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Na podlagi 119.b člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20,
11/22) je Svet Arnesa dne 11.7.2022 sprejel naslednji
Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu
1. člen
Ta pravilnik ureja prodajo blaga in storitev, ki jih Arnes opravlja kot tržne. Sestavni del tega
pravilnika je Cenik prodaje blaga in storitev na trgu, ki vsebuje kalkulativne osnove za
oblikovanje cene storitev tržne dejavnosti.
2. člen
Arnes lahko v skladu z aktom o ustanovitvi kot tržno dejavnost opravlja naslednje storitve:
1.

2.
3.

podporne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na strokovnih področjih delovanja, kadar
se te storitve opravljajo za uporabnike, ki niso pravne ali fizične osebe iz raziskovalne in
visokošolske sfere, predšolske in šolske sfere, športne in kulturne sfere, državni organi
povezani preko skupnega zaprtega omrežja elektronskih komunikacij, organizacije, ki se
pretežno financirajo iz javnih sredstev, humanitarne ali druge neprofitne organizacije ali
druge organizacije, določene s splošnim pravnim aktom o podrobnejših kriterijih
upravičenosti in pogojev uporabe storitev;
storitve nacionalnega registra za vrhnjo domeno .si vključno s članstvom in sodelovanjem v
mednarodnih organizacijah in projektih na tem področju delovanja;
druge storitve, ki so kot tržna dejavnost opredeljene v letnem programu dela.
3. člen

Vse storitve tržne dejavnosti opravlja Arnes na način, da:
1.
2.
3.
4.

z izvajanjem tržne dejavnosti ne posega v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe,
poslovanje tržne dejavnosti vodi ločeno od poslovanja javne službe, v skladu z veljavnimi
računovodskimi in finančnimi predpisi,
cena tržne dejavnosti zajema vse s to dejavnostjo povezane odhodke,
s tržno dejavnostjo zagotavlja najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
4.

člen

Arnes vodi stroške za posamezne tržne dejavnosti ločeno na posebnih stroškovnih mestih.
Stroške, ki se ne morejo neposredno pripisati posamezni dejavnosti (npr. najem prostorov, stroški
skupnih služb, stroški zunanjega računovodstva, stroški zunanjih revizij itd.), Arnes deli po ključu
glede na opravljene ure dela na posamezni dejavnosti.
Ljubljana, dne 11.7.2022
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