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ZADEVA: Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače - odgovor 
ZVEZA:       Vaš dopis številka 007-177/2008-4  z dne 4.9.2008 
 
 
Spoštovani! 
 
 
V skladu z določbo 41. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-Im 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP in 38/99; ZDDO), ki 
v tem delu še velja, je delavec lahko odsoten z dela s pravico do nadomestila plače največ 
sedem dni v posameznem koledarskem letu, zaradi razlogov, navedenih v prvi do tretji 
alineji te določbe. Kot določa druga alineja predmetne določbe, je zaradi sklenitve zakonske 
zveze, rojstva otroka, smrti ožjega družinskega člana in selitve v drugo stanovanje, zaposleni 
lahko 3 dni v koledarskem letu odsoten z dela s pravico do nadomestila plače.   
 
Menimo, da je glede na omejeno trajanje odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače na  
3 dni iz vsakega od  razlogov, navedenih v drugi alineji 41. člena ZDDO, mogoče to zakonsko 
določbo razumeti tako, da je zaradi vsakega od navedenih dogodkov ali zaradi enega od 
navedenih dogodkov, ki se zgodi večkrat v koledarskem letu, dopustno zaposlenemu 
odobriti tri dni odsotnosti s pravico do nadomestila plače, vendar seštevek dni odsotnosti v 
nobenem primeru ne sme preseči 7 dni v posameznem koledarskem letu. 
 
Po našem mnenju je torej dodelitev odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače vezana 
na dogodke, navedene v drugi alineji 41. člena ZDDO, česar pa ni mogoče razlagati tako, da 
bi se v primeru rojstva več otrok hkrati, kar časovno in vsebinsko predstavlja enega od  
navedenih dogodkov, dnevi odsotnosti s pravico do nadomestila plače seštevali. Menimo 
torej, da v primeru rojstva več otrok hkrati, ko to predstavlja enega od navedenih dogodkov, 
zaposlenemu pripadajo 3 dnevi odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače. 
 
  
S spoštovanjem, 
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