
Z  A P I S N I K 

6. (korespondenčne) seje Sveta zavoda OŠ Artiče 

z dne 31. 8. 2022 

 

Prejemniki: Mateja Ivačič, Mitja Molan, Andrej Avšič, Manja Ostrelič, Ksenija Satler, Vanja 

Veselič, Sonja Volk, Suzana Bogovič, Brigita Tošić, Tjaša Šlibar in Lucija Kevo. 

 

Dnevni red:  

1. Priprava akta, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu in cenik za 

prodajo blaga in storitev na trgu 

 

V Uradnem listu RS (št. 11/2022) je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (v nadaljevanju: Pravilnik), ki med 
drugim določa novo podpoglavje 6.3.1.a »Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti«, ki 
obsega novi 119.a in 119.b člen.  
V novem 119.a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni 
proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu 
(tj. tržno dejavnost), vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko 
izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih 
odhodkov. Navedena določba bo vključena v akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija, javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je lokalna 
skupnost, pa predlagamo, da na vključitev te določbe v ustanovitveni akt opozorijo svojega 
ustanovitelja. 
Skladno z novim 119.b členom ministrstvo poziva vse javne zavoda, ki opravljajo prodajo 
blaga in storitev na trgu, da: 

 za dejavnosti, ki jih opravljate kot prodajo blaga in storitev na trgu, pripravite cenik z 
obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in 
storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. V 
kalkulacijo cene morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev 
na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko 
vzdrževanje ter stroške dela. 

 cenik iz prejšnje točke sprejme svet zavoda. 
Pravilnik za prodajo blaga in storitev ter cenik sta prilogi. 
 
Člani Sveta zavoda so s sedmimi (7) od enajstih (11) glasov podali soglasje in sprejeli 
sklep: »Potrjujemo cenik in Pravilnik za prodajo blaga in storitev«.  
 

 Zapisala:                                                                        Predsednica Sveta zavoda OŠ Artiče:                                                                                       

Katja Ivanović                              Lucija Kevo 

 

 

        


