
Na podlagi 119.b dlena pravilnika o postopkih za izvrievanje proraduna Republike Sloveniie

(Uradni list RS, 5t. 50/07, 61,/08, gglog - zlPRS1O1L,3f!3,811t6 in t1,122) in odloka o

ustanovitvi vlZ Prva osnovna Sole slovenj Gradec, uL RS 5t. 37, z dne 23. 04.1994 in Odloka o

spremembe odloka o ustanovitvi, UL RS5t.76, z dne 25' 7.2008, je svet zavoda Prve osnovne

Sole slovenj Gradec na korespondendni seji dne 4. in 5. 8.2022 sprejel

PRAVILNIK

O DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NATRGU

JAVNEGA ZAVODA PRVA OSNOVNA SOIA SLOVENJ GRADEC.

l. Splo5ne dolodbe

1. dlen

S tem pravilnikom se urejajo pravila izvajanja deiavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v

javnem zavodu prva osnovna Sola Slovenj Gradec (v nadaljevanju: zavod), oblikovanje njihovih

cen in spremljanie poslovania te dejavnosti.

ll. Dejavnosti zavoda

2. dlen

Zavodje ustanovljen z namenom opravljanja javne sluibe oz. dejavnosti, ki se izvajajo na nadin

in pod pogoji, ki veljajo za javno sluZbo. Dejavnosti javne sluZbe na podrodju vzgoje in

izobraZevanja so opredeljene v zakonu in ustanovitvenem aktu zavoda.

3. dlen

poleg javne sluZbe zavod lahko opravlja tuditrZno dejavnost, de so izpolnjeni naslednji pogoii:

- dejavnost je namenjena opravljanju dejavnostim javne sluZbe, za katere je zavod

usta novljen,
- z izvajanjem dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu zavod ne posega v obseg in

kakovost zagotavljanja javne sluZbe,

- z izvajanjem dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu zavod zagotavlja boljSo

izkoriSdenost materia I ni h i n kad rovski h vi rov,

dejavnosti so vpisane v sodni register, za spremembo ali raziiritev dejavnosti je potrebno

soglasje ustanovitelia,
- izvajanje dejavnosti zavod zagotavlja na nadin in pod pogoji, dolodenimi z zakonom in aktom

o ustanovitvi,
- zavod izpolnjuje vse pogoje, predpisane za opravljanje dejavnostl,

- cene dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu so oblikovane tako, da upoitevajo polno

lastno ceno, ki mora vkljudevati vse neposredne in posredne stroike zagotavljanja trZnih

proizvodov in storitev. 
4. dlen

Dejavnost zavoda se Steje za trino dejavnost, de je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- dejavnost se opravlja na trgu z namenom ustvarjanja dobidka,



- zavod dejavnost izvaja, de je na trgu povpraSevanje in pri tem konkurira drugim

Ponudnikom 
5' dlen

Zavod izvaja predvsem naslednje trZne dejavnosti:

- prodaja obrokov kuhinje zavoda za delavce zavoda in zunanje narodnike, ki niso del Solske

prehrane,

- obdasne druge trine dejavnosti, ki so vkljudene v program dela zavoda za posamezno leto'

lll. lzvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

6. dlen

Pristojnost in naloga ravnatelja je, da organizira delo v zveziz izvajanjem dejavnosti zavoda in

vzpostavi sistem notranjih kontrol, ki zagotavlia pravilno, pregledno, smotrno poslovanje in

izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ter popolno pobiranje prihodkov'

pri poslovanju je potrebno zagotoviti med drugim tudi, da so z narodniki oz' kupci sklenjene

pisne pogodbe oz. pridobl.iena pisna narodila ali druge listine ter vzpostavljene ustrezne

popolne in azurne evidence izvedenih storitev oz. dobav, ki so podlaga za obradun storitev oz'

izdajo radunov.

lV. Oblikovanje cen trZne dejavnosti

7. dlen

Cenik za dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu kot splolni akt sprejme svet zavoda'

cenik dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu zavoda se objavi na spletni strani zavoda'

8. dlen

Ravnatelj na predlog radunovodstva posreduje v spreiem predlog cenika dejavnosti prodaje

blaga in storitev na trgu.

cene dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu zavoda morajo biti oblikovane tako' da

upoStevajo polno lastno ceno, ki vkliuduje vse neposredne in posredne stroSke zagotavljania

trinih proizvodov in storitev.

9. dlen

V primeru obdasnih specifidnih storitev (na primer pogostitve, svetovarne storitve, organizacija

dogodkov) se cene doloiajo individualno, na podlagi opredeljenih zahtev naro6nikov in obsega

ter zahtevnosti storitve. pripravljavec ponudbe je dolian izdelati kalkulaciio cene, v kateri mora

izkazati in upoBtevati naslednje stroike :

- neposredne stroike dela,

- neposredne stroike materiala in storitev'

- druge nePosredne stroSke,

- prisojene posredne in sploine stroike oz' ustrezni pribitek za kritje teh stroikov'

- prispevek za oblikovanje dobi6ka, kije odvisen od razmer na trgu.
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Cene teh storitev na podlagi izdelane kalkulacije odobri ravnatelj.

V. Lodeno spremljanje stro5kov, odhodkov in poslovanja posamezne dejavnosti

10. dlen

Zavodje dollan v poslovnih knjigah lodeno voditi prihodke in odhodke javne slu)be ter trZne

dejavnostiv skladu z veljavnimifinandnimi predpisi In pravilnikom o raiunovodstvu zavoda.

Da lahko zavod izdela kalkulacije stroSkov in spremlja poslovanje posameznih dejavnostim mora

v radunovodstvu zagotavljati najma nj :

- razdlenjevanje stroSkov po izvirnih vrstah v skladu z enotnim kontnim nadrtom in po

analitidnih kontih,
- dolodanje stroikovnih mest ob upoitevanju znadilnosti organizlranja in poslovanja zavoda,

- opredelitev stroikov glede na poslovne udinke oz. dejavnosti lodeno na neposredne in

posredne stroike,
- opredelitev metod vrednotenja poslovnih udinkov oz. dejavnosti, sodil za razporejanje

stroikov.

11-. dlen

Sodila za razporejanje odhodkov zavoda zavod dolodi v pravilniku o radunovodstvu. Dopolnitve

v septembru 2022.

12. dlen

V radunovodskem porodilu je zavod dolZan porodati o poslovanju in izidu poslovanja trZne

dejavnosti ter uporabljenih sodilih za razporejanje posrednih stroikov in odhodkov na

posamezne dejavnosti.

13. dlen

PreseZek prihodkov nad odhodkije del sredstev zavoda in se razporeja ter uporablja na nadin

kot ga doloda zakonodaja in akt o ustanovitvi zavoda.

Vl. Kondne dolodbe

14. dlen

Pravilnik pridne veljati z dnem sprejetja no svetu zovoda in se uporablja od _1. 10. 2022_ dal)e.

15. elen

Pravilnik se objavi na spletni strani Prve osnovne lole Slovenj Gradec, pod zavihkom Pravilniki.

Stevilka : 007 -t/2021.-5

Datum: 5.8.2022
Predsednik sveta zavoda

Jelka Hrastnik


