
 
POVPRAŠEVANJE 

- Sofinanciranje drugega strokovnega delavca v 1. razredih OŠ - 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS: 

 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja glede 

sofinanciranja drugega strokovnega delavca v 1. razredih osnovnih šol.  

 

Občina že vse od začetka uvajanja devetletke v osnovno šolo sofinancira drugega strokovnega 

delavca v 1. razredih, v deležu, ki ga MIZŠ ne financira. Občino zanima ali tudi druge občine 

sofinancirate 2. strokovnega delavca v 1. razredih OŠ ter v kakšnem deležu (v primerjavi s 

polnim delovnim časom):    

 razlika med deležem MIZŠ in polnim delovnim časom v celoti; 

 v manjšem deležu?  

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

 

OBČINA 1 

 

Občina ne sofinancira drugega strokovnega delavca v 1. razredih OŠ. 

 

OBČINA 2 

 

V zadnjih novicah SOS smo zasledili prošnjo občine članice, ki jo zanimam, ali tudi druge 

občine sofinancirajo drugega strokovnega delavca v prvih razredih OŠ in če da, v kakšnem 

deležu. 

 

Sporočamo, da Občina v preteklosti ni, in še vedno ne sofinancira drugega strokovnega 

delavca v prvih razredih OŠ. Šole imajo lahko zaposlenega drugega strokovnega delavca v 

prvih razredih le, če jim zaposlitev odobri MIZŠ in to v takem deležu, kot jim pripada glede 

na določitev ministrstva. 

 

OBČINA 3 

 

Občina sofinancira 1,5 pedagoške ure vzgojiteljice na teden na oddelek 1. ali (šola sama izrazi 

izbiro) 2. razreda devetletke.  

 

OBČINA 4 

 

Občina ne sofinancira drugega strokovnega delavca v 1. razredih osnovnih šol. 

 



 

OBČINA 5 

 

Občina ne sofinancira drugega strokovnega delavca v 1. razredih OŠ. 

 

OBČINA 6 

 

Glede vašega povpraševanja glede sofinanciranja drugega strokovnega delavca v 1. razredih 

osnovnih šol vam odgovarjamo sledeče:  

 

Občina v šolskem letu 2014/15 zagotavlja sredstva za 0,23 DM na oddelek 1. razreda.  

Skupno imamo 4 oddelke 1 razreda, kar pomeni skupno sofinanciranje v višini cca 0,9 DM.  

 

OBČINA 7 

 

Odgovarjamo vam v zvezi z sofinanciranjem drugega strokovnega delavca v 1. Razredu 

osnovnih šol. Občina tega deleža ne sofinancira. 

 

OBČINA 8 

 

Občina sofinancira razliko med deležem MIZŠ in polnim delovnim časom v celoti. 

 

OBČINA 9 

 

Občina ne financira drugega strokovnega delavca v 1. Razredih OŠ. 

 

OBČINA 10 

 

V zvezi z vašim povpraševanjem vam posredujem odgovor šole: 

 

Veliko je odvisno od števila otrok v 1. razredu in od romskih ter mogoče ostalih otrok s 

posebnimi potrebami. 

Zadnja leta ne rabimo pomoči za sofinanciranje drugega strokovnega delavca v 1. razredu, saj 

nam številke sovpadajo z normativi. Smo ga pa nekajkrat v preteklosti, kar je bilo potem 

financirano iz nadstandarda. 

 

Obseg teh ur je bil različen od 4 do 10.  

Glede deleža zaposlitve – nismo zaprošali za enak delež, kot bi bil pri MIZŠ v primeru 

zadostnega št. otrok. Smo zaprosili za toliko kot je bilo potrebno za nemoteno izvajanje 

vzgojno-učnega procesa.  

 

OBČINA 11 

 

Občina ne doplačuje drugega strokovnega delavca v 1. razredih. 

 

 

 

OBČINA 12 



 

 

Občina ne sofinancira 2. strokovnega delavca v 1. razredu OŠ, kot nadstandard pa 

sofinanciramo nekatere druge programe OŠ, ki se izvajajo za različne starostne kategorije 

(dodaten delež mobilnega spec. pedagoga, fakultativni pouk tujega jezika, spremljevalca 

gibalno oviranim otrokom v deležu, ki ga ne prizna ministrstvo). 

 

OBČINA 13 

 

Naša občina ne sofinancira drugega strokovnega delavca v 1. Razredih osnovnih šol. 

  

OBČINA 14 

 

Posredujemo vam odgovor na vaše vprašanje: 

  

V naši občini ne sofinanciramo 2. strokov. delavca v 1. razredu OŠ. 

 

OBČINA 15 

 

Občina drugega strokovnega delavca v 1. razredu osnovne šole ne sofinancira. 

 

OBČINA 16 

 

Ne, Občina ne sofinancira 2  drugega strokovnega delavca v 1. Razredih v nobenem deležu. 

 

OBČINA 17 

 

Občina sofinancira za 2. strokovnega delavca v 1. razredih devetletke razliko med deležem 

MIZŠ in polnim delovnim časom v celoti.  

 

OBČINA 18 

 

Občina je vse do konca šolskega leta 2011/12 sofinancirala strošek drugega strokovnega 

delavca v 1. razredu osnovne šole v obsegu 5 ur tedensko na oddelek kot nadstandard, 

ker je ustrezne kadrovske pogoje in sredstva za ta namen dolžna zagotavljati država po 

ZOFVI. 

Šolo smo ob tem vsako leto pozvali naj preko svojih aktivov apelira na pristojno  ministrstvo 

za spremembo standardov in normativov tako, da bo zagotovljena kvaliteta izvajanja pouka. 

 

OBČINA 19 

 

Drugega strokovnega delavca v 1. razredu ne sofinanciramo.  

 

 

 

 

 


