
GLASNIM 

URADNI VESTMK OBClNl 
CERKNICA, GROSUPLJE. LI- 
TIJA. LJUBULANA — BEŽI- 
GRAD, CENTER, MOSTE-PO- 
LJE. SlSKA. VfC-RCDNlK, 
LOGATEC, VRHNIKA, ZA- 
GORJE OB SAVI IN MEST- 

NEGA SVETA LJUBLJANA 

Uubljana, 27. avgusta 1965 leto xn., ST. 39 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

GROSUPLJE 

361 
Na podlagi 1. odstavita 22. člena, 

1. odstavka 118. člena in 1. odstavka 
120. člena zakona o volitvah odborni- 
kov občinskih in okrajnih skupščin 
(Ur. 1. SRS, št. 11/63 in 4/65) je Skup- 
ščina občine Grosuplje na seji zbora 
delovnih skupnosti, dne 25. avgusta 
1965 sprejela 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v zbor 
delovnih skupnosti skupščine občine 

Grosuplje' 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 

rt>or delovnih skupnosti skupščine 
občine Grosuplje v volilni enoti št. 
24, ki obsega naslednje delovne or- 
ganizacije: 

— centralna osnovna šola Dobre- 
Polje 

— podružnična šola Kompolje 
— podružnična šola Ponikve 
— podružnična šola Ilova gora 
— podružnična Sola Kopanj 
— podružnična šola Višnja gora 
— Dekliško vzgajališče Višnja 

Sora 
— podružnična šola Žalna 
Nadomestne volitve v volilni eno- 

ti št. 24 se razpišejo, ker je prenehal 
rnandat odbornici zbora delovnih 
skupnosti Anici Ožanič, ki je bila iz- 
voljena v tej volilni enoti. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v ne- 

deljo, dne 14. oktobra 1965. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

Po objavi v Glasniku. 

Številka: 013-26/63-1/1 
Datum: 25. avgusta 1965 

Predsednik 
občinske skupščine Grosuplje 

Ivan Ahlln, 1. r. 

OBČINA 

LOGATEC 

362 
Na podlagi 2. odstavka 1. člena, 3. 

Odstavka 5. člena in 15. člena temelj- 
nega zakona o prometnem davku od 

nepremičnin in pravic (Ur. 1. SFRJ, 
št. 12/65), 2. odstavka 1. člena Repu- 
bliškega zakona o prometnem davku 
od nepremičnin in pravic (Ur. 1. SRS, 
št, 22/65) in 100. člena statuta občine 
Logatec je Skupščina občine Logatec 
na seji občinskega zbora in seji zbora 
delovnih skupnosti dne 20. avgusta 
1965 sprejela 

ODLOK 
o prometnem davku od nepremičnin 

in pravic v občini Logatec 

1. člen / 
Prometni davek od nepremičnin 

in pravic se v občini Logatec določa, 
obričunava in predpisuje po določ- 
bah temeljnega zakona o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic, po 
določbah republiškega zakona o pro- 
metnem davku od nepremičnin in 
pravic, po določbah tega odloka in 
po predpisih izdanih na podlagi na- 
štetih zakonov in tega odloka. 

2. člen 
V občini Logatec se prometni da- • 

vek od nepremičnin .in pravic pla- 
čuje: 

1. od odplačanega prenosa last- 
ninske pravice na nepremičnine 
Ce znaša davčna osnova 

nad do Po stopnji^ 
— 100.000 5 % V 

100.000 300.000 6% / 
300.000 500.000 8 % 
500.000 700.000 9 % 
700.000 1,000.000 10 7o 

1,000.000 1,300.000 11 % 
1,300.000 1,600.000 12 % 
1,600.00« 2,000.000 13% 
2,000.000 2,500.000 14 % 
2,500.000 dalje 15 % 

3. člen 
Od odplačanega prenosa pravice 

patenta (licence), pravice užitka, pra- 
vice stvarne služnosti, pravice do 
rente, pravice modela in znamke ter 
pravice prejšnjega lastnika do upora- 
be nacionaliziranega nezazidanega 
stavbnega zemljišča; 

1. od prenosa pravice prejšnjega 
lastnika do uporabe nacionalizirane- 
ga — nezazidanega stavbnega zemlji- 
šča po stopnjah iz 2. člena tega od-, 
loka. 

2. od prenosa pravice užitka po 
stopnji 5 %, 

3. od prenosa pravice patenta (li- 
cence) ali uporabe patenta (licence) 
po stopnji 2 %, 

4. od prenosa drugih pravic po 
stopnji 2 %. 

4. člen 
Poleg primerov iz temeljnega za- 

kona o prometnem davku od nepre- 
mičnin in pravic in republiškega za- 
kona o prometnem davku od nepre- 
mičnin in pravic, se prometni davek 
od nepremičnin in pravic ne plača 

tudi, če gre za prvo prodajo stano- 
vanjske hiše oziroma stanovanja last 
splošnega ljudskega premoženja ali 
družbene lastnine. 

5. člen 
Za vse ostalo, kar ni določeno--s 

tem odlokom, se smiselno uporablja- 
jo določila, ki so predpisana s temelj- 
nim zakonom o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic in republiške- 
ga zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic. 

6. člen 
Ta odlok velja osmi dan po objavi 

v »Glasniku«. 

Številka: 010-21/65. 
Datum: 20. avgusta 19C5. 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

Л 363. 
Na podlagi 5. člena temeljnega za- 

kona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov (Ur. L SFRJ, št. 34/65) in 
100. člena statuta občine Logatec je 
Skupščina občine Logatec na skupni 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 20. avgusta 
1965 sprejela naslednji 

ODLOK 
o določitvi in plačevanju akontacije 
na nove stanarine in najemnine na 

območju občine Logatec. 

1. člen 
Nosilec stanovanjske pravice je 

dolžan plačevati od 1. avgusta 1965 
dalje akontacijo na novo stanarino, 
ki jo bo določil pristojni organ skup- 
ščine občine Logatec v skladu s te- 
meljnim zakonom o ugotovitvi Vred- 
nosti stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov (Ur. 1. SFRJ št. 
34/65). 

2. člen 
Akontacija na novo stanarino se 

določi tako, da se stanarina, ki jo je 
plačeval nosilec stanovanjske pravice 
po odločbi pristojnega organa na dan 
L julija 1965, pomnoži s koeficientom 
povečanja stanarine. Glede na leto 
izgradnje in kategorijo stanovanja se 
uporabi: 

— za stanovanje, dograjeno do 
leta 1960, koeficient 1,90 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1960, koeficient 1,70 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1961, koeficient 1,55 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1962, koeficient 1,40 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1963, koeficient 1,20 

— za stanovanje, dograjeno v letu 
1964, koeficient 1,00 

3. člen 
Za stanovanje, za katerega do 

uveljavitve tega odloka še ni bila do- 
ločena stanarina z odločbo pristojne- 
ga organa, marveč je nosilec stano- 
vanjske pravice plačeval akontacijo, 
se akontacija po tem odloku določi 
tako, da se za osnovo za določitev 
nove akontacije vzame sedanja akon- 
tacija, ki se pomnoži z ustreznim ko- 
eficientom povečanja stanarine iz 2. 
člena tega odloka. 

4. člen 
O višini akontacije se ne izdajajo 

posebne odločbe. Akontacijo določi 
in obračuna hišni svet, lastnik dru- 
žinske stanovanjske hiše ali posa- 
meznega stanovanja, oziroma organi- 
zacija, ki upravlja hišo, v kateri je 
stanovanje. 

5. člen 
V potrdilo o plačilu akontacije na 

stanarino mora biti izkazana višina 
dosedanje stanarine in višina nove 
akontacije z navedbo koeficienta po- 
večanja stanarine iz 2. člena tega od- 
loka. 

6. člen 
V primeru, da je akontacija, pred- 

pisana s tem odlokom višja od nove 
stanarine, ki jo bo določil pristojni 
organ z odločbo, se nosilcu stano- 
vanjske pravice ugotovljena razlika 
obračuna v tekočem mesecu po izdaji 
navedene odločbe. Ce je nosilec sta- 
novanjske pravice plačal nižjo akon- 
tacijo od nove stanarine, mc^a izka- 
zano razliko doplačati najkasneje v 
roku 3 mesecev od dneva, ko prejme 
odločbo o novi stanarini. 

7. člen 
Sredstva, ki predstavljajo razliko 

med dosedanjimi stanarinami in 
akontacijo na novo stanarino, določe- 
no s tem odlokom, se smejo uporab- 
ljati le v skladu z že sprejetim pred- 
računom dohodkov In izdatkov sta- 
novanjske hiše za leto 1965. 

8. člen ' . 
Ta odlok stopi v veljavo takoj in 

se objavi v »Glasniku-«. 

Številka: 01О-17/в5 
Datum: 20. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

364 
Na podlagi 5. člena temeljnega 

zakona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov (Ur. 1. SFRJ, St. 34/65) in 
100. člena statuta občine Logatec je 
Skupščina občine Logatec na 5. seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 20. avgusta 1965 spre- 
jela 



ne GLASNIK 

ODLOK 
i o pooblastitvi stanovanjskega sklada 

občine Logatec za izvršitev revaiori- 
j zarije stanovanjskih hiš, stanovanj in 

< poslovnih prostorov na območju ob- 
čine Logatec 

1. člen 
S tem odlokom pooblaSča skupšči- 

i na občine Logatec stanovanjski sklad 
1 občine Logatec, da izvrši revaloriza- 
' cijo stanovanjskih hiš, stanovanj in 

1 poslovnih prostorov na območju ob- 
čine Logatec. 

2. člen 
Revalorizacija se Izvrši na način 

in po postopku, ki ga določajo te- 
1 meljni zakon o ugotovitvi vrednosti 
stanovanjskih hiš, stanovanj in po- 
slovnih prostorov in na njegovi pod- 
lagi izdani predpisi. 

Revalorizacijo izvrši stanovanjski 
sklad do 30. oktobra 1965. 

3. člen 
Za izplačilo stroškov v zvezi z iz- 

vršitvijo revalorizacije se uporabijo 
sredstva stanovanjskega sklada Loga- 
tec, ki so namenjena za njegove po- 
slovne službe. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan 

po objavi v »Glasniku-«. 

Številka: 010-18/65 

Datum; 20. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

365 
Na podlagi 3. točke 3. člena ured- 

be o prometnem davku (Ur l. FLRJ, 
št. 19/61, 6/62, 11/62, 4/63) v zvezi z 
2. odstavkom 16. člena zakona o 
zveznem prometnem davku (Ur. list 
SFRJ, št 33/65) in L, II. in III. točke 
dela V. tarife prometnega davka 
(Ur L FLRJ, št. 25/62, 29/62, 31/62, 
40/62, 42/62, 46/62, 51/62, 53/62 12/63, 
ter Ur. 1. SFRJ, št. 18/63, 20/63, 23/63, 
Г.О бЗ, 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 10/64, 
13'64, 24/64, 29/64, 30/64, 31/64, 48/64, 
50'64,/ 1/65, 3/65, 9/65, 12/65 in 24/65) 
ter 100. člena statuta občine Logatec 
je Skupščina občine Logatec na seji 
občinskega zbora in seji zbora delov- 
nih skupnosti, dne 20. avgusta 1965 
sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o občinskem prometnem davku v ob- 

čini Logatec. 

1. člen " 
Tarifa prometnega davka, ki je 

sestavni del odloka o občinskem pro- 
matnem davku v občini Logatec 
(Glasnik, uradni vestnik okraja Ljub- 
liana št. 8/64, 30/64, 42/64, 51/64, 5/65 
in 15/65), se v delu — A — proizvodi 
dodasta za stroko 127 nova stroka in 
nova tar. št., ki se glasita: 

-Stroka 313 — izkoriščanje go- 
zdov« 

»13 a od vseh gozdnih sortimen- 
tov, razen drv in oglja od m3 400 din« 

OPOMBA: Л 
1. Od gozdnih sortimentov, ki jih 

oddajajo kmetijske zadruge nepo- 
srednim uporabnikom, se plača od 
m3 1000 din; 

2. Davčni zavezanec je proizvaja- 
lec iz te tarifne številke. Zasebnik 
kot proizvajalec plača davek, kadar 
proda proizvode in te tarifne številke 
drugemu zasebniku, ki ni član njego- 
ve družine, ali jih kako drugače pre- 

nese v njegovo last, podari, zamenja. 
Kadar pa proda zasebnik kot proiz- 
vajalec proizvode iz te tarifne števil- 
ke gospodarski, zadružni ali družbeni 
organizaciji, državnemu organu ali 
zavodu, mora kupec plačati davek, in 
sicer po stopnji, ki velja za zasebne- 
ga proizvajalca, v kraju, v katerem 
ta plačuje prometni davek in na ra- 
čun, na katerega ga plačuje zasebni 
proizvajalec. 

3. Obveznost za plačilo davka na- 
stane: 

a) za davčne zavezance — kupce 
takrat, ko kupec odkupi (prevzame) 
gozdne sortimente; 

b) za davčne zavezance — proiz- 
vajalce takrat, ko je prodaja (izro- 
čitev) gozdnih sortimentov izvršena. 

Izjemoma morajo zasebniki na- 
prej plačati prometni davek od tistih 
količin gozdnih sortimentov, ki jih 
kot proizvajalci peljejo na prodaj iz- 
ven kraja proizvodnje oziroma izven 
kraja svojega stalnega bivališča. 

4. Transportna podjetja (železni- 
škega, morskega, rečnega in cestnega 
prometa) in zasebni obrtniki — avto- 
prevozniki, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje prevoznih storitev, smejo 
prevzemati v notranjem prometu za 
prevoz le sortimente, za katere pred- 
loži tisti, ki jih oddaja na prevoz 
potrdilo, da je od njih plačan davek 
po tej tarifni številki. 

2. člen 
V delu — B — storitev se spre- 

meni tarifa v naslednjem: 
1. Opomba k tar. št. 2 se spreme- 

ni in se glasi: Osnova za obračun 
občinskega prometnega davka za ža- 
garske storitve razrez I m3 hlodovine 
6000 din. 

2. Dodasta se novi tarifni številki: 
»4. od plačil za gradbene in mon- 

tažne storitve, ki jih opravijo zasebni 
obrtniki in drugi zasebniki, se plača 
davek po stopnji 15 % 

OPOMBA; >, 
1. Z gradbenimi storitvami so 

mišljena: zidarska, tesarska, betoner- 
ska, krovska. fasaderska in kamno- 
seška dela na stavbah, keramiška, 
sadrarska, soboslikarska, pleskarska 
in parketarska dela, izdelava lesonit- 
nih podov, stekloreška, ključavničar- 
ska in kleparska dela, inštalaterska 
na vodovodu, kanalizaciji, sanitarnih 
napravah, centralni in etažni kurjavi 
ter elektroinštalaterska in podobna 
dela oziroma storitve, če se vsa ta 
dela opravijo na gradbenem objektu 
(na stavbi ali na drugačnem objektu). 

2. Z montažnimi storitvami so 
mišljene storitve pri postavljanju in 
usposobitvi strojev, naprav in želez- 
niških konstrukcij, s katerimi se 
stroji, naprave in drugo povežejo z 
osnovnim instalacijskim omrežjem. 

3. Davčna osnova je skupen zne- 
sek plačila, v katerem je vsebovan 
tudi prometni davek po tej tarifni 
številki, po odbitku materiala, ki ga 
da sam izvajalec del, če je v fakturi 
posebej izkazan. 

4. Od plačil za spediterske, trans- 
portne ter nakladalne in razkladalne 
storitve, ki jih opravljajo zasebni 
prevozniki in zasebniki se plača da- 
vek: 
1. od plačil pa prevoz z avto- 

taksijem ali kočijo 10 % 
2. od plačil za druge storitve 25 c/o 

OPOMBA; 
L S transportnimi storitvami je 

mišljen prevoz blaga z motornimi ali 
vprežnimi vozili v cestnem prometu 
ter prevoz potnikov z motornimi in 
vprežnimi vozili, bodisi, da gre za 
prevoz v krajevnem ali pa v med- 
krajevnem prometu; sem spada tudi 
prevoz lesa in drugega materiala z 
vprego ali motornimi vozili po 
gozdnih poteh, prekopih aH usekih, 
ne glede na to, ali se pri tem upo- 
rablja vozilo ali ne. 

2. Nakladanje in razkladanje spa- 
da pod to tar. številko samo, če to 
dela ista oseba, skupaj s špediterski- 
mi in transportnimi storitvami. 

3. Člen 
Ta odlok se uporablja takoj, ob- 

javi pa se v »Glasniku-". 

Številka: 010-3/65 
Datum; 20. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

366 
Na podlagi 1. točke odloka o po- 

oblastitvi občinskih ljudskih odbo- 
rov, da predpišejo vsako leto koli- 
čine vina in žganja, ki jih smejo pro- 
izvajalci porabiti doma brez plačila 
prometnega davka (Ur. 1. LRS, štev. 
35/62) je Skupščina občine Logatec 
na seji zbora delovnih skupnosti dne 
20. avgusta 1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi količin žganja, ki ga sme- 
jo proizvajalci porabiti doma brez 

plačila prometnega davka 

1. člen 
Proizvajalci žganja smejo porabiti 

doma brez plačila prometnega davka 
5 (pet) hektolitrskih stopenj žganja 
na vsakega nad 18 let starega družin- 
skega člana. 

Ta količina žganja velja za proiz- 
vajalno dobo od 1. marca 1965 do 
28. februarja 1966. 

2. člen 
Količina prometnega davka pro- 

stega žganja iz 1. člena tega odloka w 

se dovoljujejo tudi kmečkim delov- 
nim zadrugam za člane včlanjenih 
družin z omejitvijo, da se s tem ne 
morejo dovoljevati posebne davka 
proste količine žganja, ki jih proiz- 
vedejo v zasebnem gospodarstvu. 

I. 

MALOPRODAJNE CENE 
2. Maloprodajne cene za prehram- 

bene proizvode se lahko oblikujejo 
do naslednjih najvišjih zneskov: 

a) za moko kvalitete »B«; 
— tip 400 kg din 242 
— tip 600 kg din 191 
— ttp 1000 kg din 142 
b) za kruh: 
— kruh iz moke 

tip 400 kg din 200 
— kruh iz moke 

tip 600 kg din 170 
— kruh iz moke 

tip 1000 kg din 140 
c) za siadkod: 
— sladkor kristal kg din 270 
— sladkor kocke kg din 300 
d) za jedilno olje: 
— olje rinfuza kg din 465 
— olje vstekleničeno 

l/L L din 500 
c) za perutnino: 
— brojlerje kg din 1050 
d) za mleko v mle- 

karnah L din 130 
3. Maloprodajne cene za kurivo 

lahko oblikujejo do naslednjih naj- 
višjih zneskov: 

a) za premog: 
— Velenje — kosi — 

(lignit) t din 10.800 
Upravni organ za cene skupščine 

občine Logatec se pooblašča, da izda 
soglasje za maloprodajno ceno še za 
ostale vrste premoga. 

b) za drva: 
— trdi listavci 

I. klasa 
— trdi listavci 

II. klasa 
— trdi listavci 

III. klasa 
— trdi listavci 

— oblice 
Maloprodajna 

prm. din 6500 

prm. din 5800 

prm. din 4900 

prm. din 3500 
je mišljena 

franco prodajalčevo skladišče. 

II. 

MARŽE 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku. 

Številka: 010-20/65 

Datum; 20. avgusta 1965 
Predsednik 

skupščine občine Logatec 
Otmar Oblak, 1. r. 

367 
Na podlagi 10. člena uredbe o 

oblikovanju cen in obračunavanju 
razlike v cenah (Ur. 1. SFRJ, štev. 
33-566/65) in 100. člena statuta občine 
Logatec (Glasnik, štev. 6-28/65) je 
Skupščina občine Logatec na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 20. avgusta 1965 spre- 
jela 

ODREDBO 
o maloprodajnih cenah In maržah 

v prometu na malo. 

1. S to odredbo se določa: 
a) višina, do katere se lahko obli- 

kujejo maloprodajne cene za dolo- 
čene prehrambene proizvode; 

b) najvišje cene za premog in 
drva za kurjavo; 

c) višina marže v prometu na 
malo za nekatere prehrambene pro- 
izvode. 

4. Trgovske in druge delovne or- 
ganizacije, ki se bavijo s prodajo 
prehrambenih proizvodov na malo, 
lahko zaračunavajo maržo na nabav- 
no ceno do naslednjih najvišjih 
stopenj: 

— riž 
— kava 
r-r jedilne maščobe 
—r sol 
— mesne in druge kon- 

zerve 
— mesni izdelki 
— začimbe vseh vrst 
— južno sadje (brutto 

za netto 
— drugo sadje in zelenjava 

— ostali kmetijski pre- 
hrambeni proizvodi 

— testenine vseh vrst 

15% 
15% 
10% 
12% 

17 % 
20 % 
20 % 

30 % 
25% 

10 % 
12% 

III 

KAZENSKE DOLOČBE 
Za kršitev predpisov iz točke U 

II. te odredbe se uporabljajo dolo- 
čila 107. člena uredbe o trgovanju, 
trgovskih podjetjih in trgovinah, V 
zvezi s 1. členom zakona o prometu 
blaga in trgovskih storitvah (Ur. !■ 
SFRJ, št. 16-334/65). 

IV. 

KONČNE DOLOČBE 
Z uveljavitvijo te odredbe prene- 

hata veijati:. 
1. odredba o maržah v trgovini пв 

drobno (Glasnik, 64/62); 
2. odredba o najvišji prodajo1 

ceni na drobno za mleko (GlasniK, 
51/64). 



glasnik 
ит 

v. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku-", uporablja pa se 
takoj. 

Številka: 38-30/65 

Datum; 20. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

uradni vestnik okraja Ljubljana, 
št. 30/64). 

9. 
Ta odredba velja takoj, objavi pa 

se v »Glasniku-". 

Številka; 010-19/65 

Datum: 20. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

PREGLED 
planiranih In doseženih proračunskih dohodkov In izdatkov za leto 1964 

368 
Na podlagi 3. odstavka 26. člena 

zakona o družbeni kontroli cen (Ur. 
1. FLRJ, št. 30/62), 2. odstavka 15. 
člena uredbe o oblikovanju cen in 
obračunavanju razlik v cenah (Ur. 1. 
SFRJ, št. 33/65) in 100. člena statuta 
občine Logatec je Skupščina občine 
Logatec na seji občinskega zbora in 
na seji zbora delovnih skupnosti, dne 
20. avgusta 1965 sprejela naslednjo 

ODREDBO 
o družbeni kontroli ccn 

obrtnih storitev 

1. 
Upravni organ pristojen za cene 

skupščine občine Logatec opravlja 
družbeno kontrolo cen s področja 
obrti in drugih storitev, določenih v 
to odredbo. 

2. 
Pod družbeno kontrolo cen spa- 

dajo vse vrste obrtnih storitev in 
storitve opravljene v javnem prevozu 
z motornimi vozili zasebnikov. 

'£ 
Gospodarsko organizacije in dru- 

ge organizacije, lastniki zasebnih 
obrti, in druge pravne osebe, ki 
opravljajo storitve, ki so pod druž- 
beno kontrolo cen po tej odredbi, 
morajo o nameravanem zvišanju cen 
pismeno obvestiti pristojni upravni 
organ za cene skupščine občine Lo- 
gatec, ter predložiti ustrezne kalku- 
lacije in drugo dokumentacijo. 

4. 
Pristojni upravni organ za cene 

lahko zadrži predlagano zvišanje cen, 
Ce spozna, da Zvišanje ni skladno s 
Politiko cen, ali z obstoječimi tržni- 
mi razmerami. 

O tem, da je upravni organ za- 
držal vlogo za zvišanje cen, obvesti 
Predlagatelja v 15 dneh od prejema 
njegovega obvestila. 

5. 
Upravni organ za cene skupščine 

občine Logatec se pooblašča, da daje 
Potrebna navodila za izvajanje te 
odredbe. 

6. 
Vsako samoiniciativno zviševanje cen brez predhodnega pismenega ob- 

vestila in soglasja pristojnega uprav- 
nega organa za cene, je kaznivo po 
41., 42. in 43. členu zakona o druž- 
beni kontroli cen. 

Tržna inšpekcija skupščine občine 
Logatec je pristojna, da neposredno 
opravlja inšpekcijski nadzor nad pra- 
vilnim izvajanjem določil te odredbe 

8. 
Z dnem, ko prične veljati ta od- 

fedba, preneha veljati odlok o druž- 
beni kontroli cen v prometu na 
drobno in obrtnih storitvah (Glasnik, 

369 
Na podlagi 168. člena zakona o 

proračunih in o financiranju samo- 
stojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ štev. 
52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62," 13/63 
in Ur. 1. SFRJ, št. 7/64), ter 100. čle- 
na statuta občine Logatec je Skup- 
ščina občine Logatec na seji občin- 
skega zbora in seji zbora delovnih 
skupnosti, dne 20. avgusta 1965 spre- 
jela 

ODLOK 
o zaključnem računu o izvršitvi pro- 
računa občine Logatec za leto 1984 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvr- 

šitvi proračuna občine Logatec za 
leto 1964. Ta obsega: 

a) Zaključni račun občinskega 
proračuna: 

dohodki 207,270.621 din 
izdatki 207,267.376 din 
Presežek dohod- 
kov nad izdatki 3.245 din 
b) Zaključni račun rezervnega 

sklada: 
dohodki 9,994.638 din 
izdatki 4,708.659 din „ 
Presežek dohod- 
nad. izdatki 5,285.979 din 
c)' Zaključni račun 10 oz. 15 % ob- 

vezne rezerve: 
dohodki 22,378.245 din 
izdatki — 
Presežek dohod- 
nad izdatki 22,378.245 din 

2. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

občinskega proračuna v znesku 3245 
din se prenese kot dohodek proraču- 
na za leto 1965. 

Presežek dohodkov nad izdatki 
rezervnega sklada v znesku 5,285.979 
din se prenese kot dohodek tega 
sklada za leto 1965. 

Presežek dohodkov nad izdatki 10 
oz. 15 % obvezne proračunske rezer- 
ve doseženih v letu 1984 v znesku 
22,378.245 din se prenese kot dohodek 
tega sklada za leto 1965. 

S. člen 
Potrdijo se virmanski prenosi raz- 

položljivih kreditov, ki so prihranje- 
ni nasproti spremenjenemu načrtu 
proračuna občine Logatec za leto 
1964 v IL, III.. VI., VIL, VIII. in XI. 
delu v skupnem znesku 3,300.000 din 
in se prenesejo za pokritje izrednih 
izdatkov V., IX. in X. dela v znesku 
3,300.000 din, kot jih izkazuje številč- 
ni pregled zaključnega računa. 

4. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku«. 

Številka: 010-22/65 

Datum: 20. avgusta 1965 

Predsednik 
skupščine občine Logatec 

Otmar Oblak, 1. r. 

Del Dohodki Planirano 
v 000 din 

1. Skupni viri dohodkov 190.063 
II. Dohodki po posebnih predpisih 10 

IV. Posebni dohodki 109.900 
V. Drugi občinski dohodki 300 

VI. Dohodki organov in ustanov 2.600 
VII. Prenesena sredstva 14.229 

VIII. Dotacije 17.000 
Brutto dohodki skupaj 334.102 

Izločena sredstva; 
a) za stroškovno šolstvo 27.559 
b) za ceste 18.056 
c) za državne organe 60.820, 
Skupaj izločena sredstva 106.435 
Cisti dohodki 227.067 

— obvezna rezerva 19.731 
Neto dohodki 207.936 

Izdatki 
I. Prosveta in ljudska kultura 2.100 

II. Socialno skrbstvo 17.192 
III. Ljudsko zdravstvo 15.132 

V. Državna uprava 6.270 
VI. Komunalna dejavnost 5.524 

VII. Negospodarske investicije 12.000 
VIII. Intervencije v gospodarstvu 2.892 

IX. Dotacije 128.751 
X. Obveze in garancije 17.123 

XI. Proračunska rezerva 952 
Izdatki skupaj 207.936 

PREGLED 
stanja sredstev rezervnega sklada za leto 1904 

I. SREDSTVA; 
Stanje sredstev na računu pri banki 

31. decembra 1964 
a) rezervnega sklada 
b) 6 % rezerve 

Posojila, ki niso bila vrnjena do 31. decembra 1964 
Obresti prejete v letu 1964 
SKUPAJ SREDSTVA (I) 

II. PORABA SREDSTEV: , ' !, i - 
Posojila, dovoljena v prejšnjih letih, ki nJ$o bila 

vrnjena do 31. decembra 1964 
a) za kritje tekočih izdatkov 
b) za poravnavo obveznosti 

Vsega (a -f b) 
Posojila, dovoljena v letu 1964, ki niso bila 

vrnjena do 31. decembra 1964 
SKUPAJ PORABLJENO (II.) 
Stanje prostih sredstev 31. decembra 1964 

Doseženo 

182,061.523 
530.955 

117,733.990 
333.607 

2,327.691 
14.229.259 
17,000.000 

334,217.025 

26,440.089 
17,322.816 
60,805.254 

104,568.159 
229,648.866 

22,378.245 
207,270.621 

2,034.818 
17,166.292 
15,073.502 
6,090.857 
5,368.317 

11,951.778 
2,868.892 

128,671.216 
17,095.951 

945.753 
207,267.376 

3,825.033 
17.394 

6,152.211 

9,994.638 

4,708.659 
4,708.659 
5,285.979 

obCina 

VRHNIKA 

370 
Na podlagi 134. člena zakona o 

prispevkih in davkih občanov (Ur. 1. 
SRS, št. 37/64)in sklepa zbora voliv- 
cev za vas Bevke, z dne 15. maja 
1965, je odbor Krajevne skupnosti 
Bevke na svoji 15. redni seji, z dne 
15. maja 1965 sprejel 

SKLEP 
o uvedb] krajevnega samoprispevka 
za območje krajevne skupnosti Bevke 

I. 
Uvede se krajevni samoprispevek 

v denarju, namensko za vzdrževanje 
komunalnih naprav in objektov 
družbenega standarda za vas Bevke. 

II. 
Krajevni samoprispevek plačujejo 

občani za namen pod I. točko, ki 
uporabljajo komunalne naprave in 
ostale objekte družbenega standarda 
in imajo stalno bivališče na območju 
vasi Bevke. Samoprispevek znaša: 

1. za delavce in uslužbence 1 % 
od netto prejetih mesečnih osebnih 
dohodkov; 

2. za upokojence 1% od netto me- 
sečnih pokojnin, ki presegajo mi- 
nimum; 

3. za lastnike kmetijskih zemljišč: 
— od kmetijskih obdelovalnih 

zemljišč 1 % letno od ugotovljenega 
katastrskega dohodka; 

4. za ostale, ki samostojno oprav- 
ljajo obrtne in druge gospodarske 
dejavnosti 1 % letno od ugotovljene 
osnove, od katere se plačuje prispe- 
vek iz osebnega dohodka. 

III. 
Krajevni samoprispevek se uvaja 

za nedoločen čas in še na željo vo- 
livcev lahko ukine. S pobiranjem se 
začne 1. avgusta 1965. 

IV. 
Znesek krajevnega samoprispevka 

se bo uporabil za nabavo javne teht- 
nice, nadalje pa za komunalne de- 
javnosti. 

V. 
Krajevni samoprispevek se od- 

merja in plačuje v skladu z določili 
zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov v SR Sloveniji (Ur. list SRS, 
št. 37/64), izterjuje pa se po pred- 
pisih zakona o prisilni izterjavi pri« 
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epevkov in davkov občanov (Ur. list 
SRS-ćt. 11/65). v, 

VI. 
Delo iz točke 1 tega sklepa mora 

biti končajo najkasneje do 31. de- 
cembra 1966. 

VII. 
Denarna sredstva, ki se dobijo od 

krajevnega samoprispevka, se smejo 
1 uporabiti samo za namene, ki so na- 
1 vedeni v L točki tega sklepa. 

/ vin. 
Za pobiranje, vodenje denarnih 

sredstev in izvrševanje del iz naslova 
krajevnega samoprispevka skrbi kra- 
jevna skupnost Bevke. 

TX. 
Krajevnega samoprispevka v de- 

narju so oproščeni občani od social- 
nih podpor, invalidnin in minimalnih 
pokojnin ter otroškega dodatka, di- 
jaki in študentje od štipendij in va- 
jenci od svojih nagrad. 

"Sir; v - ? 
X. 

Ta sklep velja osmi dan po objavi 
v Glasniku. 

Številka: 13/65 
Datum: 15. maja 1965 

Predsednik 
krajevne skupnosti Bevke 

Jože Jeraj, 1. r. 

VSEBINA 

361 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti skupščine 
obCine Grosuplje 

362 Odlok o prometnem davku nepremič- 
nin in pravic obCine Logatec 

363 Odlok o določitvi in plačevanju akon- 
tacije na nove stanarine in najemnine 
občine Logatec 

364 Odlok o pooblastitvi stanovanjskega 
sklada občine za izvršitev revolariza- 
clje stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov občine Logatec 

J65 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem davku 
občine Logatec 

366 Odlok o določitvi količin žganja, W 
ga smejo proizvajalci porabiti doma 
brez plačila prometnega davka občine 
Logatec 

367 Odredba o maloprodajnih cenah in 
maržaij v prometu na malo občine 
Logatec 

368 Odredba o družbeni kontroli cen obrt- 
nih storitev občine Logatec 

369 Odlole o zaključnem računu o Izvršitvi 
proračuna za 1. 1364 občine Logatec 

370 Sklep o uvedbi krajevnega samopri' 
spevka za območje krajevne skupno- 
sU Bevke — občina Vrhnika 


