
V Murski Soboti, dne 25.08.2017 
 

ZADEVA: Sklep o razporeditev delovne obveznosti strokovnih in drugih delavcev 

 
Na podlagi določbe 147. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR, 2. Odstavek, ki  določa, 
da delodajalec pred začetkom koledarskega leta oziroma poslovnega leta določi razpored 
delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikat pri delodajalcu,  izdajam  
 

SKLEP 
 

V šolskem letu 2017/18 v obdobju od 01.09.2017 do 06.07.2018 in od 16.08. 2018 do 
31.08.2018 se delo strokovnih delavcev izvaja v obsegu nad 40 ur na teden. Presežek delovnih 
ur se izravna s prostimi dnevi strokovnih delavcev, ki v času počitnic presegajo pripadajoče 
dni letnega dopusta posameznega delavca. Strokovni delavci in sindikat SVIZ na SPTŠ so bili 
s vsebino sklepa seznanjeni na otvoritveni konferenci 28.08.2017.  
 
Delovna obveznost učitelja obsega pedagoško delo (organizirano delo z dijaki, pripravo na 
pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov, razredne ure, hospitacije, mentorstva, izleti, 
ekskurzije, predstave, dopolnilni pouk, krožki, roditeljski sestanki, matura izven delovnega 
časa, govorilne ure, ipd. ter drugo delo, kot ga določa 119. člen ZOFVI in je potrebno za 
uresničitev izobraževalnega programa. 
 

Obrazložitev: 
 
Način dela je v SPTŠ, enako kot v drugih vzgojno–izobraževalnih zavodih, organiziran tako, 
da strokovni delavci v času pouka opravijo praviloma večji obseg dela od povprečnega 40-
urnega, v šolskih počitnicah pa imajo poleg pripadajočega dopusta dodatne proste dneve. Zato 
se v obdobju pouka delo lahko izvaja v obsegu do največ 56 ur tedensko. Presežek delovnih 
ur se izravnava s prostimi dnevi, ki v času počitnic presegajo pripadajoče dni letnega dopusta 
posameznega delavca. 
 
Učitelji so dolžni sproti skrbeti za evidenco svojega opravljenega dela in o tem obveščati 
vodstvo šole. Prisotnost delavcev se evidentira z listo prisotnosti. Evidenca prisotnosti pri 
strokovnih delavcih ne pomeni nujno tudi vsebinske evidence opravljenega pedagoškega dela, 
je pa podlaga za izplačilo potnih stroškov in regresa za malico. Evidenca realizacije učne 
obveznosti posameznega učitelja je razvidna iz elektronskega dnevnika za vsako realizirano 
pedagoško uro posebej. 
 
Pedagoški delavci opravljajo svoje delo v skladu z urnikom in razporedom drugih dejavnosti v 
prostorih šole, kot spremljevalci dijakov izven šole in ob pripravi na pouk doma. Za delovni čas 
se praviloma šteje čas od 7. do 15. ure, vendar lahko vzgojno-izobraževalne in pedagoške 
aktivnosti potekajo tudi izven delovnega časa in med dela prostimi dnevi.  
 
Ravnatelj opravlja svoje dolžnosti in aktivnosti tudi izven delovnega časa in izven šole. 
Ravnatelju se ne izplačujejo nadure ali povečani obseg dela, ima pa možnost prerazporeditve 
oz. prilagoditve svojega delovnega časa, če o tem pravočasno obvesti tajništvo. 

Ravnatelj: 
Ludvik Sukič, prof. 


