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Odločbe, pojasnila, ceniki
ODLOČBA
o povišanju dnevne oskrbne tarife v ždraviljžču Luško
Na predlog Uprave zdravilišča Laško in v soglasju z mini.
strstvom za tiTiance LRS
odločam
da te dnevna oskrbna tarifa Za popolno zdraviliško oskrbo
bolnikov v zdravilišču Laško zviša z veljavnostjo od 1. julija
1951 od 135 din na 250 din. Ta nova tarife se razčleni na
posamezne vrste zdraviliških storitev v teftile razmerju:
1. Hrana: o dnevnih obrokov skupno 160 din t zajtrk
-ikj din, dopoldanska malica 15 dm, kosilo 00 din, popoldanska
malica 15 din, večerja 40 dim).
2. Stanovanje: nočnina za ležišče 60 din.
3. Zdravniška oskrba, zdravila, kopališke procedure 30 din.
Oskrbu,: stroški za. zavarovance in vojaške vojne invalide
(ne pa tudi za zavarovance-železničarje), ki jih pošljejo v
oskrbo zdravilišča organi zdravstvene službe LRS, se od'::šejo
v breme proračunskih sredstev zdravilišča.

Za zavarovance in vojaške vojne invalide iz drugih republik
u za oskrbovance, za katere naročajo oskrbo posamezne ustanove in množične organizacije, se izdajajo in predlagajo oskrbni
računi pristojnim plačnikom zadevnih ustanov in organizacij.
(Velja tudi za vse zavarovance-železničarje.)
Pacienti, ki se zdravijo rie svoje stroške, plačajo oskrbnino
pri blagajni zdravilišča.
Št. 121
Ljubljana, dne 24. julija 1951.
Mmieter-predeednik Sveta za ljudsko
zdravstvo in socialno skrbstvo LRS:
Dr. JoJe Potrč I. r
St. /20-2148/184—1951.
Ljubljana, dne 8-. avgusta 1951.
*
Soglašam!
Minister za finance LRS:
Zoran Pidič l. r.
:

ODLOČBA
o cenah za smrekova metlišča
Na ^podlagi 16. člena uredbe o pristojnosti za določanje in kontrolo cen in tarif (Uradni lfet FLRJ, št. 63 z dne 8. XI.
1950) določamo za izdelke Ltsiio-industrijekega podjetja Kranj tele enotne proizvajalčeve prodajne cene:
Nižja enotna
Davčna
pre
proizvajalčeva
Enota
proizvodov
odo
osnova
Izdelek
/
prodajna ceha
mere
tar.
stopnja
din
din
pust.
v%
S»mrekovo metlišče, dolžine 90 cm. debeline 22'22
4.82
287
24 %
koniad
4.82
Smrekovo metlišče, dolžine 100 cm, debeline 22/22
5.30
komad
24%
5.30
287
Smrekovo metlišče, dolžine 110 cm, debeline 22/22
5.67
287
5,67
24%
ko tnad
Smrekovo metlišče, dolžine 120 cm, debeline 22/22
6.09
6.09
komad
287
24%
Smrekovo metlišče, dolžine 130 cm', debeline 22/22
6.45
267
komad
6.45
24%
Smrekovo metlišče, dolžine 140 cm, debeline 22/22
6.81
287
komad
6.81
24%
Smrekovo metlišče, dolžine 150 crn', debeline 22/22
7.17
7.17
konwivi
287
24 %
/
V cenah je vračunan davek od prometa proizvodov po tarifi na strani 138 Cenika nižjih enotnih cen za industrijske iadftlk*
davku od prometu proizvodov (Uradn: list FLR.J, št. 13 z dne z veljavnostjo na ozemlju LRS.
22. 11. 1950).
St. 320-752/4-1951.
Proizvajalec dobav; blago franko železniška postaja, kp je
Ljubljana, dne 25. julija 1951.
najbližja kupčevemu sedežu.
Direktor Uprave za čeme 'pri
Povprečni prevozni stroški in zaobala so v cenah vračunani.
Ministrstvu za finance LRS:
S to odločbo se dopolnjujejo cene za metlica, objavljene
Jože Košir 1. r.
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ODLOČBA
plaščev in zračni«
vulkaniziranje
za protektiranje
Na podlagi 16. člena uredbe o pristojnosti za določanje in kontrolo cen m tarif (Uradni list FLRJ, št. 63 z dne 8. XI.
1950) določamo za proiektiranie in vulkeniziranje plaščev in zračnic tele cene:
Davčna
Davek od prometa
Nižja enotna
osnova
proizvodov
,
proizvajalčeva
D
Zap
i
rOlZVOC
prodajna
cena
{at.
stopnja
din
št
post.
din
v •/•
1. Avtomobilski plašči;
1100 X 22, 1200 X 22, 42 X 9. 1300 X 22 1400 X 22,
1100 X 24, 1200 X 24, komad
1100 X 20, 1150 X 20. 1200 X 20, 1275 X 20, 1300 X 20,
42 X 8, komad
2. Vulkaniziranj© plaščev:
avtomobilskih plaščev:
za mali defekt
za srednji defekt
.*.*•*
za veliiti defekt
plaščev za motocikle:
za defekt
• • .• •
plaščev za kolesa:
za defekt
3. Vulkaniziranjei avtomobilskih zračnic:
skrajšanje, kojmad
za mali defekt
za veliki defekt
V cene je vračunan davek od prometa proizvodov po tarifi
davke od prometa proizvodov (Uradn; list FLRJ, št. 13 z dne
22. II. 1950).
Prevozni stroški in zaobala v odškodninah niso vračunan!.
Ta odločba je dopolnilo odločbe o ceneh za protektiranje
evtomobilekih plaščev št. 320—203—1951 z dne 20. VI. 1951,
ki je bila objavljena v Vestniku št. 14 z dne 5. VII. 1951.

6.149—

6.149—

12 B

5.429—

5.4*9—

12 B

217—
453»—
760—

217—
453—
760—

12 B
12 B
12 B

128—

128—

12 B

35-

35-

12 B

120—
30—
50—

120—
30—
50.—

12 B
12 B
12 B

St. 320-203/2—1951.
Ljubljana, dne 7. avgusta 1951.
Direktor Uprave za cene
pri Ministrstvu za finance L RS:
Jože Košir L r.

ODLOČBA
o cenah za kovinsko galanterijo.
Na podlagi 16. člena uredbe o pristojnosti za določanje in kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ, št. 63 z đne
8 XI. 1950) določamo za izdelke tovarne kovinske embalaže »Saturnus«, Ljubljana, tele nižje enotne proizvajalčeve prodajne cene:
Davek od prometa
Šifra po
Nižja enotna
Davčna
proižvodov
proizvajalčeve
začasni
osnova
Izdelek
stopnja
prodajna cen«
tar.
nomen,
din
v •/•
din
post.
ktaturi
117 37 23 03 00 patentna doza črne pločevine, zunaj verni117
20
660.61
660.61
rana, znotraj blank, 0 80/95 mm, 100 kom.
117 37 38 01 31 konzervna škatlja, iz bele pločevine, zunaj
vernirana, znotraj blank, spajkana, 0 99/66
117
20
1.293.24
mm, 100 komadov
1.293.24
117 36 14 01 00 lončki iz alulninijaste pločevine, luženi, črno
brizgani ročaji:
85.13
116
30
85.13
0 125/125 mm, komad
SO
115.51
116
115.51
0 154/130 mm, komad
30
31.41
116
117 36 75 00 00 žličice iz bele pločevine, 100 komadov . ...
31.41
117 36 53 00 00 napisne tablice iz aluminijaste pločevine,
eluksirane:
30
116
293.57
75X75 mm, 100 komadov
293.57
80
116
497.55
105X105 mm, 100 komadov
497.55
V cenah je vračunan davek od prometa proizvodov po
tarifi davka od prometa proizvodov (Uradni list FLRJ, št. 13
z dne 22. 11.1950).
Proizvajalec dobavi blago franko železniška postaja, ki je
najbližja kupčevemu sedežu.
Povprečni prevozni stroški in zaobala so v cenah vračunani.

Št. 320—61/10—1951.
Ljubljana, dne 8. julija 1951.
Direktor Uprave za cene
pri Ministrstvu za finance LRS
Jože Košir 1. r.

št. 19 — 25. septembra 1951

VESTNIK ORGANOV ZA CENE

Na podlagi 13. točke odločbe o kritju stroškov državnih
podjetij za promet z žitom in moko na debelo (Uradni list
FLRJ, St. 34 z dne 25. VII. 1951) izdajamo tole
NAVODILO
o načinu amortizacije, dajanju varščine (kavcije) in vračanju
praznih vreč, v katerih se pošilja žito
1. Državna podjetja za promet z žitom ne debelo imajo
pravico zaračunavati v ceno mlevskih izdelkov za vsakih 100 kg
dobavljenih oziroma prodanih mlevskih izdelkov še 25 din
za amortizacijo vreč.
2. Kupec mlevskih izdelkov mora položiti pri ^podjetju za
promet z žitom na debelo varščino (kavcijo) v znesku 500 din
za vsako vrečo.
3. Kupec mlevskih izdelkov mora vrniti prazne vreče v
20 dneh od dneva prejema blaga. Rok uporabe vreč teče od
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dneva prejema tovornega lista. Ce kupec v določeaem roku ae
vrne praznih vreč, plača zamudnino (penale) in sioer 3 din
dinevno od vsake nevrnjene vreče.
V primeru, da kupec ne vrne dobavitelju praznih vreč
niti v 40 dneh (računano od dneva prejema blaga), »me dobavitelj pravico, zahtevati poleg zamudnine (penale) še plačilo
zaobale v višini položene varščine (kavcije).
4. To navodilo velja od dneva objave odločbe o kritju
stroškov državnih podjetij za promet z žitom in moko na debelo
(Uradni list FLRJ, št. 34 z dne 25. VII. 1951).
C št. 58/12
Ljubljana, dne 31. julija i951.
Direktor Urada za cene pri
Glavni upravi za trgovino in preekrbo LRS:
Vinko Žnidarčič 1. r.

Poučni članki
PREGLED CEN KMETIJSKIH PRIDELKOV V PROSTEM ODKUPU ZA MESEC JULIJ 1951
Dodaino k pregledu cen kmetijskih pridelkov v prostem
odkupu od 1. I. do 30.' VI. 1951 (Vestnik organov za cene,
št. 16—17 z dne 15. avgusta 1951) dajemo pregled odkupnih
cen kmetijskih pridelkov v prostem odkupu za mesec julij 1951.
Odkupne cene5 v mesecu juliju so bile naslednje:
*
/
Odkupna cena
Proizvod
za julij
1. Krompir
kg 22.—
2. Jedilne buče
kg 10.—
3. Solata
kg
9.50
4. čebula
kg 28.—
5. Grah v stročju
kg 20.—
6. Fižol v stročju, visoki
. . kg 25.50
7. Fižol v stročju, nizki ... kg 21.—
8. Rdeča jedilna pesa .... kg 10.—
9 Paradižnik ...... kg 27.
10. Ohrovt
kg
9.50
11. Zelje ........ kg 15.—
12. Druga zelenjava • ... kg 17.75
13. Breskve . • • •• • • »kg 43.—
14. Jabolka
kg 18.—
15. Hruške
kg 23.50
16. Marelice
kg 45.—
17. češnje
. kg 25.—
18. Govedo (živa teža) .... kg 70.—
V

Odkupna cena
za julij
19. Teleta (živa teža)
kg 72,—
20. Prašiči (živa teža)
kg 173.—
21. Mast . . .
kg 305 —
22. Suro. o maslo
kg 398,—
23. Mleko . . .
1
17,50
24. Jajca . . .
kom. 10—
25. Perutnina '(živa eža)
kg 92,—
26. Vino . . .
1 128,—
27. Žganje . . .
1 355,—
28. Bela moka
kg 140,—
29. Enotna moka .
kg 120 —
30. Ržena moka .
kg 115 —
31. Ajdova moka
kg 110 —
32. Koruzna moka
kg 72 —
33. Sladko ,geno •
7—
kg
34. Polsladko seno
6—
kg
35. Kislo seno
5—
kg
36. Domača lucerna
kg 11—
37. črna detelja •
kg 14—
Te cene so najčešće odkupne cene. Najčešća odkupna
cena je tista, po kateri je bilo odkupljenih največ količin blaga.
Cene kmetijskih pridelkov v prostem odkupu za mesec
avgust 1951 bomo objavili v prihodnji številki.
M. J.
Proizvod

PROMET S KMETIJSKIMI PRIDELKI V SOCIALISTIČNEM TRGOVSKEM OMREŽJU

S prodajo kmetijskih pridelkov v socialističnem trgovskem
omrežju skuša država omogočiti potrošnikom nabavo blaga
po zmernejših cenah in v zadostnih količinah ter konkurenčno
vplivati na znižanje cen, po katerih prodaja zasebni sektor
te pridelke na tržišču. V ta namen so bile izdane številne
uredbe, predpisi in navodila, v katerih je predpisano, kako
mora ravnati socialistično trgovsko omrežje glede prodajnih
cen ter drugega poslovanja. Ti predpisi so zlasti v zadnjem
času številni in če jih bo socialistično trgovsko omrežje pra.
vilno izpolnjevalo, bo uspeh zanesljiv.
O dosedanjem poslovanju, doseženih uspehih, napakah,
cenah in o stanju socialističnega trgovskega omrežja še ni
nikjer objavljenih zbirnih podatkov. Zato nameravamo v tem

članku podati ves material, ki bi nudii vsaj približno sliko
resničnega stanja v trgovskem omrežju.
V socialističnem trgovskem omrežju razlikujemo več vrst
trgovskih obratov, (in sicer:
1. Trgovine državnih kmetijskih posestev in ekonomij.
2. Trgovine kmečkih obdelovalnih zadrug (KDZ), k"" jih
organizirajo skladi za mehanizacijo in investicijsko graditev
zadružnega kmetijstva.
3. Trgovine splošnih kmetijskih zadrucr (KZ).
4. Državne trgovine (državna gospodarska podjetja, ki
prodajajo izključno kmetijske pridelke in državna trgovska
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podjetja, ki prodajajo poleg industrijskega blaga tudi kmetijske pridelke).
Trgovine državnih kmetijskih posestev in ekonomij so
bile ustanovljene in pričele poslovati konec preteklega leta,
medtem ko se odpirajo trgovine zadružnega sektorja šele od
meseca februarja tega leta dalje.
Pregled številčnega stanja trgovskih obratov pod 1., 2.
in 3. je v Sloveniji po okrajih tale:
število trgovskih obratov

c.
rt
N

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

l
Okrajni (mestni)
ljudski odbor
Celje mesto
Črnomelj
Gorica
Idrija
Ilirska Bistrica)
Sežana
Postojna
Gorica
Jesenice
Kamnik
Kočevje

12. Kranj
13
14.
15.
16.
17.
18.

Krško
Ljubljana me.
Ljubljana sA
Lendava
Ljutomer
Maribor mesto
in okolica
Maribor okol.
Murska Sobota
Novo mesto
Postojna
Radgona

i
1
I
»

>
«i- SГ+

•erS >-gC
s 3.2m oc
>•1-.
.Sili
5 MH a«rH»«

•-Ji: sc_

S
N

M£N ■

Celje
Črnomelj
Solkan
Nova Gorica
Idrija

1 (OZKZ)

Reka LRH

3 (OZKZ)

Jesenice
Kamnik
Kočevje
Tržič
Kranj
ŠJ
Škofja Loka
K
Križe
..
Trbovlje
K
Krško
Ljubljana
Ljubljana
Lendava
Guštanj

1 (OZKZ)
4
1
1
1 (OZKZ)

Maribor
Maribor
Murska Sobota
Novo mesto
Postojna
Radgona
Bled
24. Radovljica
Radovljica
Jesenice
Čtna-Prevaljp
. 25. Ptuj
Ptuj
Sežana
26. Sežana
Dravograd
27. Slovenj Gradec i Mežica
Žerjav
Slovenj Gradec
Šoštanj
28 Šoštanj
Velenje
Trbovlje
i 29 Trbovlje
Hrastnik
Zagorje
Hrastnik
30. Trebnje
'{ Trebnje
ID.
20.
21.
22.
23',

S
'Š-§N

Skupaj :

40

0 (OZKZ)
1 (OZKZ)
1 (OZKZ)
1
1
1
1
1

1 (OZKZ)

1 (OZKZ)

jI (OZKZ)
28

20

Pr.pomba: Kratica OZKZ pomeni okrajno zvezo kmetijskih zadrug. V vseh primerih, kjer je poleg števila obratov
v oklepaju navedena ta kratica, pomeni, da je obrat pod
okriljem OZKZ.
Trgovine pod 1., 2. in 3. pa se razlikujejo glede na
vrsto kmetijskih pridelkov, ki jih prodajajo, takole:
a) splošne trgovine, v katerih se prodajajo vsi kmetijski
pridelki razen svežega mesa;
x
b) trgovine z mesnimi proizvodi v katerih prodajajo
sveže meso in druge mesne izdelke;
c) trgovine z rastlinskimi pridelki, v katerih prodajajo
sadje, zelenjavo m vino;
d) cvetličarne, kjer prodajajo izključno samo cvetje.

j
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Številčni pregled teh trgovin po vrstah prodaje je tale:
Število trgovin

Vrsta trgovine

Državnih
kmetijskih
posestev
in ekonomij

Zadružnih
skladov ozi- c . .,
roma kmetij- , P
skih obdelo- knetijskih
valnih zazadrug
drug
23
19

1. Splošna trgovina
29
2. Trgovina z mesnimi
proizvodi
8
3. Trgovina z rastlinskimi pridelki
1
4. Cvetličarne
2
Skupaj: 40
28
20
Državna kmetijska posestva imajo še 4 mesne predelo.
valnice. To niso trgovine, temveč samo obrati za predelavo
in sušenje mesa Trgovina državnih kmetijskih posestev postavlja v večjih potrošnih središčih ob tržnih dnevih tudi
stojnice.
Število trgovin ni stalno ter se bo po potrebi menjalo;
ustanovile se bodo nove trgovine in odpravile tam, kjer nimajo
pravega_ pomena. V začetku so te trgovine odpirali precej
samovoljno. Posledica tega je bila, da so trgovine ustanovili
v krajih, 'kjer ni bilo za to potrebe ali narobe, trgovin niso
osnovali tam, kjer je bilo to potrebno. Ta pomanjkljivost je
bila odpravljena z odlokom Glavne uprave za trgovino in
preskrbo LRS, po katerem se sme trgovina osnovati le po
predhodnem pristanku poverjeništva za trgovino in preskrbo
okrajnega (mestnega) ljudskega odbora tistega področja, V
katerem se namerava ustanoviti.
Kakšno^ je bilo poslovanje trgovin socialističnega 'trgovskega omrežja glede na prodane količine kmetijskih pridelkov,
cen ter odstotka udeležbe nasproti celotnemu prometu, kažejo
spodnje tabele za meseca maj in junij tega leta. V tabelah
so združeni podatki iz petih potrošnih oziroma industrijskih
središč (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj in Jesenice). V
tabeli niso našteti vsi kmetijski pridelki, ki so jih trgovine
prodajale, temveč samo najvažnejši (glej stran 89).
Ti dve tabeli prikazujeta, da je socialistično trgovsko
omrežje dobavilo na tržišče Večje količine kmetijskih pridelkov
kot zasebni sektor, razen perutnine ter jajc, kjer močno pre.
vladuje zasebni sektor. Kljub večjim prodanim količinam ni
socialistično trgovsko omrežje izvedlo svoje naloge zadovoljivo,
ker bi bile te količine glede na dane možnosti lahko precej
večje.
če primerjamo odstotek udeležbe socialističnega trgovskega
omrežja s celotnimi prodanimi količinami kmetijskih pridelkov •
v mesecu maju z mesecem junijem, vidimo, d^ je odstotek udeležbe liarastel od 76 na'83 odstotkov, medtem ko je udeležba
zasebnega sektorja padla od 24 na 17 odstotkov. Zvišanje odstotka udeležbe opažamo pri vseh treh kategorijah socialističnega sektorja, in sicer: pri trgovinah državnih kmetijskih posestev in ekonomij od 4 na 5 odstotkov, zadružnega sektorja
od 8 na 9 odstotkov ter pri državnih trgovinah od 64 na 69
odstotkov.
...
Prav tako je iz prednjih dveh tabel razvidno, da so prodajne cene na drobno, po katerih je prodajal kmetijske pri.
delke socialistični trgovski sektor, nižje, kot. so bile pri zasebnem sektorju. Ta prikaz pa je. le delno stvaren, ker bi morala
biti izvedena primerjava med prodajnimi cenami obeh s?ktorjev na podlagi enake" kakovosti istovrstnega pridelka. Dogodilo se je, da je bila v številnih primerih kakovost teh pri.
delkov pri socialističnemu sektorju slabšat, predvsem pri
sadju in zelenjavi. Ugotovilo se je tudi, da so bili v nekaterih
primerih pridelki enake kakovosti pri socialističnem sektorju
dražji.
Posebej je v tabelah izračunan odstotek, za katerega so
prodajne cene kmetijskih pridelkov v zadružnih trgovinah
nižje od cen zasebnega sektorja; zadružne trgovine so namreč
prejele za intervencijsko razliko v cenah bone trgovine po vezanih cenah.
Poslovanje posameznih kategorij trgovin socialističnega
sektorja od ustanovitve dalje je tole: ^
1. Trgovine državnih, kmetijskih posestev in ekonomij.
Glavni namen ustanovitve teh trgovin je bil v tem, da
bi intervenirale na tržišču z nižjimi cenami in zadostnimi
količinami kmetijskih pridelkov lastne proizvodnje. Temu na .
menu te trgovine niso zadostile z izgovorom, da so bile osnovan* •
šele konec priteklega leta, to je v mrtvi sezoni, ko ni vet
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na razpolago večjih količin kmetijskih pridelkov. Poleg tega
so morala državna kmetijska posestva svoje pridelke tudi
obvezno oddajati ter pri dobavah blaga upoštevati razne pri.
oritetne ustanove, kakor bolnice itd. Ta izgovor pa ne velja,
ker so bile obveznosti le delno izpolnjene. Glavni vzrok je, da
je bila proizvodnja kmetijskih pridelkov na državnih kmetijskih posestvih manjša kot bi sicer morala biti pri skrbnem
gospodarstvu. Da pa se je omogočil nadaljnji obstoj teh trgovin, so zastopniki državnih kmetijskih posestev nabavljali
kmetijske pridelke kjerkoli je bilo mogoče in.prodajali v svojih
trgovinah tuje kmetijske pridelke, namesto lastnih. Z nastopom
nove letine se je ta pomanjkljivost izboljšala.
Druga napaka je bila v napačni intervenciji. Trgovine
državnih kmetijskih posestev so prodajale posamezne kmetijske
pridelke sicer niže kot zasebni sektor, toda v nezadostnih količinah. To je povzročilo, da so čakali pred trgovinami potrošniki v vrstah in godrnjali, ko je zmanjkalo blaga; medtem
pa je zasebni sektor to priliko izkoristil ter svoje pridelke
razprodal po cenah, ki jih je sani diktiral. Ta pomanjkljivost
še ni odpravljena. Še vedno se opaža, da te trgovine ne presojajo dovolj tehtno razvoja tržišča in ne prilagode svojih
ukrepov položaju, temveč samo trenutno zalagajo tržišče -z
določenim blagom. Prav tako ni pravilno uspela intervencija
s tistimi kmetijskimi pridelki, predvsem vrtninami, M so jih
trgovine naba/vile v drugih republikah. To blago je zaradi
dolgega prevoza izgubilo na kakovosti. Zato so potrošniki
raje kupovali sicer nekoliko dražje blago dobre kakovosti pri
zasebnem sektorju. Tretja slabost, ki je najbolj občutna za
trgovine same, je bila, "da so večkrat nakupile in prodajale
tiste kmetijske pridelke, ki jih je bilo na trgu že dovolj. Večinoma so se ti pridelki nabavili v oddaljenejših krajih m je
prevoz toliko podražil blago, da je bilo treba interno regresirati razlike ali pa prodajati po istih cenah kot zasebni
sektor, da ni bilo izgube. Seveda je v takih- primerih intervencija popolnoma nemogoča in je odpadla.
Za prodajo blaga raznih vrst je bilo premalo zanimanja.
Namesto, da bi bile trgovine bogato založene z raznovrstnimi
kmetijskimi pridelki, so bile police včasih skoraj prazne ali
pa se je prodajalo le nekaj vrst blaga na primer: med, sir,
vino in čebula. Zaradi tega so bile trgovine navidezno prazne,
kar je povzročalo ostre kritike potrošnikov. Z nastopom nove
letine je ta pojav skoraj odpadel.
Kljub raznim slabostim in težavam je trgovina državnih
kmetijskih posestev dosegla že lepe uspehe. Uspešno je intervenirala z mastjo, svežo slanino, suhomesnatimi izdelki ter
delno z vinom. S temi pridelki je uspešno intervenirala glede
cen in količin blaga ter povzročila znaten padec cen tovrstnih
pridelkov pri zasebnem sektorju. Našteti kmetijski pridelki
so lastna proizvodnja državnih kmetijskih posestev (pri vinu
100%), drugi pa so bili večinoma nabavljeni od raznih kmetijskih posestev sosednjih republik. Pri zadružnem sektorju
ter zasebnih pridelovalcih je bilo nabavljenega koma.1 10%
naštetega blaga.
Za izboljšanje nabave kmetijskih pridelkov se je pri teh
trgovinah osnoval komercialni sektor, ki skrbi izključno samo
za trgovsko poslovanje, posestva pa upravljajo delovni kolektivi. Komercialni sektor sklepa pogodbe za dobave blaga
iz lastne produkcije posameznih posestev in spremlja njih
realizacijo.
Trgovina državnih kmetijskih posestev uspešno^ ustanavlja
▼ zadnjem času nove trgovine v mestih in potrošniških središčih, kjer je zato resnična potreba. Tudi proizvodnja na
državnih kmetijskih posestvih se je izboljšala. Začela se je
preusmerjati na proizvodnjo tistih kmetijskih pridelkov, ki
so potrošniku najbolj potrebni.
2. Trgovine kmečkih obdelovalnih zadrug oziroma skladov
za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva.
Teh trgovin je še zelo malo. Kmečke obdelovalne zadruge,
ki so vključene v zadružne sklade, še vedno ne razumejo vseh
ugodnosti, ki jih imajo pri prodaji svojih pridelkov v trgovinah
zadružnih skladov (prejemajo bone trgovine po vezanih cenah).
Tako se velik del kmetijskih pridelkov proda za denar neposredno potrošniku, namesto v prodajalnah zadružnih skladov.
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Med vodstvom zadružnih skladov in kmečkimi obdelovalnimi
zadrugami je sodelovanje zelo slabo in nimajo zadružni skladi
zadostnega vpliva na te zadruge. Te so pri proizvodnji kmetijskih pridelkov zelo odstopile od ene izmed glavnih nalog,
ker so samovoljno usmerjale proizvodnjo le na tiste pridelke,
pri katerih so zadružniki dosegali večje dobičke in niso upo.
števale potreb široke potrošnje. Te trgovine so pokazale manjši
uspeh tudi zaradi tega, ker so se začele združevati zelo pozno.
S kmetijskimi pridelki intervenira trgovina zadružnih
skladov uspešno šele v zadnjem času, ker je mogla nabaviti
šele v novi. letini večje količine kmetijskih pridelkov. Pred
reorganizacijo so posamezne zadruge prodajale na tržišču
vsaka za sebe in tako niso mogle intervenirati niti v cenah,
še manj pa s količinami ter raznovrstnostjo kmetijskih pridelkov. Združeno nastopanje zadrug v okviru prodajaln zadružnih skladov pa nudi vse možnosti za intervencijo.
S. Trgovine splošnih kmetijskih zadrug.
O poslovanju teh trgovin še ni podatkov, ker so se šele
začele ustanavljati. Ugotovilo pa se je že, da ne opravljajo
svoje haloge pravilno, ker zajemajo pri odkupu samo del
kmetijskih pridelkov. Vzrok za to nepodjetnost je nesposobnost
vodstva okrajnih zvez kmetijskih zadrug in brezbrižnost zadrug
samih, ki imajo možnost, da zajamejo veliko večje količine
kmetijskih pridelkov. Okrajne zveze kmetijskih zadrug kakor
tudi zadruga same bi morale kmečkemu prebivalstvu pravilno
razložiti predpise o prejemanju bonov trgovine po vezanih
cenah in ga prepričati, da je zanj najbolj ugodno, če proda
svoje pridelke v njihovih prodajalnah. Zato je kmečko prebivalstvo ostalo nerazgledano ter je nudilo svoje pridelke raznim
podjetjem ali pa jih prodalo neposredno na tržišču.
Tudi glede ustanavljanja teh trgovin so še pomanjkljivosti.
Do sedaj še ni bila ustanovljena niti ena trgovina v tistih
krajih, ki so določeni za stimuliranje prodaje z boni trgovine
po vezanih cenah, sicer pa je ta stimulacija v mesecu avgustu odpadla.
Ekonomije imajo le 7 trgovin.
i. Državne trgovine.
Te poslujejo v vseh večjih potrošniških središčih in imajo
ali samo stalne poslovalnice ali pa še tržiščne _ stojnice. V
glavnem so te trgovine nabavno-prodajna podjetja, ki imajo
največji promet.
Do sedaj so ta podjetja nabavljala kmetijske pridelke
iz drugih republik, ker še ni mogla zgodnja proizvodnja^ na
ozemlju Slovenije kriti vseh potreb potrošnje. Velike težave
pri takih nabavah so pri prevozu blaga. Glede na hitro pokvarljivost kmetijskih pridelkov je prevoz prepočasen. Zato se
blago večkrat pokvari, kar vpliva na dvig prodajne cene, če
noče imeti podjetje izgube. Vprašanje naglega prevoza zahteva nujne rešitve.
Slaba povezava med posameznimi podjetji^ socialističnega
sektorja je včasih povzročila neenakomerno založenost z blagom
v posameznih trgovinah.
Kljub vsemu lahko ugotovimo močan porast socialističnega
sektorja v blstgovnem prometu s kmetijskimi pridelki v primerjavi s prometom zasebnega sektorja glede na preteklo
leto. Preteklega leta je bila udeležba v istem časovnem razdobju v razmerju 60 : 40 odstotkov v korist zasebnega sektorja,
junija ti. 1. pa 17 :83 odstotkov v korist socialističnega
sektorja.
Ta napredek nam potrjuje tudi porast denarnega prometa
socialističnega sektorja, ki je glede na promet v lanskem letu
porastel približno za 13 odstotkov. Del tega povečanega prometa odpade prav na večje prodane količine kmetijskih pridelkov.
Pričakujemo, da bo letošnja letina dobra, če bo socialistični trgovski sektor odpravil vse napake in pomanjkljivosti
v poslovanju, bodo prodajne cene kmetijskih pridelkov še
nadalje padale, potrošnik pa bo lahko nabavil zaželene količine blaga po zmernejših cenah.
V prihodnjem članku bomo obdelali promet s kmetijskimi
pridelki za mesec julij in avgust 1951.
M. J.
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tolmačenja novih predpisov v cenah
1. Spremembe in dopolnitve tabele investicijskega gradbenega
materiala
Minister za finance FLRJ je izdal v soglasju s Svetom
za blaeovni promet vlade FLRJ in Svetom za gradbene zadeve
vlade FLRJ odločbo, št. 2545-z dne 24. VIII. 1951, o spre.
membah in dopolnitvah tabele za investicijski gradbeni material.
I. del tabele investicijskega gradbenega materiala, ki se
mora prodajati izključno po določenih cenah (tabela je objavljena v Uradnem listu FLRJ, št. 22 z dne 2. V. 1951, kot
sestavni del uredbe o cenah investicijskega gradbenega materiala), je spremenjen oziroma dopolnjen takole:
Vrsta materiala

Panoga
121

Negašeno apno
Zidna opeka
Prirodni brusi, kamenje za čiščenje
skrilavca in izdelki obdelanega
skrilavca
Pripomba: Na vse druge vrste kamenja (kamen za gradbene in okrasne
potrebe, obdelan kamen in podobno)
se faktor ne uporablja, temveč se cene
formirajo glede na tržne pogoje.
122 Rezan les
Izdelki stavbnega mizarstva
C''št. 30/798
Ljubljana, dne 3. septembra 1951

novi faktor
3
3

2. Cene za jajca v prahu
Cena za jajca v prahu v odprti posodi se zniža od
500,— din na 400.— din. Cena za jajca v prahu v zaprti posodi ostane neizpremen j ena, t. j. 500.— din za kg.
Nastale negativne razlike je treba kriti iz pozitivnih
razlik, doseženih pri prodaji jajc v prahu po 500.—- dm. Ce
vrednost teh razlik ne bi zadoščala za kritje negativnih razlik,
naj trgovska podjetja na drobno uveljavijo regresni zahtevek
pri republiškem trgovinskem podjetju na debelo.
C. št. 30/798
Ljubljana, dne 3. septembra 1951.

3. Cene za vino, žganje in likerje
Po nalogu Sveta za blagovni promet vlade FLRJ so se
znižale cene vimi, žganju in likerjem. Določene so nove
maksimalne cene v prodaji na drobno in debelo, in sicer:
A. Vino.
Vrst«

Maksimalna
cena v prodaii
na debelo
din

Maksimalna cena v prodaji
na drobno
Kate
V r'
D
B
din
din
din

Vino slovensko,
I. skupine
103— do 150— do 140— do 130—
Vino slovensko,
9C.— do 140— do 130— do 120.—
II. skupine
Vino slovensko rdeče,
90.— do 130.— do 120- do 115—
II. skupine
80.—
do 115.— do105- do 95.—
Vino dalmatinsko
Vino srbsko nad
75— do 110.— do 100— do 90 —
12 maliganov
Vino srbsko do
.60— do 100— do 95.— do 85—
12 maliganov
103,— do 150— do 140— do 130—
Buteljke 0.71
Trgovsko omrežje sme prodajati vino le v originalnih
buteljkah po ceni v prodaji na debelo, zvišani za znesek
priznanih trgovskih stroškov in vrednost: zaobale. Vino v
originalnih buteljkah je tisto vino, ki ga vstekleničijo podjetja, ki imajo zato izrecno dovoljenje Glavne uprave za
kmetijstvo LRS. Drugo vino sme prodajati trgovsko omrežje

le v litrskih steklenicah po ceni v prodaji na debelo, zvišani
za trgovske stroške in vrednost steklenice. Steklenice, napolnjene z navadnim konsumnim vinom se zaračunavajo ekviva.
lentno cenam odprtega, vina (0.71).
Trgovska podjetja na debelo zaračunavajo vino zasebnikom po cenah, ki so za 10 din nižje od določenih maksimalnih cen v prodaji na debelo.
Gostinski obrati A kategorije in bari prodajajo vino po
prosto formiranih cenah.
Gostinski obrati socialističnih zakupnikov formirajo svoje
prodajne cene vina takole: cena na debelo, zvišana za zneske
odobrenih pribitkov.
V prvo in drugo skupino spadajo po odločbi o vezanih
in prostih odkupnih cenah za letino 19ol/52 (Vestnik organov
za cene, št. 1-2 z dne 30. I. 1951) tale vina:
I. skupina:
Kraški teran, traminec, renski rizling, rulandec, sovinjon,
seminjon, vsi muškati, radgonska ranina in kabernet, zeleni
silvanec, rizvanec, laški rizling, šipon zelen, tokaj, gamej,
istrski teran in malvazija nad 13 maliganov.
II. skupina:
Malvazija pod 13 maliganov, mešana vina iz I. vrednostne skupine, bela klevna, neuburgovec, modra frankinja,
Portugalka," veltlinec, pinela, metliška in dolenjska črnina,
bizeljčan, rebula, vipavčan ter drugo belo in črno vino
B. Žganje in likerji

Vrsta
Tropinovec
Sadjevec
Travarica
Klekovača
Slivovka
Češnjevo žganje
Brinjevec
Sadni vermut
Rum
Konjak
Konjak
Pelinkovec
Vlahov liker
Cherry brandy
Creme d'apricol
Planinka liker
Chartreux
Oranžni liker
Benediktinec
Zeliščni liker
Trapistni liker

Maksimalna
Maksimalna cena v prodaji
cena v prodaji na drobno
na debelo
za trgovsko
din
omrežje
din
230—
207.—
240—
216—
250—
225—
250—
225—
280—
252—
280—
252—
270—
300—
200—
1 (s steklenico) 180—
330—
1 (s steklenico) 300—
0.7 (s steklenico) 260 do 288 290 do 320
1 (s steklenico) 342 do 360 380 do 400
360—
1 (s steklenico) 324.—
400—
0.7 (s steklenico) 360—
460—
(s steklenico) 414,—
460—
(s steklenico) 414—
460—
(s steklenico) 414—
460,—
(s steklenico) 414—
460—
(s steklenico) 414—
500—
(s steklenico) 450—
500—
(s steklenico) 450,520—
(s steklenico) 468—
Enota
mere

Gostinska mreža formira svoje prodajne cene takole:
prodajna cena na debelo, zvišana za zneske odobrenih pribitkov. Za njih cene v prodaji na drobno ne veljajo.
Cene za žganje veljajo za odprto žganje in se pri prodaji
v steklenicah vrednost steklenice priračunava.
Cene likerjem so določene za liker v steklenicah. Vrednost steklenice je vključena v cenah likerjev.
Maksimalne cene žganju so določene za jakost nad 40%.
Cena žganju iznad ali izpod te jakosti se sorazmerno zniža
oziroma zviša.
Gostinski obrati A kategorije in bari prodajajo žganje
in likerje po prosto formiranih cenah.
Cene št. 30/791.
Ljubljana, dne 28. avgusta 1951

VESTNIK ORGANOV ZA CENE
I. Vračanje piuznih vreč pri dobavah inlevskih izdelkov
vojno-trgovskim podjetjem (VTP)
V zvezi z navodilom o načinu amortizacije, dajanja var
=čme (kavcije) in vračanja praznih vreč, v katerih se dobavlja žito (C. St. 58/12 z dne 31. VIII, 1951) morajo podjetja
za promet z žitom pri dobavah moke vojhotrgovskim podjetjem glede vračanja praznih vreč ravnati takole:
Vojnotrgovska podjetja morajo vrniti prazne vreče, v ka
terih so bili dobavljeni mlevski izdelki, v roku 60 dn;
Državna trgovska podjetja za promet z žitom so upravičena zaračunati v ceno rnlevskih izdelkov za vsakih 100 kg
dobavljenega blaga še 25 din za amortizacijo vreč, zaradi
daljšega roka za vračanje praznih vreč (60 dni namesto 40
dni) pa 72 din za vsako vrečo.
Če vojnott-govsko podjetje vrne prazne vreče pred1 potekom
roka 60 dni. odobri podjetje za promet z žitom vojnotrgovskemu
podjetju 1-50 din dnemo za vsako pred rokom vrnjeno vrečo,
in sicer med 20. in 60. dnevom od dneva prejema. Zne-jek
1.50 din se odobri z računa plačanega Zneska po 72 din za
vsako vrečo.
Če vojnotrgovsko podjetje ne vrne praznih vreč v roku
'60 dni, mu zaračunajo državna trgovska podjetja za promet
z žitom zamudnino (penale) za vsak dan prekoračenja 8 din
od vsake nevrnjene vreče. V primeru, da vojnotrgovsko podjetje ne vrne praznih vreč niti v roku 80 dni od dneva prejema, mu podjetje za promet z žitom zaračuna poleg navedene
zamudnine (penale) še 72 din za vsako vrečo na račun podaljšanega roka vračanja in vrednost praznih vreč po 500 din
za komad
Dan prejema je dan prevzema po tovornem listu.
Podjetja za promet z žitom ne zaračunavajo vojnotrgovskim
podjetjem varščine (kavcije) za vreče 500 din za komad.
C. št. 58/44
Ljubljana, dne 11. avgusta 1951.
3. Cene za surovo kavo
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
Je z odločbo z dne 12. IX. 1951 določil novo ceno za surovo
kavo v pi-odaji na -drobno, in sicer 1,900 din za kg.
Trgovska podjetja na debelo zaračunavajo surovo kavo
trgovini na drobno po ceni 1.700 din za kg, zvišani za trgovske
stroške trgovine 4ia debelo.
Trgovska podjetja na drobno morajo vplačati vse razlike^
med novo nabavno ceno in novo ceno v prodaji na drobno po
odbitku stroškov trgovine na drobno po 11. točki odredbe o
obračunavanju in vplačevanju tržnega dobička in razlik pr
cenah reprodukcijskega materiala, namenjenega za lokalno
proizvodnjo in pa o povračilu (regresu) razlik, ki nastanejo
pri prodaji blaga široke potrošnje (Uradni list FLRJ. št. S
z dne 15. I. 1951).
Trgovska podjetja ne morejo zahtevati regresa za nega.
tivue ra2ljke. ki so nastale zaradi znižanja cene surovi kavi,
temveč morajo kriti nastale negativne razlike. iz doseženih
pozitivnih razlik podjetja.
C št. 126/38.
Ljubljana, dne 13. sept. 1961.
r

7. Urada za cene pri Glavni upravi
za trgovino in preskrbo LRS

6. Dobitva proizvodov, predelanih iz sadja u« bazi sladkorja
Uprava za cene pri Ministrstvu za finance FLRJ je z
odločbo št. 2643' z dne 1. IX. 1951 določila, da morajo proizvajalna podjetja dobavljati proizvode, predelane iz sadja
na bazi sladkorja (marmelada, džem, kompoti itd.) koristnikom
Ministrstva za narodno obrambo FLRJ. Ministrstva notranjih
zadev FLRJ in Uprave državne varnosti po prostih prodajnih cenah. Zgoraj navedena odločba velja od 1. IX. 1951.
štev. 320—236/195—1951.
Ljubljana, dne 14. septembra 1951.

Št. 19 — 25. septembra 1951

7. Poslovanje obrtnih servisov
"
,
Uprava za cene pri Ministrstvu za finance LRS je glede
Po'lovanja^ obrtnih servisov izdala odločbo št. 320-966Д951
(Vestnik, št. 16-1/ z dne 15. VIII. 1951), s katero je ukinila
obrtne servise kot zaprte trgovine za obrtništvo. Ker so se
pojavili v posameznih okrajnih (mestnih) ljudskih odborih
nesporazumi glede pravilne uporabe zgoraj navedene odločbe,
dajemo tole pojasnilo:
Odločba Uprave za cene pri Ministrstvu za finance LRS
št. 320-966-1951 ni izdana v tem smislu, da se ukinejo trgovinekot take, temveč, da se le spremeni njihov servisni karakter,
t. j., da se ves material v teh trgovinah prodaja po prostih
prodajnih cenah.
Posamezni okrajni (mestni) ljudski odbori so to odločbo
Razumeli tako. da so okrajne obrtne servise likvidirali (zaprli),
material pa, ki je bil se v zalogi, oddali v druge trgovine.
Trgovine za nabavo in prodajo materiala za obrtništvo ■
smejo obstajati in poslovati še nadalje, vendar ne več kot
obrtni servisi, temveč kot trgovina za preskrbo z materialom
za obrtništvo. Material se mora prodajati po prostih prodajnih
cenah iii mora biti' dostopen vsakemu kupcu.
Te trgovine še nadelje prejemajo kontingenta materiala,
za katerega so zaključile pogodbe, le izjemoma se nekateri
deficitni materiali delijo po razdelilniku, sestavljenem pri
poverjeništvu za obrt okrajnega (mestnega) ljudskega odbora
sporazumno z okrajno (mestno) obrtno zbornico. Toda tudi
za ta material se morajo formirati proste prodajne cene; ker
pa zaradi distribucije pri tem materialu ne prihaja v poštev
zakon ponudbe in povpraševanja, je treba prav za te proizvode
še posebno paziti, da se določijo dovolj visoke cene, ki bodo
v pravilnem sorazmerju s cenami materiala, za katerega ni
omejena prodaja.
Ta navodila veljajo tudi za obrtne nabavno-prodajne
zadruge in odseke po okrajnih magazinih, ki so upravljali
funkcijo obrtnega servisa pri okrajnem (mestnem) ljudskem
odboru.
Dosedanji obrtni servisi, ki so se spremenili v specializirane trgovine za potrebe obrtnikov, so lahko v sklopu poslovalnic krajevnih ali okrajnih magazinov, vendar je priporočljivo, da se te poslovalnice specializirajo predvsem na material. potreben obrtnikom. Te poslovalnice pa lahko poleg tega
sprejemajo in razdeljujejo kontingente materiala za komunalno
delavnost in pomožni material za podjetja lokalne industrije.
Opozarjamo pa, da odgovarjajo zato, da bo šel ta material,
ki ga bodo zaenkrat prodajale še po veljavnih predpisanih
cenah, izključno v namene, za katere je bil nabavljen. Slučajni
1 resežki pa se 'morajo prodajati prav tako po prostih prodajnih cenah.
Št. 320-966/4-1951.
Iz Uprave za cene pri
Ljubljana, dne 22. avgusta 1951. Ministrstvu za finance LRS
POPRAVEK
V odločbi o cenah lesa na panju in o cenah gozdnih sort mentov (Vestnik organov za cene, št. 18 z dne 15. IX. 1951)
je treba sedmi, osmi in deveti odstavek pod A popraviti tako.
da glasi:
Sedmi odstavek
I..kategorija: Krško, Ljutomer. Murska Sobota. Ptuj,
Radgona, Maribor mesto, Celje mesto. Ljubljana mesto, Kranj
mesto. Bled, Lehdava, Sežana, Gorica. Jesenice.
Osmi odstavek.
II. kategorija: Celje okolica, Grosuplje, Ljubljana okolica,
Postojna. Trebnje. Črnomelj.
Deveti odstavek
III. kategorija: Kranj okolica. Maribor okolica. Novo mesto.
Poljčane. Radovljica, Trbovlje
št. 320—873/4—1951.
Ljubljana, dne ,20. IV. 1951
Iz. Uprave za cene
pri Ministrstvu za finance.LRS
OPOZORILO
Prosimo naročnike, ki so v zaostanku i narofuino oziroma z
razliko, da jo zanesljivo poravnajo najdalje do 15. oktobra t. I.,
ker jim bomo sker morali ustaviti list, dolžno vsoto pa izterjati po pristojni poti. Naročnina za I. 1951 znaša 216 din. Naš
tek. rač. pri NB; št. 60J-90155-U (Finančni zbornik — uprava).
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