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DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM 

ISTITUTO STATALE 
DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA 
 

 

Trst, datum oznake 

 

ZADEVA: Odlok o pogojih za veljavnost šolskega leta po 7. odst., 14. čl, OPR 122/09 

 

Ravnatelj Državnega izobraževalnega zavoda Jožef Stefan v Trstu 

 

Z OZIROM na 7. odst., 14. čl, OPR 122/09; 

Z OZIROM na ministrsko okrožnico št. 20 z dne 4. marca 2011; 

UPOŠTEVAJOČ da je Zavod Stefan s sklepom profesorskega zbora št. 12/2018 odobril 

kratki teden s prosto soboto in trajanje šolske ure (vključno z odmori) v 

obsegu 50 minut; 

Z OZIROM na ministrske predmetnike tehniških smeri v prilogi A k OPR št. 88 z dne 

15. marca 2010 in deželne smernice za poklicno izobraževanje in 

usposabljanje potrjene z DGR št. 2160 z dne 18. novembra 2016; 

Z OZIROM na sklep št. 371, s katerim je deželni odbor 8. marca 2019 določil deželni 

šolski koledar za š.l. 2019/20; 

Z OZIROM na sklep št. 20 z dne 20. junija 2019 s katerim je zavodski svet šole 

sprejel šolski koledar za š.l. 2019/20; 

PO UGOTOVITVI  da morajo dijaki s 36-urnim tedenskim urnikom nadoknaditi 121 sončnih 

ur, dijaki s 35-urnim tedenskim urnikom pa 117 sončnih ur pouka ali 

dejavnosti v TVIP-u; 

 

določa, da je v primeru preseganja spodnjega števila šolskih učnih ur odsotnosti, brez 

dodatnih ur nadoknadenja in brez posebnih olajšav za dijake, ki so pridobili status športnika, 

glasbenika ali kulturnika, šolsko leto neveljavno: 

 

dijaki s 36-urnim tedenskim urnikom – 210 učnih ur 

dijaki s 35-urnim tedenskim urnikom – 204 učne ure 

 

        Primož Strani, 

               ravnatelj 
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