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OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

GROSUPLJE 

C1 
Na podlagi 26.. 27.. 28. in 29. čle- 11 a zakona o izobraževalnih skut>no- 

in o financiraniu vzgoie in izo- 
"raževania v SR Sloveniji (Uradni 
"st SRS. št. 16/67 in 5/68) in 92. čle- 
113 statuta občine Grosuplje, je 
Skupščina občine Grosuplje na seji 
^črnskega zbora in zbora dalovnih 
skup.nosti, dne 28. februarja 1963, 
Prejela 

ODLOK 
0 določitvi sredstev za izobraževanje 

1. člen 
S tem odlokom se uvajalo stalni 

in obvezni viri sredstev za ftoanci- 
ranje izobraževanja v občini Gro- 
SUDl1e_ 

2. člen 
Viri sredstev so: 
1. prispevek iz osebnega dohodka 

^ delovnega razmerja; 
2. del občinskega prispevka iz 

?ssbnega dohodka od kmetijske de- 
tovnosti. od samostojnega opravi ia- 

obrtnih in drugiih gospodai'siicih 
^ejavnosti. od samostojnega opirav- 
'-lanja intelektualnih storitev ter od 
®ytorskih pravic, patentov in teh- 
tnih izboljšav; 

3. del občinskega davka od pro- 
meta blaga na drobno. 

3. člen 
Stopnja prispevka iz osebnega 

•tohodka iz delovnega razmerja za 
^obraževanje znaša 2 "/o od z zako- 0irn določenih osnov. 

4. člen 
Del občinskega prispevka iz 

robnega dohodka od kmetijske de- 
Vnesti, od samostojnega opravlja- 

nja obrtnih in drugih gospodarskih 
^.lavnosti, od samostojnega »prav- 
šnja intelektualnih storitev ter od 
vtorskih pravic, patentov in tehnič- 

en izboljšav za izobraževanje znaša 
u ''o občinskega prispevka iz oseb- 
ja dohodka od kmetijske dejav- 

od samostojnega opravljanja 
.fTtnih in drugih gospodarskih de- 
dnosti, od samostojnega opravlja- 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Številka: 402-10/68 
Datum: 23. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 

nia 
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Na podlasi 4 a člena zakona o ko- 

munalnih taksah (Uradni list SRS, 
št. 29/65 in 5/68) in 92, člena statuta 
občine Grosuplje (Glasnik št. 39/64) 
je Skupščina občine Grosuplje na 
.skupni seii občinskega zbora in zbo- 
ra delovnih skupnosti, dne 28. fe- 
bruarja 1968. sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odlo- 

ka o komunalni taksi 

1. člen 
Naslov odloka o komunalni taksi 

(Glasnik št. 59/65) se spremeni :in se 
glasi: Odlok o komunalnih taksah. 

2. člen 
1. člen odloka se npramem in se 

glasi: S tem od'okom se uvajata 
komunalna tak?a za začasno bivanie 
v turističnih krajih in komunalna 
taksa na cestna motorna vozila v 
zasebni lasti. 

3. člen 
Za 7. členom se doda nov 7 a 

člen. k| se glasi; Komunalna taksa 
na cestna motoma vozila v zasebni 
lasti znaša za dvanajst mesecev; 

1. za tovarna vozila: 
a) za tovorna vozila (tovornjaki 

in lahki tovornjaki) in specialna to- 
vorna vozila, namenjena za preva- 
žanje določenih tovorov, glede na 
nosilnost: 

do 6 ton 
nad 6 ton 

din 350 od tone 
din 500 od tone 

intelektualnih storitev ter od 
k n^kib pravic, patentov in tehnič- 

či ^bbljšav, ki 'je predpisan z ob- 
odlokom o prispevkih in 

^Vklh občanov. 

5. Sen 

ta iv0' občinskega davka od prome- a blaga na drobno za izobraževanje 
^nasa 50 0/o občinskega davka od 

113 drobno, ki je . edpigan z odlokom o občinskem 
žametnem davku. 

b) za tovorne tricikle z nosil- 
nostjo do 400 kg kot za motorna ko- 
lesa pod 6. točko glede na delovno 
prostornino motorja, za tovorne tri- 
cikle z nosilnostjo nad 400 kg pa še 
200 din več; 

2. za delovna vozida, razen vozil, 
ki se štejejo za kmetijske proizva- 
jalne priprave, ne glede na nosilnost 
in težo 60 din; 

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

b) za delovne priklopnike razen 
priklopnikov, ki se štejejo za kme- 
tijske proizvajalne priprave, ne sle- 
de na nosilnost in težo CO din; 

4. za vlečna tovorna vj-dla, razen 
vozil, ki se štejejo za kmeti jske pro- 
izvajalne priprave; 

a) za traktorje 
do 25 KM 60 din 

nad 25 KM do 40 KM 85 din 
nad 40 KM do 63 KM 110 din 
nad 63 KM 135 din 
b) za vlečna vozila s priklopni- 

kom se plača taksa kot za tovorna 
vozila, navedena pod 1. točko; 

5. za osebne avtomobile in kam- 
binirana vozila (kombi), glede na de- 
lovno prostornino motorja in sicer; 

do 900 ccm 40 din 
nad 900 ccm do 1350 ccm 60 din 
nad 1350 ccm do 1800 ccm 150 din 
nad 1800 com do 2500 ccm 300 din 
nad 2500 ccm ^Jo 3100 ccm 500 din 
nad 3100 ccm 750 din 

6. za motoma kolesa: 
nad 125 ccm do 250 ccm 15 din 
nad 250 ccm do . 500 ccm 20 din 
nad 500 ccm do 1000 ccm 25 din 
nad 1000 ccm 30 din 

Komunalne takse na osebna mo- 
toma vozila in motoma kolesa so 
oproščeni lastniki teh vozil, ki so 
oproščeni pristojbine za cestna mo- 

. torna vozila po 2. odstavku 2, točke 
61. c člena zakona o javnih cesifcah 
(Uradni list SFRJ, št. 27/65 in 7/67). 

Taksa, ki je predpisana v tem 
členu, se odstopi v višini 50 "/o cest- 
nemu skladu, v višini ostalih 500/o 
pa krajevnim skupnostim namensko 
za vzdrževanje občinskih poti, 

4. člen 
Takse na cestna motoma vozila 

za leto 1968 morajo zavezanci za vo- 
zila, ki so že registrirana, plačati 
najkasneje do 30. aprila 1968 po po- 
ložnicah, katere bo finančni organ 
poslal vsakemu zavezancu, za vozi- 
la, ki bodo naknadno registrirana, 
pa ob registraciji. 

5, člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

cd dneva objave v Glasniku, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968, 

Štev.; 423-2/68 
Datum: 28. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin, 1. r. 
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Na podlagi 12, člena temeljnega 

zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov (Uradni list SFRJ, št, 32/64, 
52/66, 15/67, 31/67 in 54/67), 9., 14., 
20., 43., 49., 50., 74., 110. in 130. člena 
zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov (Uradni list SRS, št, 7/67, 
36/67 in 5/68), 4. člena temeljnega 
zakona o davku na dobitke od iger 
na srečo (Uradni Ust SFRJ, št. 52/64) 
in 69 ter 92. člena statuta občine 
Grosuplje (Glasnik št. 39/64), je 

Skupščina občine Grosuplje na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 28. februarja 1968, 
sprejela 

ODLOK 
o stopnjah prispevkov in davkov 

občanov 

I. SPLOŠNE določbe 

1. člen 
S tem odlokom se določa obvoa- 

nost plačevanja naslednjih prispev- 
kov in davkov, ki so dohodki občine: 

A) Prispevki; 
1. prispevek iz osebnega dohodka 

od 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 dohodka 
od avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izboljšav. 

B) Davki: 
1. davek na dohodek od stavb 
2. davek na dohodek od premože- 

nja in premoženjskih pravic 
3. davek na kmetijske proizvajal- 

ne priprave in samorodno trto 
4. davek na dohodek, dosežen s 

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

srečo. 
2. člen 

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

II. PRISPEVKI 
1. Prispevek iz osebnega dohodka od 

delovnega razmerja 

3. člen 
Stopnja prispevka iz- osebnega 

dohodka od delovnega razmerja zna- 
ša 2,74%. 

4. člen 
Zavezancem, ki na podlagi zakona 

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

din 
a) za gospodinjske pomočnice 

zaposlene v zasebnih gospo- 
dinjstvih 20® 

b) za osebe, zaposlene pri kra- 
jevnih skupnostih 250 

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

d) za ribiče in lovce, zaposlene 
v ribiških in lovskih podjet- 
jih, zavodih, zadrugah ter 
organizacijah 30t 



42 glasni* 

2. Prispevek iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti 

5. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

kmetijske dejavnosti se plačuje od 
katastrskega dohodka zemljišč, 
zmanjšanega za katastrski dohodek 
gozdov. 

6. člen 
Območje občine se razdeli na tri 

skupine katastrskih občin tako, da 
se ' katastrske občine razvrstijo v 
ustrezno skupino in sicer: 

A) Prva skupina zajema katastr- 
ske občine: 

Bukovica, Dedni doi. Draga, Go- 
renja vas, Grosuplje, Podgora, Rado- 
hova vas, Strapska vas, Šentvid, 
Šmarje, Videm, Višnja gora in Hudo; 

B) Druga skupina zajema katastr- 
ske občine: 

.Cesta, Kompolje, Male Dole, Sela, 
Vel. Pece, Krka, Mali vrh, Mul java, 
Slivnica, Stara vas. Stična, Temeni- 
ca, Zagorica, Zagradec, Žalna, Pod- 
boršt, Ponova vas, Zdenska vas, Dob 
in Metnaj; 

C) Tretja skupina zajema katastr- 
ske občine.: 

Podbukovje, Polica, Sušica, Rač- 
na, Ambrus, Blečji vrh, Leskovec, 
Luče, Valična vas. Vel. Lipljene, Vel. 
Globoko, Vino, Višnje, Vrhe, Ceš- 
njice, Dobrava, Ilova gora in Kriška 
vas. 

7. člen 
Stopnje prispevkov so progresiv- 

ne in različne za posamezne skupine 
katastrskih občin ter znašajo: 

do 5.000 
nad 5.000 

1. skupina II. skupina III. skupina 
23 % 19 % 7 % 
26 »/o 22 % 9 % 

8. člen 
Stopnja prispevka od kmetijstva, 

ki odpade na osebni dohodek iz goz- 
dov, znaša 18 %. 

9. člen 
Prispevka od kmetijstva so opro- 

ščeni lastniki zemljišč, katerih skup- 
ni letni katastrski dohodek ne pre- 
sega din 200. 

Prispevka od kmetijstva so opro- 
ščeni tudi zavezanci, iz naslednjih 
višinskih krajev, ki jim je kmetij- 
stvo glavni vir dohodkov, če njihov 
skupni letni katastrski dohodek od 
negozdnih površin ne presega din 
2.000: 

Vel. Ilova gora. Gaber je v k. p. 
Ilova gora; Cerovo v k. o. Ponova 
vas; Rožnik, Staro apno. Male Lip- 
ljene, Vel. Lipljene, Železnica in 
Medvedica v k.o. Vel Lipljene; Ro- 
gatec, Udje, Vino in Vrbičje v k. o. 
Vino; Mali Konec, Kožljevec, Tro- 
ščine in Blečji vrh v k. o. Blečji 
vrh; Vel. in Mali Kal v k. o. Ceš- 
njice; Trnovica v k. o. Dob; Kamno 
brdo in Sela pri Višnji gori v k. o. 
Dobrava; Kriška vas. Nova vas, Za- 
vrtače in Pristava v k. o. Kriška vas; 
Ravni dol v k. o. Krka; Zg. Brezovo 
in Vrh v k. o. Leskovec; Obolnp, Po- 
ljane, Goričica. Debeče. Osredek in 
Planina v k. o. Metnaj; Laze in Ma- 
le Lese v k. o. Podbukovje; Male in 
Vel. Vrhe ter Mevce v k. o. Vrhe; 
Ponikve in Vodice v k. o. Cesta; Ko- 
čevje in Mala Ilova gora v k. o. 
Zdenska vas; Ambrus, Kal in Kamni 
vrh v k. o. Ambrus;. Mali Korinj, 
Vel.. Korinj, Kuželievec, Grintovec 
ter Malo in Vel. Globoko v k. o. Vel. 
Globoko: Bakrc. Brezovi dol, Primča 
vas in Višnje v k. o. Višnje: Dečja 
vas v k. o. Zagradec: Male in Vel. 
Reberce ter Valična vas in Tolča- 
ne v k.. o. Valična vas; Kitni vrh, 
Sršica in Trebež v k. o. Sušica: za- 
selki Feleč vrh. Cerovec, Bre^ovec, 
Hruševoc in Gornji vrh v k. o. Bu- 
kovica; Male Pece v k. o. Vel. Pece 
ter Sp. Slivnica v k. o. Slivnica. 

ID. člen 
Začasno so oproščeni prispevka od 

kmetijstva dohodki zemljišč: 
a) ki so bila za kmetijstvo ne- 

uporabna, pa so z investicijami za- 
vezanca postala uporabna — za dobo 
10 let; 

b) na katerih se zasadijo, novi vi- 
nogradi, če znaša zasajena površina 
najmanj 0,10 ha — za dobo 10 let; 

c) na katerih se zasadijo novi sa- 
dovnjaki in sicer z drevesi; jablane, 
hruške, slive, češnje, višnje in drugo 

vzporedno ali občasno in ne uporab- 
ljajo dopolnilnega dela drugih ter 
osebam, ki se ukvarjajo z obrtnimi 
storitvami za neposrednega naročni- 
ka kot postranskim poklicem in ose- 
bam, ki opravljajo storitve pretežno 
s svojo fizično silo. 

Upravni organ občinske skupšči- 
ne, ki je pristojen za finance, določi 
letni znesek prispevka uNgkviru zne- 
ska iz 3. odstavka tega člena, pri tem 
pa mora upoštevati naslednja merila: 

a) delovni čas 
b) pridobitno sposobnost 
c) opremljenost 
Prispevek iz osebnega dohodka iz 

tega člena ne sme presegati din 3000 
letno. 

16. člen 
Stopnje prispevka, ki se odmer- 

jajo po dejanskem osebnem dohod- 
ku, so progresivne in znašajo: 

od 15.000 
od 20.000 
od 30.000 
od 40.000 

plemenito sadje, če znaša ta površi- 
na najmanj 0,15 ha — za dobo 6 let; 

d) na katerih se zasadijo orehi, 
če znaša površina najmanj 0,15 ha — 
za dobo 15 let; 

Za vinograde z žlahtno trto in sa- 
dovnjake, ki se za več kot 30 % ob- 
novijo z novimi sadikami, se prizna 
začasna oprostitev sorazmerno od- 
stotku novih sadik. 

11. člen 
Poleg ostalih olajšav se priznajo 

kmetom borcem NOV — še naslednje 
olajšave prispevkov iz osebnega do- 
hodka od kmetijstva in sicer: 

— kmetom borcem, ki so nosilci 
spomenice, španskim borcem in bor- 
cem, ki so aktivno sodelovali v NOV 
od leta 1941 do 15. maja 1945 v vi- 
šini 100 %; 

— kmetom borcem, ki jim je pri- 
znano aktivno sodelovanje pred 9. 9. 
1943 do 15. maja 1945 v višini 80%; 

— kmetom borcem, ki jim je pri- 
znano aktivno sodelovanje pred 1. 1. 
1945 do 15. maja 1945 v višini 60%; 

— kmetom borcem, ki jim je pri- 
znano aktivno sodelovanje po 1. 1. 
1945 v višini 30 %. 

12. člen 
Prispevka od kmetijstva, ki od- 

pade na osebni dohodek iz gozdov, 
so oproščeni zavezanci, ki darujejo 
les za javne namene. 

3. Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti 

13. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka cd 

samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti se 
odmerja: 
— po pavšalni letni osnovi 
— v pavšalnem letnem znesku 
— po dejansko doseženem dohodku 
— v odstotku od vsakega posamez- 

nega kosmatega dohodka 

14. člen 
Stopnja prispevka, ki se odmerja 

od pavšalnih letnih osnov, znaša 
7,9 %. 

15. člen 
Prispevek od obrtne dejavnosti v 

letnem pavšalnem znesku vnaprej se 
določi zavezancem, ki opravljajo 
obrtne in druge gospodarske dejav- 
nosti v manjšem obsegu, priložnost- 
no ali brez stalnega poslovnega me- 
sta, zlasti vaškim obrtnikom, ki se 
pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, 
obrtno dejavnost pa opravljajo le 

do 15.000 
do 20.000 
do 30.000 
do 40.000 
do 50.000 

nad 50.000 

17. člen 

8. od dohodkov prevozništva 
kot postranske kmetijske 
dejavnosti 

9. od dohodkov delavcev, M 
delajo doma za državne or- 
gane in druge organizacije 

10. od dohodkov potujočih za- 
bavišč in prireditev 

11. od dohodkov domeče obrti 
12. od dohodkov od izdelova- 

nja čipk 
13. od dohodkov izdelovanja 

lesne embalaže 

20 T 

20 

20 1' 
10 'h'. 

5$ 

12 1° 

10 % 
15 % 
20 % 
25 % 
30 % 
35 % 

Posamezni zavezanci, ki samo- 
stojno in trajno opravljajo storitvene 
obrtne dejavnosti, plačujejo prispe- 
vek iz osebnega dohodka po dejan- 
sko doseženem osebnem dohodku, če 
presežejo prispevno osnovo 15.000 di- 
narjev. 

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 
zavezancem iz prejšnjih dveh od- 
stavkov se odmeri po stopnjah iz 16. 
člena. 
')> .Л СЈ ). . ' i_ Г:' ;-i V ' j ■ 

18. člen 
Najvišje stopnje ekonomske 

amortizacije znašajo: 
— za stavbe 3 % 
— za stroje in naprave 12 % 
— za orodje in inventar 15 % 

19. člen 
Stopnje prispevka od obrtnih de- 

javnosti od vsakega posameznega 
dohodka (prispevek po odbitku) zna- 
šajo: 

1. od dohodkov od prodaje 
srečk in vplačil pri športni 
napovedi in lotu, ki jih or- 
ganizira jugoslovanska lo- 
terija 10 % 

2. od tovor jen j a lesa in dru- 
gega materiala z delovno 
živino - 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 poverjenikov ter 
uličnih prodajalcev od pro- 
daje časopisov, knjig, revij 
in pd. ter od zbiranja ogla- 
sov in naročil za take pu- 
blikacije 15 % 

7. od dohodkov transportnih 
delavcev in od dohodkov 
drugih oseb, ki nakladajo, 
razkladajo in prenašajo ob 
pretežni uporabi lastne te- 
lesne moči za gospodarske, 
družbene in druge organi- 
zacije, državne organe in 
zavode, če ne plačujejo pri- 
spevka v pavšalnem zne- 
sku 15 % 

20. člen 
Zavezancem prispevka iz obrtne 

dejavnosti, ki so na novo pričeli z 

opravljanjem obrtne dejavnosti j® 
so investirali izgradnjo poslovni" 
prostorov, se prizna olajšava za pi'v0 

leto poslovanja v višini 10 % od i0' 
vestiranega zneska. Ta olajšava P3 

ne sme presegati 50 % odmerjenef?3 

prispevka. 

4. Prispevek iz osebnega dohodka oi 
samostojnega opravljanja intlektual' 

nih storitev 

21. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

samostojnega opravljanja intelekW' 
alnih storitev se plačuje po stopnJ1 

15 %. 
22. člen 

Letni kosmati osebni dohodek, ^ 
je osnova za odmero prispevka ^ 
osebnega dohodka od samostojnega 
opravljanja intelektualnih storit^ 
znaša 25.000 dinarjev. 

23. člen 
Prispevek od intelektualnih ste 

ritev v odstotku od vsakega p osa' 
meznega kosmatega dohodka (РГГ 
spevek po odbitku) plačujejo občan1' 
ki opravljajo državnim organom ter 

delovnim in drugim organizacija^; 
priložnostne storitve, če ti dohodi 
ne izvirajo iz delovnega razmerij: 
od avtorskih pravic ali od opravlja' 
nja intelektualnih storitev zavezal1' 
cev, ki plačujejo prispevek od leti^ 
osnove ali v pavšalnem letnem zn®' 
sku, po enotni stopnji, ki znaša 15 v«' 

5. Prispevek iz osebnega dohodka 
avtorskih pravic, patentov in tehnik 

nih izboljšav 

24. člen 
Stopnja prispevka iz osebne^ 

dohodka od avtorskih pravic, pate^' 
tov in tehničnih izboljšav znaša 6 

25. člen 
V primeru, da nastane dvom, 

gre za delo s področja uporabi 
umetnosti ali pa le za obrtni izdele« 
odloči o tem komisija, ki jo sesta^' 
Ijajo trije člani in v katero imenuj^; 
jo po enega člana: svet pristojen 
kulturo, svet pristojen za obrt in sve | 
za finance. 

m. DAVKI 
1. Davek na dohodek od stavb 

26. člen 
Davek na dohodek od stavb se 

plačuje, razen od stavb in poslovn^ 
prostorov, ki jih dajejo občani v n3 

jem. 
27. člen 

Stroški upravljanja, vzdrževanj 
in letne amortizacije stavb znašaj 
60 % od stanarin ali najemnin ozir0/ 
ma od najemninske ali stanarin5 

vrednosti. 
28. člen 

Stopnja davka na dohodek 
stavb znaša 35 %. 

1!« 

0^ 
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2. Davek na dohodek od premoženja 
in premoženjskih pravic 

29. člen 
Davek na dohodek od premože- 

nja in premoženjsldh pravic se pla- 
čuje: 

do osnove 15.000 po stopnji 20 % 
od 15.000 do 20.000 po stopnji 25 "/o 

nad 20.000 po stopnji 30 % 
30. člen 

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

31. člen 
Dohodki od oddajanja sob v tu- 

ristične namene so oproščeni davka 
iz 29. člena tega odloka. 

3. Davek na kmetijske proizvajalne 
priprave in samorodno trto 

32. člen 
Občani, ki imajo večje mehanič- 

ne priprave za kmetijsko in gozdar- 
sko proizvodnjo ter samorodno trto, 
plačujejo od teh predmetov davek. 

Letni znesek davka za posamezne 
proizvajalne priprave znaša: 
t. za traktorje nad 35 KM 

od vsake KM 20 din 
2. za buldožerje od vsake 

KM 30 din 
3. za kombanje od vsake 

KM 50 din 
4. za bagre od vsake KM 50 din 
5. za mlatilnice s kapacite- 

to nad 1500 kg/h 200 din 
6. za strojne žage za lesno 

predelavo 200 din 
7. za samorodno trto od ko- 

mada 0.10 din 
33. člen 

Ce opravljajo občani s priprava- 
mi iz prejšnjega člena storitve dru- 
gim, plačajo poleg davka še prispe- 
vek od obrtne dejavnosti. 

4. Davek na dohodek, dosežen z upo- 
rabo dopolnilnega dela drugih 

34. člen 
Dohodek, ki predstavlja osnovo 

za davek na dohodek dosežen z upo- 
rabo dopolnilnega dela drugih, se do- 
loči v višini 25 % takim osebam iz- 
plačanega osebnega dohodka. 

Stopnja prispevka znaša 25 %. 
35. člen 

Zavezanci prispevka, ki plačujejo 
Prispevek od obrtnih dejavnosti na 
Podlagi pavšalnih osnov, plačujejo 
davek na dohodek, dosežen z upora- 
bo dopolnilnega dela drugih, v let- 
nem pavšalnem znesku, ki znaša za 
Vsakega zaposlenega delavca din 300. 

5. Davek na dobitke od iger na srečo 
36. člen 

Davek na dobitke od iger na sre- 
fo se plačuje po stopnji 10 %. 

IV. KONČNE DOLOČBE 
37.člen 

Z dnem, ko prične veljati ta od- 
lok, preneha veljati odlok o stopnjah 
Prispevkov in davkov občanov (Glas- 
ek, št. 7/67 in 8/67). 

38. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan 

P0 objavi v Glasniku, uporablja pa 
86 od 1. januarja 1908 dalje. 

Številka: 422-5/68 
Datum: 28. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Grosuplje 

Ivan Ahlin 1. r. 

OBČINA 

HRASTNIK 

64 
Na podlagi 9. in 14. člena zakona 

o prispevkih in davkih občanov (Ur. 
list SRS, št. 7/67, 36/67 in 5/68), 4. 
člena temeljnega zakona o davku na 
dohodke od iger na srečo (Ur. list 
SFRJ, št. 52/64) in 200. člena statuta 
občine Hrastnik, je Skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 28. 
februarja 1968, sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov ob- 

čine Hrastnik 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Prispevki in davki v občini 

Hrastnik se določajo in predpisujejo 
po določbah temeljnega zakona o 
prispevkih in davkih občanov, po do- 
ločbah republiškega zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, po do- 
ločbah tega odloka in po predpisih, 
izdanih na njihovi podlagi. 

2. člen 
S prispevki in davki se krijejo 

materialne potrebe družbeno-politič- 
ne skupnosti, za katere je vsak ob- 
čan dolžan prispevati po svoji go- 
spodarski moči. 

3. člen 
Krajevni samoprispevek se lahko 

uvede po posebnem postopku. 
4. člen 

Na območju občine Hrastnik se 
določa obveznost plačevanja nasled- 
njih prispevkov in davkov, ki so po 
republiškem zakonu redni proračun- 
ski dohodek občine, in sicer: 

a) Prispevki: 
1. prispevek od osebnega dohod- 

ka 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 dohodka 
od avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izboljšav. 

b) Davki: 
1. davek na dohodek od stavb 
2. davek na dohodek od premo- 

ženja in premoženjskih pravic 
3. davek na dohodek, dosežen z 

uporabo dopolnilnega dela drugih 
4. davek na dobitke od iger na 

srečo. 
II. PRISPEVKI 

1. Prispevek od oeebnega dohodka iz 
delovnega razmerja 

5. člen 
Prispevek od osebnega dohodka iz 

delovnega razmerja, ki je dohodek 
občine, se pobira 'po stopnji 2,5 % 
od osnov, določenih z republiškim 
zakonom o prispevkih in davkih ob- 
čanov. 

6. člen 
Zavezancem, ki na podlagi zako- 

na plačujejo prispevke od delovnega 
razmerja po pavšalnih osnovah, se 
določijo naslednje mesečne pavšalne 
osnove: 

din 
1. za gospodinjske pomočnice, 

zaposlene v zasebnih gospo- 
dinjstvih 250 

2. za osebe, zaposlene pri kra- 
jevnih skupnostih 350 

3. za ribiče in lovce, zaposlene 
r ribiških oziroma lovskih 
družinah, podjetjih, zavodih, 
zadrugah, in drugih organi- 
zacijah 250 

4. za osebe, zaposlene v domo- 
vih planinskih društev 250 

2. Prispevek iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti 

7. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka od 

kmetijske dejavnosti se plačuje od 
katastrskega dohodka negozdnih 
zemljišč po naslednjih stopnjah: 

Davčna osnova din 
do 1.000 

nad 1.000 
nad 2.000 
nad 3.500 
nad 5.000 

do 2.000 
do 3.500 
do 5.000 

8. člen 

Stopnja 
8% 

10% 
12 % 
14 % 
16% 

Osnova za prispevek iz osebnega 
dohodka od gozdov je vrednost cene 
lesa na panju, določenega za posek 
v letu, za katero se odmerja pri- 
spevek. Stopnja tega prispevka zna- 
ša 15 %. 

9. člen 
Zavezanci prispevka iz osebnega 

dohodka od kmetijske dejavnosti, 
katerih katastrski dohodek vseh zem- 
ljišč ne presega 500 din, ne plačuje- 
jo prispevka. 

Zavezanci prispevka iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti iz 
krajev Kal, Gore, Kovk in Podkraj, 
katerih katastrski dohodek od ne- 
gozdnih zemljišč ne presega 2000 din, 
ne plačujejo prispevka. 

10. člen 
Začasno so oproščeni prispevka 

od kmetijstva dohodki od zemljišč: 
1. ki so bila za kmetijstvo 

neuporabna, pa so z in- 
vesticijami zavezanca 
postala uporabna za 10 let 

2. na katerih se zasadijo 
novi sadovnjaki za 6 let 
Začasna oprostitev se prizna na 

prošnjo zavezanca, če so bila dela 
izvršena po strokovnih navodilih in 
pod nadzorstvom za kmetijstvo pri- 
stojnega organa. 

Oprostitev teče od 1. januarja na- 
slednjega leta, po izpolnitvi pogojev 
za oprostitev. 

11. člen 
Poleg olajšav iz prejšnjega člena 

se priznajo kmetom — borcem NOV 

še naslednje olajšave prispevka iz 
osebnega dohodka od kmetijstva, ki 
pripada občini; 

— kmetom — borcem NOV, ki so 
nosilci »Spomenice 1941«, španskim 
borcem in predvojnim revolucionar- 
jem v višini 100 %. 

— kmetom — borcem NOV in ti- 
stim, ki jim je priznano aktivno so- 
delovanje pred 9. 9. 1943 do 15. 5. 
1945 in borcem za severno mejo v 
višini 60 %, 

— kmetom —borcem NOV in ti- 
stim, ki jim je priznano aktivno so- 
delovanje po 9. 9. 1943 pa do 15. 5. 
1945, v višini 30 %. 

Olajšave iz 1. odstavka tega čle- 
na se priznajo kmetom — borcem 
NOV, ki jim je sodelovanje v NOV 
priznano v dvojnem štetju. 

3. Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti 

12. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: prispevek od 
obrtne dejavnosti) se odmerja: 

— po pavšalni letni osnovi 
— po dejanskem dohodku 
— po pavšalnem znesku 
— v odstotku od vsakega posa- 

meznega kosmatega dohodka. 

13. člen 
Stopnja prispevka od obrtne de- 

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

Prispevek od obrtnih dejavnosti 
po 1. odstavku tega člena plačujejo 
zavezanci, ki opravljajo storitveno 
dejavnost, kateri v preteklem letu 
niso dosegli 15.000 din celotnega do- 
hodka po odbitku stroškov, Id so bili 
zanj potrebni, oziroma če se predvi- 
deva, da v tekočem letu ne bodo do- 
segli takega dohodka. 

l 
14. člen 

Najvišji letni osebni dohodek de- 
lavca ustrezne strokovne izobrazbe^ 
na podlagi katerega se določi pav- 
šalna osnova in povprečni letni oseb- 
ni dohodek, na podlagi katerega se 
določi dejanska osnova za odmero 
prispevkov od obrtnih dejavnosti, 
znaša po posameznih obrtnih dejav- 
nostih: 

Stroka oz. dejavnost 

1. Predelovanje nekovin 
— vse obrti iz te stroke 

2. Predelovanje kovin: 
— ključavničarstvo, kleparstvo, 

kovinostrugarstvo, strojno 
ključavničarstvo, avtoklepar- 
stvo, orodjarstvo, avtomeha- 
nika 

— vse ostale obrti iz te stroke 
3. Izdelovanje električnih aparatov 

in pribora: 
— elektromehanika za radijske 

sprejemnike in televizorje 
— elektroinstalaterstvo 
— elektromehanika (previjanje 

motorjev, električnih strojev, 
popravljanje in vzdrževanje 
elektromehanskih strojev in 
naprav) 

— vse ostale obrti iz te stroke 
4. Izdelovanje kemičnih izdelkov; 

— vse obrti iz te stroke 
5. Predelovanje lesa: 

— mizarstvo 
— vse ostale obrti iz te stroke 

6. Predelovanje papirja: 

Najvišji letni 
• znesek OD 

20.000 

21.000 
18.000 

Povprečni letni 
znesek OD 

16.000 

17.000 
15.000 

22.000 
20.000 

21.000 
19.000 

19.000 

19.000 
19.000 

18.000 
16.000 

17.000 
16.000 

16.000 

16.»00 
15.000 
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Stroka oz. dejavnost 

— vse obrti iz te stroke 
7. Izdelovanje tekstilnih izdelkov: 

— vse obrti iz te stroke 
8. Predelovanje usnja; 

— vse obrti iz te stroke 
9. Predeloveoije gumijastih izdelkov 

— vse obrti iz te stroke 
10. Izdelovanje živil: 

— vse obrti iz te stroke 
11. Izdelovanje in popravljanje raz- 

novrstnih izdelkov: 
— vse obrti iz te stroke 

12. Stavbna obrt: 
— kamnoseštvo in izdelovanje 

umetnega kamna in predme- 
tov iz umetnega in naravnega 
kamna 

— instalaterstvo za vodovod, 
plinske naprave in kanalizaci- 
jo, centralno kurjavo in kli- 
matizacijo 

— vse druge obrti iz te stroke 
13. Obrtne osebne in druge storitve; 

— vse obrti iz te stroke 
14. Gostinstvo 
15. Prevozništvo 

Najvišji letni 
znesek OD 

20.1)00 

15.000 

15.000 

16.000 

20.000 

15.000 

23.000 

Povprečni letni 
znesek OD 

16.000 

11.000 

11.000 

13.000 

15.000 

11.000 

18.000 

20.000 
21.000 

17.000 

16.000 
17.000 

12.000 
17.000 
16.000 

15. člen 
Stopnje prispevkov od obrtnih 

dejavnosti po dejansko doseženem 
osebnem dohodku znašajo: 

Osnova 

20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 

nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 50.000 

din 
do 20.000 
do 25.000 
do 30,000 
do 35.000 
do 40.000 
do 50.000 

Stopnja 
15 % 
17 % 
19 % 
21 % 
23 % 
'26 % 
30 % 

Prispevek po dejansko doseženem 
dohodku po stopnjah iz prejšnjega 
Odstavka tega člena plačujejo tudi 
zavezanci iz dejavnosti gostinstva in 
avtoprevozništva ter zavezanci, ki ne 
plačujejo prispevka po 13. členu te- 
ga odloka. 

16. člen 
Najvišje stopnje ekonomske 

amortizacije, ki se priznavajo pri 
obračunu kot strošek in se odštejejo 
Od celotnega dohodka znašajo: 
a) za stavbe oziroma po- 

slovne prostore, ki niso 
zavezani davku na do- 
hodke od stavb do 2 % 

b) za tovorna motoma vo- 
zila do 12 % 

e) za stroje, naprave ter 
orodje in inventar, ka- 
terega trajanje je daljše 
kot eno leto do 10 % 
Osnova za obračun ekonomske 

amortizacije je nabavna vrednost 
oziroma cenilna vrednost, ki jo za- 
pisniško ugotovi sodno zapriseženi 
cenilec. 

17. člen 
1 Pri odmeri prispevkov od obrtne 

dejavnosti se priznajo iste olajšave, 
kot se priznavajo po 11. členu tega 
odlokn pri odmeri prispevkov od 
kmetijstva. 

Po'e;; teh olajšav se zavezancem 
prisoevka od obrtne dejavnosti, ki 
so na novo pričeli. z opravljanjem 
obrtne delavnosti, prizna Se za prvo 
leto obratovanja olajšava v višini 
50 V od rdrnerjenega prispevka, ki 
pripada občini. 

18. člen 
Prispevek v pavšalnem letnem 

znesku za posamezne obrtne delav- 
nosti se določi v naslednjih zfiesk h: 

din 
— predelovanje nekovin do 600 
— predelovanje kovin do 800 
— predelovanje lesa do 500 
— predelovanje usnja do 150 
— predelovanje tekstila do 200 
— za vse druge dejavnosti do 1000 

Višino pavšalnega zneska do do- 
ločenega zneska določi finančni or- 
gan glede na vrsto in obseg dejav- 
nosti, tehnično opremljenost in de- 
lovno sposobnost zavezanca pri- 
spevka. 

Ce zavezanec prispevka iz tega 
člena odloka ne opravlja obrtne de- 
javnosti v skladu z določili 18. člena 
zakona o obrtnih delavnicah, ne pla- 
ča prispevka v pavšalnem letnem 
znesku, temveč po preteku leta po 
dejansko doseženem osebnem do- 
hodku. 

19. člen 
Prispevek od obrtnih dejavnosti 

v odstotku od vsakega posameznega 
kosmatega dohodka (v nadaljnjem 
besSdilu: prispevek po odbitku) se 
plačuje od naslednjih dohodkov in 
po naslednjih stopnjah: 

1. od dohodkov, ki jih imajo 
občani od prodaje srečk in 
vplačil pri športni napovedi 
in pri LOTU, ki jih organi- 
zira jugoslovanska loterija 
ali ostali prireditelji, po 
stopnji 10 % 

2. od dohodkov, ki jih imajo 
zavarovalni poverjeniki, ki 
niso z zavarovalnico v red- 
nem delovnem razmerju, 
po stopnji 15 % 

3. od provizij zastopnikov 
• ustanov za varstvo malih 
avtorskih pravic, če niso z 
njimi v rednem delovnem 
razmerju, po stopnji 15 % 

4. od provizij, ki jih imajo 
posamezniki, od prepisova- 
nja not za Zvezo skladate- 
ljev Jugoslavije, če niso z 
njimi v rednem delovnem 
razmerju, po stopnji 15 % 

5. od provizij, ki jih dobivajo 
poslovni agenti in poverie- 
niki založniških podjetij, 
od orodaie njihovih knjig 
in drugih publikacij, če ni- 
so z njimi v rednem de- 
lovnem razmerju, po stop- 
nji 15 %' 

6. od provizij, ki jih dobijo 
ulični prodajalci časopisov, 
za časopisna podjetja, za- 
vode sli časonisne asencije, 
ce se ukvarjajo samo s oro- 
daio časopisov in niso z na- 
vedenim podjatlem. zavo- 
dom ali agencijo v delov- 
nem razmerju, po sto^nii 10% 

7. od dohodkov tr^ncnortnih 
delavcev in od dohodkov 
0"eb. ki haklpdoio. rf'r'a- 
dajo ali prenašajo ob pre- 

težni. uporabi lastne telesne 
moči za gospodarske, druž- 
bene in druge organizacije, 
za državne organe in zavo- 
de, če niso z njimi v red- 
nem delovnem razmerju, 
po stopnji 15 % 

8. od dohodkov od prevozni- 
štva kot postranske kmetij- 
ske dejavnosti, po stopnji 25 % 

9. od dohodkov od postranske 
kmetijske dejavnosti za 
viačenje lesa iz gozdov ter 
oranje snega, po stopnji 15 % 

10. od dohodkov delavcev, ki 
delajo doma za delovne or- 
ganizacije, državne organe 
in zavode (delo na domu), 
po stopnji 25 % 

11. od dohodkov potujočih gle- 
dališč, zabavišč in prireja- 
nja ostalih prireditev, po 
stopnji 30 % 

12. od dohodkov od opravlja- 
nja dela državnim orga- 
nom, delovnim in drugim 
organizacijam po pogodbi 
o delu, po predpisih o de- 
lovnih razmerjih, po stop- 
nji 25 % 

4. Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja intelek- 

tualnih storitev 

20. člen 
Stopnja prispevka od intelektual- 

nih storitev znaša 12,9 %. 

21. člen 
Letni kosmati osebni dohodek, Id 

je praviloma minimalna letna osno- 
va prispevka od intelektualnih sto- 
ritev, znaša 25.000 din. 

5. Prispevek od osebnega dohcd&a od 
avtorskih pravic, patentov in tehnič- 

nih izboljšav 
22. člen 

Prispevek iz osebnega dohodka 
od avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izboljšav, ki pripada občini, 
se plačuje po stopnji 10 % od dohod- 
ka od avtorskih pravic in tehničnih 
izboljšav, zmanjšanega za stroške, ki 
so bili zanj potrebni. 

23. člen 
Ce nastane dvom, ali gre za delo 

s področja uporabne umetnosti ali 
za obrtni izdelek, odloči komisija 
Ireh članov, v katero imenftje svet 
za prosveto in kulturo 2 člana, svet 
za obrt pa enega člana. 

Ш. DAVKI 
1 Davek na dohodek od stavb 

24. člen 
Davek na dohodek od stavb se 

plačuje od vsake stavbe, ne glede na 
to, ali stavbo' uporablja lastnik ozi- 
roma uživalec sam, ali pa jo daje 
v najem. 

Davka od stavb ne plačujejo last- 
niki in uživalci stavb, ki ležijo iz- 
ven mestnih naselij Hrastnik, Dol 
pri Hrastniku in Brnice, razen stavb, 
ki se dajejo v najem. 

Plačila davka od stavb so opro- 
ščeni lastniki in uživalci stavb, sta- 
rih nad 10» let. 

25. člen 
Davčna osnova za davek od stavb 

je enoletna stanarina oziroma na- 
jemnina, zmanjšana za stroške 
upravljanja in vzdrževanja ter za 
enoletno amortizacijo stavbe, stano- 
vanja oziroma poslovnega prostora. 

Stopnje stroškov upravljanja in 
vzdrževanja so; 

— za stavbe stare do 40 let 13 % 
— za stavbe stare nad 40 do 60 let 32 % 
— za stavbe stare nad 60 do 80 let 41 % 
— za stavbe stare nad 80 do 100 let 31 % 

Stopnja amortizacije znaša letno 
25 % od ugotovljene stanarine ozi- 
roma najemnine. Od tako ugotovlje- 
nih osnov se plača davek od stavb 
po stopnji 20 %. 

Z. Davek na dohodke od premoženja 
in premoženjskih pravic 

26. člen 
Davek na dohodke od- premoženja 

in premoženjskih pravic se plačuje 
po stopnji 20 %. 

Osnova za ta davek je celotni do- 
hodek od premoženja in premoženj- 
skih pravic v letu, za katero se od- 
merja, zmanjšan za potrebne stroške. 

27. člen 
Doseženi dohodki od oddajanja 

opremljenih sob v turistične name- 
ne, so oproščeni plačevanja tega 
davka. 

3. Davek na dohodek, dosežen z upo- 
rabo dopoilniln'ega dela drugih 

28. člen 
Osnova za davek na dohodek, do- 

sežen z uporabo dopolnilnega dela 
drugih znaša 40 % od tuji delovni 
sili dejansko izplačanih osebnih , do- 
hodkov. 

Stopnja davka na dohodek, dose- 
žen z uporstio dopolnilnega dela dru- 
gih, znaša 15 9c, na osnovo iz prejš- 
nje5a odstavka teaa člena. 

?a zavezance davka jia dohodek, 
dosežen z unorgbo rlopcftfcrilrieKa -dela''- 
drli" h, ki olačire^o nftsnevrk pO 
pavšalni letni osnovi, se določijo tile 

pavšalni letni zneski davka na vsa- 
kega zaposlenega; 

din 
— predelava tekstilnih in us- 

njenih izdelkov 200 
— vse druge dejavnosti 350 

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

Davek na dobitke od iger na sre- 
čo se plačuje od vseh dobitkov, ki 
presegajo 100 din po stopnji 10 

5. Prehodne in končne določbe 
30. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, 
preneha veljati odlok o prispevkih 
in davkih občanov občine Hrastnik 
(Glasnik, št. 6/67 in 24/67). 

31. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

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

Številka: 422-1/65-1 - 
Datum; 28. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič 1. r. 

VSEBINA 
61 Odlok o določitvi sredstev za izobra- 

ževanje olScine Grosuplje. 
62 Odlok o \ spremembah in' dopolnitvah 

odloka o komunalni t a les i občine Gro- 
suplje 

63 Odlok o stopnjah prispevkov in dav- 
kov občanov občine Grosuplje 

64 Odlok o prispevkih in davkih občanov 
občine Hrastnik 


