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I. ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

1. UVOD

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je del celovite reforme trga dela, katere namen je
vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega
prilagajanja razmeram na trgu. Z zmanjšanjem stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas na eni
strani in finančnimi destimulacijami za uporabo pogodb za določen čas na drugi strani nova
delovna zakonodaja zasleduje enega od bistvenih ciljev reforme - zmanjšanje segmentacije
oziroma razdrobljenosti trga dela. Poenostavljajo se postopki v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem
delovnega razmerja ter zmanjšujejo administrativne ovire. Z namenom preprečevanja zlorab so
predvideni ukrepi za zagotavljanje večje pravne varnosti vseh zaposlenih.

Osnutek novega Zakona o delovnih razmerjih ne prinaša bistvenih novosti, ki bi se nanašale zgolj
na delavce s statusom delovnega invalida, pač pa gre za spremembe ki bodo vplivale na vse
delavce, ne glede na status invalidnosti.

Cilji, ki jih zasleduje in bistvene spremembe, ki jih vsebuje ZDR-1 se uresničujejo z naslednjimi
ukrepi:
 poenostavitev postopkov v zvezi s sklenitvijo in odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter

zmanjšanje administrativnih ovir,
 povečanje fleksibilnosti trga dela in notranje fleksibilnosti,
 zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za določen čas,
 destimulacije za uporabo pogodb za določen čas,
 povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab.

Vendar se pri tem poraja vprašanje, ali ne bodo  načrtovani ukrepi prinesli več fleksibilnosti zgolj
delodajalcem, delavcem pa manj varnosti.

V nadaljevanju je predstavljen povzetek reforme Zakona o delovnih razmerjih in pregled
najpomembnejših sprememb po institutih.

2. PREPOVED DISKRIMINACIJE IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST



Tudi ZDR-1 vsebuje določla o prepovedi diskriminacije, povračilnih ukrepov in prepoveduje
spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu, pri čemer bolj natančno
opredeljuje odškodninsko odgovornost delodajalca.

Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo
izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca,
predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za
zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem
mestu. O sprejetih ukrepih mora delodajalec pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen
način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo
informacijske tehnologije). Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo,
da je delodajalec ravnal v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, je dokazno breme na strani
delodajalca.

V primeru kršitve prepovedi diskriminacije ali trpinčenja na delovnem mestu je delodajalec
kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava. Kot
nepremoženjska škoda, ki je nastala kandidatu ali delavcu, se štejejo tudi pretrpljene duševne
bolečine zaradi neenake obravnave delavca oziroma diskriminatornega ravnanja delodajalca
oziroma zaradi nezagotavljanja varstva pred spolnim ali drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem
na delovnem mestu, kot zahtevajo določila tega zakona o varovanju delavčevega dostojanstva
pri delu. Pri odmeri višine denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo se mora upoštevati, da
je ta učinkovita in sorazmerna s škodo, ki jo je utrpel kandidat oziroma delavec in da odvrača
delodajalca od ponovnih kršitev.

3. SPLOŠNI AKTI DELODAJALCA

ZDR-1 bolj podrobno ureja vprašanje splošnih aktov pri delodajalcu, vključuje sodelovanje
sindikata, delavskega zaupnika oziroma zbora delavcev in izrecno nalaga delodajalcu omogočitev
dostopa delavcem do splošnih aktov, ki veljajo pri delodajalcu, saj določa, da mora delodajalec
omogočiti pri njem zaposlenim delavcem in delavcem, napotenim s strani delodajalca za
zagotavljanje dela, da se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti veljavnimi pri delodajalcu. V
ta namen pa morajo biti splošni akti delodajalca vedno na razpolago na dostopnem mestu, na
katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino, česar stari zakon ni izrecno
določal.

4. OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Reforma je v smislu zmanjšanja administrativnih ovir in fleksibilnosti posegla tudi v določila o
objavi prostega mesta in skrajšala rok za prijavo. Tako sedaj ZDR-1 določa, da mora delodajalec,
ki zaposluje nove delavce prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Objava
prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od
treh delovnih dni (stari zakon je določa 5-dnevni rok). Za javno objavo po prejšnjem odstavku se
šteje tudi objava, ki jo izvede Zavod za zaposlovanje. Če delodajalec objavi prosto delo tudi v
sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih
delodajalca, začne rok za prijavo teči naslednji dan po zadnji objavi. Delodajalec, ki ima
zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo
delavci, zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu
uporabniku, in zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, mora o prostih
delih oziroma o javni objavi prostih del pravočasno pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu
običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z
uporabo informacijske tehnologije).



Zakon tudi v novem besedilu taksativno našteva primere, ko objava delovnega mesta ni
potrebna in med omenjene primere še vedno spada zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja
zaposlovanje invalidov

5. OBVEZNOSTI DELAVCA – OPRAVLJANJE DELA

Že v dosedanjem besedilu je zakon določal da mora delavec vestno opravljati delo na delovnem
mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju,
ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu.
Določeno je bilo tudi, da mora v primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo, delavec
opravljati tudi drugo delo. Z novim zakonom pa je na novo urejena dolžnost delavca, da po
odredbi delodajalca začasno opravlja drugo delo. Gre za ukrepe, ki naj bi okrepili tako
imenovano notranjo fleksibilnost (fleksibilnost pri delodajalcu). ZDR-1 namreč pravi, da v kolikor
z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec z namenom ohranitve
zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno
opravljanje drugega ustreznega dela v primerih začasno povečanega obsega dela na drugem
delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu, začasno zmanjšanega obsega dela na
delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga opravlja, in nadomeščanja začasno odsotnega
delavca. Pisna odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov
delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Ustrezno delo je delo, za katerega
delavec izpolnjuje pogoje in za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se
zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in za
delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim
sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Manjši delodajalec pa celo lahko v omenjenih primerih delavcu pisno odredi tudi začasno
opravljanje drugega primernega dela. Primerno delo je delo, za katerega se zahteva enaka vrsta
in največ ena raven nižja izobrazba kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima
delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure
vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od
kraja bivanja delavca.

Odreditev drugega ustreznega oziroma primernega dela lahko traja največ tri mesece v
koledarskem letu. Poleg tega pa ima delavec, ki začasno opravlja drugo ustrezno oziroma
primerno delo, pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše.

6. POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS

Še vedno velja, da se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas, pogodba o
zaposlitvi za določen čas spada med posebnosti pogodb o zaposlitvi in se sme skleniti le v
primerih, ki jih zakon izrecno navaja (npr. izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
začasno povečan obseg dela, nadomeščanje začasno odsotnega delavca in drugi razlogi našteti v
54. členu ZDR-1. Z novim zakonom se določa nov primer sklenitve pogodbe o zaposlitvi za
določen čas in sicer se omogoča sklenitev pogodbe za čas predaje dela. Na ta način se sledi
potrebam v praksi oziroma opozorilom, da čas predaje poslov (npr. po vrnitvi delavca, ki je bil
nadomeščen) ni pravno urejen. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za čas predaje poslov, je časovno
omejena na največ en mesec).



Še vedno pa velja tudi, da se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da manjši
delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne glede na omejitve iz omenjenga
člena.

V novem zakonu ostaja tudi prepoved veriženja pogodb za določen čas, saj določa, da
Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto
delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa
zakon. Določa pa tudi zjeme, kdaj se pogodbe o zaposlitvi za določen čas lahko podaljšuje dlje
kot dve leti (npr. nadomeščanje začasno odsotnega delavca, projektno delo in drugi primeri
določeni v 55. členu ZDR-1).

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno
pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o
zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Nov zakon pa bistveno spreminja določila, ki se nanašajo na prenehanje pogodbe o zaposlitvi za
določen čas, pri čemer določila novega zakona veljajo le za pogodbe o zaposlitvi sklenjene za
določene čas šele po uveljavitvi novega ZDR-1. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas,
preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko
je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena, kar
je veljalo tudi do sedaj. Novost pa je, da delavcu, kateremu preneha pogodba o zaposlitvi s
potekom časa za katerega je sklenjena, pripade odpravnina. Pravice do odpravnine iz prejšnjega
stavka nima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za
nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za
določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v
primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe
aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. Osnova za odmero odpravnine je povprečna
mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj,
ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka. Če je pogodba o
zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o
zaposlitvi pravico do odpravnine v višini iz prejšnjega stavka, povečane za sorazmerni del
odpravnine iz prejšnjega stavka za vsak mesec dela.

Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu
nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
se odpravnina izplača za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o
zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu.

Delavec nima pravice do prej opisanih odpravnin v primeru, ko delavec in delodajalec v času
trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas oziroma če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas ali če delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki
mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

7. ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

Kar se tiče odpovedi, je nov zakon ohravnil vrste odpovedi (redna in izredna) in bistveno
ureditev, ki se nanaša na pravice in obveznosti strank ter postopek same odpovedi. Tako ostaja,
da lahko delavec redno odpove pogodbo brez navajanja razlogov in obrazložitve, delodajalec pa



le v primeru utemeljenega razloga. Izredno odpoved (brez odpovednega roka) lahko obe stranki
podata le v primerih, ko to dovoljuje zakon. Nov zakon pa še dodatno vzpostavlja novo pravno
podlago za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, ko delodajalec tri mesece
zapored za delavca ni plačal prispevkov za socialno varnost. V postopkih odpovedi iz razloga
nesposobnosti in poslovnega razloga se opušča dosedanja zakonska obveznost delodajalca, da
ponuja drugo ustrezno zaposlitev delavcu, hkrati pa novi zakon spodbuja delodajalca k takemu
ravnanju, s tem da določa posledice za delavca, tako v primerih ko ponudbo za sklenitev nove
pogodbe o zaposlitvi za opravljanje drugega dela sprejme, kot tudi v primerih, če ponudbe ne
sprejme.

ZDR-1 ne nalaga več delodajalcu, da delavca pisno obvesti o nameravani redni odpovedi iz
poslovnega razloga, prav tako pa novi zakon pri odpovedi omogoča sodelovanje sindikata, sveta
delavcev oziroma delavskega zaupnika (prejšnja ureditev je to izrecno dopuščala le sindikatu).
Sindikat ali svet delavcev oziroma delavski zaupnik lahko poda svoje mnenje v roku šestih dni. Če
svojega mnenja v tem roku ne poda, se šteje, da odpovedi ne nasprotuje. Sindikat ali svet
delavcev oziroma delavski zaupnik lahko poda negativno mnenje, če meni, da za odpoved ni
utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom. Svoje mnenje mora
pisno obrazložiti. Ne glede na negativno mnenje sindikata ali sveta delavcev oziroma delavskega
zaupnika lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi. Nov zakon ne omogoča več
pravice sindikatu, svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku, da pri delodajalcu zahteva
zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi. Po novem je možnost
zadržanja učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi negativnega mnenja
predstavnikov delavcev omejena le na te delavce.

ZDR-1 ureja drugače tudi pravila o vročitvi odpovedi in določa, da se redna ali izredna odpoved
pogodbe vroča praviloma osebno v prostorih delodajalca ali s priporočeno pošiljko s povratnico
ali z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu. Pogodbena stranka, ki se
ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžna prevzeti odpoved
pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, če pogodbena stranka odkloni
vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve
odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov
prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, razen če je delavec naknadno pisno sporočil
drug naslov, delodajalcu pa na naslov sedeža delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi.
Šteje se, da je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta oziroma če pošiljka ni prevzeta v roku
za sprejem, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve. Če delavec nima stalnega ali
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma delavec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni
znan, se odpoved pogodbe o zaposlitvi v zaprti ovojnici nabije na oglasno mesto, ki je dostopno
delavcu, na sedežu delodajalca. Po preteku osmih dni se šteje vročitev za opravljeno. Če
delodajalec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan, se vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi
šteje za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči s priporočeno pošiljko s
povratnico inšpektoratu za delo.

V povezavi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi velja omeniti tudi poskusno delo, saj so tudi na tem
področju uveljavljene določene spremembe. V času trajanja poskusnega dela lahko delavec
redno odpove pogodbo o zaposlitvi. Če delodajalec v času trajanja ali ob poteku poskusnega
dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu redno odpove
pogodbo o zaposlitvi (prejšnji zakon je določal le izredno  odpoved in le ob prenehanju
poskusnega dela). Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o ustreznem denarnem povračilu
namesto dela ali celotnega odpovednega roka v skladu s 96. členom ZDR-1.  V času trajanja



poskusnega dela lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi tudi, če so podani
razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.
Delavec je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega
dela upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani
delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem
dni.

8. ODPOVEDNI ROKI

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno
določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati
minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega s tem zakonom. Če delodajalec delavcu
ne ponudi nove pogodbe o zaposlitvi, pa mora o odpovedi obvestiti Zavod za zaposlovanje, kar
do sedaj ni veljalo.

ZDR-1 skrajšuje odpovedne roke. Če odpoveduje pogodbo zaposlitvi delavec, ki je zaposlen pri
delodajalcu do enega leta, je odpovedni rok 15 dni; Od enega leta zaposlitve pa je odpovedni rok
30 dni. S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok,
vendar ne daljši kot 60 dni.

Najdaljši odpovedni rok pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega
razloga ali iz razloga nesposobnosti se s 120 skrajšuje na 60 dni. Daljši odpovedni rok (80 dni)
velja le v primeru, ko je delavec pri delodajalcu izpolnil 25 let zaposlitve in v kolikor ni s
kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok (vendar ne krajši kot
60 dni). V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega
razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15
dni, od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni. Nad dve leti zaposlitve pri
delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri
delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni. Za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca iz krivdnega razloga se odpovedni rok skrajšuje iz enega meseca na 15 dni. Ostaja
pravica, da se delavec in delodajalec pisno dogovorita o ustreznem denarnem povračilu
namesto dela ali celotnega odpovednega roka.

V primeru, da odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec, je do sedaj je veljalo, da ima
delavec v času trajanja odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove
zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj dve uri na teden. Z reformo trga
dela pa je omogočeno vključevanje delavcev v ustrezne ukrepe na trgu dela že v času
odpovednega roka. Delodajalec mora delavcu omogočiti odsotnost z dela najmanj en dan na
teden, da se v času odpovednega roka odziva na pozive Zavoda za zaposlovanje glede
informiranja in usposabljanja ter udeležuje morebitnih zaposlitvenih razgovorov. Ta rešitev bo
skupaj z dolžnostjo delodajalca, da že ob začetku teka odpovednega roka obvesti zavod za
zaposlovanje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi (če mu ne ponudi druge ustrezne zaposlitve), in
dolžnostjo prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve omogočila takojšnje vključevanje
delavcev v odpovednem roku v aktivnosti, ki jim lahko omogočijo zaposlitev, pridobivanje novih
znanj in kompetenc, ki so za delodajalce bolj zanimive in vplivala na boljšo motivacijo delavcev
za čimprejšnjo ponovno vključitev na trg dela. Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače
za čas odsotnosti z dela v višini 70 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-1.

9. ODPRAVNINA

a) ODPRAVNINA OB ODPOVEDI



Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je
dolžan izplačati delavcu odpravnino. Nov ZDR-1 je zaostril pogoje glede delovne dobe za izračun
odpravnine. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali
ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Delavcu pripada odpravnina v višini:

- 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri
delodajalcu več kot eno leto do deset let,

- 1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri
delodajalcu več kot deset let do 20 let,

- 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri
delodajalcu več kot 20 let.

Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz prvega odstavka tega člena, če v
kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače. V postopku prisilne poravnave se
delavec in delodajalec lahko pisno sporazumeta o načinu, obliki ali zmanjšanju višine odpravnine
po prvem odstavku tega člena, če bi bil zaradi izplačila odpravnine ogrožen obstoj večjega števila
delovnih mest pri delodajalcu. Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače,
mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

b) ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI

ZDR-1 je spremenil določila, ki urejajo pravico do odpravnine ob upokojitvi. Če s kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu
zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati
odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece
oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za
delavca ugodneje. Če se delavec po upokojitvi ponovno zaposli, ob prenehanju pogodbe o
zaposlitvi nima pravice do odpravnine. Če se delavec, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj
pet let, delno upokoji, ima pri delodajalcu, pri katerem mu je prenehala pogodba o zaposlitvi in
je sklenil novo za krajši delovni čas, pravico do odpravnine v sorazmernem delu. Delodajalec je
dolžan delavcu, ki dela krajši delovni čas in je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, v
primeru upokojitve izplačati odpravnino sorazmerno delovnemu času, za katerega je bila
sklenjena pogodba o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s
pravili o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pravili o zdravstvenem zavarovanju in pravili
o starševskem varstvu. Delavec ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če ima pravico do
odpravnine ob odpovedi in če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Delavec je
upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine ob odpovedi oziroma znesek za dokup
pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine ob upokojitvi.

10. POSEBNO PRAVNO VARSTVO

a) POSEBNO PRAVNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO

Reforma ZDR je določenim kategorijam delavcem pustila posebno pravno varstvo pred
odpovedjo (predstavniki delavcev, delavec pred upokojitvijo, starši, invalidi in odsotni z dela
zaradi bolezni), pri čemer je zvišala starost delavcev, ki jim je zagotovljeno posebno varstvo pred
odpovedjo, in sicer ureditev v ZDR-1 sledi dvigu starosti, ki jo za upokojitev predvideva



pokojninska zakonodaja. Posebno varstvo pred odpovedjo uživajo delavci, ki izpolnjujejo pogoj
starosti 58 let oziroma delavci, ki sicer pogoja starosti ne izpolnjujejo, jim pa do izpolnitve
pogojev za starostno upokojitev manjka pet let ali manj. S ciljem povečati možnosti zaposlitve
starejših delavcev, varstvo pred odpovedjo ni zagotovljeno delavcem, ki ob sklenitvi nove
pogodbe o zaposlitvi že izpolnjujejo pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
Varstva pa ne izgubijo delavci, ki sklenejo novo pogodbo o zaposlitvi na podlagi odpovedi s
ponudbo nove pogodbe pri istem oziroma drugem delodajalcu.
V prehodnem obdobju je določeno postopno zviševanje starosti, ob kateri delavci pridobijo
status varovane kategorije, ki jim v skladu z zakonom zagotavlja posebno varstvo pred
odpovedjo. V prehodnem obdobju uživajo posebno varstvo delavci, ki so starejši od:

LETO 2013 2014 2015 2016 2017

Ženske 54 let, 4
mesece 55 let 56 let 57 let 58 let

Moški 55 let 55 let 56 let 57 let 58 let

Če je posameznemu delavcu zaradi njegovega statusa zagotovljeno večkratno varstvo pred
odpovedjo, velja močnejše pravno varstvo.

b) VARSTVO PRAVIC POSEBNIH KATEGORIJ DELAVCEV

Pravice povezane s starostjo (in drugimi osebnimi okoliščinami) pa ZDR-1 ureja tudi v poglavju, ki
predpisuje posebno varstvo pravic določenih kategorij delavcev (ne le pred odpovedjo). Tako v
tem poglavju predvideva varstvo žensk, varstvo delavcev mlajših od 18 let, varstvo delavcev
zaradi nosečnosti in starševstva, varstvo invalidov in varstvo starejših delavcev. Delavci, starejši
od 55 let, uživajo posebno varstvo. Starejši delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma
ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem
ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji. Starejšemu delavcu delodajalec brez
delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. Posebno varstvo pa
gre tudi  invalidom, kar pa je veljalo tudi v starem zakonu. Delodajalec zagotavlja varstvo
delovnih invalidov in invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida, pri zaposlovanju,
usposabljanju ali preusposabljanju v skladu s predpisi o usposabljanju in zaposlovanju invalidov
in predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Delavcu, pri katerem je ugotovljena
preostala delovna zmožnost, mora delodajalec zagotoviti opravljanje drugega dela, ustreznega
njegovi preostali delovni zmožnosti, opravljanje dela s krajšim delovnim časom glede na
preostalo delovno zmožnost, poklicno rehabilitacijo, nadomestilo plače v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

11. PLAČILO ZA DELO in POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

a) PLAČILO ZA DELO

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki,
in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora
delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki
neposredno zavezuje delodajalca. Tudi ZDR-1 določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače,
dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno
uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.



Novi zakon ohranja dodatek za delovno dobo kot obvezno sestavino plače. Zakon določa
pravico, medtem ko so pogoji za pridobitev te pravice in sama višina določeni v kolektivnih
pogodbah na ravni dejavnosti. S prehodno določbo se delavcem, ki imajo ob uveljavitvi tega
zakona dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 odstotka od osnovne plače za vsako
izpolnjeno leto delovne dobe, ohranja tak dodatek, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti določeno drugače.

Plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca se izplačujejo v skladu z
zakonom preko bančnega računa delavca. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko
določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov
delavca. Plača mora biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan. Delodajalec je dolžan
delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači,
nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec
upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o
zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo
biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu. Pisni obračun iz prejšnjega odstavka je
verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo.

Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem
z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca. ZDR-1
ohranja določila o nadomestilu plače enako kot stari zakon, dodaja pa novo pravico delavca, da v
primerih, ko bi delodajalec moral delavcu izplačati nadomestilo plače v breme zdravstvenega
zavarovanja, pa tega ne stori, daje zakon delavcu možnost, da izplačilo nadomestila plače sam
uveljavi pri ZZZS.

b) POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na
delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na
službenem potovanju. Z zakonom se dodatno ureja vprašanje glede povračila stroškov za prevoz
na delo in z dela, ko se ti naknadno povečajo iz razlogov na strani delavca. V teh primerih ima
delavec pravico do povračila povečanih stroškov, če je tako določeno v kolektivni pogodbi na
ravni dejavnosti oziroma če se tako sporazume z delodajalcem.

12. PRAVICA DO LETNEGA DOPUSTA IN DO REGRESA

Po novem je določeno, da delavec pridobi pravico do dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja
(stari zakon je podelil to pravico šele po 6 mesecih nepretrganega trajanja delovnega razmerja).
Vendar ZDR-1 dosledno uveljavlja načelo sorazmernosti pri odmeri letnega dopusta. V skladu z
novo ureditvijo ima tako delavec v posameznem koledarskem letu pravico do celotnega letnega
dopusta le v primeru, da je v tem celotnem koledarskem letu zaposlen. Pri tem ni pomembno,
ali je zaposlen pri enem delodajalcu ali je brez prekinitve zaposlen pri več delodajalcih. Delavec,
ki ni zaposlen v celotnem koledarskem letu in zato ne izpolni pogoja za pridobitev pravice do
celotnega letnega dopusta, pridobi pravico do sorazmernega dela letnega dopusta. Sorazmerni
del letnega dopusta se mu odmeri glede na trajanje zaposlitve v posameznem koledarskem letu,
in sicer na način, da pridobi pri posameznem delodajalcu 1/12 letnega dopusta za vsak mesec
trajanja delovnega razmerja.



Enako kot se načelo sorazmernosti uveljavlja pri izrabi letnega dopusta, velja tudi za regres za
letni dopust.

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu,
delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek
letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Delavec ima
pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30.
junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali
dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta (stari zakon pa je določal,
da mora dopust biti izrabljen do 30. junija, pa še to pod pogojem, da je delavec v prejšnjem
koledarskem letu delal vsaj 6 mesecev).

13. INSTITUT ZAČASNEGA ČAKANJA NA DELO

Novi zakon uvaja institut »začasnega čakanja na delo«, pri čemer se za razliko od stare sistemske
ureditve, po kateri je delavec, ki mu delodajalec ne more zagotavljati dela, upravičen do 100
odstotkov nadomestila plače, nadomestilo plače znižuje na 80 odstotkov osnove. Namen
napotitve delavca na čakanje na delo doma je ohranitev zaposlitve delavca, kar zakon tudi
izrecno poudarja. Delodajalec lahko pisno napoti delavca na čakanje na delo doma najdalj za
šest mesecev v posameznem koledarskem letu, kar pomeni, da so možne krajše napotitve, ki se
seštevajo in ne smejo prekoračiti šestih mesecev v koledarskem letu, lahko pa delodajalec
napoti delavca na čakanje na delo doma v nepretrganem trajanju v okviru navedene časovne
omejitve. V zakonu je izrecno poudarjena dolžnost izobraževanja delavca tudi v času čakanja na
delo doma s pravico do povračila stroškov v zvezi z delom.

14. EKONOMSKO ODVISNI SUBJEKTI

Z ZDR-1 se do ureditve v posebnem zakonu delovnopravna zaščita širi tudi na ekonomsko
odvisne osebe. Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe
civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah
ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev. Ekonomska odvisnost pomeni, da oseba
najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika. Namen nove ureditve
je, da se osebi, ki dela v odvisnem ekonomskem razmerju, dokler to razmerje še traja, zagotovi
možnost, da od naročnika zahteva omejeno delovnopravno varstvo.

II. ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je stopil v veljavo 1.1.2013.
Temeljne razloge za  celovito reformo je iskati v finančni nevzdržnosti prejšnjega sistema in
demografskih ter ekonomskih sprememb.  ZPIZ-2 naj bi imel pozitivne finančne učinke, prav tako
naj bi zaustavil padaje pokojnin preko ureditve valorizacijskega količnika, ki v zadnjih letih pada,
prav tako je ZPIZ-1 določal padanje odmernega odstotka za odmero pokojnine. V nadaljevanju
so navedene nekatere od bistvenih sprememb, ki jih je prinesla nova zakonodaja s tega
področja.1

1. VARSTVO PRIČAKOVANIH PRAVIC

Čeprav je varstvo pričakovanih pravic urejeno na koncu zakona v prehodnih in končnih
odločbah, ga velja omeniti najprej.  Na istem mestu je zagotovljeno tudi vastvo pridobljenih

1 Pregled sprememb je sestavljen s pomočjo besedila ZPIZ-2 in splošnih pojasnil MDDSZ glede modernizacije
pokojninskega sistema in drugih gradiv dostopnih na spletni strani ministrstva.



pravic. Uživalcem, ki so uveljavili pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja do
uveljavitve novega zakona, se namreč od uveljavitve novega zakona naprej zagotavljajo pravice v
obsegu, določenem s predpisi, ki so veljali do uveljavitve novega zakona, in se usklajujejo po
določbah tega zakona. Poleg tega se tudi postopki za uveljavljanje pravic, sproženi po ZPIZ-1
morajo zaključiti po določilih starega zakona.

Kar pa se varstva pričakovanih pravic tiče, pa ZPIZ-2 določa, da lahko osebe, ki so do uveljavitve
tega zakona izpolnile pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih
do uveljavitve tega zakona (vključno z dodano dobo in možnostmi znižanja zakonsko
določene upokojitvene starosti, ki so določene v ZPIZ-1), vendar še niso vložile zahtevka,
uveljavijo to pravico po navedenih predpisih tudi po uveljavitvi tega zakona. In ta pravica ni
omejena le na leto 2013 ampak bo to mogoče storiti kadarkoli. Pogoji za te zavarovance bodo
veljali v celoti po ZPIZ-1 in bodo vključevali tudi osnovo za odmero pokojnine, ki bo v tem
primeru znašala 18 za zavarovanca najugodnejših let in ne 24 let, kot je po vmesnem
prehodnem obdobju predvideno po novem zakonu.

Ima pa zavarovanec, ki je v času veljavnosti ZPIZ-1 izpolnil pogoje za upokojitev in se odločil da
nadaljuje z delom, možnost koristiti tudi ugodnosti, ki jih prinaša novi sistem (npr. izčrpanje 20 %
dela starostne oziroma predčasne pokojnine). V kolikor se bo odločil za koriščenje ugodnosti
novega sistema in bo izbral institute, pogoje in odmero pokojnine po novem ZPIZ-2 (v primeru,
da bi bilo to zanj ugodneje), pa bi v tem primeru zanj v celoti stopili v veljavo novi pogoji in bi se
mu pokojnina odmerila po novem ZPIZ-2. To pomeni, da imajo osebe, ki izpolnijo pogoje po
ZPIZ-1, izbirno pravico in se lahko same odločijo, po katerem sistemu se bodo upokojile,
kombinacija posameznih sistemov iz enega in drugega sistema pa ni mogoča.

ZPIZ-2 prav tako ureja varstvo pričakovanih pravic nekaterih ostalih kategorij zavarovancev.
Skladno z določbami ZPIZ-1 se bodo tako lahko upokojili:

1. delovni invalidi, ki jim na dan 31.12.2012 manjka do izpolnitve pogojev za starostno
upokojitev do 3 leta starosti ali pokojninske dobe oziroma  invalidi II. ali III. kategorije
invalidnosti, ki so na dan 31.12.2012 prijavljeni pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
jim je na ta dan manjkalo za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih veljavnih do
uveljavitve tega zakona do pet let starosti in pet let pokojninske dobe ali manj;

2. brezposelne osebe, ki so na dan 31.12.2012 prijavljene na ZRSZ in
 prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost in bodo to pravico uživali vse do

izteka obdobja, za katerega jim je bila dodeljena ali
 imajo pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do

izpolnitve pogojev za upokojitev,
 prejemajo denarno nadomestilo ter imajo po prenehanju prejemanja nadomestila

še pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do
izpolnitve pogojev za upokojitev;

3. zavarovanci, ki jim je do 31. 12. 2012 po predpisih o delovnih razmerjih odpovedana pogodba
o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti, in jim je po predpisih o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti zagotovljeno denarno nadomestilo do izpolnitve
minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do
uveljavitve tega zakona.



2. STAROSTNA UPOKOJITEV

Za prodobitev pravice do starostne pokojnine je potrebno kumulativno izpolniti pogoj starosti in
pokojninske dobe. V skladu z ZPIZ-2 so pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in
ženske izenačeni, upokojitvena starost bo tako za oba spola dvignjena na 65 let, pravico do
starostne pokojnine pa bodo posamezniki pridobili, če bodo dopolnili najmanj 15 let zavarovalne
dobe. ZPIZ-2 predvideva prehodna obdobja za uveljavljanje določenih sprememb, tako da se
bodo minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine dvigovali postopoma. To
pomeni, da bo prehod na novo ureditev bistveno blažji, pogoji za starostno pokojnino pa so v
prehodnem obdobju  milejši, kot jih ZPIZ-2 določa za upokojitev po preteku teh obdobij. Glede
na različno pokojninsko dobo so v 27. členu ZPIZ-2 za starostno upokojitev predvidena tudi
prehodna obdobja, med katerimi se nekatera iztečejo šele v letu 2020. V drugem odstavku 27.
člena je tako določeno prehodno obdobje za zvišanje pogoja starosti iz prvega odstavka tega
člena, in sicer za ženske, ki izpolnijo 15 let zavarovalne dobe, tretji odstavek 27. člena ZPIZ-2 pa
določa prehodno obdobje za dvig starosti na 65 let za oba spola za tiste osebe, ki so se lahko po
dosedanjih predpisih upokojevale pri 61 letih (ženske) oziroma 63. letih (moški) in so ob tem
dopolnile 20 let pokojninske dobe. Te osebe bodo imele po ZPIZ-2 možnost, da v prehodnem
obdobju od leta 2013 do 2016 za zavarovance in od leta 2013 do 2020 za zavarovanke, pridobijo
pravico do starostne pokojnine z 20 leti pokojninske dobe in pri nižji starosti od 65 let. Starosti
pri obeh spolih bodo naraščale po 6 mesecev na leto, in sicer pri zavarovancih iz 63 na 65 let in
pri zavarovankah pa iz 61 na 65 let.

Dejstvo je, da osebe, ki so začele delati zgodaj in so se zaposlile pri npr. 15. letih, do 60. leta
starosti, dopolnijo že 45 let pokojninske dobe. Le-tem (moškim in ženskam) se zato z določbo
četrtega odstavka 27. člena dopušča možnost, da pridobijo pravico do starostne pokojnine pri
nižji starosti na račun daljše pokojninske dobe. Zavarovanke in zavarovanci se tako lahko
upokojijo pri starosti 60 let, če dopolnijo 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Tem
zavarovancem, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se dopušča starostno
upokojitev brez odbitkov, saj slednji pridobijo starostno in ne predčasne pokojnine. Peti
odstavek določa prehodno obdobje, v katerem se starost, določena v ZPIZ-1 (58 let) postopoma
dviga za oba spola na 60 let (za ženske do leta 2019, za moške do 2018). Prav tako je določeno
prehodno obdobje za postopen dvig pokojninske dobe brez dokupa za ženske, ki je določena v
ZPIZ-1, in sicer iz 38 na 40 let.

Zavarovanec oz. zavarovanka bo tako v letu 2013 pridobil(a) pravico do starostne pokojnine, če
bo izpolnjeval(a) pogoj starosti 58 let in 4 mesece ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa
(moški) oz. 58 let starosti in 38 let in 4 mesece pokojninske dobe brez dokupa (ženska).
Upokojitvena starost se bo nato vsako naslednje leto dvignila za 4 mesece, starost 60 let pa bo
ob dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa pogoj za upokojitev šele v letu 2018 (za
moške) in 2019 (za ženske).

Upokojitveno starost za pridobitev starostne pokojnine bo mogoče zniževati na račun otrok,
obveznega služenja vojaškega roka ter zaradi vključitve v zavarovanje pred 18. letom starosti:

a) Znižanje pogoja starosti zaradi skrbi za otroke v prvem letu njihove starosti.  ZPIZ-2 določa, da
si lahko zavarovanec, ki je skrbel za otroka v prvem letu njegove starosti, zniža upokojitveno
starost za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke,



za 36 mesecev za štiri otroke ter za 48 mesecev za pet ali več otrok). Omenjena določba velja za
zavarovance (moški in ženske), ki so dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa, starost pa se
znižuje od 60. leta starosti, vendar največ do 56. leta (ženske) oziroma 58. leta (moški) ter za
zavarovance (moški in ženske), ki so dopolnili 38 let pokojninske dobe brez dokupa, pri čemer se
starost znižuje od 65. leta starosti do največ 61. leta.

b) Znižanje pogoja starosti zaradi obveznega služenja vojaškega roka. Zavarovanec (moški) si
lahko zniža starost za 2/3 obdobja služenja vojaškega roka od 60. leta do največ 58. leta starosti
ter za 2/3 obdobja služenja vojaškega roka od 65. leta do največ 63. leta starosti.

c) Znižanje pogoja starosti zaradi vključitve v zavarovanje pred 18. letom starosti. Omenjeno
znižanje starosti lahko uveljavljajo zavarovanci (moški in ženske), ki so dopolnili 40 let
pokojninske dobe brez dokupa, in sicer od 60 leta starosti za ves čas dela pred 18. letom starosti,
vendar ne več kot do 57 let (oz. do 56 let do 31. 12. 2018) – ženske in do 58 let - moški.

3. PREDČASNA UPOKOJITEV

V novem zakonu je predvidena tudi predčasna upokojitev pred dopolnjenim starostnim pogojem
65 let. Zavarovanec oz. zavarovanka bosta tako lahko pridobila pravico do predčasne pokojnine
pri starosti 60 let, če bosta dopolnila najmanj 40 let pokojninske dobe. Vendar pa je potrebno
poudariti, da bo zaradi prenovljenega sistema malusov, ki bodo trajni, predčasen odhod v pokoj
vplival na višino pokojnine. Za vsak mesec razlike do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev,
se bo pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, znižala za 0,3 odstotka.

Seveda se bodo tudi pogoji za predčasno upokojitev dvigali postopno, in sicer pri moških do leta
2018, pri ženskah pa do leta 2019. Zahtevana starost za pridobitev pravice do predčasne
pokojnine bo tako v letu 2013 za zavarovance znašala 58 let in 4 mesece ob 40 letih pokojninske
dobe, za zavarovanke pa 58 let ob dopolnjenih 38 letih in 4 mesecih pokojninske dobe. Ob tem
je treba poudariti, da starosti 60 let, ki osebam omogoča predčasno upokojitev z dopolnjenimi
40 leti pokojninske dobe, ne gre enačiti s starostjo 60 let, ki zavarovancem, ki dopolnijo 40 let
pokojninske dobe brez dokupa, dopušča starostno upokojitev. Slednji namreč pridobijo
starostno in ne predčasne pokojnine, medtem ko prvi dobijo pravico do predčasne pokojnine, ki
je zmanjšana za manjkajoče mesece do dopolnitve starosti, ki se zahteva za pridobitev pravice
do starostne pokojnine.

4. DELNA UPOKOJITEV

Zavarovanci bodo imeli v skladu z ZPIZ-2 tudi možnost delne upokojitve, ki jo je sicer poznal
že ZPIZ-2 sistem, vendar pa novi ZPIZ-2 uvaja nekatere novosti. Možnost delne upokojitve
bodo imeli po novem tudi samozaposleni, kmetje in družbeniki, delovni čas bo še bolj
prilagodljiv (vendar najmanj 4 ure dnevno), zavarovanci pa bodo poleg dela plače prejemali
tudi delno pokojnino v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, do
dopolnitve starosti 65 let povečane za 5 %. Delna pokojnina bo tako namenjena stimuliranju
podaljševanja delovne aktivnosti in kasnejšega upokojevanja zavarovancev. Zavarovanci, ki bodo
izpolnili pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, bodo po novem imeli
možnost pridobiti pravico do delne pokojnine, če bodo ostali v obveznem zavarovanju v obsegu,
ki bo ustrezal sorazmernemu delu polnega delovnega časa, vendar po novem najmanj 4 ure



dnevno ali 20 ur tedensko. Delna pokojnina se bo odmerila od predčasne ali starostne
pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in starost
zavarovanca, v odstotku, ki bo ustrezal skrajšanju polnega delovnega časa in bo do dopolnitve 65
let povečana za 5 %. V primeru delne upokojitve ob izpolnitvi pogojev za predčasno
pokojnino se bo zavarovancu v pokojninsko dobo štelo tudi to obdobje delne upokojitve,
zavarovanec pa bo po dopolnitvi pogojev za starostno pokojnino pridobil pravico do
starostne pokojnine brez malusov.

5. POKOJNINSKA OSNOVA

Za izračun pokojninske osnove starostne in predčasne pokojnine se bo po novem zakonu
upoštevalo obdobje najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od 1.1.1970 dalje, ki so za
zavarovanca najugodnejša. V prehodnem obdobju se bo obračunsko obdobje za izračun
pokojninske osnove podaljševalo postopoma za eno leto na leto, začenši z 19 leti v letu 2013, 20
leti v letu 2014, šele leta 2018 pa bodo osebi, ki se bo želela upokojiti, pokojnino izračunali na
podlagi najugodnejših zaporednih 24 let.

Zaradi postopnega dviga zahtevane pokojninske dobe za zavarovanke iz 38 let po ZPIZ-1 na 40
let po ZPIZ-2 in zaradi ohranjanja vrednosti pokojnin zavarovank v primerljivi višini kot po ZPIZ-1,
se za zavarovanke, ki bodo v letih 2013 – 2022 dopolnile zahtevano pokojninsko dobo, določa
poseben način odmere pokojnin, in sicer od:

I. 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 za 40 let 64,25 % (bruto – 87,77%);
II. 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 za 40 let 63,5 % (bruto – 86,75%);

III. 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 za 40 let 61,5 % (bruto – 84%).

Pri čemer so višji odmerni odstotki začeli veljati takoj ob uveljavitvi sprememb, medtem ko se bo
obračunsko obdobje s sedanjih 18 let podaljševalo na 24 let postopoma. Z novim načinom
izračunavanja pokojnine bo tako zaustavljeno nadaljnje zniževanje višine pokojnin, upokojencem
pa bodo zagotovljene dostojne pokojnine. Hkrati bo v pokojninski sistem vpeljana večja
pravičnost v skladu z načelom večje povezanosti vplačil in izplačil. Višina pokojnine bo bolj kot do
zdaj odvisna od vplačanih prispevkov, v pokojninsko dobo pa se bodo štela samo obdobja, za
katera so bili plačani prispevki.

6. DOKUP POKOJNINSKE DOBE

ZPIZ-2 omogoča zavarovancem ali uživalcem pokojnine, za izpolnitev pogojev ali za ugodnejšo
odmero pokojnine, dokup zavarovalne dobe za obdobja, ki niso všteta v pokojninsko dobo.
Zakon ne določa konkretneje, za katera obdobja je dokup možen, temveč pravico opredeljuje
splošno, kar je v skladu z enim glavnih ciljev modernizacije pokojninskega sistema, da se v
zavarovanje lahko vključi vsak, ki dela in da je priznanje zavarovalne dobe odvisno le od plačila
prispevkov. Za priznanje določene dobe bodo torej zavarovanci imeli možnost plačati prispevke
za vsa obdobja, ko le-ti niso bili plačani (za obdobje študija, brezposelnosti ali za katerokoli
drugo obdobje), in sicer za skupno največ pet let zavarovalne dobe. S tem si bodo pridobili
pravico do štetja pokojninske dobe za dokupljena leta. Dokupljena pokojninska doba pa se ne bo
upoštevala pri tistih posameznikih, ki so začeli delati zgodaj in se bodo lahko upokojili pri starosti
60 let in 40 letih pokojninske dobe brez dokupa. Namen te določbe je jasen - predčasno brez
malusov se bodo lahko upokojili samo tisti delavci, ki so dejansko začeli z delom zgodaj in so bili
dejansko aktivni 40 let.



Prav tako bo v prehodnem obdobju treh let zavarovancem, ki so dopolnili 38 let pokojninske
dobe brez dokupa in zavarovankam, ki so dopolnile 35 let pokojninske dobe brez dokupa,
omogočen cenejši dokup dveh let pokojninske dobe iz naslova študija v višini 70% plače
zavarovanca, ki jo je prejemal v koledarskem letu pred dokupom. Na ta način jim bo omogočen
lažji prehod v upokojitev glede na zaostrovanje pogojev v prehodnem obdobju, ki so posledica
ukinitve dodane dobe za čas študija kot časovnega bonusa brez prehodnega obdobja.

7. BONUSI IN MALUSI

V novem  zakonu so bonusi oblikovani kot spodbuda posameznikom, da delajo tudi po izpolnitvi
minimalnih pogojev za predčasno oziroma starostno upokojitev. Poudariti pa je potrebno, da
bodo bonusi uvedeni takoj ob uveljavitvi predlaganih sprememb:
 ZPIZ-2 uvaja novi bonus, in sicer za vsake 3 mesece dela dlje po dopolnjenih starostnih

pogojih, določenih v četrtem odstavku 27. člena  (60 let starosti in 40 let pokojninske
dobe brez dokupa) oz. v petem odstavku. 27. člena (prehod) v višini 1%. Maksimalni
bonus za največ 3 leta dela dlje bo tako znašal 12%.

 Novi ZPIZ-2 tako stimulira daljše ostajanje v zaposlitvi. Zavarovancu, ki bo izpolnil pogoje
za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ali starostne pokojnine in bo ostal v
zavarovanju v nespremenjenem obsegu, se bo mesečno izplačevalo 20 % predčasne ali
starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve, vse do
prenehanja zavarovanja ali do uveljavitve delne pokojnine, vendar največ do 65. leta
starosti.

 Ob delni upokojitvi (upokojitev za 1 do 4 ure, delo za 4 do 7 ur), ki bo po novem
razširjena na samozaposlene, kmete ter družbenike, bo posameznik ob sorazmerni plači
(glede na opravljeno število ur) prejel tudi delno pokojnino, povečano za 5 %.

Kot že omenjeno, pa se daljše ostajanje v aktivnosti spodbuja tudi z prilagoditvijo pokojnine v
primeru predčasnega odhoda iz trga dela. Tako se ta zavarovancu odmerjena (predčasna)
pokojnina zniža za 0,3 % (moški in ženske) za vsak mesec upokojitve pred 65 let starosti (oba
spola). Ker bo dvig zakonske starosti na 65 let postopen, prav tako pa se postopoma dviguje tudi
pokojninska doba za predčasno pokojnino za zavarovanke iz 38 let na 40 let, so odbitki (t. imen.
malusi) temu prilagojeni.

8. USKLAJEVANJE POKOJNIN

Letna uskladitev pokojnin se opravi ob izplačilu pokojnin za mesec februar tekočega leta.
Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar –
december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje
leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih stroškov v obdobju januar – december
preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin ne more biti
nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin.



Prav tako je določeno, da se bo v letu 2013 se opravila redna uskladitev pokojnin v višini rasti
plač.

9. INFORMATIVNA OSEBNA EVIDENCA

Cilj uvedbe informativne osebne evidence obveznega zavarovanja je zagotoviti dodatno
preglednost celotnega pokojninskega sistema in tako povečati zaupanje zavarovancev v sistem.

Predvideva se vzpostavitev informativne osebne evidence obveznega zavarovanja, kjer se bodo
za vsakega zavarovanca posebej beležili njegovi matični podatki o obračunanih in plačanih
prispevkih. Na ta način bo zavarovanec v realnem času z nekaj kliki pridobil informacije in
kontrolo nad tem, ali mu je delodajalec dejansko plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Informativno osebno evidenco bo za vsakega zavarovanca, ki je vključen v obvezno
zavarovanje, vodil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

10. SPODBUDE ZA DELODAJALCE

V ZPIZ-2 so določene stimulacije delodajalcev za zaposlovanje starejših in mlajših delavcev, za
zaposlovanje mater, z otrokom do tretjega leta starosti ter za podjetnike, ki prvič registrirajo
samostojno dejavnost.

Stimulacije so določene v obliki znižanih prispevkov delodajalcev za delavce, starejše od 60 let
(30% znižanje prispevkov delodajalcev) oziroma za delavce, ki izpolnjujejo pogoje za predčasno
upokojitev (50 % znižanje prispevkov delodajalcev).

Za delavce, ki še niso dopolnili 26 let starosti in za matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta
starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi
neprekinjeno najmanj dve leti, lahko delodajalci uveljavijo vračilo prispevkov delodajalca za prvo
leto zaposlenosti v višini 50 %, drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca.

Samostojni podjetniki so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v
drug register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka
delodajalca v višini 50 % zneska prispevka. V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene
prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka.

11. POKLICNO ZAVAROVANJE

Poklicno zavarovanje, ki je že do sedaj temeljilo na sistemu vnaprej določenih prispevkov, se
prilagaja vsem zavarovancem te oblike zavarovanja. Do začetka uporabe novega pokojninskega
načrta za poklicno zavarovanje, se za večino zavarovancev določa prispevna stopnja, povišana z
zadnjo spremembo pokojninskega načrta sklada obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, ki jo mora plačevati delodajalec, hkrati s tem pa se na novo definira tudi pravica do
poklicne pokojnine. Poklicna pokojnina je prejemek, ki posamezniku zagotavlja določen
dohodek, od trenutka, ko zapusti trg dela pa do izpolnitve pogojev za upokojitev v obveznem
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Višina poklicne pokojnine je pri vsakem posamezniku odvisna od višine nabranih sredstev na
njegovem osebnem računu in predvidene dobe prejemanja poklicne pokojnine. Poklicna



pokojnina ne sme biti nižja od starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec prejel v obveznem
pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede na dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane
dobe . Uživalec pravice do poklicne pokojnine ima tudi pravico, da se prostovoljno vključi v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s čimer si zagotovi višjo odmero pokojnine ob
upokojitvi v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

12. DODATNO ZAVAROVANJE

Dodatno zavarovanje predstavlja zbiranje sredstev na osebnih računih članov te oblike
zavarovanja z namenom, da se posamezniku v času uživanja pravic iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja zagotovi dodaten dohodek. Ta oblika zavarovanja se lahko vzpostavi
kot kolektivno zavarovanje pri delodajalcu, ki delno ali v celoti financira zavarovanje za vse svoje
zaposlene, ali pa z individualno vključitvijo v pokojninski načrt individualnega zavarovanja, na
podlagi katerega član sam vplačuje premijo. Vplačnik premije dodatnega zavarovanja je
upravičen do davčnih olajšav za vplačane premije. Pravici, ki jih zagotavlja ta oblika zavarovanja,
sta: pravica do dodatne starostne pokojnine in pravica do predčasne dodatne starostne
pokojnine, zavarovanec pa lahko ob določenih pogojih zahteva tudi izplačilo premoženja,
vpisanega na njegovem osebnem računu v enkratnem znesku.

Izvajalec dodatnega zavarovanja je pokojninski sklad, ki se lahko oblikuje kot vzajemni
pokojninski sklad, kritni sklad, krovni sklad ali pa kot skupina kritnih skladov. Upravljavci
pokojninskega sklada so lahko samo pokojninska družba, zavarovalnica, ki ima dovoljenje za
opravljanje poslov življenjskega zavarovanja ter banka, ki ima dovoljenje za upravljanje
pokojninskih skladov. Bistvene spremembe v primerjavi z veljavno zakonodajo se predlagajo tudi
na področju naložbene politike. Na podlagi krovnih skladov oziroma skupine kritnih skladov naj
bi se izvajala naložbena politika življenjskega cikla, v okviru katere bi upravljavec sam, glede na
starost člana, slednjega razporejal od (pod)sklada z bolj agresivno naložbeno politiko v sklad z
manj agresivno naložbeno politiko in na koncu v sklad z minimalno zajamčeno donosnostjo.

Poleg omenjenega se vzpostavlja tudi učinkovit nadzor, tako nad delovanjem sistema samega,
kot tudi nad zagotavljanjem pravic članov.


