
 

Na osnovi določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1(Ur. l. RS 43/11) je Upravni 

odbor Naravoslovnotehniške fakultete UL na svoji seji dne 13.3.2023 sprejel 

 

P R A V I L N I K 

o delovnih oblekah, obutvi in zaščitnih sredstvih delavcev 

 

1. člen 

Tehnični sodelavci, laboranti, knjižničarji, čistilke, kurirji, vzdrževalci, visokošolski učitelji, 

znanstveni delavci in visokošolski sodelavci so upravičeni do delovnih oblek in zaščitnih 

sredstev skladno s tem pravilnikom in zakonom. 

2. člen 

Delovne obleke, obutev in zaščitna sredstva morajo ustrezati predpisanim standardom in 

delu, ki ga opravičenec opravlja. 

3. člen 

Posamezni delavcem NTF praviloma pripada: 

− tehnični sodelavci za izvedbo vaj ali analiz v laboratorijih – delovna halja na dve leti, 

− laboranti za izvedbo vaj ali analiz v laboratorijih – delovna halja na dve leti, 

− knjižničarji za delo v arhivu – delovna halja na tri leta, 

− čistilke – delovna halja ali kombinezon na dve leti, zimski brezrokavnik ali bunda na 

tri leta, par ortopedskih čevljev na eno leto, 

− kurirji – zimska bunda ali dežni plašč na dve leti, par poletnih in zimskih čevljev na 

eno leto, 

− vzdrževalci za delo v delavnici, drugih prostorih fakultete in zunaj nje - delovna halja 

ali kombinezon na dve leti, zimski brezrokavnik ali bunda na tri leta, par delovnih ali 

zaščitnih čevljev na dve leti, 

− visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci – delovna 

halja na tri leta. 

 

4. člen 

Pedagoškim in drugim sodelavcem Oddelka za geologijo, ki izvajajo predmet Terensko delo 

po učnem načrtu, praviloma pripada: 

− terenski čevlji – na štiri leta, 

− terenska bunda – na pet let, 

− terenske zaščitne hlače – na pet let, 

 



Enako velja za pedagoške in druge sodelavce NTF, ki izvajajo znanstvenoraziskovalno delo 

na terenu, vendar ob posebni potrditvi na UO NTF.  

5. člen 

Zaščitne rokavice, maske, zaščitna očala in zaščitne čelade z vizirjem pripadajo delavcem v 

delavnicah, laboratorijih in delavcem Oddelka za geologijo, ki izvajajo predmet Terensko delo 

1,2,3 ter drugih zaposlenih iz 2. odst. 4. člena tega pravilnika po pisni odredbi pooblaščenca 

za varnost in zdravje pri delu. Ta zaščitna sredstva se nadomestijo z novimi, ko so iztrošena. 

Uporabo osebne varovalne opreme za delavce in študente Oddelka za geologijo za delo na 

terenu urejajo posebna navodila, ki jih sprejme Senat NTF. 

6. člen 

Za delavce, ki jim pripadajo sredstva iz tega pravilnika, se nabava odobri na podlagi pisne 

vloge v sistemu Fiori. 

7. člen 

Evidenco nabavljenih sredstev vodijo tajništva oddelkov in SKS. Vsakemu pisnemu zahtevku 

iz 6. člena tega pravilnika je potrebno predložiti fotokopijo zadnje odobritve nabave sredstev. 

8. člen 

V primeru, da se sredstva iztrošijo hitreje, kot je predvidena zamenjava, se po postopku iz 6. 

člena tega pravilnika odobri nabavo izven predpisanih rokov, pod pogojem, da delavec 

predloži iztrošeno ali uničeno sredstvo. 

9. člen 

Cene za posamezna sredstva lahko znašajo največ: 

− zimska bunda ali dežni plašč   110€ 

− poletni ali zimski čevlji     75€ 

− delovna obleka ali kombinezon  110€ 

− delovni ali zaščitni čevlji     75€ 

− terenski čevlji     150€ 

− terenska bunda    200€ 

− terenske zaščitne hlače   120€ 

Maksimirane cene lahko UO NTF iz utemeljenih razlogov spremeni. 

 

10. člen 

Znesek nabave za kurirja pokriva dekanat. 

  



11. člen 

Upravičenci lahko sredstva kupujejo sami, s predložitvijo originalnega računa z vpisanim ID 

za DDV v breme NTF, tako da sami založijo potrebna finančna sredstva, ki jih fakulteta 

refundira do višine dejanske cene po računu oz. do najvišje dovoljene cene iz 9. člena tega 

pravilnika, če upravičenec nabavi sredstvo po višji ceni od maksimalne cene. 

 

12. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delovnih oblekah in zaščitnih 

sredstev delavcev NTF z dne 15.12.2000, s spremembami in dopolnitvami z dne 3.1.2011. 

13. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na UO NTF in se objavi na spletnih straneh 

fakultete. 

 

 

        Predsednik UO NTF: 

        prof.dr. Peter Fajfar 

  



PISNI ZAHTEVEK 
za nabavo blaga po 9. členu 

Pravilnika o delovnih oblekah, obutvi in zaščitnih sredstvih delavcev NTF 

 

Oddelku oziroma službi:  ____________________________________ 
Podpisani  _________________________, na delovnem mestu _____________________  

oziroma delavec, ki stalno nadomeščam kurirja (obkroži, če je potrebno) izstavljam ta 

zahtevek na podlagi 6. in 10 .člena citiranega pravilnika.  

Kupujem (ustrezno obkroži) 

− zimska bunda ali dežni plašč   110€ 

− poletni ali zimski čevlji   75€ 

− delovna obleka ali kombinezon  110€ 

− delovni ali zaščitni čevlji   75€ 

− terenski čevlji     150€ 

− terenska bunda    200€ 

− terenske zaščitne hlače   120€ 

Izjavljam, da sem seznanjen z maksimiranimi cenami iz 9. člena citiranega pravilnika in 

dovoljujem FRS, da v primeru izstavitve računa, katerega znesek presega maksimirano 

ceno, od prve naslednje plače odtegne presežek. Če je nabava izvršena z založitvijo lastnih 

denarnih sredstev, se refundira račun le do najvišje dovoljene cene, če znesek na računu 

presega to ceno, drugače pa do zneska na računu. 

Kot delavec, ki stalno nadomeščam kurirja, skladno z 10. členom citiranega pravilnika 

izbiram (ustrezno obkroži; če ne gre za ta primer, prečrtaj) 

4x manjši znesek 

4 x daljši čas. 

Prilagam fotokopijo zadnje odobritve, iz katere je razvidno, da sem opravičen do novih 

sredstev (7. člen). 

 

Datum:        Podpis delavca: 

Odobril: _____________________    Vročiti: delavcu 

         FRS 

         arhiv 

(žig, podpis in datum)  

Plačilo presežka v znesku ________________ EUR  obračunal _______________ 

Žig, podpis in datum: 
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