
 

 

 
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 29. julija 2021 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: 603-0003/2021-2 
Nova Gorica, 29. julija 2021  
                                                                                                                Simon Rosič  

                   PODŽUPAN  
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