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Na podlagi 8. točke 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (prečiščeno besedilo številka 3,
objavljeno na spletni strani Lovske zveze Slovenije dne 16.11.12017), na predlog direktorja
strokovne službe, je Upravni odbor Lovske zveze Slovenije na 18. seji, dne 2.10.2018 sprejel
naslednji

I>RAVILNIK

O SPREMEMBAH

IN DOPOLNITVAH

PRAVILNIKA
O DELOVNIH RAZMERJIH IN PLAČAH DELAVCEV
STROKOVNE
SLUŽBE LOVSKE ZVEZE SLOVENI.JE

1. člen
V Pravilniku o delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne službe Lovske zveze
Slovenije številka LZSII310 z dne 28.11.2009 in številka LZS/730 z dne 20.4.2010 se črta 5.
člen.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(količniki za določitev osnovne plače ter plačilni razredi)
(1) Za delovna mesta, določena v pravilniku, ki ureja notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest v strokovni službi Lovske zveze Slovenije, se določijo
naslednji količniki za določitev osnovne plače ter naslednji plačilni razredi:
- direktor
- svetovalec za pravne zadeve
- poslovni sekretar
- svetovalec za ekologijo divjadi
- višji svetovalec za strokovna vprašanja
- svetovalec za projektno delo
- odgovorni urednik-urednik glasila Lovec
- svetovalec za odnose z javnostmi
- tajnica založništva

individualna pogodba
4,40,4,70,5,00,5,30,5,60,5,90
3,40.3,60,3,80,4,00,4,20,4,40
4,40,4,70,5,00,5,30,5,60,5,90
5,00, 5,30, 5,60, 5,90, 6,20, 6,50
4,40,4,70,5,00, 5,30, 5,60, 5,90
5,00, 5,30, 5,60, 6,00, 6,30, 6,60
4,40,4,70,5,00,5,30,5,60,5,90
2,50,2,70,2,80, 3,00 3,20, 3,40.

(2) V pravilniku, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v strokovni
službi Lovske zveze Slovenije se za vsako delovno mesto določi količnik za določitev
osnovne plače brez napredovanja.

(3) Osnovna plača pripravnika se obračuna na podlagi osnove za obračun osnovne plače
ter 70 odstotkov količnika za določitcv osnovnc plačc tistega delovnega mesta, za
katero se pripravnik usposablja.«.

3. člen

Za 35. členom se dodajo novo IV.a poglavjc ter nova 35.a in 35.b člcn, ki se glasijo:
»IV.a DELOVNI ČAS
35.a člen
Obvezna prisotnost na delovnem mestu je v primerih, ko zaposleni dclo opravljajo
delovnim časom, med 8. in 14. uro, ob petkih pa med 8. in 13. uro.

s polnim

V okviru gibljivega delovnega časa je možen prihod na delo med 7. in 8. uro, odhod z dela
med 14. in 16. uro, ob petkih ter na dan pred državnim praznikom pa med 13. in 16. uro.
V primerih, ko zaradi potreb delovncga procesa zaposleni opravlja delo izven časa,
določcnega v prejšnjih dveh odstavkih, se v delovni čas všteva čas dejanskcga opravljanja
dela. Prav tako se v delovni čas všteva čas, ki ga v skladu s potnim nalogom zaposleni prebije
na službencm potovanju.
V primcrih, ko dclavec dela z delovnim časom, ki Jc krajši od polnega, čas obvezne
prisotnosti na delu določi direktor.
V posebej utemeljenih primerih lahko direktor, na prošnjo zaposlenega temu začasno ali za
stalno določi drugačen čas obvezne prisotnost na delu tcr drugače določi gibljivi dclovni čas,
kot je to določeno v prvem in drugem odstavku tega pravilnika.
Način registracijc delovnega časa določi dircktor.

35.b člen
Višek delovnih ur v obliki kasnejšega prihoda na delo, predčasnega odhoda z dela ali kot
prost dan, lahko zaposlcni v soglasju z direktorjem izkoristijo v tekočem mesccu.
V naslednji mesec je izjcmoma dovoljeno prenesti višck 30 delovnih ur.
Prenos primanjkljaja delovnih ur iz enega v drug mcsec ni dovoljen.«.
4. člcn
Obstojcče pogodbe o zaposlitvi se uskladijo s tem pravilnikom v roku, ki ga določa Pravilnik
o notranji organizaciji in sistcmizaciji delovnih mest v strokovni službi Lovske zveze
Slovenije.

5. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo po sprejemu na Upravnem odboru ter z dnem objave na spletni
strani Lovske zveze Slovenije.
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