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Na podlagi 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20 in 54/21) 
in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel naslednji 

     

 

S K L E P 

 
 

1. 
 

Mestna občina Nova Gorica bo v osnovnih šolah na svojem območju kot nadstandard še 
nadalje zagotavljala: 
a) prisotnost drugega strokovnega delavca v oddelkih 1. razreda, in sicer: 

• v času, ki presega normativ iz 4. člena Pravilnika o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole oziroma 

• v polovičnem obsegu zaposlitve drugega strokovnega delavca, v primerih, ko 
osnovna šola, glede na določila 4. člena Pravilnika o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole, ni upravičena do prisotnosti drugega 
strokovnega delavca v oddelku 1. razreda; 

b) zaposlitev drugih delavcev, ki so za nadstandardni del programa na dan sprejetja 
tega sklepa že zaposleni v osnovnih šolah, in sicer v dosedanjem obsegu. 

 
Seznam nadstandardnih zaposlitev in delež financiranja iz prejšnjega odstavka je 
naveden v prilogi tega sklepa. 
 
                                                                         2. 
 
Delavcev iz točke b) 1. točke tega sklepa se v primeru vseh oblik odsotnosti, razen v 
primeru bolniške odsotnosti nad 30 dni, prerazporeditve na drugo delovno mesto ali 
prenehanja delovnega razmerja, ne nadomešča. 
 
V primeru, ko javni zavod razpolaga s prostim delovnim mestom (oz. deležem), ki bo 
sofinancirano iz državnega proračuna ali drugih virov, se delavca iz točke b) 1. točke tega 
sklepa, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo, prerazporedi na to prosto delovno mesto. 
 
V primeru, ko javni zavod razpolaga z več zaposlitvami drugega strokovnega delavca v 
oddelkih 1. razreda za nedoločen čas kot je v posameznem šolskem letu oddelkov 1. 
razreda, se drugi strokovni delavec začasno prerazporedi na ustrezno delovno mesto v 
javnem zavodu. V kolikor tudi to ni možno, sredstva za financiranje drugega strokovnega 
delavca zagotovi Mestna občina Nova Gorica. O izvajanju nalog se Mestna občina Nova 
Gorica in javni zavod dogovorita s pogodbo. 
 
Za zaposlitve voznikov, ki izvajajo prevoze učencev na način in v obsegu, kot je določen 
v zakonu, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje, se določila  drugega odstavka te točke 
ne uporabljajo. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2173
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2658
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2272
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2463


 

         3. 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep Mestnega sveta št. 600-10/2013-20 
z dne 12.  3.  2020, ki pa se še uporablja do 1. 8. 2021. 
 

      4. 
 

Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. 8. 2021. Objavi se na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica. 
 
 
 
 
Številka: 603-0003/2021 
Nova Gorica,  
                                                                                                                dr. Klemen Miklavič  

                   ŽUPAN  
 
 
 
 

  

 
   
 
Priloga:  

- Seznam nadstandardnih zaposlitev v osnovnih šolah na dan 1.  5.  2021 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Številka:  603-0003/2021-1 
Nova Gorica: 13. julija 2021 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Skladno z veljavno zakonodajo program v 1. razredu osnovne šole izvajata hkrati: 
- učitelj in  
-  drugi strokovni delavec (v deležu), ki sta financirana iz sredstev državnega proračuna. 
Tedenska učna obveznost za učitelje je 22 ur (izražena v urah po 45 minut).  
Na osnovi 4. člena Pravilnika o normativih in standardih v osnovnih šolah (Uradni list RS, 
št. 57/07 s spremembami, v nadaljevanju: pravilnik), se obseg pouka za drugega 
strokovnega delavca določi glede na število učencev v posameznem oddelku 1. razreda, 
in sicer: 
- 15 do 23 učencev 10 ur, 
- 24 do 28 učencev 15 ur. 
Drugi strokovni delavec se vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 10 ur, če je v 
kombiniranem oddelku iz dveh razredov najmanj 12 učencev, v kombiniranem oddelku z 
učenci iz treh razredov pa 10 učencev. 
 
Tak obseg drugega strokovnega delavca je zagotovljen za vse oddelke 1. razreda 
osnovne šole v Sloveniji, na podlagi 44. člena pravilnika, pa lahko šola sistemizira tudi 
druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo 
delovnih mest, določenih v 40., 41. in 42. členu pravilnika ali pa sistemizira določeno 
delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi v II. poglavju 
pravilnika (nadstandard), če si potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi iz 
proračuna lokalne skupnosti, sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih 
storitev v skladu s sklepom sveta zavoda ali drugih virov. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je v letu 2003 sprejel sklep št. 64-11/2002-6 z 
dne 17. 7. 2003, da se uvede trajno učno pomoč v 1. razredu devetletke od 1. 9. 2003 
dalje, tako, da bosta v razredu stalno in v celoti prisotni dve delavki. Na osnovi tega 
sklepa se od 1. 9. 2003 dalje zagotavljajo v proračunu Mestne občine Nova Gorica 
finančna sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za nadstandardno 
zaposlene druge strokovne delavce v 1. razredih (v deležu). Sklep je bil sprejet na 
pobudo svetnikov ob prehodu na 9-letno osnovno šolo. 
 
V letu 2020 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel priloženi sklep  št. 600-
10/2013-20 z dne 12. 3. 2020. 
 
Po posameznih osnovnih šolah v Mestni občini Nova Gorica je v šolskem letu 2020/21 
sledeče število prvošolcev v oddelkih in dodatno zaposlenih drugih strokovnih delavcev, 
ki so financirani iz občinskega proračuna: 
 
TABELA ŠT. 1: 

 
OSNOVNA ŠOLA 

ŠTEVILO UČENCEV V 
ODDELKIH  

1. RAZREDOV 
 

DELEŽ ZAPOSLITVE 
DRUGIH 

STROKOVNIH 
DELAVCEV 

STROŠKI NA 
MESEC V EUR 
(stanje 5/2021) 

1. Branik  
 

14 0,50 69,63 

2. Čepovan  13 (kombiniran oddelek) 0,45 1.435,60 



 

 

3.  Dornberk 
    POŠ Prvačina 
 

20 
10 (kombiniran oddelek) 

0,50 
0,50 

1.359,17 
1.033,88 

4. Frana Erjavca        
    Nova Gorica  
 
 

68 0,50 
0,50 
0,42 

1.556,46 
1.447,19 
1.342,92 

5. Milojke Štrukelj  
    Nova Gorica  
 
 

80 0,32 
0,32 
0,32 

1.075,74 
1.052,19 
1.094,56 

6. Solkan  
 
   
   POŠ Grgar 
    
   POŠ Trnovo 
 

48 
 
 

12 (kombiniran oddelek) 
 

2 (kombiniran oddelek) 

0,50 
0,41 
0,41 
0,50 
0,10 

- 

183,77 
1.209,82 

659,25 
27,36 

313,98 
- 

7. Šempas  
 
 

32 0,41 
0,43 

1.432,14 
1.320,18 

8. Kozara  
    Nova Gorica 
 

3 (kombiniran oddelek) 0,24 887,80 

 
SKUPAJ  
 

 
302 

 
7,33 

 
17.501,64 

 
Delo drugega strokovnega delavca v 1. razredu opravlja 16 oseb (v deležu od 0,10 do 
0,50), kar znaša skupno 7,33, strošek za plače pa znaša 17.501,64 EUR mesečno.  
 
Precej občin v Sloveniji je v letu 2003 (ob uvedbi 9-letne osnovne šole) uvedlo 
nadstandardno dodatno pomoč v oddelkih 1. razredov osnovnih šol in jo čez čas tudi 
ukinilo. 
Predlagamo, da Mestna občina Nova Gorica  še naprej iz proračuna Mestne občine Nova 
Gorica sofinancira zaposlitve drugih strokovnih delavcev, ki so kot nadstandard že 
zaposleni v oddelkih 1. razreda osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica. Delež drugega 
strokovnega delavca v posameznem oddelku 1. razreda se sofinancira v višini razlike, ki 
se skladno s 4. členom Pravilnika o normativih in standardih v osnovnih šolah (Uradni list 
RS, št. 57/07 s spremembami) financira iz proračuna Republike Slovenije. 
Predlagamo še, da se v vseh oddelkih 1. razredov osnovnih šol v Mestni občini Nova 
Gorica zagotovi prisotnost drugega strokovnega delavca, tudi v primerih, ko prisotnost 
drugega strokovnega delavca posameznemu javnemu zavodu ne pripada glede na 
določila 4. člena Pravilnika o standardih in normativih v osnovnih šolah – predlagamo, da 
se v tovrstnih situacijah iz proračuna Mestne občine Nova Gorica zagotavljajo sredstva 
za polovični obseg zaposlitve drugega strokovnega delavca. Ravnatelji osnovnih šol v 
Mestni občini Nova Gorica potrebo po tej obliki pomoči utemeljujejo s stališčem, da je 
potreba po celotni zaposlitvi drugega strokovnega delavca pri majhnih otrocih nujna, 
ravno tako je potrebno upoštevati specifike otrok s posebnimi potrebami ter tujcev. V 
kolikor se sofinanciranje drugega strokovnega delavca postopno ukinja, to neizpodbitno 
vpliva na samo kvaliteto pouka v občini, obenem pa predstavlja organizacijske težave 
ravnateljem šol. 
 



 

Poleg prej navedenega nadstandarda v tabeli št. 1, je v osnovnih šolah v Mestni občini 
Nova Gorica kot nadstandard zaposlenih še 10 oseb (v deležu od 0,20 do 1,00), kar 
znaša skupno 4,42, strošek za plače pa znaša 12.430,41 EUR mesečno in sicer: 
 
TABELA ŠT. 2: 

 
OSNOVNA ŠOLA 

 
DELOVNO MESTO 

 
DELEŽ ZAPOSLITVE 

STROŠKI NA 
MESEC V EUR 
(stanje 5/2021 

1. Branik  psiholog 
 

0,37 
 

1.148,73 
 

2. Čepovan  kuhar 
 

0,50 
 

809,93 

3. Frana Erjavca        
    Nova Gorica  
 

admin. knjigovodja 
 

0,50 
 

907,81 
 

4. Milojke Štrukelj  
    Nova Gorica  

socialni delavec 
psiholog 
pedagog 
administrator 
 

1,00 
0,20 
0,20 
0,50 

3.796,63 
761,98 
615,48 

1.102,70 

5. Solkan  
 

svetovalni delavec 0,50 1.674,12 

6. Kozara  
    Nova Gorica 
 

logoped 
kuharski pomočnik 

0,41 
0,24 

1.356,31  
256,72 

 
SKUPAJ  
 

 4,42 12.430,41 

 
Vsi delavci, ki so navedeni v zgornjih dveh tabelah so bili v glavnem zaposleni pred 
približno petindvajsetimi leti. Iz podatkov za šolsko leto 1999/2000 je razvidno, da je bilo 
pred dvajsetimi leti zaposlenih v šolah kot nadstandard 39 oseb (v deležu od 0,13 do 
1,00), kar znaša skupno 30,0. Delež zaposlenih se je z leti zmanjševal na način, da se 
manjkajočih delavcev ni nadomeščalo, kot je tudi navedeno v obrazložitvah proračunov. 
Večina delavcev je zaposlena za nedoločen čas. 
 
V letu 2020 je bilo za vse plače s prispevki namenjenih 360.854,68 EUR (tabela št. 1 in 2) 
iz proračunske postavke 10082.  
V letu 2021 so sredstva za vse plače delavcev v nadstandardu (tabela št. 1 in 2)  
zagotovljena na proračunski postavki 10082 dejavnost osnovnih šol, kjer je zagotovljenih 
360.900,00 EUR. 
 
Poleg prej navedenega nadstandarda so v osnovnih šolah v Mestni občini Nova Gorica 
kot nadstandard zaposlene še 4 osebe, ki opravljajo delo voznikov za prevoz učencev 
v/iz šole s šolskimi kombiji (v deležu od 0,1 do 0,2), kar znaša skupno 0,67 deleža 
zaposlitve, strošek za plače pa znaša skupno 1.097,04 EUR mesečno. Sredstva za 
zaposlitve deležev voznikov so zagotovljena na proračunski postavki 10101 prevozi 
učencev. 
 
TABELA ŠT. 3: 

 
OSNOVNA ŠOLA 

 
DELOVNO MESTO 

 
DELEŽ ZAPOSLITVE 

STROŠKI NA 
MESEC V EUR 
(stanje 5/2021 

1. Branik  voznik 0,18 282,07 



 

2. Čepovan  
 

voznik 0,19 284,07 

3. Dornberk 
 

voznik 0,20 275,49 

4. Kozara  
    Nova Gorica 
 

voznik 0,10 255,41 

 
SKUPAJ  
 

 0,67 1.097,04 

 
Prvi odstavek 2. točke tega sklepa pomeni, da bi se nadstandard, ki je naveden v tabeli 
št. 2 postopoma zmanjševal na način, da se manjkajočih delavcev ne nadomešča oz. se 
jih v primeru, ko je to mogoče, prerazporedi na delovna mesta, ki so sofinancirana iz 
proračuna Republike Slovenije ali drugih virov. Predlagamo izjemo in sicer, da določilo ne 
velja v primeru bolniške odsotnosti nad 30 dni, saj v tem primeru stroški ne bremenijo 
občinskega proračuna. 
Glede na to, da vozniki, ki izvajajo prevoze učencev, skladno s 56. členom Zakona o 
osnovni šoli in so zato nujno potrebni predlagamo, da za te delavce ne velja zgoraj 
navedeno določilo.  
 
Drugi odstavek 2. točke tega sklepa ureja način prerazporejanja nadstandardnih 
zaposlitev, ki jih financira Mestna občina Nova Gorica, na prosta delovna mesta (oz. 
deleže), ki bodo sofinancirana iz državnega proračuna ali drugih virov, ob izpolnjevanju 
pogojev za zasedbo delovnega mesta. 
 
Tretji odstavek 2. točke sklepa ureja tudi situacije, ko imajo osnovne šole zaposlene 
druge strokovne delavce v oddelkih 1. razreda za nedoločen čas, imajo pa v 
posameznem šolskem letu manj oddelkov in posledično manj potreb po prisotnosti 
drugega strokovnega delavca. Z namenom, da ne bi prihajalo v tovrstnih situacijah do 
odpuščanj predlagamo, da se v tovrstnih primerih drugi strokovni delavec premesti na 
ustrezno delovno mesto v javnem zavodu. V kolikor tudi to ni možno, sredstva za 
financiranje drugega strokovnega delavca zagotovi Mestna občina Nova Gorica. O 
izvajanju nalog se Mestna občina Nova Gorica in javni zavod dogovorita s pogodbo. 
 
Glede na določila predloga tega sklepa bo potrebno v proračunu Mestne občine Nova 
Gorica zagotoviti dodatna sredstva. Za šolsko leto 2021/2022 bo potrebno zagotoviti 
predvidoma okvirno 30.000 EUR. Sistemizacije delovnih mest osnovnih šol za šolsko leto 
2021/2022 s strani pristojnega ministrstva še niso potrjene, zato dokončno oblikovanje 
oddelkov še ni znano, slednje pa vpliva tudi na potrebno število zaposlenih.  
  
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava 
predloženo gradivo ter sprejme predlagani sklep.                                                                        
 
Pripravili: 
 
mag. Marinka Saksida                                                                     dr. Klemen Miklavič  
vodja oddelka za družbene dejavnosti                                              ŽUPAN 
                                                                                                              
Majda Stepančič 
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
PRILOGA:  
- Sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 600-10/2013-20 z dne 12. 3. 

2020 


	S K L E P

