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Na podlagi 119.b člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) in Odloka o ustanovitvi Osnovne 
šole (Uradni list Republike Slovenije (118/2008 in 38/2010) je Svet Osnovne šole Vitanje na 1. redni 
seji v šolskem letu 2022/2023 - dne, 28. 09. 2022 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O PRODAJI BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
 
 

1. člen 

S tem pravilnikom se urejajo vrste blaga in storitev, ki jih šola ponuja na trgu, pogoji in postopek 
prodaje blaga oziroma izvajanja storitev na trgu s strani Osnovne šole Vitanje (v nadaljevanju: zavod). 

2. člen 

Šola sme na trgu izvajati storitve in opravljati promet blaga izven dejavnosti javne službe.  
Na trgu se opravlja prodaja kosil, pripravljenih v kuhinji zavoda. Kosila so na voljo učencem in 
zaposlenim. Zaposleni imajo tudi možnost nakupa dnevne malice. (V nadaljevanju kosila in malice 
zaposlenim: obroki). 
 

3. člen 

Prodaja obrokov se opravlja v prostorih zavoda. 
 

4. člen 

Pri prodaji obrokov na trgu se upoštevajo cene iz vsakokrat veljavnega cenika zavoda za opravljanje 
prodaje blaga in storitev na trgu, ki ga sprejme svet zavoda. 
 
Cenik zavoda za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu se objavi na spletni strani zavoda. 
 
Morebitne spremembe cenika zavoda za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu se objavijo na 
spletni strani zavoda najkasneje v 15 dneh od sprejema sprememb.  
 

5. člen 

Za kontinuirano nudenje obrokov uporabnikom se sklene pisna pogodba (prijavna pogodba zunanjih 
odjemalcev na prehrano ali prijava učenca na šolsko prehrano) med uporabnikom in zavodom. 
 
Pogodba se sklene v pisni obliki. 
 
V pogodbi se določijo predvsem medsebojne pravice in obveznosti: 
- čas, za katerega se pogodba sklepa je šolsko leto, 
- število obrokov, 
- šolsko prehrano je potrebno plačati, 
- plačilo obrokov je po zadnjem veljavnem ceniku, 
- drugi pogoji, pod katerimi zavod nudi obroke ter 
- možnosti odstopa od pogodbe.  
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6. člen 

 
Zavod vodi evidenco o prodaji obrokov, iz katere so razvidni zlasti naslednji podatki: 
– naziv pogodbene stranke, 
– čas nudenja obrokov, 
– število obrokov 
– in drugi relevantni podatki. 
 
Prihodke od tržne dejavnosti zavod vodi v skladu s pravili iz pravilnika, ki ureja enotni kontni načrt za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 

7. člen 

Z izvajalci, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika sklenjene pogodbe za nudenje obrokov, zavod 
najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega pravilnika sklene nove pogodbe v skladu s tem pravilnikom 
brez javnega poziva, in sicer najdlje do 31. 8. tekočega leta. 
 

8. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi na oglasni tabli zavoda. 
 
 
V Vitanju, dne 26. 8. 2022,  
Številka: 6004-1/2022-1 

   Osnovna šola Vitanje 
      
   Tilka Jakob, ravnateljica 
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