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Ljubljana, dne 5. novembra 1951.

Odločba o cenah za prevoz potnikov in prtljage v avto.
mobilskem prometu za območje LRS
Odločba o cenah za vožnje z avtotaksijem v mestu in
izven mesta
.
Odločba o sprememb; cen Za električno energijo ■
Odločba o okvirnih tarifah za komunalne storitve in
usluge
. .
... ...
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Odredba o splošni zdravniški in zobozdrawi ški tarifi .
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iva podlagi lo. člena uivdb? o pristojnosti za določanje
in kontrolo cen in tarif (Uradni 1st FLEJ št. 63 z dne 8. IX.
1S50) izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
«. cenah za prevoz potnikov in prtljage v avtornob lskem
prometu, Za oblliovje LRS
Za prevoz potmkov in prtljage s cestnimi motornimi vozili
na vseh progah LKfe. ki so namenjene javnemu prometu se
uolocajo vozne cene po spodaj navedeni tarifi.
Te vozne cene veljajo tudi za prevoze ki jih opravljajo
lastn-ki vozil izven podjetij javnega prometa (avtobusi kamioni itd, državnih gospodarskih podjetij ustanov itd., kadar
prevažajo delavce ter uslužbence na del* ali na izlete).
A. Ptevuj potnikov
Tarifa, za. medkrajevni promet zinša:
Razdalja po ton
Cena din
1— 3
35,4— 6
55,7—t- 9
80,10—12
105,13—15
120,lt>—20
140,21-^-25
165,.26^—30 '
1.95,31—40
240.41—So
28551^-tio
•j/45,. t;i—TO
405,71—So
450,81—90
52591—100
570,Razdalja preko 100 km se zaračuna -a vsak:h nadaljuj h
2epočetih 25 km ISO din.
- Ceiu za krajevne .prevoze, t. j. za prevoze v mestu
cw™ ,n 1UГ*Г
't 2a РГЛд% med mes*0,a oziroma. mdustnj.
?o w ,5 1darskl,u 3red Wfrm л okoliškimi- kraji do največ
4
L l£u^!T¥-F*!?
v di" za 1 km Započeti-kilometer
*,lomwer Najmanjša cena za prevoz M teh
progah je lo,— din.

r m
''
" "
3. Cena . za (.osebne vožnje,, t. J. za skupinske vožnje, za
pouaie, kulturne, propagandi« in druge namene .zven voznega
leda, se zaračuna takole:
,
al za krajevne posebne vožnje, t:j. za vožnje v mestu
d
10
•kraiaT niS Ш Urna
°
Гл'еко ®«je mesta oziroma
če
naii /ifii'
povprečno
največ
5 ton na-uro oziroma največprevozi
50 ton avtobus
dne vi,u; Če
prevozi

od km*

' **

1

kilometrska tarda, ki znaša 7,— din

medkl a evrie

n^k?- meje
f
' j oziroma
Posebnekraja,
vožnje,.t.
j. za vožnje
10 km
preko
mesta
se plača
urna nad
tarfa
če
pievozi avtobus povprečno največ 8 km na uro oziroma šo km
STiŽ pod'°a) aVtobus
« ** kilometrska tar!?a
Povprečno na uro prevoženih kilometrov se izra.
e stevil
T,porabljenih
«1,K г oziroma
° kilometrov
zamujeni
ur. deli s številom za vožnjo
Urna tarifa znaša za krajevne posebne vožnje po 40 —
za medkrajevne posebne vožnje pa po 66,— din od ure
m sedeža. Urna tarifa se računa za največ 10 ur dnevno
,и rTva
začeta ura
za polno
uro, uro
vsaka nadaljnja
začeta
polovična
ura se
pa šteje
za polno
polovično
če avtobus -ni polno zaseden, se zaračunajo vsi sedeži
v avtobusu ;ice-je potnikov več kot sedežev, pa se zaračuna
8 Ш UrnU ta fa
irilomet^fh
Kilometrih oziroma po "
času- P° številu potnikov in prevoženih
Inozemci s turističnimi'boni plačajo prevozne cenec Az uw
določenimi popusti. .
'
"
4 Otroci do dopolnjenega četrtega leta se volijo brezi
plačno, ,ce se zanje ne Zahteva posebno mesto.
vozrmo^ Ц° dupoln:ieT'e«a desetega leta plačajo poldvažno
Potniki z mesečnimi Vozovnicami plačajo:
a) -osebe v delovnem ali uslužbenskein razmerju: za prevoz do o km 300,— din mesečno; ztt prevoz do 10 km 400 —
dm mesečno,; za vsakih nadaljnjih 5 km 100,— din več
b
,„
km 150,—zadinnadaljnje
mesečno;raz.
za
rt ! cd 5. dor 10 tonM**®«
P»e\oz.
260.—^odm5 mesečno;
dalje velja za dijake.dosedanja tarifa.
Mesečne vozovnice se izdajajo le potnikom, ki s službenim
potidilom dokažejo, da so v delovnem ali uskižbenskem razmerju oz roma. da ob skujejo šolo.
Za izletniške vožnje sme podjetje dovoliti največ 50% po. .
piuta od redne prevozne cene, vendar ta popust ne iffl* biti
vujj <jd dejanskih stroškov.
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B. Prevoz prtljago
5. Ročna prtljaga se prevala brezplačno.
Prtljažn na za drugo prtljago znaša 25% od tiste vozite
cene, ki jo plača posamezni potnik po tej tarifi. Prtljažnina
se pri medkrajevnih prevozih zaokrožuje na 5.— din, pri
krajevnih prevozih pa na cel dinar navzgor. Komadi težine
nad 30 kg se ne sprejemajo v prevoz Prtljažmna se računa
na vsak komad posebej."
C. Prevoz poštnih pošiljk
ti. Za prevoz poštn.h pošiljk na vsej progi ne glede na
število postaj in komadov velja tale tarifa:
a) za pošiljke za skupno 30 kg težine 1.50 din po km,
b) za pošiljke od 30—100 kg težine 3.75 din po km,
c) za pošiljke od 100—200 kg težine 7.50 din po km,
d) za pošiljke od 200—300 kg težine 12.— din po km
e) za pošiljke preko 300 kg težine 18.— din po km:
Za prevoz poštnih pošiljk s posebnim vozilom se plača
vozniria po tovorni tarifi.
Za prevoz poštnega spremljevalca se prevozna cena. ne
zaračuna.
C. Drug« pristojbine
7. Za poškodbe in ponesnaženje voz la plača potnik dejanske stroške popravila in čiščenja, vendar najmanj 100.— din
Potnik,, ki se vozi brez voznega listka, plača dvojno'
voznino od vstopa postaje do kraja, kjer je žasačen, oziroma
od prve postaje avtobusa, če se vstopna postaja ne da ugotoviti, najmanj pa 200.— d n.
Potnik, ki vstopi na postaji, kjer je biletarnica, mora kupiti vozovnico v biletarnic , sicer plača pristojbino za mani
pulacijo 50.— din.
Će potnik napačno navede otrokovo starost, plača poleg
pravilne voznine še doplačilo 100.— din.
D. Prehodne in končne določbe
8. Tarifa za medkrajevn promet velja od 23 X. 1951;
tarifa za krajevni promet pa od 1, XI. 1951.
Do nadaljnjega veljajo vsi popusti,'odrejen: po zakonu
in zakonskih predpisih s tem, da se v istem odstotku uporabijo na novo tarifo. Popust, ki so jih uživali člani sindikatov
in člani njihovih rodbin zaradi izkoriščanja letnega odmora,
veljajo do nadaljnjega v absolutnem znesku.
9.Tržni dobiček se mora odvajati po veljavnih predp sih.
10. Razveljavlja se tarifa za prevoz potnikov in prtljage
v avtomobilskem prometu na območju LRS (Uradni list LRS
št. 9 z dne 7. III. 1950) in odločba o povišanju te tarife (Uradn list LRS št. 21 z dne 4. VII. 1950).
11 13 člen pravilnika za opravljanje prevoza potnikov
in r.rtliage v javnem avtomobilskem prometu na območju
LRS (Uradni list LRS št. 9 z dne 7 Ш. 1950) se spremen
tako. da se tedenske karte ne izdajajo, mesečne karte pa se
Izdajajo po predpisih te odločbe.
St. 219
Li'vibliana, dne 29. oktobra 1951.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS za" (fradbene in
komunalne zadeve:
Janez Vipotnik 1. r.
Št. 320—494/8—1951.
Ljubljana, dne 29.! oktobra 1951.
Soglašam!
Minister za finance LRS:
Zoran Polič 1. r.
Na podlagi 15. člena uredbe o pristojnosti za dolo&anje in
kontrolo cen n tarif (Uradni Met FLR.J, §1. 63 z dne 8. X. 1950)
izdajam v sporazumu i Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
o cenah za vožnje z avtotaksijem v mestu in izven mesta
Lastniki avtotaksijev zaračunavajo prevoze po tejle tarifi:
a) vožnja brez povratka za vsek započeti km din 60.—
b) vožnja e povratkom za vsak započeti km d o 40.—
c) čakarina za vsako započeto polovično uro din 60—

it. 22 — 5. novembra 1951

Nočne vožnje (med 20. in 6. uro) kakor tudi čakarina
v_tem času, se zaračunavajo tako, da se gornje cene zvišajo za
25°/o. Za poroke ia podobne primere se eena določi po dogovoru.
Vožnja se zaračunava za vso pot, ki jo vozilo opravi zaradi
prevoza od svojega stajališča oziroma garaže do povratka. Ce
se avto naroči na določeno mesto, se taksimeter vklop: takoj po
odhodu z izhajališča.
Ce se avtotaksi naroči, pa se ne uporaba, se plača vožnja,
ki jo je vozilo napravilo in cakerina za zamujeni čae.
Te cene veljajo za avtotaksije do 3 seaežev. Za avtotakeije
preko 4 sedežev se tarifne postavke za prevoz zvišajo za 20%.
Tržni dobiček se mora odvajati po veljavnih predpisih.
Ta odločba velja od 1. novembra 1951. '
Razveljavlja se 7- točka točka tame ш prevoz z motornimi
vozil' (Vestnik Urada za cene pri Predsedstvu vlade LRS,
št. 33-31 z dne 21. IX. 1946 Oziroma Uradna obvestila, št. 30
z dne 20. VII. 1946) z vsemi poznejšimi spremembami.
St. 219
Ljubljana, dne 29. oktobra 1931.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS za gradbene in
komunalne zadeve:
Janez Vipotnik 1. r.

St. 320-494/9-1951
Ljubljana, dne 29 oktobra 1951.
Soglašam!
«
Minister za finance LRS:
Zoran Polič 1. r.

Na podlagi 15. člena uredbe o prisiojiouii z i; določanje
iu kontrolo cen in tarif -(Uradni list FLRJ Št. 63 z dne S XI.
1950) izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS tole
ODLOČBO
o spremembi cen za električno energijo, ki so določene z odločbo
Urada za cene pri Predsedstvu' vlade LRS IX. štev. 50/22 i dne
18. XII- 1947 (Vestnik za cene št. 8/9 i dne 31. V, 1948).
1. Odstavke A. in B. I. poglavja (Gospodinjstvo G) splošni
tarife Za prodajo električne energije ee spremenita takole:
A. Prispevek znaša mesečno po stopnji G„
Os
Gv
din
din
din
Za prvo tarifno enoto
75.— 60.— 30 —
Za vsako nadaljnjo tarifno enoto
45,— 40.— —
?. Cena za kwh je
- 3—
5.— 15.—
Srednja stopnja O se sme uporabljati le v primerih, če se
po istem števcu reg'str.ra poraba za gospodinjstvo in razsvetljavo poslovnih prostorov.
2. V II. poglavju zgoraj navedene tarife (Razsvetljava poslovnih
prostorov R) se za odstavkom B- doda naslednje besedilo:
Te cene veljajo le za državna gospodarska podjetja ter za
državne urade iu ustanove.
i Za druge odjemalce pa veljajo tele cene:
Ai. Prispevek znaša mesečno po stopnji
R,,
Rv
din
din
Za prvo tarifno enoto
200-— 30,—
Za vsako nadaljnjo tarifno enoto
160 — —
B1 Cena za kWh je
5.— 25
3. Dopolni se 2. točka VII. poglavja navedene tarife (splošne
določbe) z naslednjim besedilom:
Odjemalci, ki so prizadeti s spremembami v tej odločbi,
imajo pravico, da do 15 XI. 1951 izberejo tarifno stopnjo
ter obvestijo o tem elektrarne, sicer pa bodo elektrarne
uvrstile odjemalce po dosedanjih tarifnih stopnjah takol^;
Gi v tarifo Qn
Gs v tarifo Gv
Ri v tarifo R„
Rs v tarifo Rv
Gs ter drugi odjemalci kombiniranih tarif bodo uvrščeni v G„
ali p« v tieto stopnjo, kj omogoča uporabo kombiniranih
tarif. Podobne se bo ravnalo tudi z odjemalci tarife Rs.

#
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4. Vse druge doiučbe splošne tarife za prodajo električne energije, objavljene v Vestniku za cene,, št. 8/9 z dne 31. V1948- veljajo še naprej kakor tudi druge odločbe o cenah za
električno energijo.
5. Ta odločba velja za obračun električne energije, porabljene
po 1. XI. 1951.
Št. 682/51
Ljubljana, dne 29. oktobra 1951.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS za industrijo:
Franc LeskoŠek 1. r.
Št. 320—4/57—1951
Ljubljana, dne 29. oktobre 1951.
Soglašam!
Minister za finance LRS:
Zoran Polič d. r.
Na podlagi 15- člena uredbe 6 pristojnost: za določanje in
kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ, štev. 63 z dne 8. XI.
1950-) izdaiam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO 1
o okvirnih tarifah za komunalne storitve in usluge
1. Sten
Predpisi te odločbe veljajo za določanje cen in tarif naslednjim storitvam ш u&liugatfi: za vodarino. pliii, kopališke
pristojbine., e:ščenje ter pranje oblek in perila, za pogrebne
usluge, javne tehtnice in za tržne ter sejmiščne pristojbine.
2. čten
»
Za potrebe gospodinjstev se 3obračunava voda. iz vodovodov
po ceni od 10 do 15 din za m . Pri krajevnih vodovodih in
drugih vodcoskrbnih napravah, ki so grajene in se vzdržujejo
i i samoprispevkov in za katere do sedaj prebivalci niso plačali
vOdarine,,se ta tudi vnaprej ne plačuje.
Vodarina do nadaljnjega ni del najemnine. Plačevati jo
morajo stanovalci po vodomeru, Če pa se več strank preskrbuje
iz enega priključka se plača vodarina sorazmerno po številu
družinskih članov. Lastnik stavbe se šteje kot stranka Plin iz
industrijske
Po isti ceni
Lendava, ki

3. člen
plinarn, ki se uporablja v gospodinjstvu ali za
namene, se plačuje po cehi 20 do 28 din za m3.
zaračunava plin potrošnikom Mestni ljudek; odbor
ta plin prejema od podjetja »Naita«.

4. člen
Cene za usluge javnih kopališč se določajo v temle okviru:
1- Topla kopališča:
a) prha od 25 do 40 din na osebo za enkratno uporabo
b) kad od 45 do 65 din na osebo za enkratno uporabo
c) parna kopel od 60 do 80 din na osebo za enkratno
uporabo.
2. Odprte kopališča: vstopn'na se določi za enkratni veto p glede
na naprave in ureditev kopališča. Višino vstopnine 4oločijo
ljudski odbori samostojno, toda tako, da bo povečanje vstopnine v skladu z od-totkom povečanja cen pod a).
5. člen
Cena za pogrebne usluge, v katere so všteti etroSki pogrebn'£a zavoda, prevoza, opreme in pokopališke takse (pristojbine
га grobišče), predpisujejo ljudski odbori glede na vrsto in
^kovoet opreme ter druge postrežbe v mejah od 3.500 do
1-000 din za en pogreb. Za otroške pogrebe se sme dolečiti
'»jemoma nižja cena, ki pa ne sme biti nižja od dejanskih
stroškov.
le v
ttedaj,
j ?akadar
, c,*na stranka
,6e ,smezahteva
,zyifatipogreb
izjemnih
primerih,
zlasti
nod
povprečno
kakovostjo.

6. Člen
, . хс«ие za izkoriščanje prostora na tržnicah in sejmiščih
določijo ljudski odbori glede na velikost in lego tržnice oziroma
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sejmišča in lego prostora, ki ga stranka uporablja ter na obses
prometa. Na tej podlagi se lahko določi spremenljiva tarifa
fna tržišče,
.-B? ponudbo
trgu od
oziroma
se določinatarifa
glave, sejmu.
in sicerZaodživino,
50 do prignano
10O din.
7. člen
г
potreb

u6luge

ralnic n

P
i' čistilnic ter javnih tehtnic določijo
samostojno na podlagi prometa in krajevnih
8- Člen

( n e toi , d k
f . fte odločbe
>J1 fe » vJ °dt*>ri
maksimalne tarife iz
primeru,lahko
če neprekoračijo
krijejo stroškov,
toda samo do višine dejanskih stroškov.

veljavne
tarife višje
od predvidenih maksimalnih tarif v tej e-o
odločbi,
ostanejo
te neižpremenjene.
9. člen
Cene uslugam, ki so v zveži z upravo stanovanjskih hiš
tod°

rta

daljnjega neižpremenjene.

10. člen
ini Podlog{ prizadetega
krajevnega ljudskega odbora domi)
'3«^;
svoje področje T
konk*itne
tajife.odbori v okviru te odločbe za
11. člen
Ta odločba velja od 1. novembra 1951.
12. člen
S to odlOčbo se razveljavljajo vsi predpisi, ki so z njo
v naćprotju.
_
štev. 218
Ljubljana, dne 27. oktobra 1951.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS
za gradbene in komunalne zadeve:
•Tanez VjpotniJv L r.

Št. 320—1198—1951
Ljubljena, dne 29. oktobra 1951.

Soglašam!
Minister za finance LRS:
Zoran Polič 1. r.
Na podlagi 15. Člena uredbe o pristojnosti га določan,e in
kontrolo cen m tarif (Uradni list FLRJ, It. 63 z dne 8. X. 1950)
izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS ODLOČBO
o cenah za kinematografske vstopnice
I.
II.
III.
IV.
V.
din
din
d in
din
din
1- mesto
100.70—
60,SO30—
2. mesto
Š6—
60—
40—
SO—
20—
3- mesto
60—
40—
30.20—
Pri šolskih in drugih predstavah, ki so namenjene za mladino, se določa cena vstopnici za sedež 10 din pri najmanj 75°/o
zasedbi dvorane.
V cenah je vračunan prispevek za Rdeči križ 1 din, ki ga
odvede kinematografsko podjetje takoj Ob nabavi vstopnic.
Te cene smejo kinematografska podjetje znižati ali zvišati
dO 25% glede na ponudbo in povpraševanje, kakovost in komercialno vrednost filma.
Tržni dobiček, ki ga morajo podjetja odvajati po veljavnih
predpisih, je razlika med sedanje ceno. povečano s prispevkom
za Rdeči križ (t. j. 1 din), in novo ceno po tej odločbi.
Cene morajo ustrezati določenim kategorijam.
Kategorizacijo kinematografov izvede'jo okrajni (mestni)
ljudski Odbori po predpisih, ki jih ieda Svet za prosveto in kulturo vlade LRS.
Te cene veljajo od 1- novembra 1951 dalje.
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• "3. člen
. . «
.
Vstopn iia sa Predjamski grad znaša:
Za elane nmojičnih organizacij 20 din
Za učence nižjih in srednjih šol 10 din.
Za druge goete 30— din.

Razveljavlja se odločba št. 320-117-1951 z dne 23. T. 1951
objavljena v Ves trnku OTganov za cene z dne 28. II. 1951.
T 1-61. 3508/1
Ljubljana, dne. 29. oktobra 1951.
Minister — predsednik
Svf»ta vlade LRS z« prosveto
' ,
' in kulturo:
Bor'? Z h<>rl 1. r.
6t. 320-117/13-1951
LjuMiana. dne 30. oktobra 1951:
Soglašam!
■ Minreter za finance LRS:
Zoran Poli? I. r.
Na podlagi 1*. ("lena uredbe o prieloinest; za dpločeaie in
kontrol*? cen u tarif (Uradni list FLFJ. it. 63 z dne 8. X. 1950)
izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
o cenah co>tinskib uslug v gostinskih obratih LRS
f 1. člen
One ležišč v preWdnih hotelih in prenočščjb'znašajo:
v A kategoriji od 180— do 520.— din .
v B kategoriji od 140.— :do 180.— din
v C kategoriji od 80,— do 140,— din ^
v D kategoriji'.od 40— do 100,— dm.
V mejah navedenih cen od — do 'določajo obrat) ••*n»
poeam^rnim ležiščem, upoštevajoč lego in udobnost eol?*.
2. člen
f«ne vseh drugih uslug Ik^p-ani". pranje, likanje, čiščenje)
določajo obrati sami v skladu s povišapjem cen v 1- členu.
3. člen
Razlika m°d dejanskimi stroški ■uslug® po des»dmii strukturi cen« in novo določeno ceno ie trjn, dobiček, k) ga mnra
podjetje oddajati po veljavnih predpisih.
4. olen
Ta odWba velja od 1. novembra 1951.
Št, 698/1
Ljubljano,' dne 30. oktobra 195).
Ministej* — predsednik
Svela vlade LPS za blagovni prom"':
Albert Jakopič' 1. r.
š*. 320-440 2-1951.
Ljubljana, dne 31. oktobra , 1951. ч
Soglaša m.1
Mmmter za finance LRS:
Zoran Polič 1. r.

Na podlagi 15. člena uredbe o pn$toinG«rti za določanje m
kontroio cen in tarif (Uradni list FLRJ. št. 6,3 z dne S. X. 1950)
lzdajem v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
n cenah uslug * Kraških jamah Slovenijo:
1. člen
v
Vstopnina
Postoinski jami znaša:'
Za član« množičnih organizacij 50—dm.
Za skupine učencev srednjih in nižjih *ol 15— din.
Za druge goste 100,— din2- člen
. .
Tarifa za jamski vlak v Posto ms ki jami maša:
Za člane množičnih organizacij 20 din.
Za skupine učencev nižjih in srednjih šol 10.— din.
Za druge goste 30— din.

št,. 23 — 5. novembra 1951

,

4. člen
Podjetje Kraške jame Slovenije w pooblašča. da v meseci
izven glavne turistične sezone odobrava na navedene oene primeren odstotek popusta, ki pa ne sine biti n'žji od dejanskih
stroškov.
'
,
5.
Člen
ч
Razlika med deianskimi stroški in določno c&uo je tržni
dobiček, ki ostane podjetju m vzdrževanje ib adapt.a» jo jam
ter za sklad za proučevanje m požpevanje turizma. "
6. člen
Ta odločba velja o,j i. novembra 1951.
Št.. <i98M
Ljubljane, dne 30. oktobra 1951
Minister — pre»is=dmk ,
Sveta vlade LRŠ za bbcovni promet:
Albert Jakopič 1. r.
št„ "20-1209-195)
Ljubljana.' dne 31. rkV.lvm 1951.
Soglašam'
Minister za finance LRS:
Zoran Polič i. r.

Na podlag^ 15. člena uredbe n pristojnosti ..za določani* in
kontrolo cen ni tarif (Uradni, list FLR.l št. 63 z dne 8. XI.
19-50) izdajam v sporazumu z Mflistretvom za finance LRS tolo
OPREDBO
o »plašni zdravniški' ill zobozdraVniškj tarifi
1. člen
A. Splošna zdravniška tarifa
I.
TEMEL.FNE NAGRADE
dm
„d 100._ do l-v>._
1. Pm pregled v ordinaciji
.100 —
naslednji pregled pri istem obolenju
2. Prvi pregled v bolnikovem stanovanju od >o0._ do 300—
naslednj. pregled v bolnikovem et.anood 150— do'20O._
- \anju pri lFtem obolenju
250—
3. Pre2l°d v konsiliju, vsak zdravnik
500.—
pregled vkonsil ju na zahtevo 6tranke
Za storitve ped 1-, 2. in 3. se v nočnem času. t. j. od
20. ure avečer do 7. ure zjutraj, zaračuna dvojna tarifa.
4i Obisk v kraju, ki je nad 15km oddaljen od kraja zdravnikovega stanovanj«:
a) pregled kakor pod 2..
b) k lometfina podnevi 15— din, ptmofcj 31 din od мроčetega kilometra.
Kilometrina pripada zdravniku pri pežhoji in pri uporabi
vsakršnega lastnega vozila. Če stranka plača vozilo, kilomemetrina odpade.
• Pri uporabi naief.ega vozJa se zaračunavajo dejaneki etroski. Za obiske v samih mest h se ne raouna kilometrina.
c) nagrada za izgubo časa:
za evako polno uro podnevi 70 dm, ponoči 100.:— din.
Noim kilometr na in. nočna nagrada za'izgubo časa s«
računata, kadar nad polovico ki>m>tro* in iiad polovjoo ;zjjub
lien°ga časa odpade na nočno dobo, t. j. na čas med 20: uro
zvečer m 7. uro zjutraj.
Tarifa za pregled v ordinac jj "žirom? bolnikovem stanovanju velja pri uporabi časa do pol ure. (e se ja pregled uporabi nad pol do ene ure.
zaračunava še 50"V, tarife, o e°
pa za pregled uporabi nad eno uro, se eme računaj največ
dvojna Urifa.
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6: Za pregled več bolnikov v istem Stanovanju, ki pripadajo
ieti družini, se zaračuna cela tarifa temo za prvega, drugi
plavajo polovično tarifo. Za pregled več bolnikov v istem
kraju in različnih stanovanjih pteea vgak bolnik celo nagrado
za pregled. Kilometrino in nagrado za izgubo časa plača v
prvi vrsti tisti, h kateremu je bil zdravnik klicen.
Posebne nagrade
II,
RAZLIČNE STORITVE

din
1- Zdravniško spričevalo, ki se izda na
zahtevo stranke v neuradne namene,
poleg nagrade гз pregled še . . •
100—
2- Zdravniško spričevalo, ki se izda na
zahtevo etranke pri namenoma povzročenih poškodbah, pretepih in pijano
sti, poleg nagrade za pregled še • •
300.—
3. Porabljeni material (zdravile, obvezila
itd.) po nabavni ceni.
4. Prerez absiesa. poskusna punkcijapod&sožni panariejj, spodraščen noht
in podobno
V • • ■ od 50 — do 150 —
5. Prerez flegmone, tetivni in kostni panaricij in podobno
od 100— do 300.—
6. Spram: te v aseitesa
250—
7. Spraznitev pleuralnega ekeudata . .
150—
S. Lokalna anestezija
od 50,— do 100.—
O Narkoza, inhalacijeka
od 100 — do 300—
10- Šivanje, vsak Siv po
40.—
Micbelova sponka po
25—
Pri poškodbah in obolenjih, kjer ni potrebna posebna kirurgična intervencija (incizija, ekscizija, šivanje, podvezovenje
itd.), 69 poleg pregleda zaračunava samo Je porabljeni material.
din
11. Naravnana izpaha
od 100,— do 200—
12. Imobilizacija se obračunava pO izgubi
časa (največ z dvojno takso za pregled,
— glej I. 5.) in 6 povračilom etroškov
zt mit?rial.
13. Klizme in klistiri
....... od 50 do 100—
14. Kateterizir?nje mečkih
100—
15. Prvo ispiranje mehurje
200,—
nae-lednje izpiranje mehurja • • •
100,—
16. Punkcija mehurja
200,—
17. Lumbalna punkcija
200.—
IS. Puščanje krvj
100 —
19-' Prvo izpiranje ?elodca
150—
naslednje ispiranje želodoe ....
100—
20 Infekcije, subkutana in inlranmekulara/, če &e ne габипа nagrada za pregled
30—
21- Injekcija, intravenozna • • • • •
60—
naslednja pri serijskem dajanju • •
—
22. Pregledi oči, grla, ušes,
noče
in
odstranitev tujkov iz tehv organov se obračunavalo kot navadni pregledi; posebej
se zaračunavajo le večja poraba časa
(glej I. 5.).
23, Rentgensko preslikavanje pri aef.pecialistih s pismenim irvidom .... od 120,— do 200.—
Kadar gre za slikanje, se femejo pnrerunavati samo šfc dejanski tfroSki za
f lm.
24- Ekstrakcija zoba z anestezijo ...
150—
vsak nadaljnji ?ob ped isto anestezijo
ali brez anestezije
80—
35. Diatermija
od 100,— d« 200
26. Solus m podobno
=>0.—
27. Kremer.^ka luč (50,— din pri polurni
uporabi)
od 50 - do 150—
Ze dela (storitve) pod II. se sme priračunati temeljna nagrada (I.) saniOi, če se je poieg dela (storitve) opravil še poseben temeljit pregled-
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ni.
ZDRAVNIŠKA POMOČ PRI PORODIH
dia
1. Kiretaža
400—
2. PiioOStvovanie porodu na zahtevo stranke brez posebne zdravniške indikacije
po dogovoru3. šivanje pfesredka pri rupturi I etopnje
200.»
II. stopnje
400—
4- LušSenje posteljice . . . _. . .
300—
5. Pomoč pri porodu z zadnjično lego •
300—
6. Ekstrakcija plodu s kleščami . . .
300—
7. Ohrat, notranji •
400—
8. Kraniotomia, dekapitacija, evi«erecija
500—
9. Vse storitve pri porodu ne smejo presegat; (razen v primeru prisostvovania
porodu na zahtevo gtranke, ko se računa po dogovoru)
1-500.K postavkam pod III. se pri oddaljenosti nad 1.5 km od
kr*ja zdravnikovega stanovanja prišteje še kilometrina (I-, 4.);
odškodnina za izgubo časa pod I., 4. brez- nočnih dodatkov
pripada zdravniku ne glede na oddaljenost.
IV.
ZDRAVNIŠKE ANALIZE IN PREISKAVE
. _
dih
1. Hetnogrem (štetje belih in rdečih krvnih telesc, Sahli, indeks, barvan preparat)
420—
2. Sedimentacija krvi
,
60,—
3- Mala analiza urina (barve, reakcija,
specifična teža, beljakovina, sladkor,
urobilinogen, bilirubin, diaio, aceton
ecet _ ocetna kislina, ndikan, vse
kvalitativno . . .
120—
Običajen pregled urina na beljakovino
in sladkor s« ne računa posebej4- Sladkor kvantitativno ......
90—
5. Krvnj sladkor
210.
6. Za mikroskopski pregled blata- sputurna, briea, krvj, punk tate. Iikvorja, eedimenta in podobno, vsak preparat • .
go.
7. Analiza želodčnega soka (presta io veeG na
'
kislina kvantitativno, kri,
žolč in mlečna kislina kvalitativno) mikroskopski pregled • • ... . .
150
Delna analiza primerno manj.
Za dela (storitve) pod IV. ee sme pri računati temeljna na*
grada (I.) samo, če se je poleg dela (storitve) opravil še poseben, temeljit pregled.
v.

4

SODNOMEDICLNSKA STROKA
'
1- Lokalni ogled — vštevši zamudo Saša
2 uri
. .
2. Obdukcija v urejeni prefekturi z izgubo časa do 4 ure
obducent
kvalificiran pomočnik
nekvalificiran pomočnik
zapisnikar
3. Obdukcija infekcioznega, Mgnitega ali
ekshumiranoga trupla v urejeni presekturi z izgubo časa do 4 ure
obducent
kvalificiran pomočnik
nekvalificiran pomočnik
'
zapisnikar
;
4. Pr obdukcitab v neurejenih mrtraHičs.h ali na prostem se zvišajo postavke
za obdukcije za 50°/«.

din
зоо_

500
200,—
100—
200—

goo
300
150—
300.
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o. Izguba časa za lokaln: ogled nad 2 uri.
za obdukcijo nad 4 ure od vsake započete ure
zdravu'k
MX)
drugi •
50—
največ do višine dnevnic« po tarifi.
6- Izvedensko mnenje najmanj ....
—
1- Odškodnina za zamudo časa za prsostvovanje os razpravi od vsake započete poj ure
......
ino
S. Preiskava iz medic inske kriminaiielike.
preiskava posameznih organov, delov
• okostja. hBdozorelih plodov, samestoj. na histološka .preiskava (biopsija) itd- •
najmanj
2^.—
A- Sodpomedn-insk; ' pregled ža« osebe
(izvzemaj psihiatrični pregledi s pi- •
smenirn izv ini, odvzem krv: za preiskavo na alkohol z izpolnitvijo zapisnika . • • •
20(1.—;
tO. Pre.skave o plod i.t veni sposobnosti pri
moškem s pregledom sporme iu mnenje
5no—
11. Preiskava krvnih sledov
dokaz krvi
200.—
ugotovitev vrste ali krvne skupine •
.">00.
12- Preiskava krvi ali urina na alkohol •
100,—
13. Preiskava krvi zaradi ugotavljanja očetovetvj
;na skupino
m-'/
na podskupino ali faktorje ....
200,— ; \
$S
14. Tok«ik<5lo:.kn prebave ua ец strup
400—
ne določeno skupino strupov . . .
1.000—
splošna a na I и na neznani strup • : •
2.000
Pri posameznih primerih s količinsko določitvijo, z biološkimi poekusi, z določitvijo kolirine strupa v posameznih orga
Dih se pristojbine povišajo do 100%.
Od pristoibin za preiskave pod 12., 13, 14 se odvija 50^
za kritje materialnih stroškov v državno blagajno. Drugih 50%
pripada totemu, ki je s-toritev oprani.
Honorarji iz drugih took pripadajo v celoti tistemu, ki j*
•toritev opravil.
B.\ Z«botdraTn>ćka in laboratorijska tarifa
I. Terapevtska tarifa
I Eoazervatjra.
dn
Plomba
• • .
.
150,—
Nazidek -j... vlil: . v
зоо
Inlays
. « .'
■. . . 'f .
700
Zdravljenje kore:rke (brez plombe) pulpitis (z amputacijo), gangrena
. .. ... o00.—
2. Ustna in i»bna kirurgija.
a) Ekstrakcija z anestezijo •
150—
b)-Vsak nadaljnji zob pod isto an°st°.zijo eli ekstrakcija brez anestezije
ЗД
Apioctomija
• • •
1.000—
Operarjia c.ste
1.000.
Obturitor — jj.iv.idea • •'
400.—
Obturator — z žaponl ami
. •
800
i')b'iira!or — za palatcebysis (proteza posebej) . .
9(JU—
Od-'ranitey refiniranega zoba • .• .•
• • . 2-000.—
ine _.јл
■ • '
. . . .
100,—
Vsaka Mdilinia ordinac ja po inciziii ....
/)0.—
TofaVnorčiščenje zobnega kamna (v obeh čeljustih) .
2m
Zdravljenje g;n"/-.-itid. -n. po.dobpo — prva ordinacija. 100—Však-з nadaljnja ordinacija
50
O.hsev -i rje
... .
50
Pentgen
1 Nt
Ordinacija: pregled ali pt\ar pomoč
....
80.—
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3. Protetika.
Prevleka ali poln člen ........
too—
V, prevleka
1.000.—
Fasetireni člen
I.OOO
Richmond krona alj fasetjrana prevleka .... 1400.—
Akrilna prevleka
i.ooo
Akr.liia krona (akrilna prevleka plus n-isidek) • • 1-200.—
Cementiranja eta re fisete .......
100,—
Cementiranje nove fasete (brez zoba) ....
200.—
Proviaorična proteza do 4 zob
1-500—
Stalna proteza ne glede ne obe eg , . . ... 5.050
Popravilo proteze — prelom
400
Nov zob v staro protezo (prelom in po zobu) • •
150
4- Ortcijiintija.
Schwarzt»v aparat: fiksacijska plošč* z zaponam-' • 1.600,—
Schwa reov. aparat: plošča z vijakom (vijak posebej),
labialni lok, zapone
2.000
Soli mar zov aparat: plošča z vijakom (vijak posebej),
komplic ran. labialni lok. za(p?4e akt.ivat.orji • ■ 2.400
Hauplov aparat: brez vijaka z labiclnmi lokoni • • 2.400.
Hiiuplov aparat: z vijakom (vijak posebej), kompliciran. labialni lok. aktjvatorji
2,600—
Poševna ravnina srebrna
I.OOO
Poševna ravnina iz akrilaia
I.OOO
5- Traumatološka protetika.
Galerija (srebrna) navadna. . ' . . . .
7<V)
Galerija (srebrna) s kljukVami
fiyi
Galerija (srebrna) dvodelna
ftio _
Galeri-a (srebrna) s stransko drsalno plocKv-jo. . 1.100,—
Galerija (srebrna) г zunanjo fiksacijo . ® . . . 2 0P0
Opornica (iz akr lala) za {'.ksaciio . • . . . .
s<Y>
Орогптв (:z a krilata) « kljukicam;
•
•
i <vy>
Opornica (iz зкп1а!'з) dvodelna' • ..... ] 4/'o _
Opornica (iz akrilala) s stransko d^rlno pl-eikvijo 1,400
(i'pornica za brado
1.000.—
V vseh postavkah lerSpeu'r-ke Ur f® je vračunan ves
material, režija in amortizacija.
✓
U- Laboratorijska tarifa
t Fiksna profet.кд i koiinj.
Prevleka (dvodelna vli'a. bockana, slečena« enodelna
• vli'a, fasotirana)
. ' .
.
24/)—
Inlay, FK kapica, ••/, prevleka. nazid°k in podobne
direktni način
......... •. 80.—'
Inbv, KK kupica, iK prevleka, nazidek m podobno, indirektni način
>v>
Pi la; Men ...........
220
Gen v zunaniem ogrodju, Votli čl"n ali fasetirani ^bn
(brez zoba) •
■ • •
2£0.—
Opornica po zob j (Saxova ali m~dif:<\ 1>гм nos lcev)
120,—
2. F ks-na protetika т akr latu.
Prevleka ali krona (nazdak posebej) , . .
Individualna f ase ta fv zuna«j»m ogrodju. Richmond
kroni, faeetirani prevlek: Itd-) .....

300
300.

3. Suejjjna prnj*.tik?.
Materialni stroški kot osn^a
200
Funkcijška ali individualna ili ca (z šelaka ali podobno)
100.'Funkcj.jska ali individualna žlica (iz kavčuka ali
akrilata)
200.—
I)o Itirizobna prol"za (bre.z z3>pon)
440
Več kct llirizcbnn proteza (brez 7.aponJ zcb po . •
100.—
Totalna proteza ne glede na število zob .... 1.400
Kov inska plošča — stiekana ...... 2-400-—
Kovinska plošča — vlita
3-40O.—
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Enokraka zapi ne
10—
Dvokraka гаропл
•
80—
Trftkraka zapona ali O гароаз
140.—
Zapona z vzmetnim *idrenieni ■ . . .. .
200—
"Podieziuni ali nebni lote (polfabrikat) ....
140—
Podiezični ali nebni, lok «• privarjeno retencijo • •
200—
Podjezični ali nebni lok individualno vlit
- •
600—
Sesalo
too—
Popravilo prelomljene pre leze ali osnova za vstavitev
novih zob v g*ato protezo • • • • • •
200—
Vsak nov zob v staro protezo • . . • •" •
100
i, Ortodoci*ka in traumatološka protetika.
Schvarzov aparat: t.k«-ijeka plošča z zaponami
•
700
Schwarzo* a parat: plošča z vijakom (vijak- posebej),
lama In i lok. za po ne
iVio
Sc.hwarzov aparat: plošča z vijakom (v"jak posebej),
kompl'c:rana, labialni lok, zapone, aktivetorji . . 1-100.—
Hauplov aparat brez vijaka z labialnim lokom ■ . t-100—
Hau.piov aparat z vijakom (vijak pceebej), kompliciran.
labialai 'lok. aktivatoTji
1.200.—
Poševna ravnina (v srebru) •
500—
Pošfcvna ravn'na iv akrilatu) • ' • . » ...
4Y>
Opornioa za brado
4P0—
Model za arhiv •
260.—
Obturator — navaden
2<H)
Obturator t zapenkami
400
Obturator za palatofchysie (proteza posebej) . . .
.}/V>._
Galerija v srebru navadna
320
Galenia v srebru s kljuk i radi ........
>50—
Galerija v srebru s stransko drsalno ploskvijo . ViO-—
Galerija v erebru dvodelna • • • • . . • •
450—
Galerija v srebru z zunanjo fiksacijo ....
<*)0—
Opornica jz akrilata za fiksacijo. .....
400.—
Oporu гa iz akrilatjj e kliu'V'emi .....
4)0—
Opornica iz akrilata dvodelna
700.—
f'pornca iz akribfa s stransko drtolno plft&kviio .
700—
V vseh tarifnih postavkah laboratorijske tarifo je vračunan
material, režija in amortizacija. Posebej se zaračunavajo v*e
kovine, zobje, akrilati in kavčuk.
Ta zobOidravniška tarifa velja za za ar oranje socialnega
zavarovanja ш zasebnike v \¥eh zobnih ambulan'ah tor zavarovance v zasebnih ord nncijah, če se izkaznic 6 potrdilom delodajalca. Za zasebnike v zasebnih ordinacijah pa velja ta tarifa,
zvišana za 30%.
2. Klen
Splošna zdravniška tar fa velja za \w zdravnike, ki imajo
pravdo do spletne zaeebns prakse.
To splošna tarifa, znižana za 20%, velja tudi za državne
zdravstvene zavode. ambulaijtrio-polikimičnega značaja, kadar
nudijo zdravstveno pomoč zasebirkom\
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5. člen
Zaračunavanje manjših nagrad kot so navedene v tarifi
(podtarifiranje) je prepovedano; dovoljeno pa je brezplačno
zdravljenje ali zaračunavanje samo dejanskih stroškov.
6. člen
Pogodbe
med
bolniki
in
zdravniki za pavšalno zdravljenje
n!so dovoljene.
,
Posebne tarifne pogodbe odobrava predsednik Sveta za
ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo LRS.
7. člen
Spore o uporabi tarife rešuje tričlansko razsodišče pri Slovenskem zdravniškem arušt.vu oziroma Društvu zobozdravstvenih
delavcev, če gre za zobozdravstvene storitve.
Razsodišče sestoj; iz zdravnika-epecialiste zadevne stroke, ki ga imenuje predsednik Sveta za ljudsko zdravstvo in eo.
sialno skrbstvo LRS in ki je obenem predsednik razsodišča, iz
zdravnika, ki ga imenuje Slovensko zdravniško društvo oziroma
Društvo zobozdravstven.h delavcev, in iz zdravnika, ki ga določi
prizadeti zdravnik oziroma dentist.
Zoper odločbo razjodišča je dovoljena pritožba v 15 dneh
po vročitvi odločbe na predsednika Sveta za ljudsko zdravstvo
in socialno skrbstvo LRS. Pritožba se vloži pri. razsodišču, ki
jo s svojimi spis; vred predlož: predsedniku Sveta za ljudsko
zdravstvo in socialno skrbstvo LRS.
Odločba le-tega je dokončna.,S. člen
Za dela in storitve, ki v tarifi niso omenjena, se zaračunava
nagrada za sorodno, v tarif, navedeno delo in storitve. Glede
sporov v takih primerih velja 7. člen. •
0. člen
Zdravniška oziroma zobozdravniška tarifa mora biti vsakemn pacientu na vpogled.
10. člen
Namerne zlorabe tarife se kaznujejo po kazenskem zakoniku. Prekoračenje tarife, če ne gre za kaznivo dejanje in druge
krMtva te odredbe, bo kaznoval sodnik za prekrške okrajnega
(mestnega) ljudskega odbora z denarno kaznijo do 5000 din po
predpisih temeljnega zakona o prekrških.
11. člen
Ta odredba velja od 1. novembre 1951.
_ Razveljavlja se odredba o splošni zdravniški јл zobordrav.
50 32-/47) 6 6premembami (Uradni list LRS, št. 46-172/46 ia
St. 1695/3
Ljubljana, dne 26. oktobra 1961.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo
in eoeialno skrbstvo:
Dt. Ježe Potrč 1. r.
St. 320-1139/1—1951
Ljubljana, dne 27. oktobra 1951.
Soglašam I
Minister za finance LRS:
Zoran Poli? 1. r.

3. Čl on
Zdravn. ki-special isti smejo ročunati za dala in storitve, ki
гл navedene v splošni zdravniški tarifi in ki zadevaio njihovo
f trpko. za 50% večje nagrade cd\predpisanih; 7.0 dela, navedena
v 1. členu pod II , točke 24.. 25.. 26., 27. in pod IV. in V- s®
ta pribitek ne sme zaračunati. Za druga dela in storitve, ki j:h
lahko opravijo samo zdravni!•:i-*pecialieti in ki v tarifi niso izrecno navedena, velia ta tarifa samo smiselno in z upoštevanjem zamude Sača in značaja dele.

Na podlagi 15. člen3 uredbe o rrietojnoeti za doloname in
kontrolo cen in tqrif (Uradni list FLRJ, št.
z dne 8. XI. i«50)
izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS

4. Člen
Zobozdravnika in laboratorijska tarifa velja za zdravnikeep^cialiete, zobozdravnike, za splošne zdravnike, ki opravljajo
zobozdravniško prakso, in za dentiste (zobarje). Zobo:d evniška
tarifa velja tudi za državne zobozdravstvene ustanove, kadar
nudijo zdravstveno pomet zasebnikom, ako niso & poeibnimi
predpisi določene drugačne pristojbine.

Za oskrbni dan. se zaračunava v bolnišnicah naslednja
oskrbnina:
a) klinične bolnišnice in specialne bolnišnice za tuberkulozo
po 700— din dnevno,
b) siplošne bolnišnice in druge specialne bolnišnice po
500.— din dnevno,
c) bolnišnice za duševne bolezni po 400— din dnevno.

ODLOČBO
o cenah za oskrbni dan v bolnišnicah

/
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Oprostitve io olajšave, določene v uredba o obračunavanju
in zaračunavanju 06krbnin v državnih zdravstvenih ustanovah
(Uradni list FLRJ, it. 56 z dne 3- VII. 1948). veljajo še nadalje.
Ta odločba velja "d 1. novembra 1951.
Št 1695/3-1951
Ljubljana, dne 26. oktobra 1931.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo
in socialno skrbstvo:
Dr. Jože Potrč 1. r.
St. 320-1139/2-1951
Ljubljana, dne 27. oktobra 1951Soglašam!
Minister za finance LRS:
Zoran Polič U r.
Na podlagi 15. člena uredbe o prstojncsti n določanje in
kontrolo cen m tarif (Uradni list FLR-J. It 63 z dne 8. X. 1950)
izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
• o oenab rentgenskih obsevanj
Za zaračunavanje stroškov rentgenskih obsevanj na Onkološkem zavodu določam naslednje pristojbine:
a) prvo obsevanje 9 pregledom 150 din,
b) nadaljnja obsevanja po 30 din
Te pristojbine veljajo od 1. XI. 1951. Razveljavljajo se pristojbine, določene v odredbi o zaračunavanju pristojbin na Onkološkem zavodu, objavljeni v Uradnem listu LRS, it. 26 z dne
28. VI. 1947.
Št. 1695/3-1951
Ljubljana, dne 26. oktobra 1951.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo
n socialno skrbstvo:
Dr. Jože Potrč 1. r.
St. S20-1139/3-1951
Ljubljana, dne 27. oktobra 1951,
*
SoglaSam!
Minister za finance LRS:
Zoran Poli? 1. r.

Na podlagi 15.. člena uredbe o pnstotnosti za dolooen;« in
kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ, št. 63 z dne S. XI.
1950) izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
t* pr-itojbinab * hakt«riološko-s»roloških laboratorijih
Pristojbine, določene v odredbi o pobiranju pristojbin za
preiskavo in etoritve v baktenološko-seroloških laboratorijih,
objavljene v Uradnem listu LRS. št 61 z dne 13. IX. 1946, se
rvišaio za trikratni znesek.
Druga določila v zgoraj navedeni odredbi veljajo Se nadalje.
Ta odločba velja od li novembra 1951.
Št. 1095/3-1951
Liubljana, dne 26. oktobra 1951.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvi
in socialno skrbstvo:
D*. Jože Potrč 1. r.
St. 320-1130^4-1951
Ljubljana, dne 27. oktobra 1951.
I Soglašam!
Minister za finance LRS:
Zoran Polič 1. r.

Št. 22 — 5, novembra 1951

Na podlagi 15- člena uredbe o pristojnosti za določanje in
kontrolo '-en m tarif (Uradni list FLRJ, it. 63 z dne 8. XI- 1950)
in v zvezi z 19. členom uredbe o obračunavanju in zaračunavanju oskrbnine v državnih zdravstvenih ustanovah (Uradni list
FLRJ, it, 56 z dne 3. VII, 1948) izdaiam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
<> pristojbinah za dezinfekcije in dezinsekcijo
Pristojbine za dezinfekcijo in dezinsekcijo, objavljene v
Vesta ku organov za cene. Št. 9—10 z dne 10. V. 1951 v 3. členu
odredbe o pristojbinah za storitve v higienskih ustanovah- se
zvišajo za trikratne zneske in znašajo:
a) dezinsekcijo s formalinom (plinska) po 12— din za
1 ms prostora;
b) _ kemijska dezinsekcija z raznimi kenijskimi sredstvi po
9— din za 1 m* prostora;
c) dezinsekcija s ciklonom po 21— din za 1 ms prostora;
č) dezinsekcija s kalcijevim ciamidom po 10-50 din za 1 m®
prostora:
d) dezinfekcija s pantankenom oktaklorom po 9 din za
lms prostora.
Drusra določila zgoraj navedene odredbe (Ves-tnik št. 9—10
z dne 10. V. 1951) veljajo še nadalje.
Ta odločba velja 6d 1. novembra 1951.
Št. 1695/3-1951
Ljubljana, dne 26. oktobra 1951.
/
Minister — prsdssdn.4
Sveta vlade LRS ti ljudsko zdravstvo
n socialno skrbstvo:
Dr. Jože Potrč ]. r.
St. 320-1129/5-1951
Ljubljana, dne 27. oktobra 1951.
Soglašam!
Minister za finance LRS:
Zcran Polič 1. r.
Na podlagi 15- člena uredbe o pr.stcjncsti za doioiame in
kontroli) cen in tarif (Uradni l.st FLRJ. št. 63 z dne 8. XI. 1950)
izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
o pobiranju pristojbin ta strokovni pregled živi) ш predmetov
splošne rabe
Pns'Ojbiie, določene v odredbi o pobiranju pristojbin za
stroko-, дј pregled živil ;n predmetov smlošne rate, objavljene
v Uradnem listu LRS, it. 41 z dne 5. VI. 1946, se zvišajo za
trkratai znesek■v Diuga določila v zgoraj navedeni odredbi valjajo še nadalje.
Ta odločba velja od 1. novembra 1951.
Št. 1695/3-1961
Ljubljana, dne 26. oktobra 1951.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS za ljudsko zdnv&tvo
in socialno skrbstvo:
Dr. Jože Potrč 1. r.
&t. 320-1139/7-1051
Ljubljana, dne 27 oktobra 1951
Soglašam!
Minister za finance LRS:
Zoran Polič I. r.
Na pMIaci 1Š. člena uredbe o pristojnosti za določanje
in kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ it. 63 z dne 8- XI.
1950) izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
o višini odškodnine dejaloem krvi
Zavod: za transfuzijo krvi, kabinet; m bolnioe plačujejo
dajalcem kxvj po 7,— din za 1 cem odvzete krvi.

St. 22 — 5. novembra ,1951
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Druge določbe odločbe o odškodnini dajalcem' krvi' (Veetriik
it- S z dne 4- II. 1949) veljajo '»e nadaljeГа odločba velja od i. novembra 1051,
Št. 1695/3-1951
Ljubljana. dne .26. oktobra 1051Mmister
predsedn k
Svota vlade LRS za ljudsko zdravstvo
in socialno skrbstvo:'
:
Dr. Jože Potrč I. r.
St. 320-1139/6-1951
Ljubljana, dne 27. oktobar 1951Soglaiam!
Mini eter za finance .LRS:
,Zoran Polič 1- r.
'Na podlagi 15 člena uredb® o pristojnosti za določanj*
in kontrolo cen ш tarit (Uradni lierf FLB-J št. 63 z dne 6- XI.
1950) in v zvezi s 5. členom uredbe o reševalnih postgjfih
(Uradni 1st LFS št. 61 z dne 13. IX. 1946) izdajam-v soglasju
г Ministrstvom za f'nanee LRS
ODLOČBO
o priMo.ibiiiali reševalnih postaj za ргетп-хе bolnikov.
I.
Reševalne poŠte je pobirajo 13 £ reve re oseb v bolnišnice
ш 0 ruge ■ z d ravstv ^iip ustanove tele pristojbine*
1. Do 20 km po 48.— d n od vsakega prevoženega kilometra,
najmanj pa 200— din.
2- Od 20 do 100 "кш po 10— din od v&akega pr^'Oi*rie^§
kilometra3. Nad 100 kan po 32.— din od vsakega prevoženega' kilometra. i
Te pristojbine veljajo brez izjeme'za vee osebe, tudi za
tiste, za katere plačajo pristojti'ne drugi državni organi (zavarovanci, invalidi, nepremoinj itd )
V vsaki zdravnikovi odredbi (napotnici) mora . biti izrecno
določeno, da je potreben prevoz z reševalnim avtomobilom.
Brez tega določile reševalna postaja." ne b^' opravila brezplačnega
prevoza. Na zahtevo stranke po prevozil z reševalnim avtomobilom se Nod o prietojbine zaračunale njej sami.
II.
Pobirani«
kakih drugih kol v 1- to^ki • navedenih pristoibin v zv^zi s fatnim prevozom bolnika (n. pr. izvozne
prietojbine, oakarina) ni dovoljenoIII.
Pri preveu d', eb ali več oseb se pnstoibine v l. tenSki
z-višajo za 50% in se tako zvišana pristojbina porazdeli enako
na vm zavezance; to velja tudi v primerih,
če je rešilni avto
prepeljal iz bolnišnice drugo osebo kot: v bdlnišnco.
Med vožnjo slučajno sprejeti bolniki in ponesrečenci morajo
plačati celrtno pristojbino od kraja vstopa.
IV.
Za spremljevalk se ne pobira prevozna pristojbina, Se i*
"dredil'spremstvo zdravnik ali če je bolnišnica potrdila potrebo
spremstva; v drug h primerih se plača za spremljevalca. 7ft%
pristojbine.
V.
Ta odločba velja od 1. novemhra 1951.
VI.
Razveljavlja w odločba o pristojbinah reševalnih postaj,
"b.iavlje-na v Vestaiku organov za cene št. 7—8 z dne 15.
IV. 1951.
,
Št. 1645/3—1951
•
Ljubljane, dne 26. oktobra 1951.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo
in socialno skrbstvo:
Dr. Jože Potrč l. r.
fct 320—179 3—1951
Ljubljana, due 27. oktobra 1951.
Soglašam 1
Minister', Z9 finance LRS:
Zoran Polič 1. r.

.Na* podlagi Г8. člena zakona o odvetništvu z dite 12- decembra 1948 (Uredni Jiet FLF-1 .štev. 102— 716/46). predpisujem
ta!* ■
'
'
' PRAVILMK
o zvišanju tarif« ta odvetniške nagrade
1. Člen
Tarifa' za odvetniške nagrade, ki je bik predpisana »
3. členom 'pravilnika o spremembi pravilnika o nagradah sa delo
odvetnikov z dne 11, aprila 1950 (Uradni list LRS |tev. 13—
57/50) se spremeni tako. da se vee postavke (3neski) za odvetniške nagrade 12 te tarife, razen zneskov iz 31. tarifne
postavke, zvišajo za 50%.
2. člen
Ta pravilnik velja , od 1- novembre 1951 dalje.
Štev. Zak 93/51—5
Ljubljana, dne 29. oktobra 1951Minister za pravosodje LRS:
Dr. Heli Modie 1 r.
Na podlagi, 15. Sbna 4re,ibe o pristdjncteti za dol-vvmie in
kontrolo een in.tarif. (Uradni list, FLRJ, št. 63 r dne S, XI-1950)
izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
o renab za gledahšk« vstopnice
1- člen
Slovenko narodno gle-iališče v Ljubljani in v Mariboru ш
Mestna gledališča v C«-lju, Kranju, na Tesenicah m v Postojni
smejo zvišati dosedanje cene za povprečno 50°/o, in sicer pri
premieratu pri gčetovanjih in v drugih primerih, kjer se zaradi
posebnih pogojev- zviiaio režijski stroški predstav.
2. člen
Ta odločba velja od 1. novembra 1951.
št. 141/1
Ljubljane, dne. 30. oktobra 1951
Minister
Sveta vlade
in
Boris
it. 120?
Ljubljana, dne 30. oktobra 19S1-

— predsednik .
LRS ze prosvetA
kulturo:
Ziherl 1. r,

Soglašam!
Minister za finance LRS:
£отвл P"lič 1. r.
Na podlagi 15. сЗеаа uredbe o pristojnosti za dolooanie in
kontrolo een in tarif (Uradni list, FLRJ, št, 63 z dne 8. XI-1950)
izdajam v sporarumu s Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
n cenah *3 geodetske »toritr*
din
1- a) Za geodetsko norma uro v tehnični-pisarni za meriti* splošnega ptxmena •■
49,-s
b) Za geodetsko uro v, tehnični pisarni za male
meritve državnim podjetjem, zadrugam in
zasebnikom
71.50
c) Za geodetsko uro v tehnični p;sarni za male.
meriH-e, ki izvirajo iz tožb in prepirov o mejah
med zasebniki
196.—
2. Za geodetsko norma ur? na terenu ca izmero in
traeiranie
*
• 147'—
3- Z« geodetsko norma uro na terenu za triangulacijo
in mvelman
ISft,—■
4, a) Za geodetsko uro na terenu za male meritve za
drž- podjetja, zadruge in zasebnike - • • 358.50
b) Za geodetsko uro na terenu ta male meritve zasebnikov, ki-izvirajo \z tožb in prepirov o mejah
med zasebniki
1.136 —
5. Za uro pomožnega delavca (figuranta) brez terenskega dodatka
29,—
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6 Za uro pomožnega delavca (figuranta) g terenskim dodatkom
86.—
7. Za uro mojstra v mizarski delavnici ....
37.—
8- Za uro mojstra v knjigoveznici
44.—
9. Za uro vajenca v knjigoveznici . . • • .
23.—
10. Za uro pomočnika fotolaboratorija ....
31.—
11. Za uro mojstra v mehanični delavnici' • • .
6S.—
12- Ža uro pomočnika v mehanični delavnici ♦ • •
45—
13. Za uro vajenca v mehanični delavnici •
18.—
14- Za prevožen kilometer z avto >Dodge< • • •
22—
V cenah za ure je vračunan de vek od prometa storitev,
povprečni prevozni stroški, dnevnice in teren&ki dodatek, I- in
II. razli'ka na terenski dodatek in povišani stroški za prevoz.

št. 22 — 5. novembra 1951

Ta odločba velja od 1. XI. 1951 dalje. Razveljavlja se
odločba Uprave za cene pri Ministrstvu za finance LRS št.
320—824—1951 z dne 29. VI.. 1951.
Št. 1929—1951
Ljubljana, dne 26. oktobra 1951.
Načelnik Geodetske uprave:
Miroslav Černivec 1. r.
fet.. 330—1182-1951
Ljubljana, dne 27. oktobra 1951
Soglašam:
Direktor Uprave za cene
'
pri Ministrstvu ze finance LRS:
Jože Košir 1 r.

Tolmačenja novih predpisov o cenah
!. Cene za fižol, jajca r prahu in mleko v prahu
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je določil za fižol, jajca v prahu in mleko v prahu z okrož.
nico št 14520 z dne 25. X. 1951 tele cene:
Trgovina na debelo Trgovca na drobno
din
din
1. Fižol za kg
35.—
38.—
2. Mleko v prahu za kg 80.—
120.—
3. Jajca v prahu za kg 320.—
380.—
IV cene veljajo za uvoženo in domače blago. Negativne
razlike, ki so nastale zaradi znižanja cen zgoraj navedenim
proizvodom, krijejo trgovska podjetja :x lastnih doseženih
pozitivnih razlik v cenah.
Pozitivne razlike, k: se dosežejo pri uvoženem blagu iz
izrednega uvoza n sicer med nižjo nabavno ceno in med
zgoraj navedenimi cenami na debelo po odbitku stroškov
trgovine, morajo trgovska podjetja, na debelo vplačat: na račun
št. 01.820917 (»Komisija za izredni uvoz — razlike v ceni
blaga — Beograd«). Te razlike se odvajajo po navodilih, ki
jih je predpisal Urad za cene pri Glavni upravi za trgovino
in preskrbo LRS z okrožnico C št. 126/12 z dne 13, VII. 1951.
Trgovska, podjetja na drobno se morajo glede razlik med
zgoraj navedenimi nabavnimi cenami na debelo in določenimi
cenam: v prodaji na drobno ravnati po 11. točki uredbe o
obračunavanju in vplačevanju tržnega dobička itd (Uradni
list FLRJ št 3 z dne 15. I. 1951 in št. 23 z dne 9. V. 1951).
C št. 126/72.
Ljubljana, dne 30. oktobra 1951.
Iz Urada za сеце pri
Glavni upravj га trgovino in preskrbo LRS
2. Maksimalna cena za ovsene kosmiče
Urad za cene pri Glavni upravi za trgovino in preskrbo
LRS je določil za ovsene kosmiče maksimalno ceno v prodaji
na drobno din 90.— za kg. Ta cena je določena zaradi tega,
ker posamezna trgovska podjetja zahtevajo za kg ovsenih
kosmičev neupravičeno visoko ceno.
Nastale negativne razlike krijejo trgovska podjetja iz
lastnih doseženih pozitivnih razlik.
C št. 126/71.
Ljubljana, dne 26. oktobra 1951.
Iz Urada za cene pri
Glavni upravi za trgovino in preskrbo LBS
8. Cene za sladkor, maščobe, riz in milo
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je z okrožnico št. 14491 z dne 24. X. 1951 določil za sladkor,
maščobe, riž in milo tele cene:
1. Sladkor kristal
din 150,— za kg
2 Sladkor v kockah
din 170.— za kg
S. Svinjska mast
din 220.— za kg
4. Jedilno olje
"
din 220.— za kg
5. Margarina
din 200.— za kg
6 Riž (iz uvoza)
din 280.— za kg
7. Pralno milo (60% mastnih kislm) din 200.— za kg
8. Pralno milo (45% mastnih kislin) din 160.— za kg
Po teh cenah morajo zaračunavati proizvajalna in uvozna
podjetja zgoraj navedene proizvode od 25. X. 1951 vsemu

trgovskemu omrežju, Jugoslovanski artmj in proizvajalnim
podjetjem za reprodukcijo.
Po okrožnici Urada za cene pri Svetu za blagovni promet
vlade FLRJ št. 14489 z dne 23. X. 1951 morajo trgovska
podjetja na drobno prodajati zgoraj navedene proizvode od
1. XI. 1951 dalje po tehle cenah v prodaji na drobno:
1 Sladkor kristal
din 175.— za kg
2. Sladkor v kockah
din 200.— za kg
3. Svinjska mast
din 270.— za kg
4. Jedilno olje
din 270.— za kg .
5. Margarina
din 240.— za kg
6 Riž (iz uvoza)
din 400.— za kg
7. Pralno milo (60% mastnih kislin) d n 230.— zu kg
8. Pralno milo (46% mastnih kislin) din 190.— zd kg
Negativne razlike v cenah, ki so nastale zaradi znižanja
cen. krijejo trgovska podjetja iz lastnih doseženih poz tivnih
razlik.
C št. 126/71.
Ljubljana, dne 26. oktobra 1951
Iz Urada u cene j i i
Glavni upravi za trgovino in preskrbo LRS
4. Cena za denaturirani sladkor za prehrano čebel
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je z okrožnico št. 13131 z dne 25, X. 1951 za denaturirani
sladkor za prehrano čebel določil tole:
1. Trgovsko omrežje mora popisati po veljavnih navodilih
vse količine denatur.ranega sladkoiy'a za prehrano čebel in
jih obračunati po novo določeni nabavni ceni 80.— din za kg.
Razliko med nižjo nabavno in obračunsko ceno (80.— din
za kg) morajo trgovska podjetja vplačati po veljavnih pred.
pisih.
2. Trgovska podjetja na drobno morajo prodajati dena.
turirani sladkor za prehrano debel (količine, ki se trenutno
nahajajo v trgovskem omrežju) po ilO.— din za kg,
8. Nove dobave denaturiranega sladkorja za prehrano
čebel morajo proizvajalna podjetja zaračunavati trgovskim
podjetjem po 80,— din za kg. Tudi nove dobave sladkorja
mora trgovina na drobno prodajati po 110.— din za kg.
C št. 126/71.
Ljubljana, dne 26. oktobra 1951,
Iz Urada za cene pri
Glavni upravi za trgovino in preskrbo LRS
5. Maksimalne cene za 6veze meso
Urad za cene pri Glavni upravi za trgovino in preskrbo
je določil za sveže meso tele maksimalne cene v prodaji
na drobno:
I. skupina II. skupina III. skupina
A. Sveže meso:
din za kg din za kg din za kg
1. Goveje meso I. vrste • 160.—
150.—
140.—
1. Goveje meso II. vrste • 150.—
140.—
130.—
3. Telečje meso . < . , ? 160.—
150.—
140.—
4. Svinjsko meso
210.—
200.— * 190.—
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B. Pnklada oziroma drobovina:
„ , :a:
I. skupina II. skupina III. skupina
•
din za kg din za kg din za kg
1. Možgani, jezik, ledvic=,
160—
150,—
140.—
jetra, srce, vranica
100,—
100.—
100 —
2. Vampi
40,—
40,—
3. Smrčki, pljuča in vime 40.—
70,—
70.—
70 —
4. Glava •
5. Duše
80.—
30—
30,—
6. Noge, mozgovne in križne
15 —
15.—
15.—
kosti
• •
90,—
90,—
90.—
7. Jedilni loj, surov .
40,—
40,—
§ Tehnični loj • • • •
40.—
10.—
10.—
9. Mehki odpadki za krmo 10.—
60.—
60.—
10. ćreva kompletna, kpmad 60.—
Telečja:
1. Možgani, jezik, ledvice,
jetra in srce
'160.—
2. Glava
50.—
3. Pljuča
... , 40.—
4. Vranica
80-—
5. Vampi m rajželjc • • • 100.—
6. Želodec ........ 60.—
7. Noge
15-—

150,50.40.80:100.60.-

140,50.40.80,.100,' 60.15.-

Svinjska:
1. Možgani, jezik, ledvice,
jetra in srce
210,—
2. Pljuča
60.—
3. Vranica ........ 80.—
4. Želodec
60.—
5. Glava
120.—
6. Noge, rep
50.—
7. Duše
30.—
8. Mehki odpadkj
10.—
9. Tanka čreva, komad • • 15,—
10. Debela čreva
20.—

200,—
190,60,—
60.80,—
80.60,—
60.120.—
120.50,—
50,30,—
3010,—
10.15.—
15.20.—
20.Te cehe so maksimalne in jih ne smejo zvijat: niti
klavnice (oziroma državna trgovina) niti prodajalne državnih
kmetijskih posestev in zadružnh skladov.
Vsi kraji na območju LRS se glede za sveže meso n
drobovino uvrščajo v tri skupine. V prvo skupino spadajo
Ljubljana, Jesenice in Trbovlje, v drugo skupino Mar bor n
Celje v tretjo skupino pa vsi drug: kraji.
C št. 88/96.
Ljubljana, dne 30. oktobra 1951.
1г Urada za cene pri
Glavni upravi га trgovino in preskrbo LRS
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6. Nove cene za kruh, moko in testenine
Svet za blagovni promet vlade FLRJ je določil z okrožnico št. 14630/51 z dne 27. X. 1951 tele cene za kruh in
mlevske izdelke 2
Cena v .prodaji Cena v pi ; ji
J
Enota na drobno v ne- na debelo v nev0a
iitorodnih
ijtorodnjK krajih
diri kra|ib
Kruh z pšenične mqke 90%
din
^ meljave
kg
32—33
—
Kruh iz pšenične moke 80%
meljave
kg
48—50
Pšenična moka 90% .... kg
36—38
34
Pšenična moka 80% .... kg
54—56
52
Pšenična moka OG .... kg
85—88
66
Pšenična moka OOG .... kg
100—120
85
Pšenični zdrob
kg
83—88
Koruzna moka 90% brez od.
_ vzerna 10% zdroba .... kg
27
25
Koruzna moka 90% manj
10% zdroba
kg
26
24
Koruzni zdrob
kg
32
28
Ržena moka 86% m. ... kg
32
27
Ržena moka 76% m. ... kg34
28
Testenine 80% ...... kg
75
68
Testenine OG
kg
100
' 88
Po cenah v prodaj: na drobno za nežitorodne kraje so
določene cene v rasponu (od — do). Te cene je treba upo.
rahljati tako, da se prodajajo 2goraj navedeni proizvodi po
nižjih cenah v močnejših potrošnih središčih, po višjih corah
pa v tistih krajih, ki so precej oddaljeni od železniških
postaj. V-isje ali nižje cene v rasponu (od — do) določajo
za posamezna področja uradi za cene pri okrajnih (mestnh)
ljudskih odborih.
'
Z razlikami med določenimi cenami v prodaji na drobne
in nabavnimi cenami krijejo trgovska podjetja oziroma pe.
karne vse nabavne in prodajne stroške kakor tudi stroške га
peko kruha,_ Z ostankom razlik (po odbftku stroškov) pa
ravnajo podjetja po odredbi o obračunavanju in vplačevanju
tržnega dobička m razlik v ceni reprodukcijskega materiala,
namenjenega za lokalno proizvodnjo m o regresu razlik nastalih
v cenah pri prodaji blaga za široko potrošnjo (Uradni list
FLRJ št. 3 z dne 15. I. 1951).
Za mlevske izdelke, ki v tem pojasnilu niso navedeni,
%'eljajo dosedanje cene (Vestnik št. 20 z dne 5. X 1951)
C. št 126/74.
Ljubljana, dne 30 oktobra 1951.
Iz Urada za cene pri
Glavni upravi za trgovino in preskrbo LR3
8. Dobava reprodukcijskega materiala podjetjem in
komunalnim službam
V zvezi z 10. členom uredbe o cenah za obrtniške izdelke
m obrtniška dela (Uradni list FLRJ št. 48 z dne 26. X. 1951)
se razveljavlja okrožnica Uprave za cene pri Ministrstvu
za finance LRS št. 320.188/78.1951 z dne 24. IV. 1951 (Vestnik organov za cene št. 11 z dne 26. V. 1951).
št. 320-188/113.1951.
Ljubljana, dne 2 novembra 1951.
Iz Uprave za eene pri
Ministrstvu za finance LR8

Vprašanja in odgovori
GRADNJA STANOVANJSKIH HIS ZA DELAVCE IN USLUŽBENCE TER DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV IN DRUGE
DAVŠČINE
Po določbi 4. točke pr.pombe k 11. št. tarife B davka od
prometa proizvodov (spremembe in dopolnitve tarife —
Uradni list FLRJ, št, 9-104/51) so oproščeni plačila davka po
tej tarifni številki delavci in uslužbenci od gradnje stanovanjskih hiš, ki jih zidajo v svoji individualni ali kolektivni
režiji, po sindikalnem odboru ali na zadružni podlagi. Isti predpis
določa, da ne plačajo delavci m uslužbenci davka po tarifi A
oziroma po: tarifi enotnega davka od prometa proizvodov lokalne pro zvodnje od porabljenega materiala lastne proizvodnje ne glede na to, ali zidajo objekte v lastni režiji ali pa
jih zida za nje kdo drug

Vprašainji:
,
1. Ali veljajo navedene oprostitve samo za delavce in
uslužbence v strogem pomenu besede (samo za aktivne), ali
se te ugodnost-i lahko poslužijo upokojenci delavci in uslužbenci ter druge osebe?
2. Ali so priznane še druge ugodnosti pri davkih in kreditih?
Odgovora:
Zidanje stanovanjskih hiš delavcev in uslužbencev ureja
uredba o zidanju stanovanjskih hiš delavcev in uslužbencev
(Uradu list FLRJ, št, 23—233/51 v nadaljnjem tekstu —
uredba). Po določbi 7. člena in v zvezi s 1. členom te uredbe
ne plačajo prometnega davka pri zidanju in dovrševanju hiš
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delavci in- uslužbenci, 'če zidajo stanovanjsko- hišo'■ zase in za ali neposredno o'd državnih proizvajalnih podjetij ali proizvasvoje družine v mestih ter industrijskih in gospodarskih • sre- jalnih podjetij zadružnih in družbenih organizacij.
■ Delavec ali uslužbenec oziroma investitor, ki nima dovolj
diščih. Prav tako ni treba plačati prometnega davka od
proizvedenega in porabljenega lastne gt, materiala. Navedene lastnih sredstev za zidavo stanovanjske hiše ali. stanovanja,
oprostitve oziroma olajšave veljajo samo, če' je zidanje al: vloži prošnjo za kredit pri Državn: investicijski banki FLRJ
dovršitev hiš opravljeno ob pogojih, ki jih navedena uredba oziroma komunalni banki, na predpisanem obrazcu. Prošnji
določa. Najvažnejši poguj je, da si delavci in uslužbenci lahkv je treba priložiti: gradbeno dovoljenje, overjen načrt hiše in
sezidajo za osebno stanovanje stanovanjsko hišo z največ odobren predračun del. Banka lahko odobr: kredit do višine
dvema stanovanj ima oziroma eno stanovanje v večstano. razlike med predračunska ceno del in lastnim -prispevkom
vanjski hiš .
investitorja - k stroškom, z.dave, bpdisi da . je ta prispevek v
Kot delavec in uslužbence — investitorje, ki so upravi, denarju, materialu ali v delovni sili. Vsak investitor mora
čeni do navedenih olajšav, štejemo glede na 1. točko navodila iz lastnih sredstev prispevati k stroškom za zidanje najmanj
za .zvajanje uredbe o zidanju stanovanjskih hiš delavcev in 15% predračunske vrednosti del, zmanjšanja za znesek državne
uslužbencev (Uradni list FLRJ, št. -36—360У51 v nadaljnjem podpore. Pri določanju višine kredita upošteva banka kreditno
zmogljivost investitorja. Kreditni , rok določi banka za vsabesedilu — navodilo), naslednje osebe:
a) delavce m uslužbence državnih- gospodarskih podjetij, kega investitorja glede na višino dovoljenega kredita in njegospodarskih združenj, uradov, ustanov ter zadružnih in druž- govo kreditno zmožnost, vendar tako. da ta rek ni daljši
od 30 let.
benih organizacj.
Obresti znašajo 2% na leto in se obračunavajo od izplab) člane predstavniških ter njim-odgovornih" organov, ki
prejemajo' Za svoje delo plačo, izvoljene- osebe na. stalnih čanih zneskov kredita po odbitku zneskov, ki jih prispeva k
dolžnostih s stalno nagrado pri dolooenih družbenih organ - stroškom za zidanje država v obliki svoje podpore. Če je
investitor s svojim denarjem, materialom ali prostovoljnim
zacijah,
"
delom prispeval nad 30% k skupnim stroškom za zidanje,
c) pripadniki Ljudske milice,
d) uživalce osebnih in družinskih pokojnin ter invalidnin. plača banki le 1% letnih obresti cd zneskov uporabljenega
Davčnih oprostitev in drugih ugodnosti po navedenih kredita do popolne amortizacije svojega dolga.
piedpisisih se ne more poslužiti delavec ali uslužbenec, če je
že on sam ali pa njegov zakonski drug lastnik, ali ■ solastnik
stanovanjske hiše: oziroma stanovanja.v kraju, kjer sta stalno
zaposlena in tam stalno prebivata.
VPRAŠANJE ODSEKA ZA СЕХЕ PRI POVERJENIšTVU ZA
,
V 1. členu navodila so taksat vno naštete osebe, кагете FINANCE OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA MARIBOR
je treba šteti za delavce in uslužbence, "ki imajo pravico do
OKOLICA
davčnih olajšav. Ker delavci in uslužbenci, zaposleni v .za.
Po kateri tarifni številki in po kateri davčni stopnji je
sebnem gospodarskem sektorju, v tej določbi niso naveden ,
treba obračunati davek od prometa proizvodov od izdelave
nimajo pravice do navedenih davčnih olajšav.
Dela pn zidanju stanovanjskih hiš se . lahko izvajajo v srebrnega nakita ali nakita iz drugih plemenitih in neplelastni režij: ali po gradbenem podjetju. V lastni režiji lahko menit h kovin?
dela izvaja samo investitor; ki zida hišo z največ dvema staOdgovor:
novanjema. Če več investitorjev zida skupaj eno večstano.
Srebrni nakit in drugo okrasno blago je uvrščeno po
vanjsko hišo. mvrajo ustanoviti stanovanjsko zadrugo- ali izvoliti začasni
nomenklaturi proizvodov ki jo je izdala Zvezna planodbor za zidavo ali pa določiti nekoga za vodjo del. 1
ska,komisija, v 117. panogo — Industrija, kovin in predelava
Razen navedenih olajšav so z uredbo o zidanju stanovanj- kovin, in sicer v višjo Zbirno skupino 117-36-50.00.00,
skih hiš delavcev in uslužbencev, če zidajo pu pogojih :z te
Podjetja, za katera velja tarifa davka od prometa prouredbe, priznane še naslednje oprostitve oziroma olajšave: izvodov
1 st FLRJ št. lS-l2Š/o0) morajo plačati
a) Za vloge, odločbe in druga opravila v zvezi z zidanjem daVek od (Uradni
nakita (prstani z gravuro ali okrasnim
hiš ne plačajo t sti, ki jih zhiajo, nobene takse po zakonu o kamenjem, srebrnega
verižice,
zaponke (broške) zapestnice,
taksah, pa tudi ne sodnih taks v zvezi z zidanjem hiše in jedilni pribor uhani, naprsne
zapestni g-umbi itd) po 2. točki pod
v 2vezi z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigu
c) v) št 116 navedene, tar.te, t. j. 35%. Od podobnih izdelkov
b) če delavec in uslužbenec, ki je hišo sezidal, proda iz zlata ali platine je treba davek obračunati po stopnji 50%,
hišo delavcu ali uslužbencu oziroma osebi, ki bi bila oproščena t. j. po 2. točki, št 120 tarife. Od prometa z izdelavo* raznih
plačila dafka. če bi sama irvrlila zidanje, se davek od te votlih značk iz medi, bakra, t(iinlak£\ (skupina 117-35-53.00.00
prodaje ne plača.
— razne značke) in od odlikovanj in sppinenc (skupina
\
c) Če delavec ali uslužbenec hšo podari ali zapusti svojim ll7.36-55-00:00) je treba davek obračunati po stopnji 35%,
staršem, otrokom ali zakonskemu drugu, ti dediči oziroma ob- t. j. "po 3. točki št. 121 tar fe — V vseh navedenih primerih
darovanci ne plačajo davka na dediščine in,darila. Tudi'v je davčna osnova proizvajalčeva prodajna cer.a.
primeru če oseba, k: je hišo sezidala, to zapusti ali podari
Podjetja,, ki morajo obračunavati davek pu tarifi enotnega
osebam, ki bi bile oproščene prometnega davka pri lastnem davka
proizvodov lokalne proizvodnje (Uradni list
zidanju hiše. ne plačajo ti dediči oziroma obdarovanci davka FLRJ, odšt.prometa
10-84/49 in št. 55.461/49) plačajo davek od pro.
na dediščine in darila.
proizvodov z iiaVeden m,i izdelk: po splošni davčni
č) Od dohodkov• hiš, sezidanih ob pogojih iz uredbe, se meta
stopnji 6%' številke 4 te tarife ne glede na to. če gre za
ne plača dohodnina trideset (SO) let, računajoč od prvega izdelke
iz plemenitih ali - neplemenitih kovin Davčna osnova
dneva prihodnjega meseca po dovršitvi hiše oziroma, če se je planska
lastna cena in določeni planski dohiček.
začne hša uporabljati še pred dovršitvi jo ->r od prvega dneva
prihodnjega meseca po začetku uporabljanja Ta oprostitev
preneha s koncem tistega meseca, v katerem se začne del
POPRAVEK
hiše oziroma cela hiša -uporabljati v kakšen drug nestanovanjski namen
' •
V »Vestniku organov za cene« št. 18 z dne 15. septembra
Pripominjamo da država prispeva'delavcem in uslužben- 1951 je treba na strani 80'(v Ceniku za gozdne sortimente
cem k stroškom za zidavo njihovih stanovanjskih hiš, 80% in postranske gozdne pivizvod«) pred cenami za macesen
od nabavne cen« vzidanega gradbenega materiala — vštevš: (Iglavci) vstaviti pr#d 2.30Q *oin pred 3 840 »don..
tudi elemente za montažne zgradbe. Po odredbi o-cenah inveNadalje je bil pri popravku devetega odstavka pod A
sticijskega gradbenega materiala (Uradni list FLRJ, št. (t. j. pri III kategoriji) odločbe o cenah ltsa na panju in o
22-223 '51) se grad teljeiji stanovanjskih hiš dobavlja ves cenah gozdnih sort men tov (»Vestnik organov za cene« št. 19
gradbeni material po prostili prodajnih cenah. Po odločbi o, z dne 25 septembra 1951) pomotoma izpuščen okraj Kamnik.
prispevku države k stroškom za zidavo stanovanjskih hiš
V ponatisu 18 Jtevilke »Vestnika« je'oboje upoštevanj.
delavesv In uslužbencev (Uradni list FLRJ, št 36-359/51)
h U l/race xa cenit
prispeva država le k vz.danemu gradbenemu materialu, če
■pri Ministrstvu *<д finance L It S
je bil kupljen po prosto formiranih cenah v trgovski mreži
odhor. odgovorni urednik P.rc
Izdam Ministrstvo za finance LRS. — Uprav« za cene zatofcnik »Finančni zbornik<. urejuje
r
Andrej Tiska tiskarna »Toneta Tr>mliča< — vsi v L|uM|am. — Naročnina za vse leto 19 >l je 21ft <1 in Uredništvo.in uprav.
oižtvo, Ljubljana, Beethovnova u L 10. — Poštni predal št 250. Telefon št. 4274 do 4276. - Tekoči račun pri NB It. 601-9015?-0
.(Uprava - »Finančnega zbornika«. Ljubljana)

