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URADNI VESTNIK OBClN: CERKNICA • 
GROSUPLJE • HRASTNIK • LITIJA • 
LJUBLJANA — BE2IGRAD • CENTER • 
MOSTE-POLJE • SlSKA • VIC-RUDNIK • 
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VI IN MESTNEGA SVETA LJUBLJANA 

Ljubljana, 24. septembra 1965 leto XII., Stev. 45 

MESTNI SVET 

95 
Na podlagi 3. 61 ena zakona o 

testih, ki so razdeljena na občine 
jUr. list SRS, št. 11/64) ter 27. in 47. 
«ena statuta mesta Ljubljane (Glas- 
nik št. 38/64) je Mestni svet na 8. 
redni seji, dne 15. septembra 1965 
sprejel 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o 
"bračunavanju in plačevanju obresti 

poslovnega sklada komunalnih 
gospodarskih organizacij, ki imajo 

pomen za mesto LJubljana 

1. člen 
5. člen odloka o obračunavanju in 

Plačevanju obresti od poslovnega 
sklada komunalnih gospodarskih or- 
Sanizacij, ki imajo pomen za mesto 
Ljubljana (Glasnik, št. 3»/(j5), se spre- 
meni tako. da se glasi: 

Obresti od poslovnega sklada ko- 
munalnih gospodarskih organizacij 
•z l. In 2. člena tega odloka, razen 

Mestni vodovod, se za obdobje od 
J- januarja do 31. julija 1965 obra- 
vnavajo in plačujejo po določilih 
odloka o obračunavanju in plačeva- 
nju obresti od poslovnega sklada ko- 
munalnih gospodarskih organizacij, 

imajo pomen za mesto Ljubljana, 
objavljenem v Glasniku št. 14, z dne 
23. marca 1965. 

Mestni vodovod obračunava in 
Plačuje obresti od poslovnega sklada 

navedenem odloku do vključno 
"1- avgusta 1965. 

2. člen \ 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

i Po objavi v -Glasniku«. 
Stev.: 010-020/65. 
Datum: 15. septembra 1965. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

inž. Marjan Tcpina, 1. r. 

9« 
Na podlagi 3. člena zakona o 

1 f^estih, ki so razdeljena na občine 
ll,r. list SRS, št. 11/64) ter 27. in 47. 

1 -'ena statuta mesta Ljubljane (Glas- 
ek, št. 38/64), je Mestni svet na 8. 
fedni seji, dne 15. septembra 1965 
»Prejel 

ODLOK 
'spremembi in dopolnitvi odloka o 
■Joračunavanju in plačevanju obresti 

Poslovnega sklada komunalnih 
•0sPodarskih organizacij, ki imajo 

pomen za mesto Ljubljana 

1. člen 
1- člen odloka o obračunavanju in 

^Čevanju obresti od poslovnega 
^'•■»da komunalnih gospodarskih or- 
^Hzacij, ki imajo pomen za mesto 

Ljubljana (Glasnik, št 14/65) se spre- 
meni tako, da se glasi: 

Elektro Ljubljana in Mestni vo- 
dovod obračunavata obresti od po- 
slovnega sklada po obrestni meri 
1 %. 

Uprava trgov, Trgohlad, Pekarna 
Center in Živilski kombinat H-Zito« 
obračunavajo obresti od poslovnega 
sklada po obrestni meri 2 %. 

Mestna plinarna obračunava ob- 
resti od poslovnega sklada po obrest- 
ni meri 4 %. 

Kinopodjetje Ljubljana obračuna- 
va obresti od poslovnega sklada po 
obrestni meri 5 %. 

Kanalizacija, Varnost, Snaga, Jav- 
na razsvetljava. Kast, Žale in Top- 
larna — obrat termoelektrarna obra- 
čunavajo obresti od poslovnega skla- 
da po obrestni meri 6 %. 

2. člen 
Ta odtok začne veljati osmi dan 

po objavi v -Glasniku-". 
Stev.: 010-020/65. 
Datum: 15. septembra 1965. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Inž. Marjan Tepina, L r. 

97 
Na podlagi 3. točke V. dela tarife 

prometnega davka (Ur. list FLRJ, št. 
25/62, Ur. 1. SFRJ, št. 30/63, 24/64 in 
29 64) in 50. člena statuta mesta 
Ljubljane tGlasnik, št- 38 64K i® 
Mestni svet Ljubljana 'na 8. redni 
seji, dne 15. septembra 1965 sprejel 
odlok o dopolnitvi odloka o občin- 
skem prometnem davku od prpmeta 
na drobno na območju mestnih občin 
Ljubljane tako, da se prečisceng be- 
sedilo glasi; 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku na 
drobno na območju mestnih občin 

Ljubljane 

1. člen 
Na območju mestnih občin Ljub- 

ljane plačujejo občinski prometni 
davek na drobno od vsega prometa 
blaga na drobno, ki ga imajo: 

a) trgovska podjetja na drobno, 
in sicer od njihovega prometa, ki ga 
imajo sama ali po prodajalnah, iz- 
vzemši promet na debelo, ki ga ima- 
jo trgovska podjetja na drobno s pra- 
vico prodaje na debelo; 

b) prodajalne trgovskih podjetij 
na debelo; 

c) trgovine^ 
č) prodajalne proizvajalnih orga- 

nizacij; 
d) prodajalne zadrug in zadružnih 

organizacij; 
e) komisijska podjetja in trgo- 

vine; 
£) obrtna podjetja in delavnice, in 

sicer samo za tisti del prometa s pro- 

izvodi, ki so ga imele neposredno s 
potrošniki. Promet s proizvodi, pro- 
danimi trgovskim podjetjem in tr- 
govinam, se ne šteje za promet na 
drobno po določbah te točke; 

g) razkladališča proizvajalnih go- 
spodarskih organizacij in trgovskih 
podjetij na debelo, in sicer tisti del 
prometa, ki ga imajo z •organizirano 
prodajo blaga na drobno iz svojih 
skladišč in s svojih razkladališč po 
posebnih predpisih. 

2. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno se ne plačuje: 
a> od proizvodov, za katere se po 

zveznih predpisih priznava povračilo 
(regres) pri prodaji na drobno; 

b) od proizvodov, za katere so z 
zveznimi predpisi določene prodajne 
cene na drobno ali Je določeno, kako 
se oblikujejo zanje prodajne cene na 
drobno; 

c) od živil, izvzemši alkoholne pi- 
jače; 

č) od koljcov in poštnih znamk, 
poštnih dopiŠnic ter drugih vrednot- 
nic; 

d) časnikov, revij in knjig; 
e) od osebnih avtomobilov, avto- 

busov, traktorjev, tovornjakov in pri- 
klopnikov, kadar nabavljajo to blago 
družbeno-pravne osebe; 

t) od oticirske opreme (uniforme) 
in posameznih njenih delov; 

g) od tobaka in tobačnih izdelkov; 
h) od zdravil; 
i) od premoga in drv vseh vrst. 
Oprostitev iz. točke i) tega člena 

velja za promet, opravljan od 1. av- 
gusta 1965 dalje. 

3. člen 
Kot živila, od katerih se davek ne 

plačuje, se štejejo živilski izdelki iz 
panoge 127 začasne nomenklature 
zvezne planske komisije iz leta 1948, 
iz panoge 211 — kmetijstvo, 212 —. 
sadjarstvo, 213 — vinogradništvo, 214 
— živinoreja, 215 — ribištvo, 216 — 
domača predelava kmetijskih pridel- 
kov, razen alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje; 
a) od prometa v trgovini na drob- 

no od motornih koles, skuterjev, mo- 
pedov in osebnih avtomobilov po 
stopnji 3 %; 

b) od prometa v trgovini na drob- 
no za naravna vina po stopnji 20 "/a, 
za vse druge alkoholne pijače po 
stopnji 25 

c) od celotnega ostalega prometa 
v trgovini na drobno [razen za blago 
pod a) in b)] po stopnji 4 %, 

5. člen 
Glede plačevanja, poroštva, zasta- 

ranja, obresti, pravnih sredstev in 
vsega drugega, kar se nanaša na od- 
mero, obračun in pobiranje občin- 
skega prometnega davka, pa ni do- 
ločeno s tem odlokom, se uporabljajo 
ustrezne določbe uveznih predpisov. 

6. člen 
Finančni oziroma pristojni organi 

občinskih skupščin določajo posamez- 
nim davčnim zavezancem plačevanje 
prometnega davka od prometa blaga 
na drobno v drugačnih rokih (14- 
dnevno ali mesečno). 

7. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi- 

jo organi občinskih skupščin, ki so 
pristojni za finance. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v -Glasniku«. 
Stev.: 010-08/65. 
Datum: 15. septembra 1965. 

Predsednik Mestnega sveta 
Ljubljana 

Inž. Marjan Tepina, 1. r. 

POPRAVEK 

4. člen odloka o določitvi tarife za 
odvoz smeti ter odpadkov in o upo- 
rabi javnih odlagališč komunalnemu 
podjetju -Snaga« (Glasnik, št. 36/65); 

5. člen odloka o določitvi tarife 
komunalnemu podjetju -Mestna pli- 
narna« v Ljubljani (Glasnik, štev, 
36/65); 

4. člen odloka o določitvi tarife za 
uporabo toplotne energije (Glasnik, 
št. 36/65); 

5. člen odloka o določitvi cen za 
potrošeno vodo in uporabo kanaliza- 
cije (Glasnik, št. 36/65); 

9. člen odloka o določitvi in pla- 
čevanju akontacije na nove stanarine 
in najemnine na območju mesta 
Ljubljane (Glasnik, št. 38/65); 

6. člen odloka o določitvi tarif v 
mestnem potniškem prometu (Glas- 
nik, št. 36/65), se pravilno glasijo; 

Ta odlok velja od dneva objave v 
-Glasniku«. 

Stev: Sl/65. I 

Datum: 18. septembra 1965. 

Iz tajništva mestnega sveta 



844 GLASNIK 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

GROSUPLJE 

416 
Na podlagi 2. točke V. đela tarife 

prometnega davka (Ur. list FLRJ, št. 
!5/02 s spremembami) in 92. člena 
itatuta občine Grosuplje je skupšči- 
la občine Grosuplje nn seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 25. avgusta 1965 sprejela 

ODLOK 
» spremembah in dopolnitvah odlo- 
ka o občinskem prometnem davku v 

občini Grosuplje 
1. člen 

Odlok o občinskem prometnem 
davku v občini Grosuplje (Glasnik, 
It. 14/65 in 52'65) se spremeni in do- 
polni v naslednjem: 

2. člen 
V delu A — proizvodi, se za ta- 

rifno številko 23 doda nova tarifna 
Itevilka 24, ki se, glasi; 

Stroka 313 — izkoriščanje gozdov 
a) TT drogovi in piloti 3000 din/m'; 
b) hrastovi pragi 4000 din/m'; 
c) bukovi jvagi tesani 2000 din/m'; 
d) orehovi hlodi za furnir 4000 

lln/m'; 
e) drugi gozdni sortimenti 4000 

iin'm'; 
f) od oglja 10 % od prodajne 

№ne. 
Opomba; Prometni davek pod e» 

:e tarifne številke se ne plačuje od 
amskega, celuloznega in taninskega 
osa, če kupujejo: rudniki — jamski 
es, tovarne celuloze — celulozni les 
n tovarne strojilnega ekstrakta — 
minski les — naravnost od proizva- 
ja;".^ 

Davčni zavezanec je proizvajalec 
7 te tarifne številke. Zasebnik kot 
jioizvajalec plača davek, kadar pro- 
la proizvode iz te tarifne številke 
iru^emu zasebniku, ali jih kako dru- 
> i e prenese v njegovo last (podari, 
suri;enja). 

Kadar pa proda zasebnik kot pro- 
izvajalec proizvode iz te tarifne šte- 
vilke gospodarski, zadružni ali druž- 
tv?ivi organizaciji, mora kupec plačati 
['.avek, in sicer po stopnji, ki velja za 
zasebnega proizvajalca v kraju, v 
k- crem se plačuje ta prometni da- 
ve^'. 

lavek po tej tarifni številki se ne 
plača, kadar porabi kmetijska orga- 
nizacija lesne sortimente lastne pro- 
izvodnje neposredno za kmetijske 
namene. 

transportna podjetja smejo pre- 
vzemati v notranjem prometu za 
prevoz le sortimente, za katere pred- 
loži tisti, ki jih oddaja na prevoz, po- 
trdilo, da je od njih plačan davek po 
tej tarifni številki. 

Za opombo k stroki 313 se doda 
nova opomba, ki velja za vse tarif- 
ne številke v delu A splošne tarife 
in se glasi: 

V primeru, da so za posamezne 
proizvode in storitve stopnje po ta- 
rifi občinskega prometnega davka 
višje od stopenj, ki so veljale po 
zvezni tarifi se uporabljajo stopnje, 
ki so bile določene z zvezno tarifo. 

V delu B storitve se za točko 2 
dodasta novi točki 3 in 4, ki se gla- 
sita: 

3. Od plačil za špediterske in 
transportne storitve, ki jih opravlja- 
jo zasebniki: 

a) prevoz blaga z motornimi vo- 
zili 20 %; 

b) prevoz oseb z osebnimi avto- 
mobili 10 %. 

Opomba: S transportnimi storitva- 
mi je mišljen prevoz blaga z motor- 
nimi vozili, ter prevoz potnikov v 
krajevnem ali medkrajevnem pro- 
metu. Sem spada prevoz lesa in dru- 
gega materiala. 

4. Od plačil za gradbene in mon- 
tažne storitve, ki jih opravljajo obrt- 
niki in drugi zasebniki 15 %. 

Opomba: Z gradbenimi storitvami 
so mišljena: zidarska, tesarska, be- 
tonarska, krovska, fasadarska, kam- 
noseška dela na stavbah, dalje sobo- 
slikarska, pleskarska in parketarska 
dela, steklarska, ključavničarska, in- 
štalaterska dela na vodovodu, kana- 
lizaciji in sanitarnih napravah — če 
se vsa ta dela opravljajo na gradbe- 
nem objektu. 

Davčna osnova je skupen znesek 
plačila, v katerem je vsebovan tudi 
davek po tej tarifni številki, po od- 
bitku materiala, ki ga da sam izva- 
jalec, če je v fakturi posebej izkazan. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Stev.: 421-5/65-1/1. 
Datum: 25. avgusta 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje: 

Ivan Ahlin, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA 

-BEŽIGRAD 
417 

POPRAVEK 

V odloku o spremembi odloka o 
določitvi in plačevanju akontacije na 
nove stanarine in najemnine na ob- 
močju občine Ljubijana-Bežigrad 
"(Glasnik, št. 43/65) je v 3. odstavku 
1. člena pri tiskanju nastala napaka. 

Citirani odstavek se pravilno 
glasi: 

— za stanovanjske hiše in stano- 
vanja, dograjena do 31. decembra 
1959, se uporabi koeficient 2,10; 

Stev.: 36-306/65-1. 
Datum: 23. septembra 1965. 

Iz tajništva skupščine 
občine Ljubijana-Bežigrad 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 

ODLOK 
o spremembi tarife občinskega prometnega davka odloka o pobiranja 
občinskega prometnega davka na območju občine Ljubljana-Center 
(Glasnik, št. 40/64, 41/64. 44/64, 15/64, 55/64), ki se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

TARIFA OBČINSKEGA PROMETNEGA DAVKA 
DEL A — PROIZVODI 

Obrtne delavnice samostojnih obrtnikov in drugi zasebniki (fizične in 
pravne osebe) plačujejo od vseh proizvodov, ki jih proizvajajo in odda- 
jajo v promet, občinski prometni davek po naslednjih davčnih stopnjah; 

Tar. št. Proizvodnja po strokah (imenovanje) 
Predelovanje nekovin — stroka 116 

418 
Na podlagi 2. odstavka 16. člena zakona o zveznem prometnem davku 

(Ur. list SFRJ, št. 33/65) ter I. In II. točke dela V. tarife prometnega davka 
(Ur. list FLRJ, št. 25'в2, 42/62, Ur. list SFRJ, št. 30/63,. 29/64) in 110. člena 
statuta občine Ljubljana-Center je sprejela skupščina občine Ljubljana- 
Center na seji občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti, dne 23. sep- 
tembra 1965 

1. 
2. 

3. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Stopnje 

20 % Zrcala vseh vrst, tudi z okvirom 
Visokokvalitetni porcelan z zlato, kobaltno, srebrno ali po- 
dobno obdelavo in umetniški porcelan: namizna ali toa- 
letna posoda in predmeti, figurica in okrasni predmeti 20 % 
Dekorativna keramika, fajansa, majolika in terakota: na- 
mizni ali toaletni predmeti in figurice 15 % 

Predelovanje kovin — stroka 117 
Vijačno blago (zakovice, matice in podložene ploščice) vseh 
vrst , 
Zičniki — navadni 
Verige: električno varjene, kovane in patentne, razen »Ga- 
lovih-, pletiva in tkanine iz jeklene žice in žična tkanina 
iz barvastih kovin 
Okovje in pribor: za stavbno in ostalo pohištvo 
Fitingi in prirobnice iz tempirane litine 
Armature iz barvastih kovin (pipe, ventili in zasuni, 
sifoni, cevi za prhe, prhe in baterije za vodo, paro in druge 
tekočine ter plin 
Vsakovrstne tehtnice in uteži 
Posoda:. 
1. emajlirana posoda in posoda l? jeklene pločevine 
2. brušena, pocinjena in druga ppsoda, razen aluminijaste 

posode, posode iz bakra in bakrovih zlitin, pocinkane 
posode in neemajliranih kangel za mleko 

Kovinske sanitarne posode: kadi, umivalniki, kotli za ko- 
palnice, straniščne školjke, rezervoarji za vodo, pisoarji, 
izvzemši izdelke iz tar. št. 9 tega dela tarife 
Izdelki iz bakra in bakrovih, zlitin: 
1. pepelniki in tobačnice, servisi 
2. kotli za žganjekuho in posoda iz bakra in bakrovih 

zlitin 
Kovinsko pohištvo, razen šolskega 
Peči in štedilniki, bojlerji, kuhalniki in drugi grelci na 
trda in tekoča goriva, plin in alkohol, vštevši peči za 
etažno kurjavo 
Mlini: za kavo, meso, orehe, poper in pod. stroji za pre- 
tlačenje sadja in zelenjave ter drugi mehanični aparati za 
pripravljanje jedi: jedilni pribor v garniturah in posamez; 
cedila 
Vžigalniki vseh vrst 
Sredstva za razsvetljavo: svetilke, petrolejske in karbidne 
vseh vrst 
Orodje, stroji, naprave, vštevši tudi delovne stroje, samo- 
stojne črpalke, samostojni kompresorji, medicinski aparati 
in instrumenti, kovinske utenzilije 
Gasilske naprave 
Vsi drugi proizvodi iz stroke 117 

Elektrotehnična stroka — 119 
Svetlobna telesa: sobne svetilke in lestenci, industrijske 
in zunanje svetilke (ulične in dr.) 
Vsi ostali proizvodi 

Izdel. kemič. izdelkov — stroka 120 
Izdelki, dobljeni s predelavo plastičnih mas: 
1. embalaža 
2. vsakovrstne šolske, risalne, pisalne in pisarniške po- 

trebščine 
3. izdelki za gradbeništvo 
Vsi ostali proizvodi iz panoge 120 

Predelovanje lesa — stroka 128 
Vsi proizvodi iz stroke 122, razen žaganega in tesanega 
lesa ter parketa 

Izdelovanje tekstilnih izdelkov — stroka 184 
Tekstilna konfekcija 
Opomba: S konfekcijo v tej tarifni številki so mišljeni iz- 
delki, ki so dobljeni z obdelavo tekstilnih materialov v 
serijski proizvodnji. 

8 % 
10% 

20% 
8 % 

15% 

10% 
5% 

15% 

20% 

7% 

10% 

25 % 
5% 

15% 
15% 

12% 

5% 
10 % 
15% 

10 % 
15 % 

5% 

5% 
10% 
20% 

10% 

5% 
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Гаг. št. Proizvodnja po strokah (imenovanje) Stopnja 
28. Trikotažni — volneni, bombažni in pleteni oblačilni 

predmeti 10 % 
29. Vsi drugi proizvodi iz stroke 124 5 % 

Predelovanje usnja — stroka 125 
30. Obutev 
31. Vsi drugi izdelki iz stroke 125 

Izdelovanje živil — stroka 127 
32. Vsi proizvodi 

5 % 
10 % 

8 % 

Druge stroke 
33. Vsi drugi proizvodi, ne glede na stroko gospodarske de- 

javnosti, ki niso zajeti v prejšnjih tarifnih številkah 10 "/o 
Od navedenih proizvodov so zajeti po tej tarifni številki 
samo proizvodi, od katerih se ne plača prometni davek po 
zvezni tarifi prometnega davka (del A — tarif. štev. 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 na- 
slednjimi izdelki: moke in drugih mlevskih izdelkov, razen 
izdelkov, ki imajo značaj slaščičarskega izdelka, izdelkov 
napravljenih iz predelave mleka, mesa, svežih in suhih rib, 
od zakola živine, od obleke in perila po meri za indivi- 
dualne potrošnje iz osnovnega materiala individualnega 
potrošnika, od ortopedske obutve in ortopedskih pripo- 
močkov, med katere je šteti tudi umetne oči in zobovje, ne 
glede na material, iz katerega so izdelani, 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 samostojnih 

obrtnikov in drugi zasebniki (fizične in pravne osebe), se plača prometni 
davek; 

Tar. št. Proizvodnja po strokah (imenovanje) Stopnja 
1. Od plačil za obrtne osebne in druge storitve vseh vrst, 

razen od prevoznih in stavbenih (gradbenih) storitev 10 % 
Opomba; 

1. Davčna osnova je skupni znesek plačila, v katerem 
je vsebovan tudi davek po tej tarif, številki po odbitku 
materiala, ki ga je dal Izvrševalec storitev, če je material 
v računu posebej izkazan. Davek po tej tarif, številki se 
plača tudi od plačila za opravljanje storitev s proizvodnjo 
blaga iz naročnikovega materiala. 

1 2. Davek po tej tar. Številki se ne plača od planil za 
stdriive: krojačev, šivilj, klobučarjev, modistlnj, vežilj, čev- 
ljarjev, brivcev, frizerjev, dimnikarjev, za pretiskanje 
tkanin, krpanje perila, nogavic in vreč, popravila dežni- 
kov, uglaševanje glasbil, brušenje nožev in britvic, kovačev 
od podkovanja konj in živine, kolarjev, urarjev, popravil 
dvokoles (biciklov) in otroških vozičkov, preoblačenja gum- 
bov, barvanje in čiščenje usnjenih predmetov, barvanje 
in kemično čiščenje vseh vrst tkanin, polnjenje in ob- 
nova rabljenih kemičnih svinčnikov, popravljanje preprog, 
umetno barvanje slik — fotografij, umetno krpanje pre- 
prog, prepisovanje in razmnoževanje, kopiranje, plakati- 
ranje, čiščenje in pranje ter likanje oblek in perila, či- 
ščenje obutve, snaženje oken, čuvanje lokalov in stano- 
vanj, shranjevanje koles, prtljage in obleke (garderobe), 
žaganje drv, pečenje čevapčičev in ražnjičev, pedikiranje. 

2. Od plačil za gradbene in montažne storitve, ki jih oprav- 
ljajo zasebni obrtniki in drugi zasebniki se plača davek 15 % 
Opomba: 

1. Z gradbenimi storitvami so mišljena: zidarska, te- 
sarska, betonerska, krovska, fasadarska in kamnoseška 
dela na stavbah, keramična, sadrarska, soboslikarska, ple- * 
skarska in parketarska dela, izdelava ksilolitnih podov, 
stekloreška, ključavničarska in kleparska dela, inštalater- 
ska dela na vodovodu, kanalizaciji, sanitarnih napravah, 
centralni in etažni kurjavi ter .elektroinstalaterska in po- 
dobna dela oziroma storitve — če se vsa ta dela oprav- 
ljajo na samem gradbenem objektu (na stavbi ali na dru- 
gačnem 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 dr. 
povežejo z osnovnim instalacijskim omrežjem. 

3. Davčna osnova je skupen znesek plačila, v katerem 
je vsebovan tudi davek po tej tar. številki, po odbitku ma- 
teriala, ki ga da sam izvajalec del, če je v fakturi posebej 
izkazan 

3. Od plačil za špediterske, transportne ter nakladalne in 
razkladalne storitve, ki jih opravijo zasebni prevozniki in 
zasebniki, se plača davek: 
1. od plačil za prevoz z avtotaksijem 10 % 
2. od plačil za druge usluge 20 % 
Opomba; 

1. S transportnimi storitvami je mišljen prevoz blaga 
z motornimi ali vprežnimi vozili v cestnem prometu, pre- 
voz blaga s plovnimi objekti (in splavi) ter prevoz potni- 
kov z motornimi in vprežnimi vozili in plovnimi objekti, 
bodisi da gre za prevoz v krajevnem ali pa v medkrajev- 
nem prometu. Sem spada tudi prevoz lesa In drugega ma- 

teriala 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. štev. 
samo, če to dela ista oseba skupaj s špediterskimi in 
transportnimi storitvami. 

/. Od plačil za opravljanje samostojnih poklicev; zdravniki, 
dentisti, arhitekti, učitelji Jezikov, petja in plesov, učitelji 
strojepisja, prevajalci in podobno 5 % 
Opomba: 

1. Davčna osnova Je kosmato plačilo, V katerem Je vse- 
bovan tudi davek po tej tar. številki. 

2. Davka 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 stalnih 
sodnih tolmačev, kakor tudi od plačil za obrede verskih 
organizacij in duhovnikov. 

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

činski prometni davek od naslednjega prometa in od naslednjih storitev: 

Tar. št. Proizvodnja po strokah (imenovanje) Stopnja 
1. Od vstopnic: 

a) za kinematografske predstave 5 % 
b) za'druge prireditve 10% 
Opomba; 

1. Davčna osnova je skupno kosmato plačilo, to je cena 
vstopnic, v kateri je vsebovan tudi davek po tej tar. št. 
Za davčnega zavezanca se šteje prireditelj. Lastnik pro- 
storov, v katerih se vrši prireditev, Je odgovoren za plačilo 
občinskega prometnega davka po^ej tar. št. 

2. Prometni davek od vstopnic za prireditev iz tč. b) te 
tar. št. je treba plačati ob predložitvi vstopnic v žigosanje 
pri upravi za dohodke. Vstopnice morajo biti predložene 
v žigosanje najpozneje 5 dni pred prireditvijo. 

3. Prometni davek po tej tar. štev. se ne plača od vstop- 
nic za kulturno-umetniško in telesno-vzgojne (telovadne 
nastope) prireditve, kolikor niso združene s plesno zabavo 
in se na njih ne točijo alkoholne pijače. Da ima prireditev 
značaj kulturno-umetniške prireditve, je treba predložiti 
potrdilo upravnega organa skupščine občine, pristojne za 
prosveto in kulturo. 

4. Prirejanje plesnih vaj in posebnih prireditev lahko 
upravni organ pristojen za dohodke, pavšal i ra, to je da po- 
bere občinski prometni davek od vstopnic v pavšalnem 
znesku za celotno sezono prireditve. 

2. Od prometa alkoholnih pijač v gostinstvu: ' 
a) od naravnega vina 60 din 
b) od piva 50 din 
c) od žganja 250 din 
č) od ostalih alkoholnih pijač 300 din 
Opomba: 

1. Davčna osnova Je 1 liter. 
2. Za alkoholne pijače, od katerih prometa se obraču- 

nava in plačuje prometni davek po tej tarifni številki je 
treba šteti: 
a) za vino — naravno vino iz grozdja, ki je proizvod 

alkoholnega vrenja od svežega grozdja; 
b) za pivo; 
c) za žganje — naravno žganje, dobljeno z destilacijo pre- 

vretih tropin svežega sadja, grozdja, vinskega mošta in 
vinske usedline; 

č) od ostalih alkoholnih pijač — umetne alkoholne pijače 
(liker, rum, brandy, gin, vodka, whisky, mastika in dru- 
ga umetna žganja) — specialna peneča in druga umetna 
vina. 
3. Davek po tej tarifni številki plačujejo vsa gostinska 

podjetja in gostišča vseh vrst (hoteli, restavracije, bari, 
klubi, delavsko-uslužbenske restavracije, obrati splošne 
družbene prehrane, menze in počitniški domovi, planinske 
postojanke, ustanove in organizacije oziroma točilnice al- 
koholnih pijač v sestavu drugih dejavnosti katerihkoli 
vrt t). . , 

4. Davčni zavezanci po tej tar. številki — točilci alko- 
holnih pijač, morajo voditi v svojem rednem knjigovod- 
stvu ali v posebni knjigi natančne podatke o dnevnem pro- 
metu vseh vrst alkoholnih pijač — tako glede količin ter 
njihovih cen. Nabava in prodaja morata biti sproti zabe- 
leženi, stanje po knjigi pa se mora ujemati s stanjem v 
kleti oziroma skladišču. 

3. Od plačil za reklame v kinematografih 5 "o 
Opomba: 

1. Davčna osnova je skupno kosmato plačilo, to je pre- 
jeto plačilo za reklamo, v kateri je vsebovan davek po tej 
tarifni številki. 

2. Davek po tej tar. številki se pobira ne glede na vrsto 
reklame (projecirano ali reproducirano). 

To prečiščeno besedilo tarife pčne veljati naslednji dan po objavi * 
Glasniku. 

Številka: 421-0в/в5-31/ВК. 
Datum: 23. septembra 1065. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

Inž. Drago Lipifc, L Г. ' 
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419 
Na podlagi 1. in 15. člena temelj- 

nega zakona 9 prometnem davku od 
ne. remičnin in pravic (Ur. list SFRJ. 
št. 12/65) in 3. odstavka 1. člena za- 
kona o prometnem davku od nepre- 
mičnin in pravic (Ur. list SRS, Stev. 
22/65) ter 110. člena ■ statuta občine 
Ljubljana-Center (Glasnik, uradni 
vestnik okraja Ljubljana, št. 33/64) 
je skupščina občine Ljubljana-Center 
na i-jji občinskega zbora in seji zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 23. sep- 
tembra 1965 sprejela 

, ODLOK 
o uvedbi in stopnjah prometnega 
davka od nepremičnin in pravic na 

območju občine Ljubljana-Center 
1. člen 

Od odplačilnega prenosa lastnin- 
ske pravice na nepremičnini se plača 
prometni davek po naslednjih stop- 
njah: 

Ce znaša davčna osnova 
nad do 

100.000 5 % 
100.000 do 300.000 6 % 
300.000 do 500.000 7 % 
500.000 do 700,000 8 % 
700.000 do 1,000.000 9 % 

1,000.000 do 1,300.000 10 % 
1,300.000 do 1,600.000 11 % 
1,600.000 do 2,000.000 12% 
2,000.000 do 2,500.000 14 % 
2,500.000 15 % 

2. člen 
Od odplačanega prenesa pravic 

patentov (licenco), pravice stvarne 
uslužnosti, pravice do rente, pravice 
modela in znamke ter pravice prejš- 
njega lastnika do uporabe nacionali- 
ziranega nezazidanega stavbnega 
zemljišča se plača prometni davek od 
določenega plačila, in sicer: 

1. od prenosa pravice patenta (li- 
cenco) 2 %; 

2. -Od prenosa pravice do rente —> 
užitka 6 c/o\ 

3. od prenosa pravice modela in 
znamke 3 %; 

4. od prenosa pravice bivšega last- 
nika do uporabe nacionaliziranega 
nezazidanega stavbnega zemljišča, 
po stopnjah iz 1. člena, tega odloka. 

3. člen 
Glede davčne obveznosti in nje- 

nega nastanka, oprostitev, odmere in 
plačevanja davka, pritožbe, vračanja 
davka, poroštva in zastaranja ter vse- 
ga drugega, kar t ni s tem odlokom 
predvideno, se uporabljajo smiselne 
določbe temeljnega zakona o davku 
od nepremičnin in pravic (Ur. list 
SFRJ, št. 12 65) in določbe zakona o 
prometnem davku od nepremičnin in 
pravic (Ur. list SRS, št. 22/65). 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«. 
Stev.: 421-05/65-31/BK. 
Datum: 23. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Center: 

inž. Drago Lipič, 1. r. 

OBČINA 

ZAGORJE 

OB SAVI 

420 
Na podlagi 9. člena zakona o sa- 

noupravljanju delovnih ljudi v 
ipravnih organih v SR Sloveniji (Ur. 
ist SRS, št. 20/65) in 120. člena sta- 
tuta občine Zagorje ob Savi je skup- 
ičina občine Zagorje ob Savi na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 23. avgusta llKi5 ipre- 

ODLOK 
o samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih občine Zagorje ob 

Savi 

1. člen 
Upravni organi občine Zagorje ob 

Savi veljajo glede samoupravljanja 
za en sam organ, če za posamezne 
organe ni z zakonom drugače dolo- 
čeno. 

Pravice predstojnika občinskih 
upravnih organov v zvezi z uresni- 
čevanjem samoupravljanja delovnih 
ljudi v teh organih izvršuje tajnik 
občinske skupščine. 

2. člen 
Pravice samoupravljanja uresni- 

čujejo delovni ljudje v občinskih 
upravnih organih s samostojnim od- 
ločanjem, z odločanjem v soglasju s 
predstojnikom organa ter s tem, da 
dajejo predstojniku mnenja in pred- 
loge glede vprašanj s področja no- 
tranjih odnosov v organu. 

3. člen 
Delovni ljudje v občinskih uprav- 

nih organih samostojno: 
— volijo in odpoklicujejo člane 

sveta delovne skupnosti; 
— sklepajo o poročilih sveta de- 

lovne skupnosti; 
— dajejo svetu delovne skupnosti 

smernice za delo; 
— odločajo o .uporabi sredstev 

skupne porabe; 
— dajejo mnenja in predloge o 

osnutku programa dela organa; 
— dajejo mnenja In predloge o 

drugih vprašanjih s področja notra- 
njih odnosov v organih; 

— sprejemajo poslovnik o delu 
sveta delovne skupnosti in njegovih 
komisij. 

4. člen 
Delovni ljudje v občinskih uprav- 

nih organih v soglasju s predstojni- 
kom: 

— sprejemajo pravilnik o samo- 
upravljanju, notranji organizaciji in 
medsebojnih delovnih razmerjih, 
pravilnik o sredstvih in delitvi do- 
hodka ter druge splošne akte, s ka- 
terimi se urejajo vprašanja s področ- 
ja notranjih odnosov v upravnih or- 
ganih; 

— sprejemajo finančni načrt in 
zaključni račun; 

— odločajo o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest; 

•— odločajo o medsebojnih delov- 
nih razmerjih, kadar je to z zakonom 
ali s pravilnikom organa tako dolo- 
čeno; 

— delijo osebne dohodke po re- 
zultatih dela; ■ 

— skrbijo za strokovno izobraže- 
vanje; 

— skrbijo za zboljšanje delovnih 
razmer in poslovanja ter zagotavljajo 
varstvo pri delu; 

— sprejemajo plane rednih letnih 
dopustov; 

— opravljajo še druge naloge, ki 
so določene z zakonom ali z drugimi 
predpisi. 

5. člen 
Predstojnik samostojno odloča na 

področju notranjih odnosov v uprav- 
nih organih o vprašanjih, za katera 
je pooblaščen z zakonom ter s pra- 
vilnikom organa. 

6. člen V 
V primeru iz 1. odstavka tega čle- 

oziroma svet delovne skupnosti od- 
loča v soglasju s predstojnikom in 
se tako soglasje ne doseže, se zadeva 
predloži v osmih dneh svetu za občo 
upravo in notranje zadeve, ki o njej 
dokončno odloči. 

7. člen 
Predstojnik zadrži izvršitev akta 

delovne skupnosti oziroma sveta de- 
lovne skupnosti, ki jih ta samostojno 
sprejema, če meni, da so v nasprot- 
ju z zakonom ali s splošnim družbe- 
nim interesom. i I 

V primeru iz 1. odstavka tega čle- 
na mora predstojnik o svojem ukre- 
pu takoj obvestiti svet za občo upra- 
vo in notranje zadeve, ki o njem do- 
končno odloči. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v uradnem Glasniku. 
Stev.: 02-1/63-1/1. 
Datum: 23. avgusta 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi: 

Dušan Kolcnc, 1. r. 

VSEBINA 

95 Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o obračunavanju In plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij, ki 
imajo pomen za mesto Ljubljana 

S6 Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 
loka o obračunavanju In plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komu- 
nalnih gospodarskih organizacij, ki 
Imajo pomen za mesto Ljubljano 

87 Odlok o občinskem prometnem davku 
na drobno na območju mestnih občin 
Ljubljane — prečiščeno besedilo 

98 Popravek odlokov mestnega sveta 
Ljubljane 

416 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem dav- 
ku občine Grosuplje 

417 Popravek odloka o spremembi odloka 
o določitvi in plačevanju akontacije 
na nove stanarine In najemnine ob- 
čine Ljubljana-Bežlgrad 

418 Odlok o spremembi tarife občinskega 
prometnega davka občine Ljubljana- 
Center 

419 Odlok o uvedbi in stopnjah promet- 
nega davka od nepremičnin in pravic 
občine Ljubljana-Center 

420 Odlok o samoupravljanju delovnih 
ljudi v upravnih organih občine Za- 
gorje ob Savi 

VABILO 

na 8. sejo obeh zborov skupščine občine 

Ljubljana-Mcste-Polje 

Na podlagi 183. člena statuta občine Ljubijana-Moste-Polje »< |T 

sklicujem 

v petek, dne 24. septembra 1965 ob 17. uri popoldan v sejni dvorani 

Proletarska cesta 1/1 
8. sejo obeh zborov 

Predlagam naslednji 

i d nevni red: 
1. Potrditev zapisnika 7. seje občinskega zbora in zbora delovnih 

skupnosti, z dne 3. septembra 1965. 
4 

2. Poročilo o izvrševanju sklepov 7. seje občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, z dne 3. septembra 1965. 

3. Predlog rebalansa proračuna občine Ljubljana-Moste-Polje za leto 
1965: 

a) predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Ljubljana- 
Moste-Polje; 

b) predlog odloka o spremembi odloka o prispevkih in davkih ob- 
čanov. 

4. Predlog sklepa o ustanovitvi skupne uprave za notranje zadeve 
za mesto Ljubljana. 

5. Informacija o ukrepih v upravi skupščine občine Ljubljana-Moste- 
Polje pri izvajanju načel gospodarske reforme: 

a) predlog odloka o spremembi odloka o temeljni organizaciji uprave 
skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje; 

b) sistemizacija. 
6. Predlog odloka o samoupravljanju delovnih ljudi v upravi skup- 

ščine občine Ljubljana-Moste-Polje. 
7. Ustanovitev podjetja za stanovanjsko gospodarstvo. 
H. Predlog odloka o razširitvi veljavnosti odloka mestnega sveta o 

določitvi in plačevanju akontacije na nove stanarine in najemnine na 
območju mesta Ljubljane na območje občine Ljubljana-Moste-Polje, ki 
leži izven mestnega območja. 

9. Kadrovske zadeve. 
10. Odborniška vprašanja in zahteve po pojasnilih. 
Morebitno odsotnost prijavite skupščinski pisarni skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje. telefon 31-60-35. 
Številka: 06-10/65-1. 
Daium: 16. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Ljubljana-Moste-Polje: 

Vlado Crue, 1. r. J 


