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POVPRAŠEVANJE 

Sofinanciranje delovnih zvezkov učencev osnovnih šol 

 

POVPRAŠEVANJE SOS:   

 

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede sofinanciranja delovnih 

zvezkov učencev osnovnih šol. 

Vprašanje se glasi: 

»Svet staršev osnovne šole, je na Občino naslovil predlog za sofinanciranje delovnih zvezkov 

učencem od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zanima nas, ali ima katera od občin urejeno 

sofinanciranje delovnih zvezkov učencem in če, kako ima to urejeno.« 

 

ODGOVORI OBČIN: 

 

AJDOVŠČINA 

 

Naša občina delovnih zvezkov ne sofinancira. 

KOČEVJE 

 

Občina Kočevje ne sofinancira delovnih zvezkov učencem od 2. do 9. razreda osnovne šole. 

 

KRŠKO 

 

Naša občina nima urejenega sofinanciranja delovnih zvezkov učencev osnovnih šol.  

 

MARIBOR 

 

V Mestni občini Maribor ne sofinanciramo delovnih zvezkov za učence od 2. do 9. razreda. 

MEDVODE 

 

Občina Medvode ne sofinancira delovnih zvezkov učencev osnovnih šol. Tudi prošenj s strani 

osnovnih šol oziroma svetov staršev nismo prejeli. 

Osnovne šole delujejo samostojno v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov 

oziroma v skladu s 12. členom: 
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Strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem 

šolskem letu.  

Ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv za posamezen razred šole. 

Iz socialnih transferjev pa socialno ogroženim družinam ob začetku šolskega leta 

sofinanciramo šolske potrebščine. 

Letos je to na otroka 105,47€ v skladu z Odlokom o denarnih pomočeh v Občini Medvode. 

NAKLO 

 

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

problemom še nismo srečali. 

RADOVLJICA 

Občina Radovljica ne sofinancira nakupa delovnih zvezkov učencem osnovne šole. 

RAVNE NA KOROŠKEM 

Občina Ravne na Koroškem ne sofinanciran delovnih zvezkov. 

RUŠE 

Zaenkrat tega občina ne sofinancira, saj ni bilo nobene pobude s strani šole.  

SODRAŽICA 

Občina Sodražica ni prejela take prošnje. 

ŠENTJERNEJ 

V naši občini nimamo sofinanciranja delovnih zvezkov za osnovno šolo. Če bodo začele občine 

sofinancirati tudi delovne zvezke, se sprašujemo, kje se vse to konča. Ali res lahko občina 

sofinancira tudi delovne zvezke (ali  ministrstvo)???? Če je to res potrebno, potem naj 

spremenijo zakonodajo, da bo za vse otroke Slovenije enako. Sicer pa se sprašujemo, če je tak 

način porabe javnih sredstev (iz občinskega proračuna) sploh dopusten.  

TRZIN 

Občina Trzin socialno ogroženim družinam na podlagi sprejetega pravilnika dodeljuje 

enkratne denarne pomoči, kot eden izmed možnih namenov dodelitve te pomoči je nakup 

šolskih potrebščin.  

VELENJE 



Sporočam, da na Mestno občino Velenje doslej še ni bila naslovljena prošnja glede 

sofinanciranja delovnih zvezkov učencev osnovnih šol, zato tovrstnega sofinanciranja 

nimamo.   

VODICE 

Občina Vodice tega sofinanciranja nima. 

ZAGORJE OB SAVI 

Na vaše vprašanje glede sofinanciranja delovnih zvezkov odgovarjamo, da v naši občini 

delovnih zvezkov učencem ne sofinanciramo.  

ZREČE 

Občina Zreče ne sofinancira nakup delovnih zvezkov, niti takšnega predloga nismo dobili. 

 

 


