
Enotna metodologija zbiranja podatkov o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov 
in drugih učnih gradiv za posamezen razred osnovne šole 
  

Sveti staršev bodo na svojih sejah dajali pisno soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in 
drugih učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2012-2013  predvidoma konec meseca maja 
ali v prvih dneh junija 2012.  V pomoč jim lahko služi spodnja Priloga k enotni metodologiji zbiranja 
podatkov. 
 

Priporočamo, da je seznam skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezen razred priloga zapisniku seje, na kateri svet staršev odloča o soglasju. 
 

Po navodilu MIZKŠ naj bo seznam gradiv s cenami, razčlenjenimi po razredih in po posameznih 
gradivih, do 15. junija  javno objavljen na spletni strani šole, kar je na večini šol tudi sicer  ustaljena 
praksa že vrsto let, zato  predlagamo, da svet staršev na isti seji sprejme priporočilo, naj šola upošteva 
navodila MIZKŠ in objavi seznam na spletni strani šole. 
 

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiva običajno obsega naslednja gradiva: 

1. delovne zvezke, samostojne delovne zvezke, učne liste (npr. za matematiko), 
2. učbenike z elementi delovnega zvezka in delovne učbenike, 
3. učbenike  pri obveznih predmetih, ki niso v učbeniškem skladu (npr. učbenike s 

priloženim CD-jem, učbenike za  obvezni prvi tuji jezik v drugi in tretji triadi), 

4. atlase, zemljevide, periodni sistem, gradivo za naravoslovje in tehniko, gradivo za tehniko in 
tehnologijo,  

5. gradiva za izbirne predmete (delovne zvezke in učbenike, ki jih šola nima v učbeniškem 
skladu). 

Ker si želimo, da bi bili podatki z različnim šol med seboj čim bolj primerljivi, se  je DS za učbenike v 
ZASSS odločila za enotno metodologijo zbiranja podatkov, zato naj  predstavniki svetov staršev v 
priloženo tabelo poleg imena šole vpišejo samo gradiva iz 1., 2. in 3. točke zgornjega seznama. 

PODATKI O SKUPNI NABAVNI CENI DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH UČNIH GRADIV PRI OBVEZNIH PREDMETIH, 
KI NISO V UČBENIŠKEM SKLADU, ZA KATERO JE SVET STARŠEV POSAMEZNE ŠOLE DAL PISNO SOGLASJE 

  

OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ 

OŠ  (IME) 
         

 

 
V tabelo SE NE  VPISUJEJO cene gradiv iz 4. in 5. točke! Če so ta gradiva všteta v skupno 
nabavno ceno, je potrebno cene gradiv iz 4. in 5. točke pred vpisovanjem odšteti od skupne 
nabavne cene! 
 

Podatke sveti staršev posredujejo svojemu regionalnemu aktivu svetov staršev do 30. junija 2012  na  

e-naslov, ki ga določi posamezni regionalni aktiv..  
 

Regionalni aktiv bo zbrane podatke anonimno, torej brez imen šol, ki so podatke prispevale, do 10. 
septembra v obliki spodnje preglednice posredoval Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije.  
 

PODATKI REGIONALNEGA AKTIVA  - SKUPNA NABAVNA CENA DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH UČNIH GRADIV 
PRI OBVEZNIH PREDMETIH, KI NISO V UČBENIŠKIH SKLADIH,   ANONIMNO PO ŠOLAH ZA LETO 2012 -2013 (€) 
 

OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ 

A          
  

B                     

C                     
 

Delovna skupina za učbenike bo dobljene podatke analizirala in nato predstavila rezultate primerjalne 
analize na letošnjem jesenskem rednem posvetovanju ZASSS. 
 
Oblikovala DS za učbenike, april 2012  



Priloga k enotni metodologiji zbiranja podatkov 
 
 

1. Analiza  podatkov o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
šolsko leto 2011- 2012 

 
Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je na svojem  lanskem jesenskem posvetovanju, ki se je odvijalo 
19. novembra 2011 v prostorih OŠ Brezovica pri Ljubljani, predstavila izsledke Analize cen delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv, ki niso v učbeniškem skladu (v nadaljevanju: Analiza).   
 
Podatke za Analizo je prispevalo  92 šol, delujočih na področju enajstih regionalnih aktivov svetov 
staršev.  
 

 
Preglednica 1: Cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki so jih za šolsko leto 2011/2012 morali plačati starši v posameznem razredu 
posamezne osnovne šole  in skupaj v devetih letih osnovnošolskega šolanja otrok v primerjavi z  izračunano vseslovensko  povprečno ceno 
na razred in v devetih letih. 

 
  

2. Predpisi, ki urejajo pristojnost sveta staršev, da daje soglasje k skupni nabavni ceni 
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki niso v učbeniškem skladu  

 
Področje  je urejeno z Zakonom  o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 68.  in 
81. členu  ter podrobneje  v Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (v nadaljevanju Pravilnik)  v 
10.  in 12. členu,  neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika (pdf) najdete na spletni strani MIZKŠ 
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osn
ovno_solstvo/ucbeniki/  . 
  
Vlogo sveta staršev oziroma dajanje pisnega soglasja k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv za posamezen razred opredeljuje tretji odstavek 10. člena Pravilnika, ki se glasi: 
  

»Strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih 
bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu, najkasneje do 
1. junija tekočega šolskega leta. Ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 
ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole, najkasneje do 
10. junija tekočega šolskega leta, nato določi seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, 
najkasneje do 15. junija tekočega šolskega leta«. 
 
V navodilih za upravljanje učbeniških skladov najdemo navodilo MIZKŠ, da mora  šola do 15. 
junija obvestiti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v 
prihodnjem šolskem letu, in objaviti seznam na javnem mestu na šoli, ki ga praviloma uporablja 
za obveščanje, ter ga objaviti na svoji spletni strani.  
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osn
ovno_solstvo/ucbeniki/navodila_za_upravljanje_ucbeniskih_skladov/#c17877 . 
 
 

OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ 

POVPREČJE  (SLO) 59,90 69,33 74,12 89,77 84,52 101,37 95,65 104,17 87,97 766,81 

MAKSIMUM 104,00 108,96 128,21 145,80 142,45 190,30 182,55 182,21 138,72 1051,50 

MINIMUM 18,00 (0,00) 20,10 24,70 34,70 34,70 44,30 57,45 33,75 39,75 455,57 

RAZLIKA MAX - MIN 86,00 88,86 103,51 111,10 107,75 146,00 125,10 148,46 98,97 595,93 

 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/Pravilnik_ucb_skladi_13_5_10_NPB.pdf
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucbeniki/
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucbeniki/
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucbeniki/navodila_za_upravljanje_ucbeniskih_skladov/#c17877
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucbeniki/navodila_za_upravljanje_ucbeniskih_skladov/#c17877

