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MESTNI SVET 

23. 
Na podlagi 12. člena zakona o 

Oiestih, ki so razdeljena na občine 
(Ur. Ust SRS, St. 11/64) ter 33. člena 
statuta mesta Ljubljane (Glasnik, št. 
*8/64) Je Mestni svet na svoji seji, 
"ne 16. marca 1965 sprejel 

ODLOK 
• razpisu volitev članov Mestnega 

sveta LJubljane 

1. člen 
z Razpišejo se volitve članov Mest- 

nega sveta, ki jim poteče mandatna 
eoba leta 1965. 

2. člen 
Občinske skupščine mesta Ljub- 

ljane bodo v nedeljo, dne 4. aprila 
1965 izvolile za dobo 4 let naslednje 
•levilo članov Mestnega sveta: 

Ljubljana-Bežigrad 7 članov 
Ljubljana-Center 5 članov 
Ljubljana-Moste-Polje 6 članov 
Ljubljana-Vič-Rudnik 6 članov 
Ljubljana-Siška 5 članov 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

У Glasniku, uradnem vestniku okra- 
W Ljubljana. 

Stev.: 010-013/65. 
Datum: 17. marca 1965. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljane; 

inž. Marjan Tepina, 1. r. 

24. 
Na podlagi 103. člena zakona o fi- 

nanciranju družbeno-političnih skup- 
nosti (Ur. list SFRJ, št. 31/64), 15. čl. 
zakona o mestih, ki so razdeljena na 
občine (Ur. list SRS, št. ll/64) in 28. 
člena statuta mesta Ljubljane, je 
Mesthi svet na svoji 17. seji, dne 16. 
marca 1965 sprejel 

ODLOK 
o združevanju sredstev ljubljanskih 
občin za financiranje vestnega fi- 

nančnega načrta za leto 1965 

1. člen 
V soglasju s skupščinami ljubljan- 

skih občin bodo le-te za financiranje 
družbenih potreb in nalog v letu 
1965, ki imajo skupen pomen za me- 
sto, združevale 11,5% svojih prora- 
čunskih dohodkov, ustvarjenih na 
območju mesta. • 

2. člen 

Združena sredstva so dohodek 
mestnega finančnega načrta, kijma 
1.831,085.000 dinarjev dohodkov in 
1.831,085.000 dinarjev izdatkov. 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MESTA LJUBLJANE ZA 
(Vse Partija \Besedilo Realizacija 

3. člen 

Izdatki mestnega finančnega na- 
črta, ki je sestavni del tega odloka 
Obsegajo: 

I. Upravni izdatki 86,800.000 
II. Urbanizem 65,000.000 

III. Komunalno gospodarstvo 143,600.000 
IV. Kultura in prosveta 488,175.000 

IV-a. Proslava 20-letnice osvoboditve 55,000.000 
V. Turizem 10,000.000 

VI. Telesna kultura 118,300.000 
VII. Preskrba 54,800.000 

VIII. Obveznosti in anuitete 356,929.000 
IX. Negospodarske investicije 452,481.000 

Skupaj 1.831,085.000 

4. člen 
O končni namembnosti izdatkov, 
jih finančni načrt mesta ne raz- 

poreja" do podrobnosti, sklepajo pri- 
Btojnl odbori mestnega sveta, o na- 
membnosti rezerv pa odbor za fi- 
Ilančna vprašanja. 

Isto velja za pogodbene obvez- 
nosti, ki bremenijo sredstva finanč- 
nega načrta. 

5. člen 
S sredstvi, namenjenimi za nego- 

J&odarske Investicije, ki se v višini 
52,481.000 dinarjev odvajajo v mest- 

sklad za komunalno izgradnjo, 
Pravlja upravni odbor sklada v 

'slu sklepov mestnega sveta. 
. Upravni odbor sklada je dolžan 

Porabo teh sredstev izkazati v fi- 

nančnem načrtu in zaključnem raču- 
nu sklada. 

6. člen 
Odbor , za finančna vprašanja 

mestnega sveta bo nadzoroval izvr- 
ševanje mestnega finančnega načrta. 

7. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v Glasniku, uradnem vest- 
niku okraja Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1965. 

Stev.; 010-014/65. 1 
Datum; 16. marca 1965. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana: 

inž. Marjan Tepina, 1. r. 

A. DOHODKI • 1964 

1 Prenešena sredstva iz leta 1963, 1964 105.000 
2 Sproščena obvezna rezerva iz leta 1963 66.822 
3 Združena sredstva mestnih občin 1,178.689 
4 Razni dohodki 10.571 

,, J , Skupaj 1,361.082 Manj obvezna rezerva 115.533 
~ Razpoložljivi dohodki 1,245.549 

B. IZDATKI 
I. Upravni izdatki: 

1-1 Plače voljenim osebam 6.098 
1-2 Plače, nagrade, honorarji 11.480 
1-3" Režijski stroški 17 067 
1-4 Nabava inventarja 5.527 
1-5 Reprezentanca in protokol 8.986 
1-6 Stroški medmestnih zvez 1.729 

Skupaj upravni stroški 50.887 
II. Urbanizem: 

II-l Generalni urbanistični plan (Zavod za ur- 
banizem, Ljubljana)   

П-2 Analize, študije, natečaji 45.982 
Skupaj urbanizem 45.982 

III. Komunalno gospodarstvo: 
III-l Zavod za kataster in izmero zemljišč ч 5.520 
И1-2 Nega parkovnih gozdov (-Rast«) 70.000 
Ш-3 Vzdrževanje zoološkega frta 19.000 
III-4 Vzdrževanje semaforjev ' — 
111,-5 Dekoracija mesta ob narodnih praznikih 

(»Reklamservis«) 14.528 
III-6 Vzdrževanje grobov NOB (»Zale«) 2.383 
1П-7 ' Mestna prometna služba , — 
III-8 Novoletna jelka 15.000 
III'-9 Slovenska matica 17.000 
III-y) Premestitev židovskega pokopališča 

(»Zale«) 5.100 
III-ll Prispevek k vzdrževanju* kanalov in za- 

pornic na Ljubljanskem barju — 
Skupaj komunalno gospodarstvo 148.531 

IV. Kultura in prosveta: 
IV-1 Arhiviranje zgodovinskih dokumentov 

(»Mestni arhiv«) 16.000 
IV-2 Festival moderne opere — Ljubljanske 

poletne kulturne igre (»Festival«) 45.000 
IV-3 Izvenšolska vzgoja mladine (»Pionirski 

dom« — »Zavod za tehn. izobraževanje«) 89.775 
IV-4 Arheološka izkopavanja na Mirju (»Mestni 

muzej«) 10.000 
IV-5 Bienale industrijskega oblikovanja (»Mo- 

derna galerija«) 10.871 
IV-6 Javne informacije (»Lj4bljanski dnevnik«) 7.000 
IV-7 Usluge godbe Ljudske milice 23.692 
IV-8 Odkupi umetniških del — 
IV-9 Dotacije prireditvam 28.885 
IV-10 Slovensko narodno gledališče in Slovenska 

filharmonija — 
^ Skupaj kultura in prosveta 231.223 

IV-a. Proslava 20-Ictnice »osvoboditve 5.000 

V. Turizem: 
V-l Turistična propaganda (Ljubljanska turi- ' 

stična zveza) 5.390 

VI. Telesna kultura: 
VI-1 Usluge Zavoda inž. Stanka Bloudka 43.000 
VI-2 • Nagrade za visoke dosežke (v tem nogomet 

24.000) 50.000 
Vl-3 Organizacije in prireditve — 

Skupaj telesna kultura 93.000 

LETO 1963 
v 000) 

Predlog 
1965 

33.452 

1,815.791 

1,849.243 
18.158 

1,831.085 

8.909 
40.291 
20.000 

6.000 
9.000 
2.600 

86.800 

55.000 
10.000 
65.000 

77.000 
22.800 
14.300 

10.000 
2.500 
7.000 

10.000 
143.600 

17.600 

55.000 

98.400 

15.000 

10.000 
8.000 

/ 4.000 
4.000 

16.000 

260.173 
488.173 

55.000 

10.000 

44.300 

64.000 
10.000 

118.300 
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Partija 

VII-1 
VII-2 

VI-3 

VIII-1 

VIII-2 
VIII 1 
VIII-4 
VIII-5 
VIII-6 

1Х-1 

Besedilo 

VII. Preskrba: 
Usluge Zavoda za cene 18.934 
Usluge Centralnega zavoda za napredek 
gospodinjstva 3.000 
Prispevek v sklad rizika — 

Skupaj preskrba 21.934 
VIII. Obveznosti in anuitete: 
Obveznost do Vzgojnega zavoda »Janeza 
Levca« — 
Stare anuitete 66.423 
Nove anuitete — 
Neporavnane obveznosti 40.265 
Operativna rezerva 38.462 
Obveznost mestu Skopju — 

Skupaj obveznosti in anuitete 145.150 
IX. Negospodarske investicije: 
Mestni sklad za komunalno izgradnjo 465.000 
SKUPAJ IZDATKI: 1964 

I. Upravni Izdatki 50.887 
II. Urbanizem 45.982 
Ш. Komunalno gospodarstvo 148.531 
IV. Kultura in prosveta 231.223 

IV-a. Proslava 20-letnice osvoboditve 5.000 
V. Turizem 5.390 

VI. Telesna kultura 93.000 
VII. Preskrba 21.934 

VIII. Obveznosti in anuitete 145.150 
IX. Negospodarske investicije 465.000 

Skupaj 1,212.097 

(vse v 000) 
Realizacija Predlog 

1964 1965 

20.800 

4.000 
30.000 
54.800 

47.201 
91.672 

136.654 
47.000 
24.402 
10.000 

356.929 

452.481 
1965 
86.800 
65.000 

143.600 
488.175 

55.000 
10.000 

118.300 
54.800 

356.929 
452.481 

1,831.085 

BILANCA SREDSTEV MESTNEGA SVETA LJUBLJANA 

DOHODKI 
— FINANČNI NAČRT 
— INVESTICIJE (prispevek v MSK) 
— SALDO 

DOHODKI IZDATKI 

1964 
1,245.549 

747.097 
465.000 

33.452 
1,245.549 

1965 
i,831.085 
1,378.604 

452.481 

1,831.085 

25. 
Na podlagi 24. in 27. člena-statuta 

mesta Ljubljane je Mestni svet 
Ljubljana na svoji seji dne 16. mar- 
ca 1965 sprejel 

ODLOK 
o nagradah mesta Ljubljane za po- 
scbnr dosežke na področju kulture 

1. člen 
Ustanovijo se nagrade mesta 

Ljubljane za posebne dosežke na 
področju kulture. 

2. člen 
Nagrade mesta Ljubljane se po- 

deljujejo vsako leto na dan osvobo- 
ditve Ljubljane, 9. maja. 

" " , 3. člen 
Nagrade se podeljujejo kot pri- 

znanje za umetniške in kulturne 
stvaritve, ki imajo poseben pomen za 
napredek Ljubljane, ali so izraz nje- 
nega kulturnega življenja. 

4. člen 
Nagrade podeljuje Mestni svet na 

predlog strokovne žirije, ki jo se- 
stavlja 25 članov. Predsednika in 12 
članov imenuje Mestni svet Ljublja- 
na, po enega člana pa: 

Društvo slovenskih književnikov; 
Društvo likovnih umetnikov upo- 

rabne umetnosti Slovenije; 
Društvo slovenskih likovnih umet- 

nikov; 
Društvo skladateljev Slovenije; 
Društvo glasbenih umetnikov Slo- 

venije; 
Društvo glasbenih pedagogov Slo- 

venije; 
Združenje dramskih umetnikov 

Slovenije; 
Urbanistično društvo Slovenije; 
Društvo arhitektov Slovenije; 
Društvo slovenskih filmskih de- 

lavcev; 
Društvo baletnih umetnikov Slo- 

venije; 
Društvo prevajalcev Slovenije. 

5. člen 
Steviloln višino nagrad, ki se po- 

delijo, določi vsako leto mestni svet 
s svojim sklepom. 

6. člen 
Prvič se podeljujejo nagrade za 

dela, ustvarjena v 20 letih po osvo- 
boditvi, zatem pa vsako leto za dela 
ustvarjena v preteklem letu. 

7. člen 
Nagrajena so lahko samo dela, ki 

so bila pred podelitvijo nagrad ob- 
javljena, razstavljena, izvajana ali 
na kak drug način dana v javno pre- 
sojo. 

8. člen 
S pravilnikom, ki ga sprejme 

mestni svet, se podrobneje določijo 

kriteriji in druga določila, po kateril1 

se podeljujejo nagrade mesta Ljub- 
Ijana. 

9. člen 
Nagrado sestavljata umetnišk2 

plastika in denarna nagrada. 
4 10. člen 

Ta odlok stopi v veljavo 8. dan P0 

objavi v Glasniku, uradnem vestnl'1 
ku okraja Ljubljana. 

Stev.: 010-016/65. 
Datum: 16. marca 1965. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana: 

inž. Marjan Tepina, 1. r. 

26. 
Na podlagi 22. člena zakona o sta' 

novanjskih razmerjih (Ur. list FLB^j 
St. 17/62) in 27. člena statuta mest3 

Ljubljane (Glasnik, št. 38/64) je 

Mestni svet na svoji seji, dne 
marca 1965 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o notranji d«* 
lltvi stanarin ter uporabi in gospo' 
darjenju s sredstvi stanovanjskih b" 

1. člen 
V 1. členu odloka o notranji de* 

litvi stanarin ter uporabi in gosp0' 
darjenju s sredstvi stanovanjskil1 

hiš (Glasnik, št. 24/64) se črta 2. od' 
stavek in postane dosedanji 3. odsta' 
vek, 2. odstavek. 

2. Člen 
Ta odlok začne veljati osmi da1* 

po objavi v Glasniku, uradnem vest' 
niku okraja Ljubljana. 

Stev.: 010-015/65. 
Datum: 16. marca 1965. 

Predsednik Mestnega svet® 
Ljubljana: 

inž. Marjan Tepina, 1. Г. 

OBČINSKE SKUPSCINE 

obCina 

CERKNICA 

108. 
Na podlagi 8., 13. in 19. člena za- 

kona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Ur. list S RS, št. 37/64), 4. člena 
temeljnega zakona o davku na dobit- 
ke od igre na srečo (Ur. list SFRJ, 
št. 52/64) ter 90. člena statuta obči- 
ne Cerknica, je Skupščina občine 
Cerknica na skupni seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 27. februarja 1965 sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov ob- 

čine Cerknica . 
SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Prispevki in davki občanov se v 

občini Cerknica določajo, obračuna- 
vajo in plačujejo po določbah temelj- 
nega zakona o prispevkih in davkih 
občanov, po določbah republiškega 
zakona občanov in po določbah tega 
odloka ter po predpisih, izdanih na 
njihovi podlagi. 

2. člen 
Stopnje prispevkov in davkov, ki 

pripadajo občini, se določijo s tem 
odlokom. 

Stopnje prispevkov in davkov so 
določene skladno s smernicami, ki 
so podane z družbenim planom ob- 
čine Cerknica. 

PRISPEVEK 
IZ OSEBNEGA DOHODKA 
DELOVNEGA RAZMERJA 

3. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

iz delovnega razmerja, ki pred- 
stavlja dohodek občine, se pobira v 
višini 6,8 % s predpisi določenih 
osnov. 

Železniška transportna podjetja 
se oprostijo plačevanja prispevka od 

•osebnega dohodka. 

4. člen 
Za kategorijo dohodkov, od ka- 

terih se' plačuje prispevek iz delov- 
nega razmerja na podlagi pavšalnih 
osnov, se določijo naslednje mesečne 
bruto pavšalne osnove: 

1. Za gospodinjske ponSočnice, za- 
poslene v zasebnih gospodinjstvih — 
15.000 din. 

2. Za hišnike, zaposlene v stano- 
vanjskih hišah — 20.000 din. 

3. Za osebe, zaposlene v domovih 
planinskih društev — 20.000 din. 

4. Za lovce in ribiče, zaposlene pri 
lovskih oziroma ribiških zadrugah, 
podjetjih in zavodih — 20.000 din. 

5. Za osebe, zaposlene pri krajev- 
nih skupnostih — 20.000 din. 

PRISPEVEK 
IZ OSEBNEGA DOHODKA 

OD KMETIJSKE DEJAVNOSTI 

5. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

kmetijske dejavnosti se odmerja: 
a) od kmetijskega zemljišča po 

katastrskem dohodku; 
b) od gozdnih površin od vred- 

nosti posekanega lesa. 

6. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

kmetijske dejavnosti se plačuje od 
katastrskega dohodka zemljišč, 
zmanjšanega za katastrski dohodek 
od gozdov po proporcionalni stopnji 
7 %. 

7. člen 
Da bi se politika obdavčenja na^ 

območju občine Cerknica vodila v 

interesu pospeševanja kmetijstva, se 

za območje občine določita dva pr"" 
izvodna okoliša. V posamezni proW' 
vodni okoliš se uvrščajo naslednja 
katastrske občine:' 

V III. proizvodni okoliš: k. 0' 
Cerknica, Dane, deljena s katastrsk" 
številko 1634/1, Dolenja vas, Gornje 

Jezero, Grahovo, Iga vas, KozarišČft 
Knežja njiva, deljena s katastrsk" 
številko 1638/1, Lož, Lipsenj, deljena 
s katastrsko številko 1679/1, Nadlesk«, 
Pudob, Podcerkev, Rakek, deljena 8! 
katastrsko številko 1659/1, Stari tr^ 
Unec, Vrhnika, Viševek in Zerovnica' 

V IV. proizvodni okoliš: k. o. B6" 
gunje, Bezuljak, Babna polica. Bi0' j 
čice, Benete, Babno pdlje. Cajnarji 
Gradiško, Hlteno, Hudi vrh, Jeršic®' 
Kožljek, Kranjče, Kremenca. M®' 
tulje. Nova vas. Otok I., Otok Bj 
Osredek, Otave, Poljane, Ravne Prl 

Topolu, Radlek, Ravne pri Sv. Vid*'' 
Runarsko, Ravnik, Sv. Duh, Sv. Vid' 
Strmca, Selšček, Studeno, Studenec 
Strukljeva vas. Topol, Ulaka, Velik® 
Bloke, Vrh, Veliki vrh. Volčje, Zal®5.' 
del Kačja vas, del Snežnik in d®1 

Trnje. 
V IV. proizvodni okoliš spadaj" 

tudi deljene katastrske občine, № 
sicer: k. o. Dane, s katastrsko števil' 
ko 1634/2, k. o. Knežja njiva, deljen9 

I 
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« katastrsko Številko 1638/2, k. o. LIp- 
senj, s katastrsko številko 1679/2 in 
k. o. Rakek, deljen s katastrsko šte- 
vilko 1659/2. 

Pri deljeni katastrski občini Dane 
poteka mejna meja: od tromeje It. o. 
Dane in k. o. Gornje Jezero s par- 
celno števidko 1455/109 in 1455/136, ki 
poteka ob glavni cesti Stari trg— 
Grahovo, pare. številka 1455/136, ob 
zahodni meji pare. štev. 1455/112, ob 
poljski poti s parcelno štev. 1844/2, 
severozahodni meji, parcelna števil- 
ka 1455/3 in 1268/1 do tromeje k. o. 
Dane in k. o. Podcerkev. 

K. o. Knežja njiva: od tromeje na 
meji katastrske občine Knežja njiva 
— Stari trg med parcelno številko 
389 in 438/1 po južni meji parcele št. 
438/1 do poti s parcelno štev. 929/1 
in dalje ob poti po parcelni številki 
929/1, ki veže pot s parcelno številko 
83/43, parcelno številko 83/42 na pot 
pare. št. 83/44 in po tej poti do k. o. 
Vrhnika. 

Pri k. o. Lipsenj poteka mejna 
meja: od tromeje k. o. Lipsenj in k. 
o. Gornje Jezero med parcelno štev. 
77/208 in parcelno številko 1571/2 ob 
cesti Stari trg—Grahovo, pare. štev. 
1571/2 do odcepa vaške poti, parcel- 
na številka 1570/3, ob tej poti na par- 
celno številko 1571/2, ob cesti Stari 
trg—Grahovo dalje po odcepu poti 
Lipsenj do poti s parcelno številko 
1566/3, dalje ob poti te parcelne šte- 
vilke do tromeje k. o. Lipsenj in k. o. 
Zerovnica med parcelno štev. 1010/3, 
1566/1 in 1572/1. 

Pri k. o. Kakek poteka mejna 
meja: od k. o. Bezuljak po gozdni 
poti s parcelno številko 1806/3 v rav- 
ni črti preko železniške proge do ka- 

tastrske tromeje Rakek—Unec, po 
katastrski meji do glavne ceste 
Rakek—Logatec in po tej cesti do 
odcepa poti v vas Ivanje selo, s par- 
celno številko 1804/2 do katastrske 
meje Planina. _ 

Svet za kmetijstvo lahko še na- 
tančneje določi meje katastrskih ob- 
čin. 

Prispevek od kmetijskih površin 
se ne plačuje v IV. proizvodnem oko- 
lišu. 

8. člen 
Zavezancem prispevka v III. pro- 

izvodnem okolišu se prizna olajšava, 
kadar kmetijski proizvajalec odredi 
tele ženskega spola do brejosti, v vi- 
šini 25 % in tele moškega spola pre- 
ko 450 kg te^e, v višini 15%, od od- 
merjenega prispevka. Olajšava se 
prizna v tistem letu, ko so izpolnje- 
ni pogoji. 

9. člen 
Osnova prispevka iz kmetijstva, 

ki odpade na osebni dohodek od 
gozda, je vrednost posekanega lesa 
(bruto mase), ki se določi od kub. 
metra posekanega lesa, glede na vr- 
sto in lego lesa gozdov, ter ob upo- 
števanju stroškov za posek in spra- 
vilo, ter za obnovo in vzdrževanje 
gozdov po vrednostnih razredih.' 

Za določanje vrednostnih razre- 
dov se uporabljajo predpisi, po ka- 
terih se odmerja prispevek za gozd- 
ni sklad. 

Za količino posekanega lesa je 
treba vzeti bruto lesno maso. 

Osnove po vrednostnih razredih 
in vrsti lesa se določijo kot so za od- 
mero gozdne tak«e: 

Vrednostni 
razred 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

vr. 
,VII. 
VIII. 

1 m' din 
Iglavci 

6.000 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 

Listavci 
3.000 
2.500 
2.250 
2.000 
1.750 
1.500 
1.250 
1.000 

Drva 
od drv vseh 
vrst 1000 

Prispevek iz osebnega dohodka 
od gozdov se plačuje v vseh proiz- 
vodnih okoliših in od vseh vrednost- 
nih razredov po stopnji 25 %. 

10. člen 
Začasno so oproščeni prispevka 

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

uporabna, pa so z investicijami pri- 
spevnega zavezanca postala uporab- 
na — za 10. let. 

2. Na ka'terih se zasadijo novi sa- 
dovnjaki — za 10 let. 

3. Ki se pogozdijo po navodilu in 
Pod nadzorstvom pristojnih strokov- 
nih organov — za 20 let. 

Oprostitve se priznajo na podlagi 
Izjave pristojnega organa za kmetij- 
stvo in gozdarstvo, pod katerega nad- 
zorstvom in navodilom so bile izvr- 
Šeno spremembe zemljišč. 

Oprostitev teče od 1. januarja pri- 
hodnjega leta po izpolnitvi pogojev 
za oprostitev. 

11. člen 
V primerih elementarnih nezgod, 

rastlinskih bolezni in škodljivcev ali 
zaradi drugih izrednih dogodkov, ki 
lih prispevni zavfzanec ni mogel 
Preprečiti, se prizna olajšava za vsa- 
ko parcelo, na kateri je bil donos ka- 
tastrskega dohodka zmanjšan preko 
25 

V navedenih primerih se odpiše 
Spadajoči prispevek sorazmerno z 
zmanjšanjem katastrskega dohodka. 

12. člen 
Pri odmeri prispevka od kmetij- 

■ke dejavnosti se priznajo naslednje 

zdravniškim spričevalom 3avne 
zdravstvene ustanove, moški nad 60 
let, ženske nad 55 let starosti, ter 
bolniki, ki so bili pretežni del leta 
nezmožni za delo. 

13. člen 
Zavezancem prispevka, katerim je 

glavni poklic kmetijska dejavnost, in 
ki so aktivno sodelovali v NOV, ali 
so bili zaradi aktivnega sodelovanja 
preseljeni, oziroma so aktivno po- 
magali in sodelovali v NOV na ka- 
kršen koli način, pa imajo zato pri- 
znano dvakratno delovno dobo, se 
obračunani prispevek zmanjša: 

a) tistim, ki jim je sodelovanje 
priznano pred 9. septembrom 1943 — 
80 %; 

b) tistim, ki jim je sodelovanje 
priznano po 9. septembru 1943 do 31. 
decembra 1943 — 60 %; 

c) tistim, ki jim je sodelovanje 
priznano od 1. januarja 1944 do 15. 
maja 1945 — 40 %. 

Za zmanjšanje obračunanega pri- 
spevka je potrebno, da zavezanec 
predloži potrdilo pristojnega odbora 
ZZB NOV, iz katerega bo razviden 
čas sodelovanja v NOV, in da je čas 
sodelovanja priznan kot dvakratna 
doba. 

14. člen 
Ce ima kdo od izkoriščanja zem- 

ljišč v druge nekmetijske namene 
(kopanje peska, gramoza, kamna. 

žganja apna, žganja opeke In podob- 
no) višje dohodke od običajnih, tako 
da Ima tako delo značaj posebne in 
stalne pridobitVene dejavnosti, mora 
plačati prispevek od obrtne dejav- 
nosti, kadar taki dohodki presegajo 
100.000 dinarjev letno. • 

PRISPEVEK 
IZ OSEBNEGA DOHODKA OD 

SAMOSTOJNEGA OPRAVLJANJA 
OBRTNIH IN DRUGIH 

GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 

15. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

samostojnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti se odmerja: 

a) od samostojne obrti in druge 
gospodarske dejavnosti, vključno 
tudi gostinstvo, ki plačujejo prispe- 
vek od pavšalnih letnih osnov, se od- 
merja po stopnji 15%; 

b) od samostojne obrti in druge 
gospodarske dejavnosti, ki plačujejo 
prispevek od .osnov po dejanskem 
doseženem prometu, plačujejo po pri- 
spevni stopnji 17,5 %. 

16. člen 
Letni ^osmati osebni dohodek de- 

lavca ustrezne strokovne izobrazbe, 
na podlagi katerega se določa pav- 
šalna in dejanska osnova za odmero 
prispevkov od obrtnih dejavnosti, 
znaša za posamezne dejavnosti: 

Letna pavšalna osnova 
Din 

olajšave v obliki znižanja odmerje- 
nega prispevka. 

1. Zavezancem, katerih dohodek 
ne presega 80.000 dinarjev letno na 
družinskega člana, in ki preživljajo 
poleg dela zmožnih članov še več kot 
dva mladoletna otroka ali odrasle za 
delo nezmožne člane po 10 % na vsa- 
kega tretjega in nadaljnjega takega 
otroka, ter za vsakega odraslega za 
delo nezmožnega člana družine, z 
omejitvijo, da celotno znižanje ne 
more presegati 60 % odmerjenega 
prispevka. Znižanje prispevka se ne 
prizna za tiste mladoletne otroke, za 
katere se prejema otroški dodatek. 

2. Zavezancem prispevka, ki ni- 
majo za delo zmožnih članov, se pri- 
zna olajšava po 20 % za vsakega 
dela nezmožnega člana, z omejitvijo, 
da celotno znižanje ne more prese- 
gati 80 % odmerjenih prispevkov. 

3. Zavezancem, ki so imeli večje 
izdatke zdravljenja obolelih članov 
in neogibne stroške s pogrebom umr- 
lih družinskih članov do zneska pri- 
spevkov, ki bi se sorazmerno plačali 
od take vrste Izdatkov. 

Za večje izdatke se smatrajo stro- 
ški nad 10.000 dinarjev. 

Ce je v družini. več zavezancev 
prispevka s pravico do olajšave po 
prvem in drugem odstavku tega čle- 
na, se presoja po seštevkih osnov, 
znesek olajšave pa po seštevku pri- 
spevkov vseh zavezancev v družini. 
Za mladoletne otroke se štejejo šolo- 
obvezni otroci, vajenci, z njimi pa se 
izenačujejo dijaki in študentje na 
rednem šolanju. Za odrasle dela ne- 
zmožne člane se štejejo osebe, ki jim 
je to svojstvo priznano z odločbo ali 

splošno kovaštvo 580.000 
splošno ključavničarstvo 650.000 
kleparstvo 800.000 
urarstvo 600.000 
mehanika za popravilo koles _ 600.000 
elektroinštalaterstvo 650.000 
vodovodno inštalaterstvo 800.000 
krojaštvo 480.000 
šiviljstvo 480.000 
čevljarstvo 580.000 
jermenarstvo in sedlarstvo 600.000 
Zidarstvo Ih fasadarstvo 800.000 
tesarstvo 600.000 
soboslikarstvo in pleskarstvo 700.000 
frizerstvo 700.000 
fotografiranje 750.000 
dimnikarstvo 600.000 
gostinstvo 900.000 
izdelovalci opeke 600.000 
izdelovalci drobnih kovinskih izdelkov 600.000 
mizarstvo 650.000 
slaščičarstvo 500.000 
izdelovalci sodavice in drugih brezalkoholnih 
pijač 600.000 
izdelovanje predmetov plastičnih mas 650.000 
izdelovanje cementnih izdelkov 600.000 
izdelovanje kemičnih izdelkov 800.000 
izetelovanje živil — prehrane 900.000 
ostali 600.000 

Ce se zavezanci prispevka iz 16. 
člena tega odloka bavijo z obrtnimi 
storitvami in s proizvodi, se jih ob- 
ravnava po pretežnosti prometa, ozi- 
roma dohodka. 

Ce nastane spor med zavezanci 
prispevka in upravnim organom, ali 
se smatra za proizvodno ali usluž- 
nostno obrt, poda o tem svoje mne- 
nje gospodarska zbornica. 

17. člen 
Amortizacija in stroški vzdrževa- 

nja strojev, orodja in inventarja, ka- 
terih trajanje je daljše kot eno leto, 
ter stroški vzdrževanja poslovnih 
prostorov, ki niso zavezani davku na 
dohodek, se določijo; 

— na stroje, orodje in inventar 
10%; 

— na poslovne prostore najemne 
vred. 50 %. 

Ce se stroji, orodje in inventar ne 
izkoriščajo polni delovni čas (leto), 
se zmanjša amortizacija v sorazmer- 
ju izkoriščanja delovnega časa (leto). 
Ce se pa stroji, orodje in inventar 

uporabljajo več kot polni delovni čas 
(8 ur), se v sorazmerju amortizacija 
poveča. Za investicijsko vzdrževanje 
osnovnih sredstev se prizna 2 % od 
amortizacijske osnove. 

18. člen 
Prispevki v pavšalnem letnem 

znesku za posamezne dejavnosti se 
določijo v naslednjih zneskih: 

Din 
5.000 
5.000 

15.000 
18.000 
20.000 

— predelovanje tekstila 
— predelovanje usnja 
— predelovanje lesa 
— predelovanje kovin 
— vsi ostali 
Ce se osebe, ki so vojni invalidi 

in delovni invalidi, ter osebe, ki so 
starejše nad 60 let, ukvarjajo z obrt- 
nimi storitvami po 18. členu tega od- 
loka, se jim zmanjšajo družbene ob- 
veznosti .v višini 30 c/o. 

19. člen 
Prispevek v odstotku od kosma- 

tega dohodka se plačuje od nasled- 
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njih dohodkov, po naslednjih stop- 
njah: 

a) od dohodkov prodaje srečk in 
plačil pri športnih napovedih ter pri 
lotu, ki jih organizira jugoslovanska 
loterija — 10%; 

b) od dohodkov zavarovalnih po- 
verjenikov, ki niso z zavarovalnico 
▼ 'delovnem razmerju — 15%; 

c) od provizij zastopnikov, usta- 
nov za varstvo malih avtorskih pra- 
vic, ki niso z njo v delovnem raz- 
merju — 15%; 

č) od dohodkov, ki jih imajo po- 
samezniki od prepisovanja not za 
zvezo skladateljev Jugoslavije, če ni- 
so z njo v delovnem razmerju — 
15 %; 

d) od provizij poslovnih agentov 
ter uličnih prodajalcev, od prodaje 
časopisov, knjig, revij in podobno 
ter zbiranja oglasov in naročil za ta- 
ke publikacije — 15%; 

e) od dohodkov transportnih In 
obalskih delavcev in od dohodkov 
drugih oseb, ki nakladajo, razklada- 
jo in prenašajo v pretežni uporabi 
lastne telesne moči za gospodarske, 
družbene in druge organizacije, dr- 
žavne organe in zavode, če ne pla- 
čujejo prispevka v pavšalnem zne- 
sku — 15 %; 

f) od prenašanja tovora s tovor- 
nimi konji — 15%; 

g) od dohodkov od prevozništva 
kot postranske kmetijske dejavnosti 
— 30%; 

h) od prevoza mleka in pluženja 
snega —; 

i) od dohodkov delavcev, ki jih 
imajo od priložnostnega opravljanja 
drugih storitev za državne organe in 
zavode, za samostojne zavode, za go- 
spodarske, zadružne in družbene or- 
ganizacije 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 plaču- 
jejo prispevki po napovedi, na pod- 
lagi pavšalne osnove ali v pavšal- 
nem znesku (pranje perila, sekanje 
drv in podobno) — 15%; 

j) od delavcev, ki delajo doma za 
državne organe in druge organizacije 
— 20%; 

k) od dohodkov od potujočih za- 
bavišč in prireditev — 20 %; 

1) od_ izdelkov domače obrti, ra- 
zen od prometa zobotrebcev ,— 5 %. 

20. člen 
Poševne knjige rporajo voditi za- 

vezanci prispevka od obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti, ki 
so v preteklem letu presegji 15 mili- 
jonov dinarjev celotnega dohodka 
prometa. 

21. člen 
Olajšave, ki so predpisane v 12. 

členu tega odloka, veljajo tudi za ob- 
račun prispevkov od obrtne in dru- 
ge gospodarske dejavnosti. 

Poleg olajšave, ki je navedena v 
12. členu, se prizna zavezancem pri- 
spevka tUdI olajšava od obrtne de- 
javnosti, ki so na novo pričeli z 
opravljanjem obrti:' 

— vi. letu 50%; 
— v 2. letu 25 % od odmerjenega 

prispevka. 

PRISPEVEK 
IZ OSEBNEGA DOHODKA OD 

SAMOSTOJNEGA OPRAVLJANJA 
INTELEKTUALNIH STORITEV 

22. člen 
^Stopnja prispevkov od dohodkov 

od samostojnega opravljanja intelek- 
tualnih storitev se določi 17,5 %. 

23. člen 
Letni minimalni osebni kosmati 

dohodki ustreznega delavca ali usluž- 
benca v delovni organizaciji — druž- 
benem sektorju znašajo: 

odvetnikov 
inženirjev 
geometrov 
vsi ostali 

Din 
1,800.000 
1,800.000 
1,200.000 

900.000 

24. člen 
Zavezanci prispevka intelektual- 

nih storitev so dolžni voditi poslov- 
ne knjige, če so v preteklem letu 
njihovi osebni dohodki za 900.000 di- 
narjev presegli minimalno osnovo. 

PRISPEVKI 
IZ OSEBNEGA DOHODKA OD AV- 
TORSKIH PRAVIC, PATENTOV IN 
DRUGIH TEHNIČNIH IZBOLJŠAV 

25. člen 
Prispevna stopnja od avtorskih 

pravic, patentov in drugih tehničnih 
izboljšav znaša 17,5 % od določenih 
osnov. 

Ce nastane dvom, ali gre za delo 
s področja uporabne umetnosti, ali 
pa le za obrtni izdelek, odloči o tem 
komisija, ki jo imenuje občinska 
skupščina, ali organ ki ga skupščina 
zato pooblasti. 

PRISPEVEK 
OD SKUPNEGA DOHODKA 

OBČANOV 

26. člen 
Prispevek od skupnega dohodka, 

občanov se odmerja po temeljnem 
zakonu o prispevkih in davkih ob- 
čanov, je pa dohodek občine. 

DAVEK 
NA DOHODEK OD STAVB 

27. člen 
DaVek na dohodke od stavb se 

plačuje od vseh stanovanjskih stavb 
v naseljih Cerknica, Rakek in Stari 
trg. V ostalih naseljih se ta davek ne 
plačuje od stavb, ki se ne dajejo v 
najem. 

28. člen 
* Stroški za upravljanje in vzdrže- 
vanje stavb se določijo v višini 50 % 
od ugotovljene stanarine, oziroma na- 
jemne vrednosti. 

29. člen 
Davek na dohodke od stavb se 

plačuje po stopnji 30 % od davčne 
osnove. 

DAVEK NA DOHODKE 
OD PREMOŽENJA 

IN PREMOŽENJSKIH PRAVIC 
30. člen 

Davek na dohodke od'premoženj a 
In premoženjskih pravic se odmerja 
po stopnji 20 %. 

Dohodki od oddajanja opremlje- 
nih sob, ki se oddajajo preko turi- 
stičnih organizacij, so oproščeni dav- 
ka na dohodke od premoženja in 
premoženjskih pravic. 

DAVEK NA KMETIJSKE 
PROIZVAJALNE PRIPRAVE IN 

SAMORODNO TRTO 

31. člen 
Občani, ki posedujejo traktorje, 

buldožerje, kombajne, mlatilnice in 
motorne žage, s katerimi opravljajo 
storitve za druge, plačujejo рпвреуек 
iz dohodka po stopnji, ki velja za 
obrtno dejavnost. 

Za lastno uporabo se od teh stro- 
jev davek ne plačuje. 

DAVEK NA DOHODKE, 
DOSEŽEN Z UPORABO DOPOL- 

NILNEGA DELA DRUGIH 

32. člen 
Občan, ki uporablja v svoji pri- 

dobitni dejavnosti tudi dopolnilno 

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

Osnova za davek'na dohodek, do- 
sežen z uporabo dopolnilnega dela 
drugih znaša 40■% od dejansko iz- 
plačanih osebnih bruto dohodkov 
tuji delovni sili. 

Stopnja davka na tujo delovno 
silo znaša 10 % na osnovo iz prejš- 
njega odstavka. 

33. člen 
Za dejavnosti, ki plačujejo pri- 

spevek na podlagi pavšalnih osnov, 
se določijo naslednji pavšalni letni 
zneski davka na tujo delovno silo na 
enega zaposlenega: 

*109. 

mizarji 
brivci 
kovači 
vsi ostali 

Din 
12.000 
10.000 
10.000 
12.000 

34. člen 
Poleg oprostitev davka na tujo 

delovno silo, ki so naštete v 132. čle- 
nu republiškega zakona o prispev- 
kih in davkih občanov, se oproščajo 
kmetijski proizvajalci na toliko zapo- 
slenih delavcev, kolikor imajo za 
delo nezmožnih odraslih družinskih 
članov ali družinskih članov pri vo- 
jakih. 

DAVEK NA DOBITKE 
OG IGRE NA SREČO 

35. člen 
Občani in zasebne pravne osebe, 

ki živijo na območju občine Cerkni- 
ca in ki na igrah na srečo zadenejo 
dobitek, plačajo davek1 od tega dobit- 
ka po stopnji 10 %. 

36. člen 
Davek na dobitke se plačuje: 
1. Od posameznih dobitkov do 

10.000 dinarjev, ki jih pri igrah na 
srečo zadenejo občani. 

2. Od dobitkov pri igrah, pri ka- 
terih se zaradi načina igre v pra- 
vilih ne določa višina sklada dobit- 
kov. 

PREHODNE 
IN KONČNE DOLOČBE 

37. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

ta odlok, nehajo veljati: 
1. Odlok o dopolnilnem proračun- 

skem prispevku iz osebnega dohod- 
ka delavcev na območju občine Cerk- 
nica (Glasnik, uradni vestnik okraja 
Ljubljana, št. 8/64). 

2 Odlok o občinski dokladi iz 
obrti in kmetijstva (Glasnik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana, Št. 36/04). 

3. Odlok o dohodnini v stalnem 
znesku (Glasnik, uradni vestnik okra- 
ja Ljubljana, 5t. 58/64). 

38. člen ч i 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v »Glasniku«, uradnem vestni- 
ku okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1965, skladno z določ- 
bami temeljnega zakona o začasnem 
načinu plačevanja prispevkov in 
davkov občanov (Ur. list SFRJ, št. 
52/64). 

Stev.: 1/1-422-62/65. 
Datum; 27. februarja 1965. * 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica: 

Franc Kavčič, 1. r. 

Na podlagi I., H. in III. točke V. 
dela tarife prometnega davka (Ur. 
list FLRJ, št. 25/62, Ur. list SFRJ, št. 
30/63, 24/64 in 29/64 z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvaml)( 
90. člena statuta občine Cerknica je 
Skupščina občine Cerknica na seji 
občinskega zbora in na seji zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 27. februarja 
1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o občinskem prometnem davku 
na območju občine Cerknica (Glas- 
nik, uradni vestnik okraja Ljubljana, 

št. 32/64) 

1. člen 45^ 
DEL — A PROIZVpDI: 
V panogi 117 se tarifna številka 

9 črta in stopnja 20 %, ter nadomesti 
stopnja 10 %. 

2. člen 
DEL — C SPLOŠNA TARIFA 
Prvi odstavek in prva točka se 

spremenitaJn se glasita: 
Vsi zavezanci družbenega sektor- 

ja plačujejo občinski prometni davek 
qd gostinskih storitev: 

a) od naravnega vina po merski 
enoti liter — 35 din; 

b)'od pjva po merski enoti liter 
— 25 din; 

c) od drugih alkoholnih pijač po 
merski enoti liter — 120 din. 

Davek od vina plačujejo vsa go- 
stinska podjetja in gostišča v druž- 
benem sektorju ter menze, delavske 
restavracije, klubi, počitniški domo- 
vi, planinska društva in podobno. 

3. člen 
Zavezanci zasebnega sektprja: | ' 
a) od naravnega vina po merski 

enoti liter — 70 din; 
b) od piva po merski enoti liter 

— 50 din; 
c) od drugih alkoholnih pijač po 

merski enoti liter — 240 din. 

4. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno se točka c) v četr- 
tem razdelku spremeni stopnja 5 % 
in nadomesti stopnja 4 % in repub- 
liška stopnja 2 %, kar znaša skupaj 
6%. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v Glasniku, uradnem vestniku okra- 
JS Ljubljana. 

Stev.: 1/1-421-6/65. 
Datum: 27. februarja 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica: 

Franc Kavčič, 1. r. 

v S E B I N/A 
23 Odlok o razpisu volitev članov mest- 

nega svela LJaJpljane 
24 Odlok o združevanju sredstev ljub- 

ljanskih občin za financiranje mest- 
nega finančnega načrta za 1. 1965 

25 Odlok o nagradah mesta Ljubljane za 
posebne dosežke na področju kulture 

26 Odlok o spremembi odloka o notranji 
delitvi stanarin ter uporabi In Kodpo- 
darjenju s sredstvi stanovanjsulh Ms 

108 Odlok o prispevkih In davkih obča- 
nov občine Cerknica 

109 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem dav- 
ku občine Cerknica 


