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URADNI VESTNIK OBClN: CERKNICA • 
GROSUPLJE • HRASTNIK • LITIJA • 
LJUBLJANA — BEŽIGRAD • CENTER • 
MOSTE-POLJE • SlSKA • VIC-RUDNIK • 
LOGATEC • VRHNIKA • ZAGORJE OB SA- 

VI IN MESTNEGA SVETA LJUBLJANA 

Ljubljana, 28. septembra i 965 LETO XII., ST. 46 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA LITIJA 

421. -v 
Na podlagi II. točke V. dela ta- 

rife prometnega davka (Ur. list FLRJ 
it. 25/62) in 162. člena statuta obči- 
ne Litija je skupščina občine Litija 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti dne 14. septem- 
bra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
občinskem prometnem davku na ob- 

močju občine Litija. 

1. člen 
Odlok o občinskem prometnem 

davku (Glasnik št. 14/60 in 86/63) se 
v delu A — Proizvodi za tarifno šta- 
vilko 23 vstavi nova tar. št. 24, ki se glasi: 

Od prometa gozdnih sortimentov, 
in sicer; 

din a) drva vseh vrst 500 
b) TT drogovi in piloti vseh vrst 3000 
c) hrastovi pragi tesani 2000 

bukovi pragi tesani 1500 
d) orehovi hlodi za furnir 4000 
e) ostali gozdni sortimenti 4000 

,f) oglje 10*/» 

Tar. štev. 24 postane štev. 25. 
OP(9MBA: Davčna osnova za dr- va je en pro^torninski meter, za 

ostale sorlimente pa en kubični me- 
ter in za oglje prodajna cena. Davčni 
Zavezanec je zasebni proizvajalec, 
kadar proda proizvode iz te tar. št. 
drugemu zasebniku. Kadar pa proda 

I Zasebni proizvajalec proizvode iz te 
tar. št. gospodarski, zadružni ali 
družbeni organizaciji, državnemu or- 
ganu ali zavodu, plača davek kupec, 
in sicer po stopnji, ki velja za zaseb- 
nega proizvajalca v kraju, v kate-. 
rem plačuje ta prometni davek, in 
na račun, na katerega ga plačuje 
Zasebni proizvajalec. Transportna 
Podjetja (železniškega, rečnega in 
cestnega prometa) in zasebni obrt- 
niki — avtoprevozniki, ki imajo do- 
Voljenje za opravljanje prevoznih 
storitev, smejo prevzemati v notra- 
njem prometu za prevoz le sorti- 
niente, za katere predloži tisti, ki 
0ddaja za prevoz, potrdilo, da je od 
ВДћ plačan prometni davek po tej 
^ar. številki. 

2. člen 
2. V odloku o maržah v prometu 5t. 3 postavita tar. št. 4 in 5, ki se 

Gasita: 
4. Od plačil za gradbene in mon- 

tažne storitve, ki jih opravijo zaseb- 
n' obrtniki in drugi zasebniki, se 
Mača davek po stopnji 150/o. 

OPOMBA: Z gradbenimi storitva- 
so mišljena: zidarska, tesarska, 

betonerska, krovska, fasadarska in 
Karnnoseška dela na stavbah, kera- 
^'čna, sadrarska, soboslikarska, ple- 

skarska In parketarska dela, klju- 
čavničarska in kleparska dela, in- 
štalaterska dela na vodovodu, kana- 
lizaciji, sanitarnih napravah, cen- 
tralni in etažni kurjavi ter elektro- 
instalaterska in (podobna dela oziro- 
ma storitve — če se vsa ta dela 
opravijo na gradbenem objektu. Z 
montažnimi storitvami so mišljene 
storitve pri postavljanju in usposo- 
bitvi strojev, naprav in železniških 
konstrukcij za končni namen in upo- 
rabo ter'druge storitve na instala- 
cijah, s katerimi se stroji, naprave 
in drugo povežejo z osnovnim insta- 
lacijskim omrežjem. Davčna osnova 
je skupni znesek plačila, v katerem 
je vsebovan tudi davek po tej ta- 
rifni številki po odbitku materiala, 
ki ga da proizvajalec del, če je v 
fakturi posebej izkazan. 

5. Od plačil za špediterske, trans- 
portne ter razkladalne in "Nakladalne 
storitve, ki jih opravijo zasebni pre- 
vozniki in zasebniki, se plača davek: 

a) od plačil za prevoz z avto- 
taksijem — 10 "/o; 

b) od plačil za druge prevozne 
storitve — 20 "/o. 

OPOMBA: S transportnimi stori- 
tvami je mišljen prevoz blaga z mo- 
tornimi in vprežnimi, vozili v cest- 
nem prometu ter prevoz potnikov z 
motornimi in vprežnimi vozili, bo- 
disi "da gre za prevoz v krajevnem 
ali medkrajevnem prometu. Sem 
spada tudi prevoz lesa in .drugega 
materiala z vprego po gozdnih po- 
teh, prekopih in usekih ne glede na 
to, ali se pri tem uporablja voz ali 
ne. Nakladanje in razkladanje spada 
pod to tarifno številko samo, če to 
dela ista oseba s prevoznimi storitva- 
mi. Davek po tej tarifni številki se 
ne plača za prevoz pošte in mleka. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

Glasniku. 
Številka: 010-5/65-1/1. 
Datum: 14. septembra 1965. 

4 Predsednik skupščine 
občine Litija: 

Stane Pungerčar 1. r. 

422. 
Na podlagi 1. in 15. člena temelj- 

nega zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic (Ur. list SFRJ 
št. 12/65) ter ria podlagi 138. in 162. 
člena statuta občine Litija je skup- 
ščina občine Litija na skupni seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti dne 14. septembra 1965 
sprejela 

ODIJOK 
o prometnem davku od nepremičnin 

in pravic. 

1. člen 
V občini Litija se plačuje pro- 

metni davek od odplačilnega preno- 
sa lastninske pravice na nepremič- 
nine po davčnih stopnjah, ki so na- 
slednje: 

od 100.000 
od 300.000 
od 500.000 
od 700.000 
od 1,000.000 
od 1,300.000 
od 1,600.000 
od 2,000.000 
od 2,500.000 

do 100.000 
do 300.000 
do 500.000 
do 700.000 
do 1,000.000 
do 1,300.000 
do 1,600.000 
do 2,000.000 
do 2,500.000 
dalje 

5 V. 
7% 
8»/. 
9°/. 

10«/» 
11«/. 
12"/« 
13«/. 
14»/» 
15«/. 

2. člen 
Prometni davek od odplačilnega 

prenosa pravice patenta (licence), 
pravice užitka, pravice stvarne služ- 
nosti, pravice do rente, pravice mo- 
dela in znamke se plača: 

1. od prenosa pravice patenta (li- 
cence) — po stopnji 2«/o; 

2. od prenosa pravice užitka — po 
stopnji 2 "/o; 

3. od prenosa drugih pravic iz 
tega člena — po stopnji 3"/». 

3. člen 
Od odplačnega prenosa pravice 

bivšega lastnika do uporabe nacio- 
naliziranega nezazidanega stavbnega 
zemljišča se plača prometni davek 
po 1. členu tega odloka. 

4. člen 
Za vse, kar ni predvideno s tem 

odlokom, se smiselno uporabljajo 
določila temeljnega zakona o pro- 
metnem davku od nepremičnin in 
pravic ter republiškega zakona o 
prometnem davku od nepremičnin 
in prayic. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 010-24/65. 
Datum; 14. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Litija; 

Slane Pungerčar 1. r. 

423. 
Na podlagi 10. člena uredbe o 

oblikovanju cen in obračunavanju 
razlike v cenah,-(Ur. list SFRJ št. 
33/65) in -62. člena statuta občine Li- 
tija je skupščina občine Litija na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti dne 14. septembra 
1965 sprejela 

ODLOK 
o najvišji ravni cen in najvišjih 
maržah v prometu na drobno га do- 
ločene živilske proizvode ter o naj- 
višjih cenah za premog v prodaji na 

drobno. 

1. člen 
S tem odlokom se za prodajo na 

območju občine Litija določa: 
a) višina, do katere se lahko 

oblikujejo maloprodajne cene za 
moko, kruh, sladkor, jedilno olje, 
mleko in premog v prodaji na 
drobno; 

b) višina marže v prometu na 
drobno za riž, sol, jedilne maščobe, 

vse konserve, mesne izdelke, kavo, 
začimbe, banane, južno sadje, teste- 
nine, sadje in zelenjavo, mlečne iz- 
delke in mlevske Izdelke. 

t 2. člen 
Maloprodajne cene za moko, kruh, 

sladkor, jedilno olje in mleko se 
lahko oblikujejo do naslednjih naj- 
višjih zneskov; 

din/kg- 
a) pšenična moka »B« 400 242 
b) pšenična moka »B« 600 191 
c) pšenična moka »B-« 1000 141 

pšenična moka »C« 400 220 
pšenična moka »G« 600 168 

.pšenična moka »C« 1000 132 
b) kruh iz pšenične moke 400 200 

kruh iz pšenične moke 600 164 
kruh iz pšenične moke 1000 136 

c) sladkor v kristalu 255 
sladkor v kockah 290 

d) jedilno olje rinfuza 468 
jedilno olje v steklenicah 11 502 

e) mleko (din/l) 124 

3. člen 
Maloprodajne 

lahko oblikujejo 
višjih zneskov: 

■^elenje:' 
— kosi 
— kocke - 
— oreh 
Zagorje: 
— kosi. 
— kocke 
— oreh 
Senovo:- 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
Trbovlje: 
— kosi 
— kocke 
— oreh 
Kočevje; 
— kosi 
— kocke 
— oreh 

cene za premog se 
do naslednjih naj- 

din/tona 

*8.150 
7.570 
7.070 

11.520 
11.330 
10.510 

13.200 
12.790 
12.130 

11.480 
10.880 
10.190 

' 12.680 
12.000 
11.350 

4. člen 
Trgovske in drugfe delovne orga- 

nizacije, ki se ukvarjajo s prodajo 
živilskih proizvodov na drobno, lah- 
ko zaračunavajo marže na nabavno 
ceno do naslednjih najvišjih sto- 
penj; 

riž 15 '/i 
sol 12 0/o 
jedilne piaščobe 10®/» 
vse konserve 15«/» 
mesni izdelki' 20 •/» 
kava 15 '/• 
začimbe 20 «/o 
banane 20«/» 
južno sadje 15 •/» 
testenine 10«/» 
sadje, zelenjava 20 "/t 
mlečni izdelki 15 «/» 
mlevski izdelki 10«/» 

5. člen 
Za kršitev predpisov tega odloka 

se uporabljajo določila 107. člena 
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uredbe o trgovanju trgovskih podje- 
tij in trgovin v zvezi s 1.. členom 
eakona o prometu in trgovskih sto- 
ritvah (Ur. list SFRJ St. 16/05). 

6. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka pre- 

neha veljali odredba o določitvi naj- 
višjih maloprodajnih cen za moko, 
kruh, sladkor, olje, sveže meso in 
mleko ter določitvi marž v prometu 
na drobno za riž, sol, jedilne ma- 

( ščobe, mesne izdelke, .kavo, začimbe, 
i južno sadje, testenine in konserve 
(objavljena v Glasniku št. 35-332/65), 
ki jo je sprejela skupščina občine 
Litija na seji dne 29. julija 1965. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka: 010-21/65-1/1. 

\ Datum: 14. septembra 1965. 
Predsednik skupščine 

obtfine Litija: 
Stane Pungerčar I. r. 

OBČINA 

VRHNIKA 

424. 
Na podlagi 3. točke 3. člena 

uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št. 19/61, 6/62, 11/62 in 
4/63) v ^zvezi z 2. odstavkom 16. čle- 
na zakona o zveznem prometnem 
davku (Uradni list SFRJ, št. 33/65) 
in I., II. in Ц1. točke dela V. tarife 
prometnega davka (Urad. list FLRJ, 
št. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62, 12/63 ter Uradni 
list SFRJ, št. 1-8/63, 20/63, 23/63, 30/63, 
44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 10/64, 13/64, 
24/64, 29/64, 30/64, 31/64, 48/64, 50/64, 
1/65, 3/65, 9/65, 12/65 in 24/65) ter 
9. točke 169. člena statuta občine 
Vrhnika je skupščina občine Vrhni- 
ka na seji občinskega zbora in na 
seji zbora delovnih skupnosti dne 
16. septembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o pobiranju občinskega prometnega 
davka na območju občine Vrhnika. 

1. člen 
V odloku o pobiranju občinskega 

prometnega davka na območju ob- 
čine Vrhnika (Glasnik št. 50/64) se v 
TARIFI OBČINSKEGA PROMET- 
NEGA DAVKA; 

pEL A — PROIZVODI: 
PREDELOVANJE KOVIN — 

stroka 117 za tar. št. 2 dodasta novi 
tar. številki: 

2 a. Peči in štedilniki na trdna 
goriva in plin — 5 0/o; 

2 b. Obešanke — 15 0/o. 
PREDELOVANJE USNJA — 

stroka 125 se za tar. št. 10 doda nova 
tar. številka: 

10 a. Usnjena galanterija — 10 Vo. 
Za stroko 127 r- IZDELOVANJE 

ZlVIL se doda nova stroka in nova 
tar. številka, 

IZKORIŠČANJE GOZDOV — 
stroka 313: 

12 a. Od vseh gozdnih sortimen- 
tov, razen drv in oclja — od m1 

4000 din. 
Opombi: 
1. Od gozdnih sortimenlov, ki jih 

kupi od proizvajalcev kmetijska za- 
druga in gozdno gospodarstvo in jih 
preproda neposredno uporabnikom, 
*e plača od m' 1000 din. 

2. Davčni zavezanec iz te tarifne 
številke je zasebnik — proizvajalec, 
kadar proda proizvode drugemu za- 
sebniku, ki ni član njegove družine, 
ali jih kako drugače prenese v nje- 
govo last (podari, zamenja itd.). Ka- 
dar pa proda zasebnik kot proizva- 
jalec proizvode gospodarski, zadružni 
ali družbeni organizaciji, državnemu 
organu ali zavodu, mora kupec pro- 
dajalcu odtegniti prometni davek in 
ga vplačati na ustrezni račun. 

DEL B — STORITVE: 
Za tar. št. 1 se doda nova tar. 

številka: 
Tar. št. 1 a. Od plačil za gradbene 

in montažne storitve, ki jih opravijo 
zasebni obrtijiki in drugi zasebniki, 
se plača prometni davek po stopnji 
— 15 "/o. 

Opombe: 
1. Z gradbenimi storitvami so 

mišljena zidarska, tesarska, beto- 
narska, krovska, fasadarska in ka- 
mnoseška dela na stavbah, kerami- 
ška, sadrarska, soboslikarska, ple- 
skarska in parketarska dela, izde- 
lava ksilolitnih podov, stekloreška, 
ključavničarska in kleparska dela, 
inštalaterska dela na vodovodu, ka- 
nalizaciji, sanitarnih napravah, cen- 
tralni in etažni kurjavi ter elektro- 
instalaterska in podobna dela oziro- 
ma storitve — če se vsa ta dela 
opravijo na gradbenem objektu (na 
stavbi ali na drugem objektu). 

2. Z montažnimi storitvami so 
mišljene storitve pri postavljanju in 
usposobitvi strojev, naprav in že- 
leznih konstrukcij za končni namen 
in uporabo ter druge storitve na 
instalacijah, s katerimi se stroji, 
naprave in dr. povežejo z osnovnim 
instalacijskim omrežjem. 

3. Davčna osnova je skupen zne- 
sek plačila, v katerem je vsebovan 
tudi davek po tej tar. številki, po 
odbitku materiala, ki ga da izvaja- 
lec del, če je v fakturi posebej iz- 
kazan. 

Tar. št. 1 b. Od plačil za špedi- 
terske, transportne ter nakladalne in 
razkladalne storitve, ki jih opravijo 
zasebni prevozniki in zasebniki, se 
plača davek: 

1. od plačil za prevoz z avtota- 
ksijem ali kočijo — 10 Vo; 

2. od plačil za druge storitve — 
— 20«/». 

Opombe; 
1. S transportnimi storitvami je 

mišljen prevoz blaga z motornimi 
ali vprežnimi vozili v cestnem pro- 
metu, prevoz blaga s plovnimi ob- 
jekti (in splavij ter prevoz potnikov 
z motornimi ali vprežnimi vozili in 
plovnimi objekti, bodisi da gre za 
prevoz v krajevnem ali pa v med- 
krajevnem 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 spa- 
da pod to tar. številko samo, če to 
dela ista oseba skupaj s špediterski- 
mi in transportnimi storitvami. 

3. Davek- po tej tar. številki se 
ne plača od plačila za prevoz pošte. 

DEL C — SPLOŠNA TARIFA; 
V tem delu sp črta tar. št. 3. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 
Številka; 4/1-421-02/65. 
Datum: 16. septembra 1965. 

Predsednik skupščine 
občine Vrhnika; 

Franci Širok 1. r. 

Skupščine komunalnih 

skupnosti socialnega 

zavarovanja delavcev 

425. 
Na podlagi .29., 99. in 100. člena temeljnega zakona o organizaciji in 

financiranju socialnega zavarovanja (Uradni* list SFRJ št. 24/65) so skup- 
ščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja delavcev občin Dom- 
žale, K6čevje in Ribnica, Ljubljana-Moste-Polje in Litija, Ljubljana- 
Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik in Grosuplje ter Vrhnika-Logatec in Cerk- 
nica na svojih zasedanjih sprejele 

SKLEP 
o spremembi sklepa o delu prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki g* 
odstopajo komunalne skupnosti delovnim organizacijam za sodelovanj' 
in izvajanje zdravstvenega zavarovanja (»Glasnik« št. 28/65, uradni vest- 

nik občine Domžale št. 6/65 in uradni vestnik Dolenjske št. 14/65) 

1. 
Na koncu 3. člena se pika' nadomesti z vejico in nato dodajo besedi 

»zmanjšanih za 10 "/o«. 
2. 

V 4. členu se odstavek: »22,5 0/o« nadomesti z odstavkom; »20,5«. 
/ 

3. 
V 5. členu se stopnje odstopljenega dela prispevka spremenijo in 

se glasijo; 
Org. nad 50 Org. pod 50 

zaposl. Stop- zaposl. Stop- Nomenklatura nja nadom. nja nadom. 
osebnega osebnega 
dohodka dohodka 

111-10 Hidroelektrarne — 0,26 
111-20 Termoelektrarne 0,46 v 0,39 
111-30 Podjetja za prenos električne energije — 0^48 
111-40 Distribucija električne energije 1,02 0,72 

111-50 Elektrogospodarske skupnosti 
112-11 Rudniki črnega premoga 
112-12 Rudniki rjavega premoga 
112-22 Plinarne 

114-20 Železarne 

115-22 Tovarne svinca 
115-23 Tovarne aluminija 
116-13 Rudniki kremenčevega peska 
116-18 Ostali rudniki nekovin 
116-32 Tovarna votlega stekla 

117-11 Livarne 
117-13 Tovarne vijačnega in- žičnega blaga 
117-14 Tovarne embalaže 
117-20 Tovarne konstrukcij 
117-31 Tovarne kotlov in turbin 

• 117-32 Tovarne gradbenih strojev 
117-33 Tovarna strojev za obdelovanje kovin 
117-38 Tovarne ostalih strojev 
117-40 Tovarne precizne mehanike 
117-51 Tovarne vagonov in lokomotiv 
117-52 Delavnice za popravilo-vagonov 
117-61 Tovarne vozil 
117-63 Tovarne koles 
117-70 Tovarne gospodinjskega blaga 
117-80 Ostale tovarne kovinske industrije 
119-81 Tovarne elektroinstalacijskega 

materiala 
119-10 Tovarne električnih strojev 
119-20 Tovarne gospodinjskih aparatov 
119-40 Tovarne radio industrije 
119-83 Tovarna »Zmaj« 
120-10 Tovarne barvnih kemičnih izdelkov 
120-11 Tovarne velike kemične industrije 
120-13 Tovarne plastičnih mas 
120-31 »Fenolit« Borovnica 
120-40 Tovarne zdravil 
120-51 Tovarne mila 
120-52 Tovarne barv in lakov 
120-53 Tovarne predelave iz plastičnih mas 
120-58 Ostale kemične tovarne 
121-11 Kamnolomi okrasnega kamna 
14!1-13 Tovarne sadre in apna 
121-20 Opekarne 
121-81 Tovarne gradbenih predizdelkov 
121-82 Tovarne bitumenskih izdelkov 

122-11 Zage 
122-12 Tovarne plošč 
122-21 Tovarne pohištva 
122-28 Ostale tovarne lesnih izdelkov 

1,02 

0,76 

2,10 
0,89 

2,57 

2,16 
1,40 
1,61 
1.63 
1.75 

1,84 
1,60 
1,73 
3,44 
1,20 
1.54 
1,46 
1,27 
1,23 

1.79 
1,22 
1,87 
1.64 
1,33 

1,66 
1.48 
1.80 

1.76 
0,67 
0,99 
1,20 
1,02 
1,52 
1,12 
0,93 

1.49 
1,84 
1,29 
1.43 
1,31 
1,69 

1.55 
1,72 
1,51 
1.44 

0,26 

0,31 

0,40 

1,47 
1,21 
1,14 
0,25 
0,25 

0,68 

0,25 

1,01 

^33 

0,22 

0.47 

0,66 
0,88 
0,22 
1,60 

0,81 

0,86 
0,19 
1,39 



CI.ASNIK 

Nomenklatura 

123-10 Tovarne papirja 
123-20 Tovarne za predelavo papirja 

124-20 Predilnice in tkalnice bombaža 
124-30 Predilnice in tkalnice volne 
124-50 Ostale predilnice in tkalnice: 
124-60 Tovarne trikotaže 
124-72 Tovarne oblek 
124-88 Neomenjene tekstilne tovarne 

125-11 Tovarne velikih kož 
125-12 Tovarne svinjskih kož 
125-20 Tovarne usnjene obutve 
125-30 Tovarne usnjene galanterije 

126-10 Specializirane tovarne gumija 
126-80 Druge tovarne gumija 

127-10 Mlini in luščilnice 
127-31 Tovarne za konserviranje sadja 

in zelenjave 
127-32 Tovarne za predelavo mesa 
127-33 Tovarne ribjih konserv 
127-34 Tovarne za konserviranje in 

predelavo mleka 
127-50 Tovarne bonbonov 
127-60 Tovarne olj 
127-71 Pivovarne 
127-72 Tovarne alkoholnih pijač 
127-87 Tovarne ostalih prehrambenih izdelkov 

128-10 Tiskarne 
128-20 Časopisna in založniška podjetja 
123-21 Casopisrta podjetja 
128-22 Založniška podjetja 
128-23 Časopisni zavodi 
128-24 Založniški zavodi 
129-10 Tovarne fermentiranega to j ka 
129-20 Tovarne cigaret 

130-11 Podjetja za snemanje filmov 
130-12 Podjetja za obdelavo filmov 
131-10 Podjetja za rudarska raziskovanja 

Org. nad 50 
zaposl. Stop- 
nja nadom. 

osebnega 
dohodka 

1,07 
1,90 

Org. pod 50 
zaposl. Stop- 
nja nadom. 

osebnega 
dohodka 

0,44 

138-20 
138-30 
138-80 
138-88 

211-10 
211-11 
211-12 
211-13 
211-14 
211-18 
211-30 
211-40 
211-80 
211-81 
211-83 
211-88 

212-21 
212-22 
212-23 
213-11 
213-18 

311-10 
311-20 
312-10 
411-10 
411-80 

412-10 
412-20 

412-21 
"42-22 
412-23 
412-30 

413-10 
413-20 
413-30 

Tovarne športnega pribora 
Tovarne glasbenih instrumentov , 
Druge neomenjene tovarne 
»Zlatarna« Celje 

Kmetijski kombinati in posestva 
Kmetijsko industrijski kombinati 
Kmetijska posestva 
Živinorejske farme 
Perutninske farme 
Druga kmetijska podjetja 
Splošne kmetijske zadruge 
Specializirane kmetijske zadruge 
Druge kmetijske organizacije 
Zavodi za pospeševanje proizvodnje 
Zavodi za varstvo živine 
Drugi kmetijski zavodi 

Podjetja sladkovodnega ribištva 
Zadruge sladkovodnega ribištva 
Zavodi sladkovodnega ribištva 
Vodne skupnosti 
Druge vodnogospodarske organizacije 

Podjetja za gospodarjenje z gozdovi 
Gozdno gospodarski obrat Medvode 
Podjetja za gojitev divjadi 
Projektivne gradbene organizacije 
Ostale projektivne organizacije 

Podjetja za visoke gradnje .. 
Podjetja za nizke gradnje in 
vzdrževanje 
Podjetja za nizke gradnje 
Podjetja za vzdrževanje cest 
Podjetja za vzdrževanje želez, prog 
Podjetja za vodne gradnje 

Podjetja za montažne naprave 
Podjetja za montažo notr. instalacij 
Podjetja za montažo zun. omrežja 

415-10 Podjetja za kartiranje zemljišč 

511-10 
+ 11 

511-20 
Železniška transportna podjetja 
Skupnost JZ in skupnost železniških 
podjetij 

1,47 
1,33 
1,50 
1,39 
1,32 
1,58 

1,39 
1,25 
1,05 
1,43 

1,13 

1,50 

1,28 
1,93 

0,83 
1,76 
0,83 
1,10 
1,42 
1,46 

1,10 
0,67 
0,86 
0,85 

0,61 

1,58 

0,82 

2,13 
1,30 
1,50 

0,82 
1,12 
1,29 
1,32 

1,16 
1,09 

1,67 

0,96 

1,18 

0,86 
1,00 

1,33 

1,43 
0,95 
0,88 
2,19 

1,40 
1,27 
1,26 

0,97 

1,37 

0.84 

0,23 
0,23 

0,35 
0,71 
0,23 

0,37 

0,49 
0,67 

0,43 

0,67 

0,86 
0,60 
0,21 

0,21 
0,29 

0,21 
0,34 
0,90 

0,35 
0,76 
0,22 
0,61 

0,36 
0,36 

0,10 

0,10 

0,!0 

0,50 

0,17 
0,17 
0,17 
0,97 
0,39 
0.85 
0,51 
0,17 
0,49 
1,20 
0.23 
0,38 

0,13 
0,33 
0,33 
0,48 
0,38 

0.36 
o,: 6 
0,13 
0,39 
0,32 

0,70 

0,56 
0,43 

0,70 

0,70 

0,33 

0,50 

0,18 

512-30 Podjetja prekomorske plovbe 

514-10 Podjetja za prevoz potnikov 
514-20 Letališča 

515-10 Podjetja cestnega prometa 
515-20 Cestna podjetja 
515-30 Skupnosti cestnih podjetij 

516-10 Podjetja mestnega prometa 
516-20 Podjetja s taksi avtomobili 

519-10 Podjetja PTT prometa 
519-20 .Skupnosti podjetij za PTT promet 

611-12 Sadje in zelenjava 
611-13 Živila in gospodinjske potrebščino 
611-18 Drugo prehrambeno blago 
611-21 Tobačne predelave 
611-22 Tekstil in konfekcija 
611-23 Usnje in obutev 
611-24 Železninarsko in drugo blago 
611-25 Drva in gradbeni material' 
611-26 Pohištvo 
611-28 Drugo neprehrambeno blago 
611-30 Trgovina na drobno z mešanim 

blagom 
611-40 Blagovnice 
611-50 Trgovine s tekočim gorivom 

012-10 Trgovine na veliko s prehrambenimi 
proizvodi 

612-11 Moke in žitarice 
612-13 Živila in gospodinjske potrebščine 
612-14 Alkoholne pijače 
(>12-15 Živina'in perutnina 
612-18 Drugo prehrambeno blago 
612-22 Tekstil in konfekcija 
612-23 Železninarsko in drugo blago 
612-24 Vozila in deli 
612-25 Gradbeni material 
612-26 Industrijski odpadki 
612-28 Drugi neživilski izdelki 
612-30 Trgovina na veliko z mešanim blagom 
612-50 Intertrans-Globus 

613т10 Zunanja trgovina s prehrambenimi 
izdelki i 

613-20 Zunanja trgovina z neprehrambenimi 
izdelki 

613-30 Inozemska zastopstva 
613-40 Podjetja za pospeševanje zunanje 

trgovine 
613-50 Zunanjetrgovinska podjetja za storitve 

614-10 Skladišča in hranilnice 
614-20 Agencije 
614-30 Posredniška podjetja 
614-31 Sejmi in razstave 
614-32 Podjetja za reklame in dekoracijo 
614-33 Knjigovodski biroji 
614-34 Ekonomsko-organizacijski biroji 
614-40 Podjetja za distribucijo filmov 

615-10 Poslovna združenja 

620-10 Gostinska podjetja, ki oddajajo sobe 
620-11 Gostinsko podjetje Vrhnika 
620-20 Goslinska podjetja, ki strežejo s hrano 

■ б.^О-ЗО Druga gostinska podjetja 
6:^0-40 Spalni in jedilni vagoni 
620-50 Delavske restavracije 
620-51 Delavska restavracija »LIO«, Borovnica 
6?0-10 Turistična podjetja in uradi 
6.40-11 Turistična podjetja * 
630-12 Turistični uradi 

716-50 Keramika in porcelan 

717-10 Reprodukcijski material 
717-20 Stroji in naprave 
717-30 Popravljanje strojev in naprav 
717-40 Popravljanje izdelkov precizne mehanike 
717-50 Poplavljanje motornih vozil 
717-60 Proizvodnja izdelkov široke potrošnje ■ 
717-70 Popravljanje izdelkov široke potrošnje 
717-80 Drugi kovinski izdelki 
7^7-90 Druga popravila in storitve 

719-20 Gospodinjski električni aparati 
719-30 Popravljanje gospodinjskih električnih 

aparatov 
719-70 DrugI električni aparati 

420-10 Kemični izdelki 

0,45 

0,99 
0,66 

1,24 
1,84 

1,22 
1,17 

1,65 
0,82 
1,17 
1,91 
1,03 

2,05 
1,42 
1,05 

0,73 
1,60 
1,25 

1,22 

0,98 
1,56 

0,99 
0,99 
0,85 
1,07 
1,57 
1,09 
1,13 
1.34 

0,92 

0,61 
1,04 

0,90 

1,10 

0,97 

0,76 

1,20 
1,17 

1,90 

0,84 

2,28 
1,70 
1,16 
1,48 
0,67 

1,36 
1,61 

0,64 

0,18 

0,13 
0,13 

0,35 
0,65 
0,28 

0,79 

0,46 

0,42 
0,36 
0,15 
0,45 
0,57 
0,14 
0,65 

0,29 

0,14 

0,61 

0,24 
0,50 
0,28 
0,24 
0,24 
0,24 
0,28 
0,42 
0,85 
1,02 
0,46 
0,24 

0,52 

0,37 
0,19 

0,06 
0,14 

0,46 
0,24 
0,17 
0,31 
0,47 
0,17 
0,45 
0,62 

0,20 

0,31 
0,84 
0,72 
0,48 
0,97 
0,25 
0.54 
0,09 
0,09 
0,09 

0,57 

0,53 

0,48 
0,45 

0,51 
0,92 
0,45 

2,17 

0,41 
0,44 

0,19 
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, Nomenklatura 
Org. pod M 
zaposl. Stop- 
nja nadora. 

osebnega 
dohodka 

1.62 

1,26 

1,48 
1,39 

721-80 Ostali gradbeni material 
722-10 Žagan les in plošče 
722-20 Pohištvo m mizarski izdelki 

724-50 Pletenine in trikotaži 
724-60 Konfekcija perila in obleke 
724-70 Izdelava obleke po meri 
724-80 Ostali tekstilni izdelki — 

725-20 Gotova usnjena obutev 1,51 
725-30 Izdelovanje obutve po meri 1,37 

726-20 Protektiranje gume 1,78 

727-10 Mlini . — 
727-20 Pekarne in delavnice testenin 1,90 
727-30 Predelava sadja, zelenjave in mesa 2,02 
727-50 Bonboni in slaščice 2,38 

728-10 Tiskarne in knjigoveznice — 

730-88 Obrtni center 2iri 2,17 

738-20 Umetna obrt — 
738-30 Ortopedski pripomočki — 
738-70 Ostali raznovrstni Izdelki 1,24 
738-80 Druga popravila in usluge — 

740-10 Zaključna dela na visokih gradnjah 1,28 
740-30 Notranja instalacijska dela 1,44 

770-10 Osebne storitve 1,27 
770-20; Gospodinjske storitve . — 
770-30 Servisi stanovanjskih skupnosti 1,27 

811-10 Stanovanjske skupnosti in hišni sveti 1,83 
811-20 Stanovanjske zadruge — 
811-30 Skladi za zidanje, stanovanjskih hiš 0,87 

812-10 Vodovod in kanalizacija .1,50 
812-30 Javna snaga 1,37 
812-40 Vzdrževanje ulic 1,43 
812-50 Vzdrževanje javnega zelenja 0,13 
812-70 Trgi — tržnice na drobno — 
812-80 Druge komunalne organizacije 1,29 

911-10 Osnovne šole 0,81' 
911-20 Sole za kvalificirane delavce — 
911-21 Sole za učence v gospodarstvu — 
911-22 Sole s praktičnim poukom — 
911-81 Tehnične šole 0,88 
911-84 Ekonomske šole 0,52 
911-35 Administrativne šole — 
911-36 Medicinske šole — 
911-414 Učiteljišča — 
SI 1-44 Vzgojiteljske šole — 
911-46 Umetniške šole 0,65 
911-50 Gimnazije 0,21 
911-60 Šolski centri 0,75 
911-70 Višje, visoke šole in fakultete — 
911-71 Višje šole — 
911-72 Visoke šole 0.21 
911-73 Fakultete 0.36 
911-74 Umetniške akademije — 
911-80 Druge šole — 
911-82 Sole za odrasle 1— 
911-88 Druge šole — 

• 
912-10 Akademije znanosti in umetnosti 0,35 
912-20 Družbene znanosti — 
912-S0 Biološke znanosti ' — 
912-40 Matematično-tehnične znanosti 0,83 
912-50 Inštituti in zavodf 1,07 

913-00 Prešernov sklad — 
913-10 Muzeji, arhivi, zbirke in galerije — 
913-11 Muzeji, zbirke, galerije — 
913-12 Živalski in botanični vrtovi — 
913-13 Delavska univerza »Cene Stupar« — 
913-18 Arhivi — 
913-20 Zavođi Z& varstvo spomenikov — 
913-31 Delavske univerze — 
913-S2 Ljudske tmiverze — 
913-40 Knjižnice in Čitalnice 0,85 
913-80 Druge koHurno-prosvetne ustanove — 
913-88 Druge ustanove 1.02 
914-10 Gledališča, filharmonije in podobno 0.68 
914-11 Gledališča 0,67 

■Org. pod, 10 
zaposl. Stop- 
nja nadom. 

osebnega 
dohodka 

0,40 
0,72 

0,90 
0,67 
0,61 
0,78 

0,46 

0,26 
0,78 
1,12 
0,61 

0,35 

0,97 
0,31 
0,27 
0,31 

0,71 
0,46 

0,40 
0,55 
0,40 

0,59 
0,26 
0,31 

0,48 

0,58 
0,35 
0,58 
0,50 

0,21 
0,05 
0.31 
( 28 
( .21 
(i 05 
0,05 
0.15 
0.44 
0.37 
0,16 
0.17 
0,24 
0,15 
0,09 
0.02 
0 02- 
0.09 
0.18 
0,14 
0,15 

0.09 
0,16 
0,19 
0,39 
0,38 

0,08 
0,08 
0,22 
0 48 
0 OB 

0 08 
оа2л 
0 28 
0.28 
0.31 
0.06 
0,(14 

0,88 
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0,38 
0,06 
0,35 
0,06 
0,22 
0,62 
0,06 
0,27 
0,09 
0,36 

0,14 
1,47 
0,30 
0,42 
0,92 
0,14 
0,43 

0,22 

0,07 
0,05 
0,07 

0,74 
0,31 
0,14 

0,49 
0,13 
0,68 

0,67 
0,28 
0,39 

•v 

914-12 Filharmonije In orkestri — 
914-18 Ansambli ljudskih plesov — 
914-20 Kinematografi — 
914-30 'RTV postaje 0,49 
915-10 Ambulante in dispanzerji 0,74 
915-20 Bolnice In stacionarni zavodi 0,T)4 
915-30 Higienski zavodi 1,54 
915-40 Zavodi in inštituti 0,81 
915-50 Naravna zdravilišča — 
915-60 Lekarne 1,14 

916-00 Sklad za socialno varstvo občine 
Ljubljana-Centei; — 

916-10 Jasli, domovi igre in dela ipd. — 
916-20 Domovi za otroke in mladino 0,38 
916-30 Dijaški in študentski domovi 0,85 
916-40 Zavodi za rehabilitacijo — 
916-50 Ustanove za socialno varstvo odraslih 0,29 
916-80 Druge ustanove za socialno varstvo 0,62 

917-10 Telesno vzgojne organizacije — 

011-10 Politične organizacije 0,47 
011-20 Družbene organizacije in združenja 'О.вв 
012-10 Gospodarske zbornice 0,00 
012-12 Skupnost podjeti] SRS za promet 

z žitom — 
013-11 Narodna banka 1,20 
013-12 Specializirane banke 1,22 
013-13 Banke socialističnih republik 0,57 
013-14 Komunalne banke 0,94 
013-16 Hranilno-kreditne zadruge — 
013-20 Zavarovalnice — 
013-22 Zavarovalne skupnosti republik 1,03 
013-24 Zavarovalnice 1,06 
013-30 Loterije in stave — 
013-40 Družbeno knjigovodstvo 0,85 

4' " -v 
014-22 Republiški zavodi za socialno 

zavarovanje 1,08 
014-24 Komunalni zavodi za socialno 

zavarovanje 0,94 

015-10 Organi oblasti in uprave 1,30 
015-11 Zvezni organi oblasti in uprave / 0,90 
015-12 Republiški organi oblasti ih Upt-ave 0,49 
015-15 Okrajni organi oblasti in uprave 0,69 
015-16 Občinski organi oMasti in uprave 0,64 
015-20 Narodna obramba 1,24 
015-30 Pravosodje — 
015-31 Vrhovna sodišča 0,55 
015-32 Okrožna sodišča 1,15 
015-33 Okrajna sodišča 1,01 
015-35 Vrhovna in višja gospodarska sodišča — 
015-36 Okrožna gospodarska sodišča — 
015-37 Javna tožilstva — 
016-00 Druge družbene službe — 

5. 
Ta sklop velja od dneva objave v »Glasniku«, uporablja pa se od 

1. oktobra 1965^ 
Številka: 420-14/65. 
Datum; 22. septembra 1965. 

Predsedniki skupščin 
komunalnih skijpnosti socialnega zavarovanja 

delavcev: 
občine Donfzale: 

Miroslav Požck 1. r. 
občin Kočevje in Ribnica; 

Jože Benčina 1. r. 
občin Ljubijana-Moste-Polje in Litija: 

Milovan Ilich i. r. 
občine Ljubljana-Siška; 

Karel Polajnar 1. r.. 
. občimLjubljana-Vič-Rudnik in Grosuplje: 

Vladimir Baflovlnac 1. r. 
občin Vrhnika-Logatec in Cerknica: 

Stane Zigmond I. r. 

0,14 
0,13 
0,23 
0,13 
0,27 
0,46 
0,26 

0,36 
0,23 
0,32 
0,21 
0,16 

VSEBINA 
421 Odlok o spremembi In dopolnitvi od- 

lokii o občinskem prometnem davku 
občine Litija. 

422 Odlok o prometnem davku od nepre- 
mičnini in pravic občine Litija. 

423 Odlok o najvišji ravni cen in naj- 
višjih maržah v prometu na drobno 
za določene živilske proizvode ter o 
najvišjih cenah za premog v prodaji 
na drobno občine Litija. 

242 Odlok o spremembah in dc^polnltvat1 

odloka o pobiranju občinskega pr0- 

metnega davka občine Vrhnika. 
425 Sklep o spremembi sklepa o dd^ 

prispevka za zdravstveno zavarovanj^? 
ki ga odstopajo komunalne skupnos^ 
delovnim organizacijam za eodđloVS 
nje in Izvajanje zdravstvenega zaVfr rovanja občin Domžale, Kočevje lt» 

1Д' Ribnica, Ljubljana-Moste-Polje in . 
tija, Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vl^ 
Rudnik In Grosuplje ter Vrhn#® 
Logatec in Cerknica. 


