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POPRAVEK 

odloka o razpisu nadomestnih voli- 
tev v »bor delovnih skupnosti skup- 

ščine občine Grosuplje 

V 2. členu odloka o razpisu na- 
domestnih volitev v zbor delovnih 
RKupnosti skupščine občine Grosup- 
lje, objavljenem v Glasniku št. 39, ud, 
je pri tiskanju nastala napaka; pra- 
vilno se glasi: 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v če- 

trtek, dne 14. oktobra 1935. 
Stev.: 013-26/65-1/1 
Datum: 7/9-1965 

Iz tajništva 
skupščine občine Grosuplje 

OBČINA LJUBLJANA-BEZlGRAD 

403 
Na podlagi 2. odstavka 16. člena zakona o tarifi zveznega promet- 

nega davka (Ur. 1. SFRJ, št. 33 in 36/65) ter I. in II. razdelka dela 
V. tarife prometnega davka (Ur. lišt FLRJ, št. 25/62, 42/62 in Ur. list 
SFRJ, št. 30/63, 29/64 in 1/65) in 114. člena statuta občine Ljubljana- 
Bežigrad je Skupščina občine Ljubljana-Bežigrad na sjji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti dna 7. septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah tarife občinskega prometnega davka 

objavljene v odloku o občinskem prometnem davku v občini Ljubljan.a- 
Bežigrad (Glasnik št. 52/64, 62/64), ki se v prečiščenem besedilu glasi,: 

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 
naslednjih stopnjah: 
Tar. št. Proizvodnja po strokah (imenovanja) 

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

dobno obdelavo in umetniški porcelan; namizna aH toaletna 
posoda in predmeti, figurice in okrasni predmeti 

3 Dekorativna keramika, fajansa, majolika in terakota: na- 
mizni ali toaletni predmeti in figurice 
Predelovanje kovin — stroka 117 
Vijačno blago, vseh vrst 
Zičniki navadni 
Pletiva in, tkanine iz jeklene žice in žična tkanina iz 
barvastih kovin 
Okovje in pribor za stavbno in ostalo pohištvo 
Fitingi in priročnice iz temprane litine 
Armature iz barvastih kovin za tekočino, paro in plin 
Vsakovrstne tehtnice in uteži 
Posoda: 
1. emajlirana in iz jeklene pločevine 
2. sanitarna iz kovine 
3. ostala 
Izdelki iz bakra in bakrovih zlitin; 
1. servisi, pepelniki in tobačnice 
2. kotli za žganjekuho in posoda iz bakra in bakrovih zlitin 
Kovinsko pohištvo, razen šolskega 
Peči in štedilniki, bojlerji, kuhalniki in drugi grelci na trdna 
in tekoča goriva, plin in alkohol, vštevši peči za etažno 
kurjavo 
Gasilske naprave 
Orodje, pribor, stroji in naprave, vštevši tudi delovne stroje, 
samostojne črpalke in kompresorji, medicinski aparati in in- 
strumenti, kovinske utenzUije 
Sredstva za razstvetljavo: svetilke, petrolejske, karbidne 
vseh vrst 
Vsi drugi proizvodi iz stroke 117 

4 
5 
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Elektrotehnična stroka — 119 
J9 Svetlobna telesa; lestenci in svetilke vseh vrst 
20 vsi ostali proizvodi 

stopnja 
% 
20 

20 

15 

8 
10 

20 
8 

15 
10 

5 

15 
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20 

10 
25 
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5 
10 

12 
15 

10 
15 

Tar. št. Proizvodnja po strokah (unenovanja) 
Kemična stroka — 120 

21 Izdelki, dobljeni s predelavo plastičnih mas: 
1. embalaža 
2. vsakovrstne šolske, risalne, pisalne in pisarniške po- 
trebščine 
3. izdelki za gradbeništvo 

22 Vsi drugi proizvodi iz panoge 120 

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

Izdelovanje tekstilnih Izdelkov — stroka 124 
Tekstilna konfekcija 
Trikotažni — volneni, bombažni in pleteni oblačilni pred- 
meti 

23 

24 
25 

26 

27 
28 

29 

30 
31 

Vsi drugi proizvodi iz stroke 124 

Predelovanje usnja — stroka 125 
Obutev 
Vsi drugi proizvodi iz stroke 125 

Izdelovanje živil — stroka 127 
Vsi proizvodi 

Izkoriščanje gozdov — stroka 313 

Drva vseh vrst od m' 
Drugi gozdni sortimenti od m' 

stopnja 

5 
10 
20 

10 

10 
5 

5 
10 

din 
500 

3000 

MESTNI SVET 

VABILO 

na 8. redno sejo mestnega sveta LjuMjana 

Na podlagi 39. in 45. člena statuta mesta Ljubljane 

SKLICUJEM 
8. redno sejo mestnega sveta Ljubljane, ki bo v sredo, dne 15. septem- 
bra 1965 ob 16.30 uri v veliki sejni dvorani Migistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 
dnevni red; 

1 Informacija o preskrbi Ljubljane z ozimnico. 
2. Poročilo o poteku javne razprave o osnutku generalnega plana urba- 

nističnega razvoja Ljubljane in predlog za njeno nadaljevanje. 
3. Poročilo o stanju črnih gradenj na mestnem območju. 
4. Poročilo o stanju sredstev finančnega načrta mesta in mestnega skla- 

da za komunalno izgradnjo. 
5. Poročilo o delu in problematiki mestnih zavodov s področja družbe- 

nih služb. 
6. Poročilo o uskladitvi cen komunalnih storitev z odredbo zveznega 

zavoda za cene o merilih za oblikovanje cen za komunalne storitve. 
7. Predlog za spremembo cen tekočega plina v jeklenkah in storitev ko- 

munalnega podjetja »Varnost«. 
8. Odlok o dopolnitvi odloka o družbeni kontroli cen obrtnih storitev in 

izdelkov. 
9. Odlok o dopolnitvi odloka o občinskem prometnem davku od pro- 

meta na drobno na območju mestnih občin Ljubljane. 
10. Odlok o samoupravljanju delovnih ljudi v upravi mestnega sveta 
Ljubljana. 

Morebitno odsotnost javite tajništvu mestnega sveta Ljubljana, 
Mestni trg 1 (telefon 21-855). 

Stev.,: 06-066/65 
Datum: 8/9-1965 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

ing. Магјал Tepina L r. , 
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i #1 

% 
10 
20 

Tar. št. Proizvodnja po strokah (imenovanja) stopnja 
Druge stroke % 

32 Vsi drugi proizvodi, ne glede na stroko gospodarske dejav- 
nosti, ki niso zajeti v prejšnjih tar. številkah 10 
Od navedenih proizvodov so zajeti po tej tarifni številki 
samo proizvodi, od katerih se ne plača prometni davek po 
tarifi zveznega prometnega davka (del A — tar. št. — 
4.. 6.. 7., 9., 12. in 15.) 

. Opomba: Prometni davek po tej tarifni številki in po drugih 
tarifnih številkah se ne^ plača od prometa z naslednjimi izdelki: moke 
in drugih mlevskih izdelkov, razen izdelkov, ki imajo značaj slaščičar- 
skega izdelka, izdelkov napravljenih s predelavo mleka, mesa, svežih in 
suhih rib. od zakola živine, od obleke in perila po meri za Individualno 
potrošnjo iz osnovnega materiala individualnega potrošnika, od orto- 
pedske obutve in ortopedskih pripomočkov, med katere je treba šteti 
tudi umetne oči in zobovje, ne glede na material, iz katerega so iz- 
delani, fotografije za neposredno uporabo fotografirancev (za osebno 
izkaznico, spominske slike s šolskimi zvezki in risankami). 

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

etojnih obrtnikov in drugi zasebniki, plačajo občinski prometni davek: 
% 

1 Od plačil za gradbene montažne storitve 15 
Opomba: 
1 Z gradbenimi storitvami so mišljena: zidarska, tesarska, 
betonarska, krovska, fasadarska in kamnoseška dela na 
stavbah, keramiška, sodarska, soboslikarska, pleskarska in 
parketarska dela, izdelava ksilolitnih podov, stekloreška, 
ključavničarska in kleparska dela, inštalaterska dela na vo- 
dovodu, kanalizaciji, sanitarnih napravah, centralni in etažni 
kurjavi ter elektroinstalaterska In podna dela oziroma sto- 
ritve — če se vsa dela opravijo na gradbenem objektu (na 
stavbi ali na drugačnem objektu). 
2. Z montažnimi storitvami so mišljene storitve pri postav- \ 
Ijanju in usposobitvi strojev, naprav in železnih konstrukcij 
za končen namen in uporabo ter druge storitve na insta- 
lacijah, s katerimi se stroji, naprave in dr. povežejo z os- 
novnim instalacijskim omrežjem. 
3. Davčna osnova je skupen znesek plačila, v katerem je 
vsebovan tudi davek po tej tar. št., po odbitku materiala, 
ki ga da sam izvajalec del, če je v fakturi posebej izkazan. 

S Od plačil za špediterske, transportne ter nakladalne In raz- 
kladalne storitve: —• 
1. od plačil za prevoz z avtotaksijem 
2. od plačil za druge storitve 

Opomba: 
1. S transportnimi storitvami je rriiSljen prevoz blaga z mo- 
tornimi ali vprežnimi vozili v cestnem prometu, prevoz blaga 
s plovnimi objekti (in splavi) ter prevoz potnikov z motor- 
nimi 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 
se pri tem uporablja voz ali ne. 
2. Nakladanje in razkladanje spada pod tar. št. samo, če 
to dela ista oseba skupaj s špediterskimi in transportnimi 
storitvami. 

S Od plačil za obrtne osebne in druge storitve vseh vrst 

Opomba: 
1. Davčna osnova je skupen znesek plačila, v katerem je 
vsebovan tudi davek po tej tarifni številki po odbitku ma- 
teriala, ki ga je dal izvrševalec storitve, če je material v ra- 
čunu posebej izkazan. Davek po tej tarifni številki sft plača 
tudi od plačila za opravljene storitve s proizvodnjo blaga iz 
naročnikovega materiala. 
2. Davek po tej tarifni številki se ne plača od plačil za sto- 
ritve- krojačev, šivilj, klobučarjev, tnodistinj, vezilj, čevljar- 
jev, urarjev, kolarjev brivcev, frizerjev dimnikarjev za pred- 
tiskanje tkanin, krpanje perila, nogavic in vreč, popravila 
dežnikov, uglaševanje glasbil, brušenje nožev in britvic, ko- 
vačev od podkovanja konj in živine, preoblačenje gumbov, 
barvanje in čiščenje usnjenih predmetov, barvanje in ke- 
mično čiščenje vseh vrst tkanin, polnjenje in obnova rablje- 
nih kemičnih svinčnikov, popravljanje preprog, umetno bar- 
vanje slik — fotografij, umetno krpanje preprog, prepisova- 
nje in razmnoževanje, kopiranje, plakatiranje, čiščenje in 
pranje ter likanje oblek in perila, čiščenje obutve, snaženje 
oken, čuvanje lokalov in stanovanj, shranjevanje koles, prt- 
ljage in obleke (garderobe), popravila dvokoles (biciklov) in 
otroških vozičkov, žaganje drv, pečenje čevapčičev in ražnji- 
čev, pedikiranje. , 

4 Od plačil za opravljanje samostojnih poklicev (zdravniki, 
dentisti, arhitekti, učitelji jezikov, petja in plesov, učitelji 
strojepisja, prevajalci in podobno) 

Opomoba: 
1. Davčna osnova je kosmato plačilo, v katerem je vsebovan 
tudi davek po tej tarifni številki. 
2. Davek po tej tar. št. ne plačajo dijaki in redni študenti 
visokih šol od dohodkov od poučevanja drugih dijakov. 
Prav tako se ne plača davek po tej tar. št. od plačil za delo 
odvetnikov, patentnih inženirjev in stalnih sodnih tolmačev. 

10 

Tar. št. Proizvodnja po strokah (imenovanja) Stopnja 
kakor tudi od plačil za obrede verskih organizacij in duhov- 
nikov. 

DEL C — SPLOŠNA TARIFA 
Vsi davčni zavezanci zasebnega in družbenega sektorja plačujejo 

občinski prometrrt davek od naslednjega prometa in storitev: 
1 % 

5 
10 

din 
50 
40 

250 

300 

Od vstopnic 
1. za kinematografske predstave 
2. za druge prireditve 
Opomba: 
1. Davčna osnova je skupno kosmato plačilo, t. j. cena vstop- 
nic, v kateri je vsebovan tudi davek po tej tar. št. Za davč- 
nega zavezanca se šteje prireditelj. Lastnik prostorov, v 
katerih je prireditev, je odgovoren za plačilo občinskega 
prometnega davka po tej tar. št. 
2. Prometni davek od vstopnic za prireditve iz točke 2 te 
tar. št. je treba plačati ob predložitvi vstopnic v žigosanje 
pri odseku za dohodke. Vstopnice morajo biti predložene v 
žigosanje najpozneje 5 dni pred prireditvijo. 
3. Prometni davek po tej tarifni šfevilki se ne plača od 
vstopnic za kulturno umetniške in telesno vzgojne (telovad- 
ne nastope) prireditve, kolikor niso združene s plesno za- 
bavo in se na njih ne točijo alkoholne pijače. Da ima pri- 
reditev značaj kulturno umetniške prireditve je treba pred- 
ložiti potrdilo upravnega organa občinske skupščine, pristoj- 
nega za prosveto in kulturo. 
4. Prirejanje plesnih vaj in podobnih prireditev lahko 
upravni organ, pristojen za dohodke pavšalira, t. j. pobere 
občinski prometni davek od vstopnic v pavšalnem znesku 
za celotno- sezono prireditve. 
Od prometa alkoholnih pijač v gostinstvu se plačuje: 
a) od naravnega vina 
b) od piva 
c) od naravnega žganja 
d) od ostalih alkoholnih pijač — umetno močne pijače, spe- 
cialna, peneča se in druga umetna vina 

Opomba: 
1. Davčna osnova je 1 liter. 
2. Za alkoholne pijače, od katerih prometa se obračunava in 
plačuje prometni davek po tej tar. št., je treba šteti: 
a) za vino — naravno vino iz grozdja, ki je proizvod alko- 
holnega vrenja od svežega grozdja 
b) za pivo 
c) za žganje — naravno žganje, dobljeno z destilacijo pre- 
vretih tropin svežega sadja, grozdja, vinskega mošta in vin- 
ske usedline 
d) od ostalih alkoholnih pijač — umetne alkoholne pijače 
(liker, rum, brandy, gin, vodka, whisky, mastika in druga 
umetna žganja) — specialna, peneča se in druga umetna vina. 
3. Davek po tej tar. št. plačujejo vsa gostinska podjetja in 
gostišča vseh vrst (hoteli ,restavracije, gostilne, krčme, bifeji, 
kavarne, bari, klubi, delavsko uslužbenske restavracije in 
menze, počitniški domovi, planinske postojanke ter točilnice 
alkoholnih pijač v sestavu drugih dejavnosti, katerekoli 
vrste). 
4. Davčni zavezanci po tej tarifni številki morajo voditi v 
svojem knjigovodstvu natančne podatke o dnevnem pro- 
metu vseh vrst alkoholnih pijač — tako glede količin, kot 
njihovih cen. 

Nabava in prodaja morata biti sproti zabeleženi, stanje po 
knjigah se mora ujemati s stanjem v kleti oz. skladišču. 
Od plačil za reklame' v kinematografih 

Opomba: 
1. Davčna osnova je skupno kosmato plačilo, t. j. prejeto 
plačilo za reklamo, v katerem je vsebovan davek po tej ta- 
rifni številki. 
2. Davek po tej tarifni številki se pobira ne glede na vrsto 
reklame (projicirano ali reproducirano). 
Od plačil za opravljen razrez lesa na žagi: 
a) za lastne potrebe 
b) za ostalo 

Opomba: 
1. Davčna osnova je vrednost žagarske storitve. Prometni 
davek po tej tar. št. se plačuje, kadar imetniki žagarskih 
obratov družbeno pravnih oseb vrše razrez lesa zasebnikom. 
2. Za opravljen razrez lesa za lastne potrebe je treba sma- 
trati 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 skup- 
ščine občine, ki je pristojen za gospodarske zadeve. 

To prečiščeno besedilo tarife velja od dneva objave v »Glasniku«- 

4c 
5 

O/o 
10 
40 

Številka: 421-45/65-1 
Datum: 8/9-1965 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubljana-Bežigrad 

Jože Pogačnik 1. r. 
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Na podlagi 5. člena temeljnega 

Zakona o ugotovitvi vrednosti sta- 
novanjskih hiš, stanovanj in poslov- 
nih prostorov (Ur. 1. SFRJ, št. 34/65), 
ter m. ш 112. člena statuta občine 
Ljubljana-Bežigrad, je Skupščina 
0bčine Ljubljana-Bežigrad na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 7. septembra 1965 
sPrejela 

ODLOK 
0 spremembi odloka o določitvi in 
Plačevanju akontacije na nove sta- 
narine in najemnine ha območju ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
V odloku o določitvi in plačeva- 

nju akontacije na nove stanarine in 
najemnine na območju občine Ljub- 
ljana-Bežigrad (Glasnik št. 35/65) se 

člen spremeni tako, da se glasi: 
i »Akontacija na novo stanarino se 

določi z uporabo koeficienta na os- 
: novo, katero predstavljajo stanarine, 

ki so bile v veljavi na dan 1. ju- 
nja 1965, kakor sledi: 

— za stanovanjske hiSe in sta- 
novanja, dograjena do 31. 12. 1956, 
^ uporabi koeficient 2,10; 

— za stanovanjske hiše in sta- 
novanja, dograjena do konca leta 
1860, se uporabi koeficient 1,80; 

— za stanovanjske hiše in sta- 
novanja, dograjena do konca leta 
1961, se uporabi koeficient 1,60; 

— za stanovanjske hiše in sta- 
П<Н'апја, dograjena do konca leta 
1962, se uporabi koeficient 1,40; 

— za stanovanjske hiše in sta- 
, novanja, dograjena do konca Ipta 

1963, se uporabi koeficient 1,20; 
— za stanovanjske hiše in sta- 

novanja, dograjena do konca leta 
1964, se uporabi koeficient 1,00; 

2. člen 
Ta odlok velja naslednji đan po 

objavi v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. avgusta 1965 dalje. 

Številka: 36-306/65-1 

Datum: 9. septembra 1965 
Predsednik 

skupščine občine 
Lj ubljana-Bežigrad 
Jože Pogačnik L r. 

gospodarjenje s stanovanjskimi in 
poslovnimi prostori »Bežigrad« za 
izvršitev revalorizacije stanovanj- 
skih hiš in stanovanj ter poslovnih 
prostorov na območju občine Ljub- 
ljana-Bežigrad in na seji dne 7. 9. 
1965 odlok o spremembi odloka o 
pooblastitvi zavoda za gospodarje- 
nje s stanovanjskimi in poslovnimi 
prostori »Bežigrad« za izvršitev re- 
valorizacije stanovanjskih hiš in sta- 
novanj ter poslovnih prostorov na 
območju občine Ljubljana-Bežigrad, 
tako da se prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o določitvi sklada za zidanje stano- 
vanjskih hiš občine Ljubljana-Beži- 
grad za izvršitev revalorizacije sta- 
novanjskih hiš, stanovanj in po- 
slovnih prostorov na območju ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad 

405 
Na podlagi 2. in 4. člena te- 

meljnega zakona o ugotovitvi vred- 
nosti stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov (Ur. 1. SFRJ, št. 
^/G5), 111. in 112, člena statuta ob- 
cine Ljubljana-Bežigrad je Skupšči- 
na občine Ljubljana-Bežigrad na se- 
1' občinskega zbora in zbora delov- 
nih skupnosti dne 28. 7. 1965 spre- 
lela odlok o pooblastitvi zavoda za 

1. člen 
Revalorizacijo stanovanjskih hiš, 

stanovanj in poslovnih prostorov na 
območju občine Ljubljana-Bežigrad 
opravi sklad za zidanje stanovanj- 
skih hiš občine Ljubljana-Bežigrad. 

Sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš lahko administrativne, tehnične 
in strokovne posle v zvezi z revalo- 
rizacijo stanovanjskih hiš, stanovanj 
in poslovnih prostorov poveri zavo- 
du za gospodarjenje s stanovanjski- 
mi in poslovnimi prostori »Beži- 
grad«. 

2. člen ^ 
Sklad za zidanje stanovanjskih 

hiš opravi revalorizacijo stanovanj- 
skih hiš, stanovanj in poslovnih pro- 
storov po določilih osnovnega za- 
kona o ugotavljanju vrednosti sta- 
novanjskih hiš, stanovanj in poslov- 
nih prostorov ter na podlagi tega 
zakona izdanih predpisov. 

3. člen 
Sklad za zidanje stanovanjskih 

hiš mora izvršiti revalorizacijo sta- 
novanjskih hiš, stanovanj in poslov- 
nih prostorov na območju občine 
najkasneje do 30. 11, 1965. 

4. člen 
Stroškd za revalorizacijo stano- 

vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov gredo v breme sklada za 
zidanje stanovanjskih hiš občine 
Ljubljana-Bežigrad. 

5. člen 
Ta odlok velja naslednji dan po 

objavi v Glasniku. 

Številka: 36-307/65-1 

Datum: 9. septembra 1965 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad 
Jože Pogačnik 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-VlC-RUDNIK 
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, Na podlagi 3. člena uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ 
19/61) I. točke V. dela tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ 

St- 25/62, 42/62 in Uradni list SFRJ št. 30/63 z vsemi poznejšimi spre- 
jnetnbami in dopolnitvami) in 107. člena statuta občine Ljubljana-Vič- 
^udnik je Skupščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik na seji občinskega 
^ога in zbora delovnih skupnosti, dne 2. septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
0 spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prometnem davku 

1. člen 
Tarifa prometnega davka (Glasnik, št. 37/64 in 61/64) se dopolni in 

Premeni ter se prečiščeno besedilo glasi: 

TARIFA OBČINSKEGA PROMETNEGA DAVKA 
DEL A — SPLOSNA TARIFA 

Vsi davčni zavezanci družbenega in zasebnega sektorja plačujejo 
občinski prometni davek od prometa in storitev po naslednjih davčnih 
stopnjah: 

stopnja 
din 

60 
50 

250 
300 

si 

ij 

■ 

% 
s 

10 

Tar. št. 
1 Od prometa z alkoholnimi pijačami v gostinstvu 

a) od naravnega vina 
b) od piva 
c) od žganja 
č) od ostalih alkoholnih pijač 

Opomba: 
1. Davčna osnova je 1 liter 
2. Za alkoholne pijače, od katerih prometa se obračunava in 
plačuje prometni davek po tej tarifni številki, je treba šteti: 
— vino — naravno iz grozdja, ki je proizvod alkoholnega 
vrenja svežega grozdja; 
— pivo; 
— žganje — naravno žganje dobljeno s destilacijo prevrelih 
tropin svežega sadja, grozdja, vinskega mošta in vinske 
usedline; 
— ostale alkoholne pijače — umetne alkoholne pijače (liker, 
rum, brandy, gin, vodka, whisky, mastika in druga umetna 

žganja) — specialna peneča se in druga vina. 
3. Davek po tej tarifni številki plačujejo vsa gostinska pod- 
jetja in gostišča vseh vrst (hoteli, restavracije, bari, klubi, 
delavsko-uslužbenske restavracije, obrati splošne družbene 
prehrane, menze, počitniški domovi, planinske in turistične 
postojanke, ustanove in organizacije, oz. točilnice alkahol- 
nih pijač v sestavu drugih dejavnosti katerihkoli vrst). 
4. Davčni zavezanci po tej tarifni številki — točilci alko- 
holnih pijač morajo voditi v svojem rednem knjigovodstvu 
ali v posebni knjigi natančne podatke o dnevnem prometu 
vseh vrst alkoholnih pijač, tako glede količin, kakor njiho- 
vih cen. Nabava in prodaja morata biti knjiženi tako, da se 
stanje po knjigah ujema s stanjem v kleti oz. skladišču. 

2 Od vstopnic: 
a) za kinematografske predstave 
b) za druge prireditve 

Opomba; 
1. Davčna osnova je skupna vrednost (cena) vstopnic, v ka- 
teri je vsebovan tudi prometni davek po tej tar. številki. 
Davčni zavezanec je prireditelj; lastnik prostorov, v katerih 
je prireditev, je odgovoren za plačilo občinskega prometnega 
davka. ■ 
2. Prometni davek od vstopnic za prireditve jz.točke, b). , 
tarifne številke je treba plačati ob predložitvi vstopnic za 
žigosanje pri upravnem organu občine, ki je pristojen za 
finance. Vstopnice se predlože v žigosanje vsaj 5 (pet) dni 
pred prireditvijo. 
3. Prometni davek po tej tar. št. se ne plača od vstopnic 
za kultumo-umetniške in telesno-vzgojne (telovadne nasto- 
pe) prireditve, kolikor niso združene s plesno zabavo in se 
na njih ne točijo alkoholnih pijač. Značaj kulturne umet- 
niške prireditve je treba dokazati s potrdilom za kulturo 
in prosveto pristojnega upravnega organa občine. 

3 Od plačil za reklame v kinematografih 

Opomba: 
Davčna osnova je celotno plačilo, prejeto za reklamo, v ka- 
terem je vsebovan tudi prometni davek po tej tar. št. Pro- 
metni davek se pobira ne glede na vrsto reklame. 

4 Od plačil: 
a) za opravljeni razrez lesa na žagi (splošno) 
b) za razrez za domačo uporabo 

Opomba: 
1. Po tej tarifni številki plačujejo prometni davek družbeni 
žagarski obrati, kadar vrše razrez lesa civilnim In fizičnim 
pravnim osebam. Osnova za plačilo prometnega davka je 
cena za opravljene storitve na žagi. 
2. Kadar so koristniki žagarskih storitev posamezniki, oz. 
lastniki gozdov, ki rabijo žagan les za domačo uporabo, za 
novogradnjo, ali popravilo gospodarskih ali stanovanjskih 
poslopij, se zaračuna prometni davek po stopnji 
3. Lastnikom ali posestnikom gozda se prometni davek ne 
zaračuna, kadar potrebujejo les za domačo uporabo zaradi 
prizadetosti po elementarnih nezgodah (požar, poplave itd ). 
Upravičenost do oprostitve ugotovi upravni organ skupščine, 
pristojen za finance, z odločbo. 

DEL B — PROIZVODI 
Zasebne obrtne delavnice in drugi zasebniki plačujejo občinski 

prometni davek od proizvodov, ki jih proizvajajo in dajejo v promet po 
naslednjih davčnih stopnjah: 

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

dobno obdelavo in umetniški porcelan: namizna ali toaletna 
posoda in predmeti, figurice in okrasni predmeti 20 

40 
10 

10 



ess 
fJT.ASVTK 

Таг. št. stopnja 
3 Dekorativna keramika, fajansa, majolika in terakota; na- 

mizni ali toaletni predmeti, figurice ia okrasni predmeti 15 
Predelovanje kovin — stroka 117 

4 Okovje in pribor za pohištvo, zakovice, matice, in podložene 
ploščice iz barvastih kovin in pločevine ter ostalega materia- 
la. razen jeklenih 8 

5 Žični ki vseh vrst 10 
6 Pletiva in tkanine iz jeklene žice in žična tkanina iz barva- 

stih kovin 20 
7 Fitingi in prirobnice iz tempirane litine 15 
8 Armature iz barvastih kovin, za vodo, paro ter druge teko- 

čine in plin 10 
9 Vsakovrstne tehtnice in uteži 5 

10 Posoda: 
a) emajlirana in iz jeklene pločevine 15 
b) sanitarna iz kovine 7 
c) ostala 20 

11 Izdelki iz bakra in bakrovih zlitin; 
a) servisi, pepelniki in tobačnice 10 
b) kotli za žganjekuho in posoda iz bakra in bakrovih zlitin 25 

12 Kovinsko pohištvo, razen šolskega 5 
13 PeCi in štedilniki, bojlerji, kuhalniki in drugi grelci na trdna 

in tekoča goriva, plin in alkohol, vštevši peči ze etažno kur- 
javo 5 

14 a) orodje, pribor, stroji, naprave, vštevši tudi delovne stroje, 
samostojne črpalke in kompresorji, medicinski aparati in 
kovinske utenzilie 5 
b) gasilske naprave 10 

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

18 Vsi drugi proizvodi stroke 117, razen proizvodov iz tar. St. 12 
tarife zveznega prometnega davka 15 
Elektrostroka — stroka 119 

17 Svetlobna telesa: lestenci in svetilke vseh vrst 10 
18 Vsi ostali proizvodi stroke 119 15 

Kemična stroka — stroka 120 
19 Izdelki, pridobljeni s predelavo plastičnih mas: 

a) embalaža vseh vrst, ne glede na vrsto surovin, tudi ce- 
lofan 5 
b) izdelki za gradbeništvo 10 
c) vsakovrstne šolske, risalne, pisalne in pisarniške potreb- 
ščine * 5 

20 Vsi drugi proizvodi iz stroke 120, razen parfumerijskih in 
kozmetičnih preparatov 20 
Predelovanje lesa — stroka 122 

21 Vsi proizvodi, razen rezanega in žaganega lesa ter parketa 10 
Predelava papirja — stroka 123 

22 * Vsi proizvodi stroke 123 „ . 5 
• Predelovanje tekstila — stroka 124 

23 Konfekcija 5 
24 Trikotažni, volneni, bombažni in platneni oblačilni proizvodi 10 
25 Vsi ostali proizvodi z stroke 124 5 

Predelovanje usnja — stroka 125 
26 Obutev vseh vrst, vključno copate 
27 Vsi ostali proizvodi stroke 125 10 

Predelovanje živil — stroka 127 
28 Vsi proizvodi stroke 127 8 

Izkoriščanje gozdov — stroka 313 din 
29 Drva vseh vrst od m' 500 
30 Drugi gozdni sortimenti od m» 3000 

Proizvodi drugih strok % 
31 Vsi proizvodi, ne glede na stroko gospodarske dejavnosti, ki 

niso zajeti v prej navedenih tarifnih številkah 10 

Opomba: 
Promstni davek po tej tarifni številki in po drugih tarifnih 
šleviikah se ne plača od prometa z naslelnjimi proizvodi: 
moke in drugih mlevskih izdelkov, pekarskih izdelkov, razen 
izdelkov, ki imajo značaj slaščičarskega izdelka; izdelkov 
napravljenih s predelavo mleka, mesa, svežih in suhih rib, 
zakola živ ne; obleke in perila po meri za individualno po- 
trošnio iz osnovnega materiala naročnika; ortopedske obut- 
ve in ortopedskih pripomočkov, med katere je treba šteti 
tudi umetne oči in zobovje, ne glede na material, iz kate- 
rega so izdelani; prometni davek se tudi ne plača od prome- 
ta s šolskimi zvezki in risankami ter fotografijami za nepo- 
sradno uoorabo fotografirancev (za osebne izkaznice, spo- 
minske slike). 

DEL C — STORITVE 
Zasebne obrtne delavnice in drugi zasebniki plačujejo občinski 

prometni davek za storitve po naslednjih davčnih stopnjah: % 
1 Od plačil za gradbene in montažne storitve 15 

Opomba: 
1. Z gradbenimi storitvami 90 mišljena: zidarska, tesarska, 
betonerska, krovska, fasadarska in kamnoseška dela na stav- 
bah, keramiška, sadarska, soboslikarska, pleskarska in par- 
ketarska dela, izdelava ksilolitnih podov, stekloreška, klju- 
čavničarska in kleparska dela, inštalaterska dela na vodo- 
vodu. kanalizaciji, sanitarnih napravah, centralni in etažni 

Tar. št. stopnja 
kurjavi ter elektroinštalaterska in podobna dela oz. storit- 
ve — če se vsa ta dela opravijo na gradbenem objektu 
(na stavbi ali na drugačnem objektu). 

2. Z montažnimi storitvami so mišljene storitve pri po- 
stavljanju in usposobitvi strojev, naprav in železniških kon- 
strukcij za končni namen in uporabo, ter druge storitvene 
instalacije, 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 tarifni številki, po odbitku 
materiala, ki ga da sam izvajalec del, če je v fakturi 
posebej izkazan. 

Od plačil za špediterske, transportne ter nakladalne in raz- 
kladalne storitve: 
a) od plačil za prevoz z avtotaksijem 
b) od plačil za druge storitve 

Opomba: 
1. S transportnimi stroritvami je mišljen prevoz blaga z 
motornim ali vprežnim vozilom v cestnem prometu, prevoz 
blaga s plovnimi objekti (in splavi) ter prevoz potnikov 
z motornimi in vprežnimi vozili in plovnimi objekti, bo- 
disi da gre za prevoz v krajevnem ali medkrajevnem pro- 
metu. Sem spada tudi prevoz lesa in drugega materiala 
z vprego po gozdnih poteh, prekopih in osekih, ne glede 
na to, ali se pri tem uporablja voz ali ne. 

2. Razkladanje in nakladanje spada pod to tar. številko 
samo, če to dela ista oseba skupaj s špediterskimi in 
transportnimi stroritvami. 

Od plačil za obrtne storitve vseh vrst 

Opomba: 
1. Davčna osnova je skupen znesek plačila, v katerem je 
vsebovan tudi davek po tej tarifni številki po odbitku 
materiala, ki ga je dal izvrševalec storitve, če je ma- 

•terial v računu posebej izkazal. Davek po tej tarifni šte- 
vilki se plača tudi od plačila za opravljene storitve a 
proizvodnjo blaga iz naročnikovega materiala. 

2. Davek po tej tarifni številki se ne plača: od plačil za 
opravljanje storitev krojačev, šivilj, klobučarjev, modistinj, 
vezilj, čevljarjev, brivcev, frizerjev, dimnikarjev, urarjev, 
za pretiskanje tkanin, krpanje perila, nogavic, vreč, poprav- 
ljanje dežnikov, brušenje nožev Ih britvic, preob lačen je 
gumbov, barvanje in čiščenje usnjenih predmetov, barvanje 
in kemično čiščenje vseh vrst tkanin, polnjenje in obnova 
rabljenih kemičnih svinčnikov, popravljanje preprog, umet- 
no barvanje slik in fotografij, umetno krpanje preprog, 
spisovanje, razmnoževanje, kopiranje, plakatiranje, čiščenje 
ter pranje, likanje oblek in perila, čiščenje obutve, sna- 
ženje oken, čuvanje lokalov in stanovanj, shranjevanje ko- 
les, prtljage in obleke (garderoba), žaganje drv, pečenje 
čevapčičev in ražnjičev, pedikiranje, uglaševanje glasbil, 
podkovanje konj. 

Od plačil za opravljanje samostojnih poklicev (zdravniki, 
dentisti, arhitekti, učitelji jezikov, sodni tolmači, preva- 
jalci ter podobni poklici) 

Opomba: 
Davka po tej tarifni številki ne plačajo dijaki in redni 
študentje visokih šol od dohodkov poučevanja drugih di- 
jakov. , 
Prav tako se ne plača davek po tej tarifni številki od 
plačil za delo odvetnikov ter patentnih inženirjev, kakor 
tudi od plačil za obrede verskih organizacij in duhovnikov. 

2. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v »Glasniku«. 

Številka: 421-122/65 
Datum: 2. septembra 1965 

% 
10 
20 

10 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
Inž. Slavko Jakofčlč I. r. 

VSEBINA 
Vabilo na e. sejo mestnega svela 
LJubljane 

402 Popravek odloka o razpisu nadomest- 
nih vol ifev v zbor delovnih skupnosti 
nkupSčlne obfinc Grosuplje 

403 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
tarife občinskega prometnega davka 
občine „Jubljnna-BciUerad 

404 Odlok o spremembi odloka o določitvi 
in pldčevanju akontacije na nove 

stanarine m najemnine občine Lju"' 
IJana-Bežigrad 

405 Odlok o določitvi sklada za zidan)e 

stanovanjskih hiS za izvršitev reval"" 
rizadje stanovanjskih hlS. 
in poslovnih prostorov občine Lju"' 
IJana-Bežigrad (prečiščeno besedilo) 

406 Odlok o spremembah in dopolnitv®" 
odloka o občinskem prometnem davK" 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik 


