
Ureditev delovnega časa

učiteljev
mag. Gregor Mohorčič, MIZŠ

Jadranka Zupanc, SVIZ



 Poročilo Računskega sodišča (januar 2017) – zahteva po poenoteni ureditvi 

delovnega časa učiteljev

 Uveljavitev sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe VIZ (KP VIZ) - konec 

avgusta 2017

 Podpis Dogovora med MIZŠ in sindikati

 Spremljanje učinkov nove ureditve delovnega časa učiteljev na izbranih šolah

 Sodeluje 24 OŠ, 1 OŠPP, 7 SŠ

 Rok: do konca maja 2018 pogajanja za spremembo KP VIZ, sicer začenja veljati za 

vse

 Ureditev ostalih VIZ

 Vrtci, zavodi, glasbene šole, dijaški domovi, višje šole



Veljavni predpisi, ki urejajo delovni čas in delovno

obveznost učiteljev v OŠ in SŠ

 ZDR-1: določbe o sprejemanju splošnih aktov (organizacija dela), vse določbe o delovnem 

času, odmoru, počitku, letnem dopustu

 ZOFVI: 

 119. člen o obsegu vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, 

 120.-123. člen in 124. člen o obsegu tedenske učne obveznosti (normativi in standardi) 

 63. člen o nalogah razrednika

 ZOŠ /Zakon gimnazijah/Zakon o poklicnem izobraževanju: LDN, trajanje pouka

 Pravilniki o šolskem koledarju: šolsko leto, trajanje pouka, čas šolskih počitnic, izraba 

letnega dopusta učiteljev, čas organiziranega izobraževanja in usposabljanja, predmetniki

 KP VIZ (+NOVOSTI):

 struktura delovne obveznosti učitelja (3 stebri), pravila razporejanja delovneg časa

učitelja (pravilo neenakomerno razporejenega DČ), 62. člen zmanjšanje učne obveznosti



Ključni poudarki – NOVOSTI v KP VIZ

 Poenotena pravila RAZPOREJANJA delovnega časa učiteljev:

 Neenakomerno razporejen delovni čas na 12 mesecev šolskega leta

 Prizna 33 ur na teden v času 38 tednov pouka (oz. 1254 ur letno) za dela iz Priloge 1 

 10 ur od 33 ur učitelj dela izven zavoda po lastnem časovnem razporedu (priprave, popravljanje, 

ocenjevanje) 

 Prepoved neenakomernega razporejanja tedenske učne obveznosti (izjema v SŠ)

 Max 7 ur pouka dnevno

 STRUKTURA delovne obveznosti in delovnega časa učitelja – 3 STEBRI

 I. steber: delo vezano na poučevanje – obseg 33 ur v času 38 tednov pouka

 II. steber: drugo delo, po vsebini skupno vsem učiteljem - obseg med 150 -180 ur letno

 III. steber: drugo delo, individualno določeno (obseg ur odvisen od števila dni dopusta)

 Ravnatelj letno opredli obseg in razporeditev učiteljevega dela z iLDN



Neenakomerno razporejen delovni čas učiteljev

UČITELJI  (in *drugi strokovni delavci) v OŠ in SŠ: 

referenčno obdobje 12 mesecev šolskega leta od 1.9. do 31.8.  (44.a člen KPVIZ)

Omejitve pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa: 

• najmanj 4 dni in največ 5 zaporednih delovnih dni v tednu (izjeme v 

LDN) 

• učna obveznost ne sme biti neenakomerno razporejena (izjema SŠ)

• učna obveznost največ 7 ur pouka na dan

• omejitve in prepoved neenakomernega razporejanja delovnega časa 

varovanim kategorijam  delavcev  (ZDR-1)

40 ur tedensko je le povprečna delovna obveznost v referenčnem obdobju 

12 mesecev

Konec referenčnega obdobja:

Ravnatelj mora delo učiteljev organizirati in razporejati tako, da je konec 

referenčnega obdobja povprečni delovni čas izravnan. 

NI PRENOSA + ali – ur 

v novo referenčno 

obdobje

Ostali zaposleni 

možnost določitve 

neenakomerno razporejenega 

DČ v skladu z 148. člen ZDR-1

Referenčno obdobje 

največ 6 mesecev



Izjema v SŠ – tedensko učno obveznost določeno z zakonom je 

dopustno neenakomerno razporediti – v programih poklicnega 

izobraževanja

Tedenska učna 

obveznost učitelja 

v SŠ (ZOFVI)

19 ur

20 ur

25 ur

V času 38 

tednov  

pouka

zaradi izvedbe 

praktičnega 

usposabljanja z delom 

pri delodajalcu

+ max 5 ur 
učne 

obveze/tedensko

24 ur

25 ur

30 ur

dopustno določiti ure 

dodatne tedenske učne 

obveznosti (124. člen 

ZOFVI)

V času 

strnjenega 

obdobja 

največ 19 

tednov

+

max 7 ur 

pouka 

dnevno



Izjema v SŠ – tedensko učno obveznost določeno z zakonom je 

dopustno neenakomerno razporediti – v programih srednješolskega 

izobraževanja

Tedenska učna 

obveznost učitelja 

v SŠ (ZOFVI)

19 ur

20 ur

25 ur

V času 38 

tednov  

pouka

+ max 7 ur 
učne 

obveze/tedensko

26 ur

27 ur

32 ur

dopustno določiti ure 

dodatne tedenske učne 

obveznosti (124. člen 

ZOFVI)

V času 

strnjenega 

obdobja 

največ 4 

tednov

+

max 7 ur 

pouka 

dnevno



Struktura delovne obveznosti učitelja (3 stebri)

DRUGO DELO 
– SKUPNO 

vsem 
učiteljem

150 – 180 
ur/letno

DRUGO DELO –
(individualno 
določi z ILDN)

do zapolnitve polne 
delovne obveznosti

- …..

33 UR/ 
tedensko

I. steber

II. steber

III. steber



I. STEBER 

33 UR

tedensko

10 ur dela IZVEN 

ZAVODA po lastnem

časovnem razporedu

(priprave, popravljanje, 

ocenjevanje

ure tedenske 

učne 

obveznosti 

(ZOFVI)

ure dodatne 

tedenske učne 

obveznosti
(124. čl. ZOFVI in 

nadomeščanje kot ure 

pouka)

max 7 

ur 

pouka 

dnevno

zmanjšana 

tedenska učna 

obveznost
(124. čl. ZOFVI, 

62. čl. KPVIZ)

V času 38 

tednov  

pouka

Nabor del in 

nalog v obsegu

33 ur določa

Priloga 1



I. steber - Nabor del in nalog iz Priloge 1 KP VIZ v 

obsegu 33 ur :

 pouk, 

 druge oblike organiziranega dela z učenci, dijaki, vajenci, 

 priprave na pouk: letna priprava, sprotna vsebinska priprava, metodična 

priprava, priprava didaktičnih pripomočkov, 

 priprava na preverjanje in ocenjevanje in izdelava potrebnega gradiva, 

 popravljanje testov in drugih izdelkov učencev, poprava domačih nalog,

 individualizacija in diferenciacija pouka,

 vodenje obvezne dokumentacije, 

 naloge, ki v skladu z normativi pomenijo nižjo učno obveznost učiteljev, 

razen nalog razrednika, 

 ostale aktivnosti za nemoteno izvedbo vzgojno izobraževalnega procesa, 

ki jih opravi v času med posameznimi urami pouka. 



Pojasnila v zvezi z vsebino del in nalog iz Priloge 1 KP VIZ 

(I. steber)

 Struktura 33 ur v tednih trajanja pouka 

 tedni trajanja pouka – obračunsko se upošteva 38 tednov za OŠ in 

SŠ (tretji odstavek 44. b člena KPVIZ)

 sem sodi učna obveznost iz 120. do 122. člena ZOFVI, dodatna ali 

zmanjšana učna obveznost v skladu s 124. členom, zmanjšana učna 

obveznost v skladu z normativi  in 62. členom KPVIZ



Pojasnila v zvezi z vsebino del in nalog iz Priloge 1 KP VIZ 

(I. steber)

 Pouk – ure pouka po predmetniku in ure neobveznih izbirnih predmetov v OŠ

 Druge oblike organiziranega dela - v OŠ tista dela in naloge, ki so 

element za sistemizacijo v skladu z normativi; v SŠ pa tista dela in naloge, ki 

so del programa in niso element za sistemizacijo. Med druge oblike 

organiziranega dela naloge sodijo: 

 v OŠ: razširjen program (razen ure NIP), dnevi dejavnosti, jutranje varstvo 1. 

razreda, izvajanje sistemiziranega DSP, šola v naravi (ure nad 33 se priznajo v III. 

stebru, in sicer do največ polnega obsega delovne obveznosti na teden, torej 

največ do 56 ur)

 v SŠ: obvezne izbirne vsebine ali interesne dejavnosti. Sem sodi strokovna 

ekskurzija, ki je del programa in pomeni izvajanje OIV (ure nad 33 se priznajo v III. 

stebru, in sicer do največ polnega obsega delovne obveznosti na teden, torej 

največ do 56 ur). Strokovna ekskurzija, ki ni del programa, gre v III. steber,

 izmenjave učencev, dijakov v okviru projektov (npr. Erasmus…) - ure nad 33 se 

priznajo v III. stebru

max 7 ur 

pouka 

dnevno



Pojasnila v zvezi z vsebino del in nalog iz Priloge 1 KP VIZ 

(I. steber)

 Priprava na preverjanje in ocenjevanje in izdelava potrebnega gradiva

 Popravljanje testov in drugih izdelkov učencev, poprava domačih nalog - kar je 

vezano  na izvajanje pouka

 Naloge, ki v skladu z normativi pomenijo nižjo obveznost učiteljev, razen nalog 

razrednika: 

 OŠ: 3. člen Pravilnika o normativih OŠ

 SŠ: 7. člen Pravilnika o normativih na področju srednjega šolstva 

 Ostale aktivnosti za nemoteno izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jih 

opravi med posameznimi urami pouka: 

 čas krajših in daljših odmorov za učence, ko učitelju ni določeno drugo delo iz 

stebra II ali III 



Pojasnila v zvezi z vsebino del in nalog iz Priloge 1 KP VIZ 

(I. steber): 

 Opravljanje dela izven zavoda v skladu s 44. d členom KP VIZ:

 Od 33 ur lahko učitelj 10 ur opravlja izven zavoda na podlagi pisnega obvestila 

 prehodne določbe KP VIZ – že zaposlenim ni potrebno podati pisnega obvestila za opravljanje 

dela izven zavoda

 Učitelji, ki želijo opravljati delo izven zavoda v skladu z 44. d členom v KP VIZ v 

manjšem obsegu ali v celoti v zavodu, ter učitelji, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi po 

uveljavitvi Aneksa h KP VIZ (26. 8. 2017), morajo o tem pisno obvestiti ravnatelja 

(delodajalca).

 Opravlja pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov, le izjemoma tudi druge 

naloge.

 Dela po lastnem časovnem razporedu, vendar ob upoštevanju organizacije dela v zavodu. 

 Če ravnatelj odredi učitelju delo izven zavoda, ne gre za delo po lastnem časovnem 

razporedu v skladu s 44. d členom in ne sodi v kvoto 10 ur/teden (npr. službena pot, 

koncert glasbene šole, itd.).



II. STEBER 

DRUGO DELO –
skupno VSEM 

učiteljem

150 – 180 ur/letno

(določi ravnatelj z 
LDN)

V času 38 

tednih pouka in 

v času šolskih 

počitnic 
(razpored z LDN)

Priloga 2: Primeroma naveden nabor del in 

nalog:

• sodelovanje s starši (govorilne ure, roditeljski 

sestanki, druge oblike sodelovanja s starši),

• sodelovanje v strokovnih organih šole 

(pedagoške in ocenjevalne konference, 

strokovni aktivi),

• sodelovanje z zunanjimi institucijami (na primer 

centri za socialno delo, delodajalci),

• organizirano strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje,

• zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z 

opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in 

drugega dela,

• urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, 

telovadnic, igrišč, nasadov in podobno,

• opravljanje drugih nalog, določenih z letnim 

delovnim načrtom zavoda.

DRUGO DELO po

119. člen ZOFVI 

in LDN 

(Priloga 2)



Pojasnila v zvezi z vsebino del in nalog iz Priloge 2 KP VIZ 

(II. steber)

 Razpon ur (150-180) iz II. stebra je individualen glede na 

posameznega učitelja.  

 Vsa organizirana strokovna izobraževanje in izpopolnjevanja sodijo 

v II. steber (letno najmanj 5 dni). 

Opomba: na osnovi poročil šol v spremljavi smo ugotovili, da bo potrebno nekaj primerov nalog iz

Priloge 2 izvzeti iz II. stebra (npr. „sodelovanje z zunanjimi institucijami – npr. s CSD, delodajalci,..“

ter „opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom zavoda“) – predmet pogajanj in

nadaljnjih sprememb KP VIZ.



Izsledki iz POROČIL šol v spremljanju – načrtovane ure in dela iz II. 

stebra/letno

(podatki za 142 učiteljev v OŠ in SŠ) OŠ SŠ

Sodelovanje s starši (vsi) 37 ur 37 ur

Sodelovanje v strokovnih organih šole (vsi) 39 ur 27 ur

Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (le 

polovica učiteljev)
10 ur 6 ur

Strokovno izobraževanje (vsi) 28 ur 28 ur

Zbiranje in obdelava podatkov (ne izvajajo vsi, 

75%)
14 ur 19 ur

Urejanje kabinetov, zbirk, šol. delavnic, …(vsi) 17 ur 10 ur

Druge naloge po LDN 16 ur 38 ur

Skupaj letni obseg v II. stebru 161 ur 165 ur



Izsledki iz POROČIL šol v spremljanju – napačno upoštevana dela v 

II. stebru pod kategorijo „Druge naloge po LDN“ skupne vsem

 Razredništvo

 Član sveta zavoda

 Nadomešča ravnatelja

 Priprava prireditev v šoli (različne priložnosti tekom šol. leta)

 Tekmovanja

 Zadolžitve pri maturi, popravni izpiti,….



III. STEBER 

DRUGO DELO –
(individualno 
določi z iLDN)

do zapolnitve polne 
delovne obveznosti

V času 38 tednih 

pouka in v času 

šolskih počitnic 
(razpored z LDN)

DRUGO DELO za uresničitev 

izobraževalnega programa 

v skladu s 119. členom

ZOFVI, LDN 

in ILDN

KP VIZ med naloge v III. stebru določa:

➢ sodelovanje v svetu zavoda (44./2 člen KP VIZ),

➢ naloge razrednika (44.b/4 člen KP VIZ)

Opomba: usklajen predlog – potrebna dopolnitev 

KP VIZ (na podlagi ZDR-1), da sodi v III. steber 

tudi „čas prevoza med lokacijami, kjer učitelj 

opravlja delo “ 

Opomba: na osnovi poročil šol v spremljavi smo 

ugotovili, da so v večini primerov naloge v III. 

stebru določali ravnatelji skupaj z učitelji.



Pojasnila v zvezi z vsebino del in nalog iz III. stebra

 Dela in naloge do zapolnitve polne delovne obveznosti so tista dela in naloge učitelja, ki ne 
sodijo v I. ali II. steber in so potrebne za uresničitev izobraževalnega programa.

 Nabor nekaterih del in nalog do zapolnitve polne delovne obveznosti v III. stebru :

 naloge razrednika (ure oddelčne skupnosti oziroma razredne ure v SŠ, …)  

 priprava na tekmovanja in tekmovanja 

 sodelovanje učiteljev pri organizaciji oziroma izvedbi tekmovanj

 krožki v SŠ

 nesistemizirane interesne dejavnosti v OŠ 

 nadomeščanje, ki se ne izvaja kot pouk 

 načrtovane oblike dežurstva 

 …

 Drugo delo po navodilu delodajalca – v poročilu smo šole spraševali za ure, ki v iLDN še 
niso razporejene ob začetku šolskega leta - gre za ure, ki se jih v iLDN ne razporedi na 
posamezne naloge ob začetku šol.l., ampak se jih razporeja tekom šol.l. (od tu se črpa 
npr. ure za nove naloge, povečanje obstoječih, nadomeščanja, ki sodijo v III. steber, …)



Izsledki iz POROČIL šol v spremljanju – najpogostejše naloge 

navedene v III. stebru

 razredništvo

 organizacija različnih proslav, prireditev, razstav,

 dežurstva na šoli

 delo na projektih,

 mentorstvo učencem/dijakom na tekmovanjih, projektih, raziskovalne naloge, vodenje pevskih 
zborov

 tekmovanja - priprave, spremstvo, organizacija, popravljanje nalog,

 vodenje interesnih dejavnosti, krožkov

 promocija šole (informativni dnevi, predstavitve po šolah, priprava promocijskega gradiva), 
sodelovanje z gospodarstvom oz. delodajalci

 šolski časopis, spletna stran šole, druge šolske publikacije, šolska kronika

 nadzor pri NPZ, nadzor pri maturi (splošna, poklicna), zaključni izpiti, popravni izpiti

 individualno delo z učenci (dodatne razlage, izdelava individualiziranih programov),

 varstvo vozačev

 Opomba: nadomeščanja – napačno uvrščanje med I. in III. stebrom



Pojasnila v povezavi z nekaterimi posebnostmi 

ureditve delovnega časa učitelja

 NADOMEŠČANJE – ureditve v KP VIZ, pojasnilo pojma „krajše začasne 

odsotnosti“; izsledki iz poročil šol - oblike nadomeščanj

 ŠOLA V NARAVI, STROKOVNE EKSKURZIJE – pojasnila glede 

razporejanja in upoštevanja delovnega časa učitelja v ŠVN,.. (praktični 

prikaz)

 ZAPOSLITEV ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS OD POLNEGA – pojasnila

 Upoštevanje ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA UČITELJA – izdelava 

iLDN



Nadomeščanja – pojasnila ureditve v 44.c/2 člen KP VIZ 

 če se izvaja nadomeščanje kot pouk, se plača kot ura dodatne učne 

obveznosti (ZSPJS) in šteje v kvoto dodatne učne obveznosti iz 124. člena 

ZOFVI. Kot pouk se nadomeščanje izvaja, ko učitelj  izvaja uro predmeta, za 

katerega je usposobljen, v kateremkoli oddelku. Plača se torej 

nadomeščanje, ko strokovno usposobljen učitelj izvaja predmet v skladu z 

učnim načrtom. 

 nadomeščanje, ki se izvaja kot pouk, sodi v kvoto ur 124. člena ZOFVI, kar 

pomeni, da učitelj, ki ima 5 ur dodatne učne obveznosti, ne more 

nadomeščati z izvajanjem ure pouka; 

 če se nadomeščanje ne izvaja kot pouk sodi to delo v III. steber in se ne plača 

dodatno,

 pri pripravi iLDN se v III. stebru ne načrtuje nadomeščanja kot posebno 

nalogo. Ure nadomeščanja, ki sodijo v III. steber se vodijo pod zapisom 

»drugo delo po navodilu delodajalca«



Nadomeščanja – pojasnila ureditve v 44.c/2. člen KP VIZ 

 Pojasnilo pojma »krajša začasna odsotnost« iz 44. c/2. člena KPVIZ:

 izraba dveh dni letnega dopusta v času pouka (48/2. člen KPVIZ),

 primeri določeni v členih od 50. do 53. KPVIZ,

 izraba očetovskega dopusta v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in 

družinskih prejemkih,

 odsotnost z dela zaradi bolezni do 30 dni oz. do nadomestne začasne 

zaposlitve



Izsledki iz POROČILA šol v spremljanju – oblike IZVEDENIH 

nadomeščanj

 RAZREDNA STOPNJA: Učitelj PB nadomešča učitelja razrednega pouka (in obratno)
izvaja pouk po urniku. 

 PREDMETNA STOPNJA: Predmetni pouk nadomeščajo predmetni učitelji:

 izvajajo uro pouka svojega predmeta (učitelj v oddelku poučuje drug predmet) – I.

 pouk po navodilih odsotnega učitelja, pouk po pripravah odsotnega učitelja – III.

 utrjevanje že predelane snovi (pouk predmeta po urniku) – I.

 pisali test - pripravil odsotni učitelj (nadzor učencev) – III.

 različne zaposlitve učencev/dijakov – III.

 Iz poročila izhaja, da so šole dodajale vse oblike nadomeščanj v III. steber (kot pojasnilo so 
navedle, da zadnja leta za plačilo nadomeščanj ni bilo namenskih sredstev) in niso 
diferencirale med I. in III. stebrom, kot je bilo v pojasnitvi KP VIZ

Ne krši max

7 ur pouka 

dnevno



Šola v naravi, strokovne ekskurzije

 Upoštevanje ur dela učitelja v šoli v naravi, na strokovnih ekskurzijah, 

izmenjavah v okviru projektov (v III. stebru):

 šola v naravi: ure nad 33 ur pri izvedbi šole v naravi, in sicer do največ polnega 

obsega delovne obveznosti na teden, torej največ 56 ur

 strokovne ekskurzije, ki so del programa in pomeni izvajanje OIV: ure nad 33, in 

sicer do največ polnega obsega delovne obveznosti na teden, torej največ 56 ur

 izmenjava v okviru projektov (npr. Erasmus…): ure nad 33 ur

 strokovna ekskurzija, ki ni del programa, je pa določena z LDN



Praktični prikaz upoštevanja ur dela učitelja v šoli v naravi 
(v I. in III. stebru)

Za celoten teden v šoli naravi se učitelju prizna 33 ur v I. steber in razlika ur do največ 56 delovnih ur na
teden v III. steber.

 S pravilom neenakomernega razporejanja delovnega časa je možno povprečni tedenski delovni čas 40 ur
povečati na največ 56 ur (določa ZDR-1) v 5 delovnih dneh, upoštevaje pravico do dnevnega odmora in
pravico do najmanj 11 ur nočnega počitka med dvema delovnima dnevoma. V skladu s pravilnikom je možno
za vsak dan določiti pripravljenost na delo na določenem kraju (največ 6 ur dnevno).

 Pripravljenosti na določenem kraju: čas pripravljenosti ne šteje v efektivni delovni čas delavca, zato se ga
lahko odredi le v okviru 11 ur nočnega počitka delavca.

Primer razporeditve dela in delovnega časa po dnevih ŠN (ponedeljek od 8.00 do petka do 16.00):

 ponedeljek 8.00 – 20.00  je 12 ur dela; od 20.00 do 8.00 (ponedeljek/torek) je 12 ur počitka, od tega lahko 6 ur 
pripravljenosti: 

 torek 8.00 – 20.00  je 12 ur dela; od 20.00 do 8.00 (torek/sreda) je 12 ur počitka, od tega lahko 6 ur 
pripravljenosti

 sreda 8.00 – 20.00  je 12 ur dela; od 20.00 do 8.00 (sreda/četrtek) je 12 ur počitka, od tega lahko 6 ur 
pripravljenosti

 četrtek 8.00 – 20.00  je 12 ur dela; od 20.00 do 8.00 (četrtek/petek) je 12 ur počitka, od tega lahko 6 ur 
pripravljenosti

 petek 8.00 - 16.00 je 8 ur dela

Skupaj 56 delovnih ur in 24 ur pripravljenosti (plačljiv dodatek 50% - 46. člen KPJS)

V skladu z novo ureditvijo delovnega časa, se od 56 delovnih ur 33 ur prizna v I. steber, 
razlika do 56 ur (tj. 23 ur) pa v III. steber.



Zaposlitev za krajši delovni čas od polne
(pojasnila)

 krajši delovni čas od polnega – obseg ur iz I. stebra (33 ur) se določi 
sorazmerno obsegu delovnega časa (npr. učitelj, ki ima 50% zaposlitev, 
ima v I. stebru obseg 16,5 ure) 

 učitelj, ki dopolnjuje na več šolah – obseg I. stebra se upošteva v skladu z 
obsegom dela na posamezni šoli, kar pomeni, da skupaj ne sme presegati 
33 ur (glede organizacije upoštevati določbo 109. člena ZOFVI - obvezen 
dogovor med šolami glede obsega in vsebine dela), 

 če ima učitelj sklenjenih več pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas od 
polnega na več različnih šolah se šole in učitelj dogovorijo glede 
organizacije dela 

 razpon ur (150-180) iz II. stebra je individualen glede na posameznega 
učitelja, in sicer sorazmerno glede na obseg zaposlitve učitelja (v okviru 
neenakomernega razporejanja delovnega časa ravnatelj odloči, katere 
naloge izpolni v enakem obsegu kot učitelji zaposleni za polni delovni čas, 
katere ne opravi in katere opravi v delnem obsegu)



UPOŠTEVANJE ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA

učitelja – izdelava iLDN

V iLDN (za šol.l. 2017/18) se vpisuje dopust iz referenčnega obdobja (torej za dve

koledarski leti - 2017 in 2018), to pomeni:

 ostanek letnega dopusta iz tekočega koledarskega leta (iz 2017) in

 morebitni preostanek letnega dopusta iz preteklega koledarskega leta (tisti del, ki

se v skladu z ZDR-1 lahko izrablja do 31. 12. v naslednjem koledarskem letu – iz

2016) in

 okvirno število dni letnega dopusta za naslednje koledarsko leto (v marcu odločba za

2018).



Upoštevanje števila dni letnega dopusta učitelja – PRIMERI

 Npr.: Izdelava iLDN za šol.l. 2017/18 upošteva (učitelj brez daljših odsotnosti):

 Iz tekočega leta 2017 - 30 dni, 25 dni porabil do 31.8.2017; ostane 5 dni za 2017

 Okvirno število za naslednje leto 2018 - 30 dni

 V iLDN na dan 1.9.2017 se vpiše 35 dni letnega dopusta

 Npr.: Izdelava iLDN za šol.l. 2017/18 upošteva (primer daljše bolniške odsotnosti v 2016 in

2017, vrnitev v avgustu 2017):

 Preostanek iz preteklega leta 2016: 10 dni – od tega 7 dni porabil do 31.8.2017, ostane 3

dni s pravico izrabe do 31.12.2017

 Iz tekočega leta 2017 - 30 dni

 Okvirno število za naslednje leto 2018 - 30 dni

 V iLDN na dan 1.9.2017 se vpiše 63 dni letnega dopusta


