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OBČINSKE SKUPŠČINE 

obCina 

GROSUPLJE 

97 
Na podlagi 90. člena statuta ob- 

čine Grosuplje (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana št. 39/64) in 
66. člena temeljnega zakona o finan- 
ciranju družbeno-političnih skupno- 
sti (Uradni list SFRJ št. 31/64) ter 
na predlog upravnega odbora skla- 
da za varstvo otrok občine Grosup- 
lje, je Skupščina občine Grosuplje 
na seji dne 24. februarja 1965 sprt;- 
jela 

ODLOK 
o ukinitvi sklada za varstvo otrok 

občine Grosuplje 

1. člen 
Ukine se sklad za varstvo otrok 

občine Grosuplje. 

2. člen 
. Sredstva sklada se s stanjem na 

dan 31. 12. 1964 prenese na prora- 
čun občine Grosuplje. 

3. člen 
Obveznosti in pravice sklada za 

varstvo otrok občine Grosuplje se 
prenese na skupščino občine Grosup- 
lje. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uradnrm vest- 
niku okraja Ljubljana, 

Številka: 402-11/65-1/1 
Datum: 24. 2. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 402-24/65-1/1 
Datum: 24. 2. 1965 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

98 
Na podlagi 90. člena statuta obči- 

ne Grosuplje (Glasnik, uradni vest- 
nik okraja Ljubljana, št. 39 64) in 
66. člena temeljnega zakona o finan- 
ciranju đružbeno-političnih skupno- 
sti (Uradni list SFRJ št. 31/64) je 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
dne 24. februarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o ukinitvi sklada za pospeševanje 

kmetijstva občine Grosuplje 

1. člen 
Ukine se sklad za pospeševanje 

kmetijstva občine. 

2. člen 
Sredstva sklada se s stanjem na 

dan 31. 12. 1964 prenesejo na pro- 
račun občine Grosuplje. 

3. člen 
Obveznosti in pravice sklada za 

Pospeševanje kmetijstva se prenese- 
jo na skupščino občine Grosuplje. 

99 
Na podlagi 1. in 2. točke odredbe 

o spremembi odredbe o okvirni ta- 
rifi za osemenjevanje govedi (Urad- 
ni list SRS št. 23/63) ter 2. člena od- 
loka o plačevanju pavšalne skočni- 
ne in vzdrževalnine za plemenske 
bike (Glasnik OLG Ljubljana šte- 
vilka 4/58), izdaja Svet za kmetijstvo 
in gozdarstvo skupščine občine Gro- 
suplje po sklepu seje z dne 17. fe- 
bruarja 1965 

ODREDBO 
o določitvi pavšalne skočnine 

za leto 1965 

1. 
Za vsako kravo in telico, ki jo 

1. januarja 1965 dopolnila 12 mese- 
cev znaša pavšalna skočnina za leto 
1965 2000 dinarjev. 

2. 
Ta odredba velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana. 

Številka: 322-3/65-1/1 
Datum: 17. 2. 1965 

Predsednik sveta 
za kmetijstvo in gozdarstvo 

ing. Igor Maver, 1. r. 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1, r. 

OBCINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

100 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin (Ur. list SRS šte- 
vilka 11/63) je Skupščina občine 
Ljubljana-Siška na 24. skupni seji 
obeh zborov dne 26. februarja 1965 
sprejela 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v ob- 
činski zbor skupščine občine Ljub- 

ljana-Siška za 2. volilno enoto 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor skupščine občine 

Ljubljana-Siška za 2. volilno enoto, 
ki obsega del Ruske ulice, desna 
stran od vključno št, 2 do vključno 
št. 6, leva stran od vključno št, 9 do 
vključno št. 13, del Jesenkove ulice, 
desna stran od vključno št. 2 do 
vključno št. 10, del Medvedove uli- 
ce, leva stran od vključno št. 1 do 
vključno št. 11, desna stran od 
vključno št. 2 do vključno št. 8. 

Nadomestne volitve se razpiše- 
jo, ker je prenehal mandat odbor- 
niki Lojzeta DOLENCA, ki je bil 
izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve v občinski zbor skupšči- 

ne občine Ljubljana-Siška za 2. vo- 
lilno enoto bodo v nedeljo, 28. mar- 
ca 1965. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se po 

zakonu o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
od razpisa volitev, se štejejo od dne- 
va objave odloka v Glasniku, 
uradnem vestniku okraja Ljubljana. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi 

občinska volilna komisija občine 
Ljubljana-Siška. 

5. člen 
Odlok velja od dneva objave v 

Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana. 

Številka: 1/1-402-40/65 
Datum: 26. februarja 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, 1. r. 

101 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin (Ur. list LRS šte- 
vilka 11/63) je Skupščina občine 
Ljubljana-Siška na 24. skupni soji 
obeh zborov dne 26. februarja 1965 
sprejela 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v ob- 

činski zbor skupščine občine 
Ljubljana-Siška za 12. volilno enoto 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor skupščine občine 
Ljubljana-Siška za 12. volilno eno- 
to, ki obsega del Kebetove ceste, le- 
va stran od vključno št. 1 do vključ- 
no št. 9, Majde Vrhovnikove cesto 
v celoti, Cesnikovo ulico v celoti, 
del Celovške ceste, desna stran od 
vključno št. 112 do vključno št. 120, 
del Goriške ceste, leva stran od 
vključno št. 51 do vključno št. 57 in 
desna stran — čuvajnica. 

Nadomestne volitve se razpiše- 
jo ker je prenehal mandat odbor- 
nika Alojza RA.IERJA. ki je bil Iz- 
voljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve v občinski zbor skupšči- 

ne občine Ljubljana-Siška za 12. vo- 
lilno enoto bodo v nedeljo, 28. mar- 
ca 1965. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se po 

zakonu o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
od razpisa volitev, se štejejo od dne- 
va objave tega odloka v Glasni- 
ku, uradnem vestniku okraja Ljub- 
ljana. 

4. člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi 

občinska volilna komisija občine 
Ljubljana-Siška. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana. 

Številka: 1/1-013-1/65 
Datum: 26. februarja 1965 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

Miran Goslar, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIC-RUDNIK 

102 
Na podlagi 103. in 107. člena sta- 

tuta občine Ljubljana-Vlč-Rudnik 
ter 47. člona zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS številka 
36/64) je Skupščina občine Ljublja- 
na-Vič-Rudnik na seji občinskega 
zbora In zbora delovnih skupnosti 
dne 27. februarja 1965 sprejela 

ODLOK ■1 
o proračunu občine 

Ljubljana-Vlč-Rudnik za leto 1933 

1. člen 
Proračunski dohodki občine za 

leto 1965 znašajo skupno 2.881,488.000 
dinarjev. 

2. člen 
S proračunom občine so dohod- 

ki razporejeni v višini 2.791,488.000 
dinarjev. 

Nerazporejena tekoča proračun- 
ska rezerva znaša 90,000.000 dinar- 
jev. 

3. člen 
Od proračunskih sredstev, ki so 

razporejena v odstotku pripada: 
— 39,06 "U od L, 2. in 3. vrste do- 

hodkov občinskemu skladu za 
šolstvo 1.115,000.000 dinarjev, 

— 7,8 % pd 1„ 2. in 3. vrste dohod- 
kov finančnemu načrtu za finan- 
ciranje skupnih mestnih potreb 
mesta Ljubljana (11,5 % od 67,3 
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odstotkov vseh dohodkov) 223 mi- 
lijonov dinarjev. 

— 1 % od vseh dohodkov, razen 8. 
vrste — občinskemu rezervnemu 
skladu 28,645.000 dinarjev. 

4. člen 
Sredstva za skupno financiranje 

občinskega sodišča Ljubljana II., 
okrajnega tožilstva, pedagoške služ- 
be, spomeniškega varstva in zdrav- 
stvenega centra se odvajajo na ra- 
čune pristojnih organov, oziroma za- 
vodov v skladu s pogodbami, ki jih 
občina sklene s temi organi oziroma 
zavodi. 

5. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občinske skupščine sme začasno 

omejiti proračunske Izdatke na po- 
sameznih proračunskih postavkah, 
če ugotovi, da priliv občinskih do- 
hodkov ni v sorazmerju z dohodki, 
določenimi s proračunom. 

O morebitnih omejitvah mora 
svet za družbeni plan in finance po- 
ročati skupščini, da odloči o do- 
končni omejitvi. 

6. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

občine je pooblaščen, da razporeja 
sredstva tekoče proračunske rezer- 
ve za premalo predvidene izdatke po 
posameznih postavkah proračuna in 
dovoljuje izplačila za Izredne ne- 
predvidene izdatke. 

PREGLED 

7. člen 
Pregled dohodkov občinskega 

proračuna za leto 1965 in njihova 
razporeditev sta zajeta v bilanci 
proračuna in v posobnem delu pro- 
računa, . ki sta sestavni del tega od- 
loka. 

8. člen 
Ta odlok velja osmi dan po ob- 

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

Številka: 400-26/65 
Datum: 21. februarja 1965 

Predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

ing. Slavko Jakofčič, 1. r. 

dohodkov in razporeda dohodkov proračuna občine Ljubljana-Vič-Rudnik za leto 1965 

Vrsta 
dohodkov 

Dohodki Skupaj St. glav. 
namena 

Razpored dohodkov 

Prispevki 

Davki 

Takse 

2.193,084.000 

620,200.000 

42,000.000 

Dohod, po poseb. predpisih 3,500.000 

Dohodki organov in razni 
drugi dohodki 

Prenesena sredstva 

Skupaj 

5,772.000 

16,932.000 

2.881,488.000 

01 Dejavnost šol 
02 Kulturno prosvetna dejavnost 
03 Socialno skrbstvo 
04 Zdravstveno varstvo 
05 Komunalna dejavnost 
06 Delo državnih organov 
08 Financiranje Mestnega sveta 
11 Dejavnost krajevnih skupnosti 
12 Dejavnost družbeno političnih organizacij 

Negospodarske investicije 
13 Gospodarski posegi 
14 Vlaganje v rezervni sklad 
15 Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 
16 Gospodarske investicije 
17 Nerazporejeni dohodki 
18 

Skupaj 

Skupaj 

1.115,000.000 
44,300.000 

208,350.000 
81,900.000 

125,400.000 
388,880.000 
223,000.000 

30,000.000 
72,841.000 

286,645.700 
128,700.000 
28,645.000 

57,826.300 
90,000.000 

2.881,488.000 

103 POPRAVEK 
V primerjavi z izvirnikom se je odloka o uvedbi obveznosti plačeva- 

ugotovilo^ da so v odloku o uvedbi nja prispevkov in davkov občanov 
ter njihovih stopnjah 

V 9. členu se v V. vrednostnem 

obveznosti plačevanja prispevkov in 
davkov občanov ter njihovih stop- 
njah (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana št. 7-39/65 z dne 1. mar- razredu koloni »G listavci« doda di- 
ca 1965) pomotoma nastale prepisne narjev 200 tako, da se V. vrednostni 
napake, zato se daje 

Vrednostni 
razred 

V. 

razred praviloma glasi: 

Iglavci ABC 
dinarjev 

2.100 

Listavci AB 
dinarjev 

800 

Listavci C 
dinarjev 

200 

Za besedilom; 2. davek na do- 
hodke od premoženja in premoženj- 
skih pravic se vnese: »25. člen«. 

3. odstavek 30. člena se namesto 
besedila »ki se pogozdijo — za do- 
bo 10 let« praviloma glasi »ki se po- 
gozdijo — za dobo 20 let.« 

1. odstavek 38. člena se namesto 
»prispevni zavezanci od obrtnih de- 
javnosti, ki se jim odmerja prispe- 
vek po dejanskem osebnem dohod- 
ku, če so v preteklem letu dosegli 
celotni dohodek 20.000 dinarjev« 
praviloma glasi: 

»Prispevni zavezanci od obrtnih 
dejavnosti, ki se jim odmerja pri- 
spevek po dejanskem osebnem do- 
hodku, če so v preteklem letu do- 
segli dohodek 20,000.000 dinarjev;«. 

Številka: 420-27/65 
Datum: 8. marca 1965 

Iz skupščinske pisarne 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 

OBČINA 

LOGATEC 

104 

litičnih skupnosti (Ur. list SFRJ št. 
31/64) in 47. člena zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Ur. list SRS števil- 
ka 36/64) je Skupščina občine Loga- 
tec na seji občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti dne 26. fe- 
bruarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o proračunu občine Logatec 

za leto 1965 

I. SPLOSNl DEL 

1. člen 
Proračunski dohodki za leto 1965 

znašajo skupaj 470,200.000 dinarjev. 

2. člen 
Z občinskim proračunom so do- 

hodki razporejeni v višini 463 mili- 
jonov 729.000 dinarjev. 

Nerazporejeni dohodki za tekočo 
proračunsko rezervo znašajo 6 mili- 
jonov 471.000 dinarjev. 

3. člen 
Od skupnih proračunskih dohod- 

kov iz 1. člena tega odloka pripada 
1 % rezervnemu skladu občine Lo- 
gatec. 

PREGLED 

4. člen 
Sredstva, ki so v določenih zne- 

skih razporejena za skupno financi- 
ranje inšpekcijskih služb in občin- 
skega sodišča; se odvajajo v prora- 
čunu-.občine Vrhnika na podi' 
sklenjenih pogodb med občinama. 

5. člen 
Sredstva, ki so v določenih zne- 

skih razporejena za skupno financi- 
ranje spomeniškega varstva, zdrav- 
stvenega centra, katastrske službe, 
javnega tožilstva in javnega pravo- 
branilstva, se odvajajo na račune 
pristojnih zavodov in ustanov na 
podlagi sklenjenih pogodb. 

6. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Logatec je poobla- 
ščen, da razporeja sredstva prora- 
čunske rezerve za premalo predvi- 
dene izdatke po posameznih postav- 
kah proračuna in da dovoljuje iz- 
plačila za izredne nepredvidene iz- 
datke iz proračunske rezerve proti 
naknadnemu poročanju skupščini 
občine Logatec. 

7. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Logatec je poobla- 
ščen, da odloča o uporabi sredstev 
rezervnega sklada v namene iz 2. 
točke prvega odstavka 96. člena za- 
kona o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 
list SRS št. 36/64). 

8. člen 
Svet za družbeni plan in finance 

skupščine občine Logatec je poobla- 
ščen, da odloča o kratkoročni zadol- 
žitvi skupščine občine LoRatec do vi- 
šine 20,000.000 dinarjev, če med le- 
tom neenakomerno pritekajo do- 
hodki. 

9. člen 
Pregled dohodkov proračuna ob- 

čine za leto 1965 in njihova razpo- 
reditev sta zajeta v bilanci prora- 
čuna za leto 1965, ki je sestavni del 
splošnega dela proračuna. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Številka: 010-8/65 
Datum: 26. februarja 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

Vrsta 
dohodka 

dohodkov in razpored dohodkov občine Logatec za leto 1965 
Dohodki Skupaj St. glav. Razpored dohodkov 

Prispevki 
Davki 

Takse 

Doh. org. in razni drugi 
Dopolnilna sredstva 

doh. 

293.500 
105.000 

4.200 

2.500 
65.000 

Skupaj 

namena 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

470.200 

Dejavnost šol 
Kulturna prosvetna dejavnost 
Socialno skrbstvo 
Zdravstveno varstvo 
Komunalna dejavnost 
Delo državnih organov 
Dejavnost krajevnih skupnosti 
Dejavnost družbeno-političnih skupnosti 
Negospodarske investicije 
Gospodarski posegi 
Vlaganje v rezervni sklad 
Proračunske obveznosti iz prejšnjih let 
Gospodarske investicije 
Nerazporejeni dohodki 
Skupaj 

Skupaj 

179.250 
7.420 

27.000 
19.750 

400 
101.712 

16.667 
20.629 
50.820 
28.170 
4.702 
4.709 
2.50» 
6.471 

470.200 

105 
Na podlagi 100. člena statuta ob- Na podlagi 100. člena statuta ob- 

čine Logatec, 45. člena temeljnega čine Logatec, 8., 13. in 19. člena te- 
zakona o financiranju družbeno-po- meljnega zakona o prispevkih in 

davkih občanov (Ur, 1. SFRJ števil- 
ka 32/64, 37/64), 13., 19., 27., 43., 48., 
49., 65., 74., 76, 77., 81., 87, 95, 100, 
108, 113, 130. in 132. člena republi- 
škega zakona o prispevkih in davkih 

(Ur. 1. SRS št. 37/64), 4. in 9. člena 
temeljnega zakona o davku na do- 
hodke od iger na srečo (Ur. 1. SFRJ 
št. 52/64) je Skupščina občine Loga- 
tec na seji občinskega zbora in z bo- 



glasnik 
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ra delovnih skupnosti đne 26. febru- 
arja 1965 sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov 

občine Logatec 

1. člen 
Prispevki in davki se v občini 

Logatec 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 
•n tega odloka. 

2. člen 
Stopnje prispevkov in davkov, ki 

pripadajo občini, se določijo s tem 
odlokom. 

3. člen 
Prispevek iz osebnega (^iliftdka 

iz delovnega razmerja, ki predstav- 
lja dohodek občini, se pobira v vi- 
šini 6,8 % od osnov, določenih s 
predpisi. 

4. člen 
Za kategorije dohodkov, od kate- 

rih se plačuje prispevek iz delov- 
nega razmerja na podlagi pavšal- 
nih osnov, se določijo naslednje me- 
sečne bruto pavšalne osnove: 

- izdelovanje in popravljanje raznovrstnih izdelkov 
- stavbna obrt 
- obrtne osebne in druge storitve in to: 
vozno ličarstvo in ličarstvo drugih kovinskih predmetov 
pranje- perila in likanje perila in obleke 
v«e« ostoi«--Dbrti i& te dejavnosti 
vse ostale obrti iz prej navedenih dejavnosti 

25.000 din 
30.000 din 

30.000 din 
5.000 din 

10.000 din 
20.000 din 

L za odvetniške pripravnike 
2. za gospodinjske pom. zaposlene v zasebnih gospodinjstvih 
3- za hišnike, zaposlene v stanovanjskih hišah 
4. za osebe, zaposlene pri krajevnih skupnostih 

za lovce in ribiče, zaposlene pri lovskih oziroma 
ribiških podjetjih, zadrugah in zavodih 

6. za zaposlene v domovih planinskih društev 

40.000 din 
15.000 din 
20,000 din 
20.000 din 

20.000 din 
20.000 din 

5. člen 
Celotno območje občine Logatec 

se uvrsti v IV. proizvodni okoliš. 

6. člen 
Osnova prispevka od kmetijstva, 

ki odpade na osebni dohodek od 
Sozda, je vrednost posekanega lesa 
(bruto mase), ki se določi od kubič^ 
'tega metra posekanega lesa, glede na vrsto lesa in lego gozdov ter ob 

upoštevanju stroškov za posek in 
spravilo lesa ter za obnovo in vzdr- 
ževanje gozdov, po vrednostnih raz- 
redih. 

Za določanje vrednostnih razre- 
dov in odmere prispevkov se upo- 
rabljajo isti predpisi kot za prispe- 
vek v gozdni sklad. 

Osnova po vrednostnih razredih 
in vrsti lesa se določi za: 

za iglavce 
za listavce 
za drva vseh vrst 

I. 
6.000 
3.000 
1.000 

Vrednostni razred 
II. III. IV. V. VI. 

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 
2.500 2.200 2.000 1.900 1.500 

Prispevek iz osebnega dohodka 
ЗД gozdov se plačuje po stopnji 
27 %. 

7. člen 
Ce ima kdo od izkoriščanja zem- 

ljišča v druge nekmetijske namene 
(kopanje peska, gramoza, kamna, 
zganja opeke, apna in podobno) viš- 
ie dohodke od običajnih, tako da lttta tako delo značaj posebne in 
stalne pridobitne dejavnosti, mora 
Mačati prispevek od obrtne dejavno- 
sti, kadar taki dohodki presegajo 
100.000 dinarjev letno na gospodar- 
stvo. 

8. člen 
Prispevek Iz osebnega dohodka 
samostojnih obrtnih in drugih 

gospodarskih dejavnosti, ki pripa- 
da občini, se odmerja: 

a) za samostojne obrti in druge 
^•spodarske dejavnosti, vključno 
Gostinstvo, ki plačuje prispevke od 
Pavšalnih letnih osnov, po stopnji 
15%; 

b) za samostojne obrti in druge 
?ospodarske dejavnosti, ki plačuje- 
1° prispevke od osnov, ugotovljenih 
l10 dejanskem osebnem dohodku po 
stopnji 17,5 %. 

le, 

9. člen 
Maksimalne stopnje amortizaci- 
po katerih se obračunava amorti- 

1. za zgradbe, katere neposred- 
no služijo gospodarski dejavnosti 3 
odstotke od vrednosti zgradbe; 

2. za prevozna sredstva 10%; 
3. za stroje, katere prispevni za- 

vezanec uporablja pri svoji obrtni 
dejavnosti 10%; 

4. za orodje, katerega prispevni 
zavezanec uporablja pri svoji obrt- 
ni dejavnosti 12 %. 

10. člen 
Prispevek od pavšalnih osnov 

plačujejo tudi proizvodne obrti, ki 
delajo brez tuje delovne sile in ne 
dosegajo več kot 3,000.000 dinarjev 
skupnega enoletnega zneska plačil, 
prejetih za prodano blago in oprav- 
ljene storitve in to od naslednjih 
obrtnih dejavnosti: 

— izdelovanje keramičnih okras- 
nih predmetov, predelovanje lesa, 
predelovanje papirja, tkalstvo in 
pletiljstvo, izdelovanje perila, izde- 
lovanje steznikov in pasov, prede- 
lovanje u.?nja, izdelovanje živil, 
knjigovezništvo in kartonaža, šče- 
tarstvo, izdelovanje ortopedskih pri- 
pomočkov, cvetličarstvo in izdelova- 
nje umetnega cvetja, izdelovanje 
metel in ščetk iz sirka in žice, kam- 
noseštvo in izdelovanje umetnega 
kamna in predmetov iz umetnega in 
naravnega kamna, izdelovanje rolet. 

11. člen 
Prispevki v pavšalnem letnem 

12. člen 

—••• v. ' ^ w v џа vOdiiicriii iCVUCili 
racija, ki se odbije od bruto dohod- znesku za posamezne dejavnosti se 

Letni kosmati osebni dohodek 
kvalificiranega oziroma visoko kva- 
lificiranega delavca, na podlagi ka- 
terega se določa pavšalna in dejan- 

Stroka 

ska osnova za odmero prispevkov 
od obrtne dejavnosti, znaša po po- 
sameznih obrtih: 

к(у 'v. so naslednje: določijo v naslednji višini: 

Predelovanje nekovin 
predelovanje kovin 
izdelovanje električnih aparatov in pribora 
izdelovanje kemičnih izdelkov 
Predelovanje lesa 
Predelovanje papirja 
izdelovanje tekstilnih izdelkov 
Predelovanje usnja 
izdelovanje živil 

20.000 din 
23.000 din 
30.000 din 
25.000 din 
20.000 din 
15.000 din 
18.000 din 
18.000 din 
20.000 din 

1. Predelovanje nekovin: 
— cementninarstvo 
— vse ostale obrti iz te stroke 

2. Predelovanje kovin: 
— kovaštvo 
— galvanizerstvo 
— ključavničarstvo 
— avtomehanika 
— izdelovanje drobnih kovinskih predmetov 
— vse ostale obrti iz te stroke 

3. Izdelovanje električnih aparatov in pribora: 
— elektroinštalaterstvo 
— elektromehanika za radijske in televizijske 

sprejemnike, gospodinjske stroje in aparate, 
za previjanje motorjev, popravljanje in vzdr- 
ževanje električnih strojev 

— elektromehanika za hladilne naprave 
— vse ostale obrti iz te stroke 

4. Predelovanje lesa: 
— izdelovanje oglja 
— kolarstvo in izdelovanje lesenih karoserij 

ter sodarstvo in izdelovanje kadi 
— mizarstvo 
— tapetništvo in dekoraterstvo 
— vse ostale obrti iz te stroke 

5. Izdelovanje tekstilnih izdelkov: 
— krojaštvo in šiviljstvo 
— vse ostale obrti iz te stroke 

6. Predelava usnja: 
— čevljarstvo 
— jermenarstvo in sedlarstvo 
— vse ostale obrti iz te stroke 

. Izdelovanje gumijastih izdelkov: 
— vse vrste iz te stroke 

8. Izdelovanje živil: 
— slaščičarstvo 
— pekarstvo 
— vse ostale obrti iz te stroke 

Visoko kval. 
delavec 

9. Izdelovanje in popravljanje raznovrstnih izdelkov: 

1,030.000 
763.000 

572.000 
858.000 
763.000 
954.000 
954.000 
763.000 

954.000 

858.000 
725.000 
667.000 

763.000 

667.000 
725.000 
667.000 
610.000 

610.000 
447.000 

572.000 
610.000 
610.000 

667.000 

534.000 
667.000 
477.000 

— vse obrti iz te stroke 
10. Stavbna obrt: 

— zidarstvo in fasaderstvo 
— soboslikarstvo in pleskarstvo 

534.000 

763.000 
725.000 

izdelovanje in polaganje podov iz umet. zmesi 667.000 
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— tesarstvo 
— vse ostale obrti iz te stroke 
Obrtne in druge storitve: 
— moško in žensko frizerstvo 
— fotografiranje 
— dimnikarstvo 
— črkoslikarstvo 
— žaganje drv 
— vse druge obrti iz te stroke 

12. Gostilničarji 
13. Avtoprevozniki 

13. člen 
Letni kosmati osebni dohodek, 

na podlagi katerega se določa de- 
janska osnova za odmero prispev- 
kov od intelektualnih storitev zna- 
ša 

667.000 
610.000 

667.000 
610.000 
725.000 
667.000 
667.000 
572.000 
858.000 
858.000 

Kvalificiran 
delavec 

858.000 
572.000 

477.000 
763.000 
686.000 
858.000 
763.000 
667.000 

763.000 

725.000 
667.000 
524.000 

667.000 

524.000 
667,000 
610.000 
572.000 

447.000 
438.000 

534.000 
572.000 
1553.000 

610.000 

477.000 
610.000 
438.000 

477.000 

667.000 
648.000 
610.000 
572.000 
534.000 

629.000 
572.000 
667.000 
610.000 
648.000 
534.000 
763.000 
763.000 

odvetnikov 
vsi ostali 

1,900.000.- 
1.140.000.- 

14. člen 
Prispevek v odstotku od kosma- 

tega dohodka se plačuje od nasled- 
njih dohodkov po stopnjah: 
15 % 

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 delovnem razmerju; 

3. od provizij zastopnikov usta- 
nov za varstvo malih avtorskih pra- 
vic, ki niso z njo v delovnem raz- 
merju; 

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 ulič- 
ni prodajalci časopisov za časopisna 
podjetja, časopisne zavode ali časo- 
pisne agencije, če se ukvarjajo edi- 
nole s prodajo časopisov in niso z 
navedenim podjetjem, zavodom ali 
agencijo v delovnem razmerju; 

6. od dohodkov transportnih in 
obalskih delavcev in od dohodkov 
drugih oseb, ki nakladajo, razklada- 
jo in prenašajo ob pretežni uporabi 
lastne telesne moči za gospodarske^ 
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družbene in druge organizacije, dr- 
žavne organe in zavode, če niso z 
njim v delovnem razmerju in če ne 
plačujejo prispevka v pavšalnem 
znesku; 

7. od dohodkov delavcev, ki jih 
imajo od priložnostnega opravljanja 
drugih storitev za državne organe 
in zavode, za samostojne zavode, za 
gospodarske, zadružne in družbene 
organizacije ali za hiše v družbeni 
upravi, če se za opravljanje takšnih 
storitev po predpisih o delovnih raz- 
merjih ne sklene delovno razmerje 
in če se od takih dohodkov ne pla- 
čujejo prispevki po napovedi, na 
podlagi pavšalne osnove ali v pav- 
šalnem znesku; 

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

9. od provizij, ki jih dobijo po- 
slovni agenti in poverjeniki založ- 
niških 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 nabiranja oglasov z 
objavo v knjigah, revijah in drugih 
publikacijah založniških podjetij. 

20 c/c — od dohodkov delavcev, ki 
delajo doma za gospodarske, zadruž- 
ne, družbene in druge organizacije, 
državne organe in zavode, če niso 
z njimi v delovnem razmerju, razen 
od dohodkov čipkaric in dohodkov 
izdelovalcev suhe robe. 

15 % — od dohodkov delavcev za 
Izdelovanje čipk, ki delajo doma za 
gospodarske, zadružne, družbene in 
druge organizacije, državne organe 
In zavode, če niso z njimi v delov- 
nem razmerju. 

5 % — od dohodkov delavcev za 
Izdelovanje suhe robe, ki delajo do- 
ma za gospodarske, zadružne, druž- 
bene in druge organizacije, državne 
organe In zavode, če niso z njimi v 
delovnem razmerju. 

30 % — od dohodkov ođ prevoz- 
ništva kot postranske kmetijske de- 
javnosti, razen od prevoza mleka in 
pluženja ter odvoza snega. 

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

20 % — od tovorjenja lesa in dru- 
gega materiala z delovno živino. 

15. člen 
Poslovne knjige morajo voditi 

zavezanci prispevka od obrtne in 
druge gospodarske dejavnosti, kate- 
rih promet presega letno 15 milijo- 
nov dinarjev. 

IG. člen 
Pri odmeri prispevka od obrtne 

dejavnosti se priznajo naslednje 
olajšave: 

a) zavezancem prispevka od obrt- 
ne dejavnosti, kateri so na novo pri- 
čeli z opravljanjem obrtne dejavno- 
sti 50 % odmerjenega prispevka od 
prve izvršene odmere, ki pripada 
občini; 

b) zavezancem prispevka od obrt- 
ne dejavnosti, ki sami opravljajo 
obrt brez tuje delovne sile, moškim, 
starim nad 60 let, in ženskam, starim 
nad 55 let, 50 % odmerjenega pri- 
spevka, ki pripada občini. 

. 17. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

intelektualnih storitev, ki pripada 
občini, znaša 17,5 % od določenih oz. 
od ugotovljenih osnov. 

18. člen 
Zavezanci, ki plačujejo prispe- 

vek iz osebnega dohodka od inte- 
lektualnih storitev, morajo voditi 
knjigo dohodkov in izdatkov! če nji- 
hov osebni dohodek presega 2 mili- 
jona dinarjev letno. 

19. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od avtorskih pravic, patentov in te li- 
ričnih izpopolnitev, ki pripada ob- 
flni, se plačuje po stopnji 17,5 % od 
določenih osnov. 

20. člen 
Ce nastane dvom, ali gre za de- 

lo s področja uporabne umetnosti 
ali pa le za obrtni izdelek, odločita 
svet za prosveto in kulturo in svet 
za gospodarstvo občinske skupščine. 

21. člen 
Davek na dohodek od stavb pla- 

čujejo lastniki oziroma uživalci 
stavb vasi: Dol. Logatec, Cevica, 
Brod, Blekova vas. Gor. Logatec, 
Gorenja vas, Kalce, Martinj hrib, 
Ziri, Stara vas, Dobračeva in Nova 
vas. 

22. člen 
Stroški za upravljanje in vzdrže- 

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

23. člen 
Davek na dohodke od stavb zna- 

ša 30 % od ugotovljenih osnov. 

24. člen 
Davek na dohodke od premože- 

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

25. člen 
Dohodki od oddajanja opremlje- 

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

26. člen 
Občan, ki uporablja v svoji pri- 

dobitni dejavnosti tudi dopolnilno 
delo drugih, mora plačevati davek 
na dohodke, dosežene z uporabo do- 
polnilnega dela drugih. 

Osnova za davek po prvem od- 
stavku tega člena je dohodek, dose- 
žen z uporabo dopolnilnega dela 
drugih in se določi v odstotku ob 
tuji delovni sili izplačanega oseb- 
nega dohodka po posameznih vrstah 
obrtnih dejavnosti in sicer; 
— predelovanje nekovin, predelova- 

nje kovin in izdelovanje električ- 
nih aparatov in pribora 40 % 

— izdelovanje kemičnih Izdelkov, 
lesna galanterija in stavbna 
obrt 30 c/o 

— predelovanje lesa, razen lesne ga- 
lanterije, predelovanje usnja, iz- 
delovanje gumijevih izdelkov, iz- 
delovanje in popravljanje raznih 
izdelkov 20 % 

— izdelovanje tekstilnih izdelkov, 
tiskarne in knjigoveznice ter 
obrtne osebne in druge storitve 
15 % 

— predelovanje papirja in izdelova- 
nje živil 10 % 

— vse ostale prej ne navedene pri- 
dobitne dejavnosti 20 % 

— kmetje 10 % 

27. člen 
Zavezanci davka na tujo delov- 

no silo, ki plačujejo prispevek od 
opravljanja pridobitne dejavnosti 
po dejanskem osebnem dohodku, 
plačujejo davek od dohodka, dose- 
ženega z uporabo dopolnilnega de- 
la drugih, od davčne osnove, ugo- 
tovljene po 30. členu po naslednjih 
stopnjah: 

za 1 delavca 20 % 
za 2 delavca 30 % 
za 3 delavce 40 % " 
za 4 delavce 50 % 
ža 5 delavčev 66 % 

Zavezanci, ki plačujejo prispe- 
vek po pavšalni letni osnovi, pa pla- 
čujejo davek na tujo delovno silo 
pavšalno dd vsakega zaposlenega 
delavca po vrstah dejavnosti in si- 
cer: 
— izdelovanje tekstilnih izdelkov, 

izdelovanje živil, tiskarne in 
knjigoveznice, obrtne osebne in 
druge storitve 10.000 din 

— predelovanje nekovin, predelova- 
nje usnja, izdelovanje gumijastih 
izdelkov, izdelovanje in poprav- 
ljanje raznovrstnih izdelkov 15 ti- 
soč dinarjev 

— predelovanje papirja in stavbna 
obrt 20.000 din 

— predelovanje lesa 25.000 din 
— izdelovanje kemičnih izdelkov 

35.000 din 
— predelovanje kovin, izdelovanje 

in popravljanje električnih apa- 
ratov in pribora 30,000 din 

— vse ostale prej navedene prido- 
bitne dejavnosti 20.000 d^n 

28. člen 
Poleg oprostitve davka na tujo 

delovno silo, ki so naštete v 134. čle- 
nu republiškega zakona o prispev- 
kih in davkih občanov, se oproščajo 
kmetje za toliko zaposlenih delav- 
cev, kolikor imajo za delo nezmož- 
nih odraslih družinskih članov, ali 
družinskih članov pri vojakih. 

29. člen 
Od dobitkov pri igrah na srečo 

se plačuje davek po stopnji 10 %. 

30. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 1. 
januarja 1965. 

Številka: 010-4/65 
Datum: 26. februarja 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 
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POPRAVEK 
odloka o obračunavanju in plačeva- 
nju obresti od poslovnega sklada 
komunalnih gospodarskih organiza- 
cij in gospodarskih organizacij sto- 
ritvene obrti za leto 1965 na območju 

občine Logatec 

V odloku o obračunavanju in 
plačevanju obresti od poslovnega 
sklada komunalnih gospodarskih or- 
ganizacij in gospodarskih organiza- 
cij storitvene obrti za leto 1965 na 
območju občine Logatec, objavlje- 
nem v »Glasniku'", uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana št. 9, z dne 9. 
marca 1965, je v objavi izpadlo be- 
sedilo v 1. členu drugega odstavka, 
kjer so naznačene tri gospodarske 
organizacije storitvene obrti: 

•■•Obrtno podjetje ■»Konfekcija«, 
Gor. Logatec-«. 

Tako se drugi odstavek cit. člena 
pravilno glasi; 

Gospodarske organizacije storit- 
vene obrti: 
— Mizarsko podjetje Ziri 
— Obrtni center Ziri 
— Obrtno podjetje »■Kladivar«, Ziri 
— Obrtno podjetje »Konfekcija«, 

Gor. Logatec 

Številka: 010-9/65 
Datum: 10. marca 1965 

Iz skupščinske pisarne 
skupščine občine Logatec 

GLASMS 

Skupščina 

komunalne 

skupnosti 

socialnega 

zavarovanja 

delavcev občine 

Ljubljana— 

Center 
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Na podlagi 21. člena zakona 0 

organizaciji in financiranju social' 
nega zavarovanja (Urad. list FLHJi 
št. 22/62) in 1. člena zakona o za- 
časnem podaljšanju veljavnosti ste 
pen j prispevkov za socialno zavaro- 
vanje, določenih za leto 1964 (Urad- 
ni Ust SFRJ, št. 4/C5) je sprejela 
Skupščina komunalne skupnosti so- 
cialnega zavarovanja delavcev obči- 
ne Ljubljana-Center na XI. zaseda- 
nju dne 24. februarja 1965 

SKLEP 
o določitvi začasne stopnje osnov- 

nega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje 

1. 
Za izvajanje zdravstvenega zava- 

rovanja na območju komunalo® 
skupnosti socialnega zavarovanja s® 
določi osnovni prispevek v začasrt' 
višini 8 % od osnov, ki so predp5' 
sane za obračunavanje prispevkom 
za zdravstveno zavarovanje. 

2. 
Ta sklep prične veljati osmi da® 

po dnevu objave v -Glasniku*' 
uradnem vestniku okraja Ljubljani 

Številka: 420-48/65 
Datum: 24. februarja 1965 

Predsednik skupščine 
Aleksander Senčar, 1. ^ 

VSEBINA 
97 Odlok o ukinitvi sklada za varsttffl 

otrok občine Grosuplje 
98 Odlok o ukinitvi sklada za po spe W 

vanje kmetijstva občine Grosuplje 
99 Odredba o doloCUvl pavSulne skočn'" 

ne za leto 1965 občine Grosuplje 
100 Odlok o razpisu nadomestnih voll111^ 

v občinski zbor za 2. volilno enot0 

skupSčine občine LJ.-SiSka 
101 Odlok o razpisu nadomestnih vollt®^ 

v občinski zbor za 12 volilno en"1" 
skupSčine občine LJ.-SlSka 

102 Odlok o proračunu za 1. 1965 obfitn6 

l.j.-Vlč-Rudnlk 
103 Popravek odloka o uvedbi obveznos") 

plačevanja prispevkov In davkov "^1 
čanov ter nllhovlh stopnjah obč"1 

LJ.-VlC-Rudnlk 
104 Odlok o prispevkih In davkih ot>t*' 

nov občine Logatec 
105 Odlok o proračunu za 1. 1965 ob4i4e 

Logatec , 
106 Popravek- odloka o obračunavanju У) 

plačevanju obresti od poslovnega sKl» 
da komunalnih gospodarskih orgaJjL 
zaclj In gospodarskih organizacij 
rltvene obrti za 1. 1965 občine Loga' 

107 Sklop o določitvi začasne stopo^ 
osnovnega prispevka za zdravstve1' 
zavarovanje skupSčine komun0'!-. 
skupnosti socialnega zavarovanja 0 

lavcev občine Ljubljana-Center. 


