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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE  
Minister  
Gospod, Boštjan Poklukar 
 

POLICIJA  
Generalna direktorica  
Gospa, mag. Tatjana Bobnar  
 

 
Zadeva: Izplačilo nadur članom PSS po pravnomočnih sodbah v kolektivnem 

delovnem sporu, od 1.1.2010 do 3.5.2013 – poziv  
Zveza:  Sklep Vrhovnega sodišča R. Slovenije št. VIII Ips 149/2018, z dne 4.12.2018 
         
 
Spoštovani, 
 
dne 21.12.2018 smo prejeli Sklep Vrhovnega sodišča R. Slovenije št. VIII Ips 149/2018 z dne 
4.12.2018, s katerim je naslovno sodišče zavrnilo revizijo R. Slovenije v zvezi s sodbami  sodišč v 
tem kolektivnem sporu in sicer sodbo sodišča I. stopnje X Pd 871/2015 z dne 27.10.2016, in 
sodbo višjega sodišča X Pdp 848/2017 z dne 1.3.2018. 
 
Skladno s prejetim zadnjim sklepom Vrhovnega sodišča in skladno s pravnomočnima sodbama 
nižjih sodišč  vas pozivamo, da najkasneje v roku 60 dni od prejema tega poziva za obdobje od 
1.1.2010 do 3.5.2013, vsem članom Policijskega sindikata Slovenije (ki so delo opravljali v 
neenakomernem delovnem času) in so imeli po zaključku vsakokratnih referenčnih obdobij (ki 
so trajala po 6 mesecev od 1.1.2010 naprej z izjemo zadnjega, ki je trajalo do 3.5.2013) presežek 
ur nad polnim delovnim časom,  priznate in izvršite plačilo nadur. 
 
Skladno s sodbama X Pd 871/2015 in X Pdp 848/2017 ter 12. točke obrazložitve sklepa 
Vrhovnega sodišča opr. št. VIII Ips 149/2018 vas pozivamo, da vsem članom PSS, ki so predmet 
tega kolektivnega delovnega spora iz prejšnjega odstavka: 
 

- Priznate in plačate presežke ur v posameznih referenčnih obdobjih kot delo preko 
polnega delovnega časa v višini 130% urne postavke osnovne plače člana z zakonskimi  
zamudnimi obrestmi, 

 
- Vsem članom PSS, ki ste jim med tem sodnim postopkom z enostranskimi sklepi za 

določene ure, a sicer z nepravilnim obračunom (nezakoniti prenosi manjka in prisilne 
kompenzacije iz enega v drugo referenčno obdobje brez pisnega soglasja), na dan 
4.12.2015 priznali in plačali dodatek le v višini 30% osnovne urne postavke člana, 
priznate in plačate ure  na način, da se za delo preko polnega delovnega časa, ki ga sklepi 
delodajalca glede na pravnomočne sodbe ne upoštevajo, izvrši plačilo 130% urne 
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postavke osnovne plače člana, za delo preko polnega delovnega časa za katero ste članu 
že plačali 30% dodatka osnovne plače pa priznate in izplačate razliko 100% urne 
postavke osnovne plače člana z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

 
Od vas pričakujemo spoštovanje pravnomočnih sodnih odločb, obračun ter takojšnje izplačilo 
neizplačanega dodatka  z zakonskimi zamudnimi obrestmi in sicer najkasneje pri plači izplačani 
5. marca 2019,  kot je navedeno v prejšnjem odstavku našega poziva. 
 
V nasprotnem primeru bomo uporabili vsa pravna sredstva za varstvo pravic in izvršitev sodb. V 
izogib dodatnim proračunskim stroškom zaradi zamudnih obresti,  od vas pričakujemo, da z 
javnimi sredstvi ravnate vestno in odpravite nezakonito stanje, ter tako uslužbencem - našim 
članom, izplačate kar jim pripada. 
 
Naprošamo vas, da nas o vaših ukrepih v najkrajšem času pisno obvestite. 
       
 
S spoštovanjem,  
  
 
 

 
 

                                                                                                                    Radivoj Uroševič  
                                                                                                                       PREDSEDNIK 
               

 
 
 
 
 
POSLANO: 

- pooblaščencem naslovnikov po e-pošti 
 


