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Zadeva: Enostransko odrejanje letnega dopusta

V odgovoru na vaš dopis, v katerem naprošate naslovno ministrstvo za stališče glede 
enostranskega odrejanja letnega dopusta uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ni pristojno dajati pravnih nasvetov strankam v 
konkretnih postopkih niti podajati obvezujočih pravnih mnenj. Kot upravni organ podaja 
pojasnila v zvezi z zakonsko ureditvijo delovnopravnih vprašanj ter oblikuje neobvezujoča 
pravna mnenja oziroma strokovna stališča z vidika splošne delovnopravne ureditve. Za 
odločanje v konkretnih spornih zadevah s področja delovnega prava je pristojno delovno 
sodišče v individualnih delovnih sporih. Za strokovno pomoč in inšpekcijski nadzor nad 
izvajanjem zakona, ki ureja delovna razmerja, je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za 
delo.

V zvezi s problematiko, ki jo izpostavljate glede enostranske odreditve izrabe letnega dopusta
delavcem, naj pojasnimo, da se letni dopust izrablja v dogovoru med delavcem in delodajalcem. 
O načinu in času izrabe sicer odloča delodajalec, pri tem pa mora upoštevati okoliščine, ki jih 
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 
52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) določa v prvem 
odstavku 163. člena. To so: potrebe delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo 
delavca ter družinske obveznosti delavca. Delodajalec mora torej omogočiti delavcu, da ga ta 
seznani s svojimi predlogi oziroma potrebami za izrabo letnega dopusta.

Dodatno naj še pojasnimo, da imajo starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj teden dni 
letnega dopusta v času šolskih počitnic (drugi odstavek 163. člena ZDR-1). Poleg te pravice pa 
ima delavec pravico izrabiti najmanj en dan letnega dopusta na dan, ki ga sam določi, o čemer 
mora delodajalca obvestiti najkasneje tri dni pred izrabo (tretji odstavek 163. člena ZDR-1). 
Delodajalec lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta po drugem in tretjem odstavku tega 
člena, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Delodajalec je odgovoren za pravilno izrabo letnega dopusta. V kolikor ne zagotovi izrabe 
letnega dopusta v skladu z zakonom se lahko kaznuje z globo, ki je določena v 217.a členu 
ZDR-1.

Konfederacija slovenskih sindikatov
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Dalje naj vas obvestimo, da smo pojasnila na najpogostejša vprašanja v zvezi z izrabo letnega 
dopusta objavili v dokumentu Regres za letni dopust, odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile 
in letni dopust. Dokument je objavljen na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/novice/2020-06-04-odsotnost-z-dela-zaradi-razlogov-visje-sile-letni-dopust-
in-regres/

V kolikor menite, da delodajalec v konkretnih primerih krši pravico do izrabe letnega dopusta 
vam svetujemo, da podate prijavo na Inšpektorat RS za delo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Darija Perše Zoretič
sekretarka

Damjan Mašera
vodja Sektorja za delovna razmerja 

in druge oblike dela
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