
 

 

Od podjetja lahko zahtevate odškodnino za neizkoriščen 
dopust!  

DELAVEC IMA PRAVICO DO NADOMESTILA ZA NEIZRABLJEN DOPUST 

Tako je odločilo sodišče Evropske unije (v nadaljevanju sodišče EU) s sodbo, ki velja za zasebni in 
javni sektor. 

Sodišče EU se je postavilo na stališče, da je pravica do plačanega letnega dopusta pridobljena 
pravica. Delavec te pravice ne more izgubiti niti, če za dopust ni zaprosil. Po evropskem pravu lahko 

delavec to pravico izgubi pod pogojem, da delodajalec uspe dokazati, da delavec dopusta ni izkoristil 
namerno in da pozna in se zaveda posledic. 

Sodišče je šlo še nekoliko dlje, saj je odločilo, da celo dediči pokojnega delavca lahko od delodajalca 

zahtevajo denarno nadomestilo za neizkoriščen del neizrabljenega plačanega letnega dopusta. 
Sodišče EU je zavzelo stališče, da v skladu s pravom EU pravica delavca do plačanega letnega 
dopusta z njegovo smrtjo ne preneha in da lahko dediči zahtevajo denarno nadomestilo. V kolikor bi 
nacionalno pravo oz. pravo države članice EU tako možnost izključevalo, potem le to ni v skladu s 
pravom EU in se lahko dediči neposredno sklicujejo oz. vzamejo za podlago pri zahtevku pravo EU. 

Sodišče EU v Luksemburgu je v dveh primerih razsodilo, da pravo EU nasprotuje temu, da bi delavec 
izgubil pravico do plačanega letnega dopusta, ki jo je pridobil na podlagi prava EU, in posledično tudi 
pravico do denarnega nadomestila za neizrabljen dopust, samo zato, ker zanj ni zaprosil (npr. pred 
prenehanjem delovnega razmerja). 

Ne smemo pozabiti, da pravica do dopusta kljub vsemu propade, če je delodajalec delavcu 
omogočil pravočasno izrabo dopusta. Seveda mora to delodajalec v vsakem primeru dokazati v 
kolikor bi prišlo do zahtevkov. 

Rabite nasvet? 
 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 10/2018  

22.11.2018 - Protestiramo, stavkamo!  

 

Protestni shod Skupaj za višje plače!  

21.11.2018 - Vidimo se 5.12.2018 ob 11.00!  
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DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 22; 22.11.2018  

26.11.2018 - Petega decembra skupaj za višje plače!  

 

  

  

© 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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