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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklepa o določitvi najvišje cene za nova učbenika – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 5. člena Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 30/18) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji dne ... sprejela naslednja sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije je določila najvišjo ceno za nov učbenik Vzdrževanje informacijske 
programske opreme, avtorja Petra Krebelja, ki ga je založila založba Pipinova knjiga d.o.o.,
Podsmreka 5p, 1356 Dobrova in sicer 24,82 evra.

2. Vlada Republike Slovenije je določila najvišjo ceno za nov učbenik Les in tvoriva, avtorja Mirka 
Geršaka,  k i  ga je založila samozaložba Miroslav Geršak, Srednje Gameljne 37a, 1211 
Ljubljana - Šmartno, in sicer 32,20 evra.

                                                                                                       Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
 založba
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
 Služba Vlade RS za zakonodajo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Franc Stanonik, generalni direktor DNT, MGRT
 Breda Goršek, sekretarka, vodja sektorja za storitve in proizvode p.p., MGRT
 Tanja Bajec, sekretarka, MGRT
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:/
5. Kratek povzetek gradiva:
Sprejem sklepov o določitvi najvišje cene za nova učbenika je tekoči posel, saj gre za izvajanje Uredbe 
o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 30/18).
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE



d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima nikakršnih učinkov na področjih iz četrtega odstavka 8.b člena Poslovnika Vlade RS.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE



Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja, saj v skladu z 11. točko prvega 
odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) predhodna 
javna objava ni bila potrebna.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
MINISTER

Priloge:
 predlog sklepov
 obrazložitev 



PREDLOG SKLEPA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Št.:
Ljubljana,

   
Na podlagi 5. člena Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 30/18) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji dne ... sprejela 

S K L E P

o določitvi najvišje cene učbenika

I

Vlada Republike Slovenije je določila najvišjo ceno za nov učbenik Vzdrževanje informacijske 
programske opreme, avtorja Petra Krebelja, ki ga je založila založba Pipinova knjiga d.o.o., Podsmreka 
5p, 1356 Dobrova in sicer 24,82 evra.

II

Cena iz prejšnje točke je najvišja drobnoprodajna cena učbenika in zajema tudi 9,5-odstotni davek na 
dodano vrednost.

                                                                                                              Mag. Lilijana Kozlovič
             GENERALNA SEKRETARKA

                                                                                                                                                                                                                                                        

PREJMEJO:
– Pipinova knjiga d.o.o., Podsmreka 5p, 1356 Dobrova,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
– Služba Vlade RS za zakonodajo in
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.



PREDLOG SKLEPA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Št.:
Ljubljana,

    
Na podlagi 5. člena Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 30/18) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji dne ... sprejela 

S K L E P

o določitvi najvišje cene učbenika

I

Vlada Republike Slovenije je določila najvišjo ceno za nov učbenik Les in tvoriva, avtorja Mirka Geršaka, 
ki ga je založila samozaložba Miroslav Geršak, Srednje Gameljne 37a, 1211 Ljubljana - Šmartno, in sicer 
32,20 evra.

II

Cena iz prejšnje točke je najvišja drobnoprodajna cena učbenika in zajema tudi 9,5-odstotni davek na 
dodano vrednost.

                                                                                                                 Mag. Lilijana Kozlovič
             GENERALNA SEKRETARKA

                                                                                                                                                                                                                                                         

PREJMEJO:
– Samozaložba Miroslav Geršak, Srednje Gameljne 37a, 1211 Ljubljana – Šmartno,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
– Služba Vlade RS za zakonodajo in
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.



PREDLOG SKLEPA

O B R A Z L O Ž I T E V

1. Vlada RS je na podlagi Poročila in ugotovitev delovne skupine za pripravo izhodišč politike na 
področju učbenikov s sklepom št. 60300-2/2005/6 naložila takratnemu Ministrstvu za 
gospodarstvo, da v prehodnem obdobju (tj., dokler se država kot pogajalka in kupec v pogajanjih 
z založniki ne pogodi za ceno vsakega posameznega učbenika) še naprej izvaja ukrep določitve 
najvišje cene za učbenike za posamezne predmete oziroma strokovne module v nekem razredu, 
letniku ali programu, ki so edini in se na trgu ponudijo prvič (novi učbeniki), v skladu z Zakonom o 
kontroli cen.

2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi Uredbe o oblikovanju cen 
učbenikov (Uradni list RS, št. 30/18) prejelo dve vlogi za določitev najvišje cene za nova
učbenika.

3. Ta učbenika sta EDINA učbenika za srednje strokovne šole in njegovo ceno določi Vlada 
RS. 

Cene delovnih zvezkov in drugega učnega gradiva, ki so edini za posamezen predmet v 
posameznem razredu, letniku ali programu, se določajo prosto. Navadno je pri edinih učbenikih 
problematična nizka naklada ali pa so namenjeni dvojezičnemu pouku in strokovnim predmetom 
za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge poklicne srednje šole, zaradi česar
jih založniki niso pripravljeni zalagati. Ker so to »edini« učbeniki, pri njih obstaja možnost 
doseganja monopolnih ekstra dobičkov, zato ministrstvo podrobno pregleda izračun cene za vsak 
učbenik in določi ceno, ki je še dostopna učencem in dijakom za nakup ter pri kateri se založniki 
še zanimajo za izdajanje. 

4. Cena za posamezen učbenik, ki jo predlaga ministrstvo, za založnika pomeni, da z njo pokrije le 
nabavne stroške in minimalni del stroškov založništva. Če bi jo dodatno znižali, založnik ne bi več 
pokril stroškov nastanka učbenika in ga zato ne bi izdal.

5. Ministrstvo pri predlogu višine maloprodajne cene za posamezen učbenik izhaja iz pogodbeno 
določenih cen vhodnih materialov, storitev in avtorskih honorarjev ter objektivnih stroškov 
založništva in trgovine:

 v celoti se upoštevajo nabavni stroški:
 stroški tiskanja (na podlagi izdanih računov in drugih faktur): tisk, papir in drug material, 

vezava, izdelava vzorčnih poskusnih odtisov,
 stroški grafičnih storitev (na podlagi izdanih računov in drugih faktur): grafične storitve, 

prelom, izdelava filmov, ilustracije, oblikovanje, tehnično urejanje,
 avtorski honorarji (če so ti skladni s priloženimi pogodbami): avtorski honorarji, recenzije, 

lektoriranje, korekture, jezikovni pregledi, svetovanje; 
 pri stroških založništva se upoštevajo le objektivni stroški:

 neposredni prodajni stroški in stroški distribucije: PTT-stroški, stroški embalaže, stroški 
materiala, telefonski stroški, stroški prevoza,

 neposredni in posredni stroški dela: neposredni stroški uredniškega dela, neposredni 
stroški tehnične priprave za tisk, neposredni stroški komercialne službe, posredni stroški 
uprave, posredni stroški računovodstva, posredni stroški drugih splošnih služb,

 neposredni in posredni stroški zaloge: neposredni stroški zaloge, odpisi zalog 
(neposredni), stroški financiranja obratnih sredstev, stroški režije skladišča (posredni),

 drugi neposredni in posredni stroški: stroški amortizacije, stroški investicijskega 
vzdrževanja, stroški najemnin za prostore, stroški energije;
 kot kalkulativni element se ne upoštevata postavki:

 dobiček,



 stroški storitev: stroški ekonomske propagande, reklamne storitve, sejemske storitve, 
svetovalne storitve, stroški reprezentance, stroški samodejne obdelave podatkov ipd.;
 odštejejo se subvencije, ki jih da ministrstvo, pristojno za šolstvo;
 prav tako se v celoti ne prizna rabat, ki ga nekatere založbe v izračunih prikazujejo tudi v 

višini do 30 % prodajne cene (prizna se rabat do 10 % prodajne cene);
 kot zadnja postavka se obračuna še 9,5-odstotni davek na dodano vrednost (po 

predhodni analizi odbitkov vstopnih davkov).

Vsak posamezen strošek založništva, ki ga založba navede v izračunu cene, se prizna največ v višini, kot 
znaša povprečen strošek vseh založnikov za to vrsto stroška. Pri tem se upoštevajo značilnosti učbenika, 
ki so odvisne od: števila izvodov oziroma naklade, števila strani oziroma obsega učbenika, uporabe barv 
in izdelave filmov (črno-belo, barvno), kakovosti papirja, velikosti formata, vrste platnic (trde, mehke), 
načina vezave (lepljeno, vezano, broširano) in kakovosti tiska (plastifikacije).

6. Pregled cen učbenikov:

Učbenik
Predlagana 

maloprodajna 
cena založbe

% znižanja cene
(glede na ceno, ki 
jo je predlagala 

založba)

Predlagana
maloprodajna cena

MGRT

Vzdrževanje informacijske 
programske opreme 24,82 EUR 0 % 24,82 EUR

Les in tvoriva 35,18 EUR 8,47 % 32,20 EUR

Predlagani ceni učbenikov ne bosta neposredno vplivali na rast inflacije.
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