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POVPRAŠEVANJE 

Financiranje drugega strokovnega delavca v 1. razredu 

 

 

POVPRAŠEVANJE SOS:   

 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po izvedbi povpraševanja glede 

financiranja drugega strokovnega delavca v 1. razredu. 

In sicer: 

»Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ v 4. členu določa obseg ur 

pouka za drugega strokovnega delavca v 1. razredu. 

V praksi se večkrat zgodi, da število učencev malenkostno ne dosega normativa za drugega 

delavca oziroma vzgojitelja ali je število na meji za večje število njegovih ur. Zanima nas, katere 

občine v Sloveniji dodatno plačujejo ure, ki jih drugi strokovni delavci v 1. razredu izvajajo 

preko normativa, določenega v Pravilniku. Prosimo vas, če nam sporočite, koliko dodatnih ur 

tedensko občine financirajo za drugega strokovnega delavca glede na število otrok, ki jih imajo 

šole (ali imajo sprejete posebne kriterije)?« 

 

ODGOVORI OBČIN: 

 

DOMŽALE 

 

Na podlagi Odloka o proračunu za leto 2018 se financira po 1,5 pedagoške ure vzgojiteljice na 

teden na oddelek v 1. ali 2. razredu devetletke na podlagi predloga osnovne šole. 

KRANJ 

 

Mestna občina Kranj ne plačuje dodatnih ur za drugega strokovnega delavca v 1. razredu. 

KRŠKO 

v zvezi s povpraševanjem odgovarjamo, da naša občina v nobenem primeru  dodatno ne 

doplačujemo ure za drugega strokovnega delavca v 1. razredu osnovne šole.  

LENART 

Glede postavljenega vprašanja, vam sporočamo, da Občina Lenart ne zagotavlja nobenih 

sredstev za drugega strokovnega delavca v 1. razredu. 

MARIBOR 
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V Mestni občini Maribor ne sofinanciramo 2. strokovnega delavca v 1. razredu. 

NAKLO 

V zvezi z zastavljenim vprašanjem ne znamo odgovoriti, ker se v naši občini z navedenim 

problemom še nismo srečali. 

NOVA GORICA 

Mestna občina Nova Gorica skladno s sklepom Mestnega sveta MONG financira zaposlitev 

drugega strokovnega delavca v 1. razredu, tako, da sta v oddelku 1. razreda stalno in v celoti 

prisotni dve delavki.  

PTUJ 

Občina ne sofinancira ničesar za drugega strokovnega delavca v 1. razredu. Pravilnik o 

normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v svojem 4. členu jasno 

opredeljuje obseg ur za drugega strokovnega delavca v 1. razredu. V skladu z normativi ga 

financira ministrstvo.  

RAVNE NA KOROŠKEM 

Sporočamo vam, da Občina Ravne drugega strokovnega delavca v 1. razredu ne sofinancira. 

STARŠE 

Spoštovani, nimamo takega primera.  

VELENJE 

Sporočam, da na Mestni občini Velenje ne financiramo drugega strokovnega delavca v 1. 

razredu.  

ZAGORJE OB SAVI 

Na vaše vprašanje glede financiranja drugega strokovnega delavca v razredu vam sporočamo, 

da ne zagotavljamo sredstev za ta namen.  

 

 


