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Na podlagi 1., 5. in 15. člena te- 

"^eljnega zakona o promelnem davku 
^ nepremičnin in pravic (Ur. List 
SFRJ št. 12/65). 1. člena zakona o 
Prometnem davku od nepremičnin in 
Pravic (Ur. list S RS št. 22/65) in 
114. člena statuta občine Ljubljana- 
Bežigrad. je Skupščina občine Ljub- 

Ijana-Bežigrad na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 22. februarja 1968 sprejela odlok 
o spremembi in dopolnitvi odloka o 
uvedbi in stopnjah prometnega dav- 
ka od nepremičnin in pravic na ob- 
močju občine Ljubljana-Bežigrad 
(Glasnik št. 32/65), ki se v prečišče- 
nem besedilu glasi: 

ODLOK 
/o promelnem davku od nepremičnin 

in pravic 
1. člen 

Prometni davek od odplačilnega 
prenosa lastninske pravice na nepre- 
mičnine se plača po naslednjih stop- 
njah: 

davčna 
nad 

100.00» — 
300.000 — 
500.000 — 
700.000 — 

1,000.000 — 
1,300.000 — 
1,еоо,обђ — 
2,000.000 — 
2,500.000 

osnova 
do 

100.000 
300.000 
500.000 
700.000 

1,000.000 
1,300.000 
1,600.000 

■ 2,(M)0.'OflO 
2.rioo.oao 

davčna stopnja 
v odstotku 

5 % 
6 % 
7% 
8% 
9 % 

10% 
11 7« 
ltrA / * 
14% 
15 % 

> 2. člen 
Prometni davek od odplačilnega 

Prenosa pravice patenta (licence), 
Pravice užitka, pravice stvam? služ- 
nosti, pravice do rente, pravice mo- 
^la in znamke, se plača: 

1. od prenosa pravice patenta (li- 
cence) — po stopnji 2 %, 

2. od prenosa pravice užitka — 
P0 stopnji 5 

3. od prenosa drugih pravic iz eSa člena — po stopnji 3 %. 

3. člen 
. Od odplačilnega prenosa pravice 
bivšega lastnika do uporabe nacio- 
laliziranega nezazidanega stavbnega 
zemljišča se plača prometni davek 
P0 1. členu tega odloka. 

4. člen 
Poleg primerov iz 5. člena temelj- 

nega zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic in 2. člena ža- 

na o prometnem davku od nepre- 
niičnin in pravic se prometni davek 
^ nepremičnin in pravic ne plača 
^di, če gre za odplačilni prenos ali 
^nienjavo stanovanjske hiše oziro- 
■r:a stanovanja, ki je družbena last- 
nina. 

5. Č16n 
Glede davčnih obveznosti in nje- 

ega nastanka, odmere in plačevanja 
avka, pritožbe, vračanja davka, po- 
0stva in zastaranja ter vsega dru- 

kar ni s tem odlokom pred- 
ln"k 0, 86 uporabljajo smiselno do- 
r 

c°e temeljnega zakona o davku od 
'^Premičnin in pravic in določbe 

f^^ona o prometnem davku od ne- 
premičnin in pravic. 

6. člen 
Ta cdfck zs-čne'veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«. 

Številka: 421-4/68-4 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 

L j ubl jana-Bežigr ad: 
Karel Kušar Lr. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1968. 

Številka: 423-21/68-4 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skunščine občine 

Ljubljana-Bežigrad: 
Karel Kušar 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 
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Na podlagi 1. in 2. člena temelj- 

nega zakona o komunalnih taksah 
(Ur. 1. SFRJ št. 52/64), 1.—5. in 40. 
člena zakona o komunalnih taksah 
(Ur. 1. SRS št. 29/65 in 4/68-) in 114. 
člena statuta občine Ljubljana- 
Bežigrad je Skupščina občine Ljub- 
ljana-Bežigrad na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti 
dne 22. februarja 1968 sprejela 

ODLOK 
o komunalnih taksah 

1. člen 
Na območju občine Ljubljana- 

Bežigrad, ki leži izven mestnega ob- 
močja, se plačujejo komunalne takse 
po določilih odloka Mestnega sveta 
Ljubljana o komunalnih taksah. 

2. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

ta odlok, preneha veljati odlok o 
turistični taksi, ki je objavljen v 
»Glasniku« št. 53/65. 

Na podlagi 12. člena temeljnega 
zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Ur. list SFRJ št. 32/64, 52/66, 
15/67, 31/67 in 54/67K 9.. 14., 20., 27., 
43., 49., 3. odst. 69. 73., 4. tč. 76., 
111., 116. in 133. člena zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov (Ur. Ust 
SRS, št. 7/67, 38/67 in 5/68), 32. člena 
temeljnega zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti o {Ur. L 
SFRJ št. 31/64, 28/66, 1/67 in 54/67), 
4. člena temeljnega zakona o davku 
na dobitke od iger na srečo (Ur. list 
SFRJ št. 52/6-4) in 110. člena statuta 
občine Ljubljana-Center je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Center na 
87. skunni seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 22. fe- 
bruarja 19S8 sprejela odlok o spre- 
membah in dopolnitvah odloka o 
stopnjah prisnevkov in davkov (Glas- 
nik št. 5/67), ki se v prečiščenem be- 
sedilu glasi: 

ODLOK 
o stopnjah prispevkov in davkov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

S tem odlokom se določa obvez- 
nost plačevanja naslednjih prispev- 
kov in davkov, ki so po zveznem za- 
konu dohodek občine: 

a) prispevki: 
— prispevek iz osebnega dohodka 

od delovnega razmerja, ~ 
— prispevek iz osebnega dohodka 

od kmetijske dejavnosti, 
— prispevek iz osebnega dohodka 

od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti, 

— prispevek iz osebnega dohodka 
od samostojnega .opravljanja intelek- 
tualnih storitev, 

— prispevek iz osebnega dohodka 
od avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izboljšav; 

b) davki: 
— davek na dohodke od stavb, 
— davek na dohodke od premo- 

ženja in premoženjskih pravic, 
— davek na dohodke, dosežen z 

uporabo dopolnilnega dela drugih, 
— davek na dobitke od iger na 

sreča ~ 

II. PRISPEVKI 
1. Prispevek iz osebnega dohodka od 

delovnega razmerja 

2. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

hodka od delovnega razmerja (v na- 
daljnjem besedilu prispevek od de- 
lovnega razmerja), ki je dohodek 
občinskega proračuna, znaša 2,04 "/a. 

3. člen 
Zavezancem, ki po zakonu plaču- 

jejo prispevke od delovnega razmerja 
na podlagi pavšalnih osnov, se do- 
ločijo naslednje mesečne pavšalne 
osnove: 

a) za gospodinjske po- 
močnice, zaposlene v zaseb- 
nih gospodinjstvih 300 din 

b) za osebe, zaposlene 
t>ri krajevnih skupnostih 600 din 

c) za ribiče in lovce, za- 
poslene v ribiških oziroma 
lovskih podjetjih, zavodih, 
zadrugah in organizacijah 500 din 

d) za osebe, zaposlene v 
domovih planinskih društev 300 din 

2. Prispevek iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti 

4. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

hodka od kmetijske dejavnosti, ki 
pripada občini, znaša 28%. 

Osnova za prispevek od kmetij- 
stva je katastrski dohodek od kme- 
tijskih zemljišč. 

Prispevka od kmetijstva so opro- 
ščeni lastniki zemljišč, katerih skup- 
ni letni katastrski dohodek ne pre- 
sega 500 din. 

3. Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja obrtnih in 

dragih gospodarskih dejavnosti 

5. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti (v na- 
daljnjem besedilu: prispevek od 
obrtnih dejavnosti), kd pripada obči- 
ni, se odmerja: 

— po pavšalni letni osnovi, 
— v pavšalnem letnem znesku, 
— po dejanskem osebnem do- 

hodku, 
— v odstotku od vsakega posa- 

meznega kosmatega dohodka. 

6. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti 

po pavšalni letni osnovi plačujejo za- 
vezanci, ki opravljajo storitvene 
obrtne dejavnosti, kolikor se jim pri- 
spevek od obrtnih dejavnosti ne od- 
merja po določilih 10. člena tega od- 
loka. 

7. člen 
Stopnja prispevka od obrtnih de- 

javnosti za zavezance, ki plačujejo 
prispevek od obrtnih dejavnosti po 
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pavšalni' letni osnovi, znaša za ob- 
čino 7,9 %. 

8. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti v 

pavšalnem letnem znesku plačujejo 
zavezanci, ki opravljajo obrtno de- 
javnost; 

— brez poslovnega mesta, 
— v manjšem obsegu, 
— kot postranski poklic. 
Višina prispevka v pavšalnem let- 

nem znesku znaša: 
— za zavezance, ki opravljajo 

obrtno dejavnost v manjšem obsegu, 
do 2000 din, 

— za zavezance, ki opravljajo 
obrtne in druge gospodarske dejav- 
nosti za posameznike kot postranski 
poklic, do 3000 din. 

Šteje se, da opravlja obrtne in 
druge gospodarske dejavnosti v 
manjšem obsegu zavezanec: 

a) ki je starejši od 60 let in ne 
uporablja dopolnilnega dela drugih, 

b) zavezanec, čigar zdravstveno 
stanje nc donušča polne zaposlitve. 

Q. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti 

po dejanskem dohodku plačujejo za- 
vezanci : 

— ki opravljajo proizvodno obrt- 
no dejavnost, 

— prevozniki s tovornimi avto- 
mobili, 

— samostojni gostinci. 

10. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti 

po dejanskem dohodku plačujejo tu- 
di zavezanci, ki samostojno in trajno 
opravljajo storitvene obrtne dejav- 
nosti, če njihov letni znesek oseb- 
nega dohodka znaša več kot 15.000 
dinarjev. 

11. člen 
Stopnje prispevka od obrtnih de- 

javnosti za zavezance iz 9. in 10. čle- 
na tega odloka, ki plačujejo ta pri- 
spevek po dejanskem dohodku, zna- 
šajo za občino: 

za osnove do 15.000 din 17 % 
nad 15.000 do 20.000 din 22 % 
nad 20.000 do 30.000 din 27 % 
nad 30.000 do 40.000 din 32 % 
nad 40.000 do 50.000 din 37 % 

nad 50.000 din 42 % 

Л 12. člen 
Najvišje stopnje ekonomske amor- 

tizacije (7(3. člen zakona o prispev- 
kih in davkih občanov) znašajo: 

— za stavbe (poslovne prostore, 
ki so namenjeni gospodarski dejav- 
nosti) — 3 % od njihove vrednosti, 
če te niso zavezane davku na do- 
hodke od stavb; 

— za stroje in naprave, ki jih 
uporabljajo zavezanci pri opravlja- 
nju pridobitne dejavnosti — 10%; 

— za orodje in inventar, kate- 
rega trajanje ni daljše- kot eno leto, 
ki ga uporabljajo zavezanci pri 
opravljanju pridobitne dejavnosti, od 
vrednosti — 12 9o; 

Osnovo, na katero se uporabljajo 
te stopnje ekonomske amortizacije, 
predstavlja vrednost osnovnih sred- 
stev, ugotovljena po cenitvi sodno 
zapriseženega cenilca. 

13. člen 
Stopnje prispevka od obrtnih dc- 

J"vnosti v odstotku od vsakega po- 
r eznega kosmatega dohodka (vna- 

' 'i'niem besedilu: prispevek po od- 
so: 

1. od dohodkov od izdelo- 
vanja čipk 5 % 

2. od dohodkov od domače 
obrti 10 % 

3. od dohodkov od prodaje 
srečk in vplačil pri športni na- 
povedi in pri lotu, ki jih orga- 
nizira Jugoslovanska loterija 10 % 

4. za tovorjenje lesa in dru- 
gega materiala z delovno ži- 
vino 10 % 

5. od dohodkov zavaroval- 
nih poverjenikov 15 % 

6. od provizij zastopnikov 
za varstvo malih avtorskih 
pravic , 15 % 

7. od dohodkov, ki jih ima- 
jo posamezniki od prepisova- 
nja not za Zvezo skladateljev 
Jugoslavije 15 % 

8. od provizij caslovnih 
agentov in poverjenikov, ulič- 
nih prodajalcev od prodaje 
časopisov, knjig, revij in po- 
dobno ter zbiranje oglasov in 
naročil za takšne publikacije 15 % 

9. od dohodkov transport- 
nih delavcev in od dohodkov^ 
drugih oseb, ki nakladajo, 
razkladajo in prenašajo ob 
pretežni uporabi telesne moči 
za gospodarske, družbene in 
druge organizacije, državne or- 
gane in zavode, če ne plaču- 
jejo prispevkov v pavšalnem 
znesku 15 % 

10. od dohodkov od izdelo- 
vanja lesne embalaže 15 % 

11. od dohodkov prevozni- 
štva ter postranske kmetijske 
dejavnosti 20 % 

12. od dohodkov delavcev, 
ki delajo doma za državne or- 
gane, delovne in druge organi- 
zacije 20 % 

13. od dohodkov od potujočih 
zabavišč od prirejanja prire- 
ditev 20 % 

14. od dohodkov, ki jih ima- 
jo posameznihi od priložnost- 
nega opravljanja drugih stori- 
tev za državne organe, zavode, 
delovne in druge organizacije, 
ali opravljajo pri njih delo po 
pogodbi o delu po predpisih o 
delovnih razmerjih, če taki do- 
hodki ne izvirajo iz delovne- 
ga razmerja ali od obrtnih in 
drugih dejavnosti, od katerih 
se plačuje prispevek na kakšen 
drug način iz 68. člena zakona 
o prispevkih in davkih občanov 20 % 

4. Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja 

intelektualnih storitev 
14. člen 

Stopnja prispevka iz osebnega do- 
hodka od rednega samostojnega 
opravljanja intelektualnih storitev 
(v nadaljnjem besedilu: prispevek 
od intelektualnih storitev), ki pri- 
pada občini, znaša 15 %. 

15. člen 
Odvetniki, ki so na novo pričeli 

s samostojnim opravljanjem intelek- 
tualnih storitev, so za prvih 12 me- 
secev svojega poslovanja v celoti 
oproščeni prispevka od intelektual- 
nih storitev. 

16. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

hodka od samostojnega opravljanja 
intelektualnih storitev, ki se plačuje 
v odstotku od vsakega posameznega 
kosmatega dohodka, znaša 20 %. 
5. Prispevek iz csebnega dohodka 

od avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav 

17. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega 

dohodka od avtorskih pravic, paten- 
tov in tehničnih izboljšav, ki pripada 
občini, znaša 6 %. 

]R. člen 
V primeru, da nastane dvom, ali 

gre za delo s področja uporabne 

umetnosti ali pa le za obrtni izdelek, 
odloči .komisija, ki jo sestavljajo 
3 člani, od katerih Imenujejo po ene- 
ga člana sveti, pristojni za kulturo, 
obrt in finance. 

III. DAVKI 
1. Davek na dohodke od stavb 

19. člen 
Za stroške upravljanja, vzdrževa- 

nja in amortizacije se priznava 60 % 
od stanarine ali najemnine oziroma 
od stanarinske ali najemninske vred- 
nosti. Enoletno stanarinsko oziroma 
najemninsko vrednost za stanovanje, 
ki ga uporablja lastnik oziroma uži- 
valec stavbe, predstavlja stanarina 

oziroma najemnina, ki bi se dala 
doseči, če bi bila stavba v družbeni 
lastnini. 

20. člen 
Stopnja davka na dohodke od 

stavb znaša 35 % od stanarine ali 
najemnine oziroma od stanarinske 
ali najemninske vrednosti, zmanj- 
šane za stroške upravljanja, vzdrže* 
vanje in amortizacije. 

2. Davek od premoženja 
in premoženjskih pravic 

21. člen 
Stopnje davka na dohodke od 

premoženja in premoženjskih pravic 
so naslednje: 

davčna osnova 
nad 

2.000 
4.000 
6.000 
8.000 

10.000 

do 
2.000 
4.000 

6.000 
8.000 

10.000 

obračunani davek 

20 % 
400 + 25 % od presežka nad 2.000 do 4.000 

900 + 30 od presežka nad 4.000 do 6.000 
1500 + 35 % od presežka nad 6.000 do 8.000 
2200 -j- 40 % od presežka nad 8.000 do 10.000 
3000 + 50 % od presežka nad 10.000 

Osnova za davek od premoženja 
in premcfženjskih pravic je celoten 
dohodek od premoženja in premo- 
ženjskih pravic v letu, za katero se 
odmerja ta davek, zmanjšan za stro- 
ške, ki so bili zanj potrebni. 

Davek od premoženja in premo- 
ženjskih pravic se ne plačuje od od- 
dajanja sob. 

3. Davek od dopolnilnega dela drugih 

22. člen 
Davek od dopolnilnega dela dru- 

gih znaša: 
a) za zavezance, ki plačujejo pri- 

spevek od obrtnih dejavnosti na, 
podlagi pavšalnih letnih osnov po 
posameznih dejavnostih v letnem 
pavšalnem znesku za vsakega zapo- 
slenega delavca: 

— izdelovanje tekstilnih iz- din 
delkov, predelovanje živil, knji- 
goveznice, obrtne osebne in 
druge storitve 250 

— predelovanje nekovin, 
predelovanje usnja, izdelova- 
nje gumijastih izdelkov, izde- 
lovanje in popravljanje razno- 
vrstnih izdelkov 350 

— predelovanje papirja, 
stavbna obrt 500 

— predelovanje lesa 600 
— izdelovanje kemičnih iz- 

delkov 850 
— predelovanje kovin, elek- 

tro stroka, avtoprevozništvo 1000 
b) Za zavezance, ki plačujejo pri- 

spevek od obrtnih dejavnosti po de- 
janskem osebnem dohodku, se pla- 
čuje davek v odstotku od dohodka, 
doseženega z uporabo dopolnilnega 
dela drugih. Ta dohodek, ki pred- 
stavlja osnovo za davek, se uporab- 
lja v naslednjih odstotkih od izpla- 
čanih osebnih dohodkov po posamez- 
nih vrstah obrtnih dejavnosti, in 
sicer: 

— predelovanje papirja, iz- 
delovanje tekstilnih izdelkov, 
predelovanje živil, obrtne oseb- 
ne in druge storitve 10 % 

— predelovanje usnja, knji- 
govezništvo 15 % 

— predelovanje nekovin, iz- 
delovanje gumijastih izdelkov, 
izdelovanje in popravljanje 
raznovrstnih izdelkov, stavbna 
obrt 20 % 

— predelovanje lesa 25 % 
— gostilne 30 % 
— predelovanje kovin, elek- 

trostroka, izdelovanje kemič- 
nih izdelkov, avtoprevozništvo 
in ostale obrtne stroke 35 % 

c) Za zavezance, ki plačujejo pri- 
spevek od samostojnega opravljanja 
intelektualnih storitev po dejanskem 
osebnem dohodku, se plačuje davek 
v odstotku od ustvarjenega dohodka> 
doseženega z uporabo dopolnilnega 
dela drugih. Šteje se, da znaša do- 
hodek, ki predstavlja osnovo za da- 
vek 20 % od izplačanega kosmatega 
osebnega dohodka. Odvetniškega pri- 
pravnika se ne smatra za tujo de- 
lovno silo v smislu tega člena. 

Od davčnih osnov, ugotovljenih 
pod tč. b) in c) tega člena se plačuje 
davek po stopnji 30 %. 

4. Davek na dobitke od iger na srečo 
23. člen 

Davek na dobitke od iger na srečo 
se plačuje od dobitkov pri stavah in 
drugih igrah na srečo, od lota in Pn 

dobitkih od športnih napovedi P0 

stopnji 10 %. 
24. člen 

Ta odlok začne veljati nasledni1 

dan po objavi v Glasniku, uporablja 
pa se od 1. januarja 1968 dalje. 

Številka: 420-04/68 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubljana-Center: 

Andrej Levičnik 1. Г- 

33 
Na podlagi tretjega odstavka 3. 

člena, 6. in 12. člena zakona o Pet' 
dnevnem delovnem tednu v SR SI07 
veniji (Ur. 1. SRS št. 5/68), v zvezi 
s 5. členom zakona o mestih, ki 
razdeljena na občine (Ur. list SB' 
št. 11/64 in 36/65) ter 110. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Center 3® 
Skupščina občine Ljubljana Cente! 
na 87. seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 22. februarja 
1968, sprejela 

ODLOK 
o določitvi delovnega časa upravnih 

organov skupščine občine 
Ljubljana-Center 

1. člen 
Delovni čas v upravnih organi^ 

skupščine občine Ljubljana-Cente* 
traja: 

a) od 1. oktobra do 30. aprila: 
— v ponedeljek, torek, sredo 

četrtek — od 8. ure 30 minut d" 
17. ure, 



glasnik 

— v petek — od 8. ure 30 minut 
do 16. ure 30 nrinut; 

b) od 1. maja do 30. septembra: 
— v ponedeljek, torek, sredo in 

četrtek — od 7. ure in 30 minut do 
16. ure, 

— v petek — od 7. ure 30 minut 
do 15. ure 30 minut. 

2. člen 
Posamezni organi iz prvega člena 

tega odloka lahko svoj delovni čas 
razporedijo drugače, kot je določeno 
v prejšnjem členu, če to terjajo po- 
sebne potrebe službe in narava dela 
službe. 

Za drugačno razporeditev delov- 
negla časa si morajo organi priskr- 
beti soglasje občinske skupščine. 

3. člen 
Delovni čas za sprejem strank je 

ob ponedeljkih in petkih od 9. ure 
do 12. ure, ob sredah pa od 9. ure do 
12. ure in od 13. ure do 16. ure. 

Glavna pisarna — vložišče, spre- 
jema vloge strank vsak delovnik ves 
delovni čas. 

4. člen 
Novi delovni čas velja od 1. mar- 

ca 1968 dalje. 
5. člen 

Mestni svet določi z odlokom de- 
lovni čas in dan, s katerim se ta 
uveljavi za organe in organizacije v 
občini Ljubljana-Center, ki oprav- 
ljajo zadeve javnega pomena. 

6. člen 
Mestni svet izda tudi odlok po 

50. členu temeljnega zakona o delov- 
nih razmerjih glede obratovalnega 
časa delovnih organizacij v občini 
Ljubljana-Center, v katerih imajo 
razporeditev ter začetek in konec 
delovnega časa. med dnevom, javen 
Pomen. 

7. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta od- 

lok, preneha veljati odlok o določitvi 
delovnega časa upravnih organov 
skupščine občine Ljubljana-Center 
(Glasnik št. 85/61 in 15/65). 

8. člen 
Ta odlok začne veljati dan po ob- 

javi v Glasniku, uporablja pa se od 
marca 1968. 

Številka; 14-03/68 
Datum; 23. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 
L j ubij ana-Cen ter; 

Andrej Levičnik 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VIČ-RUDNIK 

34 
Na podlagi 107. člena statuta ob- 

čme Ljubljana-Vič-Rudnik, 7. in 12. 
plena temeljnega zakona o prispev- 
Jjih in davkih občanov (Uradni list 
?PRJ št. 32/64, 5/65, 52/66, 15/67, 31/67 
^ 54/67), 8. in 13. člena zakona O 
Prispevkih in davkih občanov (Ur. 1. 

št. 7/67, 36/67 in 5/68) ter 9. čle- 
na temeljnega zakona o davku na 
dobitke od iger na srečo (Ur. list 
kFRJ št. 52/64) je Skupščina.občine 
Lmbljana-Vič-Rudmk na seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 22. februarja 1968. sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
V občini Ljubljana-Vič-Rudnik se 

uvaja obveznost plačevanja prispev- 
kov in davkov občanov, ki so po za- 
konu njen dohodek. 

2. člen 
S prispevki in davki se krijejo 

materialne potrebe družbene skup- 
nosti občine, h katerim je dolžan 
prispevati vsak občan po svoji go- 
spodarski moči. 

3. člen 
Prispevki se obračunavajo in pla- 

čujejo od dohodkov, ki jih dosežejo 
občani z osebnim delom, davki od 
dohodkov, ki jih imajo občani od 
premoženja, premoženjskih pravic in 
od dopolnilnega dela drugih, kakor 
tudi od premoženja, ki ga občani 
imajo ali pridobijo. 

II. PRISPEVKI 

4. člen 
Iz osebnega dohodka se plačujejo 

prispevki; 
1. prispevek iz osebnega dohodka 

iz delovnega razmerja; 
2. prispevek iz osebnega dohodka 

od kmetijske dejavnosti; 
3. prispevek iz osebnega dohodka 

od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti; 

4. prispevek iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja inte- 
lektualnih storitev; 

5. prispevek iz osebnega dohod- 
ka od avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav. 

1. Prispevek iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja 

5. člen 
Pavšalne osnove za plačevanje 

prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja se po 43. členu 
zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov določajo v mesečnih kosmatih 
zneskih v naslednji višini; 

dinarjev 
1. od osebnih dohodkov gospo- 

dinjskih pomočnic, zaposle- 
nih pri zasebnih gospodinj- 
stvih 300 

2. od osebnih dohodkov oseb, 
zaposlenih pri krajevnih skup- 
nostih 600 

3. od osebnih dohodkov ribičev 
.in lovcev, zaposlenih v ribi- 
ških oz. lovskih podjetjih, 
zavodih, zadrugah in organi- 
zacijah 500 

4. od osebnih dohodkov oseb, 
zaposlenih v domovih pla- 
ninskih društev 300 

6. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

hodka iz delovnega razmerja je pro- 
porcionalna in znaša 4,04 % od bruto 
osebnih dohodkov. 

2. Prispevek iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti 

7. člen 
Območje občine se razdeli na štiri 

skupine katastrskih občin tako, da 
se katastrske občine razvrstijo v 
ustrezno skupino; 

prva skupina zajema katastrske 
občine; 

— Glince, Gradišče predmestje 
(del). Krakovsko predmestje (del), 
Podsmreka, trnovsko predmestje 
(leva stran Ljubljanice) in Vič; 

druga skupina zajema katastrske 
občine; 

— Brezovica, Dobrova, Ig, Iška 
Loka, Iška vas, Karlovško predmestje 
(del), Lanišče, Rudnik, Trnovsko 
predmestje (desna stran Ljubljani- 
ce), Sujica, Vrbi j en je in Zg. Šiška; 

tretja skupina zajema katastrske 
občine; 

— Babna gora, Dobravica, Horjul, 
Jezero, Kamnik, Pijava gorica, Pol- 
hov Gradec, Preserje, Setnik, Tomi- 
šelj, Turjak, Velike Lašče, Vrzdenec, 
Zaklanec, Zažar in Zelimlje; 

četrta skupina rajema katastrske 
občine; 

— Butan jeva, Cmi vrh, Dvorska 
vas, Golo, Gradišče, Krvava peč, Lu- 
žarji, Osolnik, Rakitna, Selo I, Selo 
II, SentjoSt, Ulaka, Vino— del in 
Zapotok. 

8. člen 
Stopnje prispevkov iz osebnega 

dohodka od kmetijske dejavnosti (ka- 
tastrski dohodek negozdnih površin) 
so progresivne in različne za posa- 
mezne skupine katastrskih občin in 
znašajo; 

do 800 
od 800 do 2.000 
od 2.000 do 4.000 
od 4.000 do 7.000 
od 7.000 do 10.000 
od 10.000 do 15.000 

nad 15.000 

I. 
skupina 

22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 

II. 
skupina 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

. III. 
skupina 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Izjemoma se prispevek iz osebne- 
ga dohodka od kmetijske dejavnosti 
odmeri po; 

— lestvici, ki je predpisana za 
I. skupino katastrskih občin, zave- 
zancem iz krajev Vrhovci in Kožarje; 

— lestvici, ki je predpisana za 
III. skupino katastrskih občin, zave- 
zancem iz krajev Cma vas, Lipe in 
Orlje. 

Za IV. skupino katastrskih občin 
se stopnja za občinski prispevek iz 
dohodkov od kmetijske dejavnosti 
ne predpiše. 

Občinskega prispevka iz dohodka 
od kmetijske dejavnosti so oproščeni 
tudi zavezanci iz krajev; Osredek, 
Belo, Koreno, Samotorca, Gornji Ig, 
Planinica, Strmec pri Velikih La- 
ščah in Pleše pri Škofljici. 

9. člen 
Stopnja prispevka cd kmetijske 

dejavnosti, ki odpade na osebni do- 
hodek, ki ga predstavlja vrednost 
lesa, določenega za posek, je propor- 
cionalna in znaša 20 %. 

10. člen 
Prispevka iz osebnega dohodka od 

kmetijske dejavnosti so oproščeni 
lastniki zemljišč, katerih skupni let- 
ni katastrski dohodek ne presega 
500 dinarjev. 

Prispevka iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti so oproščeni 
prispevni zavezanci iz krajev četrte 
skupine katastrskih občin in krajev 
zadnjega odstavka 8. člena tega od- 
loka, pogoj pa je, da skupni letni 
katastrski dohodek od negozdnih ptf- 
vršin ne presega 2000 dinarjev. Zave- 
zanci iz krajev nad 800 metrov nad- 
morske višine pa so oproščeni pri- 
spevka iz osebnega dohodka od kme- 
tijske dejavnosti, če skupni letni 
katastrski dohodek teh zavezancev od 
negozdnih površin ne presega 3000 
dinarjev. 

11. člen 
Začasno so oproščeni prispevka iz 

osebnega dohodka od kmetijske de- 
javnosti dohodki zemljišč; 

1. ki so bila za kmetijstvo ne- 
uporabna, pa so z investicijami pri- 
spevnega zavezanca postala uporabna 
— za dobo 10 let; 

2. na katerih se zasadijo novi vi- 
nogradi in sadovnjaki — zai dobo 
10 let. 

Oprostitev po prejšnjem cdstavku 
tega člena je mogoče priznati, če so 
bila dela opravljena po navodilih in 
nadzorstvom^ kmetijske organizacije 
ali organa občine, ki je pristojen za 
kmetijstva 

12. člen 
Aktivni udeleženci NOV, ki se 

uskvarjajo samo s kmetijsko dejav- 
nostjo, imajo pravico do posebne 
olajšave prispevka iz osebnega do- 
hodka od kmetijske dejavnosti ti- 
stega dela, kd pripada občini, in sicer: 

— udeleženci NOV, ki so začeli 
aktivno delati pred 9. septembrom 
1943 in španski borci ne plačujejo, če 
njihov katastrski dohodek ne pre- 
sega 3500 dinarjev letno, oziroma 
plačujejo le od razlike, ki presega 
3500 dinarjev; 

— udeleženci NOV po 9. septem- 
bru 1943 in udeleženci iz leta 1944 
ne plačujejo prispevka od kmetijske 
dejavnosti, če njihov letni katastrski 
dohodek ne presega 2000 dinarjev^ 
oziroma plačujejo le od razlike, ki 
presega 2000 dinarjev. 

Olajšava prispevka po prejšnjem 
odstavku se prizna tistim udeležen- 
cem NOV, ki jim je priznana ude- 
ležba v NOV v dvojnem trajanju. 
Pravico do olajšave ima prispevni 
zavezanec tudi, če izpolnjuje pogoje 
borca iz prvega odstavka tega člena 
njegov zakonski drug. 

Vlogi za oprostitev je treba pri- 
ložiti odločbo pristojnega organa, iz 
katere je razviden čas delovanja za 
NOV. 

3. Prispevek iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti 

13. člen 
Najvišja stopnja ekonomske amor- 

tizacije se predpiše v naslednji vi- 
šini; 

1. za poslovne prostore, ki se upo>- 
rabljajo za obrtne dejavnosti, od 
njihove vrednosti 3 %, če ti niso za- 
vezani davku na dohodke od stavb; 

3. za stroje in naprave, ki se 
uporabljajo za obrtne dejavnosti, 
10 % od njihove vrednosti; 

3. za orodje in inventar, katerega 
trajanje je daljše kot eno leto in se 
uporablja pri izvrševanju obrtnih 
dejavnosti, 12 % od njihove vred- 
nosti. 

Osnova za obračun ekonomske 
amortizacije je nabavna vrednost 
oziroma cenilna vrednost, ugotovlje- 
na zapisniško po sodno zapriseženem 
cenilcu. 

14. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

hodka od obrtnih dejavnosti po 
pavšalni letni osnovi je propordo® 
nalna in znaša 7,9 %. 
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15. člen 
Stopnje prispevka iz osebnega do- 

Sodka cxl obrtnih in drugih goepo- 

do 15.000 
od 15.000 do 20.000 
Ou kiU.UOO UO 30.1/00 
od 30.000 do 40.000 
od 40.000 do 50.000 

nad 50.000 

darskih dejavnosti po dejansko dose- 
ženemu osebnemu dohodku so pro- 
gresivne in znašajo: 

17% ' 
22% 
27 % 
32% 
37% 
42 % 

16. člen 
Posamezni zavezanci, ki samostoj- 

10 in trajno opravljajo storitvene 
sbrtne dejavnosti, plačujejo prispe- 
vek iz osebnega dohodka po dejan- 
sko doseženem osebnem dohodku, 
;e presežejo prispevno osnovo 15.000 
dinarjev. 

Določbe prejšnjega člena se upo- 
rabljajo tudi za tiste posamezne pri- 
spevne zavezance, za katere se pri- 
čakuje, da v tekočem letu presežejo 
prispevno osnovo 15.000 dinarjev. 

Prispevek iz osebnega dohodka za 
zavezance iz prejšnjih dveh odstav- 
sov se odmeri po prispevnih stopnjah 
Iz 15. člena tega odloka. 

17. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

obrtnih in drugih gospodarskih de- 
javnosti v odstotku od vsakega po- 
sameznega kosmatega dohodka (pri- 
spevek po odbitku) se plačuje ob 
vsakim izplačilu po naslednjih sto^ 
njah: 

1. od dohodkov od prodaje 
srečk in vplačil pri športni na- 
povedi in pri lotu, ki jih orga- 
nizira jugoslovanska loterija 10 % 

2. od dohodkov zavarovanih 
poverjenikov 15 % 

3. od provizij zastopnikov 
ustanov za varstvo malih 
avtorskih pravic 15 % 

4. od dohodkov, ki jih imajo 
posamezniki od . prepisovanja 
not za zvezo skladateljev Ju- 
goslavije 15 % 

5. od provizij poslovanja 
agentov in poverjenikov ter 
Uličnih prodajalcev od prodaje 
Časopisov, knjig, revij in po- 
dobno ter od zbiranja oglasov 
In naročil za take publikacije 15 % 

6. cd dohodkov transportnih 
tn ot>a&k;h delavcev in, dru- 
gih oseb. ki, nakladajo, razkla- 
dajo in prenašajo ob pretežni 
uporabi lastne telesne moči, 
za gospodarske, družbene in 
druge organizacije, državne or- 
gane in zavode, če ne plačujejo 
prispevka v pavšalnem znesku 15 % 

T. od dohcdkov od prevozni- 
štva "kot ^ostrsnske kmetijske 
dejavnost' 20 % 

8. od dohodkov od tovorje- 
nja l?n- in drugega materiala 
z deicvno živ "no. od dohodkov 
pluženja snega in prevoza mle- 
ka za gos-'-darske organizacije 10 % 

9. od dohodkov delavcev, M 
delajo za državne organiza- 
cije. delovne in druge organi- 
zacije na doiru 20% 

10. od dohodkov od izdelo- 
vaniff čv^k 5 % 

11. od dohodkov domače . 
obrt' Jj уквУо 

12. od dohodkov izdelovanja 
lesne errb:?'o7s 12 % 

13 od dohodkov potujočih 
zabaviTč in nrlreditev 20 % 

14. od dohodkov, ki jih , 
imajo posorpezn-ki od prilož- 
nostnega coravljania obrtnih 
in drus'h dejavnosti za držav- 
ne orrw,ne in zavode, za go- 
spodarske in druae delovne or- 
ganiz^cne ter hiše v družbeni 
upravi, če se po nredpisu o de- 
iovnih razmeri ih ne sklene 
felovno razmerje in če se ne 

plačujejo prispevki v pavšal- 
nemzneska 20 % 

18. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti 

v pavšalnem letnem znesku naprej 
plačujejo zavezanci, ki opravljajo 
obrtne ali druge gospodarske dejav- 
nosti v zmanjšanem obsegu, prilož- 
nostno, zlasti vaški obrtniki in go- 
stilničarji, ki se pretežno ukvarjajo 
s kmetijstvom, osebe, ki se ukvar- 
jajo z obrtnimi storitvami za nepo- 
srednega naročnika, kot postranskim 
poklicem in osebe, ki opravljajo sto- 
ritve pretežno s svojo fizično silo. 

Prispevek iz osebnega dohodka 
za zavezance po prejšnjem odstavku 
ne sme presegati 3000 din letno. 
4. Prispevek iz osebnega dohodka od 

samostojnega opravljanja 
intelektualnih storitev 

19. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

hodka, doseženega z opravljanjem 
intelektualnih storitev, je proporcio- 
nalna in znaša 15 %. 

20. člen 
Prispevek od intelektualnih sto- 

ritev v odstotku od vsakega posa- 
meznega kosmatega dohodka (prispe- 
vek po odbitku) plačujejo občani, ki 
opravljajo državnim organom ter 
delovnim in drugim organizacijam 
priložnostne storitve, če ti dohodki 
ne izvirajo iz delovnega razmerja, od 
avtorskih pravic ali od opravljanja 
intelektualnih storitev zavezancev, 
ki plačujejo prispevek od letne osno- 
ve ali v pavšalnem letnem znesku, 
po enotni proporcionalni stopnji, ki 
znaša 20 %. 
5. Prispevek iz osebnega dohodka od 
avtorskih pravic, patentov in tehnič- 

nih izboljšav 
21. člen 

Stopnja prispevka iz osebnega 
dohodka od avtorskih pravic, paten- 
tov in tehničnih izboljšav je propor- 
cionalna in znaša 6 %. 

22. člen 
V primeru, da nastane dvom, ali 

gre za delo s področja uporabne 
umetnosti ali pa le za obrtni izdelek, 
odloči tričlanska komisija, ki jo ime- 
nuje svet za obrt v soglasju s sve- 
tom za kulturo in prosveto. 

П1. DAVKI 
23. člen 

Iz dohodka od premoženja in pre- 
moženjskih pravic ter iz dohodka 
dopolnilnega dela drugih se plaču- 
jejo davki; 

1. davek na dohodke od stavb, 
2. davek na dohodke od premo- 

ženja in premoženjskih pravic, 
3. davek na kmetijske proizvajal- 

ne priprave, 
4. davek na dohodek, dosežen z 

uporabo dopolnilnega dela drugih, 
5. davek na dobitke od iger na 

srečo. 
1. Davek na dohodke od stavb 

24. člen 
Davka na dohodke od stavb so 

oproščene stavbe, ki so izven okoliša 
mesta Ljubljane, pogoj pa je, da se 
ne dajejo v najem. 

Za mestni okoliš občine se šteje 
območje, ki ga označuje zakon o 
območjih okrajev in občin v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, razen na- 
selij Lavrica, Babna gorica, Selo, 
Srednja vas, Cma vas. Lipe, Haupt- 
mance in Orlje. - 

^ 25. člen 
Stroški upravljanja, vzdrževanja 

in letne amortizacije stavb znašajo 
60 % od stanarine ali najemnine ozi- 
roma od najemninske ali stanarinske 
vrednosti. 

Stanarinsko oziroma najemninsko 
vrednost stavb ali stanovanj, ki jih 
uporabljajo lastniki ali uživalci, pred- 
stavlja stanarina oziroma najemnina, 
ki bi se dala doseči, če bi bila stavba 
ali stanovanje v družbeni lastnini. 

26. člen 
Stopnja davka na dohodek od 

stavb je proporcionalna in znaša 
35 %. 

2. Davek na dohodek od premoženja 
in premoženjskih pravic 

27. člen 
Stopnje davka na dohodke od pre- 

moženja in premoženjskih pravic so 
progresivne in znašajo; 

nad 

2.000 
4.000 
6.000 
8.000 

10.000 

Davčna osnova 
dinarjev 

do 
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 

10.000 

Obračunani davek 
dinarjev 

20 % 
400 + 25 % od presežka 2.000 — 4.000 
900 + 30 % od presežka 4.000 — 6.000 

1.500 -j- 35 % od presežka 6.000 — 8.000 
2.200 -j- 40 % od presežka 8.000 — 10.000 
2.000 + 50 % <xJ presežka 10.000 

Dohodek od oddajanja opremlje- 
nih sob ni podvržen plačilu davka 
na dohodek od premoženja in pre- 
moženskih pravic. 

3. Davek na kmetijske proizvajalne 
naprave 
28. člen 

Občani, ki imajo določene velike 
mehanične priprave za kmetijsko in 
gozdarsko proizvodnjo, plačujejo od 
teh predmetov davek. 

Letni znesek davka za posamezno 
proizvajalno pripravo znaša; 

din 
1. za težki traktor nad 35 KM 

od vsake KM 60 
2. za buldožer od vsake KM 120 
3. za kombani od vsake KM 120 
4. za bager od vsake. KM 120 

5. za veliko mlatilnico s kapa- 
citeto nad 1500 kg na uro 500 

6. za strojno žago za lesno pre- 
— delavo 4 800 

t 
4. Davek na dohodek, dosežen 

z uporabo dopolnilnega dela drugih 
29. člen 

Dohodek, dosežen z uporabo do- 
polnilnega dela drugih, se ugotavlja 
v odstotku od takim osebam izpla- 
čanega osebnega dohodka. 

Ta odstotek za posamezne dejav- 
nosti, od katerih se plačuje nrisnevek 
po dejansko doseženem osebnem do- 
hodku, se določi takole; 
;— predelovanie nekovin 20 % 
— nredelovanie kov'0 35 % 
— izHoTovanie električnimi apa- 

ratov .in. pribora ^ % 

— izdelovanje kemičnih izdel- 
kov 35 % 

— izdelovanje tekstilnih izdel- 
kov 10 % 

— predelovanje lesa 25 % 
— predelovanje papirja 10 % 
— predelovanje usnja 15 % 
— izdelovanje gumijastih izdel- 

kov 20 % 
— izdelovanje živil 10 % 
— tiskarne in knjigoveznice 15 % 
— izdelovanje in popravljanje 

raznovrstnih izdelkov 20 % 
— stavbna obrtna dejavnost 20 % 
— osebne obrtne in druge sto- 

ritve 10 % 
— avtoprevozništvo 20 % 
— zasebno gostinstvo 30 % 

30. člen 
Stopnja davka na dohodek, dose- 

žen z uporabo dopolnilnega dela dru-' 
gih, je proporcionalna in znaša 30 %. * 

31. člen 
Za dejavnosti, ki plačujejo pri- 

spevek na podlagi pavšalnih letnih 
osnov ali pavšalnih letnih zneskov, 
se za vsakega zaposlenega delavca 
določi pavšalni znesek davka na tujo 
delovno silo v naslednjih zneskih; 

din 
— predelovanje nekovin 350 
— predelovanje kovin 1000 
— izdelovanje elektroaparatov 

in pribora 1000 
— izdelovanje kemičnih izdel- 

kov 850 
— predelovanje lesa ' 600 
— predelovanje papirja 500 
— izdelovanje tekstilnih izdel- 

kov 250 
— predelovanje usnja 350 
— izdelovanje gumijastih iz- 

delkov 350 
— predelovanje oz. izdelova- 

nje živil > 250 
— izdelovanja in popravljanje 

raznovrstnih izdelkov 350 
— tiskarne in knjigoveznice 250 
— stavbna obrtna dejavnost 500 
— osebne in druge storitve 250 

5. Davek na dobitke od iger na sre^o 
32. člen 

Davek na dobitke od iger na sre- 
čo se plačuje po proporcionalni davč- 
ni stopnji, ki znaša 10 %. 

IV. KONČNE DOLOČBE 
33. člen 

Ko začne veljati ta odlok, pre- 
neha veljati odlok o prispevkih in 
davkih občanov, ki je bil objavljen 
v Glasniku št. 5 z dne 28. februarja 
1967 in sprememba odloka v Glas- 
niku št. 16/67 z dne 18. aprila 1967. 

35. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1. januarja 1968, razen določb 
17., 20. in 21. člena, ki se uporabljajo 
od 1. marca 1968 dalje. 

Številka; 422-205/68 
Datum; 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubi jana-Vič-Rudnik: 
ing. Slavko Korbar 1. r. 

VSEBINA 
30 Odlok o prometnem davku o{J nepre- 

mičnin in pravic obiHne Ljubljana" 
Bs7ic»rad — 

31 Odlok o komunalnih taksah občine 
T/uoliana-Be^igrad 

32 Odlok o stopnjah prispevkov In dav- 
kov občine LiubHana-Center 

33 Odlok o določitvi delovnega časa 
urr-avmh organov skupščine občane т 'uViana-C^t^- 

34 Odlok o prispevkih In davkih obča- 
nov občine Ljubljana-Vič-Rudnik 


