
ј^-М^ 

GLASNIK 

URADNI VESTNIK OBČIN; GROSUPLJE ® 
HRASTNIK ф LJUBLJANA-BEZIGRAD Џ 
CENTER 9 MOSTE-POLJE © SlSKA ® VIC- 
RUDNIK C ZAGORJE OB SAVI !N MEST- 

NEGA SVETA LJUBLJANA 

—шлмшта i m, iiiiiiiii I—IIHI Hllllil I 

Ljubljana, 29. februarja 1968 LETO XV., ŠT. 9 

OBČINSKE SKUPŠČINE 

OBČINA 

HRASTNIK 

65 
Na podlagi 26.. 27. in 29. člena 

^akona o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS. št. 16/67) ter 200. člena statuta 
občine Hrastnik je skupščina občine 
flrastnik na seji občinskega zbora 
■n1 zbora delovnih skupnosti, dne 
28. februarja 1968. sprejela 

ODLOK 
0 spremembi odloka o financiranju 
Vzgo,ie in izobraževanja v občini 

Hrastnik (Glasnik št. 24/67) 

1. člen 
3. člen se spremeni in se glasi: 
»V letu 1968 znaša stopnja ob- 

činskega prispevka za izobraževanje, 
111 sicer: 

— iz osebnega dohodka iz delov- 
razmerja 2,24 Vo; 

— del od osebnega dohodka od 
^rnetijske dejavnosti, samoistojnega 
0i>ravljanja obrti in drugih gospo- 
darskih dejavnosti, samostojnega 
•Opravljanja intelektualnih storiitev 
ter od avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšavi 40 e/o; 

— del prometnega davka od pro- 
meta blaga na drobno in od pro- 
meta alkoholnih pijač v trgovini in 
Gostinstvu v višini ЗО^/о.« 

2. člen 
. 2. odstavek 4. člena se spremeni 
ln se glasi; 

»Poleg dejavnosti iz 40. člena 
^akona o izobraževalnih skupnostih 
^ o financiranju vzgoie in izobraže- 
v^-nja v SR Sloveniji, financira ta 

Skupnost tudi prevoze učencev sred- 
šol v skladu z odlokom o voz- 

olajšavaii. za katere se daje re- 
^res iz občinskega proračuna (Glas- 
ek št. 11/66).« 

3. člen 
S- člen odloka se črta. 

. Sedanji 6. člen postane 5. člen 
m se glasi: 

»Ta odlok začne veljati osimi dan 
P® objavi v Glasniku, uporablja pa 

od 1. 1. 1968 dalje.« 

■ Stev.; 402-5/67-4 
Saturn: 28. februarja 1968 

Predsednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, 1. r. 

rezerve gospodarskih organizacij v 
SR Sloveniji (Uradni list SRS. št. 
5/68) 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 določitvi prispevka, ki ga plaču- 
jejo gospodarske organizacije v 
skupne rezerve gospodarskih organi- 

zacij občine Hrastnik 

1. člen 
V skupne rezerve gospodarskih 

organizacij plačujejo gospodarske 
organizacije v občini Hrastnik 2 0/o 
od dohodka, ki ga doseže gospodar- 
ska organizacija, zmanjšanega za 
izplačane osebne dohodke, vsebova- 
ne v tem dohodku, za Pfiso^vke. ki 
jih gospodarska organizacl ia "Dlaču- 
je iz dohodka in za znesek, ki ga 
mora vložiti v rezervni siklad. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

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

Stev.: 010-31/62-1 

Datum: 28. februarja 1968 

Predrednik 
skupščine občine Hrastnik 

Milan Babič, l. r. 

gem odstavku 2. člena republiškega 
zakona. 

3. člen 
Ta odlok začne vel jati osmi dan 

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

Stev.: 420-1/68-1 
Datum: 28. februarja 1968 

Predsednik skupščine 
občine Hrasbmk 

Milan Babič, 1. r. 

68 
Na podlagi 1. in 4.a člena zakona 

o komunalnih taksah (Ur. 1. SRS, št. 
29/65 in 5/67) in 200. člena statuta 
občine Hrastnik je skupščina občine 

Hrastnik na seji oboinnkega zborna 
in zbora delovnih skupnosti, dne 28. 
februarja 1968, sprejela 

ODLOK 
o komunalnih taksah 

( 
1. člen 

Predpiše se koimunailna taksa na 
cestna moitorna vozila v zasebni 
lastnim, katera so registrirana na 
območju občine Hrastnik. 

2. člen 
Komunalna taksa iz prejšnjega 

člena znaša za 12 mesecev: 
1. za tovorna voaila: 
a) za tovorna vozila (tovornjaki ia 

lahki tovornjaki) in specialna tovor- 
na vozila, namenjena za prevažanje 
določenih tovorov, glede na nosil- 
nost: 

do 3 tone 
nad 3 do 4 tone 
nad 4 do 5 ton 
nad 5 do 6 ton 
nad 6 do 7 ton 
nad 7 do 8 ton 
nad 8 do 9 ton 
n ad 9 do 10 ton 
nad 10 ton 

400 din od tone 
1725 diin 
2300 din 
3000 din 
4000 din 
5500 din 
7000 din 

10000 din 
10000 din + 3000 din za 
vsako začetno tono 
nosilnosti 

66 
j^Na podlagi 3. člena zakona o do- 

'tvi prispevka, ki ga plačujejo 
spodarske organizacije v skupne 

67 
Na podlagi 1.' člena temeljnega 

zakona o prispevku od sredstev 
skupne porabe (Ur. 1. SFRJ, št. 
54/67), 1. člena zakona o prispevku 
od sredsitev skupne porabe (Ur. 1. 
SRS, št. 5/68) in 200. čilena statuta 
občine Hrastnik, je skupščina občine 
Hrastnik na seji občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti, dne 28. 
februarja 1968. sprejela 

ODLOK 
o prispevku od sredstev skupne 

porabe 

1. člen 
Občinski prispevek od sredstev 

skupne porabe se plačuje od sred- 
stev in na način ter po stopnjah, ki so 
določene s temeljnim in republiškim 
zakonom o prispevku od sredstev 
skupne porabe. 

2. člen 
Poleg oprostitev po temeljnem za- 

konu ne plačujejo po tem odloku 
prispevka zavezanci tudi od sred- 
stev, ki jih vplačajo v sklad za ne- 
gospodarske ijnvesiticiije občine Hrast- 
nik . 

Sredstva, vplačana po prvem od- 
stavku tega člena, se ne vštevajo v 
skupno uporabljena sredstva po dru- 

b) za tovorne tricikle z nosilnost- 
jo do 400 kg kot za motorna kolesa 
ped 6. točko tega člena glede na 
delovno prostornino motorja, za to- 
vorne tricikle z nosilnost jo • nad 400 
kilogramov pa še 40 din več. 

2. Za delovna vozila, razen vozil, 
ki se štejejo za kmetijske proizva- 
jalne priprave, po zakonu o prispev- 
kih in davkih občanov, ne glede na 
nosilinost in težo: 130 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 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- 
nikom se plača taksa kot za tovorna 
vozila, navedena pod 1. točko. 

5. Za osebne avtomobile in kom- 
binirana vozila (kombi), glede na 
delovno prostornino motorja, in si- 
cer: 
do 900 ccm 80 din 
nad 900 do 1350 čem 120 din 
nad 1350 do 1800 ccm 300 din 

nad 1800 do 2500 ccm 600 dia 
nad 2500 do 3100 ccm 1000 din 
nad 3100 ccm 1500 dia 

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 

3. člen 
Takse po 5. in 6. točki 2. člena 

ne plačujejo osebe, ki so oproščene 
plačila pristojbin za ceslna motorna 
vozila po določbah temeljnega zako- 
na o javnih cestah. 

4. člen 
Takso iz 2. člena tega odloka 

plačujejo lastniki cestnih mo'jornih 
vozil, kot to določa zakon o kamu- 
nainih taksah. 

5. člen 
Zavezanci za plačilo takse po 

tem odloku so dolžni plačati takso za 
leto 1968 najkasneje do' 30. aprila 
1968 po položnici, ki jo skupno z ob- 
vestilom o višini takse dostavi od- 
delek za občo upravo in družbene 
službe skupščine občine Hrastnik. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

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

Stev.: 423-1/68-1 
Datum; 28. februarja 1968 

Predsednik skupščine 
občine Hrastaiik 

Milan Babič, L E. 
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69 
Na podlagi 19, č^ena zakona o 

delovnih razmeriih delavcev, ki de- 
lajo pri zasebnih delodajalcih (Ur. 1. 
SRS, št. 41/66) in 114. člena statuta 
občine Ljubiiana-Bežisrad ie skup- 
ščina občine Ljubljana Bežigrad na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skucnosti. dne 22. februarja 
1968, sprejela 

ODLOK 
o določitvi nainiž.jih osebnih dahađ- 
kov delavcev, ki delajo pri zasebnih 
delodajalcih, za katere ni mogoče 
ugotoviti povprečnega osebnega do1 

h mika na nodHgi evidence isalaca- 
nih osebnih dohodkov v družbenem 

sektorju 
1. člen 

Delavci t>ri zasebnih delodajalci h 
imajo pravico do osebnega dohodka, 
ki ne sme biti nižji od osebnega 
dohodka, ki ga za enako ali podobno 
delo povprečno prejemajo delavci v 
delovnih organizacijah, ki delajo z 
družbenimi sredstvi. Povprečne oseb- 
ne dohodke teh delavcev ugotavlja 
za delo pristojni upravni organ ob- 
činske skupščine. 

2. člen 
Za delo in poklice, za katere ni 

mogoče ugotoviti povprečnega oseb- 
nega dohodka na način, določen v 
prvem členu tega odloka, morajo za- 
sebni delodajalci zaposlenim delav- 
cem plačevati mesečno naslednje 
najnižje osebne dohodke: 

Znesek 
Poklic N-din 

1. gospodinjska pomočnica. 
ki samostojno opravlja 

. vsa gospodinjska dela 600 
1. gospodinjska pomočnica, 

ki opravlja gospodinjska 
dela ob strokovni pomoči 
delodajalca 500 

3. gospodinjska pomočnica. 
začetnica in varuhinja otrok 400 

3. Иеп 
Ce zasebni delodajalec daje de- 

lavcem plačilo v denarju in naravi, 
ne sme biti del osebnega dohodka, 
ki se izplača v denarju, manjši od 
200 N-din. 

Za plačilo v naravi se šteje zago- 
tovitev stanovanja in hrane ali zago- 
tovitev samo stanovanja oziroma 
prehrane. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan 

po objavi v Glasniku. 

St: 113-1/58-1 
Datum 22. februarja 1968 

Predsednik skupščine občine 
'Ljubljana-Bežigrad 

Karel Kušar, 1. r. 

OBČINA 

LJUBLJANA- 

ŠIŠKA 

nikov občinskih in okrajnih skup- 
ščin (Ur. list SRS, št. 11/63 in 4/65) 
je občinski zbor skupščine občine 
Ljubljana-Siška na seji dne 29. fe- 
bruarja 1968 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v ob- 
činski zbor skupščine občine Ljub- 

ljana-Siška 

1, člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v občinski zbor Skupščine občine 
Ljubljana-Siška v 7. volilni enoti, ki 
obsega naslednje ulice: 

Beljaško od hiš. št, 20/a do140, 
Cernetovo od hiš, št, 9 do 20, Dreni- 
kovo od hiš, št. 8 do 18, Goriško hiš, 
št. 11. Maurerjevo od hiš. št. 12 do 
56 in Videmsko od hiš, št, 1 do 9. 

Nadomestne volitve v 7. volilni 
enoti se razpišejo, ker je prenehal 
mandat odborniku občinskega zbora 
tov. Antonu FRANZOTU, Verovško- 
va 56, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti, 

2, člen 
Nadomestne volitve bodo v nede- 

ljo, dne 24. marca 1968. 

3, člen 
Roki za volilna opravila, ki se po 

zakonu o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
cd razpisa volitev, se štejejo od dne- 
va objave tega odloka v Glasniku, 

4, člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija skupščine 
občine Ljubljana-Siška. 

5, člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku. 

Številka: 1/2-020-2/68 
Datum: 29, februarja 1968 

Predsednik občinskega zbora 
skupščine občine Ljubljana-Siška 

Friderik Hrast 1, r. 

*0 
Na podlagi 1, odstavka 22, člena 

1, odstavka 118, člena in 1, odstavka 
120, člena zakona o volitvah odbor- 

71 
Na podlagi 1, odstavka 22, člena, 

1, odstavka 118, člena in 1, odstavka 
120, člena zakona o volitvah odbor- 
nikov občinskih in okrajnih skup- 
ščin (Ur, list SRS, št, 11/63 in 4/65) 
je zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Siška na seji, dne 
29, februarja 1968, sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v zbor 
delovnih skupnosti skupščine občine 

Ljubljana-Siška 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve 

v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Siška v 3. volilni 
enoti skupine delovnih ljudi v pro- 
sveti in kulturi, ki zajema naslednje 
delovne enote: 

Osnovno šolo Valentina Vodnika, 
osnovno šolo Riharda Jakopiča, 
Vzgojno varstveni zavod Zg. Šiška, 
Vzgojno varstveni zavod Šentvid, 
Vajenski dom Šentvid, Dom železni- 
ških šol. Zavod za glasbeno vzgojo 
in Sava film. 

Nadomestne volitve v 3. volilni 
enoti se razpišejo, ker je prenehal 
mandat odbornika zbora delovnih 
skupnosti tov, Marjanu DOVJAKU, 
Obirska ul, 34, ki je bil izvoljen v 
tej volilni enoti. 

^ 2, člen T . 
Nadomestne volitve bodo v sredo, 

dne 27. marca 1968. 

3, člen 
Roki za volilna opravila, ki se po 

zakonu o volitvah odbornikov Občin- 
skih in okrajnih skupščin računajo 
od razpisa volitev, se štejejo od dne- 
va objave tega odloka v Glasniku, 

4, člen 
Za izvršitev tega odloka skrbi ob- 

činska volilna komisija skupščine 
občine Ljubljana-Siška, 

5, člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ob- 

jave v Glasniku, 

Številka: 1/2-020-8/68 
Datum: 29, februarja 1968 

Predsednik 
zbora delovnih skupnosti 

skupščine občine Ljubljana-Siška 
Karel Korošec 1, r. 

ODLOK 
o komunalnih taksah v občini 

Zagorje ob Savi 

1, člen 
. V občini Zagorje ob Savi plačuje- 

jo občani turistično takso in kom11' 
nalno takso na cestna motoma vo- 
zila v zasebni lastnini. 

obCb^a 

ZAGORJE 

OB SAVI 

72 
Na podlagi 3. člena zakona o pri- 

spevku od sredstev skupne porabe 
(Ur, 1, SRS. št, 5/68) in 120, člena 
statuta občine Zagorje ob Savi je 
skupščina občine Zagorje ob Savi na 
seji občinskega zbora in zbora de- 
lovnih skupnosti, dne 27. februarja 
1968. sprejela 

ODLOK 
e olajšavah od plačevanja prispevka 
od sredstev skupne porabe delovnih 

organizacij 

1. člen 
Poleg olajšav, ki jih je predpi- 

sala zvezna skupščina v temeljnem 
zakonu o prispevku od sredstev 
skupne porabe (Ur, 1, SFRJ, št. 
54/67) so oproščeni tudi: 
1. Prispevek delovnih organizacij v 

sklad^ za obnovo in gradnjo šol 
v občini Zagorje ob Savi 

2, Prispevek delovnih organizacij za 
pokrivanje splošnih družbenih po- 
treb po sklenjenih dotgovorih z ob- 
činsko skupščino Zagorje ob Sa- 
vi, 

2, člen 
Ta odlok začne veljati naslednji 

dan po objavi v Glasniku, uporab- 
lja pa se od 1, januarja 1968 dalje, 

St,: 420-2/68-1 
Datum; 28. februarja 1968 

Predsednik skupščine občine 
Zagorje ob Savi 

Dušan Koleno, I. r. 

73 
Na podlagi zakona o komunalnih 

taksah (Ur, 1, SRS, št, 29/65), zakona 
o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o komunalnih taksah (Ur. 1, SRS, 
št, 5/68) in 120, člena statuta občine 
Zagorje ob Savi je skupščina občine 
Zagorje ob Savi na seji občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti, 
dne 27, februarja 1968, sprejela 

2, člen 
Turistično takso plačujejo osebe, 

ki kot turisti ali potniki začasno 
prebivajo na območju občine v go- 
stinskih delovnih organizacijah, za- 
sebnih gostinskih obratih in pri dru- 
gih zasebnikih ter v internatih in tu- 
rističnih domovih. Za začasno prebi' 
vanje se šteje prebivanje do 30 dni- 

3. člen 
Turistična taksa se plačuje za z3' 

časno prebivanje turista in potnik^ 
v občini od nočnine 1,20 N-din. 

4. člen 
Turistično takso, ki jo plačujejo 

organizacije po 3, členu tega odlo- 
ka, odvajajo do vsakega 5, v mesecu 
za pretekli mesec na ustrezni račuD 
občine, 

5, člen 
Organizacije in zasebniki iz dru- 

gega člena tega odloka vodijo 
sebno evidenco o plačani turijstični 
taksi, ki obsega: 
1. priimek in ime. poklic in nasloV 

turista oziroma potnika 
2. višino plačane turistične takse 
3. označbo listine (naslov, datum № 

številka), ki upravičuje osebe do 
oprostitve turistične takse. 

6. člen 
Turistične takse ne plačujejo: 

1, otroci do dopolnjenega 15. ieta 
starosti 

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

Zveze gluhih Jugoslavije 
5, otroci in mladina, ki v skupinah 

prihajajo v zanje organizirane po- 

čitniške kolonije in domove 
6, udeleženci šolskih ekskurzij 
7, osebe, ki se zdravijo v stacionar- 

nih zdravstvenih zavodih 

7. člen 
Komunalna taksa na cestna mo* 

toma vozila se uvaja za motom3 

vozila, ki jih našteva zakon o spr6" 
membah in dopolnitvah zakona 0, 
komunalnih taksah ter v višini. ^ 
jo maksimalno predpisuje omenje11' 
zakon za leto 1968, 

8. člen 
Komunalno takso na cestna Tn®" 

toma vozila plačajo lastniki motof' 
nih vozil ob registraciji vozila, za ž® 
registrirana vozila v letu 1968 pa do 
30, 6. 1968, 

9. člen 
Turistična taksa in komuna№a 

taksa na cestna motoma vozila ^ 
dohodek proračuna občine Zagoni 
ob Savi, 

10. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta o*?' 

lok, preneha veljati odlok o tu1^ 
stični taksi v občini Zagorje ob S& 
(Glasnik, št. 11/66). 
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11. člen 
Ta odlok začne veliati nasleđnni 

dan po obiavi v Glasniku, uporablja 
Pa se od i. januarja 1968. 

Št.: 423-4/65-1 
Datum: 27. februar 19C0 

Predsednik skupščine občine 
Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, 1. r. 

74 

Na podlagi zakona o spremembah 
In dopolnitvah temeljnega zakona o 
Prispevkih in davkih občanov (Ur. 1. 
SFRJ, št. 54/67), zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov (Ur. 1. 
SRS, št. 5/68) in 120. člena statuta 
občine Zagorje ob Savi je skupščina 
občine Zagorje ob Savi na seji ob- 
činskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti, dne 27. februarja 1968, 
sprejela 

ODLOK 
o prispevkih in davkih občanov 

občine Zagorje ob Savi 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Prispevki in davki v občini Za- 

gorje ob Savi se določajo in pred- 
pisujejo po določbah temeljnega za- 
kona o prispevkih in davkih obča- 
nov, po določbah republiškega za- 
kona o prispevkih in davkih obča- 
nov, po določbah tega odloka in po 
Dredpisih, izdanih na njihovi podla- 
gi. 

2. člen 
S prispevki in davki se krijejo 

•Materialne potrebe družbeno-politič- 
Пе skupnositi. za katere je vsak ob- 
čan dolžan prispevati po svoji gospo- 
darski moči. 

3. člen 
Krajevni samoprispevek se lahko 

Uvede po posebnem postopku. 

4. člen 
Na območju občine Zagorje ob 

Savi se določa obveznost plačevanja 
naslednjih prispevkov in davkov, ki 
80 Po republiškem zakonu redni pro- 
računski dohodek občine, in sicer: 

0) PRISPEVKI 
Prispevek iz osebnega dohodka od 
delovnega razmerja 

2- Prispevek iz dohodka od kmetij- 
ske dejavnosti 

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

*• Prispevek iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja intelek- 
tualnih storitev 5- Prispevek iz osebnega dohodka od 
avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izboljšav. 

b) DAVKI 
Davek na dohodek_od stavb 

• Davek na dohodek od premoženja 
in premoženjskih pravic 

3- Davek na dohodek, dosežen z upo- 
rabo dopolnilnega dela drusih 
Davek na dobitke od iger na sre- 
čo 

П. PRISPEVKI 
. 1- - Prispevek od osebnega do- 
godka iz delovnega razmerja 

5. člen 
, Prispevek od osebnega dohodka 

delovnega razmerja, od prejem- 

kov iz delovnega razmerja upoko- 
jencev, ka iz tega dela nimajo lašt- 
nostd zavarovanca in od prejemkov 
za delo, ki traja dalii kot poln de- 
lovni čas. razen za delo opravljeno 
po 44. členu temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih, ki je dohodek 
občine, se pobira po stopnii 4,74 0/o 
od osnov, določenih z republiškim 
zakonom o prispevkih in davkih 
občanov. 

6. člen 
. Zavezancem, ki na podlagi za- 

kona plačujejo prispevek od delov- 
nega razmerja na podlagi pavšalnih 
osnov, se določijo naslednje meseč- 
ne pavšalne osnove: 
1. gospodinjske pomočnice, 

zaposlene v zasebnih 
gospodinjstvih 250.— 

2. za osebe, zaposlene pri 
krajevnih skupnostih 400.— 

3. za osebe, zaposlene v 
domovih planinskih društev 250.— 

4. za ribiče in lovce 250.— 

2. Prispevek iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti 

Katastrski dohodek 

do 1000 
od 1000 — 2000 
od 2000 — 3000 
od 3000 — 4000 
od 4000 dalje 

Skupine katasitrskdh občin 
III. skupina 

a 
10 
13 
16 
18 
20 

V 
8 

11 
13 
16 
18 

IV. skupina 

3 
4 
5 
7 

7, člen 
Za odmero prispevka iz osebnega 

dohodka od kmetijske dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu prispevek od 
kmetijstva) se območje občine raz- 
deli na dve skupini katastrskih ob- 
čin. in sicer: 

III. SKUPINA 
a) Zagorje z naselji; Zagorje, Se- 

lo. Dolenja vas. Ravenska vas; 
Semnik z naselji: Setmnik, Stra- 

hovi je, Smučidol, Krače; 
Kotredež z naselji: Kotredež, Ro- 

ve, Znojile, Zavine; 
Loke z naselji: Vrh. Loke, Pod- 

kraj, Kisovec 
Ržiše z naselji: Ržiše, Zabreznik. 

Orehovica. Izlake; 
b) Hrastnik z naselji: Hrastnik. 

Polšna, Jelenk, Blodmik, Sentgotard, 
Jelševnica; 

Ceanšenik z naselji: Cemšenik, 
Razbor; 

Jesenovo; 
Kandrše z naselji: Vrh, Dolgo 

brdo. Osredek, Okrog, Dole, Lipo- 
vica, Kandrše, Mliinše, Zvarovlje, 
Hmelno, Briš*; 

Kolovrat z naselji: Kolovrat, 
Senčna, Podlipovlca, Medija, Strma 
njiva, Plavšnik, Spodnje in Gornje 
Vrtače, Bor je; 

Zabava z naselji: Zabava, Log, 
Kostrevnica, Breznik, Ravne, Rovi- 
ne, Javoršica. 

IV. skupina: 
Lenart; 
Konjščica z naselji: Sklendrovec, 

Rtiče, Rodež; 
Roviše z naselji: Roviše, Golče, 

Vežnica; 
Podkum z naselji: Podkum. Pun- 

gart. Borovak, Sela, Osredki, Padež, 
Gorenja vas. Ščit, Malj Kum, Jazbi- 
ne, Vrh pri Borovaku, Sopota; 

Sentlambeirt z naselji; Senožeti, 
Jarše, Tirna, Sentlambert, Borje, 
Krbule, Mošenik, Jablana, Kolk, Po- 
žarje, Ćoilniše. 

8. člen 
Prispevek od kmetijstva se pla- 

čuje od katastrskega dohodka zem- 
ljišč v posameznih skupinah kata- 
strskih občin, zmanjšan za katastrski 
dohodek gozdov, po naslednjih pro- 
gresivnih stopnjah: 

9. člen 
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 znaša 
15 %. 

Zavezanci prispevka iz .osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti, 
katerih katastrski dohodek vseh 
zemljišč ne presega 200 din, ne 
plačujejo prispevka.. 

Zavezanci prispevka iz osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti iz 
krajev Groboljščica, Topolovec, Dr- 
žina, Suhi potok. Sv. Primož, St. Le- 
nart in Visoki Kal nad Brišami, ka- 
terih katastrski dohodek od negozd- 
nih površin ne presega 2000 ciin KD, 
ne plačujejo prispevka iz osebnega 
dohodka od kmetijstva. 

10. člen 
Začasno so oproščeni prispevka 

od kmetijstva dohodki od zemljišč; 
1. ki so bila za kmetijstvo neupo- 

rabna, pa so z investicijami zave- 
zanca postala uporabna — za 10 let; 

2. na katerih se zasadijo novi sa- 
dovnjaki — za 6 let. 

Začasna oprostitev se piriEna na 
prošnjo zavezanca, če so bila dela 
izvršena po strokovnih navodilih in 

. pod nadzorstvom za kmetijstvo pri- 
stoinega organa. Oprostitev teče od 
1. januarja naslednjega leta po iz- 
polnitvi pogojev za oprostitev. 

11. člen 
Poleg olajšav iz prejšnjega člena 

se priznajo kmetom-borcem NOB še 
naslednje olajšave prispevka iz 
osebnega dohodka od kmetijsitva, ki 
pripada občini: 

— kmetom-borcem NOB, ki so 
nosilcd spomenice 1941, španskim 

borcem, predvojnim revolucionarjem 
in borcem za severno mejo — v vi- 
šini 100 0/o; 

— kmetom-borcem NOB, ki jim 
je priznano aktivno sodelovanje 
pred 9. 9. 1943 do 15. 5. 1945 — v 
višini 60%; 

— kmetom-borcem NOB, ki jim 
je priznano aktivno sodelovanje po 
9. 9. 1943 pa do 31. 12 1944 — v vi- 
šini 30 %. 

Olajšave iz prvega odstavka tega 
člena se priznajo kmetom-borcem 
NOB, ki jim je aktivno delo v NOB 
priznano v dvojnem trajanju. 

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

12. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih deja/vnostd (v 
nadaljnjem besedilu: prispevek od 
obrtne dejavnosti), ki pripada ■občini, 
se odmerja: 

— po pavšalni letni osnovi: 
— po pavšalnem znesku; 
— Po dejanskem dohodku; 
— v odstotkih 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 0/o. 

Prispevek od obrtnih dejavnosti 
Po prvem odstavku tega člena pla- 
čujejo zavezanci, ki opravljajo sto- 
ritvene dejavnosti, kateri v pretek- 
lem letu niso dosegli 15.000 din cd» 
lottnega dohodka po odbitku stro- 
škov, ki so bili zanj potrebni oz. črn 
se pirodvideva, da v tekočem letu ne 
bodo dosegli takega dohodka. 

14. člen 
Največji letni znesek osebnega dohodka, ki ga doseže dz delovnega raz- 

merja delavec določene gospodarske organizacije, ki opravilja enako de- 
javnost v občini, v kateri ima zavezanec poslovni sedež in enoletnii po- 
vprečni osebni dohodek delavca ustrezne strokovne izobrazbe, znaša po 
posamezmih obrtnih dejavnostih: 

Stroka oz. dejavnost 

1. Predelovanje nekovin 
— vse obrti iz te stroke 

2. Predelovanje kovin 
— precizna mehanika za pisalne, računske 

in podobne stroje 
— ključavničarstvo, kleparstvo, kovinostru- 

garstvo, strojno ključavničarstvo, avto- 
kleparstvo, avtomehanika 

— vse ositale obrti iz te stroke 
3. Izdelovanje električnih aparatov in pribora 

— elektromehanika za radijske spr&ktmni- 
ke in televizorje 

— elektroinstalaterstvo 
— elektromehanika (previjanje motorjev, 

električnih strojev, popravljanje in 
vzdrževanje elektromohaničnih strojev 
ki naprav) 

— vse obrti icz te stroke 
4. Izdelovanje kemičnih izdelkov 

— vse obrti iz te stroke 
5. Predelovanje lesa 

— mizarstvo 
— vse ostale obrti iz te stroke 

6. Predelovanje papirja , 
— vse obrti iz te Stroke 

J. Izdelovanje tekstiiilniih izdelkov 

Največji 
letni 

znesek OD 

20.000 

17.000 

21.000 
18.000 

22.000 
20.000 

21.000 
19.000 

19.000 

19.000 
20.000 

20.000 

Povprečni 
letni 

znesek OD 

16.000 

15.000 

17.000 
15.000 

18.000 
16.000 

17.000 
16.000 

16.000 

16.000 
15.000 
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Stroka oz. de.iavncBt 

— vse obrti iz te stroke 
8. Predelovanje usnia 

— vse obrti iz te stroke 
9. Izdelovan.e gumijastih izdelkov 

— vse obrti iz te stroke 
10. Izde ovanie živil 

— vse obrti iz te stroke 
11. Izdelovanje in popravljanje raznovrstnih 

izdelkov 
— ■ vse obrti iz te stroke 

12. Stavbna obrt 
— kamnoseštvo in izdelovanje umetnega 

kamna in predmetov iz umetnega in na- 
ravnega kamna 

— instalaterstvo za vodovod, plinske na- 
prave in kanalizacije, centralno kurjavo 
in klimatizacijo 

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

— moško frizerstvo 
— žensko frizerstvo 
— vse ostale obrti iz te stroke 

14. Gostinstvo 

Največji 
letni 

znesek OD 

15.000 

15.000 

16.000 

20.000 

15.000 

23.000 

20.000 
21.000 

13.000 
17.000 
17.000 
22.000 

Povprečni 
letni 

znesek OD 

11.000 

11.000 

13.000 

15.000 

11.000 

18.000 

16.000 
17.000 

10.000 
13.000 
12.000 
17.000 

15. člen 
Stopnje orispevkov od obrtnih 

dejavnosti po dejansko doseženem 
osebnem dohodku znašajo; 

osnova stopnja 
do 20.000 15 "/o 

nad 20;000 — 25.000 170/o 
nad 25.000 — 30.000 19 "/o 
nad 30.000 — 35.000 21 0/o 
nad 35,000 — 40.000 230/o 
nad 40 000 — 50.000 260/o 
nad 50.000 30 »/o 
Prispevek Po dejansko doseženem 

dohodku oo stopnjah iz orejšnjega 
odstavka tega člena olačujejo tudi 
zavezanci iz dejavnosti gostinstva in 
avtoprevozništva ter zavezanci, ki ne 
plačujejo prispevka po 14. členu tega 
odloka. 

16. člen 
Najvišje stopnje ekonomske amor- 

tizacije. ki se priznavajo ori obra- 
čunu kot strošek in se odštejejo od 
celotnega dohodka, znašajo: 

a) za stavbe oz. ooslovne prostD- 
re, ki niso zavezani davku na doho- 
dek od stavb — največ 20/o; 

bi od tovornih motornih vozil — 
največ 12 "/o; 

c) za stroje, naprave ter orodja in 
inventar, katerega trajanje je daljše 
kot eno leto — največ 10 %, 

Osnova za obračun ekonomske 
amortizacije ie nabavna vrednost oz. 
cenilna vrednost, ki io zapisniško 
ugotovi sodno zapriseženi cenilec. 

17. člen 
Pri odmeri prispevkov od obrtne 

dejavnosti se priznajo iste olajšave, 
kot se priznavajo po 11. členu tega 
odloka nri odmeri prispevkov od 
kmetijstva. Poleg teh olajšav se za- 
vezancem prispevka od obrtne de- 
javnosti, ki so na novo pričeli z 
opravljanjem obrtne dejavnosti, pri- 
zna^ še za prvo leto obratovanja 
olajšava v višini 50 % od odmerje- 
nega prispevka, ki pripada občini. 

18. člen 
Prispevek v pavšalnem letnem 

znesku za posamezne obrtne dejav- 
nosti se določi v naslednjih zneskih: 
— predelovanje nekovin do 600 din 
— predelovanje kovin do 800 din 
— predelovanje lesa do 500 din 
— predelovanje usnja do 150 din 
— predelovanje tekstila do 200 din 
— za vse druge dejav. do 1000 din 

Višino pavšalnega zneska do do- 
ločenega zneska dodooi ' finančni 
6rga:n glede na vrsto in obseg de- 
javnosti. tehnično opremljenost in 
delovno sposobnost zavezanca pri- 
spevka. . - 

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

19. člen 
Prispevek od obrtnito dejavnosti 

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

1. od dohodkov, ki jih imajo ob- 
čani od prodaje srečk in vplačil pri 
športni napovedi in pri LOTU. ki 
jih organizira jugoslovanska loterija 
ali ostali prireditelji, po stopnji 10 
odstotkov; 

2. od dohodkov, ki lih imajo za- 
varovalni poverjeniki, ki niso z za- 
varovalnico v rednem delovnem raz- 
merju, po stopnji 15%; 

3. od provizij zastopnikov usta- 
nov za varstvo malih avtorskih pra- 
vic, če niso z njimi v rednem delov- 
nem razmerju, po stopnji 150/o; 

4. od provizij, ki jih imajo posa- 
mezniki, od prepisovanja not za 
Zvezo skladateljev Jugoslavije, če 
niso z njimi v rednem delovnem 
razmerju, po stopnji 15 Vo; 

5. od provizij, ki jih dobivajo po- 
slovni agenti in poverjeniki založni- 
ških podjetij, od prodaje njihovih 
knjig in drugih publikacij, če niso 
z njimi v rednem delovnem razmer- 
ju, po stopnji 15 "/o; 

6. od provizij, ki jih dobijo ulični 
prodajalci časoaieov, za časopisna 
podjetja, zavode ali časopisno agen- 
cijo, če se ukvarjajo samo s prodajo 
časopisov in niso z navedenim pod- 
jetjem. zavodom ali agencijo v de- 
lovnem razmerju, po sitopnji 10%; 

7. od dohodkov transportnih de- 
lavcev in od dohodkov oseb, ki na- 
kladajo. razkladajo ali prenašajo ob 
pretežni uporabi lastne telesne moči 
za gospodarske, družbene in druge 
organizacije, za državne organe in 
zavode. Ce niso z njimi v rednem de- 
lovnem razmerju, po stopnji 15 Vo; 

8. od dohodkov od prevozništva 
kot postranske kmetijske dejavnosti, 
po stopnji 30 "/o; 

9. od dohodkov od postranske 
kmetijske dejavnosti za vlačenje 
lesa iz gozdov im za prevoz mleka s 
konjsko vprego, po stopnji 15 "/o; 

10. od dohodkov delavcev, ki de- 
lajo dama za delovno organizacije. 
d:»ž.avne organe in zavode (delo na. 
domu), po stopnji 25 %; 

11. od dohodkov potujočih gleda- 
lišč. zabavišč in prirejanja ostalih 
prireditev, po stopnji 10%; 

12. od dohodkov od opravljanja 
dela državnim organom, delovnim 
in drugim organizacijam po pogodbi 
o delu. po predpisih o delovnih raz- 
merjih. po stopnji 25 "/o. 

4. Prispevek Iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja inte- 
lektualnih storitev 

20. člen 
Stopnja prispevka od intelektual- 

nih storitev znaša 12,9 %. 

21. člen 
Prispevek v pavšalnem znesku 

od negospodarskih storitev plačujejo 
osebe, ki opravljajo naslednje inte- 
lektualne storitve; 

— učitelji glasbe, jezikov in raz- 
nih šolskih predmetov 50 din; 

— stenografi. daktilografi, steno- 
daktilografi 100 din; 

— zavezanci, ki opravljajo nego- 
spodarske dejavnosti zaradi starosti, 
bolezni in zaradi posebnih razmer in 
okolnosti. manj kot 4 mesece na leto 
150 din; 

— duhovniki, župnijski upravite- 
lji 400 din; 

— ostali duhovniki 300 din; 
— farne cerkve^ s podružnicami 

500 din. 
22. člen 

Letni kosmati osebni dohodek, ki 
je praviloma minimalna letna osno- 
va prispevka od intelektualnih stori- 
tev. znaša 25.000 din. 

5. Prispevek iz osebnega dohodka 
od avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav 

23. člen 
Prispevek iz osebnega dohodka 

od avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav, ki pripada obči- 
ni, se plačuje po stopnji 100/o od 
osebnega dohodka od avtorskih pra- 
vic in tehničnih izboljšav, zmanjša- 
nega za stroške, ki so bili zanj po- 
trebni, 

24. člen 
Ce nastane dvom, ali gre za delo 

s področja uporabne umetnosti, ali 
za obrtni izdelek, odloči komisija 
treh članov, v katero, imenuje svet 
za vzgojo in izobraževanje. 2 člana, 
svet za gospodarstvo pa enega člana. 

III. DAVKI 
6. Davek na dohodke od stavb 

25. člen 
Davek na dohodek od stavb se 

plačuje v občini Zagorje ob Savi od 
vseh stavb v gradbenem okolišu im 
od vseh najemniških stavb. 

Osnova za davek od stavb je 
enoletna stanarina oz. najemnina, 
preleta v letu. za katero se odmerja 
davek, zmanjšana za stroške vzdrže- 
vanja in upravljanja ter za znesek 
enoletne amortizacije stavbe, stano- 
vanja oz. poslovnega prostora. 

Ce uporablja stavbo lastnik ali 
uživalec ali se stavba ne daje v upo- 
rabo ali najem, je davčna osnova 
enoletni znesek vrednosti stanarine 
oz. najemnine, ki bi se dosegla, če 
bi bila stavba oddana v uporabo ali 
naiem. zmanjšan za stroške vzdrže- 
vanja in upravljanja ter za znesek 
enoletne amortizacije stavbe. 

__ Stroški vzdrževanja in amortiza- 
cije se ocenijo na 50 % ugotovljene 
osnove ža odmero davka-чх) pred- 
hodnih dveh odstavkih. 

Davka od stavb so.lahkp oprošče- 
„ne tiste stavbe, ki zaradi .^t^Epsti za-. 
'htevajo višje vzdrževalne stroške. O 

višjih vzdrževalnih stroških odloča 
oddelek za gospodarstvo. 

26. člen 
Davek na dohodek od stavb zna- 

ša 20 % od ugotovljenih osnov. 

7. Davek na dohodke od premo- 
ženja in premoženjskih pravic 

27. člen 
Davek na dohodke od premoženja 

in premoženjskih pravic se plačuje 
po stopnji 20 Vo. 

Osnova za ta davek je celotni 
dohodek od premoženja in premo- 
ženjskih pravic v letu. za katero se 
odmerja, zmanjšan za potrebne stro- 
ške. 

28. člen 
Doseženi dohodki od oddajanja 

opremljenih sob v turistične namene 
so oproščeni plačevanja tega davka- 

8. Davek na dohodek, dosežen * 
uporabo dopolnilnega dela drugih 

29. člen 
Davek na dohodek, dosežen 2 

uporabo dopolnilnega dela drugih, 
znaša 6 0/o od dejansko izplačanih 
osebnih dohodkov. 

Za zavezance davka na dohodek, 
dosežen z uporabo dopolnilnega dela 
drugih, ki plačujejo 'prispevek P0 

pavšalni letni osnovi, se določijo 
tile pavšalni letni zneski davka od 
vsakega zaposlenega: 

— predelava tekstilnih in usnje- 
nih izdelkov 200 din; 

— vse druge dejavnosti 350 din- 

9. Davek na dobitke od iger na 
srečo 

30. člen 
Davek na dobitke od iger na sre- 

čo se plačuje od vseh dobitkov. И 
presegajo 100 din po stopnji 10 %. 

10. Prehodne in končne določbe 

31. člen 
Z dnem. ko začne veljati ta od- 

lok. prenena veljati odlok o prispev- 
kih in davkih občanov občine Za- 
gorje ob Savi (Glasnik št. 11'67). 

32. člen 
Ta odlok začne veljati nasilednji 

dan po opjavi v Glasniku, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1968. 

Številka: 422-1/65-1 
Datum: 27. 2. 1968 

Predsednik skupščine 
občine Zagorje ob Savi 

Dušan Kolenc, 1. r. 

VSEBINA 
65 Odlok o spremembah odloka o finan- 

ciranju vzgoje in izobraževanja v ob' 
čini Hrastnik 

66 Odlok o določitvi prispevka, ki g® 
plačujejo gospodarske organizacije ' 
skupne rezerve gospodarskih organi- 
zacij občine Hrastnik 

67 Odlok o prispevku od sredstev skupne 
porabe občine Hrastnik 

68 Odlok o komunalnih taksah občine 
Hrastnik 

69 Odlok o določitvi najnižjih osebni" 
dohodkov delavcev, ki delajo pri za- 
sebnih delodajalcih, za katere ni mo- 
goče ugotoviti povprečnega osebneg* 
dohodka na, podlagi evidence izplača- 
nih osebnih dohodkov v družbeneio 
sektorju občine Ljubljana-Bežigrad 

70 Odlok o razpisu nadomestnih volite* 
v občinski zbor skupščine Ljubljana- 
Siška 

71 Odlok o razpisu nadomestnih volite* 
v zbor delovnih skupnosti skupščine 
občine Ljubljana-Siška 

72 Odlok o olajšavah o plačevanja pri- 
spevka od sredstev skupne porabe de- 
lovnih organizacij občine Zagorje o" 
Savi 

73 Odlok o komunalnih taksah občine 
' Zagorje ob Savi 

74 Odlok o prispevkih in davkih občano* 
občine Zagorje ob Savi 


