
ZRCSAZU 

Datum: 24. 11. 2022 
številka: P-2022-5 

Na podlagi 79. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 
186/21), 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, 11/22 in 96/22), 5. člena Sklepa o ustanovitvi 
javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti (Uradni list RS, št. 11/17, 61/20 in 92/22) je Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti na 24. seji dne 24. 11. 2022 sprejel 

PRAVILNIK O TRžNI DEJAVNOSTI ZRC SAZU 

l. Splošna določba 
1. člen 

S tem pravilnikom se urejajo pravila izvajanja tržne dejavnosti na Znanstvenoraziskovalnem centru 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju: ZRC SAZU), oblikovanje njihovih cen in 
spremljanje poslovanja te dejavnosti. 

II. Dejavnosti ZRC SAZU 
2. člen 

ZRC SAZU je ustanovljen z namenom opravljanja javne službe oz. dejavnosti, ki se izvajajo na način in 
pod pogoji, ki veljajo za javno službo. Dejavnosti javne službe na področju znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti so opredeljene z zakonom, aktom o ustanovitvi in drugimi predpisi. 

3. člen 

ZRC SAZU lahko poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
dejavnost je povezana z dejavnostmi javne službe, za katere je ZRC SAZU ustanovljen, 
z izvajanjem te dejavnosti ne posega v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe, 
z izvajanjem te dejavnosti zagotavlja boljšo izkoriščenost materialnih in kadrovskih virov, 
dejavnost je vpisana v sodni register, 
izvajanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi, 
izpolnjuje vse pogoje, predpisane za opravljanje dejavnosti, 
cene tržnih dejavnosti so oblikovane tako, da upoštevajo polno lastno ceno tržne dejavnosti, ki mora 
vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja tržnih proizvodov in storitev. 

4. člen 

Dejavnost ZRC SAZU se šteje za tržno dejavnost, če je izpolnjen vsaj en od naslednjih pogojev: 
dejavnost se opravlja na trgu z namenom ustvarjanja dobička, 
dejavnost se opravlja, če je na trgu povpraševanje in pri tem konkurira drugim ponudnikom. 

5. člen 

ZRC SAZU izvaja zlasti naslednje tržne dejavnosti: 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ne sodijo med storitve javne službe v skladu z 79. členom 
Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: +386147065 55, E: zrc@zrc-sazu.si,www.zrc-sazu.si 



založniško dejavnost, če ta ni del javne službe, 
organizacijo izobraževanj in drugih dogodkov za zunanje naročnike, 
druge tržne dejavnosti skladno s programom dela ZRC SAZU za posamezno leto. 

III. Ceniki 
6. člen 

Cenik tržne dejavnosti na predlog direktorja sprejme upravni odbor ZRC SAZU. 

Cenik tržne dejavnosti se objavi na spletni strani ZRC SAZU. 

Glede na razmere na trgu se pripravi kalkulacija prodajne cene na podlagi neposrednih stroškov s 
pribitkom posrednih in splošnih stroškov na podlagi različnih ključev ter s pribitkom prispevka za kritje 
presežka prihodkov nad odhodki. 

ZRC SAZU mora sprejeti naslednje cenike: 
cenik urnih postavk za raziskovalno delo, 

7. člen 

cenik najema raziskovalne opreme za druge uporabnike na trgu, 
cenik založniške dejavnosti. 

Oddelek za finance in računovodstvo enkrat letno preveri cenike in jih po potrebi uskladi. 

IV. Metodologija oblikovanja cen 
8. člen 

Cene storitev se določajo za vsak primer posebej , na podlagi sprejetega cenika urnih postavk 
raziskovalnega dela, opredeljenih zahtev naročnika, obsega in zahtevnosti storitev. 

Cene storitev na podlagi izdelane kalkulacije odobri vodja organizacijske enote. 

V kalkulaciji cen storitev je potrebno izkazati in upoštevati naslednje stroške: 
neposredne stroške dela (vključno s povračili stroškov zaposlenim in stroškov premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja), 
neposredne stroške materiala in storitev, 
posredne stroške amortizacije opreme na ravni organizacijske enote na podlagi veljavnih sodil, 
posredne stroške na ravni ZRC SAZU na podlagi veljavnih sodil , 
prispevek za kritje presežka prihodkov nad odhodki, ki je odvisen od razmer na trgu. 

Pri izračunu cen urnih postavk za določitev neposrednih stroškov dela se upošteva višino stroškov dela, 
predvideno razporeditev kadra na tržne storitve in število efektivnih delovnih ur. 

Na podlagi podatkov o nastalih posrednih stroških preteklega leta in ocene poslovanja v tekočem letu, 
direktor vsako leto do konca februarja določi načrtovane posredne stroške. Načrtovane posredne 
stroške se uporablja pri pripravi kalkulacije cene storitev od 1. marca tekočega leta do vključno 28. oz. 
29. februarja naslednjega leta, če zaradi utemeljenih razlogov med letom ne pride do spremembe. 

V. Metodologija oblikovanja cen Založbe ZRC 

9. člen 

Cene, dane popuste in rabate za knjige in druge publikacije, ki jih izdaja in prodaja ZRC SAZU in so del 
tržne dejavnosti, določa vodja Založbe ZRC SAZU, ob upoštevanju zakona, ki ureja enotno ceno knjige, 
poslovnika, ki ureja delovanje Založbe ZRC SAZU, in tega pravilnika. 
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Knjigam in publikacijam iz lastne izdaje se določi enotna cena in se jih označi v skladu z zakonom, ki 
ureja obvezni izvod publikacij . Pri tem se upošteva, da morajo biti cene tržnih izdaj knjig oblikovane 
tako, da upoštevajo polno lastno ceno, ki vključuje vse neposredne in posredne stroške ter morebitne 
pridobljene subvencije in sofinanciranja iz drugih virov. 

Kalkulacija cene knjig in publikacij mora vključevati : 

neposredne proizvajalne stroške: 
tiskarske, grafične, oblikovalske storitve in 
avtorske honorarje za plačilo avtorskega dela oz. avtorskih pravic, stroške lekture in 
prevodov itd. 

posredne stroške: 
stroške amortizacije opreme Založbe ZRC na podlagi veljavnih sodil, 
posredne stroške na ravni ZRC SAZU na podlagi veljavnih sodil, 

prispevek za kritje presežka prihodkov nad odhodki , ki je odvisen od razmer na trgu. 

10. člen 

Pri prodaji publikacij drugih založb se pri določanju cene upošteva ceno, ki jo je določil založnik. Ceni 
se pripiše morebitne neposredne stroške v zvezi z nakupom knjige (poštnina, nevračljive dajatve ipd.) . 
Rabat ZRC SAZU se določi v medsebojni pogodbi z založnikom. 

Pri prodaji knjig drugih založnikov, ko ZRC SAZU nastopa kot knjigotržec, odločitve o prodajnih rabatih 
sprejema vodja Založbe ZRC. 

11 . člen 

Za založništvo in izdajo knjig ter publikacij, ki so del programov in projektov javne raziskovalne službe, 
se financiranje načrtuje v letnem programu dela in finančnem načrtu ZRC SAZU. 

Stroškovne cene za proizvode javne službe se ne oblikujejo po določilih tega pravilnika, ampak vodja 
Založbe ZRC SAZU določi prodajno ceno glede na podobne publikacije na trgu . 

VI. Ločeno spremljanje stroškov, odhodkov in poslovanja posamezne dejavnosti 

12. člen 

ZRC SAZU v poslovnih knjigah ločeno vodi prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti v 
skladu z veljavnimi predpisi in Pravilnikom o računovodstvu ZRC SAZU. 

Da lahko ZRC SAZU izdela kalkulacije stroškov in spremlja poslovanje posameznih dejavnosti mora v 
računovodstvu zagotavljati najmanj: 

razčlenjevanje stroškov po izvirnih vrstah v skladu z enotnim kontnim načrtom in po analitičnih 
kontih, 
določanje stroškovnih mest ob upoštevanju značilnosti organiziranja in poslovanja zavoda, 
opredelitev stroškov glede na poslovne učinke oz. dejavnosti ločeno za neposredne in posredne 
stroške, 
opredelitev metod vrednotenja poslovnih učinkov oz. dejavnosti ter sodil za razporejanje stroškov. 

13. člen 

V letnem poročilu je ZRC SAZU dolžan poročati o poslovanju in izidu poslovanja tržne dejavnosti ter 
uporabljenih sodilih za razporejanje posrednih stroškov. 
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14. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki je del sredstev zavoda in se razporeja ter uporablja na način kot ga 
določa zakonodaja in akt o ustanovitvi ZRC SAZU. 

VII. Končna določba 
15. člen 

Ta pravilnik se objavi na interni spletni strani ZRC SAZU in prične veljati 1. 1. 2023. 
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