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URADNI VESTNIK ОВСШ: CERKNICA O 
GROSUPLJE O HRASTNIK • LITIJA O 
LJUBLJANA — BEŽIGRAD 9 CENTER • 
MOSTE-POLJE • SlSKA • VEC-RUDNIK « 
LOGATEC • VRHNIKA • ZAGORJE OB SA- 

VI IN MESTNEGA SVETA LJUBLJANA 

Ljubljana, i o. septembra i 965 leto хи., Ste v. 42 

>✓ Ч.У 

OBČINSKE SKUPSCINE 

OBČINA 

CERKNICA 

495 
Na podlagi 10. člena uredbe o na- 

činu formiranja cen in obračunava- 
nju razlik v cenah (Ur. list SFRJ, št. 
33/65) ter na podlagi 90. člena statuta 
občine Cerknica je skupščina občine 
Cerknica na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 25. av- 
gusta 1965 sprejela 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o 
Povišanju prodajnih ccn v občini 

Cerknica 

1. člen 
1. člen točke a) in c) odloka o po- 

višanju prodajnih cen v občini Cerk- nica (Glasnik št. 33/65) se spremeni 
^ko, da se glasi: 

a) meso: 
goveje meso s kostmi boljše ka- 

kovosti do 1300 din/kg; 
goveje meso s kostmi srednje ka- 

kovosti do 1170 din,kg; 
goveje meso s kostmi slabše kako- 

vosti do 850 din/kg; 
telečje meso s kostmi do 1400 

^in,kg; 
svinjsko meso s kostmi do 950 

din/kg; 
perutnina do 1000 din/kg; 
c) kruh:. 
kruh iz moke tip 400 (beli) kat. B 

oo uo din/kg; 
b kruh iz moke tip 600 (polbeli) kat. 
8 do 172 din/kg; 

kruh iz moke tip 1000 (črni) kat. 
B do 142 din kg; 

žemlje — komad do 25 dinarjev. 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v »-Glasniku«. 

Stev.: 1/1-38-12/65. 
Datum: 1. septembra 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Cerknica: 

Franc Kavčič, 1. r. 

OBČINA LITIJA 

396 
Na podlagi 107. in 108. člena usta- 
SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 

:0''вЗ) in 162. člena statuta občine Ll- 
sprejetega na seji občinskega 

oot'a in zbora delovnih skupnosti 
]kupjfjne občine Litija, z dne 8. apri- 
, 1064, ter 3. in 7. člena zakona o 
*rbanističnih projektih (Ur. list LRS, 

22-127/58) je skupščina občine Li- 
j,1-13 na seji občinskega zbora in zbo- 

delovnih skupnosti, dne 28. maja 
5 sprejela 

SKLEP 
o dopolnitvi sklepa o določitvi vpliv- 
nih območij na področju skupščine 
občine Litija in o rokih za izdela- 
vo urbanističnih projektov (Glasnik 

okraja Ljubljana, št. 32,63) 

1. člen 
Spremeni se 2. člen citiranega 

sklepa tako, da se za točko 4 doda 
naslednje besedilo: 

»5. Jevnica«. 

2. člen 1 

Ta sklep velja po objavi v »Glas- 
niku«. 

Stev.: 35-3/63-1/1. 
Datum: 28. maja 1965. 

Podpredsednik 
skupščine občine Litija; 

Stane Volk, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

397. 
Na podlagi člena 118'T in 120/1 za- 

kona o volitvah odbornikov občin- 
skih In okrajnih skupžčin (Uradni list 
SRS, št. 11 83) ter na predlog man- 
datno-imenitetne komisije zbora de- 
lovne skupnosti je zbor delovnih 
skupnosti skupSčine občine Ljublja- 
na-Center na seji, dne 9. septembra 
1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
1. člen 

Razpišejo se nadomestne volitve 
v zbor delovnih skupnosti skupSčine 
občine Ljubljana-Center v volilni 
enoti št. 36, ki obsega delovne ljudi, 
v naslednjih delovnih organizacijah: 

— Komunalna banka, Subičeva 2; 
— Jugoslovanska loterija, Titova 

cesta; 
— Zavarovalnica Ljubljana, Mi- 

klošičeva 17—19; 
— Zavarovalna skupnost za SRS, 

Miklošičeva 19; 
— Služba družbenega knjigovod- 

stva pri NB 600-68, Beethovnova 7; 
— Gospodarska zbornica SRS, Ti- 

tova 19; 
— Odvetniška zbornica SRS, Ti- 

tova 25; 
— Gospodarska zbornica za okraj 

Ljubljana, Trdinova 4; 
— Zavod za rezerve SRS, Čopova 

38; 
— Poslovno združenje za kmetij- 

sko mehanizacijo, Cankarjeva 18; 
— Poslovno združenje za mlekar- 

stvo, Nazorjeva 12; 

— Poslovno združenje za proiz- 
vodnjo in promet z vinom, Cankar- 
jeva 18; 

— Poslovno združenje za seme- 
narstvo, Nazorjeva 12; 

— Poslovno združenje proizvajal- 
cev živine in živilskih proizvodov, 
Cankarjeva 18; 

— PcKlovng združenje transport- 
nega podjetja »Intertransport«, Vil- 
harjeva 3; 

— Poslovno združenje rud in me- 
talov, Titova 1; 

— Strokovno združenje pekov 
SRS, Gornji trg 3; 

— Poslovno združenje »Papirles«, 
Titova 19; 

— Poslovno združenje usnjarske 
industrije. Trg OF št. 14; 

— Gospodarsko združenje pod- 
jetij SRS za proizvodnjo in prodajo 
ter izvoz lesnih finalnih izdelkov, 
Kidričeva 3; 

— Poslovno združenje Slovenski 
tisk; 

— Mestna hranilnica, Čopova 3; 
— Združenje komunalnih bank, 

Čopova 3. 
Nadomestne volitve v 36. volilni 

enoti se razpišejo, ker je prenehal 
mandat odborniku zbora delovnih 
skupnosti Marjanu SESKU, ki je bil 
izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo 

oktobra 1Su5. 
v sredo, dne 13. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku ter pri de- 
lovnih organizacijah 36. volilne 
enote. 

Številka: 013-4 05. 
Datum: 3. septembra 19(15. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

inž. Drago Lipič, 1. r. 

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

Ijaaa-Moste-Poljc 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 

občinski zbor skupščine občine Ljub- 
Ijana-Moste-Polje: 

— v volilni enoti štev. 14, ki Ob- 
sega naslednje ulice in cesto: Ko- 
drovo. Križno, Slovensko, Avščevo, 
Stražarjevo, Pot v Obrije in Indu- 
strijsko, ker je odbornica Olga Svent- 
ner na lastno željo vrnila mandat. 

2. člen 
Nadomestne volitve v občinski 

zbor skupščine občine Ljubljana- 
Moste-Polje v volilni enoti štev. 14 
bodo v nedeljo, dne 10. oktobra 1965. 

3. člen 
Roki za volilna opravila, ki se po 

zakonu o volitvah odbornikov občin- 
skih -in okrajnih skupščin računajo 
od razpisa volitev, se računajo od 
5. septembra 1965. 

4. člen 
Za izvrSltev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija občine Ljub- 
Ijanu-Moste-Polje. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Stev.: 020-14/65. 
DatunK 3. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polja: 

Vlado Črne, 1. r. 

OBČINA 

L.HJBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

398 
Na podlagi 22. člena zakona o vo- 

litvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščin (Uradni list SRS, Stev. 
11/63) in 167. člena statuta občine 
Ljubljana-Moste-Polje, je občinski 
zbor skupščine občine Ljubljana- 
Moste-Polje na seji, dne 3. septembra 
1965 sprejel 

399 
Na podlagi 2. odstavka 16, člena 

zakona o tarifi zveznega prometnega 
davka (Uradni list SFRJ, št. 33 In 
36/65) ter I, in II. razdelka dela V. 
tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, «t. 25/82), 42 02 in Uradni list 
SFRJ. št. 30/63, 29 64 in 1/65) in 167. 
člena statuta občine Ljubljana- 
Moste-Polje je skupščina občine 
Ljubljana-Moste-Polje na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 3. septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah tarife 
občinskega prometnega davka, ob- 
javljene v odloku o občinskem pro- 
metnem davku v občini Ljubljana- 
Moste-Polje (Glasnik, fit. 42 04, 63 64), 
ki se v prečiščenem besedilu glasi: 



232 GLASNIK 

TARIFA OBČINSKEGA PROMETNEGA DAVKA 
DEL A — PROIZVODI 

Samostojni obrtniki in drugi zasebniki plačujejo od vseh proizvodov, 
ki jih proizvajajo in oddajajo v promet, občinski prometni davek po na- 
slednjih stopnjah: 
Tar. št. Proizvodnja po strokah (imenovanja) Stopnja 

Predelovanje nekovin — stroka 116 
1 Zrcala vseh vrst, tudi z okvirom 20 % 
2 Visokokvalitetni porcelan z zlato, kobaltno, srebrno ali 

podobno obdelavo in umetniški porcelan: namizna ali 
toaletna posoda in predmeti, figurice in okrasni pred- 
meti 20 % 

3 Dekorativna keramika, fajansa, majolika in terakota: 
namizni ali toaletni predmeti in figurice 15 % 

Predelovanje kovin — stroka 117 
4 Vijačno blago vseh vrst 8 % 
5 Zičniki navadni 10 % 
6 Pletiva in tkanine iz jeklene žice in žična tkanina iz 

barvastih kovin 20 % 
7 Okovje in pribor za stavbno in ostalo pohištvo 8 % 
8 Fitingi in prirobnice iz temprane litine 15 % 
9 Armature iz barvastih kovin za vodo, paro in druge 

tekočine ter plin 10 % 
10 Vsakovrstne tehtnice in uteži 5 % 
11 Posoda: 

1. emajlirana in iz jeklene pločevine 15 % 
2. sanitarna iz kovine 7 % 
3. ostala " 20 % 

12 Izdelki iz bakra in bakrovih zlitin: 
1. servisi, pepelniki in tobačnice 10 % 
2. kotli za žganjekuho in posoda iz bakra in bakrovih 

zlitin 25 % 
13 Kovinsko pohištvo, razen šolskega 5 % 
14 Peči in štedilniki, bojierji, kuhalniki in drugi grelci 

na trdna in tekoča goriva, plin in alkohol, vštevši peči 
za etažno kurjavo 5 % 

15 Orodje, pribor, stroji in naprave, vštevši tudi delovne 
stroje, samostojne črpalke in kompresorji, medicinski 
aparati in instrumenti, kovinske utenzilije 5 % 

15 a Sredstva za razsvetljavo: i 
svetilke, petrolejske in karbidne, vseh vrst 12 % 

15 b Gasilske naprave 10 % 
16 Vsi drugi proizvodi Iz stroke 117 15% 

Elektrotehnična stroka — 119 
17 Svetlobna telesa: lestenci in svetilke vseh vrst 10 % 
18 Vsi ostali proizvodi 15 % 

Kemična stroka — 120 
19 Izdelki, dobljeni s predelavo plastičnih mas; 

1. embalaža 5 % 
2. vsakovrstne šolske, risalne, pisalne in pisarniške 

potrebščine 5 % 
3. izdelki za gradbeništvo 10 % 

20 Vsi drugi proizvodi iz panoge 120 20 % 

Predelovanje lesa — stroka 122 
21 Vsi proizvodi, razen žaganega in tesanega lesa ter 

parketa 10 % 

Izdelovanje tekstilnih izdelkov — stroka 124 
22 Tekstilna konfekcija 5 % 
23 Trikotažni — volneni, bombažni in pleteni oblačilni 

predmeti 10 % 
24 Vsi drugi proizvodi iz stroke 124 5 % 

Predelovanje usnja — stroka 125 
25 Obutev 5 % 
26 Vsi drugi proizvodi iz stroke 125 10 % 

Izdelovanje živil — stroka 127 
27 Vsi proizvodi 8 % 

Izkoriščanje gozdov — stroka 313 
23 Drva vseh vrst od m' A 500 
29 Drugi gozdni sortimenti od m' 3000 

Druge stroke 
30 Vsi drugi proizvodi, ne glede na stroko gospodarske 

dejavnosti, ki niso zajeti v prejšnjih tar. številkah 10 % 
Od navedenih proizvodov so zajeti po tej tarifni šte- 
vilki samo proizvodi, od katerih se ne plača prometni 
davek po tarifi zveznega prometnega davka (del A — 
tar. št. 4, 6, 7, 9, 12, 15). 

Ojiomba: Prometni davek po tej tarifni številki in po drugih tarifnih 
številkah se na plača od prometa z naslednjimi izdelki: moke in drugih 
rn.evskih izdelkov, razen izdelkov, ki imajo značaj slaščičarskega izdelka, 
izdelkov napravljenih s predelavo mleka, mesa, svežih in suhih rib, od 
zakola živine, od obleke in perila po meri za individualno potroinjo iz 
osnovnega materiala individualnega potrošnika, od ortopedske obutve in 
ortopedskih pripomočkov, med katere jo treba šteti tudi umetne oči in 
zobovje, ne glede na material, iz katerega so izdćlani, s šolskimi zvezki 
in risankami, fotografije za neposredno uporabo fotografirancev (za oseb- 
BO izkaznico, spominske slike). 

DEL B — STORITVE 
Od plačil za storitve, ki jih opravljajo obrtne delavnice samostojnih 

obrtnikov in drugi zasebniki, plačajo občinski prometni davek: 
Tar. št. Proizvodnja po strokah (imenovanja) Stopnja 

1 Od plačil za gradbene in montažne storitve 15 % 
Opomba; 
1. Z gradbenimi storitvami so mišljena: zidarska, te- 
sarska, betonarska, krovska, fasadarska in kamnoseška 
dela na stavbah, keramiška, sadrarska, soboslikarska, 
pleskarska in parketarska dela, izdelava ksilolitnih po- 
dov, stekloreška, ključavničarska in kleparska dela, 
inštalaterska dela na vodovodu, kanalizaciji, sanitarnih 
napravah, centralni in etažni kurjavi ter elektrolnsta- 
laterska in podobna dela oziroma storitve — če se vsa 
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 železnih 
konstrukcij za končen namen in uporabo ter druge sto- 
ritve na instalacijah, s katerimi se stroji, naprave in 
drugo povežejo z osnovnim instalacijskim omrežjem. 
3. Davčna osnova je skupen znesek plačila, v katerem 
je vsebovan tudi davek po tej tar. številki, po odbitku 
materiala, ki ga da izvajalec del, če je v fakturi po- 
sebej izkazan. 

2 Od plačil za špediterske, transportne ter nakladalne 
in razkladalne storitve: 
1. od plačil za prevoz z avtotaksijem 10 % 
2. od plačil za druge storitve 20 "/o 
Opomba; 
1. S transportnimi storitvami je mišljen prevoz blaga 
z motornimi ali vprežnimi vozili v cestnem prometu, 
prevoz blaga s plovnimi objekti (in splavi) ter prevoz 
potnikov z motornimi in vprežnimi vozili in plovnimi 
objekti, bodisi da gre za prevoz v krajevnem ali pa v 
medkrajevnem prometu. Sem spada tudi prevoz lesa in 
drugega materiala z vprego po gozdnih poteh, prekopih 
in usekih, ne glede na to, ali se pri tem uporablja voz 
ali ne. 
2. Nakladanje in razkladanje spada pod to tar. šte- 
vilko samo, če to dela ista oseba skupaj s špediter- 
skimi in transportnimi storitvami. 

3 Od plačil za obrtne osebne in druge storitve vseh 
vrst 10 a'v 
Opomba: 
1. Davčna osnova je skupen znesek plačila, v katerem 
je vsebovan tudi davek po tej tarifni številki po od- 
bitku materiala, ki ga je dal izvrševalec storitve, če je 
material v računu posebej izkazan. Davek po tej ta- 
rifni številki se plača tudi od plačila za opravljanje 
storitve s proizvodnjo blaga iz naročnikovega ma- 
teriala. 
2. Davek po tej tarifni številki se ne plača od plačil 
za storitve; krojačev, šivilj, klobučarjev, modistinj, 
vezilj, čevljarjev, urarjev, kolarjev, brivcev, frizerjev, 
dimnikarjev, za predtiskanje tkanin, krpanje perila, 
nogavic in vreč. popravila dežnikov, uglaševanje glas- 
bil, brušenje nožev in britvic, kovačev od podkovanja 
konj in živine, preoblačenje gumbov, barvanje in či- 
ščenje usnjenih predmetov, barvanje in kemično či- 
ščenje vseh vrst tkanin, polnjenje in obnova rabljenih 
kemičnih svinčnikov, popravljanje preprog, umetno 
barvanje slik — fotografij, umetno krpanje preproig, 
prepisovanje in razmnoževanje, kopiranje, plakatira- 
nje, čiščenje in pranje ter likanje oblek in perila, či- 
ščenje obutve, snaženje oken, čuvanje lokalov in sta- 
novanj, shranjevanje koles, prtljage in obleke (garde- 
robe), popravila dvokoles (biciklov) in otroških vozič- 
kov, žaganje drv. pečenje čevapčičev in ražnjičev, 
pedikiranje. 

4 Od plačil za opravljanje samostojnih poklicev (zdrav- 
niki, dentisti, arhitekti, učitelji jezikov, petja in plesov, 
uc-itelji strojepisja, prevajalci in podobno) 5 % 
Opomba; 
1. Davčna osnova je kosmato plačilo, v katerem je 
vsebovan tudi davek po tej tarifni številki. 
2. Davek po tej tar. številki ne plačajo dijaki in redni 
študenti visokih šol od dohodkov od poučevanja drugih 
dijakov. 
Prav tako se ne plača davek po tej tar. številki od 
plačil za delo odvetnikov, patentnih inženirjev in stal- 
nih sodnih tolmačev, kakor tudi od plačil za obrede 
verskih organizacij in duhovnikov. 

DEL C — SPLOSNA TARIFA 
Vsi davčni zavezanci zasebnega in družbenega sektorja plačujejo ob- 

činski prometni davek od naslednjega prometa in storitev: 
Od vstopnic: 
1. za kinematografske predstave 
2. za druge prireditve 
Opomba; 
1. Davčna osnova je skupno kosmato plačilo, tj. cena 
vstopnic, v kateri je vsebovan tudi davek po tej tar. 
številki. Za davčnega zavezanca so šteje prireditelj. 
Lastnik prostorov, v katerih je prireditev, je pdgo- 

5 cfo 
10 4o 
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Stopnja 

b) 
c) 

d) 

60 
50 

250 

300 

Tar. št. Proizvodnja po strokah (imenovanja) 
voren za plačilo občinskega prometnega davka po tej 
tar. številki. 
2. Prometni davek od vstopnic za prireditev iz točke 2 
te tar. številke je treba plačati ob predložitvi vstopnic 
v žigosanje pri odseku za dohodke. Vstopnice morajo 
biti predložene v žigosanje najpozneje 5 dni pred pri- 
reditvijo. 
3. Prometni davek po tej tarifni številki se ne plača 
od vstopnic za kulturno umetniške in telesno vzgojne 
(telovadne nastope) prireditve, kolikor niso združene s 
plesrlo zabavo^n se na njih ne točijo alkoholne pijače. 
Da ima prireditev značaj kulturno umetniške prire- 
ditve je treba predložiti potrdilo upravnega organa 
občinske skupščine, pristojnega za prosveto in kulturo. 
4. Prirejanje plesnih vaj in podobnih prireditev lahko 
upravni organ, pristojen za dohodke, pavšalira, tj. po- 
bere občinski prometni davek od vstopnine v pavšal- 
nem znesku za celotno sezono prireditve. 

2 Od prometa alkoholnih pijač v gostinstvu se plačuje; 
a) od naravnega vina 
b) od piva 
c) od naravnega žganja 
d) od ostalih alkoholnih pijač — umetne močne pijače, 

specialna, peneča in druga umetna vina 
Ot>oinba; 
1. Davčna osnova je 1 liter. 
2. Za alkoholne pijače, od katerih prometa se obraču- 
nava in plačuje prometni davek po tej tar. številki, je 
treba šteti: 
a) za vino — naravno vino iz grozdja, ki je proizvod 

alkoholnega vrenja od svežega grozdja; 
za pivo; 
za žganje — naravno žganje, dobljeno z destilacijo 
prevretih tropin svežega sadja, grozdja, vinskega 
mošta in vinske usedline; 
od ostalih alkoholnih pijač — umetne alkoholne 
pijače (liker, rum, brandy, gin, vodka, whisky, ma- 
stika in druga umetna žganja) — specialna peneča 
in druga umetna vina. 

3. Davek po tej tar. številki plačujejo vsa gostinska 
podjetja in gostišča vseh vrst (hoteli, restavracije, go- 
stilne, krčme, biffeji, kavarne, bari, klubi, delavsko 
uslužbenske restavracije in menze, počitniški domovi, 
planinske postojanke ter točilci alkoholnih pijač v 
sestavu drugih dejavnosti katerekoli vrste). 
4. Davčni zavezanci po tej tarifni številki morajo vo- 
diti v svojem knjigovodstvu natančne podatke o dnev- 
nem prometu vseh vrst alkoholnih pijač — tako glede 
količin, kot njihovih cen. 
Nabava in prodaja morata biti sproti zabeleženi, sta- 
nje po knjigah se. mora ujemati s stanjem v kleti oz. 
sklsclišču. 

3 Od plačil za reklame v kinematografih 
Opomba: 
1. Davčna osnova je skupno kosmato plačilo, tj. prejeto 
plačilo za reklamo, v katerem je vsebovan davek po 
tej tarifni številki. 
2. Davek po tej tarifni številki se pobira ne glede na 
vrsto reklame (projecirano ali reproducirano). 

4 Od plačil za opravljen razrez lesa na žagi: 
a) za lastne potrebe 
b) za ostalo 
Opomba: 
1. Davčna osnova je vrednost žagarske storitve. Pro- 
metni davek po tej tar. številki se plačuje, kadar imet- 
niki žagarskih obratov družbeno pravnih oseb razrezu- 
jejo les zasebnikom. " , . , , 
2. Za opravljen razrez lesa za lastne potrebe je treba 
smatrati take količine lesa, ki jih gozdni posestnik 
uporabi za novo gradnjo, popravilo stanovanjske hiše 
ali gospodarskega poslopja. 
Količino lesa za lastne potrebe odobri upravni organ 
občinske skupščine, ki je pristojen za gospodarske za- 
deve. 

To prečiščeno besedilo tarife velja od dneva objave v Glasniku. 
Številka: 422-148/65-1. 
Datum: 3. septembra 1965. Predsednik 

sjcupščine občine Ljubljana-Moste-Polje: 
Vlado Črne, 1. r. 
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Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

Jikovanju cen-in obračunavanju raz- 
Uke v cenah (Uradni list SFRJ, št. 
?®/65), priporočila mestnega sveta 
^ubljana o vsklajevanju cen in 

z dne 12. avgusta 1985 in 167. 
^ena statuta občine Ljubljana- 
^oste-Polje je skupščina občine 
~jubljana-Moste-P61je na seji obeh 
?oorov, dne 3. septembra 1965 spre- 
jela 

ODREDBO 
o najvišji ravni cen in o najvišjih 
maržah v prometu na drobno za do- 
ločene živilske proizvode ler o naj- 
višjih cenah za premog in drva zr 

kurjavo v prodaji na drobno 

S to odredbo se za prodajo na ob- 
močju občine Ljubljana-Moste-Polje 
določa: 

a) višina, đo katere se lahko ob- 
likujejo maloprodajne cene za mo- 
ko, kruh, sladkor, jedilno olje, mle- 
ko, premog in drva za kurjavo, v 
prodaji na drobno; 

b) višina marže v prometu na 
malo za riž. sol, kavo, začimbe, juž- 
no sadje in osnovne proizvode ži- 
vilske industrije. 

I. Maloprodajne cene 

Maloprodajne cene za moko in 
kruh se lahko oblikujejo do nasled- 
njih najvišjih zneskov: 

din/kg 
— pšenična moka »B« 1000 140 

pšenična moka »B« 600 188 
pšenična moka »B« 400 238 
pšenična moka »C« 1000 130 
pšenična moka »C« 600 164 
pšenična moka »C« 400 216 

— ržena moka 1250 164 
ržena moka 950 188 

— kruh iz pšenične moke 1000 136 
kruh iz pšenične moke 600 170 
kruh iz pšenične moke 400 200 
Pri polkilogramskih štrucah se 

navedene cene lahko povečajo za 
dva dinarja pri kilogramu. 

3. 
Maloprodajne cene za sladkor in 

jedilno olje se lahko oblikujejo do 
naslednjih najvišjih zneskov: 

din/kg 
— za sladkor v kristalu 255 
— za sladkor v kockah 290 
— za jedilno olje rinfuza 468 
— za Jedilno olje v stekleni- 

cah 1/1 502 

Maloprodajna cena za sveže pa- 
sterizirano mleko najmanj 3,3 % 
tolšče v steklenicah 1/1 litra sme 
znašati največ 140 din liter. 

V tej ceni je upoštevana višja od- 
kupna cena od proizvajalca, in sicer 
5 dinarjev od litra nad minimalno 
odkupno ceno za kravje mleko. 

Dostava mleka na dom znaša do 
10 dinarjev za steklenico. 

5. 
Maloprodajne cene za kurjavo se 

lahko oblikujejo do naslednjih naj- 
višjih zneskov: 

a) Premog; 
Trbovlje din/tona 

— kosi 12.600 
— kocke 12.100 
— oreh 11.500 
— grah 10.900 

Zagorje 
— kosi 12.700 
— kocke 12.500 
— oreh 11.800 
4- grah 11.500 

Senovo 
— kosi 14.000 
— kocke 13.600 
— oreh 13.000 
— grah 12.700 

Montana — Zabukovica 
— kosi 17.700 
— kocke ( 17.100 
— oreh 16.500 
— grah 14.600 

Laško 
— kosi 17.500 
— kocke 16 800 
— oreh 15.800 
— grah 14.600 

Kočevje 
— kosi 13.200 
— kocke 12.600 
— oreh 12.000 
— grah 10.500 

Banoviči 
— kosi 16.500 
— kocke 16.100 
— oreh ^ 15.700 
— grah 14.900 

2iVinice 
— kosi 
— kocke 
— oreh 

Kakanj 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Zenica 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Ugljevik 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Velenje 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Kanižarica 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

din/tona 

16.800 
16.200 
15.800 

18.200 
17.700 
16.200 
15.500 

17.300 
16.600 
16.000 
15.500 

16.100 
14.800 
12.600 
12.000 

9.300 
8.800 
8.300 
7.900 

14.700 
13.600 
12.500 
11.400 

b) Drva: 
din/prm 

— trdi listavci I. klase 8.900 
— trdi listavci II. klase 8.100 

_ — trdi listavci III. klase 7.100 
— sečenice 5.800 
V maloprodajnih cenah za kurja- 

vo ni zajet republiški prometni da- 
vek v višini 2 % in občinski promet- 
ni davek 6 c/o. 

II. Marže 

6. 
Trgovske in druge delovne Orga- 

nizacije, ki se ukvarjajo s prodajo 
živil na malo, lahko zaračunavajo 
maržo nu nabavno ceno do nasled- 
njih najvišjih stopenj; 

sol 
kava surova in 
pražena 
riž 
začimbe 
južno sadje: 
banane 
ostalo 

12 % 

15 % 
15 % 
20 % 

20 % neto 
17,5 % neto 

Neto marža predstavlja razliko v 
ceni med nabavno ceno prodajalca 
na drobno, povečano za zavisne stro- 
ške in težo embalaže (v primerih, ko 
je sadje nabavljeno v embalaži bnuto 
za neto, prodaja pa se neto), in malo- 
prodajno ceno, po kateri se prodaja 
sadje potrošnikom. 

Kljub zgoraj določeni malopro* 
dajni marži se maloprodajna cena ne 
sme povečati za več kot 55 % v od- 
nosu na nabavno ceno franko jugo- 
meja. 

— sadje, vrtnine 
(realizirana 
marža) 17,5 % 

(z omejitvijo 
maksimal- 

nega pribit- 
ka marže do 

50 %) 
— mlečni izdelki 18,5 % 
— suhomesnati izdelki 20 % 
— mesne konzerve 17 % 
— jedilne maščobe 10 % 
— testenine 15 % 

III. Kazenske določbe 

7. 
Za kršitev predpisov te odrcSbe 

se uporabljnjo določila 107. členu 
uredbe o trgovanju trgovskih pod- 
jetij in trgovinah, v zvezi s 1. členom 
zakona o prometu in trgovskih sto- 
ritvah (Uradni Ust T3FRJ, št. 16/6П). 
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IV. Ivon5nc doloJbe 
8. 

S to odredbo se razveljavlja od- 
redba o najvišjih maloprodajnih ce- 
nah za kruh in sveže meso ter trgov- 
skih maržah, ki jo je sprejela občin- 
ska skupščina, dne 28. julija 1965 in 
je bila objavljana v »Glasniku« št. 
34/65. 

9. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, 

Številka: 38-31/65-1. 
Datum: 3. septembra 1065. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

Viado Črne, 1. r. ■ 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VlC - RUDNIK 

401. 
Na podlagi 10. člena uredbe o ob- 

likovanju cen in obračunavanju raz- 
like v cenah (Uradni list SFRJ, št, 
33/65), 107. in 175. člena statuta ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik ter na 
priporočilo mestnega sveta Ljubljana 
z dne 12, avgusta 1965 je skupščina 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 2. septembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o najvišji ravni ccn in najviSjih mar- 
žah v prometu na drobno za določe- 
ne živilske proizvode ter o najvišjih 
cenah za premog in drva za kurjavo 

v prodaji na drobno 

1. člen 
S tem odlokom se za prodajo na 

območju občine Ljubljana-Vič-Rud- 
nik določa: 

a) višina, do katere se lahko ob- 
likujejo maloprodajne cene za moko, 
kruh, sladkor, jedilno olje, mleko, 
premog m drva za kurjavo v prodaji 
na drobna; 

b) višina marže v prometu na 
malo za riž. sol. kavo, začimbe, južno 
sadje in osnovne proizvode živilske 
industrije. 

2. člen 
Maloprodajne cene za I moko in 

kruh se lahko oblikujejo do nasled- 
njih najvišjih zneskov: 

din kg 
— pšenična moka »B« 1000 140 

pšenična moka »B« 600 188 
pšenična moka »H« 400 238 

—- pšenična moka »C« 1000 130 
pšenična moka »C« 600 164 
pšenična moka "O 400 216 

— ržena moka 1250 164 
ržena moka 950 188 

— kruh iz pšenične moke 1000 136 
kruh iz pšenične moke 600 170 
kruh iz p enične moke 400 200 
Pri polkiiogramskih Strucah se 

navedene cene lahko povečajo za 
dva dinarja pri kilogramu, 

3. člen . 
Maloprodejne pene za sladkor in 

jedilno olje se lahko oblikujejo do 
naslednjih najvišjih zneskov: 

din kg 
— za sladkor v kristalu 255 

za sladkor v kockah 290 
— za jedilno olje rinfuza 468 

za jedilno olje v stekle- 
nicah 1/1 502 

4. Člen 
Maloorodaina cena za sveže pa- 

stirizirano mleko najmanj 3,3 Co 

tolšče v steklenicah 1/1 sme znašati 
največ 140 din/lit. 

Dostava mleka na dom znaša do 
10 dinarjev za steklenico. 

5. člen 
Maloprodajne cene premoga in 

drv za kurjavo se lahko oblikuj .jo 
do naslednjih najvišjih zneskov: 

a) Premog: 

din/tona 
12.600 
12.100 
11.500 
10.900 

Trbovlje 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Zagorje 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Senovo 
— kosi 
— kocke 

- — oreh 

\Montana — Zabukovica 
kosi 

— kocke 
— oreh 
— grah 

Laško 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Kočevje 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Banoviči 
— kosi 
— kocke 
— oreh 

Zivinice 
— kosi 
— kocke 
— oreh 

Kakanj 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Zenica 
— kosi 
— kocke 
■— oreh 
— grah 

Ugljevik 
— kosi 
— kocke 
— or^h 
— grah 

Velenje 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
— grah 

Kanižarica 
— kosi 
—• kocke 
— oreh 
— grah 

12.700 
12.500 
11.800 
11.500 

14.000 
13.600 
13.000 
12.700 

17.700 
17,100 
16.500 
14.800 

17.500 
16.800 
15.800 
14.600 

13.200 
12.600 
12.000 
10.500 

16.500 
16.100 
15.700 

16.800 
16.200 
15.800 

18.200 
17.700 
16.200 
15.500 

17.300 
16.600 
16.Q00 
15.500 

16.100 
14.800 
12.600 
12.000 

9.300 
8.800 
8.300 
7.900 

14.700 
13.600 
12.500 
11.400 

b) Drva: 
— trdi listavci I. klase 8.900 
— trdi listavci II. klase 8.100 
— trdi listavci III, klase 7.100 
— sečenice 5.800 
V maloprodajnih cenah za kurja- 

vo ni zajet republiški prometni davek 
v višini 2 % in občinski prometni da- 
vek v višini 6 %, 

6. člen 
Trgovske in druge delovne organi- 

zacije, ki se ukvarjajo s prodajo ži- 
vilskih proizvodov na drobno, lahko 
zaračunavajo marže na nabavno ceno 
do naslednjih najvišjih stopenj: 

— sol 12 % 
— kava (surova n 

piažerta) 15 % 
— riž 15 % 
— začimbe 20 r/o 

— južno sadje: 
banane 20 % 
ostalo 17,5 % 

Za sadje, zelenjavo in povrtnine 
se določa 17,5 % povprečna realizira- 
na marža. Pri sadju, zelenjavi in po- 
vrtnipah se dovoli maksimalni pri- 
bitek marže v višini 50"% na nabav- 
no ceno s tem, da povprečna realizi- 
rana marža za vse sadje, vključno 
tudi južno sadje, ne sme presegati 
17,5 %. 

— suhomesnati izdelki 20 % 
— mesne konzerve 17 % 
— jedilne maščobe 10 % 
— testenine 15 % 
— mlečni izdelki 18,5 % 

7. člen 
Za kršitve določb tega odloka se 

uporabljajo določila 107. člena ured- 
be o trgovanju, trgovskih podjetij in 
trgovinah v zvezi s 1. členom zakona 
o prometu in trgovskih storitvah 
(Uradni list SFRJ, št. 16/65). 

8. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljati odredba o maloprodaj- 
nih cenah in maržah ža prehrambene 
proizvode (Glasnik, št. 34-329/65) in 
odredba o maloprodajnih cenah ku- 
riva (Glasnik, št. 35-342/65), sprejeti 
na seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik, dne 23. julija 
1905, 

9. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v 

»Glasniku«. 
Številka: 38-36/65. 
Datum: 2. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik: 

inž. Slavko .lakofčić, 1. r. 

VSEBINA 
495 Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 

loka o povišanju prodajnih cen obči- 
li« Cerknica 

396 Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi 
vplivnih obmačij na območju občine 
in o rokih-za izdelavo o urbanističnih 
projektih občine Lilija 

397 Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Centin- 

398 Odlok o razpisu nad jraeitnih volitev 
v občinski zbor skupSčlne občine 
Ljubljana Moste-Polje 

399 odlok o spremembah in dopolnitvah 
tarife občinskega prometnega davka 
občine Ljubljana Moste-Polje 

400 Odredba o najvišji ravni cen in o naj- 
višjih maržah v prometu na drobno 
za določene živilske prjiivode ter o 
najvišjih cenah za premog In drva za 
kurjavo v prodaji na drobno občine 
LJubljana Moste-Polle 

401 Odlok o najvišji ravni cen in najviS- 
jih maržah v prometu na drobno za 
določene živilske proizvode ter o naj- 
višjih cenah za premoe in drva za 
kurjavo v prodaji na drobno občine 
Ljubljana Vlč-Rudnik 

VABILO 
na 9. skupno sejo in na 5. sejo obeh zborov skupščine 

občine Ljubljana-Siška 
Na osnovi 245, člena statuta občine Ljubljana-Siška 

sklicujem 
v petek, 10. septembra 1965 od 16,30 v sejni dvorani občine, Celovška 121 

I, 
9. SKUPNO SEJO OBEH ZBOROV z naslednjim 

dnevnim redom: 
1. Poročilo mandatno-imunitetne komisije in svečana izjava novo- 

izvoljenega odbornika zbora delovnih skupnosti. 
2, Razrešitve in imenovanja. 

II, 
5. SEJO OBEH ZBOROV Z LOČENIM GLASOVANJEM z naslednjim 

dnevnim redom: 
1. Razprava in sklepanje o poročilu o uspehih poslovanja gospodar- 

stva za I. polletje 1965. 
2. Informacija o začasnih ukrepih pri zmanjšanju proračunske po- 

trošnje in pripravah za sprejem rebalansa proračuna občine. 
3. Razprava in sklepanje o spremembi odloka o temeljni organizaciji 

uprave občinske skupščine in o spremenjeni sistemizaciji delovnih mest 
v upravi občinske skupščine. 

4. Razprava in sklepanje o odloku o spremembi tarife občinskega 
prometnega davka. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic. 

6. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o razmejitvi pravic samo- 
upravljanja v upravnih organih občine Ljubljana-Siška. 

7. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o pooblastitvi sklada za 
zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana-Siška za izvršitev revalori- 
zacije stanovanj. 

8. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o stopnjah obresti od 
poslovnega sklada za gostinstvo, storitvene obrti in komunalne dejav- 
nosti. 

9. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o rokih čiščenja in pre- 
gledovanja kurilnih naprav in dimnih vodov na območju občine Ljub- 
ljana-Siška. 

10. Razprava in sklepanje o predlogu za ustanovitev skupnega med- 
občinskega upravnega organa za notranje zadeve ljubljanskih občin. 

11. Razprava in sklepanje o pooblastilu za sklenitev pogodb med 
občino in Komunalno banko LJubljana v zvezi z ustanovitvijo investi- 
cijske komercialne banke. 

12. Razprava in sklepanje o programu gospodarskih organizacij SKIP4 
in Pivovarne Union za uvedbo 42-urnega delovnega tedna, 

III, 
1. SEJO OBČINSKEGA ZBORA z naslednjim 

dnevnim redom: 
1. Razprava in sklepanje o predlogu za razrešitev odbornika občin- 

skega zbora. 
2, Razprava in sklepanje o razpisu nadomestnih volitev za občinski 

zbor v 38. volilni enoti. 
Vsnk odbornik lahko pismeno predlaga spremembo ali dopolnitev 

dnevnega reda. 
Predsednik 

skupščin0 občine Ljubljana-Siška: 
Miran Goslar, 1. r. 


