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Na podlagi 81. in 84. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni
list RS, 51. 16/07 - uradno preeiseeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-20 in 2/15 - od!. US) ministrica za
izobrazevanje, znanost in sport v zvezi s financiranjem materialnih stroskov in stroskov oskrbe v
zavodih za vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami do uveljavitve
standardov in normativov za to podroeje izdaja naslednji
SKLEP

o MERILIH ZA ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA KRITJE MATERIALNIH
ZAVODIH ZA VZGOJO IN IZOBRAZEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV
POTREBAMI

STROSKOV V
5 POSEBNIMI

Za izvedbo programov vzgoje in izobrazevanja v zavodih za vzgojo in izobrazevanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport v letu 2015
zagotavlja letna sredstva za kritje materialnih stroskov v skladu z naslednjimi merili:

1.

Za stalne materialne stroske, ki so vezani na uporabo prostora in opreme, se zavodom
priznajo sredstva v naslednji visini:

k
Predsolska vzgoja
Osnovna sola
Oddelek vzgoje in izobrazevanja
Podaljsano bivanje
Srednja sola
Vzgojna skupina v vzgojnem zavodu
v vzgojnem
skupina
Stanovanjska
7avodu
Vzgojna skupina v ostalih zavodih

2.

Ogrevanje
EUR / ODD.

EI
EUR/OOO.

••oda
EUR/ ODD.

550,43
734,25
316,06
149,28
696,59
2.487,83
2.487,83

376,75
387,63
168,91
116,29
343,07
2.604,84
2.604,84

150,35
150,35
112,76
15,03
150,35
876,99
583,81

2.205,85

2.267,53

876,99

Za programsko odvisne materialne stroske (nabava potrosnega materiala in strokovne
literature, dnevnice, potnine, noenine, storitve zunanjih izvajalcev, telekomunikacijski
stroski, stroski plaeilnega prometa in drugi programsko odvisni stroski) se zavodom priznajo
sredstva v naslednji visini:
900,51 € na oddelek predsolske vzgoje
1.495,45 € na oddelek osnovne sole
1.495,45 € na oddelek vzgoje in izobrazevanja (OVI)
300,72 € na oddelek podaljsanega bivanja
2.585,70 € na oddelek srednje sole

2.219,08 €
2.662,86 €
1.109,54 €
783,07 €

na vzgojno skupino v vzgojnih zavodih
na stanovanjsko skupino v vzgojnih zavodih
na vzgojno skupino v ostalih zavodih
na oddelek mobilne sluzbe.

3. 3.1. Za izobrazevanje strokovnih delavcev v visini:
645,44 € na oddelek oziroma vzgojno skupino vzgojnega zavoda
322,72 € na oddelek oziroma vzgojno skupino ostalih zavodov
156,53 € na oddelek mobilne sluzbe.
3.2. Za izobrazevanje drugih delavcev v visini 64,06 € na oddelek.
4. Za stroske oskrbe za otroke in mladostnike, ki so v skladu z odlocbo napoteni v zavode za
vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ter za ucence in
dijake, ki so namesceni v domove zavodov, se za oskrbni dan priznajo sredstva v visini 8,55
€ na otroka oz. mladostnika.
Sredstva za kritje stroskov oskrbe se nakazujejo na podlagi zahtevka za akontacijo in
zahtevka za obracun akontativnega nakazila.
5. Za kritje stroskov razslrJene oskrbe (nujna oblacila, interesne dejavnosti, clanarine,
letovanja, solske potrebscine...) se upostevajoc okvirni vzgojni program za dele v zavodih,
vzgojnim zavodom priznajo sredstva v visini 51,15 € na otroka oz. mladostnika mesecno,
ostalim zavodom pa 17,02 € na otroka oz. mladostnika mesecno.
Sredstva za kritje stroskov razsirjene oskrbe se nakazujejo na podlagi zahtevka za
akontacijo in zahtevka za obracun akontativnega nakazila.
6. Za kritje stroskov zdravstvenih pregledov delavcev se zavodom zagotavljajo sredstva v
visini:
37,14 € na oddelek predsolske vzgoje, osnovne sole, oddelek vzgoje in izobrazevanja
in na oddelek srednje sole
27,86 € na oddelek podaljsanega bivanja in mobilne sluzbe
74,27 € na vzgojno oziroma stanovanjsko skupino.
7.

Za kritje stroskov tekocega vzdrZevanja se zavodom zagotavljajo sredstva v naslednji
visini:
112,92 €
167,38 €
167,38 €
451,03 €
676,53 €
225,51 €

8.

na oddelek predsolske vzgoje
na oddelek osnovne sole
na oddelek srednje sole
na vzgojno skupino v vzgojnih zavodih
na stanovanjsko skupino v vzgojnih zavodih
na vzgojno skupino v ostalih zavodih.

Ucencem in dijakom zavodov za vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami, ki obiskujejo solo izven zavoda, se krijejo stroski javnega prevoza v
solo na osnovi izstavljenih racunov.

9. Za izvedbo sole v naravi osnovni soli se zagotavljajo sredstva v skladu z naslednjimi
kriteriji:
a) Zavodom, ki izvajajo osnovnosolski program:
87,80 € na ucenca 5. in 6. razreda osnovne sole
87,80 € na ucenca za 1/3 vseh ucencev, ki so vkljuceni v oddelke vzgoje in
izobrazevanja
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b) Vzgojnim zavodom:
87,80 € na ueenca osnovne sole.

10. Za sofinanciranje ucnih pripomockov in nekaterih stroskov v zvezi z dnevi dejavnosti in
ekskurzijami za ucence Rome se zagotavljajo sredstva v povpreeni visini 69,60 EUR na
ueenca Roma letno.
Zavod pri dodeljevanju sredstev uposteva zlasti naslednje kriterije:
- prejemanje denarne socialne pomoei po predpisih 0 socialnem varstvu,
- visina dohodkov na druzinskega elana,
- visina otroskih dodatkov,
- brezposelnost starsev,
- dolgotrajna bolezen v druzini,
- dolgotrajnejsi socialni problemi in druge specifike v druzini.

11. Ocenjena skupna vrednost sklepa je 3.224.168,42 €, kar je razvidno iz Priloge 1 tega
sklepa. Pripadajoea sredstva za posamezni zavod po namenih so izkazana v Prilogi 2.
Sredstva za izplaeila po tem sklepu so zagotovljena v Proraeunu RS za leto 2015, in sicer:
•
2.888.380,23
€ na ukrepu 3311-11-0006
Izvajanje dejavnosti zavodov za
usposabljanje,
na proraeunski
postavki
667410
Dejavnost
zavodov
za
usposabljanje, na kontu 4133 Tekoei transferi v jayne zavode .
•
335.788,19 € na ukrepu 3311-11-0017
Regresiranje prevozov ueencev, na
proraeunski postavki 439410 Regresiranje prevozov gojencev v zavodih za
usposabljanje, na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom.
Skrbnica proraeunskih postavk je mag. Polona Soln Vrbinc.
Sklep je vezan na proraeunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do spremembe
v proraeunu ali programu dela ministrstva, ki neposredno vpliva na ta sklep, ministrica
sprejme ustrezno korekcijo sklepa.

12. Sredstva za vrednotenje materialnih stroskov za izvedbo zakljuenega izpita, mature,
predmaturitetnih preizkusov znanja in za druge specificne namene doloei ministrica s
posebnim sklepom ali se povraeilo stroskov doloei s pogodbo.

13. Sklep zaene veljati z dnem podpisa.Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep 0
zaeasnem zagotavljanju sredstev za kritje materialnih stroskov v zavodih za vzgojo in
izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami st. 410-10/2015 z dne 26. 1.
2015.
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Jozica

,~v~
dr. Stanislava Setnikar Cankar
MINISTRICA

Sklep prejmejo:
1. Finanena sluzba MIZS
2. Direktorat za predsolsko vzgojo in osnovno solstvo MIZS
3. Zbirka dokumentarnega gradiva
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