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Na podlagi 7. člena zakona o obre- 

stih od gospodarskih skladov (Ur. 1. 
fLRJ št. 8,61, 13/63 in Ur. 1. SFRJ 
št. 15 Ga), 1. člena zakona o obrestnih 
Herah za obresti od gospodarskih 
skladov (Uradni list SFRJ št. 35/65), 

in 2. člena zakona o spremembah 
zakona o obrestnih merah za obresti 
0d gospodarskih skladov (Ur. list 
Sfrj št. 52/66) in 200. člena statuta 
občine Hrastnik je Skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 10. fe- 
bruarja 1968, sprejela 

ODLOK 
9 spremembah in dopolnitvah odloka 
9 obračunavanju in plačevanju obre- 
di od poslovnega sklada komunalnih 
ln gostinskih gospodarskih organiza- 

cij ter gospodarskih organizacij 
storitvene obrti 

1. člen 
v V odloku o obračunavanju in pla- 
čevanju .obresti od poslovnega sklada 
komunalnih in gostinskih gospodar- 
skih organizacij ter gospodarskih or- 
Senizacij storitvene obrti (Glasnik 
st. 51/65) se v 1. vrsti 1. člena za 
besedilom Komunalno obrtno podje- 
'je Hrastnik doda: »enote komunal- 

služb«, Stanovanjsko podjetje 
Hrastnik in v 2. členu stopnja 2 % 
^domesti s stopnjo 1,7 %. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uporablja pa 
Se od 1. januarja 1968 dalje. 

Številka: 402-27/65-1 
Datum: 10. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik; 

Milan Babic 1. r. 
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Na podlagi 12. člena temeljnega 

o prispevkih in davkih obča- 
VfT (Ur. list SFRJ št. 32/64, 52/66 in 
i!'4;' na Podlagi 19., 27., 4S., 49., m 4. točke 77., 113., 130. člena 
V®P>«>h4leega zakone o prispevkih in 

vtah obćeaev (Ur. L SRS. št «/64, 

6/67, 5/68) 32. člena temeljnega za- 
kona o financiranju družbenopolitič- 
nih skupnosti (Ur. 1. SFRJ št. 31/64), 
4. člena temeljnega zakona o davku 
na dobitke od iger na srečo (Ur. 1. 
SFRJ št. 52/64) in na podlagi 114. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Bežigrad 
je Skupščina občine Ljubljana- 
Bežigrad na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 22. fe- 
bruarja 1968 sprejela odlok o spre- 
membah in dopolnitvah odloka o 
stopnjah prispevkov in davkov 
(Glasnik št. 4 67), ki se v prečiščenem 
besedilu glasi: 

ODLOK 
o stopnjah prispevkov in davkov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem odlokom se določajo obvez- 

nosti 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 
cd samostojnega opravljanja inte- 
lektualnih storitev, 

— prispevek iz osebnega dohodka 
od avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav; 

b) davki: 
— davek na dohodek od stavb, 
— davek na dohodek od premože- 

nja in premoženjskih pravic, 
— davek od kmetijske proizvajal- 

ne priprave, 
— davek na dohodek, dosežen z 

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

srečo. 
П. PRISPEVKI 

1. Prispevek iz osebnega dohodka 
od delovnega razmerja 

2. člen 
Občinski prispevek iz osebnega 

dohodka od delovnega razmerja (v 
nadaljnjem besedilu: prispevek od 
delovnega razmerja) se plačuje po 
stopnji 2,04 %. 

3. člen 
Zavezancem, ki na podlagi zakona 

plačujejo prispevke od delovnega 
razmerja na podlagi pavšalnih osnov, 
se določijo naslednje mesečne pav- 
šalne osnove: 

din 
a) za gospodinjske pomočnice, 

zaposlene v zasebnih gospo- 
dinjstvih 300 

b) za osebe, zaposlene pri kra- 
jevnih skupnosti 600 

c) za ribiče in lovce, zaposlene 
T ribiških ez. lovskih pod- 

jetjih, zavodih, zadrugah in 
organizacijah 500 

d) za osebe, zaposlene v domo- 
vih planinskih društev 300 

2. Prispevek iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti 

4. člen 
Območje občine se razdeli v sku- 

pine katastrskih občin in sicer spa- 
dajo v: 

I. skupino naslednje katastrske 
občine: Brinje, Črnuče, Ježica, Ka- 
pucinsko predmestje, Peter I., Spod- 
nja Šiška, Stožice, Nadgorica, Pod- 
gorica in Beričevo. 

II. skupino naslednje katastrske 
občine: Kleče, Podgora in Dol. 

5. člen 
Stopnje prispevka iz osebnega do- 

dohka od kmetijstva znašajo: 

Davčna 
nad 

800 
2.000 
4.000 
7.000 

10.000 
15.000 

osnova 
do 
800 

2.000 
4.000 
7.000 

10.000 
15.000 

Stopnje za katastrske občine 
I. skupino II. skupino 

4 

22 
24 
26 
28 
30 
32 
44 

•I L 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

? 

/1] Л 

6. člen 
Stopnja prispevka od kmetijstva, 

ki odpade na osebni dohodek iz go- 
zda,. znaša 20 % od vrednosti pose- 
kanega lesa na panju. 

3. Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti 

7. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: prispevek od 
obrtnih dejavnosti), ki 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. 

8. člen 
Stopnja prispevka od obrtnih de- 

javnosti za zavezance, ki plačujejo 
prispevke od obrtnih dejavnosti po 
pavšalni letni osnovi znaša 7,9 %. 

9. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti v 

pavšalnem letnem znesku plačujejo 
zavezanci, ki opravljajo obrtno de- 
javnost brez poslovnega mesta, v 
manjšem obsegu ali kot postranski 
poklic. Višina prispevka v pavšal- 
nem letnem znesku znaša: 

— za zavezance, ki opravljajo 
obrtno dejavnost v manjšem obsegu, 
do din 2.000.—, 

— za zavezance, Ki opravljajo 
obrtne in druge gospodarske dejav- 
nosti za posameznike kot postranski 
poklic, do din 3.000.—. 

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

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

b) zavezanec, čigar zdravstveno 
stanje ne dopušča polne zaposlitve. 

10. člen 
Stopnje prispevka od obrtnih de- 

javnosti za zavezance, ki plačujejo ta 
prispevek po dejanskem dohodku, 
znašajo: 

Davčna osnova 
od 

15.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 

din do 
15.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 

stopnja 
17 % 
22 % 
27 % 
32 % 
37 % 
42 % 

11. člen 
Najvišje stopnje ekonomske amor- 

tizacije (76. člen republiškega zakona 
o prispevkih in davkih občanov) zna- 
šajo: 

— saa stavbe (poslovne prostore), 
ki so namenjeni gospodarski dejav- 
nosti — 3 % od njihove vrednosti, če 
te niso zavezane davka m dohodke 
•d »tevb; 

— za stroje in naprave, ki jih 
uporabljajo zavezanci pri opravlja- 
nju pridobitne dejavnosti — 19 f* 
od njihove vrednosti; 

— za orodje in inventar, katerega 
trajanje je daljše kot 1 leto, H ga 
uporablja zavezanec pri opravljanje 
pridobitne dejavnoett — «4 

* 



glasni« 

Osnovo, na katero se uporabljajo 
te stopnje ekonomske amortizacije, 
predstavlja vrednost osnovnih sred- 
iStev, ugol 5vljeaa po cenitvi sodno za- 
priseženega сгпПса. 

12. čLsn 
Posamezni ZKvez: nci, ki samostoj- 

ho in trejno ■ oomvljajo storitvene 
pbrtne dejavnost', rVačujejo prispe- 
vek po dejan'kem dohodku, kadar 
letni zneseko; onega dohodka znaša 
?eč kot 15.000 din. 

13. čl n 
Stopnje prispsvka od obrtnih de- 

javnosti v odstotku cd vsakega po- 
isameznega kosmatega dohodka (v 
nadaljnjem besedilu — prispevek po 
lodbitku) so: 

1. od dohodkov cd prodaje 
srečk in vplečil eri športni 

I napovedi in pri ioiu, ki jih 
organizira Ju г slovanska 
loterija 10 % 

' 2. od tovorjenja lesa in dru- 
gega materiala z delovno 
živino, razen od dohodka, 
ki ga imajo la In:ki gozdov 
s spravilom lesa iz last- 
nega gozda 10 % 

3. od dohodkov zavarovalnih 
poverjenikov 15 % 

4. od prov.'zi' zastopnikov za 
varstvo rr-':h avtorskih 
pravic 15 % 

5. od đcliod; v, ki jih imajo 
posame.".;;' ;i cd prepisova- 
nja not г.а Zvezo sklada- 
teljev Ju;- slavije 15% 

6. od provizij poslovnih agen- 
tov in poverjenikov, ulič- 
nih prodajalcev od prodaje 
časopisov, knjig, revij in 
podobno ter od zbiranja 
oglasov in naročU га takšne 
publikaciie i5 % 

T. od dohodkov transportnih 
delavcev in cd dohodkov 
drugih oseb. ki nakladajo, 
razkladajo in prenašajo ob 
pretežni iraor^hi telesne 
moči za gosoodarske. druž- 
bene in druge organizacije, 
državne organe in Javode, 
če ne plačujejo prispevkov 
v pavšalnem znesku 15 % 

8. od dohodkov pravozništva 
kot postransko kmetijske 
dejavnosti 20 % 

9. od dohodkov delavcev, ki 
delajo doma za državne or- 
gane, delovne in druge 
organizacije 20 % 

10. od dohodkov od izvrševa- 
nja domače obrti 10 % 

11. od dohodkov od potujočih 
zabavišč in od prirejanja 
prireditev 20 % 

12. od dohodkov, ki jih imajo 
občani od občasnega oprav- 
ljanja drugih storitev za 
državne organe, zavode, de- 
lovne, družbene in druge 
organizacije, če se glede 
takšnih storitev po predoi- 
sih o delovnih razmerjih ne 
sklene delovno razm^rie aH 
ooravljajo pri njih delo no 
pogodbi o delu po predpi- 
sih o delovnih razmerjih n 
če se od takšnih dohodkov 
ne plačuje prispevek od 
avtorskih pravic, intelek- 
tualnih storitev ali prispe- 
vek, odmerjen po letni 
osnovi ali v pavšalnem 
znesku 20 % 

4. Prispevek iz osebnega dogodka 
od opravljanja intelektualnih 

storitev 
14. člen 

^Stopnja prispevka iz osebnega do- 
■odka od samostojnega opravljanja 

intelektualnih storitev (v nadaljnjem 
besedilu: prispevek od intelektual- 
nih storitev), ki pripada občini, znaša 
15 %. 

15. člen 
Prispevek od intelektualnih stori- 

tev v odstotku od vsakega posamez- 
nega kosmatega dohodka (prispevek 
po odbitku) plačujejo občani, ki ob- 
časno opravljajo storitve državnim 
organom ali delovnim in drugim 
organizacijam, če ti dohodki ne iz- 
virajo iz delovnega razmerja, od 
avtorskih pravic ali od intelektual- 
nih storitev zavezancev, ki plačujejo 
prispevek po letni osnovi ali v let- 
nem pavšalnem znesku, po stopnji 
20 %., 

5. Prispevek iz osebnega dohodka od 
avtorskih pravic, patentov in teh- 

ničnih izboljšav 
16. člen 

Stopnja prispevka iz osebnega do- 
hodka od avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav, ki pripada ob- 
čini, znaša 6 %. 

17. 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 imenuje po enega 
člana svet za prosveto, svet za go- 
spodarstvo in svet za finance. 

III. DAVKI 
1. Davek na dohodek od stavb 

13. člen 
Enoletni znesek stanarinske ozi- 

roma najemninske vrednosti, če upo- 
rablja stavbo lastnik ali uživalec ali 
je stavba nezasedena, predstavlja 
stanarina oz. najemnina, ki bi se 
dala doseči, če bi bila stavba v druž- 
beni lastnini. 

19. člen 
Davek od stavb se plačuje od 

vsake stavbe, ne glede na to, ali 
stavbo uporablja lastnik, oz. uživalec 
sam, ali pa jo daje v najem. Davek 
od stavb se ne plačuje od stavb, ki 
se ne dajejo v najem in se nahajajo 
izven mestnega okoliša. 

Izven mestnega okoliša se naha- 
jajo naslednja naselja: Beričevo, Bri- 
nje, Dol, Ježa, Kleče, Nadgorica, 
Podgorica, Podgora, Sv. Jakob, Vi- 
dem, Zaboršt, Zajelše. 

20. člen 
Za stroške upravljanja, vzdrževa- 

nja in amortizacijo se prizna 60 % 
od stanarine ali najemnine oz. sta- 
narinske ali najemninske vrednosti. 

21. člen 
Stopnja davita na dohodek od 

stavb Znaša 35 % od stanarine ali 
najemnine oz. od stanarinske ali na- 
jemninske vrednosti zmanjšano za 
stroške upravljanja, vzdrževanja in 
amortizacije. 

2. Davek od premoženja 
in premoženjskih pravic 

22. člen 
Davek na dohodke od premože- 

nja in premoženjskih pravic plaču- 
jejo občani, ki imajo dohodke od ne- 
premičnin ali premičnin, oddanih v 
zakup od podnajemnih ali drugih 
premoženjskih pravic, če od takih 
dohodkov ne plačujejo kakšnega dru- 
gega prispevka ali davka. Davek od 
premoženja plačujejo tudi od dohod- 
kov, doseženih s prodajo stvari večje 
ali trajnejše uporabne vrednosti,. ki 
je bila kupljena z namenom pro- 
daje. 

23. člen 
Stopnje davka na dohodek od pre- 

moženja in premoženjskih pravic so 
naslednje: 

Davčna osnova 
din 

nad do 
2000 

2000 4000 
4000 6000 
6000 8000 
8000 10000 

10000 

Obračunani davek 
din 

nad do 
20 % od presežka 2000 4000 

400 + 25 % 4000 6000 
900 + 30 % od presežka 6000 8000 

1500 -j- 35 % od presežka 8000 10000 
2200 + 40 % od presežka 10000 
3000 + 50 % 

24. člen 
Davek od premoženja in premo- 

ženjskih pravic se ne plačuje od od- 
dajanja opremljenih sob. 

3. Davek na kmetijske proizvajalne 
priprave 
25. člen 

Občani, ki imajo določene velike 
mehanične priprave za kmetijsko in 
gozdarsko proizvodnjo, plačujejo od 
teh predmetov davek. Letni znesek 
davka za posamezne proizvajalne 
priprave znaša: 

1. za težke ' traktorje nad 35 KS, 
od vsake KS 60 din, 

2. za buldožerje, kombajne in ba- 
gre od vsake KS 120 din, 

3. za veliko mlatilnico s kapaci- 
teto nad 1500 kg na uro 500 din, 

4. za strojne žage za lesno prede- 
lavo 800 din. 
4. Davek na dohodek, dosežen z upo- 
rabo dopolnilnega dela drusr'h (davek 

na tujo delovno silo) 
20. člen 

Za zavezance, ki plačujejo prisne- 
vek od obrtnih dejavnosti na podlagi 
pavšalnih osnov, ali v pavšalnem 
znesku, se določa za vsakega zaoo- 
slenega delavca pavšalni letni znesek 
po posameznih dejavnostih, in sicer: 

din 
— izdelovanje tekstilnih izdel- 

kov, predelovanje živil, knji- 
goveznice, osebne obrtne in 
druge storitve 250 

— predelovanje nekovin, pre- 
delovanje usnja, izdelova- 
nje gumijastih izdelkov, iz- 
delovanje in popravljanje 
raznovrstnih izdelkov 350 

— predelovanje papirja, stavb- 
na obrt 500 

— predelovanje lesa 600 
— izdelovanje kemičnih iz- 

delkov 850 
— predelovanje kovin, elektro 

stroka, avtoprevozništvo 1000 

27. člen 
Za zavezance, ki plačujejo prispe- 

vek od obrtnih dejavnosti po dejan- 
skem osebnem dohodku, se plačuje 
davek v odstotku od dohodka, dose- 
ženega z uporabo dopolnilnega dela 
cirugih. Ta dohodek, ki predstavlja 
osnovo za davek, se ugotavlja v na- 
siednjih odstotkih od izplačanih oseb- 
nih prejemkov po. posameznih vrstah 
obrtnih dejavnosti, in sicer: 
— oredelovanje papirja, izde- 

lovanje tekstilnih izdelkov, 
predelovanje živil, obrtne ■ 
osebne in druge storitve 10 % 

— predelovanje usnja, knjigo- 
vezništvo 15 v" 

— predelovanje nekovin, izde- 
lovanje gumijastih izdelkov, 
izdelovanje in popravljanje 
raznovrstnih izdelkov, 
stavbna obrt 20 V" 

— predelovanje lesa 25 
— gostinstvo 30 i0 

— predelovanje kovin, elektro 
stroka, izdelovanje kemičnih 
izdelkov, avtoprevozništvo 
in ostale obrtne stroke 35 v« 

Od davčne osnove se plačuje 
davek na tujo delovno silo po 
stopnji 30 v« 

28. člen 
Za zavezance, ki plačujejo prispe* 

vek od samostojnega opravljanja in- 
telektualnih storitev po dejanskem 
osebnem dohodku, se plačuje dave^ 
v odstotku od ustvarjenega dohodka, 
doseženega z uporabo dopolnilnega 
dela drugih. Šteje se, da znaša doho- 
dek, ki predstavlja osnovo za daveki 
20 % od izplačanega kosmatega oseb- 
nega dohodka. 

Od ugotovljene davčne osnove se i 
plačuje davek na tujo delovno silo, i 
kot je navedeno v 2. odstavku 27. čle- 
na tega odloka. Odvetniške priprav- 
nike' se ne smatra za tujo delovno 
silo v smislu tega člena. 

29. člen 
Davek na dobitke od iger na sre- 

čo se plačuje: 
— od tlobitkov pri stavah in drugih 

igrah na srečo, 
— od dobitkov na srečke Jugoslo- 

vanske loterije, lota in pri dobit- 
kih od športnih napovedi po stop- 
nji 10 %. 

IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 

30. člen 
Prispevka od kmetijstva so opro- 

ščeni lastniki zemljišč, katerih skup- j 
ni letni katastrski dohodek ne Pre" 
sega 500 din. 

Začasno so oproščeni prispevka od 
kmetijstva dohodki zemljišč: 

1. ki so bila za kmetijstvo ne- 
uporabna, pa so z investicijami Pri' 
spevnega zavezanca postala uporab- 
na za dobo 10 let; 

2. na katerih se zasadijo novi vi- 
nogradi in sadovnjaki, za dobo de- 
setih let. 

31. člen 
Oprostitev po drugem odstavk« 

30. člena je mogoče priznati, če 
bila dela opravljena po navodilih i11 

pod nadzorstvom kmetijske ozirorn# 
gozdne gospodarske organizacije au 
po navodilih in nadzorstvu organa 
občine, ki je pristojen za kmetijstvo 
in gozdarstvo. 

32. člen 
Aktivni udeleženci NOV, ki 86 

ukvarjajo samo s kmetijsko dejav- 
nostjo, imajo pravico do posebne 
olajšave prispevka iz osebnega do- 
hodka od kmetijske dejavnosti tiste^ 
ga dela, ki pripada občini, in sicer- 

— udeleženci narodnoosvobodilni 
vojne, ki so začeli aktivno delati pre^ 
9. septembrom 1943 in španski bor^ 
ne plačujejo prispevka, če njihovi 
letni katastrski dohodek ne preseg3 

3300 din, oziroma plačujejo le od raz- 
like, ki presega 3500 din; 

— udeleženci narodnoosvobodib1® 
vojne po 9. septembru 1943 in udel^" 
ženci iz leta 1944 ne plačujejo prj' 
spevkov od kmetijske dejavnosti, * 
njihov katastrski dohodek ne preseg^ 
2000 din, oziroma plačujejo le od i'až' 
like, ki presega 2000 din. 
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Olajšava prispevka po tem členu 
se prizna tistim udeležencem NOV, 
ki jim je priznana posebna delovna 
doba v dvojnem trajanju. Vlogi je 
treba priložiti odločbo pristojnega 
organa, iz katere je razviden čas de- 
lovanja med NOV. 

33. člen 
Ta odlok stopi v veljavo po ob- 

javi v »Glasniku«, uradnem vestniku 
občine, uporablja pa se od 1. januar- 
ja 1968, razen določb 15., 16. in 23. 
člena, ki se uporablja od 1. marca 
1967 dalje. 

Številka: 422-67/68-4 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubi j ana-Bežigrad: 
Karel Kušar 1. r. 

37 
Na podlagi 5. člena temeljnega 

zakona o 'upravnih taksah (Ur. list 
SFRJ št. 14/65, 11/66 in 54/67) in 114. 
člena statuta občine Ljubljana-Beži- 
grad je Skupščina občine Ljubljana- 
Bežigrad na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti dne 22. fe- 
bruarja 1968 sprejela odlok o spre- 
membi spremenjenega in dopolnje- 
nega odloka o občinskih upravnih 
taksah (Glasnik št. 21/65, 54/65 in 
31/66), ki se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

ODLOK 
o občinskih upravnih taksah 

1. člen 
Za delo organov v občini Ljub- 

Ijana-Bežigrad se pobirajo občinske 
upravne takse. 

2. člen 
Za občinske upravne takse veljajo 

določila temeljnega zakona o uprav- 
nih taksah in tarifa, ki je predpisana 
za zvezne državne organe in vse nju- 
ne spremembe in dopolnitve (Ur. 1. 
SFRJ št. 14/65, 11/66 in 54/67). 

3. člen 
Dovoljenje za prodajo taksnih 

Vrednotnic izda delovnim in drugim 
organizacijam in organom (v nadalj- 
njem besedilu: pooblaščeni proda- 
jalci) svet za finance. Za prodajo 
taksnih vrednotnic pooblaščenim pro- 
dajalcem pripada provizija v višini 
7 odstotkov od vrednosti prodanih 
taksnih vrednotnic. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva 

objave v »Glasniku«. 

Številka: 423-20/68-4 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubi jana-Bežigrad; 
Karel Kušar 1. r. 

38 
Na podlagi 5., 6,, 26. in 40. člena 

^akona o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraže- 
vanja (Ur. 1. S RS št. 16/67) in 114. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Bežigrad 
3e Skupščina občine Ljubljana-Beži- 
grad na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 22. fe- 
bruarja 1S63, sprejela _ j 

ODLOK 
o določitvi stalnih sredstev za finan- 

ciranje vzgoje in izobraževanja 

1. člen 
S tem odlokom se oblikujejo stal- 

ni in obvezni viri sredstev, ki jih je 
občina Ljubljana-Bežigrad dolžna za- 
gotoviti Temeljni izobraževalni skup- 
nosti Ljubljana za financiranje vzgo- 
je in izobaževanja po 40. členu 
zakona o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraže- 
vanja (Ur. 1. SRS št. 16/67). 

2. člen 
Občinski prispevek za izobraže- 

vanje iz osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja znaša 2,7 %. 

3. člen 
Za financiranje vzgoje in izobra- 

ževanja se določi: 
— 5 % občinskega davka od prometa 

blaga na drobno, 
— 5 % občinskega prometnega dav- 

ka od alkoholnih pijač v trgovini 
in gostinstvu. 

4. člen 
Za financiranje vzgoje in izobra- 

ževanja se določi tudi: 
— 15 % prispevka iz osebnega do- 

hodka od kmetijske dejavnosti, 
— 15 % prispevka od samostojnega 

opravljanja intelektualnih sto- 
ritev, 

— 15 % prispevka od samostojnega 
opravljanja obrti in drugih go- 
spodarskih dejavnosti in 

— 15 % prispevka od avtorskih pra- 
vic, patentov in tehničnih izbolj- 
šav. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1968 dalje. 

Številka: 402-11/68-2 
Datum: 23. februarja 1968. 

Predsednik 
skuoščihe občine 

Ljubljana-Bežigrad: 
Karel Kušar 1. r. 

39 
Na nodlagi 114. člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad (GTasnik 
št 20/65) je Skupščina občine Liub- 
liana-Bežigrad na seii občinskega 
zbora in zbora delovnih sVnnnostl, 
dne 22. februarja 1968. sprejela 

ODLOK 
o ukinitvi sklada »sk^čnina« za ose- 
menjevanje krav in teUe območje 

občine Ljubljana-Bežigrad 

1. člen 
Ukine se sklad »skočnina« za ose- 

menjevanje krav in telic za območje 
obč!ne Ljubliana-Bežisrad. objavljen 
v Glasniku št. 76/62 z dne 21. decem- 
bra 1962. 

2. člen 
Dobroimetje sklada se po stanju 

dneva ukinitve prenese v proračun 
občine Ljubljana-Bežigrad. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«. 

Številka: 320-12/68 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skuoščine občine 

Ljubljana-Bežigrad: 
Karel Kušar 1. r. 

40 
Na podlagi 80. in 87. člena zakona 

o prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SRS št. 7/67) in 114. člena statuta 
občine je Skupščina dfcčine Ljublja- 
na-Bežigrad na seji občinskega zbora 
in zbora delovnifi skupnosti, dne 
22. februarja 1968, izdala 

ODLOČBO 
Veljavnost odločbe o ugotovitvi 

letnih kosmatih dohodkov delavcev 
za leto 1967, objavljena v »Glasniku« 
št. 4/67, se podaljša za leto 1968. 

Ta odločba začne veljati 8. dan 
po objavi v »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1. januarja 1968. 

Številka: 422-68/68-4 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Bežigrad: 
Karel Kušar 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

CENTER 

41 
Na podlagi 80. in 87. člena zakona 

o prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SRS št. 7/67 in 5/68) in 110. člena 
statuta občine Ljubljana-Center je 
Skupščina občine Ljubljana-Center 
na 87. skupni seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 
22. februarja 1968, sprejela 

ODLOČBO 
o podaljšanju veljavnosti odločbe o 
ugotovitvi povprečnih in največjih 
letnih kosmatih osebnih dohodkov, ki 
so podlaga za določitev prispevnih 
osnov za zavezance prispevkov od 
obrtnih in drugih gospodarskih de- 
javnosti ter intelektualnih storitev 

v letu 1967 

1. 
Veljavnost odločbe o ugotovitvi 

povprečnih in največjih le.tnih ko- 
smat'h osebnih dohodkov, ki so pod- 
laga za določitev prispevnih osnov 
za zavezance prispevkov od obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti ter 
intelektualnih storitev v letu 1967 
(Glasnik št. 7'67) se podaljšuje tudi 
za odmero prispevkov iz osebmh do- 
hodkov od ohrto:h in drugih gospo- 
darskih delavnosti ter intelektualnih 
storitev za leto 1968. 

П. 
Ta odločba velia od dneva objave 

v Glasniku, uoorablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1968 dalje. 

Številka: 420-5/68 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine. občine 
Ljubljana-Center: 

Andrej Levičnik 1. r. 

42 
Na podlagi 110. in 132. člena sta- 

tuta občuje Ljubljana-Center (Glas- 
nik št. 33/64 in 32/66) je Skupščina 
občine Ljubljana-Center na 87. skup- 
ni seji občinske^; zbora in zbora 
delovnih skupnosti, dne 22. februar- 
ja 1968, sprejela 

PRAVILNIK 
o dopolnitvah pravilnika o nagraje- 

vanju voljenih oseb skupščine 

1. člen 
Za drugim odstavkom 4. člena 

pravilnika o nagrajevanju, voljenih 
oseb skupščine (Glasnik št. 32/66) se 
doda rc tratji odstavek, ki se glasi: 

»Valorlziranje funkcijskega do- 
datka predsednika in podpredsedni- 
ka skupščine se opravi vsako leto 
glede na povprečni porast osebnih 
dohodkov v občini. Za valoriziranje 
funkcijskega dodatka je pristojen 
svet za finance in družbeni plan.« 

2. člen 
Prvi odstavek 5. člena se dopolni 

tako, da se določi stalna mesečna na- 
grada še: 

'»predseJniku komisije za odliko- 
vanja. N-din 150.—, 

predsedniku likvidaciiske komisi- 
je N-din 150.—« 

3. člen 
Ta pravilnik velja od dneva ob- 

jave v Glasniku, uporablja pa se 
1. januarja 1968 dalje. 

Številka: 113-1/68 
Datum: 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 
Ljubi j ana-Center: 

Andrej Levičnik 1. r. 

OBČINA, 

LJUBLJANA- 

MOSTE-POLJE 

43 
Na podlagi 12. člena temeljnega 

zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Uradni 1. SFRJ št. 32/64, 52/66, 
15/67, 31/67 in 54/67), 9., 20., 42 a, 43., 
49., 62., 69., 74., 4. točke 77., 116. in 
133. člena zakona o prispevkih in 
davkih občanov (Uradni list StlS 
št. 7/67, 36/67 in 5/68), 32. člena te- 
meljnega • zakona o financiranju 
družbeno političnih skupnosti (Ur. 1. 
SFRJ št. 31/64, 28/66, 1/67 in 54/67), 
2. člena temeljnega zakona o pri- 
spevku od sredstev skupne porabe 
(Uradni list SFRJ št. 54/67) in 1. ter 
2. člena zakona o prispevku od sred- 
stev skupne porabe (Uradni list SRS 
št. 5/68), 4. člena temeljnega zakona 
o davku na dobitke od iger na srečo 
(Ur. list SFRJ št. 52/64) in 167. člena 
statuta občine Ljubljana-Moste-Po- 
Ije, sta občinski zbor in zbor delov- 
nih skupnosti Skupščine občine Ljub- 
Ijana-Moste-Polje na seji, dne 22. fe- 
bruarja 1968, sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o stopnjah prispevkov in davkov 
(Glasnik št. 8/67, 13/67 in 28/67), ki se 
v prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o stopnjah prispevkov in davkov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

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

a) prispevki: 
— prispevek iz osebnega dohodka 

od delovnega razmerja, 
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— 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 inte- 
lektualnih storitev, 

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

— prispevek, od sredstev skupne 
porabe. 

b) davki: 
— davek na dohodek od stavb. 
— davek na dohodek od premo- 

ženja in premoženjskih pravic, 
— davek na kmetijske proizvajal- 

ne priprave, 
— davek na dohodek, dosežen z 

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

srečo. 

П. PRISPEVKI ' 
1. Prispevek iz osebnega dohodka 

od delovnega razmerja 

Davčna 
osnova v 
dinarjih 
nad do 

800 2.000 
2.000 4,000 
4.000 7,000 
7.000 10.000 

10.000 15.000 
15.000 

Stopnji za katastrske 
občine razporejene v 
1. SKupino II. skupino 

24 % 
2 (i % 
211 %. 
30 % 
32 % 
34 % 

13 c/o 
14 c/c 
15 % 
16 % 
17 9o 
18 % 

2. člen 
Občinski prispevek iz osebnesa_ 

dohodka od delovnega razmerja (v 
nadaljnjem besedilu: prisnevek od 
delovnega razmerja), se plačuje po 
stopnji 2.04 %. 

Stopnja občinskega prisoevka za 
izobraževanje iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja >,naša 2.7 c/o od 
osnove po prvem odstavku 21. čle-a 
zakona o izobraževalnih skunn~stih 
in o finanrirpfin vz^ie in ;7obrr- 

i ževania v SR S'oveniji (Uradni list 
SRS St 16-115/67). 

3. člen 
Zavezancem, ki na podlagi za- 

kona plačuieio nrisnevke od delov- 
nega razme-ir) na no^lagi pavšalnih 
osnov, se do-'^^o naslednje mesečne 
povšalne oslove: 

din 
a) za gosoodinjske oomočnice, 

zaposlene v zisebnih gospo- 
dinjstvih 300 

b) za osebe. zpr>os1«"ie pri kra- 
jevnih skuDnoist;h 600 

e) za ribice in lovce, zaposlene 
v ribRk^h -O'^nma lovskih 
podjefiih zrvorHh. zadrugah 
in organizaciiah 500 

d) za osebe, zanoslene v domo- 
vih planinskih društev 300 

S. Prispevek iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti 

4. člen 
Območje občine se razdeli v sku- 

pine katastrskih občin, in sicer spa- 
dajo v: 

I. skuoino, naslednje katastrske 
občine: Dobruni?. Brinie, Kašelj, (ra- 
zen naselja Po^grr.d), Karlovško 
predmestij. Moste. Slane. Sostro — 
naselje Sostro. Stož:ce. Sv. Peter 
predmestje I.. Šmartno. Stenanja 
vas, Udmat. Zrdobrova. Bizovik 

II. skunino, naslednje katastrske 
občine: Dolsko, Petelinje. Senožeti, 
del k. o. Sostro — naselje Sadinja 
vas, del k. o. Podmolnik — naselje 
Podmolnik. del k, o. Kašelj — nase- 
lje Pod grad; 

III. skupino, naslednje katastrske 
občine: Javor, Laze. Lipoglav, Sv. 
Križ, Trebeljevo, Vinje, Volavlje, del 
k. o. Podmolnik — nt-selja St. Pavel, 
del k. o. Sostro — naselje Cešnjice, 
Zagradišče, Podlipoglav. 

Za III. skupino katastrsluh občin 
se stopnja ne predpiše in se prispev- 
kov od kmetijstva, ki pripadajo ob- 
čini, ne odmerja. 

6. člen 
Stopnja prispevka od kmetijstva, 

ki odpade na osebni dohodek iz goz- 
da, zriaša 20 %. 

3. Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti 

7. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: prispevek od 
obrtnih dejavnosti), ki pripada obči- 
ni, se odmerja: 
— po pavšalni letni osnovi, 
— v pavšalnem letnem znssku, 
— po dejanskem osebnem dohodku, 
— v odstotku od vsakega posamez- 

nega kosmatega dohodka. 

8. člen 
Stopnja prispevka od obrtnih de- 

javnosti za zavezance, ki plačujejo 
prispevke od obrtnih dejavnosti po 
pavšalni letni osnovi, znaša 7,9 c/o. , 

9. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti v 

pavšalnem letnem znesku plačujejo 
zavezanci, ki opravljajo obrtno' de- 
javnost brez poslovnega mesta; v 
manjšem obsegu ali kot postranski 
poklic. Višina prispevka v pavšal- 
nem letnem znesku znaša: 

— za zavezance, ki opravljajo 
obrtno dejavnost v manjšem obsegu 
do din 2,000; 

— za zavezance, ki opravljajo 
obrtne in druge gospodarske dejav- 
nosti za posameznike kot postranski 
poklic, do din 3,000. 

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 ne dopušča polne zaposlitve. 

10. člen 
Stopnje prispevka od obrtnih de- 

javnosti za zavezance, ki plačujejo ta 
prispevek po dejanskem dohodku, 
znašajo: 

nad 

15,000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 

do 
15.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 

Stopnja 
17 % 
22 % 
27 % 
32 % 
37% 
42% 

5. člen 
Stopnje prispevka iz osebnega do-: 

eodka od kmetijstva znašajo? 

11. člen 
Najvišje stopnje ekonomske 

amortizacije (77. člen republiškega 
zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov) znašajo: 

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

— za stroje to i^aprave, ki jih 
uporabljajo zavezanci''"pri opravlja- 

Ijanju pridobitne dejavnosti — 10 % 
od njihove vrednosti; 

— za orodje in inventar, katere- 
ga trajanje je daljše kot 1 leto, ki 
ga uporablja zavrzanec pri oprav- 
ljanju pridobitne dejavnosti — 12% 
od njihove vrednosti. 

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

12. člen 
Posamezni zavezanci, ki samo- 

stojno in trajno opravljajo storitve- 
ne obrtne dejavnosti, plačujejo pri- 
spevek po dejanskem dohodku, ka- 
dar letni znesek osebnega dohodka 
znaša več kot 15,000 din. 

13, člen 
Stopnje prispevka od obrtnih de- 

javnosti v odstotku od vsakega po- 
sameznega kosmatega dohodka (v 
nadaljnjem besedilu — prispevek po 
odbitku) so: 

1. od dohodkov od prodaje 
srečk in vplačil pri športni 
napovedi in pri lotu, ki jih 
organizira Jugoslovanska 
loterija 10 % 

2. od tovorjenja lesa in dru- 
gega materiala z dr lovno 
živino, razen od dohrdka, 
ki ga imajo lastniki gozdov 
s spravilom lesa iz lastnega 
gozda 10 % 

3. od dohodkov zavarovalnih 
poverjenikov 15 % 

4. od provizij zastopnikov za 
varstvo malih avtorskih 
pravic 15 % 

5. od dohodkov, ki jih imajo 
posamezniki od prepisova- 
nja not za Zvezo skladate- 
ljev Jugoslavije' 15- % 

6. od provizij poslovnih agen- 
tov in poverjenikov1 uličnih 
prodajalcev od prodaje ča- 
sopisov, knjig, revij in po- 
dobno ter od zbiranja ogla- 
sov in naročil za takšne 
publikacije 15 % 

7. od dohodkov transportnih 
delavcev in od dohodkov 
drugih oseb, ki nakladajo, 
razkladajo in prenašajo ob 
pretežni uporabi telesne 
moči za gospodarske, druž- 
bene in druge organizacije, 
državne organe in zavode, 
če ne plačujejo prispevkov 
v pavšalnem znesku 15 % 

8. od dohodkov prevozništva 
kot postranske' kmetijske 
dejavnosti 20 % 

9. od dohodkov delavcev, ki 
delajo doma za državne 
organe, delovne in druge 
organizacije 20 % 

10. od dohodkov od izvrševa- 
nja domače obrti 10 % 

11. od dohodkov od potujočih 
zabavišč in od prirejanja 
prireditev 20 % 

12. od dohodkov, ki jih imajo 
občani od občasnega oprav- 

ljanja drugih storitev za 
državne organe, zavode, 
delovne,' družbene in druge 
organizacije, če se glede 
takšnih storitev po predpi- 
sih o delovnih razmerjih 
ne sklene delovno razmer- 
je, ali opravljajo pri njih 
delo po pogodbi o delu po 
predpisih o delovnih raz- 
merjih in če se od takšnih 
dohodkov ne plačuje pri- 
spevek od avtorskih pravic, 
intelektualnih storitev ali 
prispevek odmerjen po 
letni osnovi ali v pavšal- 
nem znesku 20 % 

4. Prispevek iz osebnega dohodka od 
opravljanja intelektualnih storitev 

14. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega 

dohodka od samostojnega opravlja- 
nja intelektualnih storitev (v nadalj- 
njem besedilu: prispevek od intelek- 
tualnih storitev), ki pripada občini, 
znaša 15 %. 

15. člen 
Prispevek od intelektualnih sto- 

ritev v odstotku od vsakega posa- 
meznega kosmatega dohodka (pri- 
spevek po odbitku) plačujejo obča- 
ni, ki občasno opravljajo storitve 
državnim organom ali delovnim in 
drugim organizacijam, če ti dohodki 
ne izvirajo iz delovnega razmerja, 
od avtorskih pravic ali od intelek- 
tualnih storitev zavezancev, ki pla- 
čujejo prispevek po letni osnovi ali 
v letnem pavšalnem znesku, po enot- 
ni proporcionalni stopnji 20 %. 

5. Prispevek iz osebnega dohodka od 
avtorskih pravic, patentov in tehnič- 

nih izboljšav 

,, ,16, člen 
Stopnja prispevka iz osebnega do- 

hodka od avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav, ki pripada 
občini, znaša 6 %. 

17. člen 
V primeru, da nastane dvom, ali 

gre za delo s področja uporabne 
umetnosti, ali pa le za obrtni izde- 
lek, odloči komisija, ki jo sestavljajo 
3 člani, od katerih imenujejo po enega 
člana svet za kulturo in prosveto, 
svet za gospodarstvo in svet za druž- 
beni načrt in finance. 

6. Prispevek od sredstev skupne 
porabe 

18. člen 
Občinski prispevek od sredstev 

skupne porabe se plačuje po stopnji 
8,2 %. 

Ne glede na določbo prejšnjega 
d3 stavka se plačuje prispevek od 
sredstev skupne porabe po višji 
stopnji, če znašajo uporabljena sred- 
stva skupne porabe v koledarskem 
letu več kot 500 din na delavca, in 
sicer po naslednjih stopnjah: 

Ce znaša znesek 
uporabljenih sredstev 

skupne porabe . znaša prispevek 
na delavca 

nad do 

500 din 600 din .. i ... . 41,00 din -f- 15 % od presežka 
nad 500 do 600 din 

600 din 800 din . ... i 2 , 56,00 din + 20 % od presežka 
nad 600 do 800 din 

800 din 1000 din . ^ Z ^ . 96,00 din + 30 % od presežka 
nad 800 do 1000 din 

1000 din 156,00 din -f- 50 % presežka nad 
1000 din 
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Prispevek od sredstev skupne po- 
ebe plačujejo delovne in druge or- 
Sanizacije ter državni organi s sede- 
tem v tukajšnji občini od sredstev 

ob pogojih, ki so določeni v te- 
meljnem in republiškeoi zakonu o 
►rispevku od sredstev skupne pora- 
be. Plačuje se takrat, ko so sredstva 
kupne porabe uporabljena. 

III. DAVKI 

1. Davek na dohodek od stavb 
19. člen 

Enoletni znesek stanarinske ozi- 
■oma najemninske vrednosti, če upo- 
rablja stavbo lastnik ali uživalec ali 
te stavba nezasedena, predstavlja 
'tanarina oziroma najemnina, ki bi 
'e dala doseči, če bi bila stavba v 
iružbeni lastnini 

20. člen 
Davek od stavb se plačuje od vsa- 

te stavbe, ne glede na to, ali stavbo 
•porablja lastnik, oziroma uživalec 
em, ali pa jo daje v najem. Davek 
•d stavb se ne plačuje od stavb, ki 
'e ne dajejo v najem in se nahajajo 
zven mestnega okoliša. 

Izven mestnega okoliša se naha- 
ajo naslednja naselja: Sp. Besnica, 
'g. Besnica. Brezje, Cešnjice. Dolgo 

brdo, Dolsko, Gaberje, Janče, Javor, 
Kamnica, Klopce, Laze, Mali Lipo- 
glav. Veliki Lipoglav, Osredki, Pan- 
ce. Petelinje, Podgrad, Podlipoglav, 
Podmolnik, Prežganje, Ravno brdo, 
Repče, Sadinja vas, Sela pri Pancah, 
Senožeti, St. Pavel, Malo Trebeljevo, 
Veliko Trebeljevo, Tuji grm, Vinje, 
Vnajnarje, Volavlje, Mali vrh, Vrh 
pri Dolskem, Zagorica, Zagradišče, 
Križevska vas. 

21. člen 
Za stroške upravljanja, vzdrževa- 

nja in amortizacijo se prizna 60 % 
od stanarine ali najemnine oz. sta- 
narinske ali najemninske vrednosti. 

22. člen 
Stopnja davka na dohodek od 

stavb znaša 35 % od stanarine ali 
najemnine oziroma od stanarinske 
ali najemninske vrednosti, zmanjša- 
ne za stroške upravljanja, vzdrževa- 
nja in amortizacije. 

2. Davek od premoženja 
in premoženjskih pravic 

23. člen- 
Stopnje davka na dohodek od 

premoženja in premoženjskih pravic 
so naslednje: 

Davčna osnova 
v dinarjih 

nad do 

2000 
4000 
6000 
8000 

10000 

2000 
4000 
6000 
8000 

10000 

, 400 
900 

1500 
2200 
3000 

Obračunani davek 

din nad din 

20 % 
+ 25 % od presežka 2000 
4- 30 % od presežka 4000 
+ 35 % od presežka 6000 
+ 40 "U od presežka 8000 
-f 50 % od presežka 10000 

đo 

4000 
6000 
8000 

10000 

24. člen 
Davek od prehroženja in premo- 

tenjskih pravic se ne plačuje od od- 
'ajanja opremljenih sob. 

'• Davek na kmetijske proizvajalne 
priprave 

25. člen 
Občani, ki imajo določene velike 

Mehanične priprave za kmetijsko in 
Gozdarsko proizvodnjo, plačujejo od 

predmetov davek. 
Letni znesek davka za posamezne 

Proizvajalne priprave znaša; 
1. za težke traktorje nad 35 KS, 

^d vsake KS 60 din 
2. za buldožerje, kombajne in ba- 

Ere od vsake KS 120 din 
3. za veliko mlatilnico s kapaci- 

nad 1500 kg na uro 500 din 
. 4. za strojne žage za lesno prede- 
jo 800 din. 

Davek na dohodek, dosežen z upo- 
rabo dopolnilnega dela drugih 
(davek na tujo delovno silo) 

26. člen 
Za zavezance, ki plačujejo prispe- 

^k od obrtnih dejavnosti na podlagi 
Pavšalnih osnov, ali v pavšalnem 
■^^sku, se določa za vsakega zapo- 
ienega delavca pavšalni letni zne- 
fk po posameznih dejavnostih in 

sicer: 
. dinarjev 
izdelovanje tekstilnih izdel- 
kov, predelovanje živil, 
knjigoveznice, osebne obrt- 

^ ne in druge storitve 250 
Predelovanje nekovin, pre- 
delovanje usnja, izdelovanje 

i gumijastih izdelkov, izdelo- 
i Vlanje in popravljanje raz- 
■ »ovnstnih izdelkov 350 

— predelovanje papirja, stavb- 
na obrt 500 

— predelovanje lesa 600 
— izdelovanje kemičnih izdel- 

kov 850 
— predelovanje kovin, elektro- 

stroka, avtoprevozništvo 1000 

27. člen 
Za zavezance, ki plačujejo prispe- 

vek od obrtnih dejavnosti po dejan- 
skem osebnem dohodku, se plačuje 
davek v odstotku od dohodka,' dose- 
ženega z uporabo dopolnilnega dela 
drugih. Ta dohodek, ki predstavlja 
osnovo za davek, se ugotavlja v na- 
slednjih odstotkih od izplačanih 
osebnih prejemkov po posameznih 
vrstah obrtnih dejavnosti in sicer: 
— predelovanje papirja, izde- 

lovanje tekstilnih izdelkov, 
predelovanje živil, obrtne 
osebne in druge storitve 10 % 

— predelovanje usnja, knjigo- 
vezništvo 15 % 

— predelovanje nekovin, izde- 
lovanje gumijastih izdelkov, 
izdelovanje in popravljanje 
raznovrstnih izdelkov, 
stavbna obrt 20 % 

— predelovanje lesa 25 % 
— gostinstvo 30 % 
— predelovanje kovin, elektro 

stroka, izdelovanje kemič- 
nih izdelkov, avtoprevozni- 
štvo in ostale obrtne stroke 35 % 

Od davčne osnove se plačuje 
davek na tujo delovno silo 
po stopnji 30 % 

28. člen 
Za zavezance, ki plačujejo prispe- 

vek od samostojnega opravljanja in- 
telektualnih 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. 

Od ugotovljene davčne osnove se 
plačuje davek na tujo delovno silo, 
kot je navedeno v 2. odstavku 27. 
člena tega odloka. 

Odvetniškega pripravnika se ne 
smatra za tujo delovno silo v smislu 
tega člena. 

5. Davek na dobitke od iger na srečo 

29. člen 
Davek na dobitke od iger na srečo 

se plačuje: 
— od dobitkov pri stavah in drugih 

igrah na srečo, 
— od dobitkov na srečke Jugoslo- 

vanske loterije, lota in pri dobit- 
kih od športnih napovedi po stop- 
nji 10 %. 

IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
PRI OBRAČUNAVANJU 

PRISPEVKOV IN DAVKOV 

30. člen 
Prispevka od kmetijstva so opro- 

ščeni lastniki zemljišč, katerih skup- 
ni letni katastrski dohodek ne prese- 
ga 500 dinarjev. 

Zavezance prispevka od kmetij- 
stva, katerim skupni letni katastrski 
dohodek od negozdnih površin ne pre- 
sega 2000 din in imajo stalno prebi- 
vališče v katastrskih občinah, našte- 
tih v III. skupini 4. člena tega od- 
loka, sa oprošča prisptevka od kme- 
tijstva. 

31. člen 
Aktivni udeleženci NOV, ki se 

ukvarjajo samo s kmetijsko dejav- 
nostjo. imajo pravico do posebne 
olajšave prispevka iz osebnega do- 
hodka od kmetijske dejavnosti tiste- 
ga dela, ki pripada občini, in sicer: 

— udeleženci narodnoosvobodilne 
vojne, ki so začeli aktivno delati 
pred 9. septembrom 1943 in španski 
borci ne plačujejo prispevka, če nji- 
hov letni katastrski dohodek ne pre- 
sega 3500 dinarjev, oziroma plaču- 
jejo le od razlike, ki presega 3500 
dinarjev. 

— udeleženci narodnoosvobodilne 
vojne po 9. septembru 1943 in ude- 
leženci iz leta 1944 ne plačujejo pri- 
spevka, če njihov letni katastrski do- 
hodek ne presega 2000 dinarjev, ozi- 
roma ga plačujejo le od razlike, ki 
presega 2000 dinarjev. 

Olajšava prispevka po tem členu 
se prizna tistim udeležencem NOV, 
ki jim je priznana posebna delovna 
doba v dvojnem trajanju. 

Vlogi je treba priložiti odločbo 
pristojnega organa, iz katere je raz- 
viden čas delovanja v narodnoosvo- 
bodilni vojni. 

V. KONČNE DOLOČBE 

32. člen 
Ta odlok stopi v veljavo po ob- 

javi v »Glasniku«, uradnem vestniku 
občine, uporablja pa se od 1. janu- 
arja 1968, razen določb 13. in 15. čle- 
na, ki se uporabljajo od 1. marca 
1968 dalje. 

Številka: 42-1/67-1 
Datum: 22. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubi jana-Mos/e-Pol je 
Polde Мабек L r. 

44 
Na podlagi 1., 2., 3., 4., 4. a in 5. 

člena zakona o komunalnih taksah 
(Uradni list SRS, št. 29/65 in 5/68) 
ter 167. člena statuta občine Ljublja- 
na-Moste-Polje, sta občinski zbor in 
zbor delovnih skupnosti Skupščine 
občine Ljubljana-Moete-Poljs na seji 
dne 22. februarja 1968 sprejela 

ODLOK 
o komunalnih taksah za območje 

občine Ljubljana-Moste-Polje, ki leži 
izven mestnega območja 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem odlokom se na območju 

občine Ljubljana-Moste-Polje, ki leži 
izven mastnega območja, uvajajo ko- 
munalne takse: 

1. za uporabo javnega pločnika 
pred poslovnimi prostori; 

2. za začasno prebivanje v turi- 
stičnih krajih (turistična taksa); 

3. na cestna motoma vozila v za- 
sebni lastnini. 

2. člen 
Komunalne takse ^se plačujejo po 

tarifi, ki je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Za uporabo javnega pločnika 

pred poslovnimi prostori je mišljeno 
izkoriščanje teh površin za poslovno 
dejavnost. 

4. člen 
Turistično takso plačujejo osebe, 

ki kot turisti ali potniki začasno pre- 
bivajo na območju občine. 

Plačevanja turistične > takse so 
oproščeni: 

1. otroci do dopolnjenega 15. leta 
starosti; 

2. vojaški vojni invalidi In de- 
lovni invalidi; 

3. vojaki in gojenci vojaških šol; 
4. člani Zveze slepih Jugoslavije 

in Zveze gluhih Jugoslavije; 
5. udeleženci šolskih ekskurzij: 
6. osebe na letnem dopustu pri 

svoji ožji družini; 
7. osebe, ki se zdravijo v stacio- 

narnih zdravstvenih zavodih; 
8. tuji državljani, ki so po med- 

narodnih sporazumih oproščeni dru- 
gih taks in dajatev; 

9. mladina, ki v skupinah prebiva 
v zanje organiziranih počitniških do- 
movih in kolonijah." 

5. člen 
Delovne in druge organizacije ter 

zasebniki, ki oddajajo sobe, so dolžni 
voditi evidenco o plačani turistični 
taksi z naslednjimi podatki: 

a) priimek in ime turista oziro- 
ma potnika in 

b) višina plačane takse. 

6. člen 
Komunalna taksa na cestna mo- 

toma vozila v zasebni lastnini se 
plačuje v času in na način, kot to 
določajo predpisi o višini pristojbin, 
ki se plačujejo za cestna motoma 
vozila. 

7. člen 
Komunalno takso na cestna mo- 

toma vozila ne plačajo tisti imetniki 
motornih vozil, ki so oproščeni pla- 
čevanja cestnine. 

Za finance pristojen upravni or- 
gan občine odobri oprostitev plačila 
komunalne takse na cestna motoma 
vozila na načdn in ob pogojih, kot je 
predpisano za oprostitev cestnine. 
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8. člen 
Taksa na cestna motoma vozila 

T zasebni lastnini je dohodek občine, 
kjer ima lastnik rl.otornega vozila 
svoje stalno bivališče, uporablja pa 
se prvenstveno za vzdrževanje in re- 
konstrukcijo cest. 

II. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

9. člen 
V letu 1968 bodo imetniki cestnih 

motornih vozil, registriranih dp dne- 
va, ko začne veljati ta odlok, za ka- 
tere je cestnina ali del cestnine za 
leto 1988 že plačana, morali plačati 
kornunalno takso za cestna vozila v 
15. dneh po prejemu odločbe o od- 
meri komunalne takse, ki jo izda za 
finance pristojen upravni organ ob- 
čine. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

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

* 
Številka: 423-32/38-1 

^Datum: 22. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Moste-Polje 
Polde Maček 1. r. 

TARIFA KOMUNALNIH TAKS 
L Takse za uporabo javnega ploč- 

nika pred poslovnim] prostori 

Tarif. št. 1 
Za uporabo javnega pločnika 

pred poslovnimi prostori za vsak 
uporabljeni kvadratni meter površi- 
ne mesečno 2 din 

B. Takse za začasno prebivanje v tu- 
rističnih krajih (turistična taksa) 

Tarif. št. 2 
Za začasno prebiv nje turistov in 

potnikov od nočnino 1 din 

C. Takse za cestna motorna vozila v 
zasebni lastnin: 

Tarif. St. 3 
1. za tovorna vozila: 

a) za tovorna vozila (tovornja- 
ki in lahhi lovornjaki) in 
specialna tovorna vozila, na- 
menjena za prevažanje do- 
ločenih tovorov, glede na 
nosilnost: 

do 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 

3 tone 
3 do 4 
4 do 5 
5 do 6 
6 do 7 
7 do 8 
R do 
9 do 

9 
10 

nad 10 ton 

400 din od tone 
tone 1.725 din 
ton 2.300 din 
ton 3.000 din 
ton 4.000 din 
ton 5.500 din 
ton 7.000 din 
ton 10.000 din 

10 000 din + 3.000 
din za vsako zače- 
to tono nosilnosti 

3. a) za tovorne priklopnike in 
specialne tovorne priklopni- 
ke, ki so namenjeni za pre- 
važanje določenih tovorov, 
glede na nosilnost, kot za 
tovorna vozila, nuveu»aa V 

1. točki te tarifne številke; 
b) za delovne priklopnike ra- 

zen priklopnikov, ki se šte- 
jejo za kmetijske proizva- 
jalne priprave, ne glede na 
nosilnost in težo: 60 din. 

4. za vlečna tovorna vozila, razen 
vozil, ki se štejejo za kmetijske pro- 
izvajalne priprave: 

a) za traktorje: 
do 25 KM 120 din 

b) za tovorne tricikle z nosil- 
nostjo do 400 kg kot za mo- 
torna kolega po 6. tč. te ta- 
rifne številke glede na de- 
lovno prostornino motorja, 
za tovorne tricikle z nosil- 
nostjo nad 400 kg pa še 
40 din več. 

2. za delovna vozila, razen vozil, 
ki se štejejo za kmetijske proizva- 
jalne priprave (130,člen zakona o 
o prispevkih in davkih občanov — 
Uradni list SRS, št. 7/67), ne glede 
■a nosilnost in težo: 120 din. 

nad 25 do 40 KM 170 din 
nad 40 do 63 KM 220 din 
nad 63 KM 270 din 

b) za vlečna vozila s polpri- 
klopnikom se plača taksa 
kot za tovorna vozila, nave- 
dena pod 1. točko. 

5. za osebne avtomobile in kom- 
binirana vozila (kombi), glede na 
delovno prostornino motorja in sicer: 

do 900 ccm 
nad 900 do 1350 ccm 
nad 1350 do 1800 ccm 
nad 1800 do 2500 ccm 
nad 2500 do 3100 ccm 
nad 3100 ccm 

6. za motoma kolesa: 
nad 125 do 250 ccm 
nad 250 do 500 ccm 
nad 500 do 1000 ccm 
nad 1000 ccm 

80 din 
120 din 
300 din 
600 din 

1.000 din 
1.500 din 

30 din 
40 din 

.1 
60 din 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

SlŠKA 
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Na podlagi 4. odstavka 5. člena 

temeljnega zakona o upravnih tak- 
sah (Ur. 1. SFRJ, št. 14/65, 11/66 in 
54/67) ter 232. člena statuta občine 
Ljubljana-Siška je Skupščina občine 
Ljubljana-Siška na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 22. februarja 1968. sprejela na- 
slednji 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o občinskih upravnih taksah 

1. člen 
2. člen odloka se spremeni tako, 

da se glasi: 
Za občinske upravne takse velja- 

jo določila temeljnega zakona o 
upravnih taksah in zakona o spre- 
membah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o upravnih taksah. 

2. člen 
3. člen odloka se dopolni tako, da 

se glasi: 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v »Glasniku«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968 
dalje. 

Številka: 1/1-423-1/68 
Datum: 22. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj 1. r. 

46 
Na podlagi 2. člena o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o skup- 
nih rezervah gospodarskih organiza- 
cij in uporabi njihovih sredstev (Ur. 
1. SFRJ, št. 54/67), 3. člena zakona 
o določitvi prispevka, ki ga plačuje- 
jo gospodarske organizacije v skup- 
ne rezerve gospodarskih organizacij 
v SR Sloveniji (Ur. list SRS, 5/68) 
in 232. člena občinskega statuta, je 
Skupščina občine Ljubljana-Siška na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 22. februarja 
1968, sprejela naslednji 

ODLOK 
o določitvi prispevka, ki ga plačuje- 
jo gospodarske organizacije v sklad 
skupnih rezerv gospodarskih organi- 

zacij občine Ljubljana-Siška 

1. člen 
V sklad skupnih rezerv gospodar- 

skih organizacij občine Ljubljana- 
Siška plačujejo gospodarske organi- 
zacije, ki imajo svoj sedež na ob- 
močju občine Ljubljana-Siška, pri- 
spevek v višini 2 % od doseženega 
dohodka, zmanjšanega za izplačane 
osebne dohodke, ki so vsebovani v 
tem dohodku, za prispevke, ki jih 
plačujejo iz dohodka in za znesek, 
ki ga morajo vložiti v obvezni re- 
zervni sklad. 

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

lok, preneha veljati odlok o določit- 
vi prispevka, ki se steka v skupne 
rezrve gospodarskih organizacij na 
območju občine Ljubljana-Siška 
(Glasnik, št. 63/62). 

3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v »Glasniku«, uporablja 
pa se od 1. januarja 1968. 

Številka: 1/1-420-3/68 
Datum: 22. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

Danilo Sbrizaj 1. r. 

47 
Na podlagi 11. in 1. odstavka 15. 

člena zakona o urbanističnem plani- 
ranju (Uradni list SRS št. 16/67), 260. 
in 324. člena statuta občine Ljub- 
ljana-Siška z dne 12. aprila 1964 ter 
8. člena odloka o svetih občinske 
skupščine (Glasnik št. 23/67), je Svet 
za urbanizem na svoji 4. redni seji, 
dne 7. februarja 1968, sprejel 

SKLEP 
o Javni razgrnitvi osnutka za spre- 
membo generalnega plana urbani- 
stičnega razvoja mesta Ljubljane za 

območje Koseze 

L 
Osnutek spremembe generalnega 

plana urbanističnega razvoja mesta 
Ljubljane za prekvalifikacijo neza- 
zidljivih površin na območju naselja 
Koseze (katastrsko občino Dravlje in 
Zg. Šiška) v zazidljive površine, se 
javno razgrne v uradnih prostorih 
skupščine občine Ljubljana-Siška in 
krajevne skupnosti Dravlje. 

2. 
Osnutek o spremembi bo javno 

razgrnjen od 21. februarja do 21. mar- 
ca 1968. V tem času lahko dajejo 
občani in delovne organizacije k 

razgrnjenemu osnutku svoje pred- 
loge in pripombe. 

Številka: 4/2-351-131/68 
Datum: 21. februarja 1968. 

Predsednik 
sveta za urbani zefl1 

skupščine občine 
Ljubljana-Siška: j 

Roman Dermaša l-r< 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

VlC-RUDNIK 

48 
Na podlagi 107. člena statuta 

čine Ljubljana-Vič-Rudnik 1. in ' J-iJUlUlJcUl-a-VAL-XVUUlUli X. Ш 
člena temeljnega zakona o komunal' 
nih taksah (Uradni list SFRJ, ^ 
52/64), 4. in 4. a člena zakona o W 
munalnih taksah (Uradni list SB^ 
št. 29/65 in 5/68) je Skupščina občil1' 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji občil1' 
skega zbora in zbora delovnih skup 
nosti, dne 22. februarja 1968, spr? 
jela 

ODLOK 

o komunalnih taksah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Na nemestnem območju občin' 

Ljubljana-Vič-Rudnik se plačuje]' 
komunalne takse po tarifah, ki s" 
predpisane s tem odlokom. 

2. člen 
Komunalna taksa se plačuje ^ 

začasnega prebivanja v turistični'' 
krajih (turistična taksa) in na cestn3 

motoma vozila v zasebni lastnini. 

II. TURISTIČNA TAKSA 

3. člen 
Turistično takso plačujejo osebe 

ki kot turisti ali potniki začasno pre 
bivajo na območju občine v gostil1' 
skih delovnih organizacijah, zaseb' 
nih gostinskih obratih in pri drugi'1 

zasebnikih, v dijaških in študentski'1 

domovih, internatih ter planinski" 
in turističnih domovih. 

Za začasno bivanje je treba štet' 
prebivanje do 30 dni. 

4 člen 
Za začasno prebivanje turistov $ 

potnikov se plača turistična taks® 
1 dinar od nočnine. 

5. člen 
Turistično takso pobiralo organ'' 

zacije in zasebniki iz 3. člena teg* 
odloka in jo odvajajo vsakega 5. * 
mesecu za pretekli mesec na ustre# 
ni račun občine. 

6. člen 
Organizacije in zasebniki iz ' 

člena tega odloka vodijo po.sebnf 
evidenco o plačani turistični tak^ 
ki obsega: 

1. priimek in ime, poklic in n# 
slov turista oziroma potnika, 

2. višino plačane turistične taks* 
3. označbo listine (naslov, datii'11 

številka), ki upravičuje osebo ^ 
oprostitve turistične takse. 
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7. člen 
Turistične takse ne plačujejo: 
1. otroci do dopolnjenega 15 leta 

rtarosti, 
2. vojaški in delovni invalidi, 
3. vojaki in gojenci vojaških šol, 
4. člani Zveze slepih Jugoslavije 

In Zveze gluhih Jugoslavije, 
5. otroci in mladina, ki v skupi- 

nah prebivajo v zanje organiziranih 
počitniških kolonijah in domovih, 

6. udeleženci ekskurzij, ki jih or- 
ganizirajo šole in visokošolski za- 
vodi, 

7. člani počitniške zveze Jugosla- 
vije, zveze izvidniških organizacij 
Jugoslavije, zveze za telesno kulturo 
Jugoslavije, planinske zveze Jugo- 
slavije in zveze združenja borcev 
NOV, ki prebivajo v domovih, kolo- 
nijah ali taborih, ki so last zveze ali 
njene organizacije, 

8. delavci na uradnem potovanju. 

8. člen 
Turistična taksa je dohodek; 
a) 70 % sklada za napredek tu- 

rizma mesta Ljubljane, 
b) 30 % občinskega sklada za raz- 

voj obrti, trgovine, gostinstva in tu- 
rizma. 

III. TAKSA NA CESTNA 
MOTORNA VOZILA 

9. člen 
Komunalna taksa na ceitna mo- 

toma vozila v zasebni lastnini se 
plačuje za 12 mesecev v naslednjih 
zneskih- 

1. za tovorna vozila: 
a) za tovorna vozila (tovornja- 

ki in lahki tovornjaki) in 
specialna tovorna vozita, 
namenjena za prevažanje 
določenih tovorov, glede na 
nosilnost: 

do 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nađ 
nad 

3 tone 
3 do 4 
4 do 
5 do 
G do 
7 do 
8 do 
9 do 10 

nad 10 ton 

400 din od tone 
tone 172o din 
ton 2300 din- 
ton 3000 din 
ton 4000 din 
ton 5I500 din 
ton 7000 din 
ton 10000 din 

10000 din -f 3000 
din za vsako zače- 
to tono nosilnosti 

b) za. tovorne tricikle z nosil- 
nostjo do 400 kg kot za mo- 
torna kolesa pod 6. točko 
tega člena glede na delovno 
prostornino motorja, za to- 
vorne tricikle z nosilnostjo 
nad 400 ke pa Se 40 din več; 

2. za delovna vozila razen vozil 
ki se štejejo za kmetijske proizva- 
jalne priprave (130. člen zakona o 
prisoevkih in davkih občanov — Ur, 
1. SRS, št. 7-59/67). ne glede na no- 
silnost in težo: 120 din; 

3. a) za tovorne priklopnike in 
specialne tovorne priklopni- 
ke, ki so namenjeni za pre- 
važanje določenih tovorov, 
glede na nosilnost, kot za 
tovorna vozila, navedena v 
1, točki tega člena; 

b) za delovne priklopnike, ra- 
zen priklopnikov, ki se šte- 
jejo za kmetijske proizva- 
jalne priprave, ne glede na 
nosilnost in težo: 60 din; 

4. za vlečna tovorna vozila, razen 
*ozil, ki se štejejo za kmetijske pro- 
izvajalne priprave: 

a) za traktorje: 
do 25 KM 120 din 
nad 25 do 40 KM 170 din 
nad 40 do 63 KM 220 din 
nad 63 KM 270 din 

b) za vlečna vozila s polpri- 
klopnikom se plača taksa 
kot za tovorna vozila, na- 
vedena pod 1. točko; 

5. za osebne avtomobile in kom- 
binirana vozila (kombi), glede na de- 
lavno prostornino motorja, in sicer: 
do 900 ccm 80 din 
nad 900 do 1350 ccm 120 din 
nad 1350 do 1800 ccm 300 din 
nad 1800 do 2500 ccm 600 din 
nad 2500 do 3100 ccm 1000 din 
nad 3100 ccm 1500 din 

6. za motoma kolesa: 
nad 125 do 250 ccm 30 din 
nad 250 do 500 ccm 40 din 
nad 500 do 1000 ccm 50 din 
nad 1000 ccm 60 din 

10, člen 
Komunalha taksa iz prejšnjega 

člena tega odloka se plačuje v čnsu 
in na način, kot to dpioćajp pređpjsi 
o vismi. pristojbin, ki se- plačujejo 
za cestna motgrpjL vozila. 

11, člen 
Komunalne trk-e na cestna mo- 

torna vozila ne plačajo tisti imetniki 
motornih vozil, l;i so' oproščeni pla- 
čevanja cestnine. 

Finančni org n občine dovoli 
oprostitev na nrčin in ob pogoj h, 
kot je predpisano za - oprostitev cest- 
nine. z odločbo. 

IV. PREHODNE TN KONČNE 
DOLOČBE 

12, člen 
Komunalna taksa za cestna mo- 

toma vozila se v letu 1838 "^.cuje 
po.določbah 10. člena tego rolete. 

Imetnik cestnega rrolorn^m vo- 
zila, regi^trirstie^a dOj c-n^Va. .ko, zač- 
ne veljati ta „odlok, za katero je cest- 
nina ali del .cestnine za IP^ že 
plačana, mora' jDlačati когрилпј.го 
tafcsb z^ cestno motomo voz'in v 15 
dneh po izdaii .odločbe, o odmeri,- ki 
jo izđa finančni or«an občine. 

13, člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

ta odlok, preneha veljati odlok o tu- 
ristični taksi, ki je cbiavljen v Glas- 
niku št, 53/65 z dne 30, oktobra 19-35, 

14, člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, uporablja pa 
se od 1, januarja 1958, 

Številka: 423-14/68 
Datum: 22, februarja 1988 

Predsednik 
skuDŠčine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Korbar 1, r. 

49 
Na podlagi 107, člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Vič-Rudnik ter 1, in 
5, člena temeljnega zakona o uprav- 
nih taksah (Ur, list SFRJ, št. 14/65) 
je Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 22, fe- 
bruarja 1968, sprejela 

ODLOK 
o upravnih taksah 

1. člen 
Skupščina občine LJubljane-Vič- 

Rudnik uvaja upravne takse za spise 
in dejanja v upravnih rtvareh prt 
občinskih organih. , , 

2, člen 
Za spise in dejanja iz pristojnosti 

organov občine se uporabljata nepo- 
sredno temeljni zakon o upravnih 
taksah in njegova taksna tarifa (Ur, 
list SFRJ, št, 14/65) in zakon o spre- 
membah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o upravnih taksah (Uradni 
list SFRJ, št, 11/66 in 54/67), 

3, člen 
Za prodajo taksnih vrednotnic 

pripada pooblaščenim prodajalnam 
provizija v višini 7 % od vrednosti 
prodanih taksnih vrednotnic, 

4, člen 
Ko začne veljati ta odlok, prene- 

ha veljati odlok o upravnih taksah 
(Glasnik, št, 23/65 z dne 27, aprila 
1965), 

5, člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku, 

Številka: 423-13/68 
Datum: 22, februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Korbar 1, r. 

50 
Na podlagi 107, člena statuta ob- 

čine Ljubljana-Vič-Rudnik ter 25,, 
26,, 27. in 20, člena zakona o izobra- 
žovalnih skupnostih in o financira- 
nju vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS, št, 16/67) 
je Skupščina občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik na soji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti, dne 22, fe- 

. bruarja If)-B, sprejela 

O D L O K 
o sprcifleinbi odloka" o srečblvih za 
nijr.Bch-anje vzgoje in izobraževanja 

1. člen 
V 3, členu odloka o sredstvih za 

fiT/anciranje vzgoje in izobraževanja 
(Glasnik, št, 24/67 z dne 16, junija 
1937) se stoinja 31,45 nadomesti s 
stopnjo 34,5 %, 

2, člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku; uporablja pa 
se od 1, januarja 19G8, 

Številka: 401-2/68 
Datum: 22, februarja 1968 

Predsednik 
sk-inščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
ing. Slavko Korbar 1, r. 

skupščine občine I.jubljana-Vič-Rud- 
nik (v nadaljnjem besedilu: upravni 
organi) uvaja petdnevni delovni čas 
v okviru 42-umega delovnega tedna. 

Določila tega odloka veljajo tudi 
za organizacije in druge organe ob- 
čine, ki imajo javen pomen. 

Delovni dnevi so: ponedeljek, to- 
rek, sreda, četrtek in petek. 

2, člen 
Delovni čas se v okviru petdnev- 

nega delovnega tedna začenja: 
— v času od 1. oktobra do 30. apri- 

la — ob 8. uri 30 minut; 
— v času od 1. maja do 30. sep- 

tembra — ob 7. uri 30 minut. 
Med delovnim časom je po štirih 

urah dela delovni odmor, ki tra;:a 
največ eno uro; pri tem se v delovni 
čas šteje samo pol ure delovnega od- 
mor^, 

3, 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 cV a 
službe. 

Za drugačno razporeditev delov- 
nega časa si morajo občinski organi 
in organizacije priskrbeti soglasje 
občinske skupščine oziroma mest- 
nega sveta, 

II, POSEBNE DOLOČBE 
ZA UPRAVNE ORGANE 

4, člen 
Delovni čas v upravnih organih 

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

četrtek — od 8. ure 30 minut do 
17. ure; 

— v petek — od 8, ure 30 minut 
do 16, ure 30 minut. 

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

četrtek — od 7, ure 30 minut do 
16, ure; 

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

5, 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 in 30 minut 
do 17, ure v času od 1, 10. do 30. 4. 
oziroma do 16. ure v času od 1. 5. do 
30, 9, 

6, člen 
Novi delovni čas velja za organe 

iz prvega odstavka 1, člena tega od- 
loka od 1, marca 1968 dalje. 

51 
Na podlagi 50, člena temeljnega 

zakona o delovnih razmerjih (Ur, L 
SFRJ št, 43/66), 2,, 3, in 6, člena za- 
kona o petdnevnem delovnem tednu 
v SR Sloveniji (Ur, list SRS št, 5/68) 
in 107. člena statuta občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik je Skupščina ob- 
čine Ljubljana-Vič-Rudnik na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 22, februarja 1968, 
sprejela 

ODLOK 
e petdnevnem delovnem tednu 

uprave skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

I. SPLOSNE DOLOČBE 
1. Člen 

S tem odlokom se v upravnih qr- 
ganih in zavodu za socialno del« 

III, PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

7, člen 
Mestni svet določi s posebnim od- 

lokom delovni čas organov, navede- 
nih v drugem odstavku prvega člena 
tega odloka, njihov obratovalni čas 
pa prilagodi delovnemu času držav- 
nih organov (50, člen temeljnega za- 
kona o delovnih razmerjih), 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«. 

Številka: 14-01/68 
Datum: 22. februarja 1968, 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik 
.rtleir tog. Slavko Korbar L 41 



32 GLASNIK 

5Z 
Na podlagi 107. člena statuta ob- 

Сше Ljubjana-Vič-Rudnik, 81. in 87. 
člena zakona o prispevkih in davkih 
občanov (Uradni list SRS št. 7/67, 
36/67 in 5/68) je Skupščina občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik na seji občin^ 
ekega zbora in zbora delovnih skup- 
nosti, dne 22. februarja 1968, sprejela 

ODLOČBO 
■ letnih kosmatih osebnih dohodkih 

delavcev 
I. 

f Odločba o ugotovitvi letnih ko- 
■natih osebnih dohodkov delavcev 

(Glasnik št. 7/67 z dne 7. marca 1967), 
ki je veljala za leto 1987, se uporab- 
lja tudi v letu 1968. 

II. 
Ta odločba velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa se od 
1. januarja 1968. 

Številka: 113-1/68 
Datum; 22. februarja 1968. 

Predsednik 
skupščine občine 

Ljubljana-Vič-Rudnik: 
ing. Slavko Korbar 1. r. 

MESTNI SVET 

Na podlagi 1., 2., 3., 4., 4. a) in 
L člena zakona o komunalnih taksah 
Ur. 1. SRS št. 29/65 in 5/68), tč. g) 
L člena zakona o mestih, ki so raz- 
leljena na občine (Ur. 1. SRS št. 11/64 
n 36/65) in 47. ter 50. člena statuta 
nesta Ljubljane (Glasnik št. 38/64) 
te Mestni svet na 9. redni seji, dne 
13. februarja 1968, sprejel 

ODLOK 
o komunalnih taksah 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem odlokom se na območju 

mesta Ljubljane uvajajo komunalne 
takse: 

1. za uporabo javnega pločnika 
pred poslovnimi prostori; 

2. za začasno prebivanje v turi- 
•tičnih krajih (turistična taksa); 

3. na cestna motorna vozila v za- , 
■ebni lastnini. 

2. člen 
Komunalne takse se plačujejo po 

tarifi, ki je sestavni del tega odloka. 

3. člen ' 
Za uporabo javnega pločnika pred 

poslovnimi prostori je mišljeno izko- 
riščanje teh površin za poslovno de- 
lavnost. 

4. člen 
Turistično takso plačujejo osebe, 

fcl kot turisti ali potniki začasno pre- 
bivajo na območju občine. 

Plačevanja turistične takse so 
oproščeni: 

1. otroci do dopolnjenega 15. leta 
■tarosti; 

2. vojaški vojni invalidi in de- 
lovni invalidi; 

3. vojaki in gojenci vojaških šol; 
4. člani Zveze slepih Jugoslavije 

ki Zveze gluhih Jugoslavije; 
5. udeleženci šolskih eliskurzij; 
6. osebe na letnem dopustu pri 

svoji ožji družini; 

7. osebe, ki se zdravijo v stacio- 
narnih zdravstvenih zavodih; 

8. tuji državljani, ki so po med- 
narodnih sporazumih oproščeni dra- 
gih taks in dajatev; 

9. mladina, ki v skupinah prebiva 
v zanje organiziranih počitniških 
domovih in kolonijah; 

10. člani Počitniške zveze in Zve- 
ze tabornikov. 

5. člen 
Delovne in druge organizacije ter 

zasebniki, ki oddajajo sobe, so dolžni 
voditi evidenco o plačani turistični 
taksi z naslednjimi podatki: 

a) priimek in ime turista oziroma 
potnika in 

b) višina plačane takse. 

6. člen 
Komunalna taksa na cestna mo- 

torna vozila v zasebni lastnini se 
plačuje v času in na način, kot to 
določajo predpisi o višini pristojbin, 
ki se plačujejo za cestna motoma 
vozila. 

7. člen 
Komunalno takso na cestna mo- 

toma vozila ne plačajo tisti imetniki 
motornih vozi), ki so oproščeni pla- 
čevanja cestnine. 

Za finance pristojen upravni or- 
gan občine odobri oprostitev plačila 
komunalne takse na cestna motorna 
vozila na način in ob pogojih, kot je 
predpisano za oprostitev cestnine. 

8. člen 
Taksa na cestna motorna vozila 

v zasebni lastnini je dohodek občine, 
kjer ima lastnik motornega vozila 
svoje stalno bivališče, uporablja pa 
se za vzdrževanje in rekonstrukcijo 
cest. 

11. PREHODNE IN KjPNCNE 
DOLOČBE 

9. člen 
V letu 1968 bodo imetniki cestnih 

motornih vozil, registriranih do dne- 
ra, ko začne veljati ta odlok, za ka- 
tere je cestnina ali del cestnine za 

leto 1968 že plačana, morali plačati 
komunalno takso za cestna motorna 
voj^la v 15 dneh po prejemu od- 
ločbe o odmeri komunalne takse, ki 
jo izda za finance pristojen upravni 
organ občine; 

10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

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

Številka: 010-011/68 
Datum: 23. februarja 1968. 

Predsednik mestnega sveta 
Ljubljana: 

Miha Košak, dipl. ing., I. r. 

TARIFA KOMUNALNIH TAKS 
Л. Takse za uporabo javnega ploč- 

nika pred poslovnimi prostori 

Tarif. št. 1 
Za uporabo javnega pločnika pred 

poslovnimi prostori za vsak uporab- 
ljeni kvadratni meter površine me- 
sečno 

1. na območju občine Ljubljana- 
Center 4 din 

2. na območju ostalih ljubljanskih 
občin 2 din 

B. Takse za začasno prebivanje 
v turističnih krajih (turistična taksa) 

Tarif. št. 2 
Za začasno prebivanje turistov in 

potnikov v mestu od nočnine 1 din 

C. Takse za cestna motorna vozila 
v zasebni lastnini 

Tarif. št. 3 
1. za tovorna vozila: 
a) za tovorna vozila (tovornjaki 

in lahki tovornjaki) in specialna to- 
vorna vozila, namenjena za prevaža- 
nje določenih tovorov, glede na no- 
silnost: 

din 
do 3 tone 400 od tone 
nad 3 do 4 tone 1.725 
nad 4 do 5 ton 2.300 
nad 5 do 6 ton 3.000 
nad 6 do 7 ton 4.000 
nad 7 do 8 ton 5.500 
nad 8 do 9 ton 7.000 - 
nad 9 do 10 ton 10.000 
nad 10 ton 10.000 + 3.000 

din za vsako 
začeto tono 
nosilnosti 

b) za tovorne tricikle z nosilnostjo 
do 400 kg kot za motoma kolesa po 
6, tč. te tarifne številke glede na de- 
lovno prostornino motorja, za tovor- 
ne tricikle z nosilnostjo nad 400 kg 
pa še 40 din več. 

2. za, delovna vozila, razen vozil, 
ki se štejejo za kmetijske proizvajal- 
ne priprave (130. člen zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov — Ur. 1. 
SRS št. 7/67), ne glede na nosilnost 
in težo: 120 din. 

3. a) za tovorne priklopnike in spe- 
cialne tovorne priklopnike, ki so na- 
menjeni za prevažanje določenih to- 
vorov, glede na nosilnost, kot za 
tovorna vozila, navedena v 1. točki 
te tarifne številke; 

b) za delovne priklopnike razen 
priklopnikov, ki se štejejo za kme- 
tijske proizvajalne priprave, ne gle- 
de na nosilnost in težo: 60 din. 

4. za vlečna tovorna vozila, razen 
vozil, ki se štejejo za kmetijske pro- 
izvajalne priprave: 

a) za traktorje 
do 25 KM 120 din 
nad 25, do 40 KM 170 din 
nad 40 do 63 KM 220 din 
nad 63 KM 270 din 

b) za vlečna vozila s polpriklop- 
kom se plača taksa kot za tovorna 
vozila, navedena pod 1. točko. 

5. za osebne avtomobile in kombi- 
nirana vozila (kombi), glede na de- 
lovno prostornino motorja, in sicer: 

do 900 ccm 80 din 
nad 900 do 1350 ccm 120 din 
nad 1350 do 1800 ccm 300 din 
nad 1800 do 2500 ccm 600 din 
nad 2500 do 3100 ccm 1.000 din 
nad 3100 ccm 1.500 din 
6. za motorna kolesa: 
nad 125 do 250 ccm 30 din 
nad 250 do 500 ccm 40 din 
nad 500 do 1000 ccm 50 din 
nad 1000 ccm 60 din 

VSEBINA 
35 Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o obračunavanju in plačevanju 
obresti od poslovnega sklada komunal- 
nih in gostinskih gospodarskih organi- 
zacij ter gospodarskih organizacij sto- 
ritvene obrti občine Hrastnik 

36 Odlok o stopnjah prispevkov in dav- 
kov občine Ljubljana-Bežigrad 

37 Odlok o občinskih upravnih taksah 
občine Ljubljana-Bežigrad 

38 Odlok o določitvi stalnih sredstev za 
financiranje vzgoje in izobraževanja 
občine Ljubljana-Bežigrad 

39 Odlok o ukinitvi sklada »Skočnina« 
za osemenjevanje krav in telic občine 
Ljubljana-Bežigrad 

40 Odločba o podaljšanju veljavnosti od- 
ločbe o ugotovitvi letnih kosmatih do- 
hodkov delavcev za leto 1967 občine 
Ljubljana-Bežigrad 

41 Odločba o podaljšanju feljavnostl od- 
ločbe o ugotovitvi povprečnih in naj- 
večjih letnih kcsmatih osebnih dohod- 
kov, ki so podlaga za določitev pri- 
spevnih osnov za zavezance prispevkov 
od obrtnih in drugih gospodarskih de- 
javnosti ter intelektualnih storitev v 
letu 1967 občine Ljubljana-Center 

42 Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o 
nagrajevanju voljenih oseb skupščine 
občine Ljubljana-Center 

43 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloga o stopnjah prispevkov in daV- 
kov občine Ljubljana-Moste-Polje 

44 Odlok o komunalnih taksah za o^.nofi- 
je občine Ljubljana-Moste-Polje, Id 
leži izven mestnega območja 

45 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
, odloka o občinskih upravnih taksah 

občine Ljubljana-Siška 
46 Odlok o določitvi prispevka, ki ga pla- 

čujejo gospodarske organizacije v sklad 
skupnih rezerv gospodarskih organi- 
zacij občine Ljubljana-Siška 

47 Sklep o javni razgrnitvi osnutka za 
spremembo generalnega plana urbani- 
stičnega razvoja mesta Ljubljane na 
območju Koseze — občine Ljubljana- 
Siška 

48 Odlok o komunalnih taksah občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik 

49 Odlok o upravnih taksah občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik 

50 Odlok o spremembi odloka o sredstvih 
za financiranje vzgoje in izobraževa- 
nja občine Ljubljana-Vič-Rudnik 

51 Odlok o petdnevnem delovnem tednu 
uprave skupščine občine Ljubljana- 
Vič-Rudnik 

52 Odločba o letnih kosmatih osebnih 
dohodkih delavcev občine Ljubljana- 
Vič-Rudnik 

9 Odlok o komunalnih taksah Mestnega 
sveta 


