
 

 

  

Koriščenje lanskega dopusta  

Pravico do letnega dopusta določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Število dni pa je dogovorjeno v Kolektivnih 
pogodbah. 

Določeno število dni dopusta se lahko prenese tudi v naslednje koledarsko leto, in sicer z možnostjo izrabe do 30. 
junija oziroma do 31. decembra. 

Kakšna so torej pravila za koriščenje lanskega dopusta? 

Pravila za koriščenje dopusta, ki jih določa ZDR-1, so naslednja. Letni dopust se izrablja le v delovnih dnevih in ne 
po urah. Delavec ga lahko porabi v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. V skladu z 
zakonom mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta. Preostanek pa v dogovoru z 

delodajalcem lahko koristi do 30. junija naslednjega leta. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa 
je treba način izrabe letnega dopusta določiti v pogodbi o zaposlitvi (31. člen ZDR-1). 

Tako ni v nasprotju z zakonom, če delodajalec v svojih aktih določi, da morajo vsi delavci izrabiti ves svoj letni 
dopust v tekočem koledarskem letu ali da lahko v naslednje koledarsko leto prenesejo denimo le dva dneva 
letnega dopusta. 

Koriščenje lanskega dopusta do 31. decembra 

Izjemoma ZDR-1 dovoljuje koriščenje lanskega dopusta do 31. decembra. In sicer v primeru, če v lanskem letu 
oziroma do 30. junija tekočega leta delavec ni mogel izrabiti dopusta zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega 
dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka. 

Vir: Data d.o.o. 

NOVICE  

 

16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

24.04.2019 - 16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

GALERIJA  
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Kresovanje na Rožniku, 30.4.2019  

01.05.2019 - Kresovanje na Rožniku, 30.4.2019  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Delavstvo, podnebne spremembe, 

sindikati, 26.4.2019  

29.04.2019 - Zanimive teme o podnebnih spremembah...  

 

  

  

© 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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