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Odločbe, pojasnila, ceniki
Na podlagi 16. člena uredbe o pristojnosti za določanje
in kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ št. 63 z dne 8. XI.
1950) izdajam v sporazumu z Ministrstvom za finance LRS
ODLOČBO
o cenah krvi in njenih proizvodov
Zavodi, postaje in kabineti za transfuzijo krvi zaračunavajo drugemu zdravstvenemu zavodu konservirano kri in njene
proizvede po naslednjih cenah:
1. Konservirano kri za 1
11.— din
2. Tekočo plazmo za 1 ccm
23.50 din
3. Test serum za 1 ccm
32.— din
4. Test cevka za komad
18.— din
Ta odločba velja od 1. XI. 1951.
Razveljavlja se odločba Ministrstva za ljudsko zdravstvo
št S-II-453/4 z dne 8. III. 1949. (Vestnik št. 7 z dne 29.
III. 1949.)
Št. op. I.4227/3—1951.
Ljubljana, dne 16. novembra 1951.
Minister.predsednik Sveta vlade LRS
za ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo:
Dr. Jože Potrt 1. r.
št. 820-1139/16—1951.
Ljubljana, dne 22. novembra 1951.
Soglašam 1
Minister za finance LRS:
Zoran Polič 1. r.
Na podlagi 16. člena uredbe o pristojnosti za določanje
in kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ št. 63 z dne 8. XI.
1950) izdajam tole
ODLOČBO
ti ceni ga zusčitno cepljenje psov proti pasji steklini
Za zaščitno cepljenje psov proti pasji stekleni se sme
zaračunati za psa 54.— din.
V tej ceni je zaračunan ves material, ki se potroši pri
cepljenju, dnevnica za veterinarja in njegovega pomočnika
ter prevozni stroški za oba.
Davek od prometa storitev po tarifni postavki 12 B tarife
davka od prometa proizvodov (Uradni list FLRJ št. 13 z dne
22. II. 1950) je v ceni vračunan in znaša 4%.
Št. 320-1278—1951.
Ljubljana, dne 9. novembra 1951.
Direktor Uprave za cene
pr; Ministrstvu za finance LRS:
Jože Koiir 1. r.

Na podlagi 16. člena uredbe o pristojnosti za določanje
in kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ št. 63 z dae 8. XI.
1950) izdajam tole
ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o sestavljanju predračunov in obračunov
za gradbena dela, ki jih opravljajo zasebna gradbena podjetja
v območju LRS
1. Razveljavlja se 3. točka 7. člena pod a) v oddelku >.
Plače s socialnim prispevkom.
2. Odstotek posebnih posameznih stroškov v 7. členu
5. točke pod h) so spremeni od 10.7% na 6.7%, skupni nor.
mirani stroški pa od 72% na 68%.
Ta odločba velja od 5. XI. 1951.
Št. 320-101/51—1951.
Ljubljana, dne 5. novembra 1951.
Direktor Uprave za cene
prj Ministrstvu za finance LRS:
Jože Košir 1. r.
DAVEK
od prometa proizvodov od obrtniških izdelkov »tiroma del
Obrtniško in obrtim podobne delavnosti državnih obrtnih
obratov, obrtni obrati družbenih organizacij, obrtniških zadrug,
zasebni obrtni obrati in obrtne delavnice državnih uradov,
zavodov in podjetij ter družbenih in zadružnih organizacij,
ki poslujejo z drugimi osebami, morajo do uvedbe novega
finančnega sistema, v zvezi z določbo 8. člena uredbe o cenah
za obrtniške izdelke in obrtniška dela (Uradni list FLRJ,
št. 48 z dne 26. X. 1951) obračunavati in plačevati davek
od prometa proizvodov za izdelke oziroma dela po tisti tarifi
oziroma davčni osnovi m stopnji, kakor so ta davek plačevali
do sedaj.
,
Davčni zavezanci (obrtni obrati in delavnice državnih
gospodarskih podjetij lokalnega pomena, zadrug, družbenih
organizacij in zasebnikov), ki obračunavajo davek po tarifi
enotnega davka od prometa proizvodov lokalne proizvodnje
(Uradni list FLRJ št. 10 t dne 2. II. 1949 in št. 55 z dne
20. VI. 1949) zaračunavajo material pri formiranju davčne
osnove po nižjih enotnih cenah. V strukturo je treba plače
zaračunavati po do sedaj veljavnih predpisih, t. j. brez
zvišanja vrednosti živilskih in industrijskih bonov in povečanih zneskov za otroške dodatke.
Davčni zavezanci (obrtni' obrati in delavnice) državivh
podjetij, uradov in zavodov zveznega in republiškega pomena,
ki plačujejo davek po splošni tarifi davka od prometa pro.
izvodov (Uradni list FLRJ it. 18 z dne 22. II. I960) in
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nabavljajo material po prostih cenah, zaračunavajo ta material v strukturo cene zaradi formiranja davčne osnove po
svojih planskih cenah, če pa teh nimajo, po nižjih enotnih
cenah. Prav tako morajo ti davčni zavezanci zaračunavati
plače v davčni osnovi v dosedanjih zneskih, t. j. v zneskih,
ki so bili v veljavi do 1. XI. 1951.
Št. 331-54/339—1951.
Ljubljana, dne 14. novembra 1951.
Iz Ministrstva za finance LRS
OBRAČUN REGRESA
za obvezni odkup lesa iz nedržavnega sektorja
V zvezi z odločbo o cenah lesa na panju in o cenah
gozdnih sortimentov ter zadevnih navodil, objavljenih v Vestniku organov za cene št. 18 z dne 15. IX. 1951, objavljamo
primer za izpolnjevanje obrazcev (1, 2 in 3), ki so potrebni
za izvajanje omenjenih predpisov, in dajemo potrebna na.
vodila.
Poleg tega objavljamo primer odločbe,, ki. jo mora izdati
poverjenštvo - finance okrajnega (mestnega) ljudskega
odbora za izplačilo regresa, medtem
ko so faktorji za preračunavanje iz različnih enot v m3 in tabela za preračunavanje 80% dela ene lesa na panju, ki se plačuje pri odkupu
iz nedržavnega sektorja v sklad za obnovo gozdov, že objavljeni v Vestn ku St. 21 z dne 23. X. ^951, dopolnilo pa v tem
Vestniku med »Tolmačenji novih preapisov o cenah?.
Ker se pojavljajo najrazličnejša vprašanja v zvezi z
odločbo in navodil' o cenah lesa na panju in cenah gozdnih
sortimentov, bomo v našem Vestniku v rubriki »Vprašanja
in odgovori« objavljali odgovore na vsa vprašanja glede cen
in regresa.
V Ministrstvu za finance LRS posluje posebna komisija,
ki bo izdajala
potrebna pojasnila v zvezi z izvajanjem odločbe
in navod;l za cene lesa na panju in gozdnih sortimentov.
Vsa zadevna vprašanja je treba dostavljati na naslov: Min:,
strstvo za finance LRS — oddelek za. finansranje gospodarstva.
št. 320-873/12—1951.
Ljubljana, dne 10. novembra 1951.
Iz Ministrstva za finance LRS
SOVODILA
ta izpolnjevanje obrazcev, т zveil z obveznim odkupom lesa iz
nedržavnega sektorja
1 Obrazec il. 1. ■»Evidenca oddaje«.
Ta obrazec zajema V3e osnovne podatke, k so potrebni
za obračun obvezne oddaje. (Zaradi lažjega razumevanja
objavljamo izpolnjen obrazec kot primer.) Obrazec se mora
izpolniti za vsakega zavezanca obvezne oddaje lesa iz nedržavnega sektorja po planu za leto 1951. V glavi obrazca je
treba navesti ime priimek in tožen naslov zavezanca, kme.
tijs'^o zadrugo, v katere območje spada obveznik, in okrajno
zvezo kmetijskih zadrug, v katero spada kmetijska zadruga.

Obrazec št. 1

Primer (izpolnjen obrazec)
Obveznik: Kolar Janez. Kokra

Sortiment

V nadpisu je treba navesti vse sortimente, ki jih mora
zavezanec oddati po planu za leto 1951. 10. kolona obrazca
rabi pri nekaterih vrsticah za seštevke.
Posamezne vrstice je treba izpolnjevati takole:
1. Letna obvezna oddaja po sortimentih in enotah mere.
2. Količine, izkazane v 1. vrstici
po enotah mere, je treba
preračunati na enoto mere ms. Preračunavanje se vrši na
podlagi faktorjev, ki so bili objavljeni v ~ Vestniku organov
za cene št. 21 z dne 23. X. 1951, in dopolnila, objavljenega v
tej številki »Vestnika«.
• Tako izračunane količine v enoti mere m8 je treba izkazati v 10. koloni
v skupni količini. Poleg skupne količine,
izražene v m3, je treba izkazati v tej koloni tudi 50%, t. j.
polletne obvezne količine lesa. Ta podatek nam je potreben
za ugotovitev, koliko m3 mora oddati zavezanec do 15. IX.
1951, da si pridobi pravico do obračunavanja oddanih količin
nad 50% od letne obvezne količine po višjih odkupnih cenah.
3. Nižja odkupna cena. V to vrstico je treba vpisati individualne odkupne cene po sortimentih, kolikor šo bile te že
dokončno določene. Te cene obsegajo le dosedanjo gozdno
takso m vse stroške od poseka do oddaje franko vagon ali
žaga, brez davka od prometa proizvodov in seveda tudi brez
marže.
4. Vižja odkupna cena. V to vrstico je treba vpisati
višj j odkuphe cene za posamezne zavezance, ki so jih določile
krajevne regresne komsije v skladu s III. točko navodil za
izvršitev odločbe o cenah lesa na panju in cenah gozdnih
sortimentov, objavljene v Vestniku organov za cene št. 18 z
dne 15. IX. 1951. To so torej odkupne cene za posameznega
zavezanca pO sortimentih, in sicer brez davka od prometa
proizvodov in marže.
5. V' 5. vrstco je treba vpisati vse oddane količine lesa
po sortimentih do 15. IX. 1951, t. j. do dneva objave odločbe
o cenah ltsa na panju :n o cenah gozdnih sortimentov.
6. Oddane količ ne, izkazane v 5. vrstici, je treba preračunati
na enoto mere m* in seštevek teh količin, izraženih
3
v m , izkazat: v 10. koleni. Na podlagi tako izračunane koli.
čine je treba ugotoviti, če je zavezanec izpoln i do 15. IX. 1951
50% celotne obvezne
oddaje lesa N. pr.: v 2. vrstici je
izkazano 212.50 m3 letne obvezne oddaje in 10G.25 m", t. j.
50% obvezne oddaje. V našem prim?ru je zavezanec oddal
do 15. IX. 120.25 m3, torej 14 m" preko 50 % obvezne oddaje.
Zavezanec je torej upravičen na plačilo 50% obvezne oddaje,
računano po posamezn~h sort raent h na nižje odkupne cene,
za oddane količine preko 50% (polovice) po posameznih sorti,
menth, pa na višje odkupne cene.
7. Označbe I :n II pomenijo:
I. 50% količino, k se obračunava po starem načinu, II.
preostalo količino, ki se obračunava po višjih odkupnih cenah.
8. V to vrstico je treba vpisati v 2. in 3. kolono itd.
za vsak sortiment 50% pod I in 50% pod II od količine iz
1. vrstice.
9. V 9. vrstico je treba vpisat vse oddane količine do
15. IX. 1951, 'zkazane v 5. vrstici, deljeno v količine, ki se
obračunajo po nižji odkupni ceni in količine, ki se obračunavajo po višji odkupni cen po'posameznih
sortimentih. N. pr.
zavezanec je oddal do 15. IX. 70 m3 jelove hlodovine, to je'
zkazano v 5. vrstici. Ktr znaša letna obvezna oddaja 100 m',
je treba obračunati polovico te količine po niij: odkupni ceni,

Evidenca oddaje
Hlodi
jelovi

jamski
les

Bukova
drva

KZ: .
OZKZ:

Celulozni
les

1
Obvezna količina
40 prm
100 m«
50 prm
60 m»
po enoti mere .. •
30 m'
50 m"
32*5 m'
100 m'
Obvezna količina v ms
500—
600
700' —
Nižje odkupne cene • din 2.4001,700'—
1.200—
2.100*—
Višje odkupne cene • din 1000"10 prm
5 prm
70 m«
40 m"
Oddano do 15. 9. 1951
3-75 m'
6*50 m'
70 m»
40 m*
Preračunano v m1 .
11.
II.
I.
.1
II.
I.
I. I II.
1
50- - i 50* 25— 25*- 25'— 25— 20.- 20—
Obveznost 1951
15— 10- - i - I r>,Oddano do 15. 9. 1951 50-- ' 20" - 25J — j 30— 1 - i 10- 16-- \ 25— 15.- 20—
10. Saldo obveznosti

Skupaj
7

18

19

10
212-50 106-25 m5
12C25 ms
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t. j. 50 ш3, ostanek 20 m3 pa po višji odkupu: ceni. Drv je
oddal zavezanec 10 prm, torej je oddal manj kakor 50%
obvezno kolčine in se mu zato ta kol črna računa po uižji
odkupni ceni. Ko bo zavezanec dobavil Se 15 prm drv, bo
imel za vse nadaljnje prm drv višjo odkupno ceno. Zavezancu
se torej obračunavajo oddane količine pc posameznih sortimenitih po nižji odkupni ceni vse dotlej, dokler r.e dobavi
50% obvezne količine, čeprav je v skupni količini dobavil
nad 50%. Zato tudi prejema plačilo za vse sortimente, ki jih
je dobavil preko 50% po višjih odkupnih cenah.
10. V tej vrstici je treba izkazati saldo obveznosti po
posameznih sortmentih, deljeno slede cen, po katerih se bodo
obračunale nadaljnje dobave. N. pr. vse kol čine hlodovine, ki
jih bo dobavil zavezanec po tem obračunu, se mu bodo obra.
čunavale po višj h odkupnih cenah. Pri drveh se mu bodo
obračunavale po nižjih odkupnih cenah vse količine do 15 prm,
nadaljnje količine pa po višjih odkupnih cenah.
V nadaljnjih vrsticah je treba evidentirat; še vse nadalj.
rije oddaje in salde.
V zvezi s 1. točko 4. odstavka navodil pripominjamo, da
se za oddane količine pod 50?« obvozne oddaje računa 80%
del cene lesa na panju le takrat, kadar zavezanec v celoti
ne izpolni do 15. IX. 1951 50% celotne obvezne oddaje lesa.
V našem zgoraj navedenem primeru je zavezanec do 15. IX.
1951 oddal preko 50% letne količine, zaradi česar v tem primeru ne pridejo v poštev z navodili predvidene sankcije,
čeprav je zavezanec oddal nekatere sortimente v manjši količini, kakor je 50% posameznega sortimenta.
II. Obrazec St. S sObračun z zavezancem«
Ta obrazec obsega vse podatke, ki so potrebni kmetijski
zadrug za obračun regresa tako glede plačila za dobavljen
les, prejete akontacije, obveznost: glede plačila 80% dela
vrednosti lesa na panju za sklad za obnovo gozdov, poleg tega
pa tudi obračun davka od prometa proizvodov, ki ga mora
plačati kmetijska zadruga in ga regresirati v breme regresnega fonda pr: poverjeništvu za finance okrajnega (mestnega)
ljudskega odbora. Ta obrazec je torej kombinacija vseh
potrebnih podatkov za regres.
Pojasnila k posameznim kolonam.
1. Navedba sortimentov.
2. Oddana količina lesa. ki se obračuna po nižjih odkupnih
cenah (označeno z »regres I«).
3. Oddana kol čL.a lesa, ki se obračuna po višjih odkupnih
conah (označeno z »regres II«).
Podatke za 2. in 3. kolono dobimo iz 9. vrstice obrazca št. I.
4. Nižja motna cena po enoti mere. t. j. uradno določena
cena, po kateri fakturira kmetijska zadruga vse oddane koli.
čine lesno-indut .r jskim podjetjem, bodisi da se te količine
nanašajo na prvih 50% obvezne oddaje ali pa na količine
preko 60%.
5. Vrednost dobavljenih količin iz 2. kolone,'pomnoženo
s ceno iz 4. kolone.
6. Ista vrednost dobavljene količine iz 3. kolone, pomnoženo z enotnimi cenami iz 4. kolone.
7. 7. kolona je seštevek 5. m 6. kolone. Ta vrednost nam
služi kot osnova za obračunavanje davka od prometa proiz.
vodov, ki se obračunava od vrednosti po nižjih enotn h cenah
na vso oddano količino Vrednost, ki je izkazana v 5. koloni,
nam bo rabila pri izračunavanju 6% marže v obrazcu št. 3.
8- V 8. kolono je treba vp'sati nižjo odkupno ceno no
enoti mere, t. j. ceno, ki obsega gozdno takso, in vse stroške
od panja do žage ali franko vacron. Ta cena torej ne obsega
niti davka od prometa proizvodov niti marže in predstavlja
čisto izplačlo zavezancu po enoti.
9. Vrednost 9. kolone dobimo, če pomnožimo količino iz
2. kolone s cenami iz 8. kolone.
10. V 10. kolono je treba vpisati višjo odkupno ceno po
enot , ki je določena za posamezne sort mente in posameznega
zavzanca od krajevne regresne kom'sHe Ta cena obsega ceno
lisa na paniu (gozdno takso), t. j. 20% del gozdne takse,
ki jo rirejme zavezanec, in 80% del, ki se vplača v sklad
za obnovo gnrdov in vse stroške od nan's do m- sta od-i a je.
t. j. do "i"? p.li pa fran' o v*!»r>n. Od te ceno se odbHe rave,
zancu 80% del cene lesa na panju, ki se odvaja v sklad za
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obnovo gozdov. Ta odbitek je treba izkazati v 17. koloni po
enoti in v 18. koloni v celotni količini.
11. To vreanost dobimo, čs pomnožimo količine iz 3. kolone s cenami iz 10. kolone.
12. Ta kolona predstavlja sešteto vrednost iz 9, in 11.
kolone.
13. V 13. koloni je treba izkazati razliko med nižjo
enotno ceno iz 4. kolone in nižjo odkupno ceno iz 8. kolone.
14. 14. kolona predstavlja celotno razliko v ceni, ki se
regresira, in jo dobimo, če pomnožimo količine iz 2. kolone
z razliko v ceni po enoti iz 13. kolone.
15. V 15. kolono je treba vpisati razlike med nižjo enotno
ceno iz 4. kolone in višjo odkupno ceno iz 10. kolone, da dobimo
tako razliko v ceni, k: se regresira po enoti.
/
16 16. kolona predstavlja celotno razliko v ceni in jo
dobimo, če pomnožimo količine iz 3. kolone z razliko v ceni
po enot iz 15. kolone.
17. V 17. kolono je treba vpisati 80% del cene lesa na
panju po enoti.
18. V 18 koloni je treba izkazat: 80% del vrednosti lesa
na panju, ki ga izračunamo tako, da pomnožimo količine iz
3. kolone z zneskom iz 17. kolone.
19. V 19. koloni je treba izkazati stopnje davka od prometa proizvodov.
20. 20. kolona izkazuje obveznost davka od prometa pro.
izvodov na celotno oddano količino, izkazano v 2. in 3. koloni.
Davek od prometa proizvodov računamo od nižje enotne cene,
ki je v skupni vrednosti izkazana v 7. koloni, in to ceno
pomnožimo z ustrezno stopnjo iz 19. kolone.
Rekapitulacija.
Z rekapitulacijo napravimo obračun z zavezancem, ki je
oddal obvezne količine lesa franko vagon ali franko žaga.
Najprej jp treba izkazati skupno vrednost dobavljenega lesa,
ki je izkazana v 12. kolon'. Od te vrednosti je treba odšteti
80% del vrednosti lesa na panju, ki je izkazana v 18. koloni,
ter akontacje, ki jih je prejel zavezanec na račun dobav^ za
leto 1951. Ostanek predstavlja čisto izplačilo, ki ga prejme
zavezanec.
če zavezanec ne odda lesa franko žaga ali franko vagon,
mora kmetijska zadruga napraviti z zavezancem interni
obračun.
Kolikor niso kmetijske zadruge akontacije, prejete od
okrajne zveze kmetijskih zadrug, izplačale posameznim zavezancem, morajo ta znesek upoštevati v obrazcu št. 3 »Zbirni
obračun regresa kmetijske zadruge«. Te neizplačane akontacije
izkaže kmetijska zadruga na zbirnem obračunu (obrazec št. 3)
tako, da vnese v tem obrazcu v 2. kolono tekst »neizplačane
akontacije« in jih zkaže v 11. koloni, kakor je to razvidno
iz našega primera.
Kolikor okrajna zveza kmetijskih zadrug ne hi preod«
kazala kmetijski zadrugi akontacije, prejete od Glavne direk.
cije za lesno industrijo LRS, morajo neizplačane akontac je
takoj sporočiti poverjeništvu za finance okrajnega (mest.
nega) ljudskega odbora, z navedbo vzrokov neizplačila in iste
takoj odvesti kmetijski zadrugi na račun dobav po 15. IX.
1951 ter o nakazilu obvestiti poverjeništvo za finance (okrajnega (mestnega! ljudskega odbora, referat za regres lesa iz
nedržavnega sektorja.
Višno akontacij okrajnim zvezam kmetijskih zadrug,
prejetih od Glavne direkcije za lesno industrijo LRS, je
Glavna direkcija za lesno industrijo sporočila okrajnim (mestnim) ljudskim odborom pri vrnitvi regresnih obračunov za
leto 1951. Referenti za regres lesa iz nedržavnega sektor a
bodo morali izvršiti kontrolo, če so vse akontacije, ki so bile
dane okrajnim zvezam kmetijskih zadrug, obračunane v obra.
čunih kmetijskih zadrug. To bodo naredili tako, da bodo
sešteli izkazane akontacije v 11. koloni obrazca št. 3 in k
temu znesku prišteli tiste akontacije, ki jih okrajna zveza
kmetijskh zadrug ni preodkazala kmetijska zadrugi. Pripo.
ročamo. da okrajni (mestni) ljudski odbori zahtevajo +:od
okra'ne zveze kmetijskih zadrug seznam akontacij, prej h
od Glavne d'rekcije za lesno industrijo LRS. ki so jih
razdelili na posamezne kmetijske zadruge. Na podla«*1; te~a
seznama bodo lahko okrajni (mestn-') ljudski odbori 7vr* li
primerjavo, med akontaejami, ki niso izkar?ne in obr?čunane v obrazcu 3. in pregledom, ki ga bodo prejeli od okrajnih
zvez kmetijskih zadrug.
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Primerek. (Izpolnjen obrazec)
Kmetijska zadruga (KZ)
Okrajna zveza kmetijskih zadrug (OZKZ)

4a

Oddana
količina
Sortiment

8

Hlodovina smreke in jelke . . m
Jamski les, smreka • . . . m*
Bukova drva
prm
Celulozni les, smrekov . . . prm

Obveznika Kofor JanCZaf
Nižja odkupna cena

Nižja enotna cena

Regres Regres Po
enoti
1.
f).

1

Št. 23-24 — 27. novembra 1951

Regres

Regres
11.

Skupna
vrediaost

Po
enoti

Skupna
vrednost

8

9

2

3

4

5

6

7

50
25
10
5

20
15

580
500
430
888

29.000
12.500
4.300
1.940

11.600
7.500

40.600
20.000
4.300
1.940

I.COO
700
600
600

50.000
17.500
6.000
8.000

47.740

19.100

66.840

1

76.500

Skopaj • • •

Obračunane razlike se nanašajo na obvezno oddajo lesa
iz nedržavnih gozdov, ki je bil dobavljen Lesnoindustrijskemu
podjetju (LIP) Kranj. Obračunane količine v 3. koloni se
nanašajo na drugih 50% obvezne oddaje po višjih odkupnih
cenah v smislu odločbe o cenah obvezne oddaje lesa in o
načinu obračunavanja teh cen.
Datum:

1951.

Obrazec št. 3

Primerek (Izpolnjen obrazec)
Zbirni obračun regresa kmetijske zadruge
za oddajo od 1.1. do 15. 9. 1951
Ime, priimek
m bivališče obveznika

o.
<•
M
1.
2.
S.

Vrednost po nižji
enotni ceni
Regrei 1

47.740
30.000
2.400

Kolar Janez, Kokra •
Prebil j Jaka, Kokra .
Volk Anton, Velesovo

Vrednost Vrednost
viijt
nižje
odkupne odkupne
cene
Regres 11

19.100
25.000
1.200

80.140
45.300
125.440 -

Skupaj

76.500 I
70.000
7.000 i
135.500

Skupna
odkupna
vrednost

Davek od
Odtegljaji
prometa
proizvod, 80%d«I !
u sklad I akonUd|a
od nižje
obnovo i
enot. cene zagozdov
I
10
8
9

79.500 i 158.600 ! 2 356
60.000
180.000
600
12.000 ] 19.000
340

11.380
9.000
1.000

3.300

21.330

151.500

305.000

80.000
35.000
, 4.000

1

! 119-000
5.000

Neizplačana akontacija
Skupaj
Rekapitulacija :
Skupna odkupna vrednost
(7. kolona)
Prištevši davek od prometa proizvodov (8. kolona)
din 3.800
4.808
6% marža od 80.140 (3. kolona) „
6.060
1% marža od 151.600 (6. kolona) „
Odštevši:
Vrednost po nižji enotni ceni
iz regresa I. in II.
(8, 4. kolona)
Akontacije (10. kolona)

din 125.440
„ 124.000

1951.

14.168.din 319.168,-

249.440.—
69.728,—

Čisto izplačilo:
Datum:

din 806.000.—

Pravilnost potrjuje:

Obračun sestavil:

124.000
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Obrazec št. 2

Kokra, za dobo 1.1. do 15. !X. 1951.
Višja odkupna
cena

Razlika za regres
13 X 2
10 — 4
Skupna
Po
vrednost
enoti

Po
enoti

Skupna
vrednost

Skupna
odkupna
vrednost
9+11

10

11

12

13

14

2,400
2.100
1.200
1.700

48.000
31.500

98.000
49.000
6-000
3.000

420
200
170
212

21.000
5.000
1.700
1.060

79.500

156.000

4-8
Po
enoti

80% goidne tiksc
za sklad za obnOTO
gozdov

Dived od prometu
proiivodov od Bilje
enotne cene

Skupna
vrednost

Po
enoti

Skupna
vrednost

Stopnja

•/. na 7
Skupaj

15

16

17

18

19

20

1.820
1.600
770
1.312

36.400
24.000

400
222

8.000
3.330

3 •/,
3 7,
8 V.
1%

1.218
600
344
194

28.760

/

15 X 3

60.400

11.330

1

2.366

Rekapitulacija :
Skupna odkupna vrednost
Odštevši:
80% gozdne takse za sklad
za obnovo (18. kolona)
Akontacije

din 156.000.din 11.330
„ 80.000

Točnost obračuna potrjuje:
KZ
01.350,-

Krajevna regresna komisija:

din 64.670—

Čisto izplačilo:
III. Obrazec št. S

Ta obrazec rekapitulira podatke iz obrazca št. 2 (vsen
zavezancev ene kmetijske zadruge). Obrazca ne bomo tiskal
in si ga mora vsaka kmetijska zadruga prirediti sania: in
sicer v 2 izvodih (en izvod za sebe, drugi izvod pa izroči
poverjen:štvu za finance okrajnega (mestnega) ljudske?:
odbora, skupno z obrazci št. 2).
Ker obsega obrazec št. 8 samo finančne podatke, je nujno
da napravi kmetijska zadruga še en seznam, ki zajema vse
količinske podatke, ki se morajo ujemati s seznamom faktur
izdanih lesnemu industrijskemu podjetju. Ta seznam mora
lesno industrijsko podjetje kot prejemnik potrditi.
Obrazce je treba sestavljati:
št. 1 v 1 izvodu, ki ostane kmetijski zadrug..
Št. 2 v 8 izvodih, 2 ostaneta pr: kmetijski zadrugi (1 za
arhiv, 1 se izroči knjigovodstvu), 1 zvod
pa odda kmetijska zadruga poverjeriištvu
za finance okrajnega ljudskega odbora,
št. 3 v 2 izvodih, 1 izvod ostane kmetijski zadrugi, 1 izvod
pa se odda poverjenijtvu za finance okraj,
nega (mestnega) ljudskega odbora
Obrazec sa odločbo
Okrajni ljudski odbor
Poverjeništvo za finance
Št
Predmet: Regres za leto 1951.

—~

dne

19ol.

ODLOČBA
Na podlagi 4. točke navodil Gospodarskega sveta vlade
FLRJ z dne 17. VI. 1948 o formiranju internih odkupnih
cen proizvodov gozdne eksploatacije ter na podlagi 3. točke
navodil Ministrstva za finance FLRJ št. Po. 5143-VII z dne
8. VI 1948 o plačilu regresa državnim odkupnim podjetjem
in zadružnim organizacijam, pooblaščenim za odkup proizvodov iz gozdne eksploatacije ter v skladu z odločbo in navodili
o cenah lesa na panju in gozdnih sortimentov (objavljeno v
»Vestniku organov za cene«, št. 18 z dne 1б. IX. 1951)
naj so v breme računa št. 800.594 (Regres proizvodov gozdne
eksplontacje) odobri
din
(z besedami —
)

v korist kmetijske zadruge
kot regres za odkupljene proizvode gozdne eksploatacije iz
nedržavnega sektorja v letu 1953.
Poverjenik za finance:
Kolikor se se pojavijo nejasnosti giede izpolnjevanja teh
obrazcev (št. 1, 2 in 3). naj kmetijske zadruge zali te vajo
pojasnila od poverjeništev za finance okrajnih (mestnih)
ljudskih odborov (referat za resrres).
Št. 320—873/13—1961.
Iz Ministrstva za finance LRS
ODLOČBA
o eenah tramvajskih in trolejbusnih prevowv
Na podlagi 34. člena splošnega zakona o ljudskih odbo.
rih (Uradni list FLRJ 49 z dne 8. VI—1949) ter 30. člena
pod b uredbe o pristojnosti za določanje in kontrolo cen ter
tarif (Uradni list 63 z dne 8. XI. 1950) ter v zvezi s 4. členom
uredbe o cenah obrtniških izdelkov :'n uslug določa Izvršilni
odbor mestnega ljudskega odbora Glavnega mesta Ljubljane
naslednje cene za tramvajske in trolejbusne prevoze potnikov
in prtljage na območju mesta Ljubljane:
/. Tramvajski prevozi:
1. Prevozi od vseh končnih in vmesnih postaj do Poste
ali Ajdovščine oziroma od Pošte ali Ajdovščine do katere kol;
končne ali vmesne postaje o.— din.
2. Prevozi od vseh končnih in vmesnih postaj pred mejo
prometne točke Ajdovščina—Pošta preko te točke do katere
kolj končne ali vmesne postaje 10,— din.
3. Za proge Rakovnik—Mestni trg velja kot mejna prometna točka postaja na Mestnem trgu.
4. Pravico do 50% popusta imajo vojaški vojni invalidi,
vojaki JA, ter nosilci spominskega znaka iz leta 1941. po dosedaj veljavnih predpisih.
0. Pravico do brezplačne vožnje uživajo narodni heroji,
ljudski poslanci Ljudske skupščine FLRJ in Ljudske skupščine
LRS ter otroci do 4. leta starosti v naročju spremljevalca.
IT. Trolejbumi prevozi:
1. Od končnih in vmesnih postaj do postaje ob Triglavski
ulici oziroma od te postaje do vseh vmesnih in končnih postaj
5.— din.
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2. Prevozi v katere koli smeri, ki prekoračujejo postajo
ob Triglavski ulici, 10.— din.
3. Za popuste veljajo določila pod I točko pod 4 in 5.
///. Mesečne vozovnice:
1. Vozovnice za dijake, neomejeno število voženj od stano.
vanja do šole 150.— din.
2. Vozovnice za delavce in nameščence, neomejeno število
voženj od stanovanja do mesta zaposlitve 300.— din.
3. Vozovnice na ims koristnika za trolejbusne in vse
tramvajske proge za neomejeno število voženj 700.— din.
4. Voozvnice za trolejbusne in vse tramvajske proge brez
imena koristnika 1.000.— din.

št. 23-24 — 27. novembra 1951

IV. Prevoz prtljage:.
Za prevoz prtljage po pravilniku o prevozu prtljage s
tramvajskimi in trolejbusnimi vozili se plača po komadu
kot za potnika.
V. S to odločbo se razveljavljajo vsa določila o popustih
in cenah tramvajskih in trolejbusnih prevozov.
Ta cenik velU od 1. novembra 1951.
št. 1023/51
Ljubljana, dne 31. oktobra 1951
Predsednik Izvršilnega
odbora mestnega ljudskega odbora
Jaka Avšič 1. r.
Tajnik Izvršilnega
odbora mestnega ljudskega odbora
Xiko Pogatar 1. r.

Tolmačenja novih predpisov o cenah
1. Jfore tene za sladkor, maščobe in pralno milo
Uraci za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je z odločbo št. 15316 z dne 13. X. 1951 določil nove cene za
sladkor, maščobe ter pralno milo, in sicer t
trodajna (kupna) cena
Cena v prodaji
Лар.
pr„i,,,nij
pri proizvajalnih ali
na drcbno ta kg
r-roizvoa
it
uv0„j{, podjetjih za ke
djn
din
1. Fladkor v kristalu • • • 140.—
135.—
2. Sladkor v kockah - - • 165.—
ISO.—
3. Svinjska mast .... 185.—
200.—
4. Jedilno olje • - • • • 185.—
200,—
5. Margarina
155.—
170.—
6. Pralno milo (60% maščobe) "150.—
160.—
V pariteti s ceno 60% pralnega mila je določena za 45%
pralno milo prodajna cena pri proizvajalnih podjetjih 120.—
din za kg in cena v prodaji na drobno 130,— din za kg. Za
druge vrste pralnega mila naj prodajne cene določijo sama
podjetja v pariteti s ceno pralnega mila s 60% maščobe. Toa.
letno milo, milo za britje in pralni prašek naj prodajajo podjetja prosto po pogoj h trga.
Po cenah v prvi koloni morajo zaračunavati proizvajalna
in uvozna podjetja zgoraj navedene proizvode trgovskemu
omrežju, Jugoslovanski armiji in za reprodukcijo.
Te cene veljajo od 13. X. franko vagon razkladalne
postaje.
Trgovska podjetja na debelo formirajo svoje prodajne
cene tako, da na cene v prvi koloni priračunajo predpisane
stroške.
Št VII—39/14
Ljubljana, dne 17. novembra 1951.
Iz Urada za cene pri Glavni
upravi za trgovino in preskrbo LRS

2. Nove eeue za jajca т prahu
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
Je določil z odločbo Št. 15366 z dne 13. X. 1951 tele cene za
jajca v prahu:
v trgovini na debelo 270.— din za kg
v trgovini na drobno 300.— din za kg.
Te cene veljajo od 13. XI. 1951 franko vagpn razkladalr.a
postaja.
št. VI—39/14.
Ljubljana, dne 17. novembra 1951.
Iz Urada za cene pri Glavni
upravi za trgovino im preskrbo LRS

3. Ceno za poper. Saj, cimet, mor»ke nrehke, pimenf, vanilijo,
nageljnove zbice in suho grozdje
Urad sa cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je določil z odločbo št. 15213 z dne 10.XI. 1951 tele cene:
Prodajna (kupna) cena
Cena v prodaji
Zap.
na drobno za kg
pri proizvajalnih ali
Proizvod
it.
odkupnih podjetjih za kg
^
din
1. Poper • . . .
3.000.—
3.500,— do 4.000.—
3.500.—
4.500,— do 5.000.—
2. Čaj »Ceylon« .
3.500.—
4.500,— do 5.000—
3. Cimet • • * *
4. P meh (najgvrc)
2.800,—
3.500.— do 4.000
5. Morski orehi •
3.500,—
4.300— do 5.000—
6. Vanilija
. 23.000—
25.000,— do 27.000—
7. Nageljnove žoice
3,000.—
3.500.— do 4.000.—
8. Suho grozdje (sultanin) 200.—
300.— do 350.—
Cene iz 1. kolone so stalne in morajo uvozna podjet'ai do.
bavljati po teh cenah navedene proizvode trgovskemu omrežju.
Jugoslovanski armiji in za reprodukcijo, in sicer franko raz.
kladalna postaja kupca.
Trgov.ne na debelo in na drobno morajo formirati svoje
prodajne cene po tržnih pogoj;h.Cene v prodaji na drobno se
morajo gibati v okviru zgoraj navedenih orientacijskih cen v
prodaji ua drobno.
Št. VII—39/14
Ljubljana, dne 17. novembra 1951.
Iz Urada za cene pri Glavni
upravj za trgovino in preskrbo LRS

4. Faktor za saliciluo kultno
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je določ i z odločbo št 14227 z dne 29. X. 19.51 za formiranje
kislino faktor 20. S tem faktorjem bo uvozno podjetje »Hempro« formiralo proste prodajne cene.
št. VII—39/8
Ljubljane, dne 17. novembra 1951.
Iz Urada za cene ari Glavni
upravj za trgovino in preskrbo LRS

o. Faktor za zemeljske (suho) barve in steklarski kit
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je določil z odločbo št 14227 zdne 29. X. 1951 za form ran.ie
proste prodajne cene za zemeljske (suh«) barve in stcl-Kr*
kit namesto dosedanjega faktorja 5, faktor 3.
Št. Vn—39/8
Ljubljana, dne 17. novembra 1951.
Iz Urada za cene pri Glavn;
upravi za trgovino in preskrbo LRS
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6. Tabela za preračunavanje posameznih enotnih mer v m3
Zaradi enotnega postopka pr preračunavanju prostor,
ninskih metrov, komadov m ton v m3 objavljamo, tabelo za
preračunavanje tist:h sortimentov, za katere so določene v
Vestniku organov za cene št 18 z dne 15, IX. 1951 cene za
komade, tone in prostorninske metre.
Ta tabela za preračunavanje dopolnjuje tabelo, objav,
ljeno v Vestnilru št. 21 z dne 23. X. 1951, in .zgleda takole:
Enota
S ortime.it
Koliko sm®
mere
0.75 m
1 prm
Celulozni les iglavcev in listavcev
0.65 m33
1 prm
Drva za kurjavo (trda in mehka)
0.60 m3
1 prm
Tan.nski les • • •
1 m3
10 komad.
Normalni pragovi
20 komad.
1 m
Ozkotirni pragovi .
1 m3s
30 komad.
Industrijski pragovi
300 komad.
1 m
Vinogradniško kolje
50 komad.
1 m*3
Hmeljevke •
6.5 m
1 tona
Oglje
Št. 320-1312—1951.
. ■
Ljubljana, dne 20. novembra 1951.
L? Uprave za cene
pri Ministrstvu za finance LRS
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7. Zaračunavanje in odvajanje davka od prometa proizvodov
pri odkupu lesa iz nedržavnega sektorja
Davek od promei-a proizvodov se obračunava in odvaja
za vso oddano količino (regree I in regres II) od nižje
enotne cene. Primer: pri smrekovi hlodovini (jelka in smreka)
od 580.— din 3% ali zaokroženo 17.— din za m3. Davek plača
zadruga in ga regresira. Da\*ek od prometa proizvodov je
izkazan v 20. koloni, stopnja pa v 19. koloni obrazca št. 2.
Ta način obračunavanja davka Velja za tiste količine,
za katere je sklenjen med kmetijsko zadrugo in zavezancem
dogovor, da prevzame kmetijska zadruga od zavezanca les
franko žaga ali franko vagoii.
Če pa odkupujejo kmetijske zadruge les na panju, je treba
piačati 8% lavka od prometa proizvodov od cene lesa na
panju po prvem odstavku pripombe k 313. panogi tarife
davka od prometa proizvodov. Kmetijske zadruge tudi ta
davek regresirajo, ker ni upoštevan v odkupni ceni in ga
izkažejo v 20. koloni obrazca št. 2.
Št. 320.873/16—1951.
Ljubljana, dne 20. novembra 1951.
Iz Uprave za cene
pri Ministrstvu za finance LRS

Poučni članki
CENE iai£IIJSli.m PRIDELKOV V PROSTEM ODKUPU
ZA MESEC OKTOBER 1951
Najčešče cene kmet jskih pridelkov v prostem odkupu
so bile v mesecu oktobru te«,a leta tele:
Odkupna cena
v mesecu oktobru
1. Krompir
kg
» 10.—
2. Solata
kg
12.50
8. čebula
kg
40.—
4. Fižol
kg
36.—
5. Jedilna' pesa .......
kg
6.—
6. Oh.rovt
kg
7.—
7. Sveže zelje
•
kg
6.25
8. Druga zelenjava
kg
15.—
9. Jabolka
kg
16.—
10. Hruške .
kg
17.50
11. Govedo (živa teža) .....
kg
72.—
12. Teleta (živa teža)
kg
75.—
13. Prašiči (živa teža)
kg
148.—
14. Surovo maslo
kg
420,—
15. Mleko •
1
18.—
16. Jajca • • • • • • • • • komad
12.—
17. Perutnina (živa teza) ....
kg
183.—
18. Vino (novo)
1'
30.—
19. žganje
1
190c—
20. Pšenica
kg
50.—
21. Rž in soržica
kg
37.—
22. Proso
kg
18.—
23. Ječmen
kg
40.—
24. Oves
kg
32.—
26. Ajda
•
kg
30.—
26. Bela moka
kg
40.—
27. Enotna moka
kg
30,—
28. Sladko seno
kg
6,—
29. Posladko seno
kg
>-70
30. Kislo seno
*£
4.—
81. Domača lucerna
;
kg
7.25
8
32. črna detelja
kg
-—•
33. Krmilna pesa
kg
3„>0
34. Krmilno korenje
kg
5.—
35. Sveža repa
kg _
1.75
36. Slama
kg
3.—
Pripomba: Cena za vino nove letine pomeri preračunano
stopnjo sladkorja v moštu na alkoholno stopnjo.
Prostega odkupa žita skoraj ni, ker ni Slovenija žito.
rodna in ne preostaja pridelovalcem večjih količin tržnih
presežkov po izpolnitvi obvezne oddaje. Zato so prosti odkupi malenkostni in bolj slučajni. Vnesene cene za žita torej
ne predstavljajo prav h povprečn h cen v Sloveniji. V zvezi s
♦cm so tudi odkupi mlevsk h izdelkov neznatni in slučajni
ter velja z»- odkupno ceno isto kot za žita. Izjema velja le

za ajdo, katere odkup se je šele pričel na nekaterih področjih
(štajerska)
Zato tudi
ajdo mnisvezi
povprečna
za J.vso
Slovenijo. Podoben
pojavcena
je pnzafižolu
repi. M.

■
„,
PRODAJNE CENE
SUROVIH K02 2A PREDELOVALNO INDUSTRIJO
Takoj, ko so se sprostile cene kmetijskih pridelkov, se
bolj pa, ko je bila odpravljena obvezna oddaja živine oziroma
mesa, je nastalo vprašanje, po kakšnih cenah bodo pridelovale: oddajali surove kože predelovalni industriji.
V času, ko so bile odkupne cene živine še uradno dolo.
čene, in se je živina še obvezno oddajala, so bile odkupne
cene surovih kož v skladu z uradno določenim.: odkupnimi
cenam: živine. Odkupne cene za surove kože so bile tudi pod.
lag-a za formiranje polne lastne cene pri proizvodnji usnja.
Glede na nastalo izpremembo odkupnih cen živine, ki so se
p0 sprostitvi cen formirale prosto po pogojih tržišča, so
postale veljavne uradno določene cen za surove kože neprimerne in so bile v veliki dispariteti nasproti odkupnim cenam
živine kakor tudi v. odnosu do prodajnih cen usnja ter
svežega mesa.
Dosedanji odkup surovih kož je bil urejen tako, da je
moral socialistični sektor kože obvezno oddajati po uradno
določenih cenah, razen kož drobnice in svinjskih kož domačega
zakola posameznih kmečkih gospodarstev, ki so poleg plačila
kož po uradno določenih cenah prejemala še določeno koli.
čino usnja po nižjih epotnih cenah.
pri odkupu surovih kož od rejcev živine ni bilo posebnih
problemov, ker so prejemali za kože poleg kupnine v denarju
za enako' vrednost usnje po nižjih enotnih cenah. Težave,
ki so zahtevale novo ureditev cen za surove kože, pa so se
pojavile pri klavnicah, ki so po sprostitvi cen začele S pro.
dajo mesa po prostih cenah, kože pa so morale še nadalje
oddajati po določenih nižjih cenah.
Ker so bile cene za surove kože določene še v skladu
z uradno določenimi odkupnimi cenami živine in so se te
ceBe p0 sprostitvi znatno dvignile, je nizka cena kož, ki so
odbitna postavka pr kalkulaciji za določitev prodajne cene
svežega mesa, vplivala na višino cene mesa v večji meri, kot
na novo določene in v skladu z novimi prostimi
odkupnimi cenami živine. Ker je prejemal zadružni sektor kot
rejec za protivrednost oddanih kož še določene količine usnia
p0 nižjih enotnih cenah, kar je lahko vračunal v kalkulacijo
za
določitev cene svežega mesa, je to tudi vplivalo, da je
bila kalkulacijska cene svežega mesa pri zadružnem sektorju
nižja kot pri klavnicah.
Poleg tega niso dosezale obstoječe cene za surove kože
nasproti cenam surovih kož na svetovnem tržišču vrednosti,
ki jo ima devizni dinar.
Da se zagotovi dotok surovin predelovalni industriji, je
bilo treba odpraviti neskladnosti v cenah in cene za surove
kože prilagoditi novemu sistemu odktfpa in prodaje kmetijskih pridelkov.
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Svet za blagovni promet Vlade FLRJ je na novo uredil
cene za surove kože z odredbo št. 12181 z dne 27. VIII. 1951,
in s.cer tako, da so odkupne cene za surove kože popolnoma
proste ter smejo odkupna podjetja kože odkupovati po popolnoma prostih cenah po pogojih tržišča.
Da pa se prepreči preplačevanje surovih kož, so v tej
odredbi določene najvišje prodajne cene, po katerih sme pre.
delovalna industrija plačevat.; dobavljene surove kože od
klavnic, drugih podjetij kakor tudi od zasebnih pridelovalcev.
Klavnice in druga podjetja pa odkupujejo surove kože
sicer po prosti^ cenah, ki pa morajo biti take, da lahki
krijejo iz razlike med prosto odkupno in prodajno ceno vse
stroške od odkupa dalje, vključno prevoz do skladišča prede,
lovalnega obrata.
Najvišje prodajne cene za surove kože, po katerih smejo
zaračunavati klavnice, državna podjetja in zasebni pridelovale surove kože predelovalni industrija, so tele:
Prodajna
Enota
cena
mere
din
1. Goveja koža
kg
200,—
f!50.—
2. Telečja koža
kg
3. Konjska koža
kg
100.—
600.—
4. Ovčja koža in koža jagnet z volno
kg
5. Koža jarcev
kos
300.—
6. Kozja koža
kg
300,—
4. Ovčja koža in koža jagnjet z volno
kg
400.—
250.—
8. Svinjska koža
kg
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Te cene veljajo za surove kože I. kakovosti najboljših
pasem živine in drobnice, in sicer franko skladišče tovarne.
Prodajne cene za surove kože drugih pasem živine in drobnice ter slabše kakovosti pa morajo biti v paritetnem od.
nosu z navedenimi cenami po predpisu o kakovost; surovih
kož, ki je bil objavljen v biltenu Zvezne uprave za pospeše.
vanje proizvodnje »Standardizacija« št. 3-4 v mesecu oktobru
in novembru preteklega leta.
Nekatera podjetja so novo odredbo razumela napačno.
Smatrala so, da so prodajne cene za predelovalno industrijo
odkupne cene in so po teh cenah tudi odkupovale surove kože,
zaradi česar niso imela kritja za stroške pri odkupu ter xa
prevoz do tovarne.
Poudarjamo, da so nove cene za surove kože najvišje
prodajne cene, do katerih smejo klavnice in druga podjetja
zaračunati kože predelovalni industriji. To pomeni, da bo
odkupne cene in se po teh cenah tudi odkupovala surove kože
rajo sama paziti, po kakšnih cenah bodo surove kože nabavila,
da bodo lahko kr.la svoje stroške in razlike med odkupno in
prodajno ceno. upoštevajoč pri tem tudi padec odkupnih cen
r.a živino.
Klavnice, rejci živine itd. pa smejo oddajati surove kože
neposredno predelovalni industriji, če niso zadovoljni s ceno,
ki jim je nudi za surove kože odkupno podjetje.
M. J.

Vprašanja in odgovori
Vprašanje:
Al morajo trgovska podjetja iz individualno določenih
marž ali rabatov kriti v celoti fond plač, trgovske stroške
in odvisne stroške?
Od;ov»r:
Poudarjamo, da rabata, kakršnega poznamo iz odločb
o maržah in rabatih pri določenih enotnih prodajnih
cenah pred uvedbo proste trgovine in odpravo zagotovljene
preskrb? z nakazili oziroma kartam:, danes v naši trgovini
skoraj ne poznamo več, razen v nekaterih izjemnih primerih,
kjer še vedno velja določena nižja enotna prodajna cena v
trgovini na drobno. Za kritje stroškov v trgovini služi marža
ali pribitek, ki je individualno določen za vsako trgovsko pod.
jetje posebej glede na pogoje, v kakršnih posluje, in glede na
vrsto bluga, k ga prodaja, h tako določene individualnrmarže mora trgovsko podjetje kriti vse nabavne in prodajne
stroške in sklade razen odvisnih stroškov, ki jih k fakturni
ceni in marži posebej priračunava. V odvisne stroške spadajo
vsi stroški prevoza, nakladanja, razkladanja, zavarovanja
blaga na transportu in drugi strošk. ki so s tem v zvezi, in
sicer od mesta prevzema blaga do vskladiščenjo, od skladišča
do poslovalnice ali mesta predaje novemu kupcu.^ Glede obračunavanja marže v državnih trgovskih podjetjih torej ni
nobenih inprememb glede na določila o obračunavanju marž
pred sprostitvijo trgovine z edino razliko pri plačnem fondu
v zvezi z zadnjimi navodili o plačevanju po učinku dela. Po
teli navodilih se deli fond plač na stalni in gibljivi del in se
izplačuje glede na doseženi blagovni promet. Po zadnjih na.
vodilih obračunava trgovsko omrežje svojo individualno določeno maržo cd svoje prodajne cene in ne od fakturne, kot je
to veljalo za obračunavanje pred uvedbo sistema proste trgovine, s čimer ta določba spodbuja trgovino, da postavlja
prosto prodajno ceno na čim realnejšo osnovo v skladu trga.
t. j. da določi najvišjo prodajno ceno, ki jo more doseči pri
prodaji blaga.
\'-i podlagi prednjega navajamo tale praktičen primer:
1. Vrednost nabavljenega blaga po fakturni
ceni franko skladišče proizvajalca znaša din 100.000.-2. Vrednost istega blaga po prosti prodajni
ceni, ki jo je določilo podjetje glede na
pogoje trga
i
din 120.000.—
Obračun:
a) Individualno določena marža podjetja za kritje
stroškov 2,1 %od vrednosti
po prodajni cen' • • • din 2.520.—

b) Odvisni stroški v višini
dejanskih stroškov . . din 2.000.—
c) Dosežena pozitivna razlika din 15.430.—
Razlika med fakturno in prodajno ceno • • din 20.000.—
Poudarjamo, da je individualno določeni odstotek marže
2.1% uporabljen v tem primeru le glede na postavljeno vpra.
sanje. Opozarjamo pa trgovsko omrežje, da je pravkar v vseh
trgovskih podjetjih korektura tega odstotka, ki se bo določil
glede na povečane stroške trgovine v zvezi z najnovejšimi
ukrepi glede plač, dodatkov itd.
OPOZOKILO
Кл-г naročajo okrajni ljudski odbori, poverjeništva za
lesno industrijo, poverjeništva za finance, okrajne zveze kmetijskih zadrug in posamezne kmetijske zadruge pri Upravi
finančnega zbornika »Vestnik organov za cene« (posebno št. 18
z dne 15. IX. 1951), sporočamo vsem interesentom, da je treba
z naročilnico poslati oziroma nakazati tudi odpadajoči znesek
za naročene številke »Vestnika«. Posamezna številka »Vest.
nika organov za cene« štev. 18 z dne 15: IX. 1951 stane
20.— din.
Naročnikom, ki uiso niti na ponovne opomine poravnali
naročnine *a »Vestnik organov za cene« za let« 1961, bomo s
koncem novembra ustavili pošiljanj* l.sta^ Naročnina aa
»Vestnik organov za eene« znaša za leto 1951 din 216.—, in
sicer za dobo od 1. I. do 30. IV. din 4H, m dobo od 1. V. do
31. XII. 1951 pa din 168.-.
Hkrati vabimo naročnike, da plačajo naročnino za »Vestnik
organov ta cene« vnaprej za leto 1952. Celoletna naročnina »a
list znaša din 252.—, ki j>a velja za sedaj kot akontacija glede
un morebitne spremembe v ceni v zveni s uvedbo novega
finančnega sistema. Vse morebitne naknadne spremembe t
naročnini bomo naročnikom pravočasno sporočili z objavo «
našem listu.
Tudi nove naročnike valimo, da plačajo naročnino za
> Vestnik organov za ceuec za leto 1952 vnaprej. Plačati pa je
treba na naš tekoči račun pri N'B št. 601—90155—0. »Finančni
zbornik', uprava, Ljubljana, ali- pa neposredno na blagajni
uprave v LJubljani, Uethovnova ul. 10, pritličje, desno.
Pri plačilu naročnine navedite natančno tudi nn«lov, na
katerega vam list dejansko prihaja.
Uprava »Finančnega zbornika«
in »Vostnika organov za cene«
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