MIDVA NA
STARŠEVSKEM
DOPUSTU
Klemen in Urša imata tri otroke, pri
najmlajšem je zadnji mesec doma
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ostal Klemen. »Sem večkrat slišal,
če zdaj bom pa ‘mama ratal’. Lahko

Več informacij o starševskem

potrdim, da sem še vedno oče in to

dopustu na www.mddsz.gov.si

dosti boljši. Prav žal mi je, da nisem

oziroma na pristojnem centru za

ostal doma že pri starejših dveh.«

socialno delo.
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MATERINSKI DOPUST (105 DNI)

STARŠEVSKI DOPUST (130 DNI MAMA + 130 DNI OČE)

OČETOVSKI DOPUST (15 + 55 DNI)

Starševski dopust pripada obema staršema.
Starševski dopust se začne po izteku 105 dni materinskega dopusta. Vsak od staršev ima pravico do 130 dni,
pri čemer lahko mati na očeta prenese le 100 dni, oče pa
na mater vseh 130 dni. Izjemoma lahko eden od staršev
izrabi vseh 260 dni.
Kdaj se morava odločiti o delitvi?
Odločitev o delitvi starševskega dopusta morata sprejeti
najkasneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta.
O tem obvestita delodajalca in oddata vlogo na center
za socialno delo. Pomembno je, da se o delitvi starševskega dopusta starša začneta pogovarjati pravočasno in
izbereta možnost, ki jima najbolj ustreza.
Kakšne možnosti imava?

Nika in Matej sta si delila starševski
dopust za hči Zalo tako, da je bila
Nika doma do Zalinega osmega meseca, nato je z njo ostal Matej. Matej
je še pred Zalinim rojstvom govoril o
tem, da bo doma del starševskega
dopusta. Nikina izkušnja: »Iskreno, ko
je prišlo do tega, nisem bila najbolj
navdušena, da grem nazaj v službo.
Tudi Matej se mi je zdel negotov.
Izkazalo se je, da je bila to ena najboljših odločitev - za vse tri.« Matej
dodaja: »Nikoli prej nisem pomislil, da
ta »dopust« ne bo dopust. Te izkušnje pa vseeno ne bi zamenjal!«

Starševski dopust (260 dni) lahko izrabita v strnjenem
nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. To pomeni:
brez prekinitve in ne po dnevih.
Če starša izrabita dopust v obliki polne odsotnosti z dela,
ga ne moreta izrabiti istočasno, razen izjemoma.
Če starša izrabita dopust v obliki delne odsotnosti z dela,
ga lahko izrabita istočasno. Možnosti je več, na primer:
• vsak od staršev dela štiri ure na dan, štiri ure pa je na
starševskem dopustu,
• eden od staršev dela dva dni na teden, tri dni je na
starševskem dopustu, drugi od staršev pa dela tri dni
na teden in je dva dni na starševskem dopustu.
Če samo eden od staršev izrabi dopust v obliki delne
odsotnosti z dela, se ta ne podaljša, na primer, ko eden
od staršev dela štiri ure na dan in je štiri ure na starševskem dopustu, je skupno trajanje še vedno 260 dni.
Ne glede na obliko izrabe se lahko del starševskega dopusta (največ 75 dni) prenese in izrabi kasneje, do otrokovega končanega prvega razreda osnovne šole.

Ko je bil Maj star pet mesecev, se je
Alenka zaradi zaključka dela na večletnem projektu za dva meseca vrnila
v službo: »Odkrito rečeno, je bila
vrnitev v službo zame dobrodošla
sprememba. Ne me razumeti narobe,
rada sem mama, ampak pogrešala
sem stik s sodelavci in delo na projektu. Neprestana večmesečna rutina
je bila včasih bolj naporna od službe.
Včasih sem se počutila prav osamljeno.« V tem času je bil na starševskem
dopustu partner Luka: »Malo me je
skrbelo, kako bo, ker se je Maj še dojil,
pa sva dobro zvozila. Zdaj je Maj star
dobri dve leti in pri nas se ne sliši
samo 'mami, mami, mami', ampak
celo obratno 'oči, oči, oči'«.

