
 
POVPRAŠEVANJE 

Plačilo materialnih stroškov 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS 

 

»V skladu z Zakonom o organizaciji  in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 16/07) 

je občina dolžna kriti materialne stroške osnovnim in glasbenim šolam. Glede na različne 

prakse v Sloveniji, nam prosim sporočite, katere od navedenih MS krije lokalna skupnost in 

kateri se krijejo iz državnega proračuna.« 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

 

APAČE 

 

 Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

Strošek cene malice in kosil 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

Običajno občine, lahko pa bi 

tudi ministrstvo 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

občina 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP Stroški malic in kosil 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

Stroški malic in kosil 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

občina 

 

BOHINJ 

 

Vsi stroški so povezani z izvajanjem osnovnošolskega programa, zato naj bi  vse stroške krilo 

pristojno Ministrstvo. 

 

 Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

Ministrstva 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

Ministrstva 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

 



 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP  

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

 

 

GROSUPLJE 

 

  Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

MIZŠ 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

Občina 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

Občina 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP Občina 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

Občina 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

MIZŠ 

 

HOČE – SLIVNICA 

 

 Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

Čistila-lokalna skupnost 

Storitev - OŠ 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

Ministrstvo 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

Ministrstvo in lastna 

sredstva OŠ 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP Ministrstvo in lokalna 

skupnost 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

Ministrstvo 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

Lokalna skupnost 

 

JESENICE 

 

V skladu z vašim dopisom  pošiljam delitev financiranja izdatkov za blago in storitve med 

pristojnim ministrstvom in občino v skladu z 81. in 82. členom Zakona o organizaciji in 



 

financiranju vzgoje in izobraževanja (občina krije samo tiste stroške, ki so vezani na prostor in 

opremo za osnovne in glasbene šole ter materialne stroške navedene v spodnji tabeli). 

 

D. Plačila domačih obresti kar je vezano na pouk (so)financira 

ministrstvo, kar je vezano na prostor 

(so)financira občina 

E. Plačila tujih obresti  

F. Subvencije 

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

I. Drugi tekoči domači transferi  

J. Investicijski odhodki  

- nakup in gradnja osnovnih sredstev  

- nakup zgradb in prostorov 
- nakup prevoznih sredstev 
- nakup opreme 
- nakup drugih osnovnih sredstev 

občina 

- novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 

- investicijsko vzdrževanje in obnove  

- nakup zemljišč in naravnih bogastev  

- nakup nematerialnega premoženja  

- študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum. nadzor,... 

 

KOČEVJE 

 

Tudi na Občinski upravi Občine Kočevje se srečujemo z enakimi dvomi, katere stroške šol 

uvrstiti v skupino materialnih stroškov, čigar sredstva so zagotovljena v občinskem 

proračunu. V ta namen smo pripravili Izhodišča za oblikovanje kriterijev za vrednotenje 

materialnih stroškov osnovnim šolam ter glasbeni šoli, kjer smo opredelili stroške, ki se 

upoštevajo pri izračunu višine sredstev za kritje materialnih stroškov. Od navedenih stroškov 

občine članice, Občina Kočevje upošteva le stroške ZZV - pregled obratov, za vse ostale stroške 

pa meni, da sta sredstva dolžni zagotoviti bodisi pristojno ministrstvo bodisi šola sama iz 

naslova tržne dejavnosti (prodaja kosil).  

 

KRANJ 

 

Mestna občina Kranj od naštetih stroškov krije le  strošek varstva pri delu. 

 

LOGATEC 

 

naša Občina je že pred leti pripravila obvestilo o plačilu materialnih stroškov našim šolam.  

Glede na to, da se zakonodaja ni bistveno spremenila se tega dogovora še vedno držimo.  

V kolikor pride do situacije nedefiniranih stroškov, ki bi jim, zaradi te ohlapne zakonodaje, 

težko določili plačnika, se z ravnatelji o teh stroških pogovorimo in dogovorimo.  

Sicer pa stroške, ki jih plača Občina, zapišemo v vsakoletno medsebojno pogodbo o 



 

financiranju.  

 

MARIBOR 

 

 Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

šole (iz sredstev tržne 

dejavnosti) 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

občine 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

občine 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP občine 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

šole (iz sredstev tržne 

dejavnosti) 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

občine 

 

MISLINJA 

 

  Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

Občina 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

Občina 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

Občina 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP Občina 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

Občina 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

Občina 

 

 

NAKLO 

 

 Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

OŠ (iz prodaje kosil) 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme (računalnike 

uporabljajo učenci) 

OŠ (iz prihodka od oddajanja 

telovadnice v najem) 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

MIZŠ (nakazilo za materialne 

stroške) 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP OBČINA 



 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled obratov OBČINA 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic za 

zaposlene na šole 

MIZŠ (nakazilo za materialne 

stroške) 

 

RAČE – FRAM 

 

glede na vaše povpraševanje dajemo kratek odgovor v povezavi s poravnavo materialnih 

stroškov javnim OŠ na območju naše občine, obenem pa vas seznanjamo s strmo naraščajočimi 

pričakovanji zasebnih glasbenih šol. 

  

Kar zadeva materialne stroške osnovnih šol, jih Občina Rače-Fram refundira po računih, v 

kolikor se ti neposredno nanašajo na stroške uporabe prostora in opreme. V celoti 

zagotavljamo sredstva za vzdrževanje obstoječe računalniške opreme v zavodih in nekatere 

druge dogovorjene naloge.  

  

Opažamo trend naglega širjenja obsega števila učencev v zasebnih glasbenih šolah, ki jih v 

skladu z veljavno zakonodajo /so/financiramo. Predlog za leto 2015 je za dobrih 30 % višji od 

pogodbene vrednosti 2014 (ta pa je že bila precej višja od leta poprej), na kar ob splošnem 

trendu in potrebi po racionalizaciji stroškov javne porabe ne moremo pristati. 

 

SLOVENSKA BISTRICA 

 

glede sofinanciranja glasbene šole v Slovenski Bistrici vam sporočam, da občina Slovenska 

Bistrica sofinancira glasbeni šoli 15.000,00€ za delno kritje prehrane in potnih stroškov 

zaposlenih; 3.500,00€ za materialne stroške (elektrika, voda,...) ter 3.000,00€ za kurjavo.  

 

SREDIŠČE OB DRAVI 

 

 Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

ministrstvo 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

ministrstvo 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

ministrstvo 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP ministrstvo 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

ministrstvo 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

ministrstvo 

 

 

 

ŠENTJERNEJ 



 

 

Da na naši občini na podlagi pogodbe plačujemo vse v skladu z 82. čl. ZOFVI (uporaba 

prostorov in opreme, prevoze učencev, prevoze otrok s posebnimi potrebami, investicije, 

investicijsko vzdrževanje in nekaj dodatnih dejavnosti, kot so šola v naravi ipd.) 

 

Za ostale materialne stroške po vaši tabeli pa: 

 Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

državni proračun 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

državni proračun 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

državni proračun 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP državni proračun 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

državni proračun 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

državni proračun 

 

TRBOVLJE 

 

Pošiljam podatke o pristojnosti financiranja materialnih stroškov. Naše stališče glede stroškov 

vzdrževanja računalniške opreme je: ker je vsa oprema last občine, je občina pristojna za 

vzdrževanje hardware, za software pa MIZŠ. Določeni stroški se financirajo iz različnih virov 

(poleg MIZŠ ali občine še iz plačila storitev uporabnikov (kosila, najemnine). 

 Materialni stroški pristojnost 

1.  Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač  

občina in uporabniki storitev  

2.  Stroški vzdrževanja računalniške opreme (računalnike 

uporabljajo učenci)  

MIZŠ, občina  

3.  Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva  

MIZŠ 

4.  Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP  občina in  
uporabniki storitev (kosila)  

5.  Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov  

občina in  
uporabniki storitev (kosila)  

6.  Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic za 

zaposlene na šole  

občina  

 

 

 

 

TREBNJE 



 

 

Glede na to, da je materialne stroške praktično nemogoče popolnoma natančno opredeliti po 

vrsti (kot na primer v priloženi razpredelnici), se v Občini Trebnje orientiramo po finančnem 

načrtu šole, iz katerega je razvidno, koliko sredstev šola dobi iz državnega proračuna in koliko 

pričakuje iz občinskega ter iz naslova prodaje blaga in storitev.  Zato je smiselno, da ob 

finančnem načrtu šola priloži tudi kopijo sklepa Ministrstva za izobraževanje.  Razliko do 

skupne vsote sredstev za materialne stroške krije občina – ustanoviteljica. Ob tem šolo 

pogodbeno zavežemo k polletnemu poročanju o porabi sredstev (z dokazili) in po potrebi se 

pogodbeni znesek korigira. Poročanje o porabi sredstev za materialne stroške je obvezno tudi 

ob koncu leta. 

 

Približen vpogled v višino in namenskost državnih sredstev lahko dobite iz »Sklepa o merilih 

za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol«, z dne 20. 1. 2014, ki je 

objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot okrožnica 

osnovnim šolam.  

 

TRŽIČ 

 

 Materialni stroški pristojnost Pristojnost-glasbena 

šola 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih 

oblek, kuhinjskih brisač 

ministrstvo / 

2. Stroški vzdrževanja računalniške 

opreme (računalnike uporabljajo 

učenci) 

ministrstvo / 

3. Stroški vzdrževanja programske 

opreme za vodenja računovodstva 

ministrstvo GŠ Tržič 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo 

–  HACCP 

ministrstvo / 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo 

–  pregled obratov 

ministrstvo / 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna 

varnost – gre za strošek izobraževanja 

zaposlenih in stroški delavnic za 

zaposlene na šole 

ministrstvo GŠ Tržič 

 

VELENJE 

 

Mestna občina Velenje osnovnim šolam in glasbeni šoli v skladu z 82. členom ZOFVI 

zagotavlja sredstva za tekoče materialne stroške  v zvezi z delovanjem in uporabo šolskih 

objektov. Tekoči materialni stroški so naslednji: električna energija, komunalne storitve 

(obsegajo stroške za ogrevanje objektov in vse stroške v zvezi z porabo vode), zbiranje in 

odvoz odpadkov, kurilno olje za podružnice, poštne in telefonske storitve, pogodbene 

obveznosti za varovanje objektov, varnost pri delu (HACCP), vzdrževanje knjigovodskih 

programov, vzdrževanje računalnikov oz. fotokopirnih strojev.  

  Materialni stroški pristojnost 



 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

 MIZŠ – materialni stroški 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

 MIZŠ – materialni stroški 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

 MIZŠ – materialni stroški 

MO Velenje- materialni 

stroški 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP  MO Velenje – materialni 

stroški 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

 MIZŠ-materialni stroški  

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

 MIZŠ-materialni stroški 

MO Velenje – materialni 

stroški 

 

 

VELIKE LAŠČE 

 

 Materialni stroški pristojnost 

1. Storitve pranja in čiščenja delovnih oblek, kuhinjskih 

brisač 

Ministrstvo – programski 

stroški 

2. Stroški vzdrževanja računalniške opreme 

(računalnike uporabljajo učenci) 

občina 

3. Stroški vzdrževanja programske opreme za vodenja 

računovodstva 

ministrstvo 

4. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  HACCP ministrstvo 

5. Stroški zavoda za zdravstveno varstvo –  pregled 

obratov 

ministrstvo 

6. Stroški varstva pred požarom, požarna varnost – gre za 

strošek izobraževanja zaposlenih in stroški delavnic 

za zaposlene na šole 

Občina – alarm, gas. aparati 

 
 

Sodelovalo: 20 Občin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


