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Neplačana odsotnost zaradi priprav na volitve - odgovor

Spoštovani,
v zvezi z vašim vprašanjem glede vloge javnega uslužbenca za odobritev 30 dnevne neplačane
odsotnosti zaradi priprav na volitve in strankarsko delovanje, vam Ministrstvo za javno upravo v
nadaljevanju posreduje naslednje mnenje:
Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/ 91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93,
18/94, 70/97, 87/97, 38/99), ki ureja dopuste in odsotnosti z dela, v 42. členu določa, da je
delavec lahko odsoten z dela brez pravice do nadomestila plače največ 30 dni v posameznem
koledarskem letu zaradi sodelovanja na seminarjih, kongresih in podobnih prireditvah, katerih
vsebina ni povezana z delom v organu, zaradi zdravljenja v zdravilišču na lastne stroške in v
primerih iz 41. člena tega zakona, če posebne okoliščine zahtevajo daljšo odsotnost. V 41.
členu, na katerega se neposredno sklicuje 42. člen, in ki sicer ureja odsotnost z dela s pravico
do nadomestila plače, je med drugim naveden tudi razlog odsotnosti, kot so drugi neodložljivi
opravki, kamor bi po mnenju Ministrstva za javno upravo lahko uvrstili tudi uresničevanje
političnih pravic, torej sodelovanje v volilni kampanji in pripravi na volitve. Ker je volilna pravica
varovana ustavna kategorija menimo, da njenega uresničevanja ni možno omejevati, javnemu
uslužbencu pa je zaradi priprav na volitve in strankarsko delovanje na podlagi zgoraj navedenih
določb ZDDO mogoče odobriti izredni neplačan dopust.
Kot primer izrecne zakonske ureditve za aktivno sodelovanje v volilni kampanji navajamo
Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1, Uradni list RS, št. 58/2011), ki v tretjem odstavku 58. člena
posebej določa pravico državnega tožilca, ki kandidira za poslanca ali predsednika republike,
do izrednega plačanega dopusta v trajanju 30 delovnih dni za pripravo na volitve. To pravico
pridobi od dneva potrditve kandidature.
Poleg smiselne uporabe ZDDO za odobritev izrednega neplačanega dopusta javnemu
uslužbencu pa Ministrstvo za javno upravo predlaga še razmislek o uporabi instituta mirovanja
pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki ga ureja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08; ZJU). V 152. b členu ZJU je določeno, da
se predstojnik in javni uslužbenec lahko sporazumno dogovorita o mirovanju pravic in
obveznosti iz delovnega razmerja.
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