. 

27. člen 
Ce nastane dvom, ali gre za delo 

s področja uporabne umetnosti ali 
pa za obrtni izdelek, odloči o terrt 
svet za kulturo in prosveto občine. 

VII. DAVEK NA DOHODKE 
OD STAVB 

28. člen 
Davek na dohodke od stavb se 

plačuje od zgradb, ki se dajejo v na- 

in 
21. člen 22. člen 

' Poslovne knjige morajo voditi za- Ekonomska amortizacija 
rezanci prispevka od obrtnih in dru- ški vzdrževanja strojev, orodja 
R'h gospodarskih dejavnosti, katerih 
Celoletni dohodek presega letno 15 

jem In od najemnih poslovnih pro- 
storov. 

29. člen 
Davčna osnova za davek od stavb 

je enoletna stanarina oziroma na- 
jemnina, zmanjšana za stroške 
upravljanja in vzdrževanja ter za 
zneske, ki jih zavezanec plačuje od 
stanarine oziroma najemnine v sta- 
novanjski sklad. 

30. člen 
Višina stroškov za upravljanje in 

vzdrževanje stavb se določi v na- 
slednjih odstotkih od stanarine ozi- 
roma najemnine, če je stavba stara: 

do 30 let 
od 30 do 50 let 
od 50 do 70 let 
nad 70 let 

40 «/0 
60 Vo 
80 0/0 

100 o/o 

31. člen 
Davek na dohodke od stavb se 

predpisuje od ugotovljenih osnov po 
stopnji 50%. 

VIII. DAVEK NA DOHODEK 
OD PREMOŽENJA 

IN PREMOŽENJSKIH PRAVIC 
32. člen 

Davek na dohodke od premože- 
nja in premoženjskih pravic, ki pri- 
pada občini, se plačuje po naslednjih 
stopnjah: 

osnova stopnja 
od do 

200.000 20 0/o 
200.000 400.000 25 0/0 
400.000 600.000 30 0/0 
600.000 800.000 35 % 
800.000 1,000.000 40 0/0 
nad 1,000.000 50 0/o 

33. člen 
Doseženi dohodek od oddajanja 

opremljenih sob v turistične namene 
se oprosti plačeVimja tegft davka. 

IX. DAVEK NA KMETIJSKE 
PROIZVAJALNE PRIPRAVE 
IN NA SAMORODNO TRTO 

34. člen 
Občani, ki imajo velike mehanič- 

ne priprave za kmetijsko in gozdar- 
sko proizvodnjo oziroma posamezno 
samorodno trto, plačujejo davek v 
naslednjih zneskih: 

Proizvodni okoliš: 

1. za dovozne traktorje od vsakega KS 
2. za buldožerje od KS 
3. za kombajne od KS 
4. bagri od KS 
5. za mlatilnice na strojni pogon 

s kapaciteto: 
— nad 400 do 500 kg na uro 
— nad 500 do 1500 kg na uro 
— nad 1500 kg na uro 

6. velike strojne žage 
7. za samorodno trto od komada 

I. in II. 
3.000 
5.000 
5.000 
5.000 

20.000 
30.000 
40.000 
10.000 

5 

III. 
1.500 
5.000 
5.000 
5.000 

5.000 
15.000 
20.000 

5.000 
S 

IV. 
500 

5:000 
5.000 
5.000 

2.000 
5.000 
7.000 
3.000 

5 

bilijonov dinarjev. 

stro- 
in 

inventarja, katerih trajanje je dalj 
še kot eno leto ter stroški vzdrževa- 
nja poslovnih prostorov, ki niso za- 

35. člen 
Ce opravljajo občani s temi pri- 

pravami storitve drugih, plačajo po- 
leg davka po prejšnjem členu tudi 
še prispevek od obrtnih dejavnosti. 

X. DAVEK NA DOHODEK, 
DOSEŽEN Z UPORABO 

DOPOLNILNEGA DELA DRUGIH 

36. člen 
Osnova za davek po prvem od- 

stavku tega člena je dohodek, dose- 
žen z uporabo dopolnilnega dela 
drugih in se določi v višini 40 "Io od 
bruto obračunanega osebnega do- 
hodka. 

37. člen 
Obrtne in druge gospodarske de- 

javnosti, ki plačujejo prispevek na 

podlagi letnih pavšalnih osnov, pla- 
čujejo davek na dohodek, dosežen z 
uporabo dopolnilnega dela drugih v 
letnem pavšalnem znesku, za vsake- 
ga delavca, ki znaša: 

za proizvodne obrtne dejavnosti 
40.000 dinarjev, 

za storitvene, obrtne in druge de- 
javnosti 30.000 dinarjev. 

38. člen 
Davka na dohodek, dosežen z 

uporabo dopolnilnega dela drugih, 
so oproščeni kmetje, za toliko zapo- 
slenih delavcev, kolikor imajo za 
delo nezmožnih odraslih družinskih 
članov ali družinskih članov pri vo- 
jakih. 

39. člen 
Ta odlok-velja osmi dan od dne- 

va objave v »Glasniku-«, uradnem 
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vestniku okraja Ljubljana, uporablja 
pa se od 1. januarja 19Ci5. 

Številka: 420-7/65 
Datum: 24. februarja 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahl|n, 1. r. 

OBČINA 

LOGATEC 
52 

Na podlagi 7. člena zakona o obre- 
stih negospodarskih skladov (Ur. list 
FLRJ št. 8/61) in 100. člena statuta 
občine Logatec, je Skupščina občine 
Logatec na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 26. fe- 
bruarja 1965 sprejela 

ODLOK 
0 obračunavanju in plačevanju obre- 
sti od poslovnega sklada komunalnih 
gospodarskih organizacij in gospo- 
darskih organizacij storitvene obrti 
za leto 1965 na območju občine 

Logatec 
1. člen 

Komunalne gospodarske organi- 
zacije: 

— Komunalno podjetje Logatec, 
— Pekarija Ziri, 
— Pekarna in slaščičarna Lo- 

gatec. 
Gospodarske organizacije storitve- 

ne obrti: 
— Mizarsko podjetje Ziri, 
— Obrtni center Ziri, 
— Obrtno podjetje »Kladivar« 

Ziri 
obračunavajo obresti od poslovnega 
sklada v letu 1965 po obrestni meri 
1 %. 

2. člen 
Ta odlok velja od osmega dneva 

po objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

Številka: 010-9/65. 
Datum: 26. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Logatec: 

Otmar Oblak 1. r. 

53 
Na podlagi 134. člena zakona o 

prispevkih in davkih občanov (Ur. 1. 
SRS št. 37-209/64), sklepa zborov vo- 
livcev volilnih enot: št. 1, ki zajema 
levo stran naselja Dol. Logatec z dne 
22. januarja 1965, št. 2, ki zajema 
desno stran naselja Dol. Logatec z 
dne 22. januarja 1965, št. 3, ki za- 
jema naselje Martinj hrib z dne 
20. januarja 1965, št 4, ki zajema na- 
selje Cevica z dne 19. januarja 1965 
in žt. 5, ki zajema naselji Blekova 
vas in Brod z dne 18. januarja 1965, 
je svet Krajevne skupnosti Dol. Lo- 
gatec na svoji seji dne 27. januarja 
1965 sprejel 

SKLEP 
o uvedbi krajevnega samoprispevka 

za območje KS Dol. Logatec 
1. 

V letu 1965 in za leto 1966 se 
uvede krajevni samoprispevek v de- 
narju za zgraditev novega in' razširi- 
tev obstoječega vodovoda Logatec ter 
za raziskovanje novih vodovodnih 
zajetij za območje KS Dol. Logatec, 
ki zajema naselja: Dol. Logatec, Mar- 
tinj hrib, Cevica, Brod in Blekova 
vas. 

2. 
Krajevni samoprispevek plačujejo 

občani, ki uporabljajo vodo iz jav- 
nega vodovoda in ki imajo stalno 

prebivališče na območju KS Dol, Lo- 
gatec. 

Višina znaša: 
a) delavci in uslužbenci 2 % od 

neto izplačanih mesečnih osebnih do- 
hodkov, prav tako tudi upokojenci 
od pokojnin, ki presegajo minimum. 

b) kmetijski in obrtniški davčni 
zavezanci 20 % od njihove davčne 
osnove, po kateri so se odmerjali 
prispevki v letu 1964 s tem, da v le- 
tu 1965 plačajo 60 % celotnega dvo- 
letnega prispevka, a v letu 1966 
ostalo, tj. 40 %. 

3. 
Skupni znesek, ki je potreben za 

Izvršitev del iz 1. točke tega sklepa, 
znaša 150,000.000 dinarjev. 

4. 
Krajevni samoprispevek se od- 

merja, plačuje in izterjuje v skladu 
z določili zakona o prispevkih in 
davkih občanov (Ur. 1. SRS št. 37/64). 

5. 
Dela iz 1. točke tega sklepa mo- 

rajo biti končana najkasneje do 
31. decembra 1970. 

6. 
Denarna sredstva, ki se dobijo od 

krajevnega samoprispevka, se smejo 
uporabiti samo za namen, ki je na- 
veden v 1. točki tega sklepa. 

7. 
Za pobiranje samoprispevka skrbi 

uprava za dohodke skupščine občine 
Logatec, za izvrševanje dela pa 
upravni odbor Sklada za gradnjo vo- 
dovoda Logatec. 

8. 
S sredstvi krajevnega samopri- 

spevka — ta se bodo stekala v sklad 
za gradnjo vodovoda Logatec — raz- 
polaga svet sklada, ki je ustanovljen 
v skladu z odlokom o ustanovitvi 
sklada za gradnjo vodovoda Logatec 
(»Glasnik«, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 53-451/64). 

9. 
Krajevnega samoprispevka v delu 

oz. nadomestilu v denarju so opro- 
ščeni: noseče žene, matere, ki imajo 
otroke stare manj kot 7 let; občani, 
ki so zaradi bolezni ali invalidnosti 
nesposobni za delo; mlajši mladolet- 
niki; moški, stari nad 55 let in žen- 
ske, stare nad 50 let. 

Krajevnega samoprispevka v de- 
narju so oproščeni tudi občani od so- 
cialnih podpor, invalidnin in mini- 
malnih pokojnin ter od otroškega do- 
datka; dijaki in študentje od štipen- 
dij, vajenci od svojih nagrad, ter za- 
časno nezaposleni od oskrbnin, ki jih 
izplačuje zavod za zaposlovanje. 

10. 
Ta sklep začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uradnem 
vestniku okraja Ljubljana. 

Številka; 35/65. 
Datum: 27. januarja 1965. 

Predsednik 
sveta krajevne skupnosti: 

ing. Jože Kapnik 1. r. 

OBČINA 

VRHNIKA 
54 

Na podlagi 4. člena zakona o pre- 
nehanju veljavnosti splošnega za- 
kona o stanovanjskih skupnostih 
(Ur. 1. SFRJ št. 3/64), 1. člena od- 
loka n spremembah in dopolnitvah 
odloka o krajevnih skupnostih v ob- 
čini Vrhnika (Glasnik št. 44/64) in 
169. člena statuta občine Vrhnika je 
Skupščina občine VrhnrKa na seji ol>- 

činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 29. januarja 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o prenehanju veljavnosti odloka o 
določitvi odstotka stanarine in na- 
jemnine, ki pripada stanovanjskim 

skupnostim v občini Vrhnika 
(Glasnik, uradni vestnik okraja 

Ljubljana št. 80/59) 
1. člen 

Odlok o določitvi odstotka stana- 
rine in najemnine, ki pripada stano- 

vanjskim skupnostim v občini Vrh*, 
nika, preneha veljati. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dani 

od dneva objave v »Glasniku«iF 
uradnem vestniku okraja LjubljanM 
uporablja pa se od 1. januarja 19^'| 

Številka; 2/2-36-02/65. 
Datum; 29. januarja 1965. 

Predsednik 
občinske skupščine Vrhnika; 

Franci Širok 1. r. 

MESTNI SVET 

20 
Na podlagi drugega odstavka 31. 

člena zakona o graditvi investicij- 
skih objektov (Ur. 1. FLRJ, št. 2/62), 
47. in 50. člena statuta mesta Ljub- 
ljana, je Mestni svet na 16. seji dne 
10. februarja 1965 sprejel 

ODLOK 
o določitvi del, za katera ni potreb- 

no dovoljenje za gradnjo 
1. člen 

Za enostavne rekonstrukcije in 
adaptacije ter gradbena dela, za ka- 
tera ni potrebno dovoljenje za gra- 
ditev v smislu drugega odstavka 31. 
člena zakona o graditvi investicij- 
skih objektov se štejejo: 

1. obnovitev ostrešij, kritine ter 
izolacije, 

2. popravilo oz. obnovitev dimni- 
kov na, stanovanjskih zgradbah, 

3. obnova fasadnega ometa in ple- 
skanja, 

4. obnovitev oken in vrat v pro- 
storih in zunanjih zidovih, če se ne 
spremeni velikost in izgled, 

5. postavitev ali odstranitev lahkih 
predelnih sten ali lahkih obešenih 
stropov, 

6. vzidava novih vrat ali oken v 
predelnih stenah, če se ne posega v 
nosilno konstrukcijo, ■ 

7. obnovitev ali popravilo obstoje- 
čih instalacij v posameznih prosto- 
rih razen plinovodov, 

8. obnovitev lesenih stropov in po- 
dov, 

9. vzidava notranje opreme, 
10. namestitev napisnih tabel in 
svetlobnih napisov, razen tistih, ki 
so večji od 3m širine in 0,4 m višine 
(ali obratno) ter napisov, ki se na- 
meščajo na strehah objektov, ne 
glede na velikost, 
11. gradnje opornih zidov do višine 
1,20 m, če se ne nahajajo ob javnih 
cestah, 
12. urejanje vaških poti in dvorišč, 
13. obnovitev hišne kanalizacije, ra- 
zen priključka na javno omrežje, 
14. nameščanje gradbenih odrov do 
prve etaže oz. do 3 m višine, 
15. rekonstrukcije in adaptacije sa- 
mostojnih malostanovanjskih objek- 
tov (največ trostanovanjski), če gre 
za manjše prezidave razen dozidav 
in nadzidav ter spremembe na- 
membnosti, za kar je potrebna od- 
ločba o lokaciji, 
16. manjše novogradnje, če gre za 
pritlične objekte gospodarskega zna- 
čaja (hlevi, lope, kozolci), objekte 
montažnega tipa (tipske garaže za 
eno vozilo, tipske paviljone in kio- 
ske), za objekte pod to točko je po- 
trebna le odločba o lokaciji. 

2. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega 

odloka vršijo občinski organi grad- 
bene inšpekcije, 

3. člen 
Ta odlok ne velja za objekte, ki 

spadajo pod spomeniško zaščito. 

4. člen 
Določbe tega odloka veljajo na _ 

območju mesta Ljubljane, v koliko® 
ga pristojna skupščina občine 1)6 

razširi na svoje celotno območje v 

skladu z 8. členom zakona o mestih; 
ki so razdeljena na občine (Uradn1 

list SRS, št. 11/64). 
5. člen 

Ta odlok prične veljati osmi da" 
po objavi v »Glasniku«, uradnef1 

vestniku okraja Ljubljana. 
Številka: 010-011/65 

Datum: 10. feb. 1965 
Predsednik 

Mestnega sveta Ljubljan" 
Ing. Marjan Tepina 1. 

21 
Na osnovi 60. člena statuta m®' 

sta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64), i8 

Mestni svet na svoji 16. seji dne l0, 

februarja sprejel naslednji 
SKLEP 

V komisijo za promet se imenU' 
jejo; 

1. Matija Bahar, direktor podjetj® 
Slovenija avto 

2. Zdravko Petrič, kapetan milice ^ 
3. Milan Leban, uslužbenec TN-' 

OS Ljubljana 
4. Viktor Pirnat, gradbeni tehnik 
5. ing. Pavle Pečenko, uslužbenk 

Zavoda za urbanizem 
6. Toni Kušar, turistični delavc 

ObS Ljubljana-Center 
7. Dane Dovjak, direktor PTT 
8. Jože Garbas, tajnik komisije 

varnost prometa ObS Ljubljana' 
Vič-Rudnik 

9. Marjan Batič, predsednik koriu' 
sije za varnost prometa ObS LjU" 
Ijana-Bežigrad . 
10. Franc Lamberger, načelnik oO" 
delka za notranje zadeve ObS Ljuh' 
Ijana-Moste-Polje. 

Številka: 02-013/65 
Datum: 1. marca 1965 

Predsednik 
Mestnega sveta Ljublja11 

Ing. Marjan Tepina 1- r' 

VSEBINA . 
50 Odlok o spremembi In dopolnitvi 0 ^ 

loka o občinskem prometnem dav* 
v občini Grosuplje „v 

51 Odlok o prispevkih In davkih občan" 
občine Grosuplje .ц 

52 Odlok o obračunavanju in plačeval" obresti od pos!ovn?ga sklada 1-or". 
nalnlh gospodarskih org-inljaclj ^.fal 
spotlarskih organlzanj storitvene oU 

za leto 1865 občin« Logatec j, 
53 Sklep o uvedbi krajevnega samoP 

spevka 7.a območje krajevne skup" 
stl Dol. Logatec 

54 Odlok o prcnehanlu veljavnosti oo'j, 
ka o določitvi odstotka stanarli"' 
najemnine, ki prlpaJa stanovanji 
skupnostim občine Vrhnika ^ 

20 Odlok o določitvi gradbenih del. j, 
katera nI potrebno dovoljenle za Br8 

n1o mestnega sveta Ljubljana ijo 
21 Sklep o Imenovanju članov v kom's' 

za promet mestnega sueta LJubija 

Prihodnja številka Glasnika ^ 
ide v sredo, 19. marca 1963. 
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