
 

  

Tudi letos morate biti obveščeni o številu dni letnega dopusta  

Odmera letnega dopusta je vsakoletna obveznost vseh delodajalcev, ki jo nalaga Zakon o delovnih 
razmerjih.  

Pravico do letnega dopusta delavec pridobi, ko sklene delovno razmerje. Osnovni letni dopust mora biti 
opredeljen v Pogodbi o zaposlitvi. 

Koliko dni dopusta v posameznem letu pa pripada delavcu, je odvisno od kolektivne pogodbe dejavnosti. Zakon o 
delovnih razmerjih namreč določa le to, da dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne. 

Kolektivne pogodbe, ki jih podpisuje SKEI Slovenije, imajo dogovorjenih precej več dni letnega dopusta. 

Dodatni dnevi letnega dopusta vam pripadajo tudi za: 

 otroka do 15 leta starosti 

 invalidnost (socialno zdravstveni kriteriji) 

 pogoje dela 

 delovno dobo 

 dopolnjeno starost (starejši zaposleni) 

 dodatni dnevi za mlade delavce 

Seštevek dodatnih dni letnega dopusta je torej lahko veliko večji od zakonsko predpisanega. 

Podrobneje >> 

Vsak delodajalec je tako dolžan najkasneje do 31. marca pisno obvestiti delavce o številu dni dopusta za tekoče 
koledarsko leto. Pred tem je seveda potrebno dopust ustrezno odmeriti. 

Za delodajalce, ki ne izpolnijo obveznosti odmere letnega dopusta so predpisane globe. Zakon predpisuje globo v 
višini od 750 do 2.000 EUR za večje delodajalce, za manjše delodajalce je ta nekoliko nižja in lahko znaša od 200 
do 1.000 EUR. 

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 12/2018  

04.01.2019 - Leto 2018 smo zaključili s podpisom dodatkov h kolektivnim 

pogodbam dejavnosti...  

  

http://skei.si/nLog/newsletter-894/user-0/url-5348/
http://skei.si/nLog/newsletter-894/user-0/url-5349/
http://skei.si/nLog/newsletter-894/user-0/url-5351/
http://skei.si/nLog/newsletter-894/user-0/url-5351/


PONUDBA SEMINARJEV  

 

Delovni čas; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Kdaj moramo biti zaposleni na razpolago delodajalcu in kdaj ne.  

 

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter spoštovanje 

pravic.  

 

Kaj morajo mladi vedeti pred vstopom na trg dela; predavatelj 

Vojko Fon  

11.12.2018 - Osnovna znanja za mlade pred prvo zaposlitvijo.  

 

  

  

© 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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