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Škofije, 1. 9. 2021 

 
Na osnovi 49. člena ZOFVI-ja, 21. člena ZVrt, 31. člena Uredbe o upravnem poslovanju je ravnateljica Osnovne šole 

Oskarja Kovačiča Škofije, Vlasta Urška Baraga, sprejela naslednji  

 

 

PRAVILNIK O POSLOVNEM ČASU 

OSNOVNE ŠOLE Oskarja Kovačiča Škofije 

za obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 

 

Poslovni čas in uradne ure 

1. člen 

S tem pravilnikom Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije opredeljuje delovni čas zaposlenih v 

zavodu in poslovni čas tajništva, knjižnice in svetovalne službe. 

 

2. člen 

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije  posluje pet dni v tednu, in sicer od ponedeljka do petka.  

V skladu s šolskim koledarjem in v izjemnih okoliščinah (višja sila, ki je že nastopila ali se 

neposredno pričakuje, in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi, če je 

potrebno preprečiti grozečo materialno škodo), v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje dela, 

ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku, lahko 

ravnateljica izjemoma odredi poslovanje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug, z zakonom 

dela prost dan. 

Glede na letni delovni načrt v šolskem letu 2021/2022 ni delovnih sobot.  

 

Vrtec Škofije posluje pet dni v tednu in sicer od ponedeljka do petka. Poslovalni čas je od 6.30 do 

16.30. Urnik strokovnih delavk je spremenljiv. Vzgojiteljice imajo dnevno 6 ur neposrednega dela v 

skupini, pomočnice vzgojiteljic pa 7 ur. 

 

Poslovni čas ravnateljice in pomočnice ravnateljice 

 

Od ponedeljka do petka predvidoma od 7.30 do 14.30 

Po potrebi sta dosegljivi tudi izven navedenega časa. 

 

Poslovni čas in uradne ure tajništva šole  

3. člen 

 

Poslovni čas tajništva je od ponedeljka do petka  od 7.00 do 15.00.  

Uradne ure za stranke so: 
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vsak dan od 7.00 do 8.30 in od 13.00 do 14.30  

 

V času počitnic: po dogovoru. 

 

 

Vsa obvestila, prijave in odjave od šolske prehrane ter urejanje finančnih zadev je praviloma možno 

tudi izven uradnih ur. 

 

 

 

 

Poslovni čas in uradne ure šolske knjižnice  

 

4. člen 

 

Ponedeljek: 7.15 do 8.15; od 11.50 do 13.50 

Torek: 7.00 do 11.30; 11.50 do 13.50 

Sreda: 7.15 do 8.15; od 11.50 do 13.50 

Četrtek: 7.00 do 11.30; 11.50 do 13.50 

Petek: 7.15 do 8.15; od 11.50 do 13.50 

V času šolskih počitnic: po dogovoru. 

 

Poslovni čas in uradne ure šolske svetovalne službe – v zadružnem domu 

 

5. člen 

Ponedeljek: 8.30 – 13.30 

Torek: 7.30 – 13.30 

Sreda: 7.30 – 13.30 

Četrtek: 7.30 – 13.30 

Petek: 7.30 – 14.30 

 

Šolska svetovalna služba je v izjemnih razmerah dosegljiva tudi izven uradnih ur svetovalne delavke, 

ko ima sicer druge delovne obveznosti na šoli.  

 

V času šolskih počitnic: od 8.00 do 12.00 oz. po dogovoru. 

 

6. člen 

Poslovni čas in uradne ure šolske računalničarke 

 

V času dopoldanskih govorilnih ur. 

 

V nujnih primerih oziroma v primerih, ko to zahteva pedagoški ali poslovodni proces šole pa tudi 

izven teh uradnih ur. 

 

Delovni čas pedagoških delavcev šole 

7. člen 
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V Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije  je določen premakljiv začetek in konec delovnega časa 

pedagoških delavcev. Delavci so na delovnem mestu v skladu s svojim urnikom pouka in drugih 

zadolžitev. Na šoli so praviloma 30 minut pred pričetkom pouka. V dopoldanskem času se izvaja 

pouk po urniku (obvezni predmeti ter obvezni  in neobvezni izbirni predmeti, interesne dejavnosti  

 

 

jutranje varstvo in podaljšano bivanje. V vrtcu potekajo dejavnosti in rutina v skladu s kurikulumom 

za vrtce. 

V šolskem letu 2021/22 poteka pouk na nadomestnih lokacijah. 

V popoldanskem času ter med počitnicami se delo izvaja v skladu z letnim delovnim načrtom šole in 

v skladu z obveznostmi, ki jih opredeli ravnateljica.  

 

Delovni čas tehničnega osebja (čistilke, hišnik, kuharsko osebje) 

 

8. člen 

Dopoldansko delo za polni delovni čas poteka od 6.00 do 14.00, od 6.30 do 14.30, od 7.00 do 15.00, 

popoldansko od 12.30 do 20.30. Delavcem zaposlenim za krajši delovni čas se urnik ustrezno 

prilagodi. 

 

Končne določbe 

9. člen 

Vse stranke opravljajo svoje poslovanje s šolo praviloma v času poslovnega časa. 

 

10. člen 

Ta pravilnik velja za šolsko leto 2021/2022 in se uporablja od 1. 9. 2021 dalje. 

 

 

       Ravnateljica 

 

       Vlasta Urška Baraga 
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