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Na podlagi 1. točke drugega odstavka 35. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
63/07 -uradno prečiščeno besedilo in nasl.; v nadaljevanju: ZJU) je Komisija za pritožbe iz
delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: Komisija za pritožbe) v senatu
Heidi Vončina kot predsednica senata ter Jožica Šeme in Andrej Bahar kot člana senata, v zvezi
s pritožbo Maje Jeglič zoper sklep Ministrstva za kulturo št. 1002-329/2012/18 z dne 26. 10. 2018,
na 783. seji dne 12. 12. 2018 izdala naslednji

SKLEP

Pritožba Maje JEGLIČ, zoper sklep Ministrstva za kulturo št. 1002-329/2012/18 z dne 26.
10. 2018, se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev
Maje JEGLIČ (v nadaljevanju pritožnica) je vložila pritožbo zoper sklep št. 1002-329/2012/18 z
dne 26. 10. 2018 (v nadaljevanju izpodbijani sklep), s katerim ji organ prve stopnje ni odobril
odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače zaradi udeležbe na zapuščinski obravnavi.
Pritožnica meni, da je na podlagi tretje alineje 41. člena Zakona o delavcih v državnih organih
(Uradni list RS, št. 15/90 in nasl., v nadaljevanju ZDDO) upravičena do odsotnosti z dela s pravico
do nadomestila plače na dan zapuščinske obravnave, saj je udeležba na zapuščinski obravnavi
zanjo kot dedinjo neodložljiv opravek. Predlaga, da se pritožbi ugodi in se izpodbijani sklep
spremeni tako, da se ji za 29. 10. 2018 prizna odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače.
Pritožba ni utemeljena.
Vložena pritožba zoper izpodbijani sklep je pravočasna, dovoljena in vložena po upravičeni osebi.
Iz izpodbijanega sklepa izhaja, da organ prve stopnje pritožnici ni odobril odsotnosti z dela s
pravico do nadomestila plače za dan 29. 10. 2018, ko je bila vabljena na zapuščinsko razpravo
po pokojnem očetu na Okrajno sodišče v Celju.
Iz tretje alineje 41. člena ZDDO izhaja, da je lahko delavec odsoten z dela s pravico do
nadomestila plače en dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov, zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki
trajajo nad šest dni, in drugih neodložljivih opravkov. Kateri so ti drugi neodložljivi opravki ne
določata niti ZDDO niti Pravilnik o določitvi letnega dopusta, izobraževanju, strokovnem
izpopolnjevanju in usposabljanju ter drugih odsotnostih z dela na Ministrstvu za kulturo (št. 007011/2015/1 z dne 29. 4. 2015 s spremembami). Je pa Vrhovno sodišče Republike Slovenije, sicer
v zvezi z 38. členom Kolektivne pogodbe za dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
zavzelo stališče, da predstavlja neodložljiv opravek dogodek, ki ga ni mogoče odložiti na kasnejši

čas. Gre za izredne dogodke, ki po naravi stvari zahtevajo prisotnost posameznika in ki se jih ne
da odložiti.1 Po mnenju Komisije za pritožbe zapuščinska obravnava ni tak izreden dogodek. Gre
za dogodek v osebni sferi pritožnice, ki se ga sicer ne da odložiti, razen v izjemnih primerih2,
vendar po naravi stvari ne zahteva prisotnost pritožnice, saj lahko za varovanje osebnih interesov
pooblasti pooblaščenca.
Glede na navedeno Komisija za pritožbe meni, da pritožba ni utemeljena, odločitev organa prve
stopnje pa pravilna, zato je na podlagi prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo in nasl.) odločila tako, kot izhaja
iz izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Pritožnica lahko v 30 dneh od dneva prejema tega sklepa začne postopek pred sodiščem,
pristojnim za delovne spore. Tožba se vloži pri pristojnem sodišču neposredno pisno ali pa se mu
pošlje priporočeno po pošti. Tožbi je treba priložiti tudi ta sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji ter po
en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca.

Heidi Vončina, univ. dipl. pravnica
PREDSEDNICA SENATA

VROČITI:
Maja JEGLIČ, Jevnica 50, 1281 Kresnice – osebno po ZUP-u!
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
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Sodba VIII Ips 35/2018 z dne 12. 9. 2018
115. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07-uradno prečiščeno besedilo in nasl.)
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