
 
 

  

Ali lahko delodajalec v času izrednih razmer delavcu enostransko 
odredi koriščenje dopusta?  

Delodajalec ne more enostransko odrejati izrabe letnega dopusta, čeprav je v 163. čl. ZDR-1 določeno, da se letni 
dopust izrablja na način, ki upošteva potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter 
upoštevaje njegove družinske obveznosti. Navedeno še ne pomeni, da ima delodajalec pravico delavcu enostransko 
odrejati izrabo letnega dopusta. Delodajalec je namreč dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem 
letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega leta izrabiti vsaj dva tedna , preostanek letnega dopusta pa v dogovoru 
z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Pravica do letnega dopusta je delavčeva pravica, s katero ta 
načeloma sam razpolaga. Delodajalec pa ima zgolj pristojnost, da koriščenje dopusta delavcu, ko ta zanj zaprosi, 
odreče, če koriščenja delovni proces ne omogoča. Delodajalec pa nima podlage, da bi delavcu enostransko odrejal 
letni dopust. 

Iz navedenega izhaja, da delavec v tekočem letu načrtuje izrabo letnega dopusta in delodajalca prosi za izrabo 
letnega dopusta, ki mu jo mora omogočiti. Samo v izjemnih primerih, kot to ne dopuščajo potrebe delovnega 
procesa, bi lahko delodajalec izrabo letnega dopusta zavrnil, nikakor pa ne more delavcu odrejati njegove izrabe. 
Tudi izrabe preostanka letnega dopusta, ki ga lahko delavec izrabi v naslednjem letu, delodajalec ne more 
enostransko odrejati, ampak ga delavec izrabi v dogovoru z delodajalcem. 

  

Več aktualnih odgovorov na vaša vprašanja najdete TUKAJ. 

Spremljajte nas tudi na naši facebook strani. 

Ostanite zdravi!       

 

NOVICE  

 

Poziv vladi in ministrom  

16.03.2020 - V tej situaciji nismo sami, vsi skupaj smo. Zato naj enako velja za 

vse.  

 

Javni poziv vsem delodajalcem  

16.03.2020 - Delodajalci - apeliramo na odgovorno ravnanje  
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Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času 

posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa  

13.03.2020 - Ali lahko delodajalec odredi kolektivni dopust? Ali lahko delodajalec 

odredi neplačan dopust? Odgovori na najpogostejša vprašanja o pravicah in 

obveznostih iz delovnega razmerja.  

 

Kaj pripada staršem, ki zaradi varstva otrok ostanejo doma  

13.03.2020 - In še nekaj koristnih informacij za zaposlene.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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