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 in 54/19) 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 12. marca 2020 sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestna občina Nova Gorica bo v osnovnih šolah na svojem območju kot nadstandard še
nadalje zagotavljala:
- prisotnost drugega strokovnega delavca v oddelkih 1. razreda v času, ki presega
normativ iz 4. člena Pravilnika o normativih in standardih v osnovnih šolah;
- zaposlitev drugih delavcev, v obsegu, kot so kot nadstandard na dan sprejetja tega
sklepa že zaposleni v osnovnih šolah.
Seznam zaposlitev iz prejšnjega odstavka je naveden v prilogi tega sklepa.
Delež drugega strokovnega delavca v posameznem oddelku 1. razreda se sofinancira v
višini razlike med zneskom, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije ter polno
plačo, zaposlitev za delavce iz druge alineje pa se financira v deležu, ki je naveden v
prilogi tega sklepa.
2.
Delavcev iz 1. točke tega sklepa se v primeru vseh oblik odsotnosti, 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 1. točke tega sklepa,
ki izpolnjuje pogoje za zasedbo, prerazporedi na ta prosta delovna mesta.
Za zaposlitve voznikov, ki izvajajo prevoze učencev na način in v obsegu, kot je določen
v zakonu, ki ureja osnovno šolstvo, se določila prejšnjih dveh odstavkov ne uporabljajo.
3.
V posameznem javnem zavodu, kjer je več oddelkov 1. razreda in je zaposlenih več
drugih strokovnih delavcev, ki so sofinancirani iz proračuna Mestne občine Nova Gorica,
osnovna šola v primerih iz 2. točke tega sklepa s prerazporejanjem dela zagotovi enak
nivo prisotnosti drugega strokovnega delavca v razredu v vseh oddelkih 1. razreda v
javnem zavodu.
4.
Sredstva za jutranje varstvo, ki ga izvajajo delavci OŠ Frana Erjavca Nova Gorica in OŠ
Milojke Štrukelj Nova Gorica, se zagotavljajo do 30. 6. 2020.

5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep Mestnega sveta št. 64-11/2002-6 z
dne 17. 7. 2003, ki pa se še uporablja do 1. 4. 2020.
6.
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 4. 2020. Objavi se na spletni strani Mestne
občine Nova Gorica.
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