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Ministero dell’lstruzione, deII’Università e della Ricerca 
Liceo Statale - Državni licej 

 “Anton Martin Slomšek” 

con lingua d’insegnamento slovena - s slovenskim učnim jezikom 

34128 Trieste - Trst, Via - Ul. Caravaggio 4  

Tel.: (040) 3798900;   Fax: (040) 3798903;   E-mail: slomsekts@libero.it 

 

ŠOLSKO LETO 2016/17 

Delovni načrt za neučno osebje 

Prot. 1596/16 C2       Trst, 16. novembra 2016 

Upravni vodja 

 

Na osnovi            KDPŠ 2006-09 

Na osnovi             Vsedržavne del. pogodbe z dne 29.11.2007 

                             čl. 21 zak. 59/97 

                             čl. 25 zak. Odl. 275/99                  

Upoštevajoč        Vzgojno izobraževalno ponudbo za šolsko leto 2016/17; 

Po pregledu          organika + finančnega letnega načrta 2016 

Na predlog            ravnateljičinih smernic 

Na podlagi            izkušenj neučnega osebja 

Na podlagi diskusije na seji neučnega osebja z dne 16.11.2016 

Predlaga, 

 

da je v letošnjem šolskem letu v veljavi sledeči Delovni načrt za neučno osebje: 

URNIK  NEUČNEGA OSEBJA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

URNIK NEUČNEGA OSEBJA 2015/16 (do 31.1.2017) 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota št. ur 

Marina Babic 8:00 – 14:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 
8:00 – 
12:00 

36 

Vilijem Ban 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 
8:00 – 
12:30 

36 

        

Marina 
Foschini 

7.30 – 14.10 7.30 – 14.10 7.30 – 14.10 7.30 – 14.10 7.30 – 14.10 
7.30 – 
13.00 

37
h
50'

h
 

Mojca Mljač 7.45 – 14.25 7.45 – 14.25 7.45 – 14.20 7.45 – 14.25 7.45 – 14.20 --- 33
h
10'

h
 

        

Mojca Mljač 7.45 – 14.25 7.45 – 14.25 7.45 – 14.20 7.45 – 14.25 7.45 – 14.20 --- 33
h
10'

h
 

Marina 
Foschini 

7.30 – 14.10 7.30 – 14.10 7.30 – 14.10 7.30 – 14.10 7.30 – 14.10 
7.30 – 
13.00 

37
h
50'

h
 

        

Danila 
Emiliani 

--- 
7.30 – 11.30 
 

--- --- ---  4 

Danila 
Emiliani 

     
7.45 – 
11.45 

 

4 

        

Elisabetta 
Malalan 

7:30 – 13:45 7:30 – 13:45 7:30 – 13:45 7:30 – 13:45 7:30 – 13:45 
7:30 – 
12:00 

35
h
45' 

Tanja 
Bogdanovich 

7:30 – 14:45 7:30 – 14:45 7:30 – 14:45 7:30 – 14:45 7:30 – 14:45 --- 36
h
15' 

        

Tanja 
Bogdanovich 

7:30 – 14:45 7:30 – 14:45 7:30 – 14:45 7:30 – 14:45 7:30 – 14:45 --- 36
h
15' 

Elisabetta 
Malalan 

7:30 – 13:45 7:30 – 13:45 7:30 – 13:45 7:30 – 13:45 7:30 – 13:45 
7:30 – 
12:00 

35
h
45' 

 
 Morebitne opravljene nadure (največ 6 ur mesečno) bo osebje nadoknadilo s prostimi dnevi oz. krajšimi dopusti v 

roku enega meseca. Nadure avtorizira Ravnatelj oz. Upravni vodja  le v slučaju resničnih potreb.  

 Dopuste prejšnjega šolskega leta je treba uporabiti najkasneje do aprila  2016, kot veleva Vsedržavna del. pogodba. 
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 Prošnjo za dopuste mora osebje predstaviti tajništvu vsak mesec sproti. 

 Šolski sodelavec z začasno pogodbo mora dopust koristiti sproti. 

Na podlagi nastalih potreb bomo lahko s predhodnim obvestilom  med letom urnike prilagajali oz. spreminjali. 

 Upravni sodelavec, ki bo za to zadolžen, bo vodil evidenco nad odsotnostmi učnega in neučnega osebja in bo sproti 

vnašal podatke v računalniški program (g. Foschini Marina) 

 

 Vsak uslužbenec bo potrdil svojo prisotnost s podpisom ob prihodu in odhodu. Evidenco bo pregledoval Upravni 
vodja, ki se bo tedensko podpisoval na obrazec .  

.  
URNIK TAJNIŠTVA za stranke od 8.00 do 11.30 

 
PRAVICE IN DOLŽNOSTI NEUČNEGA OSEBJA  

      Pravice in dolžnosti na podlagi KDPŠ z dne 29.11.2009 členi 44-46 ter na podlagi Decreta Predsednika Republike 

št. 62 z dne 16.4.2013 – pravilnik o obnašanju javnih uslužbencev člen 52) 

 

Urniki, odsotnosti, dopusti, obnašanje  

 

 Osebje mora natančno spoštovati delovni urnik. 

 Vsak uslužbenec  potrdi svojo prisotnost s podpisom ob prihodu in odhodu. Evidenco  vodi Upravni vodja , ki se  

tedensko podpisuje na obrazec. 

 Jutranje in popoldanske izmene in šolski koledar se načrtujejo ob začetku šolskega leta na podlagi potreb in urnika 

delovanja vzgojno izobraževalnih dejavnosti. 

 Vsako zamudo nadoknadi posameznik v roku enega meseca. Za neopravičene zamude dobi posameznik opomin ali 

disciplinski ukrep. 

 Prošnjo za katerokoli odsotnost (redni ali izredni dopusti, krajši dopusti ipd.) napiše posameznik prošnjo na posebni 

obrazec in jo odda Upravnemu vodji pet dni pred predvideno odsotnostjo , razen v izrednih primerih. 

 Praviloma izkoristi osebje redni dopust v obdobjih, ko ni didaktičnih dejavnosti. Za izjemne primere se mora 

posameznik pogovoriti z Upravnim vodjo in Ravnateljem. 

 Prošnje za poletni dopust predstavi najkasneje do 30. maja vsakega šolskega leta  

 Vsako naduro predhodno odobri ravnatelj. 

 Uslužbenci z delovno pogodbo za določen čas imajo pravico do 30 dni rednega dopusta, uslužbenci s pogodbo za 

nedoločen čas pa 32 dni. Na račun ukinjenih praznikov ima osebje pravico še 4 dni dopusta. 

 

 

Šolski sodelavci  

 

 

Namestitev šolskih sodelavcev: 

 

a) En šolski sodelavec mora biti  vedno prisoten ob vhodu 

b) Dva šolska sodelavca sta nameščena v prvem nadstropju:  

                                        - Eden je  na razpolago predvsem  tajništvu;  

                                        - Drugi je v glavnem na razpolago učnemu osebju in  

                                           dijakom  

V izjemnih primerih sta lahko tudi dve osebi istočasno za eno zadolžitev. 

 

Nadzorovanje ( ravnateljičina  okr.št. 3 – 11.9.2015) 

 

 Šolski sodelavec, ki  nadzoruje dijake ob vhodu in sicer od 7.30 dalje, spusti dijake k pouku le pet minut pred 8. uro 

( gospa ravnateljica izjavi, da bo prisoten v veži  tudi en profesor in sicer 10 minut pred začetkom pouka).                    

 Šolski sodelavci nadzorujejo dijake , ki prihajajo iz razredov, ali v razredu, če je profesor začasno odsoten. 

 Stalno morajo biti prisotni na mestih, kjer so dodeljeni. Odstranijo se le, če jih službeno potrebujejo drugje. 

 Kdor je nameščen ob vhodu v šolsko poslopje, mora skrbno paziti, da vstopijo samo pooblaščene osebe ali tisti, ki 

imajo sestanek z učnim,  tajniškim oz. vodstvenim osebjem. 

Skrbno preverijo, če so vhodna vrata po pouku zaklenjena. 

 Šolski sodelavec, ki pride v službo ob 7.30 poskrbi po potrebi  za prezračenje vseh šolskih prostorov (učilnic , 

tajništva in ravnateljstva); preveri , da je vse v redu z ogrevanjem, vhod v šolsko stavbo, el. napeljava itd. 

 Šolski sodelavci so na razpolago profesorjem za pomoč, ki je v zvezi z didaktičnim delom ter v izrednih 

okoliščinah (fokopije, pomoč v primeru morebitnih slabosti, izredno varstvo…) 

 Šolski sodelavci so na razpolago profesorjem za pomoč dijakom s posebnimi potrebami. 

 Šolski sodelavci sodelujejo tudi s tajniškim in vodstvenim osebjem – pomagajo pri raznašanju pošte, odgovarjajo 

na telefon, kopirajo dokumente ipd. 
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 Redno se  pozanimajo za koledar obveznosti, za sestanke, ki se odvijajo v popoldanskem in jutranjem času  ter za  

vse šolske in obšolske dejavnosti.  

 Skrbijo za šolsko poslopje, za imovino in vso opremo (stroji, računalniki,didaktični material, pohištvo….) in o 

vsaki morebitni okvari obvestijo tajniško osebje. 

 Šolski sodelavci nadzorujejo dijake med poukom in med odmori, kot je navedeno v okr. št. 3, ki jo je pripravila 

gospa ravnateljica dne 10.9.2015 za učno in neučno osebje. 

 Šolski sodelavec, ki je nameščen ob vhodu zabeleži v dnevnik datum in  osebne podatke tistih, ki so prišli popraviti 

razne okvare ali opraviti razna vzdrževalna dela.   

 Ob zaključku svojega dnevnega delovnega urnika preverijo, če so vse luči ugasnejene, če so vse vodne pipe v 

higienskih prostorih primerno zaprte, če so vsa okna in vrata primerno zaprta, če so vsi stroji ugasnejni.  

 In skratka vse kar je predvideno v ravnateljičini okr. št. 3 z dne 10. sept. 2015 (glej prilogo). 

 
 Higiena in čistoča 

 
 Vsi šolski sodelavci morajo po potrebi oz. načrtu za čiščenje   sodelovati s podjetjem za čiščenje.  

 

 Šolski sodelavci skrbijo, da so šolski prostori urejeni, čisti in prezračeni. Občasno poskrbijo za red in čistočo 

zunanjih prostorov (dvorišče, vhod, zunanji pločnik…) in zelenic (gredice…)- v sodelovanju z osnovno šolo in 

nižjo srednjo šolo (izmenično tedensko čiščenje)  

 Skrbijo za nadzor ter odnose s podjetjem za popravila in čiščenje. 

 Tedensko preverjajo urejenost  in varnost prostorov (odstranjevanje papirja,škatel,cunj in drugega materiala). 

 Skrbijo za čistočo in red zunanjih površin in odstranijo oz. opozorijo na pomazane zidove z napisi. 

 Ob zaključku didaktičnih dejavnosti preverijo, če so vse luči, stroji in računalniki ugasnjeni . Ključe 

posameznih šolskih prostorov hranijo v primerno zavarovanih prostorih. 

 Skrbijo , da so računalniki in drugi pripomočki primerno počiščeni. 

 Skrbijo za pospravljanje učilnic, knjižnic, zbornice, raznih laboratorijev (posebna skrb za laboratorij 

informatike v sodelovanju s tehnikom) 

 Skrbijo za opremo in didaktični material 

 Skrbijo za rastline 

 Šolski sodelavci morajo jamčiti reden potek dejavnosti, za katere so zadolženi, tudi v odsotnosti kolegov.   

 Na telefonske klice odgovarjajo  z nazivom šolske ustanove in se predstavijo. 

 Eden od šolskih sodelavcev, ki bo za to zadolžen, sodeluje pri urejanju dokumentacije in vsega potrebnega za   

varnost. 

   

 

 

 
 

Splošna pomoč 

 
 Sodelavci pomagajo pri izvajanju potrebnih občasnih popravil 

 Poverjeni za varnost  ima redne odnose s Pokrajino in podjetjem, ki je odgovorno za popravila in vodi 

evidenco s tem v zvezi. 

 Redno preverjajo, če so vse bežne poti in vsi  vhodi  prosti.  

 

 
 
Glede zadolžitev, ki jih morajo šolski sodelavci izvajati v sklopu svoje funkcije po delovni pogodbi določa gospa 

ravnateljica sledečo razpredelnico za dodatna dela: 

 

Vsi trije so na razpolago za spremstvo dijakov  s posebnimi potrebami ( zlasti v odsotnosti spremljevalca) 

Šolski sodelavec A: stiki z inštitucijami in podjetji v zvezi s popravili in pregledi; pomoč pri čiščenju prostorov 

(hodniki, pisarne, knjižnice-prah in urejanje knjig)) skrb za rastline; stiki z dijaki in pomoč v tajništvu; 

                                  

Šolski sodelavec B – pomoč pri čiščenju prostorov  (telovadnica, učilnice, hodniki, pregled sanitarij; 

                                  

Šolski sodelavec C -  pomoč kolegom ter  pomoč pri čiščenju stopnišča in dvorišča še zlasti ob slabem vremenu (sneg 

in poledica ter listje); stiki s podjetjem za čiščenje. 

 

                                 
Vodja uprave: 
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spada v profil D KDP: opravlja kompleksno dejavnost v šolski administraciji. Avtonomno nadzira  ter organizira 

splošno in upravno delovanje šole, koordinira delo neučnega osebja, preverja zastavljene cilje, upoštevajoč ravnateljeve 

smernice.  

Vodi in odgovarja za  knjigovodstvo in upravo šole. 

 
 
 
 
Upravni sodelavki (določitev in razčlenitev admin. nalog) 

 
Administrativne naloge, ki so spodaj razčlenjene, upoštevajo dejavnost šole in zahteve Vip-a.  Vsaki sodelavki so 

dodeljene specifične naloge ter cilji, ki jih je treba zasledovati. 

  
Naloge in obnašanje 

 
 Upravnim sodelavcem podeli naloge Upravni vodja v skladu s K.D.P. 

 Na telefonske klice odgovarja z nazivom šolske ustanove in se predstavi.  

 

 
          
Didaktična sekcija oz. upravljanje osebja 
              (Upravna sodelavka M.M.)  

 

 Dijaki -Upravljanje dokumentacije  

(Vpisi, premestitve , izpiti, spričevala, potrdila , diplome, šolske pristojbine, nezgode, vodenje osebnih snopičev, 

registrov, odnosi z družinami, arhiv dijakov, volitve v zborne organe, statistike, podatki o dijakih H, protokol, 

privacy, el. pošta, fax, Invalsi, dogovori v mreži) 

 

 

 Osebje - Upravljanje učnega in neučnega osebja  

       (pogodbe, sprejem v službo, predpisana dokumentacija, avtorizacije za samostojne delavce, odloki zaradi 

bolezni in    za brezplačne dopuste, delovna doba ter odloki za priznanje le- te ( inquadramento e riconoscimento), 

disciplinski postopki, postopki za upokojitve, upravljanje osebnih snopičev ipd, sodelovanje z učnim osebjem in z 

zunanjimi strankami, vodenje  kratkih odstonosti, podatki o stavkah, lestvice učnega in   neučnega osebja – ter 

imenovanje suplentov ter vnašanje podatkov v min. program Sidi do izvedbe mesečnih plač); skupaj s kolegico  

F.M. odgovorna za plače suplentov. 

 

        

        

 

 

        

 

Administrativna sekcija  

(Upravna sodelavka F.M.) 

 
           Nadomeščanje vodje uprave v smislu člena 7 KDP 

 Pomoč pri vodenje knjigovodstva in inventarja;  

 naročila raznega materiala – za potrošni  material bo upravni sodelavec naročal v sodelovanju z ravnateljem 

oz. z upravnim vodjo, sodelovanje pri izvedbi poučnih ekskurzij; 

 Obračuni prispevkov za D.Z. in pokrajinske prispevke; 

 Pregled plačila šolskih pristojbin; 

 Pomoč vodji urpave za Vodenje projektov v Vip-u ter poučnih ekskurzij; 

 Sodelovanje za nove projekte PON; 

 Dodatno zavarovanje 

 Pogodbe z javnimi in privatnimi ustanovami; 

 Učbeniki – izposojanje in nakupi 

 Sodelovanje s kolegico glede vnašanja podatkov za plače v program Sidi, ter odgovorna za plače za suplente. 

 

Obe upravni sodelavki sta odgovorni za posamezne dodeljene postopke in zadolžitve, ki morajo biti siglirani. 
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Vsi upravni in uradniški akti morajo biti izpolnjeni natančno in v dnevu, ko za to zaprosi ravnatelj oz. 

upravni vodja. 

Vsi ostali akti za stranke pa morajo biti izvedeni  največ v roku enega tedna.  

 

Pri izvajanju vsakega posameznega upravnega postopka mora osebje spoštovati pravila zaščite zasebnosti in 

osebnih podatkov (velja seveda tudi za tehnika in šolske sodelavce). 

 
 Zaradi tega morajo biti vsi dokumenti (posebni tisti, ki vsebujejo sensibile podatke) in ostali upravni in   

osebni akti spravljeni in hranjeni v zaklenjenih  omarah, v katere  imajo dostop samo pooblaščeni.   

 
 
 
Tehnik: 

 
 
           Tehnik je na razpolago: 

a) predvsem za el. dnevnike, za spletno stran; 

b) profesorjem fizike in naravoslovja za poskuse v laboratorijih; 

c) Skrbi za računalniško opremo in za multimedijski laboratorij.  

d) Poleg tega je v pomoč tajništvu,  ravnateljstvu in profesorjem za  sestavljanje in računalniško obdelavo raznih  

obrazcev, tiskovin in dokumentov 

e) Ureja ter  pospravlja   dijaško in profesorko knjižnico s pomočjo šolskega sodelavca.  

f) Vodi pregled št. fotokopij. 

g) Urejuje in posodablja vso dokumentacijo o varnosti (dokument o varnosti, izobraževanje…) in sodeluje pri 

preverjanju le-te). 

 

 
Tehnik je  odgovoren za posamezne dodeljene postopke in zadolžitve, ki morajo biti siglirani. 

 
 
 

Prepovedi 

 

 Kaditi v šolski stavbi in na šolskem dvorišču 

 Uporabljati šolski telefon v privatne namene 

 Uporabljati mobilni telefon med delovnim urnikom  

 Izvrševati osebna opravila, ki niso v zvezi s šolskim delom 

 Zapustiti šolsko poslopje oz. svoje delovno mesto brez dovoljenja. 

 Obrekovati in opravljati sodelavce in šolske operaterje.  

 Vsako nekorektno oz. nepravilno obnašanje ali neprimerno izvršitev dolžnosti morajo posamezniki predočiti 

gospe ravnateljici in  upravnemu vodji. 

 

Stavke – nujne in bistvene storitve 

 

Na podlagi Zakona 146/90 bo v primeru stavke treba upoštevati sledeča pravila: 

(2. člen Protokola, ki zagotovi nujne in bistvene storitve v primeru stavke) 

 

 Ocenjevanje, zaključni izpiti: upravni sodelavec, šolski sodelavec 

 Državni izpiti: upravni sodelavec,šolski sodelavec in tehnik (samo v slučaju, da je nujno) 

 Plačevanje suplentov: upravni vodja,upravni sodelavec,šolski sodelavec: 

 

 

 

 

Preverjanje dela osebja 

 

Ravnatelj preverja delo osebja. Ta upošteva mnenje Upravnega vodje in šolnikov. V spornih slučajih ravnatelj pripravi 

pisno oceno, ki jo izroči interesentu. Ta ima možnost, da v roku šestih dni pisno oporeka ravnateljevi oceni lastne 

službe.  
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      Deontologija  

      Osebje se mora držati tajnosti podatkov (po normativi o zasebnosti – zakon št. 196) 

      Osebje ne sme uporabljati Interneta in šolskega telefona za osebne potrebe. 

      Med službenim urnikom ne uporablja mobitela. 

      Če se oddalji od službenega mesta (tudi za kratek čas), mora imeti avtorizacijo upravnega vodje ali   ravnatelja. 

       

        V tajništvu bo na razpolago prenosni telefon za klice in razgovore učnega in neučnega   osebja. 

  

Šolski sodelavec, ki bo nameščen ob vhodu bo sodeloval z osebjem, ki je trenutno v pritličnih prostorih, bo imel    

evidenco nad prihodom  strank ipd. 

 

     Šolski sodelavec,  ki bo nameščen na hodniku pred ravnateljstvom in  tajništvom, bo na razpolago tajniškemu 

osebju, ravnatelju in strankam, sprejemal bo  telefonske klice in o tem obveščal interesente. Osebam, ki nameravajo v 

tajništvo, bo dovoljeval vstopati posamezno. Skrbel bo, da se spoštuje urnik. 

      

Šolski sodelavec, ki bo nameščen na hodniku v prvem nadstropju, pa bo na razpolago profesorjem in dijakom ter 

tajniškemu osebju in ravnatelju 

                      

 

 

Trst, 16. novembra 2016                                                                                    Vodja uprave 

                                                                                                                             Marina Babic 

 


