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Zveza: Vaš dopis z dne 3. 7. 2017 (št. IRDG 101-3/2017-41)

Spoštovani,

prejela sem vaš zgoraj navedeni dopis, v katerem zahtevate, da drugo točko Odredbe, št. 020-
20/2017-4 z dne 27. 6. 2017 (v nadaljevanju: Odredba), spremenim tako, da se petletno 
obdobje za izplačilo neizkoriščenih presežnih ur podaljša na obdobje sedmih let. Po vašem 
mnenju so namreč pripadniki s poplačilom dolga za pet let nazaj oškodovani, saj na podlagi 
Odredbe ne bodo dobili plačila za obdobje junij 2010 do junija 2012.

Pojasniti gre, da v Odredbi povzeti časovni okvir izhaja iz določila 202. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13), kjer je določeno, da terjatve iz delovnih razmerij 
zastarajo v roku petih let. Citirani člen določa splošni zastaralni rok, kateri velja enako za vse 
terjatve, ki izhajajo iz pravic in obveznosti iz naslova delovnega razmerja in tako tudi za plačilo 
presežka prerazporejenih ur. 

Upoštevaje citirano določilo, časovnega obdobja z Odredbo po našem mnenju ni bilo mogoče 
določiti drugače oziroma dlje. V kolikor bi sledili vaši zahtevi, bi ministrstvo pripadnikom 
zagotovil pravice v večjem obsegu, ko to dopušča zakon, posledično pa bi dodatno obremenil 
javna sredstva. Slednje je prepovedano s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, številka 56/02, s spremembami in dopolnitvami), kateri med drugim 
določa, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je 
to določeno z zakonom, če bi s tem obremenil javna sredstva. 

Glede na vašo trditev, da ste podali primarno zahtevo za plačilo ur že v letu 2015, pa gre dodati, 
da se zastaranje pretrga zgolj v primerih določenih z Obligacijskim zakonikom, in sicer z 
vložitvijo tožbe, z drugim upnikovim dejanjem zoper dolžnika pred sodiščem ali drugim 
pristojnim organom. Vaša zahteva iz leta 2015 ne predstavlja nobenega od naštetih dejanj, zato 
se z njeno podajo zastaranje ni pretrgalo.

Odredba ureja primere, kjer so pripadniki z vložitvijo tožbe ali zahteve za uveljavljanje pravic iz 
delovnega razmerja zastaranje v posameznem (lastnem) primeru pretrgali. Tem bodo, skladno 
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z določili Odredbe, morebitni presežki prerazporejenih ur plačani za obdobje petih let pred 
vložitvijo tožbe oz. posamične zahteve. 

S spoštovanjem,

Andreja Katič
  ministrica

Poslano:
– naslovniku na e-naslov,
– GŠSV.
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