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55. 
Na podlagi 8., 13. in 19. člena za- 

kona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Ur. list SRS št. 37/209-64), 119. 
in 122. člena statuta občine Ljublja- 
na-Bežigrad je Skupščina občine 
Ljubljana-Bežigrad na seji občinske- 
ga zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 26. februarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov ter 
njihovih stopnjah, ki se obračuna- 
vajo in plačujejo na območju občine 

Ljubljana-Bežigrad 

I. SPLOSNE odločbe 
1. člen 

Na območju občine Ljubljana-Be- 
žigrad se prispevki in davki obraču- 
navajo in plačujejo po določbah te- 
meljnega in republiškega zakona o 
prispevkih in davkih občanov (Ur. 
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 i? dohodka občanov 
od premoženja, premoženjskih pra- 
vic in na premoženje, ki ga imajo 
ali pridobijo ter dohodke, 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 
dohodka od delovnega razmerja je 
proporcionalna in znaša 6,8 0/o od 
bruto osebnih dohodkov. 

5. člen 
Po 43, členu republiškega zakona 

se določajo pavšalne osnove za pla- 
čevanje prispevka od delovnega raz- 
merja za naslednje kategorije zave- 
zancev: 

1. od osebnih dohodkov odvetniških pripravnikov 
2. od osebnih dohodko^ gospodinjskih pomočnic, zaposlenih 

v zasebnem sektorju 
3. od osebnih dohodkov hišnikov, zaposlenih v stanovanj- 

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

nostih 
5. v ribiških oz. lovskih podjetjih, zavodih, zadr. in organi- 

zacijah 
6. od osebnih dohodkov oseb, zaposlenih v domovih planin- 

skih društev 
Na te pavšalne osnove se uporabi stopnja 6,8'/o. 

din 
35.000 

20.000 

25.000 

30.000 

30.000 

30.000 

2. Prispevek Iz osebnega dohodka 
I od kmetijske dejavnosti 

6. člen 
Osnova za prispevek od kmetij- 

stva, ki odpade na osebni dohodek 
iz gozda, je vrednost posekanega le- 
sa in se določa po vrednostnih raz- 
redih od 1 nr1 takole: 

vred. iglavci listavci 
razred ABC din ABC din C din 

I, 3.700 2.000 1.000 
II. 3.300 1.700 800 

III. 2.900 1.400 600 
IV. 2.500 1.100 400 
V. 2.100 800 200 

VI. 1.700 500 — 
VII. 1.300 200 — 

VIII. 900 — — 

oglja ipd.) morajo plačevati prispe- 
vek od obrtnih dejavnosti, če ta do- 
hodek presega letno 120.000 din na 
kmetijsko gospodarstvo. 

Ta prispevek se plačuje iz 11. čl. 
tega odloka. 

11. člen   
Stopnje prispevkov iz obrtne de- 

javnosti po pavšalni letni osnovi so 
progresivne in naslednje: 

Osnova 
Letni bruto OD 

do 900.000 
do 1,100.000 
do 1,300.000 
dO 1,500.000 
do 1,800.000 

preko 1,800.000 

Stopnja 

8°/« 
9«/o 

10 »/o 
12«/o 
14 V« 
17«/. 

Po tej lestvici plačujejo prispe- 
vek naslednji zavezanci: 

a) podkovski kovači, brusači re- 
zil, popravila dvokoles, urarji, pol- 
njenje akumulatorjev, rafinerji ko- 
vin, vezilje, krojači, šivilje, izdelo- 
vanje perila, klobučarji, krpanje 
tekstilnih predmetov, plesiranje tka- 
nin, čevljarji, krznarji, mlinarji, ki- 
sanje zelja in repe, popravljanje na- 
livnih peres in patentnih svinčnikov, 
umetno krpanje tkanin, popravljanje 
nogavic, popravljanje dežnikov, pre- 
oblačevanje gumbov, kemično čišče- 
nje, barvanje in impregniranje pre- 
je. tkanin in oblek, barvanje in či- 
ščenje usnjenih predmetov, moško 
žensko frizerstvo, kozmetika obraza 
in telesa, pedikura, fotografiranje, 
dimnikarstvo, vozno ličarstvo, politi- 
ranje pohištva in drugih lesenih 
predmetov, uglaševanje glasbil, po- 
pravljanje športnih predmetov, či- 
ščenje in mazanje vozil, aranžerji. 

prepisovanje in razmnoževanje, sna- 
ženje oken, žaganje drv, prevažanje 
z vprego in gostilne; 

b) steklarji, ključavničarji, kle- 
parji, mehaniki (avtomehaniki, elek- 
tforrtehaniki,' radioraehaniki), avto- 
električarji, elektroinstalaterji, mi- 
zarji, tapetniki, krznarji, zlatarji, 
graverji, vodovodni instalaterji, zi- 
darji, krovci, soboslikarji in pleskar- 
ji, pečarji, črkoslikarji. 

Zavezanci pod a) plačujejo pri- 
spevek po tej lestvici, zavezanci pod 
b) plačujejo po isti lestvici le v pri- 
meru, če ustvarjen celoten 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 
do 900.000 

nafl 900.000 do 1,100.000 
nad 1,100.000 do 1,300.000 
nad 1,300.000 do 1,500.000 
nad 1,500.000 do 1,700.000 
nad 1,700.000 do 1,900.000 
nad 1,900.000 do 2,100.000 
nad 2,100.000 

Stopnje 
17,5 % 
20 % 
23 % 
26% 
29% 
32 % 
35 % 
40 % 

Po tej lestvici plačujejo prispevek 
vsi zavezanci, ki se bavijo s proiz- 
vodnjo ali ne izpolnjujejo pogojev, 
navedenih v členu 11, pod b). 

13. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti 

v pavšalnem letnem znesku plaču- 
jejo zavezanci, ki opravljajo obrtne 
dejavnosti v manjšem obsegu, pri- 
ložnostno ali brez stalnega poslov- 
nega mesta. 

Vrednostne razrede določi skup- 
ščina občine s posebno odločbo, ka- 
tero si posamezniki lahko ogledajo 
Pri referatu za gozdarstvo. Za dolo- 
čanje vrednostnih razredov se upo- 
rabljajo isti predpisi, po katerih se 
odmerja prispevek v gozdni sklad. 

7. člen 
Stopnja prispevka na osebni do- 

hodek iz gozda znaša 20 "/o. Ta pri- 
spevek se plača v istih rokih, kot 
Prispevek od sečnje lesa iz gozdov. 

8. člen 
Območje občine je razdeljeno na 

naslednje proizvodne okoliše: 

Prvi proizvodni okoliš zajema na- 
slednje katastrske občine: Brinje, 
Črnuče, Kapucinsko predmestje, Pe- 
ter I, Sp. Šiška in Stožice. 

Drugi proizvodni okoliš zajema 
naslednje katastrske občine: Nadgo- 
rica, Podgorica, Beričevo. 

Tretji proizvodni okoliš zajema 
naslednje katastrske občine: Kleče, 
Podgora, Dol. 

Proizvodni okoliši se bodo spre- 
menili, kolikor se že določene meje 
ne dajo očrtati v mapnih listih geo- 
detske uprave in se bodo spremem- 
be naknadno izvršile. 

9. člen 
Stopnje prispevkov iz osebnega 

dohodka od kmetijske dejavnosti so 
proporcionalne in različne po posa- 
meznih proizvodnih okoliših. 

Navedene stopnje prispevkov iz 
osebnega dohodka od kmetijske de- 
javnosti znašajo: 

Proizvodni okoliš 
I. II. III. 

22 0/o 19 Vo 5 »/o 

10. člen 
3. Prispevek iz osebnega dohodka 

od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti 

Občani, ki imajo dohodek od iz- 
koriščanja zemljišča v druge nekme- 
tijske namene (kopanje peska, gra- 
moza in kamna, žganje opeke, apna. 

Višina prispevka v pavšalnem letnem znesku znaša: 
1. avtomehanika, vozno ličarstvo, avtokleparstvo, precizna 

mehanika 
2. zidarstvo, sobno slikarstvo in pleskarstvo, krovstvo, elek- 

troinstalaterstvo, popravila električnih strojev, aparatov 
in naprav, mizarstvo 

3. snažilci obutve, postreščkl in perice 
4. ostali 
5. za zavezance, ki opravljajo obrtno dejavnost v manjšem 

obsegu 
6. zavezanci prispevkov od obrtnih dejavnosti iz 14. člena 

tega odloka in dosežejo v tekočem letu manj kot 50.000 
dinarjev osebnega dohodka, so oproščeni plačevanja pri- 
spevkov od obrtne dejavnosti. 

40.000 

30.000 
8.000 
5.000 

10.000 

14. člen 
Šteje se, da opravlja obrtne in 

druge gospodarske dejavnosti v manj- 
šem obsegu zavezanec: 

a) da je starejši od 60 let in na 
uporablja dopolnilnega dela drugih 
(niti vajencev), 

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

15. člen 
Stopnja prispevka od obrtnih dejavnosti v odstotku od vsakega posa- 

meznega kosmatega dohodka (prispevek po odbitku), ki se plača ob vsa- 
kem izplačilu, znašajo: 

1. od dohodkov od prodaje srečk in vplačil pri športni na- 
povedi in pri lotu, ki jih organizira Jugoslovanska lote- 
rija po stopnji 

2. od dohodkov zavarovalnih poverjenikov, po stopnji 
3. od provizij zastopnikov ustanov ta varstvo malih avtor- 

skih pravic, po stopnji 
4. od dohodkov, ki jih imajo posamezniki od prepisovanja 

not za Zvezo skladateljev Jugoslavije, po stopnji 
5. od provizij poslovnih agentov in poverjenikov ter uličnih 

prodajalcev od prodaje časopisov, knjig, revij in podobno 
ter od zbiranja oglasov in naročil za take publikacije, po 
stopnji 

6. od dohodkov transportnih in obalskih delavcev in od do- 
hodkov drugih oseb. ki nakladajo, razkladajo in prenaša- 
jo ob pretežni uporabi lastne telesne moči za gospodarske. 

10«/« 
150/0 

15 »/o 

15 Vj 

15°/. 
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družbene in druge organizacije, državne organe in zavo- 
de, če ne plačujejo prispevka v pavšalnem znesku, po 
stopnji 

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

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

9. od dohodkov delavcev, ki delajo doma za državne organe, 
delovne in druge organizacije, po stopnji 

10. od dohodkov potujočih zabavišč in prireditev, po stopnji 
11. od dohodkov, ki jih imajo posamezniki od priložnostnega 

opravljanja drugih storitev (umskih in fizičnih) za držav- 
ne organe in zavode, za gospodarske, zadružne in družbe- 
ne organizacije ali za hiše v družbeni upravi, če so po 
predpisih o delovnih razmerjih ne sklene delovno raz- 
merje in če se ne plačuje prispevkov v pavšalnem zne- 
sku, po stopnji 

15V« 

20 Vo 

10 0/o 

20 0/o 
20 »/o 

15 0/o 

16. člen 
Stopnje ekonomske amortizacije 

(4. točka 77. člena) se določajo v na- 
slednji 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, ugotovlje- 
na zapisniško po sodno zapriseženem 
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 

tehničnih izboljšav 

18. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

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

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 

19. člen 
Davek od stavb se plačuje od vsa- 

ke stavbe ne glede na to, ali stavbo 
uporablja lastnik oz. 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 izven okoliša mesta. 

Izven okoliša mesta se nahajajo 
naslednja naselja: 

Beričevo, Brinje, Dol, Ježa, Kleče, 
Kadgorica, Podgorica, Podgora, Sv. 
Jakob, Videm, Zaboršt, Zajelše. 

20. člen 
Višina stroškov upravljanja in 

vzdrževanja stavb znaša 50 % od sta- 
narine ali najemnine oziroma od sta- 
narinske ali najemninske vrednosti. 

21. člen 
Stopnja davka na dohodke od 

stavb je proporciona'lna In znaša 50 % 
od davčne osnove. 

Z. Davek na dohodke od premoženja 
in premoženjskih pravic 

22. člen 
Stopnja davka na dohodke od pre- 

moženja in premoženjskih pravic je 
naslednja: 

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 

23. 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 uporabo dopolnilnega dela drugih 

(davek na tujo delovno silo) 

24. člen 
Dohodek, dosežen z uporabo do- 

polnilnega dela drugih, se ugotavlja 
v odstotku od takim osebam izplača- 
nega osebnega dohodka. Ta odstotek 
se za dejavnosti, od katerih se pla- 
čujejo prispevki po dejanskem oseb- 
nem 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 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 delov.', 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 % 

25. člen 
Za zavezance, ki plačujejo pri- 

spevek ha podlagi pavšalnih osnov 
ali v pavšalnih zneskih se določa za 
vsakega zaposlenega delavca pavšal- 
ni letni znesek davka na tujo delovno 
silo in znaša: 

Pavšalni 
Gospodarska dejavnost znesek 
predelovanje nekovin 15.000 
predelovanje kovin 40.000 
izdelovanje električnih apa- 

ratov in pribora 40.000 
izdelovanje kemičnih iz- 

delkov 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 
stavbna obrt 20.000 
obrtne, osebne in druge sto- 

ritve 10.000 
avtoprevozništvo 40.000 
gostinstvo 30.000 

Davek na dobitke, dosežene 
z igro na srečo 

26. člen 
Davek na dobitke od iger na srečo 

se plačuje po proporcionalni stopnji 
10 %. 

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

6. Krajevni samoprispevek 

27. člen 
Krajevni samoprispevek se lahko 

uvede po posebnem postopku in na 
način, kot ga določa republiški zakon 
v XIV. razdelku. 

IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
PRI OBRAČUNAVANJU IN PLA- 

ČEVANJU PRISPEVKOV 
IN DAVKOV 

28. člen 
Začasno so oproščeni prispevka 

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

rabna, pa so z investicijami zave- 
zanca 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. 

29. člen 
Ce je bil donos na posamezni par- 

celi ali na več zemeljskih 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 posa- 
mezne parcele. Razlika med odmer- 
jenim prispevkom in prispevkom, od- 
merjenim od katastrskega dohodka, 
ki je zmanjšan na tej podlagi, se 
odpiše. 

30. člen 
V smislu 58. člena republiškega 

zakona se pri odmeri prispevkov pri- 
znajo naslednje olajšave: 

1. prispevni zavezanci, katerih do- 
hodek ne presega 80.000 din letno na 
družinskega člana in ki preživljajo 
več kot dva mladoletna otroka ali 
odrasla za delo nezmožna člana — 
po 10 % za vsakega tretjega in na- 
daljnjega mladoletnega otroka ali za 
delo nezmožnega člana; 

2. prispevnim zavezancem, kate- 
rih 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. 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 
zniža. Kot večji izdatek se smatrajo 
stroški, ki presegajo 20.000 dinarjev. 

Za mladoletne otroke se štejejo 
otroci pod 15 let starosti. Za odrasle, 
dela nezmožne člane se štejejo vo- 
jaški vojni invalidi z nad 50 % inva- 
lidnostjo, osebe s telesnimi hibami in 
pomanjkljivostmi, katerih delazmož- 
nost je manjšana več kot za 50 %, 
slepi, moški nad 60 let, ženske nad 
55 let, bolniki, ki so bili pretežni del 
leta nezmožni za delo in kdor je od 
članov družine na rednem šolanju 
do 25 let starosti. 

V. VODENJE POSLOVNIH KNJIG 
31. člen 

Poslovne knjige morajo voditi: 
1. zavezanci prispevka od obrtnih 

dejavnosti, ki se jim odmerja pri- 
spevek po dejanskem osebnem do- 
hodku, če so v preteklem letu pre- 
segli 20 milijonov celotnega dohodka, 

2, zavezanci prispevka od intelek- 
tualnih storitev, ki za 1 milijon di- 
narjev presegajo minimalno osnovo, 
določeno po 87. členu zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov. 

VI. OSTALE DOLOČBE 
32. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan 
po objavi v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1965. 

Številka: 420-14/65-1. 
Datum: 3. marca 1965. 

Predsednik 
skupščine občina 

Ljubi jana-Bežigrad: 
Jože Pogačnik I. r. 

OBČINA 

VRHNIKA 

56. 
Na podlagi 8., 13., 19., 27., 43., 48., 

49., 54., 56., 58., 65., 74., 77., 81., 87., 
95., 107., 108., 113., 127,, 130., in 
132., člena zakona o prispevkih in 
davkih občanov v SRS (Ur. 1. SRS, 
št 37/64) in 9. člena temeljnega za- 
kona o davku na dobitke od iger 
na srečo (Uradni list SFRJ št. 52/64) 
ter 169. člena statuta občine Vrhni- 
ka je Skupščina občine Vrhnika na 
seji občinskega zbora in na seji zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 26. fe- 
bruarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov ob- 

čine Vrhnika. 
I. 

SPLOŠNE DOLOČBI 

1. člen 
Za uresničevanje z ustavo in za- 

koni določenih pravic in dolžnosti 
so v občini Vrhnika predpisani pri- 
spevki in davki po določbah temelj- 
nega zakona o prispevkih in davkih 
občanov, po določbah, republiškega 
zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov, po določbah tega odloka in 
po predpisih, izdanih na podlagi na- 
štetih zakomov in tega odloka: 

1. prispevki: 
— prispevek iz osebnega dohodka iz 

delovnega razmerja; 
— prispevek iz osebnega dohodka od 

kmetijske dejavnosti; 
— prispevek iz osebnega dohodka oo 
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samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavno- 
sti; 

— prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja intelek- 
tualnih storitev; 

— prispevek iz osebnega dohodka od 
avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izboljšav; 

— prispevek iz skupnega dohodka 
občanov. 
2. Davki: 

— davek na dohodke od stavb; 
— daveik na dohodek od premože- 

nja in premoženjskih pravic; 
— daveik na dediščine in darila; 
— davek na kmetijs:ke proizvajalne 

priprave in samorodno trto; 
davek na dohodek dosežen z do- 
polnilnim delom drugih; 

— davek na dobitke pri igrah na 
arečo. 

2. člen 
Po postopku, ki ga določa zakon, 

se lahko vpelje krajevni samoprispe- 
vek kot oblika lastnega obdavčenja 
občanov. 

3. člen 
Stopnje prispevkov in davkov, ki 

Pripadajo občini, se predpisujejo s 
tem odlokom in se določajo za vsako 
Vrsto posebej. 

II 
prispevek iz osebnega do- 
hodka iz delovnega raz- 

merja 

4. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka iz 

delovnega razmerja, ki predstavlja 
dohodek občine, se obračunava in 
Pobira v višini 6,8 % od s predpisi 
določenih osnov. 

5. člen 
Za kategorije dohodkov, od ka- 

terih se plačuje prispevek iz delov- 
Poga razmerja na podlagi pavšalnih 
osnov, se dolofljo naslednje mesečne 
bruto pavšalne osnove: 
1. Za odvetnike priprav- 

nike 72.000.— 
2. Za gospodinjske pomoč- 

nice, zaposlene v zaseb- 
nih gospodinjstvih 27.000.— 

3. Za hišnike zaposlene v 
stanovanjskih hišah 36.000.— 
Za osebe zaposlene v 
krajevnih skup. 36.000.— 

5. Za ribiče in lovce za- 
poslene v ribiških oz. 
lovskih podjetjih, zavo- 
dih, zadrugah in orga- 
nizacijah 36.000.— 

6. Za osebe zaposlene v 
domovih planinskih 
društev 36.000.— 

6. člen 
Prispevek od delovnega razmerja 

se ne plačuje od osebnih dohodkov, 
so navedeni v 44. členu zakona o 

Prispevkih in davkih občanov v 
SRS. 

III. 
PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DO- s 

HODKA OD KMETIJSKE DEJAV- 
NOSTI 

7. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 
kmetijske dejavnosti se odmeir- 

— od kmetijskega zemljišča po ka- 
tastrskem dohodku, ki se ugotav- 
lja po zveznem zakonu; 

— od gozdnih zemljišč od vredno- 
stii posekanega lesa. 

8. člen 
Za plačevanje prispevka iz oseb- 

nega dohodka od kmetijskega zem- 
Ijišča se zemljišča območja občine 
Zazdele na proizvodne okoliše, ka- 
*<»■ sledi: 

II. proizvodni okoliš — zemljišča. 

ki ležijo v k. o. Vrhnika, St. Vrhni- 
ka in Verd; 

III. Proizvodni okoliš — zemlji- 
šča, ki ležijo v k.o. BI. Brezovica 
Log, Velika Ligojna, Podlipa, Breg, 
Zabočevo in nižinski predel Borov- 
nice; po meji, ki je označena v po- 
sebni skici; 

IV. Proizvodni okoliš — zemlji- 
šča, ki ležijo v k.o. Zaplana št. Jošt 

in višinski predel Borovnice, po me- 
ji, ki je označena v posebni skici. 

9. člen 
Za odmero prispevka od gozdov 

se gozdovi razdelijo na iste vred- 
nostne razrede kot so razdeljeni za 
odmero prispevka v gozdni sklad. 
Vrednost nv' posekanega lesa — 
bruto mase se določi: 

vrednostni 
razred 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 

vrednost m3 bruto mase posekanega lesa v din 
iglavci 
6.000.— 
5.000.— 
4.500.— 
4.000.— 
3.500.— 
3.000.— 

10. člen 

listavci 
3.000.— 
2.500.— 
2.250.— 
2.000.— 
1.750.— 
1.500.— 

drva vseh vrst 
1.000.— 
1.000.— 
1.000.— 
1.000.— 
1.000 — 
1.000.— 

14. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od kmetijske dejavnosti se plačuje: 

— od kmetijskega zemljišča od 
osnov, ki predstavljajo katastrski 
dohodek v 
II. proizvodnem okolišu po stop- 

nji 20 "/o 
III. proizvodnem okolišu po stop- 

nji 12 % 
IV. proizvodnem okolišu po stop- 

nji 0 % 
— od gozdnega zemljišča od osnov, 

ki predstavljajo vrednost m3 po- 
sekanega lesa bruto mase po stop- 
nji 30 %. 

11. člen 
Trajno so oproščeni prispevka od 

kmetijstva dohodki zemljišč, ki so 
navedena v 53. členu Zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov v SRS. 

Prispevka od kmetijstva so opro- 
ščeni tudi lastniki zemljišč, kakor je 
določeno v 3. odstavku 62. člena Za- 
kona o prispevkih in davkih obča- 
nov v SRS. 4 . ' 

12. člen 
Začasno so oproščeni prispevka 

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

rabna, pa so z investicijami zave- 
zanca postala uporabna — za 10 
let; 

2. na katerih se zasadijo novi sadov- 
njaki: 
a) na katerih se zasadijo češplje, 

jablane, hruške ali drugo ple- 
menito sadje — za 8 let; 

b) na katerih se zasadijo orehi — 
za 10 let; 

3. ki se pogozdijo po navodilu in 
pod nadzorstvom pristojnih orga- 
nov: 
a) z nizkim gozdnim drevjem — 

za 10 let; 
b) z visokim gozdnim drevjem — 

za 20 let; 

13. člen 
Ce je bil donos na posamezni par- 

celi ali na več zemljiških parcelah 
kmetijskega zemljišča manjši zara- 
di elementarnih nezgod, rastlinskih 
bolezni in škodljivcev ali zaradi dru- 
gih izrednih dogodkov, ki jih zave- 
zanec ni moged preprečiti, se kata- 
strski dohodek od vsake take par- 
cele posebej najprej zmanjša za to- 
liko odstotkov, za kolikor se je na 
njej zmanjšal donos. 

Ce znaša celotno zmanjšanje ka- 
tastrskega dohodka po prvem od- 
stavku tega člena v primerjavi s ce- 
lotnim katastrskim dohodkom kme- 
tijskega zemljišča zavezanca več kot 
25 %, se zmanjša celotni katastrski 
dohodek za znesek, ki ustreza ugo- 
tovljenemu odstotku. Razlika med 
prej odmerjenim prispevkom od ka- 
tastrskega dohodka in zmanjšanim 
na tej podlagi se odpiše. 

Pri odmeri prispevka od kmetij- 
skih zemljišč se priznajo naslednje 
olajšave v obliki znižanja odmerje- 
nega prispevka: 
1. Zavezancem, katerim katastrski 

dohodek kmetijskih zemljišč ne 
presega 80.000 din letno na dru- 
žinskega člana in ki preživljajo 
poleg dela zmožnih članov še več 
kot dva mladoletna otroka ali od- 
rasle za delo nezmožne člane po 
10 %, od vsakega tretjega in na- 
daljnjega mladoletnega otroka in 
za vsakega odraslega za delo ne- 
zmožnega člana. 

2. Zavezancem, katerim katastrski 
dohodek kmetijskih zemljišč ne 
presega 120.000 din letno na dru- 
žinskega člana, pa nimajo za delo 
zmožnih članov po 20 % za vsa- 
kega za delo nezmožnega člana. 

3. Zavezancem, ki so imeli večje iz- 
datke zaradi zdravljenja zbolelih 
ali pogrebov umrlih družinskih 
članov od zneska prispevkov, ki 
bi se sorazmerno plačal od izdat- 
kov take vrste. 
Za večje izdatke se štejejo izdat- 

ki nad 10.000 din. 
Ce je v družim več zavezancev 

prispevkov, se pravica do olajšave 
po I. odstavku tega ćlena presoja 
po seštevku osnov, znesek olajšave 
pa po seštevku prispevkov te druži- 
ne. 

Za mladioletne otroke se štejejo 
šoloobvezni otroci, z njimi so ize- 
načeni tudi učenci v gospodarstvu, 
ter diijaki in študentje na rednem 
šolanju. Za odrasle dela nezmožne 
se štejejo tisti, ki jim je to svojstvo 
priznano z odločbo ali zdravniškim 
spričevalom javne zdravstvene služ- 
be, slepi, moški nad 60 let, ženske 
nad 55 let starosti in bolniki, ki so 
bili pretežni del leta nezmožni za 
delo. 

16. čJen 
Ce ima kdo od izkoriščanja zem- 

ljišča v druge nekmetijske namene 
(kopanje peska, gramoza, kamna, 
žganje apna, opeke in podobno), vi- 
šje dohodke od običajnih tako, da 
ima tako delo značaj posebne in 
stalno pridobitvene dejavnosti, mo- 
ra plačati prispevek od obrtnih de- 
javnosti. 

Višji dohodki od običajnih se 
smatrajo, ko presežejo 100.000 din v 
enem letu. 

IV. 
PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DO- 

HODKA OD SAMOSTOJNEGA 
OPRAVLJANJA OBRTNIH IN 

DRUGIH GOSPODARSKIH DE- 
JAVNOSTI 

17. člen 
Prisipevek iz osebnega dohodka 

od samostojnega opravljanja obrt- 
nih in drugih gospodarskih dejav- 
nosti, ki pripada občini, se odmerja: 
— po pavšalni letni osnovi; 
— v pavšalnem letnem znesku; 
— v odstotku od vsakega posc^ftez- 

nega kosmatega dohodka; 
— po dejanskem osebnem dohodku. 

18. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od obrtnih dejavnosti za zavezance, 
ki plačujejo prispevek po pavšalni 
letni osnovi, se plačuje po stopnji 
15 odstotkov. 

19. Men 
Prispevki v pavšalnem letnem 

znesku za posamezne dejavnosti se 
določijo v naslednji višini: 

din 
— predelovanje nekovin 20.000 
— predelovanje kovin 23.000 
— izdelovanje električnih 

aparatov in pribora 30.000 
— izdelovanje kemičnih iz- 

delkov 25.000 
— predelovanje lesa 20.000 
— predelovanje papirja 15.000 
— izdelovanje tekstilnih 

izdelkov 18.000 
— predelovanje usnja 18.000 
— predelovanje živil 20.000 
— izdelovanje in poprav- 

ljanje raznovrstnih izdel- 
kov 25.000 

— stavbna obrt 25.d00 
— obrtne storitve in druge 

storitve in to; 
— vozno ličarstvo in И- 

čarstvo drugih kovin- 
skih predmetov 30.000 

— vse ostale obrtne in 
druge storitve iz te 

dejavnosti 5.000 
— vse ostale obrti iz go- 

spodarskih dejavnosti, ki 
niso spredaj navedene 20.000 

15. člen 
Poleg olajšav iz prejšnjega člena 

se prizngjo kmetom-borcem NOV, ki 
se preživljajo izključno od kmetij- 
stva, še naslednje olajšave prispevka 
iz osebnega dohodka od dohodikov 
kmetijskih zemljišč, ki je dohodek 
občine: 
— kmetom borcem in aktivnim so- 

delavcem NOV, ki jim je prizna- 
na posebna delovna doba v dvoj- 
nem trajanju: 
od leta 1941 in 1942 do osvobo- 

ditve 80 % odmerjenega prispevka, 
od leta 1943 do osvoboditve 50 % 

odmerjenega prispevka, 
od leta 1944 do osvoboditve 20 % 

odmerjenega prispevka. 
Olajšavo prispevka po 1. odstav- 

ku tega člena uveljavlja zavezanec 
z vlogo, ki jo vloži pri upravnem 
organu, pristojnem za finance. Vlogi 
je treba priložiti odločbo pristojne- 
ga organa, iz katere bo razviden čas 
sodelovamja v NOV. 

20. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka v 

odstotku od kosmatega dohodka se 
plačuje po naslednjih stopnjah: 
1. Od dohodikov od prodaje srečk in 

vplačil pri športnih napervedih In 
pri lotu, ki jih organizira jugo- 
slovanska loterija, ter jih imajo 
osebe, ki niso z njo v delovnem 
razmerju 10 odstotkov. 

2. Od dohodkov zavarovalnih pover- 
jenikov, ki niso z zavarovalnico v 
delovnem razmerju 15 odstotkov. 

3. Od provlzacij zastopnikov usta- 
nov za varstvo malih avtorskih 
pravic, ki niso v delovnem raz- 
merju 15 odstotkov. 

4. Od dohodkov, ki jih imajo posa- 
mezniki od prepisovanja not za 
zvezo skladateljev Jugoslavije, če 
niso z njo v delovnem razmerju 
15 odstotkov. 

5. Od provizij poslovnih agentov in 
poverjenikov, ter uličnih proda- 
jalcev časopisov, knjig, revij ia 
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jSodobno, ter pđ! zb'jratija oglasov 
fn -naročil za take .publikacije, če 
■ni ustvarjeno delovno razmerje. 

6. Od dohodkov transportnih in 
obalskih delavcev in od dohodkov 
drugih oseb, ki naklaclvijo, razkla- 
dajo in prenašajo ob pretežni upo- 
rabi lastne telesne moči za gospo- 
darske, družbene in druge gospo- 
darske organizacije, državne or- 
gane in zavode, če ne plačujejo 
prispevka v pavšalnem znesku in 
da ni ustvarjeno delovno razmer- 
je 15 odstotkov. 

7. Od dohodkov delavcev, ki delajo 
doma za državne organe, delovne 
in druge organizacije, če ni- 
so t njimi v delovnem raz- 
merju. razen od dohodkov čip- 
kanc ' 15 odstotkov. 

8. Od dohodkov delavcev za izdelo- 
vanje čipk. ki delajo doma za dr- 
žavne organe, delovne in druge 
organizacije,, če niso z njimi v de- 
lovnem razmerju 10 odstotkov. 

9 Od dohodkov delavcev, ki jih 
imajo od priložnostnega opravlja- 
nja drugih storitev za državne or- 
gane In zavode, za gospodarske, 
7 užne in družbene organizaci- 

.■ al: za hiSe v družbeni upravi, 
če >e га opravljanje takšnih sto- 
ritev po predpisih o delovnih raz- 
mn-vl1" ne sklene delovno razmer- 
je п ^e se od takih dohodkov ne 
p^uieio prispevki po napovedi, 
пч-porMagi pavSalne osnove ali v 
pavšalnem znesku 15 odstotkov. 

10. Oi doh ilkov od prevozništva, 
knt postranske kmeti iske dejav- 
nost! in od tovorjenia lesa in 
drueega materiala z delovno ži- 
vino rrzen pr' 'oza mleka ter 
prevoda in pluženja snega 30 od- 
stotkov. 

11. Od dohodkov od prevozništva 
mleka 10 odstotkov. 

12. Od dohodkov ootuio^ih zabavišč 
in prirt ,'tov 10 odstotkov. 

21. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

>d .obrtnih dejavnosti za zavezance, 
ki,plačujejo prispevek po dejanskem 
osebnem dohodku, se plačuje po 
stopnji 20 odstotkov. 

22. člen 
Maksimalne stopnje amortizacije, 

po katerih se obračunava letna 
smortizacija, ki se odbije od bruto 
dohodkov, so sledeCe: 
— za zgradbe, katere neposredno 

s'ižijo gospodarski dejavnosti 3 
o-lt od vrednosti zgradbe; 

-- 7= prevozna sredstva 10 odst; 
- >-a strpje, katere prispevni zave- 

zanec uporablja pri svoji obrtni 
delavnosti 10 odst.; 

— zi orodje, katerega prispevni za- 
vezanec uporablja pri svoji obrt- 
ni dejavnosti 12 odst.; 

23 člen 
Letni kosmati osebni dohodek de- 

lavca ustrezne strokovne izobrazbe 
irte Javnosti, na podlagi katerega 
s1 pavšalna in dejanska osno- 
i-o ^n-iero orispevkov od obrtnih 
rr;n -nocf. znaša: 

din 
1. Prertelovanje nekovin 1,000.000 
2. Predelovanje kovin 

a) kovaštvo, podkov- 
sko kovaštvo in me- 
hanika 1,000.000 

b) vse ostale obrti iz 
te dejavnosti 1,200.000 

3. Izdelovanje električnih 
aparatov in pribora 1,400.000 

4. Izdelovanje kemičnih 
izdelkov 1,400.000 

5. Predelovanje lesa 1,200.000 
6. Predelovanje papirja 1,000.000 
7. Izdelovanje tekstilnih 

izdelkov 800.000 
8. Predelovanje usnja 800.000 

din 
9. Predelovanje gumija- 

stih izdelkov 1,000.000 
10. Izdelovanje živil 800,000 
11. Tiskarne in. knjigo- 

veznice 1,100.000 
12. Izdelovanje in poprav- 

ljanje raznovrainih 
. izdelkov ; 

a) filigranstvo in umet- 
no kovaštvo, zlatarstvo, 
graverstvo, pečataf- 
stvo; izdelovanje kovin- 
skih okrasnih predme- 
tov, izdelovanje in 
popravljanje nalivnih 
peres in patentnih 
svinčnikov 1,400.000 
b) vse ostale obrti 
iz te dejavnosti 1,000.000 

13. Stavbna obrt 1,200.000 
14. Obrtne osebne in 

druge storitve 
a) moško frizerstvo, 
žensko frizerstvo in 
vozno ličarstvo in 
ličarstvo drugih ko- 
vinskih predmetov 1,000,000 
b) vse ostale obrti iz 
te dejavnosti 800.000 

15. Vse ostale nenaštete 
dejavnosti 800,000 

24. člen 
Pri odmeri prispevkov od obrtne 

dejavnosti so zavezancem, katerim 
se odmerjajo prispevki po pavšalni 
letni osnovi ali po dejanskem oseb- 
nem dohodku, prizna poleg olajšav 
navedenih v 14. členu tega odloka 
še naslednje olajšave: 
— zavezancem prispevka iz osebne- 

ga dohodka od obrtne dejavnosti, 
ki so na novo pričeli z opravlja- 
njem obrtne dejavnosti, se za ti- 
sto leto, ko so pričeli z obrato- 
vanjem, ne predpiše prispevka iz 
osebnega dohodka. 

— zavezancem prispevka iz osebne- 
ga dohodka od obrtne dejavnosti, 
kateri sami opravljajo obrt brez 
tuje delovne sile, moškim starim 
nad 60 let in ženskam starim nad 
55 let se odpiSe 50 odstotkov od- 
merjenega prispevka. 

25. člen 
Poslovne knjige morajo voddtd za- 

vezanci prispevka od obrtnih in dru- 
gih gospodarskih dejavnosti, ki so v 
preiteklem letu presegli 15,000.000 din 
celotnega dohodka. 

V. 
PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DO- 

HODKA OD SAMOSTOJNEGA 
OPRAVLJANJA INTELEKTUAL- 

NIH STORITEV 

26. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

intelektualnih storitev se plačuje po 
stopnji 17,5 odst. od določenih ozi- 
roma ugotovljenih osnov. 

27. člen 
Zavezanci prispevka iz osebnega 

dohodka od intelektualnih storitev 
so dolžni voditi poslovne knjige, če 
njihovi osebni dohodki presegajo za 
1,000.000 din minimalno osnovo. 

28. člen 
Letni kosmati osebni dohodek 

ustreznega delavca ali uslužbenca, 
zaposlenega v delovni organizaciji 
ali pri državnem organu in na pod- 
lagi katerega se določa dejanska os- 
nova za odmero prispevkov od in- 
telektualnih storitev znaša; 
— za odvetnike 1,900.000 din 
— vsi ostali 1,140.000 din 

VI. 
PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DO- 

HODKA OD AVTORSKIH PRAVIC, 

PATENTOV IN TEHNIČNIH IZ- 
BOLJŠAV 

29. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

avtorskih pravic, patentov in tehnič- 
nih izboljšav' se plačuje po stopnji 
17,5 odstotka dd določenih osnov. 

30. člen; . 
V primeru, da nastane dvom, ali 

gre. za delo s področja uporabne 
umetnosti ali pa le za. obrtni izde- 
lek, odloča komisija, ki jo imenuje- 
ta svet za kulturo, prosveto in šol- 
stvo in svet za industrijo in obrt. 
Prispevek od avtorskih pravic se ne 
plačuje od dohodkov, ki so navedeni 
v 99. členu zakona o prispevkih in 
davkih občanov v SRS. 

VII. 
DAVEK NA DOHODKE OD STAVB 

32. člen i 
Stroški za vzdrževanje in uprav- 

< Ijanje stavb se določijo v višini 50 
odstotkov od ugotovljene stanarine, 
oz. najemne vrednosti stanovanja. 
Stopnja davka na dohodek od stavb 
znaša 50 odst. od ugotovljenih osnov. 

33. člen 
Davek od stavb se ne plačuje od 

stavb izven okoliša mesta Vrhnike, 
če se ne oddajajo v najem. 

34. člen 
Plačevanja davka od stavb so 

oproščeni lastniki stavb, ki so nave- 
dem v 110. členu zakona o prispev- 
kih in davkih občanov v SRS. 

VIII. 
DAVEK NA DOHODEK OD PRE- 
MOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH 

PRAVIC 

35. čleii 
Davek na dohodek od premože- 

nja in premoženjskih pravic se pla- 
čuje po stopnji 20 odstotkov. 

30. člen 
Dohodki od oddajanja opremlje- 

nih sob, ki se oddajajo proko turi- 
stičnih organizacij, so oproščeni dav- 
ka na dohodek od premoženja in 
premoženjskih pravic. 

IX. 
DAVEK NA KMETIJSKE PROIZ- 
VAJALNE PRIPRAVE IN SAMO- 

RODNO TRTO 

37, člen 
Občani, ki imajo določene velike 

mehanične priprave za kmetijsko in 
gozdarsko proizvodnjo, s katerimi 
opravljajo storitve za druge, plaču- 
jejo prispevek iz osebnega dohodka 
od obrtnih dejavnosti. 

Za lastno uporabo mehaničnih 
priprav za kmetijstvo in gozdarstvo 
se davek ne plačuje. 

X, 
DAVEK NA DOHODEK DOSEŽEN 

Z UPORABO DOPOLNILNEGA 
DELA DRUGIH • 

38, člen 
Občan, ki uporablja v svoji pri- 

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

Osnova za davek po prvem od- 
stavku tega člena ie dohodek, doser 
žen z uporabo dopolnilnega dela 
drugih, ki se določi v odstotku od 
tuji delovni sili izplačanega osebne- 
ga dohodka po posameznih vrstah 
obrtnih dejavnosti kakor sledi: 
— predelovanje nekovin, predelova- 

nje kovin in izdelovanje elektrik 
nih aparatov in pribora 40 odstot' 
kov. 

— izdelovanje kemičnih izdelkov-i11 

stavbna obrt 30 odstotkov. 
— predelovanje lesa, predelovanj' 

usnja, izdelovanje gumijastih -izi 
delkov, izdelovanje in popravlja 
nje raznih izdelkov 20 odstotkov« 

— izdelovanje tekstilnih izdelkoVi 
tiskarne in knjigoveznice tef 
Obrtne osebne in druge storitve 
15 odstotkov. 

— predelovanje papirja in izdelova' 
nje živil 10 odstotkov. 

— vse ostale ne navedene obrtne de- 
javnosti 20 odstotkov. 
Stopnja davka pa znaša: 
za 1 zaposlenega 20 %- 
za 2 zaposlena 25 c/o 
za 3 zaposlene 30 Te 
za 4 zaposlene 40 % 
za 5 zaposlenih 50 "/c 
od ugotovljenih osnov po drugC" 
odstavku tega člena. 

39. člen 
Zavezanci, ki plačujejo prispevek 

po pavšalni letni osnovi, plačuje]" 
davek na tujo delovno silo pavšalu® 
od vsakega zaposlenega po vrstaB 
dejavnosti in sicer: 

din 
— Predelovanje nekovin, 

predelovanje kovin in 
izdelovanje električnih 
aparatov in pribora 45,OO": 

— Izdelovanje kemičnih iz- ; 
delkov in stavbna obrt 40.00,' 

— Predelovanje lesa, pre- 
delovanje usnja, izdelo- 
vanje in popravljanje . 
raznih izdelkov SS.OO" 

— Izdelovanje tekstilnih iz- 
delkov. tiskarne in knji- 
goveznice ter obrtne . 
osebne in druge storitve 25.001' 

— Predelovanje papirja in . 
izdelovanje živil 20.OO1' 

— Vse ostale ne navedene . 
obrtne dejavnosti 25,00u 

40. člen 
Kmetje, ki zaposlujejo tujo 

lovno silo, so oproščeni plačevanP 
davka na dohodek z uporabo dopo1'! 
nilnega dela drugih. 

XI. 
DAVEK NA DOBITKE PRI IGRA^ 

NA SREČO 

41. člen 
Od dobitkov pri igrah na srečo ^ 

plačuje davek po stopnji 10 %. 

42. člen 
Davek na dobitke pri igrah V* 

srečo se ne plačuje od dobitkov. 
so navedeni v 3. členu Temeline®® 
zakrm o davku na dobitke od Ше 

na sirečo. 
XII, 

KONČNE DOLOČBE 

43. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi da? 

po objavi v »Glasniku«, uradnefl' 
vestniku okraja Liubliam upora® 
Ija pa se od 1 januarja 1965. 
Številka: 4/1-422-05/65, 
Datum: 26, februarja 1965, 

Predso-'nik 
skupščine občine Vrhni^ 

Franci Širok 1 r 

VSEBINA 
55 Odlok o prispevkih In davkih obćaP0. 

ter njihovih stopnlau. ki obrabil 
nava.1o in plaOul-'Ji na ibtuoij" 0 i 
Stnp LlubKana-^M^riid vi' 

56 Odlok o pi-isnevklh in ciavkin clifa'1" 
obćine Vrhnika 


