
 

LETNI DOPUST  

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. 

Delodajalec je dolžan delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto 

najkasneje do 31. marca tekočega leta

letu. 

Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dnevih

Pri tem se prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri 

opravičene odsotnosti z dela ne vštevajo v dneve letnega dopust

Delavec se ne more odpovedati pravici do letnega dopusta. Prav tako bi se kot neveljaven upošteval 

sporazum s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za  neizrabljen 

letni dopust ( izjema je ob prenehanju delovnega razmerj

Sorazmerni del dopusta  

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima 

v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 

sorazmernega dela letnega dopusta za vsak mes

Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan 

letnega dopusta. 

Minimalno trajanje letnega dopusta : 

Letni dopust v posameznem koledarskem letu 

delavec dela s polnim delovnim časom ali s krajšim delovnim časom od polnega. 

Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za 

posameznega delavca.  

Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva 

15 let starosti. 

 Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60

otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo druž

pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

 

 

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.  

delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto 

najkasneje do 31. marca tekočega leta ter zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem 

loča in izrablja v delovnih dnevih 

razniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri 

ne vštevajo v dneve letnega dopusta. 

Delavec se ne more odpovedati pravici do letnega dopusta. Prav tako bi se kot neveljaven upošteval 

sporazum s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za  neizrabljen 

letni dopust ( izjema je ob prenehanju delovnega razmerja). 

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima 

v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 

sorazmernega dela letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. 

Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan 

Minimalno trajanje letnega dopusta :  

Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne

delavec dela s polnim delovnim časom ali s krajšim delovnim časom od polnega.  

Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za 

Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 

Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje 

otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo druž

pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. 

 

delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto 

letnega dopusta v tekočem koledarskem 

razniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri 

Delavec se ne more odpovedati pravici do letnega dopusta. Prav tako bi se kot neveljaven upošteval 

sporazum s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za  neizrabljen 

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima 

v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 

Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan 

ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to ali 

 

Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za 

letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 

odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje 

otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima 



Daljše trajanje letnega dopusta : 

Daljše trajanje letnega dopusta se lahko določi s Kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ali s 

Splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi.  

 

Izraba / koriščenje letnega dopusta  

Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dnevih. 

Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri 

delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan. 

 Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna. 

Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za 

tekoče koledarsko leto. 

Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora 

obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. 

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Delavec 

je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta, 

preostanek letnega dopusta pa do 30. junija naslednjega leta. 

Delavec, ki ni mogel izrabiti vsega letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta oziroma do 

30. junija naslednjega leta iz razloga  odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali 

dopusta za nego in varstvo otroka, ima pravico izrabiti ves preostali letni dopust do 31. decembra 

naslednjega leta.  

 Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih 

počitnic.   

Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo 

delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. 

Če je tako določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, lahko delavec, ki dela v tujini, v 

celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta.  

 

Ljubljana, 28.2.2019 

 


