
 

 

Na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 103/07), Zakona o 

evidencah na področju dela in socialne varnosti-ZEPDSV (ur. l. RS, št. 40/06) in določil 

Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 52/94 ter 

spremembe in dopolnitve) ravnateljica Osnovne šole Vransko – Tabor z dne 1. 3. 2012 

sprejemam 

 

PRAVILA 

o razporeditvi delovnega časa 

v Osnovni šoli Vransko – Tabor in vseh pripadajočih lokacijah 

 

TEHNIČNI IN ADMINISTRATIVNI DELAVCI 

Upošteva se gibljiv oz. neenakomerno razporejen delovni čas v okviru 

osemurnega delovnika. 

 

6.00 - 16.00 - tajništvo, računovodstvo 

7.00 - 20.00 - vodstvo šole 

6.00 - 15.00 – kuharice  

5.00 - 13.00 oz. 14.00 - 22.00 – čistilke (delo v turnusu) 

6.00 - 20.00 - hišnik  

 

Po predhodnem dogovoru z go. ravnateljico se lahko delovni čas za določen čas 

spremeni glede na potrebe in organizacijo dela v okviru osemurnega delavnika. 

 

 

 

 

 

 



STROKOVNI DELAVCI V VRTCA 

 

5.15 - 16.45 – vzgojiteljice, pom. vzgojiteljic  

(gibljiv delovni čas v okviru njihovega delovnika) 

Za vsako leto se glede na potrebe določi mikroorganizacija. 

 

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

Glede na urnik posameznega strokovnega delavca, 40 ur tedensko po naslednjem 

delovnem času: 

 

7.00 – 15.00 - strokovni delavci, ki imajo pouk dopoldan 

8.40 - 16.40 - strokovni delavci v oddelkih podaljšanega bivanja 

7.00 – 15.00 -  svetovalni delavci, knjižničarka (1 ura se šteje za pripravo) 

 

OBVEZNI ČAS DOSEGLJIVOSTI STROKOVNIH DELAVCEV 

za zagotavljanje nemotenega izvajanja pouka in drugih dejavnosti vzgojno 

izobraževalnega  dela. 

 

Obvezno dosegljivost je razumeti kot dosegljivost na telefon, e-pošto. 

 

7.30 – 15.00 strokovni delavci, ki imajo pouk dopoldan, 

7.00 – 15.00 svetovalni delavci, knjižničarka 

10.40 - 16.40 strokovni delavci v oddelkih podaljšanega bivanja 

V primeru izrednih in nepredvidljivih situacij se pričakuje doseglivost zgoraj 
navedenih zaposleni tudi v popoldanskem času. 
 
Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci (v 
nadaljnjem besedilu: učna obveznost), pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje 
izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa. 
Priprava na pouk obsega sprotno vsebinsko in metodično pripravo ter pripravo didaktičnih 
pripomočkov. 
Drugo delo obsega sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, opravljanje 
nalog razrednika, organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, zbiranje in 
obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, 
mentorstvo učencem ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo 
strokovne delavce, mentorstvo pripravnikom, urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, 
telovadnic, igrišč, nasadov ipd., organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno 



koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci, pripravo in vodstvo 
ekskurzij, izletov, nastopov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira 
šola in opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.  
(Vir: OKROŽNICA MŠŠ št. 6034-1/2011/39 z dne 22-11-11) 
  
-Dejanska prisotnost na delovnem mestu vpliva na povračilo stroškov prevoza na delo in 

z dela ter stroškov prehrane med delom. 

 

-V primeru, da delavec v času prisotnosti na delovnem mestu zapusti šolski prostor, šola 

v času njegove odsotnosti ne odgovarja za delavca in delavec za ta čas ne more 

uveljavljati pravic iz delovnega razmerja v smislu poškodb na delu. 

 

-Vsi strokovni delavci oddajo evidenco opravljenega dela do 25. v mesecu oz. do datuma, 

ki se določi.  

 
 
Ta pravila začnejo veljati osmi dan po njihovi objavi na oglasni deski zavoda. 
 
 
Vransko, 22. 2. 2012 
Opr. št.: 85/2012        

 
  Ravnateljica: 

Majda PIKL, univ. dipl. ped. 

 
 
 

Zahtevano mnenje sindikata dne: 14. 02. 2012 
 
Objavljeno na oglasni deski dne: 22. 02. 2012 
 
Pravila so začela veljati dne: 01. 03. 2012 
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- DELOVNA OBVEZA 
 

 
 
 
 
 
 


