
V skladu z 119. b členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 

list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09  –  ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22  – ZZNŠPP)),  v skladu z   2.  

členom  Odloka  o  ustanovitvi javnega  zavoda Ratitovec  ter  v skladu  z 2.  členom Statuta Javnega 

zavoda Ratitovec,  Svet  javnega  zavoda sprejema naslednji 

PRAVILNIK O IZVAJANJU TRŽNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

1.  Člen 

(namen pravilnika) 

Pravilnik o  izvajanju tržne dejavnosti v  Javnem zavodu Ratitovec (v nadaljevanju: Pravilnik) določa 

izvajanje  prodaje blaga in storitev na trgu (v nadaljevanju: tržna dejavnost),  ki jo Javni zavod 

Ratitovec (v nadaljevanju: JZR) izvaja poleg javne službe. 

2.  Člen 

(opredelitev tržne dejavnosti v zavodu) 

Poleg  prihodkov  od  opravljanja  na  področju  javne  službe,  JZR  izvaja  tudi  tržne dejavnosti, s 

katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost. Dejavnost JZR se šteje za tržno dejavnost, če je izpolnjen vsaj 

eden od naslednjih pogojev:  

-  JZR opravlja dejavnost na trgu z namenom ustvarjanja dobička: 

- JZR dejavnost izvaja, če je na trgu povpraševanje in je konkurenčen drugim ponudnikom. 

Skladno z odlokom o ustanovitvi JZR, JZR na področju tržne dejavnosti opravlja naslednje tržne 

dejavnosti po uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti: 

- organizacija dogodkov in srečanj,  

- prodaja različnih tržnih produktov,  

- organizacija in izvajanje seminarjev in drugih izobraževanj,  

- prodaja pijače in prigrizkov v lokalih. 

 

3.  Člen 

(evidentiranje storitev oz. dobav tržne dejavnosti) 

Zakonit zastopnik JZR (direktor) mora zagotoviti, da so za izvajanje tržne dejavnosti sklenjene  pisne 

pogodbe ter  vzpostavljene ustrezne in ažurne evidence izvedenih storitev, ki so podlaga za obračun 

storitev  izvajanja tržne dejavnosti JZR, na podlagi katerih JZR izstavlja račune.  

Zakonit zastopnik JZR za vodenje evidenc izvajanja tržne dejavnosti pooblasti za  ta  namen 

odgovorno  osebo.  Pooblaščena  in  odgovorna  oseba  za  vodenje  evidenc izvajanja tržne dejavnosti 

JZR  do 15. v mesecu za pretekli mesec pripravi poročilo o izvajanju tržne dejavnosti JZR z obračunom.  



Poročilo  o  izvajanju  tržne  dejavnosti  JZR z  obračunom  vsebuje  naslednje podatke:  

-  Navedba tržne storitve 

-  Datum izvajanja tržne storitve 

-  Naročnik tržne storitve 

-  Vrednost opravljene tržne storitve 

-  Datum valute 

-  Datum plačila 

-  Stroški, povezani z izvajanjem tržne dejavnosti 

-  Bilanca (izguba/dobiček) 

-  ……………………………… 

4.  Člen 

(ločeno evidentiranje in spremljanje dejavnosti javna službe in tržne dejavnosti) 

Računovodska služba JZR je dolžna voditi poslovne knjige in poročila tako, da se zagotavlja  

spremljanje  poslovanja  in  izida  poslovanja  s  sredstvi  pridobljenimi  iz  naslova izvajanja tržne 

dejavnosti JZR ločeno od prihodkov ustvarjenih z izvajanjem javne službe.  

JZR ima oblikovana stroškovna mesta za posamezne dejavnosti, kjer ločeno  evidentira prihodke in 

odhodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti in javne službe. 

V sklopu izvajanja tržne dejavnosti JZR je potrebno tekoče spremljati realizirane stroške, ki so osnova 

za določitev cen posameznih tržnih dejavnosti. 

V sklopu računovodenja je JZR dolžan poročati o poslovanju tržne dejavnosti.  

5.  Člen 

(cenik za tržno dejavnost) 

Metodologijo za določitev cene izvajanja tržne dejavnosti JZR pripravi strokovna  služba  JZR in 

računovodska služba JZR.  Metodologijo za oblikovanje cen  posameznih  tržnih  dejavnosti sprejme 

svet zavoda JZR. 

Cenik za opravljanje tržne dejavnosti JZR sprejme organ, pristojen za sprejem finančnega načrta  JZR. 

Ceniku mora biti priložena obrazložitev, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene 

proizvodov in storitev tržne dejavnost.  

Iz cenika  izvajanja tržne dejavnosti JZR mora  izhajati kalkulacija cene za dejavnost, ki jo JZR opravlja  

v sklopu tržne dejavnosti, cena pa mora biti določena tako, da so vanjo 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  tržne dejavnosti JZR je  objavljeni na javnem mestu v  JZR na vidnem mestu in na spletni strani 

JZR.  

6.  Člen 

V primeru občasnih storitev, ki niso del rednega cenika izvajanja tržne dejavnosti JZR, se cene 

Določajo individualno, na podlagi opredeljenih zahtev naročnika , v skladu z obsegom in zahtevnostjo 

posamezne storitve tržne dejavnosti.  

Cene teh storitev na podlagi izdelane kalkulacije odobri zakonit zastopnik JZR.  

7.  Člen 

Pravilnik prične veljati osmi dan po objavi na oglasni deski JZR.  

 

Datum sprejetja: 10.10.2022 

Datum objave pravilnika: 2.10.2022 


