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Zapis št. 1062/2017-C2       Trst, 6. septembra 2017 
 

ZADEVA: skrčenje šolskega urnika in nadoknadenje 
 

Ravnateljica 
 

na osnovi lastne odredbe zapis št. 1930/2011-C2 z dne 28.10.2011, dodatka k omenjeni odredbi zapis 
št. 2155/2011-C2 z dne 1.12.2011 in lastnih odredb zapis št. 1509-C2 z dne 6.9.2012, zapis št. 
1408/2013-C2 z dne 9.9.2013, zapis št. 1325/14-C2 z dne 11.9.2014; zapis št. 1085/2015-C2 z dne 
9.9.2015; zapis št. 1077/2016-C2 z dne 12.9.2016 
; 

 upoštevajoč vse predpostavke lastne odredbe, zapis št. 1930/2011-C2 z dne 28.10.2011 in 
dodatka k omenjeni odredbi, zapis št. 2155/2011-C2 z dne 1.12.2011; 

 z ozirom na sklep zavodskega sveta z dne 23.6.2017 v zvezi s šolskim urnikom in koledarjem v 
šolskem letu 2017/18;  

 z ozirom na dejstvo, da je bil profesorski zbor na seji dne 1.9.2017 obveščen o potrditvi 
omenjene lanske odredbe o nadoknadenju in o sklepu zavodskega sveta z dne 23.6.2017; 

 upoštevajoč dopis deželne ravnateljice z Deželnega šolskega urada za FJK, zapis št. 
AOODRFR-3702 z dne 11.4.2012; 

 
ODREJAM 

 
skrajšanje učne ure od 60 na povprečno 52,5 minut, tudi v šolskem letu 2017/18, za vse razrede.  
 
Pouk torej poteka po sledečem urniku: 
 

1. učna ura     8.00 -   8.52 
2. učna ura     8.52 -   9.45 
glavni odmor     9.45 - 10.00 
3. učna ura   10.00 - 10.50 
4. učna ura   10.50 - 11.40 
odmor    11.40 - 11.55 
5. učna ura   11.55 - 12.45 
6. učna ura   12.45 - 13.35 
odmor    13.35 – 13.45 
7. ura    13.45 – 14.35 

 
Profesorji bodo dopolnjevali svoj delovni urnik na sledeče dokumentirane načine, ki so bili v veljavi že 
od šolskega leta 2011/12: 
 

 Nadzorstva med odmori v vseh štirih nadstropjih in pritličju (125 minut tedensko po določenem 
urniku) 

 Suplence v rednem delovnem urniku (*); 

 Podporne dejavnosti (tudi občasne lekcije poedinim dijakom); 

 Pomoč pri sprejemanju tujih oziroma ne-Slovensko govorečih dijakov in podporne dejavnosti za 
ne-Slovensko (in ne-Italijansko) govoreče dijake; 

 Spremljanje dijakov na enodnevne in večdnevne ekskurzije in izlete (1 dan spremstva na poučni 
ekskurziji na t.i. »prosti dan« šteje 12 ur nadoknadenja; na delovni dan odštejemo količino učnih 
ur po rednem delovnem urniku); 

 Spremljanje dijakov pri vseh ostalih dejavnostih, ki so predvidena v VIN-u za šolsko leto 2011/12 
oziroma predavanja, gledališke predstave, športne dejavnosti izven rednega delovnega urnika 
posameznega profesorja v popoldanskih in večernih urah; 
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 Spremljanje dijakov na ogled drugih šol, razstav oziroma ustanov izven rednega delovnega 
urnika posameznega profesorja v popoldanskih in večernih urah. 

 soprisotnost profesorjev pri dejavnostih in projektih v okviru VIN-a za tekoče šolsko leto; 

 skupna udeležba dijakov in profesorjev na kulturnih in športnih prireditvah v okviru VIN-a za 
tekoče šolsko leto. 

 

(*) Priporočamo, da profesorji dajo na razpolago čim več ur za suplence v razredih, v katerih 
poučujejo. Razpoložljivost, tudi glede na lastni urnik, naj javijo profesorici, ki prireja začasni urnik (t.i. 
»sklad za suplence«). Ne pridejo v poštev razpolage za suplence, ki jih profesor dejansko ne opravi. 
 

Vsak profesor bo prejel dopis z navedbo skupnega števila ur, ki jih mora glede na število učnih ur 
nadoknaditi v tekočem šolskem letu. Profesor s polnim delovnim urnikom (18 učnih ur) in že 
navedenim rednim dežurstvom med odmori (125 minut tedensko) bo moral, na primer, nadoknaditi 
22 ur letno. 
 
Dijaki bodo nadoknadili z udeležbo na vseh dejavnostih, ki jih šola v okviru VIN-a prireja izven 
rednega urnika oziroma v popoldanskem in večernem času ter presegajo redni šolski urnik in so 
namenjene poglabljanju, utrjevanju in širjenju učnih vsebin. Vsak razred bo prejel obvestilo o številu 
dodatnih ur, do katerih ima pravico. Razredi v bieniju (31 ur tedensko) bodo, na primer, imeli pravico 
nadoknaditi 57 ur letno. 
 
Vse oblike nadoknadenja bodo profesorji vpisovali v posebne shede. Vsak razred bo tudi razpolagal 
s shedo, v katero bodo predmetni profesorji vpisovali dejavnosti, ki pridejo v poštev za 
nadoknadenje. 

 
Sledi tabela z izračunom za profesorje: 
 

učne ure 
tedensko 

ure po 50,83 
minut 

ure po 60 
minut 

odmori 
tedensko (*) 

manjka 
(minut 

tedensko) 

letno (200 dni 
pouka - 33,33 

tednov) v 
minutah 

letno (200 dni 
pouka - 33,33 

tednov) v 
urah 

zaokroženo 

24 1219,92 1440 166,67 53,41 1.780,27 29,67 30 

23 1169,09 1380 159,72 51,19 1.706,09 28,43 28 

22 1118,26 1320 152,78 48,96 1.631,91 27,20 27 

21 1067,43 1260 145,83 46,74 1.557,73 25,96 26 

20 1016,6 1200 138,89 44,51 1.483,56 24,73 25 

19 965,77 1140 131,94 42,29 1.409,38 23,49 23 

18 914,94 1080 125,00 40,06 1.335,20 22,25 22 

17 864,11 1020 118,06 37,83 1.261,02 21,02 21 

16 813,28 960 111,11 35,61 1.186,84 19,78 20 

15 762,45 900 104,17 33,38 1.112,67 18,54 18 

14 711,62 840 97,22 31,16 1.038,49 17,31 17 

13 660,79 780 90,28 28,93 964,31 16,07 16 

12 609,96 720 83,33 26,71 890,13 14,84 15 

11 559,13 660 76,39 24,48 815,96 13,60 14 

10 508,3 600 69,44 22,26 741,78 12,36 12 

9 457,47 540 62,50 20,03 667,60 11,13 11 

8 406,64 480 55,56 17,80 593,42 9,89 10 

7 355,81 420 48,61 15,58 519,24 8,65 9 

6 304,98 360 41,67 13,35 445,07 7,42 7 

5 254,15 300 34,72 11,13 370,89 6,18 6 

4 203,32 240 27,78 8,90 296,71 4,95 5 

3 152,49 180 20,83 6,68 222,53 3,71 4 

2 101,66 120 13,89 4,45 148,36 2,47 2 

1 50,83 60 6,94 2,23 74,18 1,24 1 

 

(*) osnova za skupni seštevek minut odmora je stolica s polnim delovnim urnikom (18 učnih ur in 125 
minut odmora) in je sorazmerno porazdeljena glede na število učnih ur.  
 
         ravnateljica  
         (prof. Loredana Guštin)  

Digitalno podpisano, v skladu z Z.O. 7/3//2005, št. 82 


