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Odločbe, pojasnila, ceniki
Glede na spremenjene odnose na področju cen m ker
poslovanje obrtnih servisov ni v skladu z novimi ekonomskimi
predpis; izdajamo tole
ODLOČBO
o poslovanju obrtnih servisov
1. Vsi obrtni servis, morajo poslovati od 1- avgusta po
načelih, ki veljajo za trgovino na drobno, to je prodajati morajo
blago po prostih prodajnih cenah po predpisih, ki veljajo za
trgovino na drobno. Zarad: tega ti servisi od 1. VIII. 19ol
najprej niso več specialne zaprte trgovine za oskrbo obrtnikov,
temveč trgovine na drobno, ki so odprte vsem potrošnikom.
•2. Popis zalog blaga in preusmeritev poslovanja naj poverjeništva za lokalno industrijo in obrt v sporazumu s poverjenišiv-om za finance in poverjenist voni za trgovino in preskrbo izvedejo tako, da se obrtnim servisom omogoči prodaja bla^a od
1. VIII. 1961 po prostih prodajnih cenah.
3. Razlike, nastale pri popisu blaga, je treba odvesti poeioроша z realizacijo blaga.
4. Formiranje proizvodne cene obrtniških izdelkov (pri zaeelmikih proizvajalčeve prodajne cene) opravljajo:
a) državni obrtni obrati po strukturi cene iz navodila za
sestavo finančnih planov državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena za 1. 1951 (Zbirka, finančnih poročnikov št. 10),
b) obrtni obrati družbenih organizacij, produktivnih zadrug
in zasebni obrtni obrati po dosedanjih predpisih,
c) za storitve (usluge) veljajo, dokler se ne izdajo nov; ceniski (tarife) s tem, da se sme zaračunavati material po dejanskih nabavnih cenah.
5. Formiranje prostih prodajnih cen opravljajo obrtni obrati.
obrtni obrati produktivnih zadrug, družbenih organizacij in
zasebni obrtn; obrati po navodilu o formiranju, po katerih
prodajajo proizvajalna podjetja e področja lokalnega gospodarstva v prosti prodaji proizvode, namenjene za široko potrošnjo
(Uradni list FLRJ, št. 26/51).
0 izvršeni preusmeritvi je treba dostaviti poročila Upravi
za cene do 15. VIII. 1951.
Št. 320—966—1951.
'
Ljubljana, due 23. julija 1951. winiteW ™
i r«.
"
'*
Zoran Polič 1. r.
... .
,
. in čiščenje
. (mazanje)
• usnjenih
. .
o conah za prebarvanje
izdelkov
Na podlagi 20. člena uredbe o pristojnosti za določevanie
in kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ, št. 63 z dne 8. XI.
1950) določa Uprava za cene pri poverjeništvu za finance mestnoga ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane za čiščenje
(mazanje) obutve na ulici in za prebdrvanje usnjenih izdelkov
tele najvišje cene:
1. Očiščenje (pre - i .Je) obutve ва uliei:
par

2. Prebarvanje moških in ženskih visokih usnjenih
čevljev:
a 11 a rno
)
^
barvo
45.
b) na vee druge barve
o6>—
3
moSkih in
eiricih usn enih
"
i
....••••••• 40-—
a) na £rn<> barvo •
60.—
ш vse druge barve
^ Prebarvanje otroških visokih usnjenih čevljev:
30.—
aj na jrno barvo
45.—
b) na vse drUge barve
5 Prebarvanje otroških visokih usnjenih čevljev:
v 4ш
'
a)
25._
40.b) na vse d 6
barve
.
_ ... xlr
y,
& Prebarvati
je moških m ženskih s .ornjcv:
11 tn,
*> na
" v&e° l*™ ■
.??—
b)
druge barve
o.
7. Piebarvanje moških iu ženskih nizkjh semiš čevljev
na usnje (no gladko):
a) na črno barvo
70.—
b) na vse druge barve
85.—
8. Prebarvanje moških in ženskih usnjenih sandal:
30.
a) na črno barvo
b) na Vse dru^e barve
50
9. Prebarvanje mošk.h in ženskih semiš sandal na
(na gladko) •
usn•
...
50.
a) *a črno barvo
—
b,
vse d
® " ......
, .
I rebarvanje moških ш ženskih rokavic:
ne razne
barve • •
• • • 4o.
11- Prebarvanje ženskih torbic:
kom.
na razne barve: a
din
a) male do 40 dm 2
• • 20.—
2
b) srednje od 40 dm do 70 dni ..♦••• 95.—
o) velike od 70 dni navzgor ........ 135.—
Čiščenje obutve je: očiščenje blata (prahu), mazanje s kremo
26 fevl
ie ter črnilom za mazanje usnja in loščenje obutve.
čiščenje škorujev do številke 36 se računa kot čiščenje višokih čevljev.
Cene za prebarvanje »z barvo« veljajo za vse odtenke barv.
Te cene so najvišje za zelo kakovostno izdelavo. Pri nekekovostni
izdelavi
je treba cene
ceniku
znižatistoritev
za 30%.
y cenah
je vračunan
davekv cd
prometa
po ter.
št. 17 odredbe o tarifi enotnega davka od prometa proizvodov
lokalne
proizvodnje (Uradni list FLRJ, št. 10 z dne 2. II. 1949)
in
^asa 4%.
Cene v ceniku se ne ®mej(j zvišati z nobenim: pribitki ali
dodatki.
Сешк mora brtl v
obratu izobešen na dobro vidnem niestu in v priinerni velikosti.
L^MjSa/dae 21. juHja 1961.

a) otroški čevlji vseh vrst •
5.—
b) nizki in visoki čevlji, moški in ženski .... 10.—
c) škornji vseh vrst •
20.—

Poverjenik za finance
Mestnega ljudskega odbora Ljubljana:
Lee Kovažič L r.

Stran 70

VESTNIK ORGANOV ZA CENE

St. 16—t? — K. avgusta 19&1

TOLMAČENJE »OVIH PREDPISOV O CENAH
servisni službi (gratični servis, grafični nabavna z« vod itd.) po
1. Cene za gradbeni investicijski material
nižjih enotnih cenah. Grafični servisi pa morajo te proizvode
Uprava za cene pri Ministrstvu z« finance FLRJ je dala dobavljati koristnikom po veljavnih predpisih.
s št. 2092 z dne 16. julija 1951 tole pojasnilo:
Če servisna podjetje dobavljajo te proizvode (papir, lepenZa tisti gradbeni material, bi se dobavlja podjetjim in ka, karton itd.) proizvajalnim podjetjem v gospodarski upravi
komunalnim službam za vzdrževanje stanovanjskih hiš, cest, lokalnih organov oziroma grafičnim podjetjem, založbam ali
ulic in pločnikov, se morajo uporabljati cene in vsi drugi predpisi iz odredbe o cenah za gradbeni investicijski material (Urad- trgovskim podjetjem za široko potrošnjo, morajo obračunavati in
tržni dobiček po veljavnih predipđsih. Tržni dobiček
ni list FLRJ, St. 22 z dne 2. V. 1951) лп sicer ne glede na to vplačevati med
nižjo enotno in fakturno ceno
ali se material dobavlja iz kontingenta za investicije al; pa iz je razlika
C
št.
39/693.
kontingenta za reprodukcijo.
Ljubljana, dne 19. juMja 1951.
Za dobavo gradbenega investicijskega materiala, ki se v
Iz Urada za cene pri Glavni
planskih količinah dobavlja iz kontingentov za reprodukcijo druupravi za trgovino in preskrbo LBS
gim podjetjem in komunalnim službaih navedenih v 3. točki
pod f) odločbe o formiranju višjih enotnih (komercialnih) cen
6. Ceu-e za cigaretne in tobačne izdelke
(Uradni list FLRJ, št. 9 z dne 2. II. 1951) velja že vedno izjema, navedena v tej točki.
Kazveljavlja se pojasnilo Urada za cene pn. Glavni, upravi
Št. 320—236/147—1951.
za trgovino in preskrbo LRS, C-št. 12/88 z dne 28. VI. 1961
Ljubljane, dne 20. julija 1951.
glede cen za eigaiete >Strumica< in >Neretva<, objavljeno v
Vestniku organov za cene št. 14 z dne 5. VII. 1951.
2. Razdelitev pozitivnega salda razlik pri prosto formiranih
Ze cigarete in tobačne izdelke veljajo cene, objavljene v
cenah v trgovini
Uradnem listu FLRJ, št. 33 z dne 18. VII. 1951.
št 320-236/151-1951,.
1. Uprava za cene pri Ministrstvu- za finance FLRJ j"e dela
Ljubljana, dne 20. julija 1951.
s št. 1997 z dne 14. VII. 1951 tole pojasnilo:
V Uradnem l:etu FLRJ, St. 27 z dne 6. VI. 1951 je objav7. Cene za pločevinaste škatle, т katerih dobavljajo uvozna
ljena odločba o razdelitvi pozitivnega salde razlik pri prosto
podjetja proizvode za piehraao
formiranih cenah v trgovini. S to odločbo je urejena razdelitev
pozitivnih razlik v cenah, doeeženih pri trgovskih podjetjih. TrUrad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ ;e
govska podjetja Zveze vojaških vojnih invalidov pa so razdelila določil z odločbo št. 9331 z dne 5. julija 1951 tole:
pozitivni paldo, dosežen za leto 1950 po posebni odobritvi Mini1. Uvozna podjetje, ki dobavljajo prehranbene proizstrstva za finance št. 12988 z dne 11. VIL 1950 in te razlike vode uvožene iz inozemstva po 8. točki odredbe o ukrepih za
obračunala z invalidskim budžetom.
zagotovitev prehrane prebivalstva in obvarovanja živilskega
Zaradi tega trgovska podjetja Zveze vojaških vojnih inva- fonda, morajo zaračunavati koristnikom poleg določene eene prelidov ne bodo uporabljala 1., 2. in 3. točko spredaj navedene od- hrambenih proizvodov tudi zaobalo, pločevinaste škatle, v ksteločbe glede pozitivnega salda, doseženega za leto 1950.
r-h se ti proizvodi dobavljajo. Cene za te škatle so:
a) pločevinaste škatle, vsebine 2—51 11 din za кошла.
Št. 320—1013—1951.
b) pločevinaste škatle, vsebine 5—101 18 din za komad
Ljubljane, dne 20. julija 1951.
2. Vsi drugi predpisi odločbe Sveta za blagovn-j promet
vlade FLRJ, št. 3692 z dne 10. III. 1951 o zaračunavanju cen za
3. Cene za kvas
zaobalo, v katerih dobavljajo uvozne podjetja prehrambene proUpreva za cene pri Ministrstvu za finance FLRJ je določila izvode, veljajo še nadalje.
2n kvas proizvajalčevo prodajno ceno franko razkladalna postaja
3. Ta odločba velja takoj, uporablja pa se tudi za prej
kupce SO din za kg. Proizvajalna podjetja morajo prodajati dobavljene in nefaktmirane pločevinaste škatle.
kvas po tej ceni vsem kupcem, razliko v ceni med 44 din in
št. 320—1021—1951.
80 din pa odvajati na račim tržnega dobička po predpisih
Ljubljana, dne 30. julija 1951.
odredbe o obračunavanju in vplačevanju tržnega dobička (Uradni liet FLRJ, št. 3 z dne 15. I. 1951).
8- Cena za rmfozne naprave pri vagonskih pošiljkah
Proizvajalna podjetja ne priznavajo kupcem nikakršnega
Uprava za cene pri Ministrstvu za finance FLRJ je dala s
rabata. Trgovska podjetja morajo prodajati kvas potrošnikom po
ceni 100 din za kg. Na nabavno ceno 80 din za kg pa imajo št. 2080 z dne 21. VII. 1951 tole pojasnilo:
Svet za blagovni promet vlade FLRJ Je z okrožnico št. 9319
pravico priračunati odvisne stroške in maržo, ostanek do zneska
z dne 5. julija 1951 odobril Komisiji za izredni uvoz pri vladi
100 din pa morajo odvajati po veljavnih predp.sih.
FLRJ, do sme zaračunavati koristnikom prehran benih proizvoŠt. 320—236/13S—1951.
dov iz rednega uvoza vse rjnfuzne naiprave, s katerimi »TransLjubljane, dne 20. julija 1951.
jug< zavaruje vagone pri prevozu teh proizvodov, in sioer 400
Iz Uprave za eene pri
dinarjev za 1 garnituro po vagonu.
Ministrstvu za finance LBč
Št. 320—1022—1951.
Ljubljana, dne 31. julija 19614. Proste prodajne cene za stavbno pohištvu
Iz Uprave za cene pri
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLSJ
Ministrstvu za finance LRS
je dal s št. 9229 z dne 4. VII. 1951 tole pojasnilo:
9. Dobava nafte, motornega olja, tovotne masti ki
V tabeli, ki je priložena odredbi o cenah investicijskega
petroleja ribičem
gTadbenega materiala (Uradni list FLRJ, št. 22 z dne 2. V.
Svet za blagovni promet vtede FLRJ je dal v št 8175 z
1951) so določeni faktorji za gradbeni material, ni pa posebej
navedeno stavbno pohištvo.
dne 2. VIII. 1951 glede prodaje nafte, motornega olja, tovotne
Stavbno pohištvo je zajeto v skupini »lesene hiše in delit mast; in petroleja ribičem tole pojasnilo:
za katere je določen faktor 5. Torej se mora za formiranje proNafta, motorno olje in tovotne mast se mora prodajati riste prodajne cene za okna, vrata in druge lesene dele h;š upo- bičem po nižjih enotnih cenah brez oddaje bonov trgovine
rabljati faktor 5 in sacer od dneva objave odredbe o cenah in ve- po vezanih cenah.
sticijekega ctredbenega materiala.
Petrolej se ribičem ne sme prodajati po 90 din za 1 (Uradni list FLRJ, št. 33/51), temveč po dosedanji cent 22 din za I
C št 30/693.
in brez oddaje bonov trgovine po vezanih cenah.
Ljubljana, .dne 19. julija Г951.
C št 30/746.
5. Cen« zu uvoženi papir
Ljubljana, dne 9. avgusta 1951.
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
10. Dobava papirja
Je dal s št. 9206 z dne 9. VII. 1961 tole pojasnilo:
Uprava za čeme pri Ministrstvu za finance FLRJ je dala z
Svet za blagovni promet vlade FLRJ je dal s št. 10636 z
dopisom št. 1957 z dne 2. VI. 1951 soglasnost, da se dobavlja- dne 3. VIII. 1951 glede predaje papirja tole pojasnilo;
jo *?rc
iz 120 yranoje (:>r. r, karton, lepenka m proizvodi
Ugotovilo se je, da posamezni eervtei dobavljajo proizvode
iz tega materiala), ki jih uvaža Centroprom in prodaja specialni industrije papirja posameznem ustanovam Ж uradom po nižjih
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enotnih cenah, kar je nepravilno. Servisi morajo dobavljati vse
proizvode industrije papirja uradom in ustanovam (zveznim,
re*publiškjm in lokalnim) po prostih prodajnih cenah.
C It. 30/740.
_
S
Ljubljana, dne 9. avgusta 1951.
11. Cene ta gradbeni materia.)
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet je dal s št. 10407
z dne 2. VIII. 1951 glede cen za gradbeni material tole pojasnilo:
Faktor 3 za formiranje proste prodajne cene se uporablja v
121 skupini (gradbeni material) le za tele proizvode:
za kamen za gradbeno in okras.io uporabo, obdelan катећ
in marmor, za bruse in kamenje za čiščenje skrilavea in za
proizvode obdelanega skrilavca.
>
Po določenih cenah brez uporabe faktorja se morajo prodajati: lomljenec, drobljenec, kameni in marmorni zdrob, kamena
ш marmorna moka in podobno, pesek ter gramoz.
C št. 30/471.
Ljubljana, dne 9. avgusta 1951.
12. Obračunavanje in vplačevanje tržnega dobička pri
investicijskem gTadbenem materialu
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ je
dal s št 10407 z dne 2- VIII. 1951 glede vplačevanja in obračunavanja tržnega dobička pri gradbenem materialu tole pojasnilo:
V zvezi z odločbo o obračunavanju in vplačevanju tržnega
dobdčka pri investicijskem gradbenem materialu (Uradni list
FLRJ, št. 22/51), se za les (vključno opaž), ki je bil že v »porabi in dne 31. VII. 1951 na zalog:, obračuna in vplača tržni
dobiček takole:
Vrednost lesa po nižjih enotnih cenah se mora zmanjšati za
znesek uporabe tega materiala, ostanek pa pomnožiti s faktor,
jem, ki je določen za dctično vrsto lesa, znižan za 1 s(F—1).
Primeri: Na zalogi je bilo 31. XII. 1950 200 m rezanega
lesa. Zmanjšana vrednost zaradi uporabe lesa je 60°/o. Za rezan les je določen faktor 8.
Znižana
vrednost lesa je
200 m8 X 2000 din X 40 : 100 « 160 000.
Tržni dobiček = 7 (to je 7-1) X 160.000 = 1.120.000.
S tem pojasnilom se strinja Ministrstvo za finance FLRJ.
C St. 30/741.
Ljubljana, dne 9. avgusta 1951.
Iz Urada za cene pri Glavni
upravj za trgovino in preskrbo LRS
13. Tržni dobiček pri gradbenem materialu
Uprava za cene pri Ministrstvu za finance FLRJ je dala
s št. 2299 z dne 28. julija 1951 tole pojasnilo:
1. Predpisi odločbe o obračunavanju in vplačilu tržnega
dobička pri gradbenem materialu, namenjenem za investicije, št.
1236 г dne 2. maja 1951. se nanašajo samo na gradbeni material, namenjen za gradbena in obrtniška dela na gradbenih objektih. Ne uporabljajo pa se za material, namenjen za opremo,
montažo, študije -o raziskovanja in za druge investicijske elemente.
Material za dela na gradbenih objektih je planiran, v kontingentu za investicije Sveta za gradbene in komunalne zadeve
FLRJ, za druge investicijske elemente pa iz kontingenta ae reprodukcijo. Če je torej material dobavljen iz kontingenta M
investicij«, se plača tržni dobiček ne glede na to, v katere namene je material dejansko uporabljen. Morebitna odstopanja od
tega načela se lahko dovoljujejo za vsak posamezen primer le
na podlagi odobritve Glavne centrale državne investicijske
banke.
2. Gradbeni material, namenjen za investicijsko vzdrževanje
gradbenih objektov, spada pod predpise o plačevanj« tržnega
dobo Ska.
3. Gradbeni material, namenjen za tekoče vzdrževanje objektov kapitalne izgradnje, se dobavlja po nižjih cenah, ker se
ta material planira v kontingentu za reprodukcijo. Če pa je
material iz kontingenta za investicije, se plača tržni dobiček.
Gradbeni material namenjen za tekoče vzdrževanje družbenega standarda (stanovanjskega fonda, administrativnih s*avb
;n pod ), se dobavlja po novih določenih cenah. Problem možnosti popravila stanovanjskih zgradb se bo rešil z izdajanjem posebnih ukrepov.
Gradbr-ni material, namenjen za vzdrževanje cost, se dobavlja po določenih novih cenah.
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4. Industrijski servisi, ki razdeljujejo material, nabavljen
od proizvajalcev po nižjih cenah, vplačajo v primerih, ko dobavljajo material za investicije po višjih cenah, doseženo razliko (tržni dobiček) tako, kot je to predpisano za proizvajalna
podjetja.
5. Gradbena material, ki je dobavljen v času od 1. I. do 2.
V. 1951 družltenim organizacijam, ne spada pod predpise o
plačevanju tržnega dobička.
6. Predpisi odredbe o prosti prodaji gradbenega materiala,
namenjenega za investicije, in odredbe o cenah gradbenega
materiala, namenjenega za investicije (Uradni list FLRJ, št.
22/51), se po odločbi Ministrstva za finance FLRJ, št. 1566 z
dne 29. maja 1951 ne nanašajo na gradbeni material, ki se dobavlja korištnikom kot nosilcem specialnih namenskih kategorij. Če so torej dobave tem koristnikom izvršene iz kontingentov, namenjenih civilnemu sektorju, se plača tržni dobiček.^
7. Če so gradbeni servisi in izvajalci del prodali v času
od i. I. do 2.V. 1951 gradbeni material kupcem, katerim se ne
izvede prefakturiranje (državnim m zadružnim obrtnim obratom,
družbenim organizacijam, trgovskim podjetjem za široko potrošnjo) po nižjih oziroma višjih enotnih (komercialnih) cenah
ali po cenah, nižjih od določenih novih cen, so upravičeni zahtevati regres z računa tržnega dobička. V tem primeru se labko
izvrši refundacija samo ob tehle pogojih:
a) da je bil material dobavljen po nižjih oziroma višjih
enotnih (komercialnih) cenah samo tistim kuipcem, k; so po
veljavnih predpisih bil; upravičeni, da se oskrbujejo po nižjih
oziroma višjih enotnih (komercetaih) cenah;
b) da predložijo banki potrebno dokumentacijo, da je vplačan tržni dobiček za tjste količine materiala, za katere gre;
c) da gre za dobave, ki so bile izvršene od 3. XII. 1950 do
2. V. 1951;
č) kolikor je gradbeni material dobavljen po višjih enotndh
(komercialnih) cenah, ee izvrši regres za razliko med višjo
enotno (komercialno) m novo določeno ceno. če dobavitelj materiala dokaže, da je poprej vplačal v proračun razliko med
nižjo in višjo enotno (komercialno) ceno. je upravičen do regresa za razliko med nižjo in novo določeno ceno.
V prihodnje smejo gradbeni servisi prodajati' gradbeni material le tistim kupcem, ki plačajo ta material po cenah, ki ee
formirajo po 1. točki odredbe o cenah gradbenega matirala,
namenjenega za investicije.
8. Svet za gradbene in komunalne zadeve FLRJ je s št.
12905 z dne 8. XI. 1950 odobril gradbenim podjetjem, da
smejo prodati odvečen material državnemu sektorju po nižjih
enotnih cenah, zadružnemu zasebnemu sektorju pa samo kamen, pesek,' gramoz, opeko, strešnike in apno po prosto formiranih cenah po pogojih na trgu, po ponudbi jn povpraševanju.
Za te cene (presto formirane) je bilo podjetje dolžno pribaviti
dovoljenje pristojnega ljudskega odbora. Razliko med nabavno,
ceno tega materiala in ceno, doseženo s prosto prodajo, so bila
podjetja dolžna takoj vplačati v proračun.
Če bi torej gradbena podjetja zahtevala povračilo tržnega
dobička za material, ki so ga v času od 1. I. do 2. V. 1951
prodala zadružnemu in privatnemu sektorju po zgoraj navedenih cenah, se bo zahtevku ugodilo glede razlike pied nabavno
(nižjo) ceno in novo določeno ceno, če se predloži dokaz, da je
razlika med nižjo ceno in ceno, doeežono s prosto prodajo, vplačana v proračun. V nasprotnem primeru ee odobri samo razlika
med proeto formirano in novo določeno "ceno. V obeh primerih
pa je potrebno, da predloži podjetje odobritev pristojnega ljudskega odbora o ceni, po kateri se je material prodajal.
9. Če se material dobavlja podjetjem za oskrbovanje totalnega gospodarstva iz kontingente za investicije, se taka podjetja
štejejo za podjetje, ki opravljajo promet z gTadb^im materialom po odredbi o cenah gradbenega materiala, namenjenega za
investicije, in so zaradi tega dobavitelji dolžni prefakturirati
in vplačati tržni dobiček.
10. Če izvajalci gradoemh del nabavijo gradbeni material
od koristilikov, ki ga nabavljajo po nižjih enotnih cenah (Ministrstvo za narodno obrambo, Ministrstvo za notranje zadev« in
pod.), je treba vzeta kakor da so nabaye izvršili od proizvajalcev. Tj dobavitelji so dolžni, da materiali fakturirajo po novo
določenih cenah in da doseženo razliko (tržni dobiček) vplačajo
tako, kot je to predpisano za proizvajalna podjetja.
11. Za uporabljive odpadke, kj ©e rabijo kot materiel za
investicije (opaž, staro železo in pod.), se novo določena cena
formira teko, da se na ceno odpadka (nižjo, zmanjšano za
amortizacijo) uporabi tisti faktor, ki je določen za material, iz
katerega je tisti odpadek nastal.
12. Podjetje in služne komunalne delavnosti, ki izvajajo
dela za vzdrževanje ulic jn pločnikov, cest in stanovanjskih
zgradb, plačajo gradbeni material po določenih novih cenah ne
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glede na to, iz katerega kontingenta je materia] dobavljen, ker
gre tu za izrazito gradbeni material.
Druga dela, ki jih izvajajo podjetja n službe komunalne
deiiavnoet: (vzdrževanje vodovodov, kanalizacije, park:, ulična
razsvetljava itd.), so izvzeta od uporabe faktorja :z Uradnega
lista FLRJ, št. 22/51, toda le v primerih, ko gre za vzdrževanje
m de je material dobavljen iz kontingenta za reprodukcijo.
13. Zasebni obrtniki ter državni in zadružni obrtni obrati
morajo v svojih fakturah izkazati posebej potrošek materiala po
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nižjih enotnih cenah in posebej razliko med nižjimi in višjimi
enotnimi (komercialnimi) cenami, normirane odstotke iz strukture cene pa uporabljajo samo na osnovj po nižjih cenah.
Št. 329-188/95-1951.
Ljubljana, dne 1. avgusta 1951.
Iz Uprave za cene pri i
Ministrstvu za finance LRS

Poučni članki
KALKULACIJA ZA PEKO KRUHA IX PECIVA
Glede na predpise o načinu obračunavanja in vplačevanja je objavljeno v Uradnih obvestilih (Službenih saopštenjih) št. 6
razlik pri ceni kruha in peciva ter uveljavljanja regresa (glej z dne 5. XII. 1945.
poučni članek v Veetniku organov za cene, it. 9—10 z dne
Struktura селе je tale:
10. V. 1951) morajo pekarne predlagati individualne kalkulacije
1. Stroški za material.
teh proizvodov v odobritev oziroma potrditev upravam (odse2. Pribitek na stroške za material.
kom) za cene pri poverjeništvu za finance okrajnih (mestnih)
3. Plače za izdelavo.
ljudskih odborov.
4. Režijski pribitek.
Za pomoč pri eeetavljanju oziroma potrjevanju teh indivi5. Odstotek kosmatega zaslužka.
dualnih kalkulacij, bomo v tem članku obdelali primere, kako
6. Enotni davek od prometa proizvodov.
uaj bodo kalkulacije sestavljene, m pojasnili ekonomsko vse7. Razlika v ceni materiala.
bino posameznih elementov v kalkulaciji.
Proizvajalčeva prodajna cena.
Kruh pečejo obrtna storitvena in uslužnostna podjetja državmorajo biti 1. in 3. element (stroški za manega m zasebnega sektorja, vendar je za državne obrtno sto- terialV inkalkulaciji
za plače za izdelavo) razčlenjeni prav tako kot je naritvene obrate predpisana nekoliko drugačna kalkulacija, kakor
vedeno pri kalkulaciji za državna podjetja, s tem da se cene
na zasebne obrate.
za material v 1. elementu zaračunavajo po doiočenih nižjih
Državna obrtna storitvena in uslužncstna podjetja morajo cenah, razlika v cenj materiala pa izkaže v 7. elementu (razsestavljati kalkulacije po elementih strukture cene, ki je pred- lika v ceni materiala).
pisana v navodilu za sestavo finančnih planov državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena. To navodilo je objavljeno v cene.Pribitek na stroške\za material znaša 6V« an nižje enotne
Zbirki finančnih priročnikov št. 10 iz leta 1951.
Stopnja režijskega pribitka je že določena in sicer 50% za
Struktura cene je tale:
obrate 1. skupine in 40% za obrate II. skupine (Vestnik Urada
1. Stroški za material.
za cene pri predsedstvu vlade LRS, št. 20 z dne 5. VII. 1947).
Ta pribitek se v kalkulacijah zaračunava z uporabo določenega
2. Plača za izdelavo.
■Proizvodni stroški.
odstotka na čiste osnovne plače za izdelavo.
3. Režijskj pribitek.
V glavnem ti odstotki režije še vedno veljajo. Možno pa
je, da v posameznih primerih ne ustrezajo več. V tem primeru
4. Amortizacija.
'smejo odobriti uradi za cene pri poverjeništvu za finance okrajLastna cena.
nega (mestnega) ljudskega odbora nov režijski pribite^ tistemu
5. Določeni planski dobiček.
zasebnemu obratu, ki s predloženim prikazom režijskih stroškov
6. EnotnJ davek od prometi proizvodov.
dokaže upravičenost spremembe določenega režijskega pribitka.
Proizvodna cena.
Pri tem opozarjamo, da podjetja marsikdaj predlagajo glede vi7. Razlika v ceni materiala.
šine režijskega pribitka pretirane zahtevke, zato je treba biti
pri potrjevanju tega skrajno previden.
8. Tržni dobiček.
Proizvajalčeva prodajna cena.
Po ugotovitvah na terenu se je izkazalo, da imajo pekovski
V predloženi kalkulaciji morata biti 1. in 2. element (stro- obrati enake vrste na posameznih področjih odobrene zelo razški za material in plače za izdelavo) razčlenjena tako, da je lične odstotke režijskega prebitka. Nesorazmerje v višini režijskega pribitka se pojavlja predvsem zaradi tega/ ker se v nekarazvidno:
primerih zaračunava v režijo pogonsko srsdstvo za peko
a) količina uporabljenega materiala, cena za enoto mere terih
posameznih vrst materiala in skupni znesek vs.*ga uporablje- kruha, v drugih primerih pa se ta sredstva zaračunavajo v
material za izdelavo. Pravilno je poslednje, kar naj velja tud
nega materiala;
b) koliko ur je uporabljenih za izdelavo kalkulirane koli- pri določanju režijskega pribitka za državne pekarne.
Kosmati zaslužek je za zasebne pekarne enoten in znaša
čine kruha, znesek urne plače za posamezne faze dela in skup8%. Ta odstotek velja še vedno in je predpisan v Veetniku
ni znesek plač.
Odstotek režije, amortizacije in dobička določi oziroma po- Urada za cene pri predsedstvu vlade LRS, št. 20 z dne 5. VIL
trdi uprava (odsek) za cene pri poverjeništvu za finance okraj- 1947. Znesek zaslužka se izračuna tako, da se uporabi ta odstotek na čiste (neto) osnovne plače za izdelavo.
nega (mestnega) ljudskega odbora za dobo enega lota.
zaračunavanja enotnega davka od prometa prczvodov
Znesek režijskega pribitka, amortizacije in planskega do- veljaGlede
tudi za zasebne pekarne isto kot je navedeno za državr.r.
bička se v kalkulaciji izračuna z uporabo določenega odstotka
podjetja.
na čiste osnovne plače za izdelavo.
To so glavni obrisi kalkulacije za pekovske obrale, pod rob
Enotni davek na promet proizvodov se pri peki kruha, kjer
da material proizvajalec, ne zaračunava, če pa prinese stranke nejša navodila pa so razvidna iz predpisov, ki so navedeni
sama material za izdelavo, je treba uporabiti stopnjo enotnega za državna podjetja.
To so glavni obrisi kalkulacije za pekovske obrate, pod rob
davka od prometa proizvodov, ki je predpisana za storitev :n
znaša 4°/o. Cene za peko kruha, kadar prinese stranka sama nejša navodila pa so razvidna iz predpisov, ki so naveden
testo ali moko, so določene v Veetniku za cene. št. 7 z dne pri posameznifi elementih.
29. III. 1949. V teh oemah je davek od 'prometa storitev že
Pri sestavljanju oziroma potrjevanju teh kalkulacij delajo
vračunan.
največ težarv norme uporabe materiala (moke, kvasa, soli, vode'in
Zasebni obrtni obrati morajo uporabljati kalkulacijo, ki je poganskih sredstev), ter norme porabljenega časa sa izdelavo.
predpisana v navodilu za sestavljanje kalkulacij obrtnih proZarad; različne zmogljivosti posameznih pekovskih obratov
izvodov in storitev Tn navodilo je že staro, vendar r malimi jo težko določiti enotne norme, zato se bomo omejili le n:*
izpremembami m dopolnili v glavaoju še vedno velja. NavodJo orientacijske podatke.
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Orientacijska norma potrebnega materiale za peko 100 kg
kruha ali peciva po vrstah, za katere so določene mžje oziroma
znižane enotne cene v prodaj: na drobno^ je tale:
1 _ Kruh iz mešane moke: 6о/б pšenične (enotne), lO/o
ržene in 25% koruzne moke:
55 kg pšenične (enotne) in ržene moke,
18 kg koruzne moke,
0.40 kg kvasa,
1.20 kg soli.
37 litrov tople vode,
ali obratno: м 100 kg gornje mešanice moke ee mora speči
najmanj 137 kg kruha.
*
2. Kruh iz pšenične moke 90% meljave:
74.62 kg pšenične moke 90% meljave,
0.40 kg kvasa,
1.20 kn soli.
37 litrov tople vode,
ali obratno: iz 100 kg pšenične moke 90% meljave se mora speč;
najmanj 134 kg kruha.
3. Kruh iz pšenične moke 80% meljave:
74.62 kg pšenične moke 80% meljave,
0.40 kg kvase,
1.20 kg soli,
37 litrov tople vode,
ali obratno: iz 100 kg pšenične moke 80%'meljavesc mora speči
najmanj 134 kg kruha.
4. Kruh :z ržene moke 76% meljave:
74.62 kg ržene moke 76% meljave z nujno dodajo 60—70%
pšenične moke, ki je v količini 74.62 kg všteta,
040 kg kvafe,
1.20 kg eoH,
37 litrov tople vode,
ali obratno: iz 100 kg gornje mešanice moke se mora speči
najmanj 134 kg kruha.
5. Belo pecivo iz 0, 0-G, 0-GG pšenične moke:
80 kg pšenične moke 0, 0-G, 0-GG,
0.50 kg kvasa,
1.20 kg soli.
37 litrov tople vode.
Te norme uporabe materiala upoštevaio najslabši primer,
kar pomeni. da je poraba moke za peko 100 кг kruha lahko
količinsko manjša. Obratno pa je lahko speči iz 100 kjr moke

CISTE (NETO)
V navodilu za sestavo finančnih planov državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomene (Zbirka finančnih priročnikov št. 10) je predpisana na 29. strani struktura cene za obrtno
storitvena in uslužnostna podjetja. Posebnost te strukture cene
je med drugim tudi to, da plače za izdelavo (2. element strukture cene) ne obsegajo več kosmatih (bruto) olač po predpisih uredb o pl.ičah delavcev in učencev (Uradni list
FLR.J, št. 85 z dne 9. X. 1948) in poznejših dopolnilnih predpisih za posamezne panoge industrijske delavnosti, temveč čiste
(neto) osnovne plače, dodatke, dopolnilne plače :n I. in II.
razlike na te plače.
Glede na te predpise mora h.ti v kalkulacijah, k; jih za
svoje izdelke dostavljajo državna obrtna storitvena in i.služnostna podjetja upravam (odsekom) za cene pri poverjen'štvih
za finance okrajnih (mestnih) ljudskih odborov v določitev егпе
element »plače za izdelavo« razčlenjen takole:
a) č'ste (neto) cenovne plače,
b) dodatkj na te plače,
c) dopolnilne plače,
č) I. in II. razlika na vse prejemke pod a), b) in c). to Je
na plače, dodatke in dopolnilne plače.
Le če so plače ta izdelavo tako razčlenjene je možna kontrola in pravilno izračunavanje zneskov drugih elementov v kalkulaciji.
Iz kalkulacij, ki jih posamezna podjetja dostavljajo za
svoje izdelke pa je razvidno, da niso jasni vsi P'jnv posebno
pa ne kaj so čiste (neto) osnovne plače, kaj eparla v r.odatke
n kaj v dopolnilne plače.
Na 30. stran! v račetku navedenega navodila je rečeno, da
je ekonomska vsebina elementov 1, 2, 6, 7 in S ista kakor
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večje količine kruha. Pri tem opozarjamo na nesoiidao poslovanje v pekarnah, kjer radi dodajajo moka prekomerne količine
vode, k; povzroča, da je kruh pretirano vlažen in iako težji.
Norma porabe kvasa in soli je ne glede na kakovost moke
neizpremenjena.
„ .
Stroški pogonskih sredstev za peko kruha znašajo do
največ 60 din.
.
Za ugotovitev točne količine epečanega kruha u določene
količine moke nasvetujemo upravam (odsekom) za oaae, da
sestavijo posebno komisijo, ki imj v aantero obratu prisostvuje
izdelavi in peki kruha in ugotovi, koliko kg krniva se speče
iz 100 kg določene vrste njoke. Pri tem poudarjamo, do se
ugotavlja spečena količina kruha šele po 24 urah, ko je kruh
že ohlajen in izpari iz njega vlaga, ki bi v nasprotnem primeru
vplivala na težo kruha in jo povečala.
Pri tej kontroli se mora pečena količina kruha tehtati
skupno in ne po posameznih komadih. Te količina mora dati
v povprečju najmanj spečene količine po sprednjih orientacijskih
normah. Popolnoma nepravilno bi bilo tehtati posamezne
štruce kruha. Proizvajale: namreč ne tehtajo testa, ko ga razrezujejo v štruce, temveč ga režejo približno.- Glede na izvežbanos-t pri tem poslu, je razrez testa v štruce več ali manj
pravilen, ni pa popolnoma točen oziroma enak, iz česar sledi,
da se teža posameznih štruc kruha medsebojno nekoliko razlikuje. Pekovskim obratom pa je treba priznati ^ v kalkulaciji
tisto količino spečenega kruha iz 100 kg moke, ki se ugotovi
pri komisijskem pregledu.
Ugotovitev pečenih količin cz:roma porabe materiala v
obratu je zelo važna, ker se prav pri tem dogaja največ nepravilnosti. Kruh se novsod peče stalno in v velikih količinah,
zato je mežno z malenkostno nerealno navedeno spečeno količino oz.roma porabo materiala doseči ogromne dobičke, kar
pa je še bolj pereče, ker se razlike v cenah kruha regresirajo.
Zato priporočamo, da se pri vsaki dobavi nove -pošiljke
moke komisijsko ugotovi, koliko kruha daje 100 kg dobavljene
moke.
izdelavnih mezd prav tako ni mogoče normirati, ker se
tudi tu pojavljajo razlike ki izvirajo iz različnih zmogljivosti
pekarn. Čim manjšo zmogljivost ima pekarna, tem večja je
poraba izdelavnega časa. Ze orientacijo naj eluži noima pekarne
z industrijskim značajem, kjer speče pekovski pomočnik v б
urah 280 kg kruha, v manjših pekarnah pa se porabi za peko
kruha iz 100 kg moke tud. do 5 ur.
Iz navedenega je razvidno, da je treba kalkulacije teh
proizvodov pri posameznih podjetjih individualno presajati,
vendar ne more in ne 6me bit: znatnejših odmikov glede na
navedene norme.
M. J.

X0VXE PLAČE
ekonomska vsebina ustreznih elementov strukture cene (kalkulacije) za državna industrijska podjetja v gospodarski upravi
lokalnih organov. V predpisih za sestavljanje kalkulacij (strukture cene) za državna industrijska podjetja v gospodarski upravi
lokalnih organov pa je določeno, da spadajo v osnovne plače
z dodatki vsi prejemki za dejansko opravljeno delo ali pa za
dejansko potrošen čas v podjetju.
Pojem osnovne plače z dodatki je splošen pojem, k: vsebuje:
a) čiste (neto) osnovne plače in
b) dodatke na te plače.
Čiste (neto) osnovne plače pa so:
a) plače od enote delovnega učinka ali
b) plače od opravljenega delovnega časa.
Te plače so objavljene v tabeli novih obračunskih postavk
in plač delavcev, nameščencev in gospodarskih učencev
(Uradni list FLRJ, št. 10 z dne 8. II. 1950) in le te so osnove
za izračunavanje določenih stopenj režije, amortizacije in
dobička.
V dodatke na plače pa spadajo:
a) plače za čas zastoja dela, če zastoja ni kriv delavec,
b) plače v primeru službenega .potovanja ali premestitve,
c) dodatek preddelavca,
č) terenski dodatek,
d) dodatek na nadurno delo,
e) dodatek na nočno delo,
f) dodatek na delo v času nedeljskega odmora,
g) četrti obrok hrane, kjer je predpisan,
h) nagrade (premije) za prihranek materiala.
V kalkulaciji se uir-oštevajo Je tisti prejemki, ki jih podjetje v proizvodnji določenega izdelka dejansko izplačuje po
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ustreznih predpisih o plačah in dodatkih in drugih predpisih.
Za dodatek na nadurno in nočno delo morajo imet; podjetja posebno dovoljenje, ki ga na predlog podjetja izda Gospodarski
sveit. Nagrade (premije) га prihranek na materialu se plačujejo v breme dejansko ugotovljenih prihrankov na materialu.
Če se bodo kalkulan^ v podjetjih ravnali po teh pojasnlih bodo v bodoče odpadla vsa brezštevilne vprašanja, napačna tolmačenja in nepravilna kalkuliranja glede pravilne
osnove za izračunavanje posameznih elementov v kalkulaciji,
referenti za rena pri okrajnih (mestnih) ljudskih odborih pa
ei bodo olajšali kontrolo predloženih kalkulacij, kar bo vplivajo na ekspeditivno« v podjetjih -n pri kontrolnih organih.
Tudi dopolnilne plače delajo še vedno preglavice. Posamezna obrtna storitvena in uslužnostna podjetja še vedno zaračunavajo dodatek za nepretrgano zaposlitev, nekatera pa tudi
plače za čas letnega odmora itd., kar v plače za izdelavo v
skupnem dejanskega plačanem znesku. Zato ne bo odveč ponovno pojasniti kej
in kaj spada v dopolnilne plače.
Dopolnilne plače so prejemki, ki jih prejemajo delavcj in
nameščenci na podlagi posebnih predpisov tudj v oaeu. kadar
ne delajo. Te plače so:
a) plače za čas bolezni od 3 oziroma 6 dni,
b) plače maieram za čas dojenja in hranjenja dojenčka.
c) stroški za ločeno življenje,
č) plače zaradi opravljanja državljanskih dolžnosti,
d) plače v primeru odpusta iz službe,
e) plače za čas letnega odmora,
f) plačani neizkoriščeni letna odmor,
gl vrednost obveznih materialnih dajatev.
h) dodatek za nepretrgano zaposlitev,
i) plače za čas državnih praznikov.
PREGLED CEN KMETIJSKIH PRIDELKOV V
V zadnjem času vse pogosteje vprašujejo razne ustanove,
podjetja itd. Urad za cene pri Glavni upravi za trgovino in
preskrbo LRS, kakšne so cene kmetijskih pridelkov v proetem
odkupu. Nekateri od teb potrebujejo te podatke za razne analize, izdelavo finančnih planov, likvidacijo starih računov itd.
Največ pa sprašujejo razni nakmpovalci, ki potrebujejo cene
kmetijskih pridelkov v prostem odkupu pri nabavi blaga na
terenu.
Cene kmetijskih pridelkov so bile do 16. IV 1951 uradno
določene, in sicer z internim; okrožnicami Ureda za cene pri
Glavni upravi za trgovino ш preskrbo LRS. Te okrožnice je
prejemalo samo odkupno omrežje. Od 16. aprila dalje pa so
bile cene za te pridelke poj>olnoma proste ter eo se formirale
m ee še formirajo na podlagi ponudbe in povpraševanja.
Enote
januar
mere
Proizvod
kg
do 60
kg
1. Pšenica
50
kg
2. Rž
30—45
3. Ječmen
35-40
kg
4. Oves
40
5. Koruza v zrnu
• kg
kg
SO
ft. Ajda
30
kg
7. Proso
kg
20—30
8. Fižol
9 Stari krompir
kg
12
10. Nov; krompir
10-16
11. Špinača
kg
do 18
12. Solata
k«
kg
13. Jedilne bučke
40
14. Stara čebula
kg
15. Nora čebula
kg
16. Grah v stročju
kg
17 Druga zelenjava
30
kg
18. Češnje
kg
19. Govedo (živa teža)
22—42
kg
20. Teleta (živa teža)
kg
28—4,^
140-160
21. Prašiči (živa teža)
kg
450
kg
22. Mast
23. Surovo maslo
300
1tg
24. Perutnina (živa teža)
do 100
kg
25 Mleko
lit.
12
26. Jajca
kom.
12
27 Vino
2S-A5
lit.
28. Žganje
lit
120
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Dopolnilne plače ee ne morejo zaračunavati neposredno
na proizvod, zato ©e izkazujejo v kalkulacijah v odstotkih.
Odstotek izračunajo podjetja po obrazcu (Dip x 100): OP. V
tem obrazcu pomeni Dp celotni znesek dopolnilnih plač, Op pa
znesek osnovnih plač z dodatk; osebja, zaposlenega neposredno
v tehnološkem procesu proizvodnje.
Stopnjo L in II. razlike je treha izračunati na podlag:
navodila o obračunavanju in vplačevanju razlik, nastalih zaradi
odprave dohodnine delavcem, nameščencev in uslužbencev ш
prispevka za socialno zavarovanje (Uradni Lief FLR.T, št. 10 z
dne 8. II. 1950) in poznejših dopolnil. Znesek I. in II. razlike
ee izračuna z uporabo določene (stopnje na čiste (neto) osnovne
plače.
s
Zelo redke eo kalkulacije naših proizvajalnih podjetij v
gospodarski upravi lokalnih organov, ki imajo element vplače
za izdelavo« razčlenjen tako kot navaja to pojasnilo. Napake
so najrazličnejše. Največkrat niso v kalkulacijah dodatne plače
izkazane posebej, ampak so skrite v osnovnih plačah ali pa
celo v režiji. Cela vrsta podjetij pa še ne pozna dopolnilnih
plač in jrh tudi ne zaračunava v smislu navodil. Po poznejših
ugotovitvah se zmeraj pojasni, da so tudi dopolnilne plače
zapopadene bodisi v režiji bodisi v osnovnih plačah. S takim
ravnanjem pa se zvišuje stopnja režijskega pribitka.
Namen tega členka bo doeežen. če bodo proizvajalna podjetja v bodoče upoštevala vsa ta pojasnila in če bodo uprave
(odseki) za cene pri okrajnih (mestnih) ljudskih odborih zavračale nepopolne in nepravilne kalkulacije. Le tako se bo zmanišalo večkrat nepotrebno dopisovanje med posamezn-mi uradi,
cene pa bodo hitro določene in blago bo možno prodajati brez
zastoja in brez izgovorov, da organi za cene še niso določili
rene.

PROSTEM ODKUPU OD 1. L DO 31. VI. 1951
Kljub temu. da je znano, da so cene kmetijskih pridelkov
v prostem odkupu sproščene, se še vedno dogajajo primeri, da
se predlagajo Uradu za cene pri Glavni upravi za trgovino
w preskrbo LRS v pregled razni računi s prošnjo za ugotovitev pravilnosti odkupne cene. Predlaganje tovrstnih računov
bi imelo smisel le za čas, ko so bile odkupne cene kmetijskih
pridelkov v prostem odkupu še uradno določene, po sprostitvi
odkupnih cen pa ne več.
Da se izognemo nepotrebnemu delu, navajamo spodaj
odkupne cene najvažnejših kmetijskih pridelkov v proetem
odkupu. Pri tem opozarjamo vse tiste, ki še nameravajo ugotavljati pravilnost cen kmetijskih pridelkov v starih računih
za čas. ko so bile odkupne cene še uradno določene, da Urad
za cene ne bo več pregledoval teh računov, ker to delo z objavo
odkupnih cen odpade.
februar

marec

april

do 60
35—50 x
30-45
35-40
40
50
30
20—30
12

do 100
35—50
30-45
35—40
40
50
30
30—50
20

do 70
22-50

27

10—16
do 18

20
do 40

°7
30

16
16.50

40

100

30

35

36,50

22—42
28—45
140,-160
400
300
do 90
12
6—8
28—65
120

3S—55
45—60
140-160
350—400
300
do 90
30
6—8
110
120

55.50
60
190
460
550
ISO
17
7.80
128
331

maj

25
50
28
40
68
72
19«"»
404
450
180
18
8
134
360

ura«

27
39
19
12,50
25
38
30
26,50
29
67
71
189
361.50
406 50
176
17
9
131.V
342
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PviKUtrjztiix). da Su twle od 1. L do Iti. IV. ЗД51 Ktkupne
tene kmetijskih pridelkov maksimirane, kar pomeni, da je
tuji« uradno določena eena najvišja. Državni sektor ni tjmel
□akupovat kmetijske pridelke nad določenimi cenami.
Cene v tem seznamu od 'aprila dalje so najčešće odkupne cene. Najčešča odkuipna cena je tista, po kateri je bik»
odkupljenih največ količin blaga.
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V prihodnje bomo objavljali uajeešče odkupne teme kmetijskih pridelkov v prostem odkupu vsak mesec za pretekla
mesec. Seznam kmetijskih pridelkov bo glede na sezono odkupa
po potrebi izpremeujea oziroma dopolnjen.
m. i.

PRODAJNE CENE, Hi KATRRIH BODO DRŽAVNA PODJETJA PRODAJALA KMETIJSKE PRIDELKE,
NAMENJENE ZA ŠIROKO POTROŠNJO. V PROSTI PRODAJI
V Uradnem Msfcu FLRJ, št. 23 z dne 9-, V. 1951 je bile
objavljena uredba o poslovanju gospodarskih podjetij za promet s" kmetijskimi pridelki in o plačah osebja, zaposlenega v
teh podjetjih. Na podlagi te uredbe je bilo v Uradnem listu
FLRJ, št. '25 z dne 23. V. 1951 objavljeno še navodilo za
izvajanje uredbe o poslovanju gospodarskih podjetij za promet
e kmetijskimi pndeiki .n o plačah osebja v teh podjetjih.
V tem članku bomo obravnavali le tiste predpise zgoraj
navedenih uredb, ki se nenašajo na cene. veljavne za državna
.gospodarska podjetja, ki se ukvarjajo s prometom (nakupom
in prodajo) kmetijskih pridelkov.
V prometu državnih gospodarskih podjetij ге promet s
kmetijskimi pridelki razlikujemo 3 faze:
a) odkup,
b) prodajo na debelo,
c) prodajo ne drobno.
Odkup. Državna gospodarska podjetja za promet s kmetijskimi pridelki lahko kupujejo kmet-jske pridelke po prosto
dogovorjenih cenah ne glede na to, 6e jih kupujejo neposredno
od pridelovalcev, ali pa od državnih podjetij, zadrug m
zadružnih organ:zacij.
Prodaja na debelo. Državna gospodarska podjetja lahko
kupujejo in prodajajo na debelo kmetijske pridelke po prosto
(bcdioi v naprej ah ob dobavi) dogovorjenih cenah.
Prodaja na drobno. Glede prometa s kmetijskimi pridelki
v prodaj] na drobilo in prodajnih cen na drobno, vsebujeta
gornji dve uredbi le okvirna navodila ter predvidevata kasnejšo
podrobnejšo ureditev.
Form.ranje cen za kmetijske pridelke široke potrošnje je
podrobneje predpisano v navodilu o formiranju cen, po katerih bodo državna podjetja prodajala kmetijske pridelke, namenjene za široko potrošnjo, v prosti prodaji (Uiadni lisi
FLRJ, St. 31 z dne 4. VII. 1951).
Po 1. točki tega navodila morajo državna gospodarska
podjetja za promet i kmetijskimi pridelki in državna trgovska
podjetja (v nadaljnjem besedilu državna podjetja) kmetijske
pridelke za široko potrošnjo prodajati na drobno v prosti prodaji načelno po cenah, ki bodo nižje Od cen. po katerih prodajajo pridelke iste vrste in kakovost: določenega potrošniškega
središča zasebni pridelovalci.
To navodilo velja za državna gospodarska podjetja za promet s kmetijskimi pridelki, k prodajajo izključno samo kmetijske pridelke, in za tista državna trgovska podjetja, ki prodajajo poleg industrijskega blage tudi kmetijske pridelke.
Namen spredaj navedenega navodila je v tem, da se zagotovi potrošniku nabava kmetijskih pridelkov po zmernejših
cenah in da se obenem s prodajnimi cenami državnega sektorja
vpliva ne znižanje prodajnih cen pri zasebnih pridelovalcih.
Navodilo določa, da formirajo državna podjetja prodajne
cene kmetijskih pridelkov v glavnem sama, brez sodelovanja
pristojnih organov za cene, upoštevati pa morajo razmere na
tržišču. Le za važnejše kmetijske pridelke, kakor so: mleko
m mlečni izdelki, jajca, Jpinača, grah, jedilne buče, fižol v
stročju, česen, čebula, paradižnik, paprika, krompir, zelje;
fižol, melone, slive, jabolka in grozdje, določajo ceno uradi za
cene pri poverjeništvu za trgovino in preskrbo okrajnih (mestnih) ljudskih odborov. Ti uradi za cene določajo, katere zgoraj
navedene pridelke bodo prodajala državna podjetja izpod een
pri individualnem pridelovalcu, v katerem času, v katerih mestih
m potrošniških središčih in za kolikšen odstotek ceneje.
Cene drugim kmetijskim pridelkom, ki tu niso navedeni,
določajo podjetja sama, morajo se pa vselej posvetovati s pristojnimi uradi za cene, ki imajo pregled cen kmetijskih pridelkov
vsega okraja in večjo možnost presoje o pravilnosti cene.
Prav tako smejo po nevodilu uradi za cene sami določiti
tudi mesta in potrošniška središča, v katerih se bodo prodajali
kmetijski pridelki po znižanih cenah. Predvsem prihajajo v
po&ev tile kraji in potrošniške središča, kolikor imajo tržišča
in tovrstno državno trgovsko omrežje: Ljubljana, Maribor, Celje,
Jesenice, Kranj. Tržič, Kamnik Solkan, Trbovlje. Novo mesto,
Murska Sobota* in Ptuj.

Uradi za cene lahko pri določanju prodajnih cea po и^жај
navedenem navodilu ravnajo različno:
a) določijo odstotek, za katerega morajo prodajati deževna
podjetja pridelke iste vrete in kakovosti ceneje kot zaeebm pridelovalec, ali
b) določijo znesek, za katerega morajo prodajati draavaa
podjetja ceneje kot zasebni pridelovalec, ali pe
c) določijo prodajno ceno na drobno.
Pri določevanju prodajne cene po prvem načinu opozarjamo, da se ne sme predpisati enak odstotek za vse v navodilu
naštete kmetijske pridelke. Čim nižjo prodajno ceno ima določen
kmetijski pridelek, tem Višji mora bisti odstotek znižanja tako,
da je razlika med zasebno in državno prodajno ceno vidna.
Navajamo praktičen primer:
1 kg drobne zelenjave stane pri zasebnem sektorju b dinV primeru, če bi odredil organ za cene povprečno 10% znižanje ne glede na vrsto kmetijskega pridelka, bi bila prodajna
cena na drobno za drobno zelenjevo v teh trgovinah komaj
za 0.80 din nižja in bi bilo teko znižanje skoraj brez pomena.
Nasprotno pa bi bil gornji odstotek primeren pri surovem
maslu ali drugih mlečnih izdelkih, ker je 'prodajne oena na
drobno za surovo maslo približno' 550 din za kg, kar znaša
znižanje cene za 55 din.
Zaradi sezonskega značaja teh pridelkov in stalnega menjanja prodajnih cen na drobno pri zasebnih pridelovalcih, je
treba določati odstotke ali zneske znižanja oziroma prodajne
cene na drobno vsak dan, ali pa za več dni skupaj. Da bo to
delo uspešno izvedeno, morajo imeti uradi za cene točen pregled prodajnih cen na drobno, po katerih prodaja zasebni pridelovalec svoje pridelke na tržišču.
Najbolje je, da določi urad za cene prodajno ceno Da drobno
za vsak naslednji dan oziroma za nekaj dni in sicer tako, da
mu je merilo za določitev nižje prodajne cene na drobno prodajna cena, po kateri je prodajal zasebni pridelovalec svoje
pridelke prejšnjega dne.
Uradi za cene morajo paziti, da cene pravočasno eporoče
trgovskemu omrežju, da more ta prodajati svoje blago na tržišču v najzgodnejših jutranjih urah, ko je povpraševanje po
kmetijskih pridelkih največje in je najugodnejši trenutek za
vplivanje na znižanje prodajnih cen pri zasebnem sektorju.
Prodaja po nižjih cenah v poznejših urah in z nezadostnimi količinam; ne bi imela pravega uspeha, oziroma ne bi dosegla
namena, ki ga zasleduje navodilo. Zasebni pridelovalec si namreč prizadeva razprodati svoje pridelke v zgodnjih urah (ker
nerad izgublja čas) in bo zato skušal v tem čeeu, še pred nastopom državnih podjetij z nižjimi ceDemi. razprodati evofe
blago po cenah, ki bi jih sam diktiral.
Da bo izvajanje tega navodila uspešno, morajo uradi za
cene takoj pristopiti k delu in paziti, da so prodajne cene
na drobno v trgovinah državnih kmetijskih posestev in ekonomij v skladu z odrejenimi cenami. Skrbeti morajo tudi za to,
da ne bo prevelikih razlik v cenah med tistimi področji, kjer
se to navodilo ne izvaja ter tistimi,, kjer se določajo prodajne
cene za kmetijske pridelke po tem navodilu.
POleg tega morajo uradi za cene kontrolirati državna podjetja, če se ravnajo po določenih prodajnih cenah na drobno.
V ta namen naj se povežejo z ljudsko ter trgovinsko inšpekcijo
in s sveti potrošnikov. Sodelovanje a temi organi Je prineeio
že lepe uspehe.
Kolikor se ne bi državna podjetja ravnala po predpisih tega
navodila ter nadaljnjih smernic uradov za cene, morajo državni
organi (trgovinska inšpekcija, uradi za cene itd.) vložiti ovadbo
zoper direktorja in odgovorne uslužbence podjetij in sicer po
4. točki navodila.
Narodi Jo Se navaja, da bo prodajne cene na drobno za meso
(sveže in suho) določil Urad za cene pni Sv«tu ze blagovni
■jiv met vlade ljudske republike, kar bo urejeno v bližnji prihodnosti, ko bodo določene cene kožam in dragira stranskim
proizvodom; za sladkor, mast. naTavna vina in žcjaajj^ pa bo
določil prodajne oene na drobno Urad za cene pri Svetu za
blagovni promet vlade FLRJ
M. J.
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Vprašanja in odgovori
Vprašanje: Po kakšnih cenah se dobavlja investicijski cijo) in o dobavah po teh cenah (Uradni list FLRJ, št 9 z dne
gradbeni material graditeljem stanovanjskih hiš?
21. II. 1951) določa, da proizvajalna podjetja formirajo višje
Odgovor: Graditeljem stanovanjskih hiš se dobavlja ves enotne (komercialne) cene na ta način, da pomnožijo nižjo
gradbeni material po prostih prodajnih cenah, ki se formirajo enotno ceno, ki je določena za zadevno surovino, poizdelke ali
z uporabo faktorjev iz tabele, priložene odredbi o cenah in- izdelke, po odbitku morebitnega v njej obseženega rabata,
vesticijskega gradbenega materiala (Uradni list FLRJ, št. 22 z določenim faktorjem.
z dne 2. V. 1951).
To pomeni, da je* treba odbiti od določene mije enotne
Velja pravilo, da se dobave gradbenega investicijskega cene tisti rabat, ki je bil dejansko vračunan v ceni takrat, ko
materiala v vt>akem primeru zaračunavajo po prostih prodaj- je bila cena določena in ne rabat po zadnji odločbi o maržah in
nih cenah. Izjema so le dobave tega materiala Ministrstvu rabatih (Uradni list FLRJ, št. 3 z dne 15. I. 1950) razeii v prinarodne obrambe. Ministrstvu notranjih zadev in Upravi; meru, če je bila določena nova nižja enotna cena in v njo zadržavne varnosti po navodilih, objavljenih v Vestniku orga- računan rabat po tej odločbi. Odločba o maržah in rabatih,
nov za cene, št. 13 z dne 20. VI. 1951 na 54. strani v oddelku se je namreč večkrat spremenila in so sedanj: rabati m marže
»Tolmačenie novih predpisov o cenah«.
znatno nižje od tistih, določenih v letu 1947 in 1948.
Razlikovati pa je treba investicijski gradbeni material od
Primer: Za kovaško kladivo iz jekla, težine 200 dkg je domateriala za vzdrževanje. Material za vzdrževanje hiš, ulic, ločena nižja enotna cena 40 din za kg. V tej cen; je zaraču
pločnikov, parkov itd., ki se dobavlja koristnikom v planskih nano 15.5% rabata po odločbi o maržah in rabatih (Uradni lifit
količinah na podlagi razdelilnikov in sklenjenih pogodb, se FLRJ, št. 40 z dne 14. IX. 1950). Z odločbo o maržah in razaračunava po določenih nižjih enotnih cenah, in sicer po batih po Uradnem listu FLRJ. št. 2 z dne 11. I. 1950 pa je za
predpisih odločbe o formiranju višjih enotnih (komercialnih) ta proizvod predpisan rabat 13.5%.
Pri formiranju višje enotne (komercialne) cene je treba
cen za surovine, polizdelke in izdelke Imateria! za reprodukcijo) m o dobavah, ki se bodo' vršile po teh cenah (Uradni odbiti cd cene 40 din rabat 155% in ne 13.5%, torej tisti rabat,
ki je dejansko zaračunan v ceno.
list FLRJ. št. 9 z dne 21. II 1951).
Proizvajalčeva prodajna cena kot osnova za formiranje višje
Vprašanje Obrtne zbornice v Ljubljani: Ali pripada do- enotne (komercialne) cene je v tem primeru
datek za nepretrgano zaposlitev delavcem, zaposlenim v za40
6.20 = 33.80 in ne
sebnem sektorju?
40
5.40 = 34.60.
Odgovor: Delavcem, zaposlenim v zasebnem sektorju, ne
pripada dodatek za nepretrgano zaposlitev. To pomeni, da
Vprašanje:
zasebni obrtni obrati nimajo pravice zaračunavati ta dodatek
Ali
bodo spremenile cene kruha za zagotovljeno prev kalkulacije, ki jih za svoje izdelke predlagajo v potrditev skrbo v se
prodaji
na drobno glede na zvišanje cen soli in kvasa?
upravam (odsekom) za cene okrajnih (mestnih) ljudskih odOdgovor:
borov.
V zvezi z ^višanjem prodajnih cen za
in kvas vpraVprašanje: Ali morajo zasebniki plačati takso za odločbe,
s katerimi jim uprave (odseki) za cene odobravajo cene za šujejo pekarne in nekateri uradi za cene pri okrajnih (mestnih)
ljudskih odborih, če se bodo spremenile oziroma zvišale zninjihove izdelke ali storitve?
enotne cene za posamezne vrste kruha ter peciva. NekaOdgovor: Ministrstvo za finance FLRJ je glede tega dalo žane
teri že predlagajo nove cene, ki naj bi veljale na območju
e št. 4879 z doe 17. III. 1951 pojasnilo, da zasebniki ne plačajo naše republike, drugi pa se potegujejo za odobritev povračila
nikakršne takse za odločbe, s katerimi jim uprave (odseki) (regresa) med prejšnjo in novo ceno soli in kvasa.
za cene odobravajo cene za njihove proizvode in storitve.
Veem tem pojasnjujemo, da ostanejo znižane enotne cehe
Zasebniki so oproščeni plaćanja teh taks na podlagi 6. člena
za
posamezne
vrste kruha in peciva v prodaji na drobno za
taksnega zakona, ker se odločbe za cene izdelkov in storitev
zagotovljeno preskrbo nespremenjene, pekarne pa bodo glede
Izdajajo v javnem interesu.
na zvišane prodajne cene soli in kvasa odvajale ustrezno zmanjVprašanje odseka za cene pri poverjeništvu za finance mest- šano pozitivno razliko (al; pozitivni saldo) oziroma povečale za
to razliko svoje zahtevke za povračilo (regres).
nega ljudskega odbora v Kranju:
Podrobnejša navodila glede tega so dana v poučnem članku,1
Kakšno zakonsko določbo je treba vnašat; v odločbo o
odobrenih oenah glede na to, da je 1. VII. 1951 prenehal ve- ki je bil objavljen v Vestniku organov za cene, št. 9—10 z dne
ljati zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špeku- 10. V. 1951 pod naslovom »Obračunavanje in vplačevanje razlik
pri ceni kruha in peciva ter uveljavljanje regresa«. Navodila
lacije in gospodarske sabotaže?
dana v tem članku še vedno veljajo tudi sedaj, ko se je zvišala
Odgovor:
cena za sol in kvas.
Glede na to, da j« 1. VII: 1951 prenehal veljati zakon o
Navedeni poučni članek naj vsi prizadeti dobro proučijo.
zatikanju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulaciji in go- Pa bodo našli odgovor za vse probleme, ki se pojavljajo pri
spodarske sabotaže, je treba iz formula rja za izdajanje odločb, kruhu ter pecivu glede cen.
ki ga je tukajšnja Uprava dostavila vsem upravam (odsekom)
za cene okrajnih (mestnih) ljudskih odborov s St. 320-378-1951
z dne 28. II. 1951 brisati odstavek: »prekoračenje cen se kaznuPOPRAVEK
je po zakonu o zatiranju nedovoljene trgovino, nedovoljene
V »Odločbi o cenah za gradbeni materiale, objavljeni v
špekulacije in gospodarske sabotaže«. Začasno ni treba etavljati
v odločbi kakšno drugo zakonsko določilo glsde prekoračenja Vestniku organov za cene, št. 14 z dne 5. VII. 1951 je treba
odobrenih cen. dokler ne bo predpisan nov fonnular za izda- popraviti tele napake:
a) v II. skupini »Granitni izdelki« je pravilna o-/.uaka za
janje odločb. 0 tem bodo uprave (odseki) za cene pravočasno
zavojni robnik R 18/24 cm in ne R 18/25 cm,
obveščeni.
b) v VI. skupini »Bitumenske snovi« zu cestno emulzijo
Vprašanje Tovarne kovanega orodje Zreče:
velja cena franko skladišče proizvajalca in ne franko razklaKako je treba formirati višje enotne (komercialne) cene. dali® postaja, za izolacijski papir pa velja cena franko razklnJe јг za izdelek določena nižja enotna cena in v njej zapopa- dalna postaja in ne franko nakladalna postaja, kar je trebta v
den rabat po odločbi o maržah in rabatih iz Uradnega lista L RS, ceniku popraviti.
št. 40 z dne 14. IX. 1948 ali pa iz prejšnjih odločb o maržah
St. 320—904—19G1
in rabatih?
Ljubljrm, dne 8. avgusta 1951.
Odgovor:
Iz Uprave za cene pri
6. člen odločbe o formiranju višjih enotnih (komercialnih)
Ministrstvu za finance LRS
cen za surovine, polizdelke in izdelke (material za reprodukIzdaja Ministrstvo za finance LRS. — Uprava za cene. založnik »Finančni zbornik«, urejuje odbor, odgovorni urednik Pire
Andrej Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi v Ljubljani. — Naročnina za vse leto 1951 je 216 din. Uredništvo in uprav,
aištvv, Ljubljana, Beethovnova uL 10. — Poštni predal št. 250. Telefon št. 4274 do 4276. — Tekoči račun pri NB št. 601-90155-0
(Uprava »Finančnega zbornika«, LJubljana)
•

