Na podlagi 76. čl. Pravil o organizaciji in delovanju UL – Fakultete za elektrotehniko, Tržaška cesta 25
Ljubljana, je Upravni odbor fakultete, dne 4. 3. 2005 sprejel

PRAVILNIK O SLUŽBENIH IN BOLNIŠKIH ODSOTNOSTIH IN
PRIPADAJOČIH OSEBNIH PREJEMKIH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Delavec fakultete je službeno odsoten kadar:
a) po nalogu fakultete in v njenem interesu opravlja delo oz. se strokovno izpopolnjuje izven
sedeža fakultete;
b) ob soglasju fakultete, po nalogu državnega organa ali druge institucije, opravlja delo oz.
se strokovno izpopolnjuje v imenu oz. interesu tega organa oz. institucije.
II. KATEGORIJE SLUŽBENIH ODSOTNOSTI
2. člen
Službene odsotnosti iz 1. čl. tč. a) delimo v:
1. kategorijo službene odsotnosti do 30 dni,
2. kategorijo službene odsotnosti daljše od 30 dni,
3. službene odsotnosti mladih raziskovalcev
4. sobotno leto.
3.člen
Službene odsotnosti, razen sobotnega leta, odobri dekan fakultete, praviloma na utemeljen
predlog neposredno nadrejenega. Če gre za odsotnost pedagoga, daljšo od enega meseca,
mora biti o njej predhodno seznanjen senat fakultete, če pa gre za odsotnost zaposlenega na
fakulteti za dejavnost iz 8. člena Pravil o organizaciji in delovanju FE UL, daljšo od enega
meseca, pa upravni odbor.
Odsotnosti učitelja, ki koristi sobotno leto sprejme skladno s Statutom UL rektor na predlog
dekana fakultete. Postopek se prične na osebni predlog učitelja. Dekan mora pridobiti
predhodno mnenje predstojnika in senata fakultete. Dekan mora predlog zavrniti v primeru
ko oceni, da za pedagoški del učiteljevih obveznosti ni zagotovljene rešitve ali da finančno
stanje fakultete tega ne omogoča.
4. člen
Predlagatelji odsotnosti iz 3. člena so dolžni zagotoviti, da zaradi odsotnosti ne bo bistveno

moten delovni proces na fakulteti (pedagoško in raziskovalno delo) in da bodo predvsem
pedagoške obveznosti delavca v celoti opravljene.
5. člen
V sedmih dneh po povratku na delo je delavec dolžan napisati pisno poročilo o dejavnostih
v času službene odsotnosti. O krajših seminarjih lahko delavec poroča na obrazcu potnega
naloga.
6. člen
Dekan izda soglasje za službeno odsotnost po 1. členu tč. b) tega pravilnika, če oceni, da gre
za širši interes fakultete oz. stroke in nalogodajalec v celoti krije stroške delavčeve službene
poti. Soglasje se izda s podpisom »potnega naloga brez obračuna«. Tovrstna službena
odsotnost ne sme trajati več kot 10 delovnih dni zapored in ne več kot 30 delovnih dni v
letu.
V primeru, da delavec za tretjega nalogodajalca opravlja dela, ki niso v neposredni
strokovni povezavi z dejavnostjo fakultete, mora ta povrniti fakulteti tudi strošek delavčeve
plače za dneve odsotnosti.

1. Službena odsotnost, ki traja do 30 dni
7. člen
Službeno odsotnost do 30 (delovnih) dni odobri dekan s podpisom potnega naloga.
Delavcu se za odsotnost do 30 dni obračuna plača oz. nadomestilo plače ter običajni potni
stroški v skladu s predpisi (dnevnice, nočnine, prevozni stroški itd.).
Če je službena odsotnost odobrena na podlagi bilateralnih pogodb in delavec prejme del
nadomestila stroškov iz drugega vira tuje institucije, pa ta sredstva ne zadoščajo za pokritje
stroškov bivanja (v višini dnevnice in nočnine), se obračuna po veljavnih predpisih v
Republiki Sloveniji.
2. Službena odsotnost, ki traja več kot 30 dni
8. člen
Službeno odsotnost, ki traja več kot 30 dni, po predhodnem soglasju senata oziroma
upravnega odbora odobri dekan s pisnim sklepom, s katerim določi namen in čas odsotnosti.
Ugotovi tudi kakšni dohodki za delavca so za ta čas zagotovljeni (štipendije, honorarji,
donacije itd.) in določi stroške in stroškovno mesto iz katerega se bodo pokrivali. Ustrezne
podatke za to mora zagotoviti predlagatelj iz 3. člena.

9. člen
Delavcu pripada povračilo stroškov prevoza v obe smeri, če jih ne pokriva že druga
institucija.
10. člen
Delavcu se v času službene odsotnosti nad 30 dni obračunava mesečna plača v deležu, ki je
določen v sklepu oziroma najmanj nadomestilo v višini minimalne plače (ne velja za mlade
raziskovalce, ki so predeljeni v 11. členu tega pravilnika).
Višina plače oz. nadomestila po 1. odstavku se delavcu zmanjša za strošek nadomeščanja pri
izvajanju pedagoških obveznosti.
Če je službena odsotnost odobrena na podlagi bilateralnih pogodb in delavec prejme del
nadomestila stroškov iz drugega vira tuje institucije, pa ta sredstva ne zadoščajo za pokritje
stroškov bivanja (v višini dnevnice in nočnine), se obračuna po veljavnih predpisih v
Republiki Sloveniji.
Delavcu se zaradi pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja v vsakem primeru
obračunajo prispevki v višini minimalne plače.
3. Službene odsotnosti mladih raziskovalcev
11. člen
Mladi raziskovalci, ki se začasno usposabljajo na drugi instituciji v tujini, so za ta čas
upravičeni do prejemkov in povračil skladno s pravili MŠZŠ in pogodbo, sklenjeno med
ministrstvom in fakulteto za te namene.
4. Sobotno leto
12. člen
Za sobotno leto šteje odsotnost učitelja, ki je zaradi poglobljenega izobraževanja odsoten z
dela za čas do enega leta. Učitelj ima, skladno s Statutom UL možnost izrabiti sobotno leto
enkrat do enega leta (ali večkrat v seštevku do enega leta) na šest let ob predpostavki, da je
poskrbljeno za izvajanje pedagoških obveznosti in da finančne razmere fakultete to
dopuščajo. Aktivnosti v zvezi z navedenimi zahtevami mora voditi sam.
13. člen
V času odsotnosti mu pripada nadomestilo plače v višini zadnje obračunane plače za
pedagoško delo, zmanjšane za strošek nadomeščanja pri izvajanju pedagoških obveznosti.
Razliko ev. manjkajočih sredstev si mora zagotoviti sam iz raziskovalnih programov ali

projektov, s štipendijo, honorarji ali donacijami.
Nadomeščanje se izplača kot redno delo, če delavec nima polne obremenitve oziroma kot
nadurno delo, če ima delavec že polno pedagoško obremenitev.
III. BOLNIŠKE ODSOTNOSTI
14. člen
V času bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni delavcu pripada nadomestilo v višini 80%
plače, izplačane v preteklem mesecu, razen v primeru nesreče pri delu, ko mu pripada 100%
nadomestilo.
Nadomeščanje bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni se plača iz razlike 20% do polne
plače.
Nadomestilo za bolniško odsotnost nad 30 delovnih dni povrne fakulteti ZZZS, zato se
nadomeščanje odsotnega delavca krije največ do višine osnovne plače delavca, ki je v
bolniškem staležu.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati 8 dan po objavi na spletnih straneh fakultete, uporabljati pa se
začne s 24. 3. 2005.
Določbe o prejemkih za čas službene odsotnosti veljajo za vse odsotnosti, ki se pričnejo po
pričetku veljavnosti pravilnika.
Predsednik UO
prof. dr. Peter Žunko

