
 

 

 

Lahko delavec sam izbira kdaj bo koristil dopust?  

O načinu izrabe letnega dopusta sicer odloča delodajalec, vendar je pri tem omejen z okoliščinami iz 
prvega odstavka 163. člena Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Okoliščine, ki jih mora delodajalec 
upoštevati pri določanju izrabe letnega dopusta, so: 

 potrebe delovnega procesa, 

 možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter 

 družinske obveznosti delavca. 

Brez upoštevanja delavčevih možnosti za počitek in rekreacijo ter njegovih družinskih obveznosti 
delodajalec ne more enostransko odrejati delavcu koriščenja dopusta. To bi bilo izjemoma možno le 
zaradi utemeljenih potreb delovnega procesa. 

V kolikor se delodajalec teh pravil ne drži in mora delavec dopust izrabiti v nasprotju s temi 
pravili, pomeni takšno ravnanje delodajalca, kršenje pravic iz delovnega razmerja. 

V skladu s kolektivnimi pogodbami, ki jih podpisuje SKEI, ima delavec pravico izrabiti tri krat po en 
dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi (ZDR-1 predvideva samo en dan!). V tem primeru 
mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. 

Zakon torej v tem primeru pogojuje navedeno pravico delavca z dvema pogojema: 

 delavec mora o datumu obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. V tem primeru 
delavec ni dolžan delodajalca obvestiti o razlogih za takšno izrabo dopusta. 

 delodajalec delavcu napovedanega dopusta ne sme odreči, razen če bi odsotnost delavca 
ogrozila delovni proces. V slednjem primeru bi morala biti grožnja, ki bi pretila delovnemu 
procesu, resna in utemeljena. Delodajalec pa tudi ne bi mogel nadomestiti odsotnosti delavca 
z drugim delavcem ali na drug način. 

Način izrabe letnega dopusta – starši šoloobveznih otrok 

Starši šoloobveznih otrok imajo v skladu z drugim odstavkom 163. člena ZDR-1 pravico izrabiti 
najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. Tudi v tem primeru mu delodajalec te 
pravice ne more odreči, če to resneje ne ogroža delovnega procesa. 

Če delodajalec delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta v skladu z ZDR-1, se kaznuje z 
globo od 1.500 do 4.000 evrov. 

V podjetju, kjer je organiziran sindikat, naj se pravila o izrabi letnega 
dopusta in dnevi letnega dopusta zapišejo v PODJETNIŠKI 
KOLEKTIVNI POGODBI. 

Rabite pomoč? 
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Info SKEI št. 5/2019  
04.06.2019 - Aktivnosti SKEI v maju 2019.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 11; 6.6.2019  
07.06.2019 -  

 
Tematska številka DE - Mednarodna obzorja; 
31.5.2019  
04.06.2019 -  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Tehnike pogajanj; predavateljica Mateja Gerečnik  
12.12.2018 - Dober pogajalec pozna tehnike in nasprotnika.  

 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica 
Mateja Gerečnik  
12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 
Industrijska demokracija; predavatelj Bogdan 
Ivanovič  
12.12.2018 - Odnosi med delom in kapitalom, ki motivirajo delavce 
za doseganje poslovnih ciljev podjetij.  

 

  

  

© 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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