
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Bled 2017 

Vprašanja finančne narave – odgovori finančne službe MIZŠ 

 Prosimo če lahko razložite/tolmačite sklepe o financiranju – (sklepi se praviloma ne 

ujemajo s stanjem dijakov na dan 15. 9.) oz. kaj vsebujejo in kaj lahko pričakujemo – 

morebitne poračune? 

ODG: Šole so prejele začasne sklepe za pol leta (niso bili upoštevani vsi dogovori 

med Vlado in sindikati; KAD, regres), zato se ne morejo podatki ujemati s ceno na 

dijaka. Šole v okviru izhodišč finančnega in kadrovskega načrta prejmejo izračun 

sredstev na podlagi stanja dijakov na 15. 9 . V kolikor se ti podatki ne ujemajo s 

stanjem dijakov, pa se mora šola obrniti na Direktorat za srednje in višje šolstvo ter 

izobraževanje odraslih. Leto je bilo specifično, ker ni prišlo do uskladitve med 

sindikatom, zato tudi ni bilo mogoče izdati letnih sklepov) 

 

 Ali je v predvidenih sredstvih že zajeto plačilo za SAZOR (v skladu z 

zagotovilom ministrice)? 

ODG: Ne. Sledi posebni sklep in posebno nakazilo. 

 

 Kdaj dobimo sredstva za izplačilo regresa 2017? 

ODG: Regres za letni dopust je sestavni del cene na dijaka. V FS se naredi 

izračun ocene. Regres se izplača pri plači za mesec maj, nakazano v mesecu 

juniju.  

 

 Ali bomo šole dobile programsko podporo, ki jo imate na MIZŠ, za finančne 

delavce (izdelava finančnega načrta? 

ODG: Programska oprema, ki se uporablja za državni proračun (SAPPrA) je za 

zavode neuporabna. V nadaljnje pa si bomo prizadevali za vzpostavitev 

elektronskih obrazcev za načrtovanje in poročanje. 

 

 Ali nam lahko pojasnite pravilni proces izplačil iz naslova tržne dejavnosti. 

ODG: Vljudno prosimo za bolj specifično opredelitev vprašanja (žal 

zastavljenega vprašanja ne razumemo). 

 

 Aplikacija »Izračun potnih stroškov« ni v skladu z ZDR pravico do plačila 

Urbane dobi po 16 dnevu, čeprav delavcu pripada povračilo prevoza za vsak 

delovni dan. Prosimo za pojasnilo. 

ODG: V primeru, da je povračilo v višini dnevnih vozovnic nižje od povračila 

stroškov prevoza mesečne ali druge vozovnice (npr. dopust, bolniška odsotnost), 

se povrne cenejši javni prevoz (dnevne vozovnice). Ali je delavec vozovnico 

dejansko kupil ali ne, ni podlaga za povračilo stroškov. 

Za vsak mesec posebej se povračilo stroškov prevoza izračuna tako, da se 

seštevek dnevnih vozovnic glede na število dni prisotnosti primerja s ceno 

mesečne vozovnice in delavcu se povrne znesek, ki je nižji. 


