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OBRAZLOZITEV PREDLOGA PRAVILNIKOV 0 MERILIH ZA VREDNOTENJE
MATERIALNIH
STROSKOV
ZA
IZVAJANJE
OSNOVNOSOLSKEGA
IZOBRAZEVANJA

Cetrti odstavek 81. clena Zakona 0 organizaciji
in
financiranju vzgoje
in
izobrazevanja «(Uradni list RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in
49/16 - popr.): v nadaljevanju ZOFVI) doloca namene, za katere se iz sredstev
drZavnega proracuna v skladu s standardi in normativi zagotavljajo sredstva za kritje
materialnih stroskov osnovnosolskega izobrazevanja. ZOFVI tudi doloca, da normativi
in standardi obsegajo tudi merila za vrednotenje materialnih stroskov. S predlaganimi
pravilniki se dolocajo merila za vrednotenje materialnih stroskov za izvajanje programa
osnovne sole, prilagojenega
programa osnovne sole z nizjim izobrazbenim
standardom, posebnega programa vzgoje in izobrazevanja, za vzgojno dejavnost
vzgojno-izobrazevalnega del a v bolnisnicnih odde/kih ter dodatne strokovne pomoci.
Pojem materialnih stroskov v teh pravilnikih predstavlja odhodke, ki se v skladu z
ekonomsko klasifikacijo javnofinancnih odhodkov po denarnem doku razvrscajo med
izdatke za blago in storitve.
Metodoloski kljuc za vrednotenje materia/nih stroskov je stevilo oddelkov in stevilo
ucencev. Merilo za vrednotenje materialnih stroskov je stevilo tock posameznega
kriterija. Stevilo tock za vrednotenje posameznega elementa materia/nih stroskov je
doloceno tako, da je visina letnih sredstev iz cenika za leto 2016 pretvorjena v tocke po
vrednosti 5,00 € za tocko.
Materialni stroski po predlaganih pravilnikih so: stroski izvedbe pouka in dni dejavnosti,
plavalnega tecaja ter nabave ucil in ucnih pripomockov, sredstva ucbeniskega sklada
ter stroskitiskanja
ucnih gradiv za prilagojeni program z nizjim izobrazbenim
standardom. Za vrednotenje materialnih stroskov pri izvedbi pouka in dni dejavnosti se
upostevajo nadomestila stroskov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice,
potnine, nocnine), nabava potrosnega materiala, storitve zunanjih izvajalcev,
telekomunikacijski
stroski,
stroski placilnega prometa in nadomestilo stroskov
fotokopiranja.
Med stroske za dejavnosti in na/oge, ki so potrebne za izvedbo programa sodijo stroski
za delo z nadarjenimi ucenci, stroski za nadaljnje izobrazevanje in usposabljanje
strokovnih in drugih delavcev, stroski zdravniskih pregledov delavcev, stroski izvedbe
ekskurzije ucencev.
Med druge stroske so vkljuceni stroski oskrbe za ucence, ki so namesceni v domove
za ucence s posebnimi potrebami ter stroski razsirjene oskrbe za zavode, ki izvajajo
vzgojni program domov za ucence s posebnimi.
Pomembna novost pravilnikov je, da ne dolocajo visino sredstev za vsak posamezni
namen ampak dajejo moznost soli, da pripadajoca sredstva sarna razporeja glede na
svoje potrebe in prioritete.

Glede na specifiko posameznega programa, solam pripadajo dodatne tocke za delo z
ucenci Romi, javni prevoz za ucence in dijake v vzgojnih zavodih, ki obiskujejo solo
izven zavoda.
Vsak od navedenih pravilnikov pa ima nekatere posebnost;
Pravilnik 0 merilih za vrednotenje materialnih stroskov za izvedbo programa osnovne
sole in osnovne sole s prilagojenim programom ter Pravilnik 0 merilih za vrednotenje
materia/nih stroskov za izvedbo programa dvojezicne osnovne sole in osnovne sole z
italijanskim ucnim jezikom vsebujeta kriterij, da se vrednost tocke v solah, katerih
ustanoviteljica ni mestna obcina, poveca za 3%. Na ta nacin se solam izven mestnih
sredisc, ki imajo tezji dostop do javnih ustanov, kompenzira del dodatnih stroskov
zaradi prevozov.
Pravilnik 0 merilih za vrednotenje materialnih stroskov v zavodih za vzgojo in
izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pripadajo dodatni izredni
stroski za izvedbo zakljucnega izpita, mature, predmaturitetnih preizkusov znanja in
druge specificne namene, ce je to nujno za nemoteno delovanje zavoda.
Minister, pristojen za izobrazevanje, v januarju tekocega leta doloci vrednost tocke za
posamezno proracunsko leto in odlocitev objavi na uradni spletni strani ministrstva.
V pravilnikih je dolocen tudi nacin obsega materialnih sredstev za posamezno solo
oziroma zavod. Sredstev za materialne stroske posamezni soli se doloci za
proracunsko leto najkasneje do 31. januarja, pri cemer se uposteva stanje stevila
ucencev in oddelkov na dan 15. septembra solskega leta, ki se zacne pred pricetkom
proracunskega leta. Koncni izracun letnega obsega sredstev za materialne stroske se
pripravi najkasneje do 30. oktobra proracunskega leta, pri cemer se za obdobje od 1.
9. do 31. 12. proracunskega leta uposteva stevilo ucencev in oddelkov na dan 15.
septembra so/skega leta, ki se je zacelo v proracunskem letu.
Na ta nacin je dosezena vecja preglednost razporeditve sredstev za posamezno solo
oziroma zavod

