
DELOVNI ČAS UČITELJEV 
Seminar za SKOŠGŠ 

14. in 18. april 2016 



Delovni čas učiteljev je 
neenakomerno razporejen 



ZDR-1 
• 148. člen 

• (razporejanje delovnega časa) 

• (6) Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov je delovni čas lahko 
neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni 
prerazporeditvi polnega delovnega časa delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur 
na teden.  

• (7) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se 
upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme 
biti daljše od šest mesecev.  

 

 
Delovni čas učiteljev je neenakomerno razporejen. Obdobje, v katerem se polni delovni čas upošteva kot 

povprečna delovna obveznost, znaša 12 mesecev in traja od  1.9. do 31.8. Delovni čas, ki presega letni 
fond delovnih ur  se obravnava kot nadurno delo. 



ZDR-1 

• (1) Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se 
določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.  

• (2) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi 
letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvesti delavce na pri 
delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih 
prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) in sindikate 
pri delodajalcu.  

 

Pred začetkom šolskega leta delodajalec za vsakega učitelja sprejme individualni letni delovni 
načrt (vsebuje razporeditev delovne obveznosti in delovnega časa). 



 

Delo na domu 

 
• 157. člen 

• (posebnosti za nekatere kategorije delavcev) 

• Delavec in delodajalec lahko v pogodbi o zaposlitvi drugače, ne glede na 
določbe tega zakona, uredita delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in 
tedenski počitek, če gre za pogodbo o zaposlitvi  

– z delavcem, ki opravlja delo na domu,  

• če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oziroma če si delavec lahko 
razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje 
pri delu. 

 
Del delovne obveznosti, ki se nanaša na priprave na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov , 

lahko delavec opravi na domu (do 20% povprečnega tedenskega delovnega časa). 



Delovni čas 

• Del delovne obveznosti, ki obsega učno obveznost, ki se izvaja kot 
pouk (glej določbe od 120. do 123. člena ZOFVI), skupaj s pripravo na 
pouk, popravljanjem in ocenjevanjem izdelkov, ……., znaša 33 
delovnih ur na teden (opomba: v času trajanja pouka).  

NOVO 



Delovni čas – 33 ur 

• Pouk 

• Priprave na pouk, dnevne, letne 

• izdelava testov znanja 

• priprava in poprava testov, izdelkov učencev 

• poprava domačih nalog, 

• nadzor med odmori 

• individualizacija in diferenciacija pouka 

• vodenje obvezne dokumentacije 

• ostale aktivnosti, ki izhajajo iz zahtev vzgojno izobraževalnega procesa 

 



33 UR   = 21 PU 
(po 45 min) 
 

17,25 ur 
 

+ 

+ 

+ 
22 PU 

(po 45 min) 
 

16,5 ur 
  

25 PU 
(po 50 min) 
 

12,17 ur 
  

+ 

= 15,75 

= 16,5 

= 20,83 

POUK 

PRIPRAVE 
POPRAVE 

OCENJEVANJE 
…. 

DO 8 UR 
PRIZNA 

DELO NA 
DOMU 



Delovni čas 

•Drugo delo, potrebno za uresničitev 
izobraževalnega programa (glej 119. člen 
ZOFVI), upoštevaje odmor med dnevnim 
delovnim časom v trajanju 30 min, 
predstavlja razliko do 40 delovnih ur v 
okviru povprečne tedenske delovne 
obveznosti.  

 



Individualni LDN 

• Na leto je 2088 ur dela (174 ur v povprečju na mesec x 12 mesecev) 

• Prazniki (letos 7 krat 8 ur je 56 ur) 

• Odmor med delom 96 ur (192 delovnih dni v šoli/2) 

• Pouk (vse kar je v tem sklopu) 33 ur x 38 tednov + 2 dni je 1270 ur 

• Drugo skupno delo je 4,5 ur x 38 tednov + 2 dni je 173 ur 

• 10 delovnih dni v počitnicah je 80 ur 

• Dopust 

 

• Razlika med 2088 in vsem ostalim je DOPRINOS 

NOVO 



Drugo delo – skupno vsem  

• Govorilne ure       38 

• Roditeljski sestanki, srečanja  starši     19 

• Razgovori s starši (izven govorilnih ur, posebne potrebe,   19 

 učne težave,..) 

• Pedagoške konference      19 

• Ocenjevalne konference        9 

• Strokovni aktivi, predmetni, razširjeni    13 

• Sodelovanje z vodstvom šole, svetovalno službo, učitelji   19 

• Urejanje šolske dokumentacije, kabinetov, učilnic   19 

• Individualna izobraževanja, organizirano strokovno   19 

• izobraževanje in izpopolnjevanje     19 

• zbiranje in obdelav podatkov v zvezi z opravljanjem    10 

 vzgojno izobraževalnega in drugega dela 

 



 
Drugo delo – individualni LDN (danes upošteva kot dela 

za ure “doprinosa”) 
 

• razredništvo, sorazredništvo, razredništvo učencu z odločbo, razredništvo 
nadarjenemu učencu 

• mentorstvo učencem, študentom, mentorstvo raziskovalnim nalogam (priznanja??) 

• delo ob sobotah (PU ali DU), ali nedeljah 

• dodatne ure za pomoč učencem, ki niso sistemizirane (PU) – z obveznim poročilom in 
vodenjem evidence o prisotnosti učencev, 

• nadzor nad učenci zaradi vzgojnih ukrepov (DU) – z obveznim poročilom in vodenjem 
evidence o prisotnosti učencev (nadzor nad učenci v času, ko so v šoli, a ne pri 
pouku; dodatni spremstvo učencev; nadzor strokovnega delavca nad učencem, 
odstranjenem od pouka)  

• spremstvo vozačev, z obveznim poročilom in vodenjem evidence o prisotnosti 
učencev, 

• spremstvo učencev na organiziranih dnevih, tekmovanjih in srečanjih izven rednega 
delovnega časa (DU) – z obveznim poročilom in vodenjem evidence o prisotnosti 
učencev, 
 



Drugo delo – individualni LDN (danes upošteva kot 

dela za ure “doprinosa”) 

• sodelovanje v projektih, za katere delavec nima pogodbe za plačilo (DU), 

• predavanje oz. izvedba delavnice za učiteljski zbor, starše (PU), 

• seminarji in strokovno izpopolnjevanje izven rednega delovnega časa (DU), 

• vodenje nacionalnega projekta na šoli in članstvo v takem projektu, 

• vodenje dneva dejavnosti, vodenje šolskega tekmovanja, vodenje 
regijskega ali področnega tekmovanja na šoli 

• vodenje prireditve za učence, za širšo javnost 

• bralna značka 

• izdaja glasila, priprava biltena, vodenje šolskega radia, televizije 

 



Drugo delo – individualni LDN (danes upošteva kot 

dela za ure “doprinosa”) 
 

• dežurstvo pred in po pouku, varstvo vozačev, Jutranje dežurstvo pri vhodu, 

• priprava razstav, promocijskega gradiva, urejanje internetne strani (DU po 
predhodnem dogovoru z ravnateljem) – s poročilom, 

• druge naloge po odobritvi ravnatelja (priprava gradiv, lektoriranje, 
oblikovanje gradiv, priprava urnika, LDN…). 

• Izobraževanje, ki je popoldan-po 15.00 uri ali je organizirano v soboto 

• Tekmovanja učencev, ki so po 15.00 uri ali ob sobotah/učitelj spremlja 
učence in popravlja naloge 

• Spremstvo na zdravniški pregled 

• NPZ-nadzor pri pisanju 

 

 

 



 
Drugo delo – individualni LDN (danes upošteva kot 

dela za ure “doprinosa”) 

• Nadzor dodatnih učiteljev pri izvedbi predmetnih tekmovanj 

• Ocenjevanje učencev z IP – podaljšano pisanje testov  

• Razporeditev  učitelja na različna nepredvidena dela 

• Ure interesne dejavnosti  

• Ure DSP po želji 

• Spremstvo na celodnevni ekskurziji, izletu, na delovni ali nedelovni dan 

• Nesistemizirane interesne dejavnosti 

• Plavalni tečaj 

•   

 



Dileme 

• Inventura. Komisije, centralna, predsednica 

• Svet zavoda 

• Nadomeščanje pouka 

• Popravljanje NPZ 

• Šola v naravi 

• Ure DSP, učne pomoči 

• Razredništvo 

 


