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Nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 

 ASSOŠCR, za šolsko leto 2017/2018 

Tabela 1: Povprečna skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred in 
za vseh devet razredov skupaj v našem Aktivu. 

 

Za orientacijo, je bila lanska (l. 2016/2017) povprečna skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv za vseh devet razredov skupaj po aktivih v Sloveniji 585,64€. Za letošnje šolsko leto 2017/18 
Okrožnica s spremljanjem cen delovnih zvezkov na slovenskih osnovnih šolah še ni napisana, ko pa bo, bo 
pa objavljena na spletni strani ZASSS 1. 

Celotna analiza Delovne skupine na ZASSS  za lansko šolsko leto se nahaja na spletu na naslednji 
povezavi2.  

  

                                                             
1 http://www.zasss.si/dokumenti.html 
2 http://www.zasss.si/ds/UG/2016_17.html 

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

1 13,95 € 53,95 € 56,95 € 49,75 € 50,25 € 59,45 € 59,45 € 44,70 € 43,95 € 432,40 €
2 45,60 € 40,00 € 56,95 € 42,05 € 51,05 € 58,90 € 45,25 € 55,75 € 45,75 € 441,30 €
3 37,50 € 30,00 € 30,00 € 54,30 € 50,90 € 52,55 € 63,47 € 73,22 € 81,85 € 473,79 €
4 26,10 € 39,20 € 40,70 € 60,50 € 47,40 € 68,95 € 69,85 € 69,85 € 58,80 € 481,35 €
5 30,00 € 40,00 € 49,00 € 60,90 € 69,15 € 55,80 € 44,90 € 76,60 € 68,55 € 494,90 €
6 33,00 € 40,00 € 49,00 € 61,90 € 63,90 € 47,15 € 66,75 € 61,65 € 76,55 € 499,90 €
7 41,60 € 80,10 € 70,10 € 65,20 € 60,80 € 47,90 € 47,90 € 47,90 € 47,90 € 509,40 €
8 24,90 € 15,00 € 30,00 € 70,40 € 49,75 € 90,35 € 76,65 € 103,05 € 78,65 € 538,75 €
9 30,00 € 40,00 € 49,00 € 71,90 € 72,90 € 62,25 € 63,90 € 72,35 € 79,65 € 541,95 €

10 30,00 € 40,00 € 40,00 € 91,00 € 94,10 € 70,80 € 62,90 € 85,35 € 71,30 € 585,45 €
11 33,00 € 40,80 € 74,70 € 29,80 € 35,35 € 92,05 € 103,05 € 103,55 € 101,95 € 614,25 €
12 45,60 € 40,00 € 47,53 € 69,90 € 71,90 € 89,01 € 87,34 € 96,43 € 86,03 € 633,74 €

Povprečje 32,60 € 41,59 € 49,49 € 60,63 € 59,79 € 66,26 € 65,95 € 74,20 € 70,08 € 520,60 €
MAX 45,60 € 80,10 € 74,70 € 91,00 € 94,10 € 92,05 € 103,05 € 103,55 € 101,95 € 633,74 €
MIN 13,95 € 15,00 € 30,00 € 29,80 € 35,35 € 47,15 € 44,90 € 44,70 € 43,95 € 432,40 €
Najv. razlika(MAX-MIN) 31,65 € 65,10 € 44,70 € 61,20 € 58,75 € 44,90 € 58,15 € 58,85 € 58,00 € 201,34 €

http://www.zasss.si/ds/UG/2016_17.html
http://www.zasss.si/ds/UG/2016_17.html
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Grafični prikazi zbranih podatkov: 

 

Slika 1: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh 
devet razredov, v šolskem letu 2017/2018, za ASSOŠCR. 

 

 

Slika 2: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezni razred, v šolskem letu 2017/2018, za ASSOŠCR. 
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Tabela 2: Povprečne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki niso v učbeniškem skladu za 
ASSOŠCR od l. 2014 

 

 

 

Slika 3: Povprečne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki niso v učbeniškem skladu za 
ASSOŠCR od l. 2014 

Podatke, zbrane v predstavljeni raziskavi, so posredovali predstavniki staršev članic ASSOŠCR ali 
opazovalcev. Podatki so bili zajeti po enotni metodologiji, ki jo je tudi za šolsko leto 2017/2018 pripravila 
Delovna skupina za učna gradiva, ki deluje znotraj ZASSS. Povezava. 

Vse cene so z vsebovanim DDV-jem v €. 

Podatki zajemajo cene naslednjih gradiv:  
 delovnih zvezkov in učnih listov,  
 učbenikov z elementi delovnega zvezka in delovnih učbenikov,  
 učbenikov za obvezne predmete, ki niso v učbeniškem skladu (npr. učbeniki s priloženim CD).  

 
  

Leto 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Število sodelujočih šol 6 11 10 12
Povprečje za ASSOŠCR 736,70 € 518,68 € 524,71 € 520,60 €

http://www.zasss.si/ds/UG/dokumenti/Metodologija%20zbiranja%20skupnih%20cen%20dz%202017-18.pdf
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Podatki NE zajemajo cen za:  
 atlase, zemljevide, periodni sistem, tj. gradiv ki se uporabljajo več let,  
 gradiva za obvezne izbirne predmete in neobvezne izbirne predmete,  
 gradiva za poučevanje prvega tujega jezika v 2. in 3. razredu.  
 gradivo za tehniko in tehnologijo (TIT), (npr. v praksi t.i. škatle za tehniko, ki sicer vključujejo tudi 

DZ),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 naravoslovje in tehniko (NIT), npr. v praksi t.i. škatle, ki sicer vključujejo poleg delovnih zvezkov 
tudi praktično gradivo. V tem gradivu, ki je sestavljeno iz gradiv za več predmetov se ne upošteva 
samo praktičnega gradiva za naravoslovje in tehniko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gradiv iz učbeniških skladov. 
 
V primeru, da ima šola tudi podružnične šole z drugačnimi gradivi,se cene za posamezni razred izračunane 
za povprečno ceno po naslednji formuli:  

povprečna cena = seštevek cene matične šole in cen vseh podružnic, deljeno s številom enot  

(Primer: povprečna skupna nabavna cena za 1. razred = skupna nabavna cena za 1. razred matične šole + 
skupna nabavna cena za 1. razred podružnice deljeno z 2).  

 
 
  

Rocus - EAN: 3831075927223 

Izotech - EAN: 9789619104859 Izotech - EAN: 9789619104835 Izotech - EAN: 9789619104835 

Rocus - EAN: 3831075925243 
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Povzetek rezultatov analize: 
 
Letos je sodelovalo vseh 12 šol v našem Aktivu. To so šole iz občin Celje, Vojnik, Laško in Šentjur.  

Ministrstvo je spremenilo Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Le tega je spremenilo glede na 
rokovne obveznosti, ki so v njem, zelo pozno (3.6.2017). Pred začetkom veljave tega pravilnika je sicer 
izdalo dve okrožnici Okrožnica 10.5.2017 in Dodatna pojasnila k okrožnici 18.5.2017, ki pa so bile v 
določenih primerih iz strani ravnateljev morebiti napačno razumljene. Namreč na dveh Svetih staršev v 
našem Aktivu so člani potrdili plačilo učnih gradiv tudi za prve razrede osnovne šole. Na enem Svetu v 
celoti, na drugem pa kot doplačilo razlike k znesku 30-tih eurov. V tem šolskem letu, je namreč kot novost 
pri financiranju, MIZŠ uvedlo popolnoma brezplačna gradiva za učence prvih razredov (4.člen prej 
omenjenega pravilnika). Morebitno višjo ceno učnih gradiv kot jo plača MIZŠ za prve razrede (30€) pa naj 
bi šole pokrile iz skupnega fonda za učbeniški sklad, ki ga nameni ministrstvo šoli. Glede na splošne 
ugotovitve iz razprav ob sprejemanju zgornjega Pravilnika, sklepamo tako tako v ASSOŠCR kot na ZASSS, 
da bo denarja za učna gradiva iz MIZŠ namenjenega OŠ v naslednjih letih premalo. Lahko samo upamo, da 
bo MIZŠ budno spremljalo dogajanje in ustrezno rešilo težave, če bodo na šolah nastale. 

Povprečna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki niso v učbeniškem skladu, se je v 
Aktivu, glede na prejšnje leto še malo znižala, lani 524,71 € letos pa 520,60 € (-4,11 €). V našem Aktivu 
ostaja glede na slovensko lansko povprečje povprečna cena še vedno dokaj nizka (lansko povprečje v 
Sloveniji 585,64 €3 (-65,04 €). Opažamo tudi, da sta bili lani dve osnovni šoli v našem Aktivu brez delovnih 
zvezkov v 1. razredih4. Z letošnjim letom, morda tudi zaradi financiranja prvih razredov s strani 
ministrstva, ni več osnovne šole, kjer v posameznem razredu ne bi potrebovali delovnih zvezkov. 

Vsem se za sodelovanje zahvaljujem in upam, da vam bodo zbrani podatki koristili pri nadaljnjem delu. 
Verjamem, da boste pri dajanju soglasja k nabavnim cenam delovnih zvezkov, Sveti staršev na šolah razvili 
konstruktiven dialog in našli primerno rešitev, ki bo v korist kakovostnejšega znanja učencev. 

Delovna skupina za učna gradiva na ZASSS poleg analize pripravi vsako leto tudi Okrožnico. Pred junijsko 
sejo Vas tako vabim, da si dodatne aktualne podatke pridobite na ZASSS - Okrožnice5. 

Celje, september 2017 
 

Za ASSOŠCR sem podatke zbral in uredil 
podpredsednik aktiva  
mag. Jože Turnšek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2016-1.pdf 
4 https://aktivssoscr.files.wordpress.com/2016/12/assoc5a1cr-dz-analiza-2016-17.pdf 
5 http://www.zasss.si/dokumenti.html 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1510/pravilnik-o-upravljanju-ucbeniskih-skladov
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/okroznice/OS/2017/Ucbeniski_skladi_Informacije_11_5_17.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Okroznica_ucbeniki2_18_5_2017.pdf
http://www.zasss.si/dokumenti.html
http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2016-1.pdf
https://aktivssoscr.files.wordpress.com/2016/12/assoc5a1cr-dz-analiza-2016-17.pdf
http://www.zasss.si/dokumenti.html

