
VRSTE DOPUSTA,  
NJEGOVA IZRABA IN  

PRIMER ODLOČBE
E-priročnik



Dopust pripada vsakemu zaposlencu, ne glede 

na obliko zaposlitve. V priročniku smo podali  

osnovne informacije, ki so povezane z različnimi 

oblikami dopusta in trajanjem le-tega. 

Zakonodaja, kolektivne pogodbe, aneksi in drugi 

predpisi omogočajo delodajalcem, da lahko 

dopuste prilagodijo obliki in načinu dela. 
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Vsem zaposlenim, ne glede na obliko zaposlitve 

(določen ali nedoločen čas), pripada dopust. Pravica do 

letnega dopusta je zapisana v Zakonu o delovnih 

razmerjih (ZDR-1). Tu so opredeljeni trajanje dopusta in 

izjeme, vendar je pri tem treba upoštevati še morebitne 

kolektivne pogodbe in interne akte.

Delodajalci morajo delavcem najkasneje do 31. marca 

tekočega koledarskega leta pisno izročiti odmero 

letnega dopusta, ki je tudi osnova za izplačilo regresa. 

Pravica do regresa je vezana na pravico do dopusta, ne 

pa na dejansko izrabo dopusta.
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Odmera letnega dopusta



Po zakonu ima vsak delavec pravico do minimalnega letnega 

dopusta, ki ne sme biti krajši od 4 tednov, ne glede na to, ali 

delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. 

Delavcu, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, pripada celotni 

letni dopust. V primeru, da delavec ni zaposlen celotno 

koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta 

glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu. 

Pripada mu 1/12 dopusta za vsak mesec zaposlitve, torej če je 

zaposlen 5 mesecev, mu pripada 5/12 dopusta.

To je zakonski minimum, ki pa ni osnova. Štirje tedni dopusta v 

delovnih dnevih so lahko drugačni, saj so odvisni od delovnega 

časa. 

Minimalni dopust

V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) so opredeljeni minimalno 

trajanje in izjeme, ki veljajo za vse enako. 

Zakonsko predpisan minimalni dopust

Zaposlena dela 5 dni v 
tednu, 8 ur na dan. 

Minimalno
20 dni 

dopusta

Zaposleni dela 6 dni v 
tednu, polni delovni 

čas.

Minimalno
24 dni 

dopusta

Zaposlena dela 4 dni v 
tednu, 8 ur na dan.

Minimalno
16 dni 

dopusta



žžžžžžž
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Najmanj tri (3) dodatne dneve dopusta lahko dobijo: 

En (1) dodatni dan dopusta dobi: 

starejši delavec 
nad 55 let

delavec z najmanj 

60-odstotno 

telesno okvaro.

delavec, ki neguje in 
varuje otroka, ki 
potrebuje posebno 
nego in varstvo v 
skladu s predpisi, ki 
urejajo družinske 
prejemke. 

invalid

delavec za vsakega

otroka, ki še ni 

dopolnil 15 let 

starosti.



Opredelitev dodatnih dni 
dopusta

Daljše trajanje letnega dopusta je navadno 

določeno z naslednjimi akti: 

• s kolektivno pogodbo, 

• pogodbo o zaposlitvi, 

• v splošnem aktu, ki zavezuje 

delodajalca. 

          

V teh dokumentih so običajno predvideni dodatni kriteriji za 

odmero letnega dopusta, na primer glede na zahtevnost delovnega 

mesta, delovno dobo delavca, socialne in zdravstvene razmere itd. 

Zmotno je mnenje, da dodatni dnevi dopusta glede na doseženo 

delovno dobo pripadajo samoumevno. Ti so namreč odvisni od 

kolektivne pogodbe glede na panogo, ki ji pripadate. Zato je 

potrebno preveriti tudi določila kolektivnih pogodb.  

Na prejšnjih straneh smo govorili o dopustu, ki pripada zaposlencu 
glede na Zakon, in velja za vse enako. 
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Izraba dopusta 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa tudi pravila za 

koriščenje dopusta, in sicer:

• Dopust se lahko izrablja po delovnih dnevih in ne po urah.

• Delavec ga lahko porabi v več delih, vendar mora en del trajati 

najmanj dva tedna.

• Delavec mora v koledarskem letu porabiti najmanj dva tedna 

dopusta.
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Neplačani dopust
Neplačan dopust delodajalec dodeli na željo delavca. Pri tem ne gre 

za dopust, temveč za odsotnost z dela brez pravice do nadomestila 

plače. 

Če delodajalec delavcu odobri neplačan dopust (lahko ga tudi 

zavrne), delavec ostane vključen v obvezna socialna zavarovanja, saj 

mu mora delodajalec vseeno plačevati prispevek za invalidsko in 

pokojninsko zavarovanje. 

Delodajalec delavcu ne more odtrgati prispevkov od plače, ki jih je 

delavec dolžan plačevati, kljub svoji odsotnosti. V praksi jih navadno 

plača delodajalec, delavec pa mu jih povrne.

Dopust v primeru bolniške 
odsotnosti

Delavcu pripada dopust v celoti, četudi je dalj časa na bolniški 

odsotnosti ali porodniškem dopustu oziroma je bil odsoten zaradi 

nege in varstva otroka. Zakon mu tudi daje pravico izrabe 

neporabljenega dopusta do 31. decembra naslednjega leta.



Študijski dopust

Izobraževanje delavcev in pravica do odsotnosti z dela zaradi 

izobraževanja je urejena v 170. in 171. členu Zakona o delovnih 

razmerjih (ZDR-1). 

Zakon določa, da ima pravico do odsotnosti z dela zaradi priprave 

oziroma opravljanja izpitov delavec v naslednjih primerih:

• če se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu z 

določbami 170. člena ZDR-1, torej ga je napotil na 

izobraževanje delodajalec,

• če se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v lastnem interesu.

Neposredno na podlagi zakona ima delavec pravico do odsotnosti 

z dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpita, in sicer ob dnevih, 

ko prvič opravlja izpit. Ta pravica pripada delavcu ne glede na to, ali 

se izobražuje v lastnem interesu ali če se izobražuje v interesu 

delodajalca. 

Razlika je le v tem, da je ta odsotnost plačana, če se izobražuje 

delavec v interesu delodajalca. Če se izobražuje v lastnem interesu, 

pa je taka odsotnost z dela neplačana. Za pravilno razlago je treba 

upoštevati tudi kolektivne pogodbe.

9



Kolektivni dopust

V 163. členu v ZDR-1 je opredeljena poraba kolektivnega 

dopusta. Delodajalec mora pri odločanju o času izrabe letnega 

dopusta upoštevati naslednje okoliščine:

- potrebe delovnega procesa, 

- možnosti za počitek in rekreacijo delavca,

- družinske obveznosti delavca. 

Delodajalec mora tako delavce kot sindikate pisno obvestiti o 

letnem razporedu delovnega časa, v katerega je zajet tudi 

kolektivni dopust. Zakon izrecno določa, da morajo biti o 

razporedu delovnega časa delavci obveščeni še pred začetkom 

vsakega koledarskega ali poslovnega leta. 
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Kaj storiti, če dopust ostane

Če delavec v koledarskem letu ne porabi vsega dopusta, ga lahko,

v dogovoru z delodajalcem, prenese v naslednje leto in ga koristi

najkasneje do 30. junija. V primeru, ko je z delavcem pogodba

sklenjena za določen čas, pa je treba način izrabe določiti v

pogodbi o zaposlitvi.
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Primer odločbe o dopustu

Primer odločbe:

Odločba o odmeri letnega dopusta za leto 

Na podlagi 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 

št. 21/2013) izdajam naslednji sklep: 

Delavcu [ime in priimek], stanujočemu [kraj bivanja] roj. [datum 

rojstva] zaposlenemu na delovnem mestu [naziv delovnega mesta] 

se za leto [letnica] odmeri letni dopust v trajanju [število] delovnih 

dni.

osnovni dopust (minimalni dopust) 20 dni

za delovno dobo* 2 dni

za otroke, ki še niso dopolnili 15 let 1 dan

Izmensko delo* 2 dni

Skupaj dni za leto 25 dni 

* Dodatni dnevi dopusta so predvideni v kolektivnih pogodbah ali 

drugih aktih, in so tukaj prikazani zgolj kot primer. 
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Vir:
Zakon o delovnih razmerjih

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944


V Minimaxu so vsi obračuni prilagojeni 
novi zakonodaji. 

Poglejte brezplačno 
predstavitev in se 

prepričajte.  

Predstavitev

http://www.minimax.si/predstavitev/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_knijizenje_dogodkov_os&utm_campaign=minimax_predstavitev
https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_davcne_novosti_2020&utm_campaign=minimax_predstavitev


BAZA ZNANJA

Za več brezplačnih priročnikov
in posnetkov seminarjev 

kliknite

Vodilni spletni računovodski program

https://www.minimax.si/baza-znanja/#e-prirocniki?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_davcne_novosti_2020&utm_campaign=baza_znanja


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

https://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_davcne_novosti_2020&utm_campaign=kontakt


Izjava o omejitvi odgovornosti

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri 

razumevanju vsebine in ne kot glavni vir informacij, 

namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali 

tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in 

podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 

svetujemo dodaten posvet s strokovnjaki.


