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41. člen ZDDO - Izredni dopust zaradi selitve

Na Ministrstvo za notranje zadeve ste posredovali vprašanje, ki se nanaša na tolmačenje druge
alineje 41. člena Zakona o delavcih v državnih organih. V e-dopisu navajate, da vam je javni
uslužbenec dne 12.2.2014 sporočil spremembo začasnega bivališča, v mesecu juniju 2014 pa
bi želel koristiti tri dni izrednega dopusta. Iz vaših navedb izhaja, da je dogodek selitve nastopil
že v mesecu februarju. Iz Zakona o prijavi prebivališča izhaja, da je selitev v neposredni
povezavi s prijavo bivališča. Zanima vas, ali lahko javnemu uslužbencu v konkretnem primeru v
mesecu juniju 2014 odobrite tri dni izrednega dopusta. Prav tako vas zanima, ali mora javni
uslužbenec tri dni izrednega dopusta koristiti nepretrgoma, ali ga lahko koristi po delih.
Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za notranje zadeve ni pristojno za reševanje konkretnih
primerov. Ministrstvo lahko v okviru svojih pristojnosti posreduje le pojasnila in mnenja, ki so
lahko v pomoč strokovni službi in predstojniku, ki odloča o pravicah in obveznostih javnih
uslužbencev na podlagi zakona, podzakonskega predpisa in kolektivne pogodbe.
Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače v primeru selitve v drugo stanovanje ureja
Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO) v drugi alineji 41. člena, ki določa, da imajo javni
uslužbenci zaradi selitve v drugo stanovanje pravico do odsotnosti z dela s pravico do
nadomestila plače 3 dni.
Navedeno alinejo 41. člen ZDDO je treba razumeti v okviru namena te določbe, kar pomeni, da
je koriščenje izrednega dopusta s pravico do nadomestila plače v trajanju 3 dni, vezano na
selitev v drugo stanovanje.
Upoštevaje določbo druge alineje 41. člena ZDDO in upoštevaje namen te določbe menimo, da
javni uslužbenec lahko koristi izredni dopust s pravico do nadomestila plače, ob dogodku
selitve, tudi po posameznih dneh pretrgoma, vendar le v krajšem časovnem obdobju, pri čemer
pa mora biti ta pravica vezana na dejansko aktivnost selitve.

Ne glede na to iz vašega vprašanja izhaja tudi, da je javni uslužbenec prijavil začasno bivališče
dne 12. 2. 2014. Ker je dolžnost do prijave na naslovu začasnega prebivališča upoštevaje
določbo 12. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 59/06) vezana na rok, to je
tri dni od dneva naselitve, Ministrstvo za notranje zadeve meni, da pravica do izrednega
dopusta v konkretnem primeru javnemu uslužbencu ne pripada, če je dogodek selitve nastopil
že v mesecu februarju 2014.

S spoštovanjem,

Mojca Ramšak Pešec
generalna direktorica
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