
 

 

 

  

Regres 2020 in letni dopust, če vam je odrejeno čakanje na delo  

Regres 2020 in letni dopust sta pravici zaposlenih delavcev.  

Kaj pa če je zaposlenim odrejeno čakanje na delo? To je eden izmed ukrepov, ki 
so na voljo delodajalcu, ki v trenutnih izrednih razmerah začasno iz poslovnih 
razlogov ne more zagotavljati dela delavcem. 

Omenjeni ukrep je še posebej aktualen v trenutnih izrednih razmerah, ko so bili številni delodajalci zaradi zajezitve 
epidemije COVID-19 prisiljeni začasno prenehati s poslovanjem. Marsikateri delodajalec pa tudi delavec na čakanju 
pa se sprašuje, kakšne so pravice delavcev na čakanju, ki zadevajo regres 2020 in letni dopust? 

Delovnopravni status delavcev na čakanju ostaja nespremenjen. Delavci tako ostajajo v rednem delovnem razmerju 
in so vključeni v vsa obvezna zavarovanja. Vendar pa delavci v času čakanja ne prihajajo na delovno mesto in dela, 
za katerega so sklenili pogodbo o zaposlitvi, ne opravljajo. 

V času čakanja na delo imajo pravico do nadomestila plače v višini 80 % svoje povprečne mesečne plače za polni 
delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. 
Delavci imajo tudi dolžnost, da se po pozivu delodajalca vrnejo na delo. V tem primeru se čakanje na delo prekine in 
delavec normalno nadaljuje z delom na svojem delovnem mestu. 

Torej, regres 2020 in letni dopust delavcem na čakanju pripadata? 

Da, regres 2020 in letni dopust sta pravici delavcev. Pravica do dopusta je pravica delavca, ki jo pridobi s sklenitvijo 
delovnega razmerja. Ker delavci na čakanju ostajajo v delovnem razmerju, njihova pravica do dopusta ostaja 
nespremenjena. Če bo torej delavec zaposlen celotno koledarsko leto, bo imel pravico do celotnega letnega 
dopusta. Dejstvo, da je bil delavec določen čas v letu napoten na čakanje na delo, na navedeno pravico torej ne 
vpliva. 

Koliko dni letnega dopusta pripada delavcu v posameznem koledarskem letu je odvisno od določb pogodbe o 
zaposlitvi ter osebnih okoliščin delavca (starost, število otrok, morebitna invalidnost, delovna doba, itd.). Pri odmeri 
dopusta je delodajalec dolžan upoštevati določbe ZDR-1 in kolektivne pogodbe, ki ga zavezuje, ter določbe internih 
aktov delodajalca. Delavce je potrebno vsako leto najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta 
za tekoče koledarsko leto. 

Regres 2020 je vezan na pravico do letnega dopusta. Regres 2020 pripada vsem delavcem, ki jih je priznana 
pravica do letnega dopusta. Morebitno čakanje na delo tako ne bo vplivalo na pravico delavca do regresa. 

Ali lahko delavec na čakanju v obdobju čakanja tudi koristi letni dopust? 

Tudi odgovor na to vprašanje je pritrdilen. V obdobju čakanja na delo lahko delavec koristi svoj letni dopust. Za 
obdobje koriščenja letnega dopusta se čakanje na delo prekine, delavcu pa za čas koriščenja dopusta pripada 100% 
nadomestilo plače. 

Vir: Data d.o.o 

  



Ostanite zdravi! 

 

NOVICE  

 

Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih za blažitev posledic 

koronavirusa - FURS  

08.04.2020 - Nova pojasnila.  

 

Povzetek intervencijskega korona1 zakona  

06.04.2020 - Mega korona zakon na kratko.  

 

Info SKEI št. 3/2020  

01.04.2020 - Skupaj zmoremo! Ostanite zdravi!  

 

Medicina dela - koristne informacije za obvladovanje COVID-19  

25.03.2020 - Informirajte se!  

 

Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19  

20.03.2020 - Minister za zdravje je objavil navodila za delodajalce in MDPŠ.  
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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.  

 

 

 


