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102 
Na podlagi 50. člena temeljnega 

Zakona o financiranju družbeno po- 
litičnih skupnosti (Ur. Ust SFRJ št. 
31/64), 7., 47. ter 50. člena statuta me- 
sta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) je 
testni svet na 12. redni seji, dne 
22. decembra 1965 sprejel 

ODLOK 
0 začasnem financiranju proračun- 
skih potreb mestnega sveta Ljubljane 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet proračun 

testnega sveta Ljubljane za leto 
1966, se bodo proračunske potrebe 
testnega sveta Ljubljane financirale 

podlagi proračuna za preteklo 
leto, vendar najdalj do 31. mar- 
ca 1966. 

2. člen 
Financiranje za čas do 3J. marca 

1966 se izvaja na podlagi tromeseč- 
^ega načrta dohodkov in izdatkov, 
Vendar tako, da se sme uporabiti le 
sorazmeren del sredstev porabljenih 
v istih obdobjih proračunske potroš-* nje za preteklo leto. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, zbrani ozir. 

Porabljeni na podlagi tega odloka, so 
Sestavni del proračuna mestnega sve- 
'a Ljubljana za leto 1966. 

4. člen 
Ta odlok velja od rineva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa se od 
!• januarja 196G dalje. 

Stev.: 010-075/65 
Datum: 22. december 1965 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

ing. Marjan Tcpina 1. r. 

103 
Na podlagi 47. in 50. člena statuta 

J^esta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) 
Je mestni svet Ljubljana na 12. rodni 
seji, dne 22. decembra 1965 sprejel 

ODLOK 
o ukinitvi mestnega sklada 

Za komunalno izgradnjo LJubljana. 

1. člen 
Mestni sklad za komunalno Iz- 

gradnjo Ljubljana, ustanovljen z od- 
lokom mestnega sveta z dne 13. ju- 
lija 1962 (Glasnik št. 46/62) in z od- 
Jokom o spremembah in dopolnitvah 
'ega odloka z dne 25. novembra 1964 
'Glasnik št. 62/64), se ukine z dnem 
3l. decembra 1965. 

a) obresti od poslovnega sklada 
ustreznih komunalnih delovnih orga- 
nizacij; 

b) anuitete sklada za preprečeva- 
nje alkoholizma po obstoječih pogod- 
bah; 

c) anuitete od prodanih osnovnih 
sredstev; 

d) anuitete od kreditov iz sredstev 
mestnega sklada za komunalno iz- 
gradnjo Ljubljana po obstoječih po- 
godbah. 

2. na stanovanjsko podjetje "-Dom« 
v Ljubljani: 

vsa stanovanja, ki jih je-pre- 
vzel ukinjeni sklad iz likvidacije biv- 
šega sklada za stanovanjsko izgrad- 
njo okraja Ljubljana. 

Stanovanjsko podjetje »Dom-« v 
Ljubljani je dolžno pokriti ugotov- 
ljene obveznosti do višine ustvarje- 
nih sredstev. 

3. stanovanja, s katerimi razpola- 
ga ukinjeni sklad in ki so izven ob- 
močja občine Ljubljana-Center, se 
prenesejo v upravljanje stanovanj- 
skega podjetja, na katerega območju 
leže, 

4. poslovni prostori, s katerimi 
razpolaga ukinjeni sklad, se proti 
plačilu prenesejo na koristnike teh 
poslovnih prostorov. 

Sredstva od prodaje poslovnih 
prostorov se stekajo v sklad komu- 
nalne banke in se koristijo za kredi- 
tiranje komunalne izgradnje. 

3. člen 
Mestni svet Ljubljana sklene s 

komunalno banko Ljubljana, s sta- 
novanjskim podjetjem »Dom« ter 
z drugimi stanovanjskimi podjetji 
ustrezne pogodbe, s katerimi se po- 
drobneje določijo medsebojne pra- 
vice in obveznosti v smislu tega od- 
loka in v skladu z veljavnimi pred- 
pisi. 

4. člen 
Do 31. marca 1966 izdela finančna 

služba mestnega sveta likvidacijsko 
bilanco, ki jo sprejme dosedanji 
upravni odbor mestnega sklada za 
komunalno izgradnjo Ljubljana, po- 
trdi pa jo mestni svet. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966 dalje. 

Stev.; 010-073/65 
Datum: 22. december 1965. 

^Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

ing. Marjan Tcpina, 1. r. 

3. člena zakona o mestih, ki so raz- 
deljena na občine (Uradni list SRS 
št. 11/64) in 27. ter 50. člena statuta 
mesta Ljubljane (Glasnik, št. 38/64), 
je mestni svet na 12. redni seji, dne 
22. decembra 1965 sprejel 

ODLOK 
o popisu stanovanjskih hiš, stanovanj 
In posTOVriHl urustui'OV ter o postopSu 
in metodah za ugotavljanje njihove 

vrednosti. 

Za uporabo tlorisno površine sta- 
novanja se šteje čista tlorisna povr- 
šina sob, predsob, hodnikov v stano- 
vanju, kuhinje, kopalnice, shrambe 
in drugih zaprtih prostorov stanova- 
nja. 

Za uporabno tlorisno površino po- 
slovnega prostora se šteje čista tlo- 
risna površina poslovnega prostora 
in vseh prostorov, ki tvorijo funkcio- 
nalno celoto s poslovnim prostorom. 

6. člen 
Valorizacijska vrednost ene točke 

znaša za območje mesta Ljubljane 
1050 din, glede na povprečno kalku- 

'.Tativno gradbeno cefio za kvadratni 
meter uporabne stanovanjske povr- 
šine, oziroma poslovnega prostora v 
decembru 1964. 

i 2. člen 
Pravice in obveznosti ukinjenega 

'klada se prenesejo: 
' 1. na komunalno banko v Ljub- 

4ani. vse kar zadeva: 

104 
Na podlagi 3. člena temeljnega 

zakona o ugotovitvi vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov (Uradni list SFRJ št. 34/65), 

1. člen 
Občinske skupščine na območju 

mesta Ljubljana izvedejo popis sta- 
novanjskih hiš, stanovaflj-m-peelov- 
nfh prgTtnmv ter ponovna ugotovitev 
njihove vredno;?!! pu merilih in po- 
stopku, ki jih lJoI(5Pa-ta--odlok^_ 

2. člen 
Popis in ponovna ugotovitev vred- 

nosti stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov, ki se oddajajo v 
najem, zgrajenih do 31. decembra 
1£?64, se opravi po njihovem stanju 
na dan 1. avgusta 1965. 

3. člen 
Kot merilo za ugotovitev vredno- 

sti stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov se določi: 

— vrsta in kakovost konstrukcije 
zgradbe; 

— funkcionalnost stanovanja aH 
poslovnega prostora; 

— opremljenost stanovanja ali 
poslovnega prostora; 

—j^ega stanovanja, ozir. poslov- 
nega prostora v zgradbi; 

— starost in obrabljenost zgradbe. 

4. člen 
Vrednost stanovanja, oziroma po- 

slovnega prostora se ugotovi z oce- 
nitvijo elementov iz 3. člena tega od- 
loka na podlagi točkovanja. Točkova- 
nje se opravi na način, ki le objav- 
Ijen^VKVTirochiku Td popis stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov ter za ugotavljanje njihove 
vrednosti« (v nadaljnjem besedilu: 
priročnik). 

Vrednost stanovanja se ugotovi za 
stanovanje kot gradbeno celoto, ne 
glede na število koristnikov, ki ga 
uporabljajo. 

Vrednost poslovnega prostora se 
ugotovi za poslovni prostor, kot 
funkcionalno celoto. 

5. člen 
Vrednost stanovanja, oziroma po- 

i slovnega prostora, se izračuna tako, 
da se pomnoži Stevil6~ TCTadratnih 

l metrov Uporabne tlorisno površine 
IstSnovanja, oziroma poslovnega pro- 
Istora s seštevkom točk, ki ustrezajo 
Itemu stanovanju in z valorizacijško 
vrednostjo ene točke. 

7. člen 
Kalkulativna gradbena cena po 

določbah tega odloka vsebuje; 
1. stroške za gradbena, obrtniška 

in instalacijska dela po investicijski 
tehnični dokumentaciji ter stroške 
za izdelavo investicijsko-tehnične do- 
kumentacije, vključno stroške za 
nadzorstvo nad izvajanjem del. 

2. Stroške za priključke stano- 
vanjske hiše na sekundarno omrežje, 
stroške za zunanjo ureditev funkcio- 
nalnega zemljišča (dvorišča) stano- 
vanjske hiše, oziroma poslovnih pro- 
storov, plačilo taks in stroškov v 
zvezi s pregledom in odobritvijo in- 
vesticijsko-tehnične dokumentacije 
in s pregledom dokončane stanovanj- 
ske hiše, odškodnino za dodeljeno 
zemljišče ter del stroškov za ureja- 
nje mestnega zemljišča. 

Stroški iz 2. točke ne smejo pre- 
segati 10 % stroškov iz 1. točke tega 
člena. 

8. člen 
Vrednost stanovanjske hiše se 

ugotovi tako, da se seštejejo po me- 
rilih iz 3. člena tega odloka ugotov- 
ljene vrednosti vseh stanovanj in 
poslovnih prostorov, ki so v zgradbi. 

9. člen 
Organizacije, ki ugotavljajo Vred- 

nost stanovanj po sistemu točkova- 
nja, izvršijo točkovanje na nasled- 
nji način: 

1. za vsa stanovanja, ki so bila 
valorizirana s stanjem na dan 31. de- 
cembra 1959 po pravilniku o ugoto- 
vitvi vrednosti stanovanja (Uradni 
list .FLRJ, št. 48/59), se upošteva že 
izvršeno točkovanje, ki se popravi v 
skladu z navodili v priročniku. 

Pri tem je treba izvršiti tudi stro- 
kovno revizijo pravilnosti prvotnega 
točkovanja; 

2. za stanovanja, ki so bila vse- 
ljena po 1. januarju 1960 in za po- 
slovne prostore, se izvrši točkovairje 
v skladu z navodili v priročniki/. 

10. člen s 

Ob priliki ugotavljanja vrednosti 
stanovanj iz 1. točke 9. člena tega 
Odloka se morajo upoštevati tudi vse 
spremembe, ki so nastale po izvrSeni 
valorizaciji, dne 31. decembra 1959 
in ki vplivajo na vrednost stanova- 
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nja (dodatna opremljenost stanova- 
nja, rekonstrukcija^ sprememba na- 
membnosti prostorov in podobno). 
Pri tem se ne upoštevajo tiste spre- 
membe, ki jih je izvršil stanovalec 
pa lastne stroške. 

11. člen 
Stanovanja, zgrajena in vseljena 

V letu 1965 in 1966, se vrednotijo po 
navodilih priročnika za popis stano- 
vanjskih hiš, stanovanjskih in po- 
slovnih prostorov ter za ugotavlja- 
nje njihove vrednosti. 

Na podlagi 6. in 31. člena temelj- 
nega zakona o gospodarskem poslo- 
.ranju (gospodarjenju) s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini (Ur. 
list SFRJ št. 35/65) bo o usklajeva- 
nju cen stanovanj in stanarin sklepal 
mestni svet. Pri tem se nove stana- 
rine po tem odloku ne smejo spre- 
meniti do 31. decembra 1966. 

12. člen 
Nosilec stanovanjske pravice, oz. 

najemnik poslovnega prostora, pred- 
stavnik hišnega sveta ter najemoda- 
jalec, oziroma lastnik stanovanja, oz. 
poslovnega prostora, imajo pravico 
biti navzoči pri ugotavljanju vred- 
nosti stanovanj, oziroma poslovnih 
prostorov. 

O ugotovitvi vrednosti stanovanj, 
oziroma poslovnih prostorov, se se- 
stavi zapisnik in vroči navzočim 
osebam. 

Izvirnik zapisnika shrani organi- 
zacija, ki je opravila ugotovitev 
vrednosti. 

Osebe iz prvega odstavka tega 
■ člena imajo pravico dati svoje pri- 
pombe k ugotovitvi vrednosti na za- 

I pisnik ob točkovanju ali pa v roku 
( 10 dni od dneva, ko se je ugotavljala 
vrednost. Pripombe je treba poslati 
organizaciji, ki je ugotovila vrednost. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966 dalje. 

Stev.: 010-077 65 
Datum; 22. december 1965. 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

ing. Marjan Tcpina, 1. r. 

10S 
Na podlagi 31. in 32. člena temelj- 

nega zakona o gospodarskem poslo- 
vanju (gospodarjenju) s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini (Ur. 
list SFRJ št. 35 65), 3. člena zakona 
o mestih, ki so razdeljena na občine 
(Uradni Ust SRS, št, 11/64) in 27. ter 
50. člena statuta mesta Ljubljane 
'.Glasnik št. 38 64) je mestni svet na 
12. redni seji, dne 22. decembra 1965 
sprejel 

ODLOK 
o najvišji stanarini za stanovanja, 

ki jih upravljajo organizacije 
za gohpodarjciije s stanovanjskimi 

hišami. 

1. člen 
Organizacije za gospodarjenje s 

stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini določajo višino stanarine za 
stanovanja, ki so jim izročena v 
upravljanje, v odvisnosti od vredno- 
sti in kakovosti stanovanja in drugih 
ugodnosti, ki jih stanovanje nudi no- 
silcu stanovanjske pravice, vendar le 
do višine, ki jo določa ta odlok. 

2. člen 
Najvišja mesečna stanarina ne 

sme presegati zneska, ki se dobi, če 
se pomnoži število m8 uporabne sta- 
novanjske površine s seštevkom točk 
za to stanovanje in z vrednostjo toč- 
ke, ki znaša 3,10 din 

3. člen 
Organizacija za gospodarjenje s 

stanovanjskimi hišami določa višino 
stanarine za vsako posamezno stano- 
vanje v mesečnem znesku v skladu 
z določili 2. člena tega odloka. 

4. člen 
Mesečna najemnina za m! korist- 

ne površine poslovnega prostora v 
stanovanjski hiši ne more biti nižja, 
kot znaša višina povprečne mesečne 
stanarine, ki jo dobi organizacija za 
gospodarjenje s stanovanjskimi hi- 
šami za 1 m2 stanovanja. 

5. člen 
Organizacija za gospodarjenje s 

stanovanjskimi hišami se lahko sa- 
mostojno dogovarja o višini stana- 
rine: 

— za stanovanja, ki so ovrednote- 
na z več kot 155 točkami. In ki bodo 
vseljena po 1. januarju 1966; 

— za stanovanja, ki jih je treba 
vzdrževati pod drugačnimi pogoji, 
kot se vzdržujejo standardna stano- 
vanja; 

— za stanovanja, ki se oddajo v 
najem popolnoma ali delno oprem- 
ljena s pohištvom; 

— za stanovanja, ki se v skladu 
z zakonom oddajo za določen čas. 

Samostojno dogovorjena stanarina 
ne more biti nižja od stanarine, ki 
je izračunana po določilih 2. člena 
tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966 dalje. 

Stev.: 010-076/65 
Datum: 22. december 1965 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

ing. Marjan Tcpina, 1. r. 

106 
Na podlagi 2. člena zakona o Izlo- 

čanju sredstev za stanovanjsko iz- 
gradnjo (Uradni list SFRJ št. 35/65), 
3. člena zakona o mestih, ki so raz- 
deljena na občine (Uradni list SRS 
št. 11/64) in 27. ter 50. člena statuta 
mesta Ljubljana (Glasnik št. 38/64) 
je Mestni svet na 12. redni seji, dne 
22. decembra 1965 sprejel 

ODLOK 
o odstotku sredstev, ki se izločajo iz 

sklada skupne porabe 
za subvencioniranje stanarine. 

1. člen 
Delovne organizacije in druge 

družbeno-pravne osebe ter državni 
organi vplačujejo v letu 1966 na po- 
seben račun pri službi družbenega 
knjigovodstva iz sredstev iz 1. člena 
zakona o izločanju sredstev za sta- 
novanjsko izgradnjo (Ur. list SFRJ 
štev. 35/65) 34 % za kritje razlike v 
stanarini (subvencioniranje). 

2 člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966 dalje. 

Stev.: 010-072/65 
Datum: 22. december 1965 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

ing. Marjan Tepina, 1. r. 

107 
Na podlagi 2. odstavka 2. člena in 

6. člena temeljnega zakona o gospo- 
darskem poslovanju (gospodarjenju) 
s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (Uradni list SFRJ št. 35/65) 
in 3. člena zakona o mestih, ki so 
razdeljena na občine (Uradni list 
SRS, št. 11/64) ter 27. In 50. člena 
statuta mesta Ljubljana (Glasnik št. 
38/64) je Mestni svet na 12. redni seji 
dne 22. decembra 1965 sprejel 

ODLOK 
o amortizaciji stanovanjskih hiš. 

1. člen 
Stanovanjsko podjetje nadomešča 

v obliki amortizacije vrednost sta- 
novanjskih hiš, ki so bile vnesene v 
sklad stanovanjskih hiš stanovanj- 
skega podjetja. 

Obveznost za plačevanje amorti- 
zacije se nanaša na dokončane stav- 
be, ki opravljajo ustrezno funkcijo v 
dejavnosti stanovanjskega podjetja. 

Obveznost plačevanja amortiza- 
cije se ne nanaša na nedokončane 
stanovanjske hiše In stanovanjske 
hiše, v katerih se iz higiensko-tehnič- 
nih razlogov ali razlogov varnosti 
stanovanja ne morejo naseliti. Ob- 
veznost plačevanja amortizacije se ne 
nanaša tudi na stavbe iz 1. odstavka, 
ki so bile poškodovane ob elemen- 
tarnih nezgodah v taki meri, da se 
ne morejo več uporabljati. 

Določbe prejšnjih odstavkov se 
uporabljajo tudi za stanovanja v 
družbeni lastnini, ki so- vnesena v 
sklad stanovanjskih hiš. 

2. člen 
Amortizacija za stanovanjske hiše 

v upravljanju stanovanjskega pod- 
jetja se vplačuje na račun sredstev 
sklada stanovanjskih hiš. 

3. člen 
Amortizacijski znesek se izračuna 

z uporabo amortizacijske stopnje na 
revalorizirano novo vrednost stano- 
vanjskih hiš. 

4 člen 
Amortizacijska stopnja se ugotovi 

na podlagi povprečne dobe trajanja 
stanovanjskih hiš, in sicer: 

1. Za zidane zgradbe iz opeke in 
armiranega betona ali armiranega 
betona in kakega drugega materiala: 

amortizacijska doba 100 let 
amortizacijska stopnja 1 %; 
2. montažne zgradbe In žgradbe 

iz mešanega gradiva; 
amortizacijska doba 80 let 
amortizacijska stopnja 1,25 %; 
3. montažne zgradbe iz lahkih 

materialov (les in drugi materiali); 
amortizacijska doba 50 let 
amortizacijska stopnja 2 "/o. 

5. člen 
Stanovanjsko podjetje je dolžno 

obračunati in vplačevati amortizacijo 
od prvega dne naslednjega meseca 
po tem, ko je bila stanovanjska hiša 
vnesena v sklad stanovanjskih hiš. 

6 člen 
Obveznost obračunavanja in vpla* 

čevanja amortizacije za posamezne 
stanovanjske hiše preneha v primeru, 
če se na podlagi pogodbe ali na pod- 
lagi drugega dovoljenega pravnega 
posla takšna posamezna hiša izloči iz 

sklada stanovanjskih hiš. 

7. člen 
Amortizacija se vplača v enakih 

mesečnih zneskih najkasneje do 25. 
v mesecu za pretekli mesec. 

Do končnega letnega obračuna 
amortizacije v zaključnem računu 
stanovanjskega podjetja se vplačuje 
amortizacija kot akontacija po pred- 
računu amortizacije, ki se sprejme 
na začetku leta na podlagi stanja 
stanovanjskih hiš, kakršno je bilo v 
pretočenem letu. 

Izvod letnega predračuna amorti- 
zacije mora stanovanjsko podjetje 
dostaviti službi družbenega knjigo- 
vodstva. 

Po preteku poslovnega leta se iz- 
vrši na podlagi zaključnega računa 
stanovanjskega podjetja popravek 
skupnih zneskov vplačanih akontacij 
tekom leta. 

8. člen 
Sredstva amortizacije sme stano- 

vanjsko podjetje uporabiti: 
— za rekonstrukcijo In sanacijo 

stanovanjskih hiš in stanovanj zaradi 
povečanja standarda stanovanja, zvi- 
šanja vrednosti stanovanjske hiše, oz. 
stanovanja in podaljšanja dobe tra- 
janja, 

— za zamenjavo dotrajanih sta- 
novanjskih hiš, 

— za odplačilo kredita za gradi- 
tev ali nabavo novih stanovanj in za 
velika popravila stanovanjskih hiš. 

Ce je bilo s pogodbo med stano- 
vanjskim podjetjem in ustanovite- 
ljem, oz. drugo družbeno pravno ose- 
bo, ki je vnesla stanovanjsko hišo V 
sklad stanovanjskih hiš stanovanj- 
skega podjetja določeno, da mora 
ustanovitelj oziroma tisti, ki je vne- 
sel stanovanjsko hišo v sklad stano- 
vanjskih hiš, dati soglasje za upo- 
rabo sredstev iz amortizacije, je sta- 
novanjsko podjetje dolžno dobiti 
takšno soglasje, preden prične upo- 
rabljati sredstva amortizacije. 

9. člen 
Sredstva amortizacije ne smejo 

uporabiti takoj po vplačilu v sklad 
stanovanjskih hiš, vendar v soglasju 
s programom za uporabo sredstev 
sklada stanovanjskih hiš. 

10. člen 
Stanovanjsko podjetje izvrši ob 

koncu poslovnega leta odpis stano- 
vanjskih hiš (popravek vrednosti) v 

višini amortizacije, ki je bila obra- 
čunana za to leto. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1965. 

Stev.: 010-074/65 
Datum: 22. december 1965 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana 

Ing. Marjan Tepina, 1. r. 
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OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

GROSUPLJE 

587 
Na podlagi 5., 9.. 22., 32. in 35. čle- 

na temeljnega zakona o prometnem 
davku (Uradni list SFRJ št. 14/65 in 
33/65) in 92. člena statuta občine 
Grosuplje je skupSčina občine Gro- 
suplje na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 22. de- 
cembra 1965 sprejela 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

od prometa blaga na drobno 
in od plačil za storitve 

I. SPLOŠNE določbe 

1. člen 
Na območju občine Grosuplje se 

uvaja občinski prometni davek od 
prometa blaga na drobno in od plačil 
za storitve, ki se plačuje in obraču- 
nava po tarifi, ki je sestavni del tega 
odloka. 

2. člen 
Stopnje prometnega davka so pro- 

porcionalne in so določene v odstot- 
kih od davčnih osnov ali v določe- 
nem znesku. 

3. člen 
Zavezancem prispevka, katerim se 

Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih (storitev) gospodarskih dejav- 
nosti odmerja od pavšalnih osnov, 
se tudi davek od prometa blaga na 
drobno in davek od plačil za storitve 
odmerja od pavšalno določenih 
osnov. 

4. člen 
Glede nastanka davčne obvezno- 

sti, obračunavanja in plačila davka, 
kraja plačila, kontrole nad obraču- 
navanjem in plačevanjem davka, za- 
staranja, pravnih sredstev ter kazen- 
skih določb, se uporabljajo določbe 
temeljnega zakona o prometnem 
davku in zakona o prispevkih in dav- 
kih občanov. 

5. člen 
Tolmačenje in navodila za izvr- 

ševanje tega odloka daje svet za 
družbeni načrt in finance. 

II. DAVEK OD PROMETA 
BLAGA NA DROBNO 

6. člen 
Občinski davek od prometa blaga 

na drobno se plačuje od proizvodov, 
ki so namenjeni za končno potrošnjo. 

7. člen 
Za promet proizvodov, ki so na- 

menjeni za končno potrošnjo, se 
Šteje: . 

1. vsaka prodaja proizvodov po 
trgovinah in trgovskih prodajalnah 
ter po prodajalnah proizvodnih in 
drugih delovnih organizacij; 

2. vsaka prodaja proizvodov, ki 
Jih prodajajo individualni obrtniki In 
drugi občani neposredno potrošni- 
kom v okviru svoje gospodarske de- 
lavnosti ; 

3. prodaja proizvodov, ki jih ne- 
posredno potrošnikom na debelo pro- 
dajajo trgovske in druge delovne 
Organizacije, kot tudi proizvodov, ka- 
tere jim prodajajo proizvajalne go- 
spodarske organizacije, če ne gre za 

prodajo, ki je namenjena za repro- 
dukcijo v proizvajalnih gospodarskih 
organizacijah; 

4. potrošnja, ozir. uporaba davku 
zavezanih proizvodov, če se jemljejo 
za lastne potrebe; 

5. uvoz proizvodov, ki jih za last- 
no porabo uvažajo gospodarske in 
druge delovne organizacije in občani. 

Prodaja blaga trgovskim organi- 
zacijam se ne šteje za promet, od 
katerega bi bilo treba plačati davek 
od prometa blaga na drobno, če ni 
v tem odloku drugače določeno. 

8. člen 
Poleg oprostitev iz 16. in 23. člena 

temeljnega zakona o prometnem 
davku se občinski davek od prometa 
blaga na drobno ne plačuje: 

1. od živil, razen od tistih, ki so 
posebej omenjena v tarifi; 

2. od električne energije. 
Glede oprostitve plačila občinske- 

ga prometnega davka od tistega bla- 
ga, ki ga kupujejo za reprodukcijo 
proizvajalne gospodarske organizaci- 
je, veljajo določbe 9., 10. in 11. člena 
zakona o zveznem prometnem davku 
(Uradni list SFRJ štev. 33/65 in štev. 
36/65). 

9. člen 
Davčni zavezanec za občinski da- 

vek od prometa blaga na drobno je 
prodajalec ali kdo drug, ki opravi 
promet blaga na drobno. 

Prodajalec ali kdo drug, ki upo- 
rabi lastne ali nabavljene proizvode, 
za katere je predpisan občinski da- 
vek od prometa blaga na drobno, 
moi^a obračunati in plačati davek, če 
ni š tem odlokom drugače predpi- 
sano. 

10. člen 
Davčno osnovo občinskega davka 

od prometa blaga na drobno tvori 
skupen znesek plačila za prodano 
blago, v katerem so obseženi tudi vsi 
postranski stroški, ki jih prodajalec 
zaračuna kupcu. 

Ce se proizvodi uporabijo v smi- 
slu 2. odstavka 8. člena tega odloka, 
je davčna osnova prodajna cena, ki 
bi se dosegla, če bi se taki proizvodi 
prodali na drobno. — 

Davek od prometa blaga na drob- 
no se ne všteje v davčno osnovo. 

III. DAVEK OD PLAČIL 
ZA STORITVE 

11. člen 
Občinski davek od plačil za sto- 

ritve se plačuje od naslednjih stori- 
tev, ki se opravljajo proti plačilu: 
na plačila za določene obrtne, gostin- 
ske in komunalne storitve, na vstop- 
nice za javne prireditve, na plačila 
za prevoz potnikov in blaga s strani 
občanov ali civilno pravnih oseb ter 
na plačila za zakup aH podzakup 
premičnih ali nepremičnih stvari, iz- 
vzemši plačilo za najem ali podna- 
jem stavb. 

Stopnje tega davka in oprostitve 
so določene v tarifi. 

12. člen 
Davčni zavezanec za občinski da- 

vek od plačil za storitve je izvrševa- 
lec storitev. 

13. člen 
Davčna osnova za občinski davek 

od plačil za storitve je znesek, prejet 
za opravljene storitve, zmanjšan za 
vrednost uporabljenega materiala, 

od katerega je bil že plačan davek, 
če v tarifi ni drugače določeno. 

IV. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati 
ta odlok, preneha veljati odlok o 
občinskem prometnem davku (Glas- 
nik št. 14/64). 

15. člen 
Ta odlok stopi v veljavo naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1966. 

Stev.: 421-5/65-1/1 
Datum: 22. december 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, I. r, 

TARIFA OBČINSKEGA 
PROMETNEGA DAVKA 

Tar. štev. 1 
Od vseh proizvodov, ki so name- 

njeni za končno potrošnjo, razen od 
proizvodov, ki so posebej določeni v 
tej tarifi ali je zanje predpisana 
davčna oprostitev — 4 c/c. 

Tar. štev. 2 • 
Od motornih vozil in kmetijskih 

strojev vseh vrst — 2 %. 
OPOMBA: Po tej tarifni številki 

se plača davek tudi od nadomestnih 
delov. 

Tar. štev. 3 
1. Od vseh vrst alkoholnih pijač 

v trgovini, razen od naravnega vina 
— 25 %. 

2. Od naravnega vina v trgovinah 
— 20 %. 

OPOMBA: Davčna osnova je sku- 
pen znesek plačila, v katerem ni 
vštet davek od prometa na drobno. 

Tar. štev. 4 
Od alkoholnih pijač v gostinstvu: 
1. Od naravnega vina in piva — 

10 %. 
2. Od ostalih alkoholnih pijač — 

15 %. 
OPOMBA: 
1. Davčna osnova je skupen zne- 

sek plačila, v katerem ni vštet davek 
od prometa blaga na drobno. 

2. Od naravnih vin se plača da- 
vek po tej tarifni številki, če velja 
vino za naravno po zakonu o vinu in 
po drugih predpisih, ki urejajo nje- 
govo proizvodnjo. 

3. Gostinskemu podjetju »Polže- 
vo« se odstopa namensko v poslovni 
sklad 50 % občinskega prometnega 
davka, obrat hotel Polževo pa se v 
celoti oprosti plačevanja davka po 
tej tarifni številki. 

Tar. štev. 5 
Od plačil za storitve, razen od 

plačil za storitve, ki so posebej do- 
ločene v tej tarifi ali je zanje pred- 
pisana davčna oprostitev — 10 %. 

OPOMBA: Davek po tej tarifni 
številki se ne plačuje: 

od plačil za storitve mehanikov, 
avtomehanikov, finomehanikov, dim- 
nikarjev, krojačev, šivilj, modistinj, 
čevljarjev, frizerjev, brivcev, klobu- 
čarjev, Žagarjev drv, od krpanja in 
popravljanja perila, nogavic, vreč, od 
popravila dežnikov, brušenja nožev, 
britev, čiščenja oblek, od plačil za 
gostinske storitve in komunalne sto- 
ritve s področja snage, vodovoda in 
kanalizacije. 

Tar. štev. 6 
Od plačil za spediterske, trans- 

portne, nakladalne in razkladalne 
storitve: 

1. Od plačil za prevoz s kamio- 
nom — 15 %. 

2. Od plačil z avtotaksijem — 
10 %. 

3. Od plačil za ostale storitve iz 
te tarifne številke — 10 %. 

OPOMBA: Davčna osnova je 
skupni znesek plačila za storitve. 

Tar. štev. 7 
Od plačil za vstopnice za javne 

prireditve — 5 %. 
OPOMBA: Davek po tej tarifni 

številki se ne plačuje na vstopnice 
za kinematografske in kulturno- 
umetniške prireditve. 

Tar. štev. 8 
Od plačil za žagarske storitve; 
1. Za žaganje iglavcev od m3 — 

3500 din. 
2. Za žaganje hrastove hlodovine 

od m' — 3000 din. 
3. Za žaganje ostalih listavcev od 

ms — 2000 din. 
OPOMBA: Davek po tej tarifni 

številki se ne plača za žaganje lesa 
za lastne potrebe do 1 nv!; od žaga- 
nja . lesa, ki se uporabi r.a obnovo 
stanovanjskih ali gospodarskih po- 
slopij, ki so poškodovana ali poru- 
šena ob elementarnih nesrečah in od 
lesa, ki je podarjen za splošne druž- 
bene potrebe. 

Odločbo o oprostitvi izda, na proš- 
njo koristnika lesa, upravni organ, 
pristojen za finance. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

588 
Na podlagi 50. člena temeljnega 

zakona o financiranju družbenopoli- 
tičnih skupnosti (Uradni list SFRJ 
št. 31/64) in 52. člena zakona o fi- 
nanciranju družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS št. 36/64) ter 167. člena statuta 
občine Ljubljana Moste-Polje (Glas- 
nik št. 47/64) je Skupščina občine 
Ljubljana Moste-Polje na svoji 13. 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 24. decembra 
1965 sprejela 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračun- 
skih potreb občine Ljubljana Moste- 

Polje za čas od 1. januarja do 
31. marca 1966 

1. člen 
Do sprejetja proračuna občine 

Ljubljana Moste-Polje za leto 1966 
se bodo za leto 1966 začasno, najdalj 
pa do 31. marca 1966, financirale 
proračunske potrebe občine Ljublja- 
na Moste-Polje na podlagi tromeseč- 
nega načrta dohodkov in izdatkov. 

2. člen 
Tromesečni načrt izdatkov ne sme 

presoči četrtine izvršenih izdatkov 
po občinskem proračunu za leto 1965. 

3. člen 
Dohodki in izdatki, zbrani oziro- 

ma porabljeni na podlagi tega odlo- 
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ka, so sestavni đel proračuna obči- 
ne Ljubljana Mosle-Polje za leto 
1966. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

ir Glasniku, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1966. 

Številka: 400-11/65-1. 
Datum; 24. 12. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana 

Moste-Polje 
Vlado Črne 1. r. 

589 
Na podlagi 8. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS št. 11'64) in 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana Moste-Polje 
(Glasnik št. 47'64) je Skupščina ob- 
čine Ljubljana Moste-Polje na seji 
občinskega .zbofa in zbora delovnih 
Skupnosti, dne 24. decembra 1965 
»prejela 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odloka mest- 
nega sveta Ljubljane o popisa stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov ter o postopka in metodah 
za ugotavljanje njihove vrednosti na 
območje občine Ljubljana Moste-Po- 
lje, ki leži izven mestnega območja 

1. člen 
Veljavnost odloka o popisu stano- 

vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov ter o postopku in metodah 
za ugotavljanje njifcove vrednosti, ki 
ga je mestni svet Ljubljana, na pod- 
lagi 3. člena temeljnega zakona o 
ugotovitvi vrednosti stanovanjskih 
hiš, stanovanj in poslovnih prostorov 
(Uradni list SFRJ št. 34/65), 3. člena 
zakona o mestih, ki so razdeljena na 
občine (Uradni list SRS št. 11/64) ter 
27. in 50. člena statuta mesta Ljub- 
ljane (Glasnik št. 38/64), sprejel na 
12. redni seji, dne 22. decembra 1965, 
se razširi na območje občine Ljub- 
ljana Moste-Polje, ki leži izven mest- 
nega območja. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1. januarja 1966. dalje. 

Številka: 402-122/65-1. 
Datum: 24. 12. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana 

Moste-Polje 
Vlado Črne 1. r. 

590 
Na podlagi 8. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS št. 11/64) in 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana Moste-Polje 
(Glasnik St. 47/64) je Skupščina obči- 
ne LJubljana Moste-Polje na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 24. decembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odloka mest- 
nega sveta Ljubljane o najvišji sta- 
narini za stanovanja, ki jih uporab- 
ljajo organizacije za gospodarjenje 
s stanovanjskimi hišami na območje 
občine Ljubljana Moste-Polje, ki leži 

izven mestnega območja 

1. člen 
Veljavnost odloka o najvišji sta- 

narini za stanovanja, ki jih uporab- 
ljajo organizacije za gospodarjenje s 
stanovanjskimi hišami, ki ga je mest- 
■i cvet Ljubljana na podlagi 31. in 

32. člena temeljnega zakona o go- 
spodarskem poslovanju (gospodarje- 
nju) s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini (Uradni Ust SFRJ 
št. 35 65), 3. člena zakona o mestih, 
ki so razdeljena na občine (Uradni 
list SRS št. 11/64) ter 27. in 50. čle- 
na statuta mesta Ljubljane (Glasnik 
št. 38'04) sprejel na 12. redni seji, 
dne 22. decembra 1965, se razširi na 
območje občine Ljubljana Moste-Po- 
lje, ki leži Izven mestnega območja. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966 dalje. 

Številka: 402-122/65-1. 
Datum: 24. 12. 1965. 

$ Predsednik 
skupščine občine Ljubljana 

Moste-Polje 
Vlado Cme 1. r. 

591 
Na podlagi 8. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS št. 11/64) in 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana Moste-Polje 
(Glasnik št., 47/64) je Skupščina ob- 
čine Ljubljana Moste-Polje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 24. decembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odloka mest- 
nega sveta Ljubljane o odstotku 
sredstev, ki se izločajo iz sklada 
skupne porabe za subvencioniranje 
stanarine na območju občine Ljub- 
ljana Moste-Polje, ki leži izven mest- 

nega območja 

1. člen 
Veljavnost odloka o odstotku 

sredstev, ki se Izločajo iz sklada 
skupne porabe za subvencioniranje 
stanarine, ki ga je mestni svet Ljub- 
ljana na podlagi 2. člena zakona o 
izločanju sredstev za stanovanjsko 
izgradnjo (Ur. list SFRJ št. 35/65), 
3. člena zakona o mestih, ki so raz- 
deljena na občine (Uradni list SRS 
št. 11/64) ter 27. in 56. člena statuta 
mesta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) 
sprejel na 12. redni seji, dne 22. de- 
cembra 1965, se razširi na območje 
občine Ljubljana Moste-Polje, ki le- 
ži izven mestnega območja. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966 dalje. 

Številka: 402-122/65-1. 
Datum: 24. 12. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana 

Moste-Polje 
Vlado Črne 1. r. 

592 
Na podlagi 8. člena zakona o me- 

stih, ki so razdeljena na občine (Ur. 
list SRS št. 11/64) in 167. člena sta- 
tuta občine Ljubljana Moste-Polje 
(Glasnik št. 47/64) je Skupščina ob- 
čine Ljubljana Moste-Polje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 24. decembra 1965 
sprejela 

ODLOK 
o razširitvi veljavnosti odloka mest- 
nega sveta Ljubljane o amortizaciji 
stanovanjskih hiš na območje občine 
Ljubljana Moste-Polje, ki leži izven 

mestnega območja 

1. člen 
Veljavnost odloka o amortizaciji 

stanovanjskih hiš, ki ga je mestni 
svet Ljubljana na podlagi 2. odstav- 
ka 2. in 6. člena temeljnega zakona 
o gospodarskem poslovanju (gospo- 
darjenju) s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini (Uradni list SFRJ 
št. 35/65), 3. člena zakona o mestih, 
ki so razdeljena na občine (Uradni 
list SRS št. 11'64) ter 27. in 50. čle- 
na statuta mesta Ljubljane (Glasnik 
št. 38/64) sprejel na 12. redni seji, 
dne 22. decembra 1965, se razširja na 
območje občine Ljubljana Moste-Po- 
lje, ki leži izven mestnega območja. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v Glasniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 1966 dalje. 

Številka: 402-122/65-1. 
Datum: 24. 12. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana 

Moste-Polje 
Vlado Črne 1. r. 

— ^ 

593 
Na podlagi drugega odstavka 147. 

člena temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih in 167. člena statuta obči- 
ne Ljubljana Moste-Polje je Skup- 
ščina občine Ljubljana Moste-Polje 
na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 24. decembra 
1965 sprejela 

ODLOK 
o določitvi najnižje mesečne 

nagrade vajencev 

1. člen 
S tem odlokom so določene naj- 

nižje mesečne nagrade vajencem v 
gospodarstvu za čas njihovega uče- 
nja na območju občine Ljubljana 
Moste-Polje. 

2. člen 
Mesečne nagrade vajencev v de- 

lovnih organizacijah ne smejo biti; 
v prvem letu učenja manjše kot 

50 »/o od povprečnega osebnega do- 
hodka nekvalificiranih delavcev v 
posamezni delovni organizaciji, 

v drugem letu manjše kot 65 0/o 
od povprečnega osebnega dohodka 
nekvalificiranih delavcev v posa- 
mezni delovni organizaciji, 

v tretjem letu manjše kot 80 "/o 
od povprečnega osebnega dohodka 
nekvalificiranih delavcev v delovni 
organizaciji. 

3. člen 
Mesečne nagrade vajencev v de- 

lovnih organizacijah, ki ne zaposlu- 
jejo nekvalificiranih delavcev in na- 
grade vajencev samostojnih obrtni- 
kov. ne smejo biti; 

v prvem letu učenja manjše od 
14.000 din, 

v drugem letu učenja manjše od 
20.000 din, 

v tretjem letu učenja manjše od 
28.000 din. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan po 

objavi v Glasniku, nagrade vajencem 
po členu 2. in 3. teea odloka se iz- 
plačujejo od 1. 1. 1966, dalje. 

Številka: 113-11/65-1. 
Datum; 24. 12. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana 

Moste-Polje 
Vlado Črne I. r. 

GLASNIK 

594 
Na podlagi 10. člena uredbe o 

oblikovanjti cen in obračunavanju 
razlike v cenah (Uradni list SFRJ št. 
33'65), 167. člena statuta občine Ljub- 
ljana Moste-Polje po sklepu seje 
sveta za trgovino in gostinstvo z 
dne 16. 11. 1965 je Skupščina občine 
Ljubljana Moste-Polje na seji obeh 
zborov, dne 24. decembra 1965 spre- 
jela 

ODREDBO 
o spremembi odredbe o najvišji rav- 
ni cen in o najvišjih maržah v pro- 
metu na drobno za določene živilske 
proizvode ter o najvišjih cenah za 
premoK in drva za kurjavo v prodaji 

na drobno (Glasnik 42/65) 

1. 
Spremeni se 3. točka odredbe in 

se glasi: 
»Maloprodajne cene za sladkor in 

jedilno olje se lahko oblikujejo do 
naslednjih najvišjih zneskov: 

din/kg 
za sladkor v kristalu 265 
za sladkor v kockah 300 
za jedilno olje rinfuza 468 
za jedilno olje v steklenicah 502 

2. 
Ostale točke odredbe ostanejo še 

nadalje nespremenjene v uporabi. 

3. 
Ta odredba začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«. 

Številka: 38-23/65-1. 
Datum; 24. 12. 1965. 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana 

Moste-Polje 
Vlado Črne 1. r. 

VSEBINA 
102 Odlok o začasnem financiranju prora- 

čunskih potreb mestnega sveta LJub- 
ljane 

103 Odlok o ukinitvi mestnega sklada ta 
komunalno Izgradnjo Ljubljana 

104 Odlok o popisu stanovanjskih hlS, sta- 
novanj in poslovnih prostorov ter o 
postopku In metodah za ugotavljanje 
njihove vrednosti 

105 Odlok o najvišji stanarini za stano- 
vanja, ki Jih upravljajo organizacije 
za gospodarjenje s stanovanjskimi hi- 
šami 

106 Odlok o odstotku sredstev, ki se Izlo- 
čajo iz sklada skupne porabe za sub- 
vencioniranje stanarine 

107 Odlok o amortizaciji stanovanjskih 
hi 6 

587 Odlok o občinskem prometnem davku 
od prometa blaga na drobno in od 
plačil za storitve občine Grosuplje 

5811 Odlok o začasnem financiranju prora- 
čunskih potreb za čas od 1. Januarja 
do 31. marca 1966 občine Ljubljana 
Moste-Polje 

589 Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnegs sveta Ljubljane o popisu 
stanovanjskih hlS, stanovanj in po- 
slovnih prostorov ter postopku in me- 
todah za ugotavljanje njihove vred- 
nosti na območju občine LJubljana 
Moste-Polje, ki leži izven mestnega 
območja _ 

590 Odlok o' razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta Ljubljane o najviSJl 
stanarini za stanovanja, ki Jih upo- 
rabljajo organizacije za gospodarjenje 
s stanovanjskimi hišami na območju 
občine Ljubljana Moste-Polje, ki leži 
l/.ven mestnega območja. 

591 Odlck o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta Ljubljane o odstotku 
sredstev, ki se izločajo iz sklada skup- 
ne porabe za subvencioniranje stana- 
rine na območju občine Ljubljana 
Moste-Polje, ki leži izven mestnega 
območja 

592 Odlok o razširitvi veljavnosti odloka 
mestnega sveta Ljubljane o amortiza- 
cilt stanovanjskih hiš na območju 
občine Llubljana-Moste-PoIJe, ki leži 
frven mestnega območja 

59Л odlok o določitvi nalnlžje mesečne 
nnnrade vajencem občine LJubljana 
Moste-Polje 

594 ndrptjba o spremembi odredbe o naj- 
vlšil ravni cen In o naJvlSiih maržah 
v nrometu na drobno za določene ži- 
vilske proizvode ter o najvišjih cenah 
za premog in drva za kurjavo v pro- 
dati na drobno občine LJubljana Mo- 
«te-PolJe 


