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PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA IN  
MOŽNOSTI RAZPOLAGANJA Z ODPRAVNINO DELOJEMALCA 

 

Pravica do odpravnine nasproti pokojninskemu skladu ostane veljavna tudi ob 
prenehanju delovnega razmerja, vendar pa so vaše pravice rapolaganja z odpravnino 
odvisne od načina prenehanja delovnega razmerja.  
 

I. Ko se vaše delovno razmerje preneha na naslednji način:  
 

3 leta zavarovalniške dobe (36 mesečnih prispevkov) in 

•••• odpoved s strani delodajalca, 

•••• odpoved brez krivde delojemalca,  

•••• upravičena predčasna odpoved, 

•••• sporazumna rešitev, 

•••• potek roka pri časovno omejenih delovnih razmerjih 
 

… imate naslednje možnosti razpolaganja s privarčevanimi sredstvi v 

pokojninskem skladu: 
 

•••• Znesek odpravnine se nakaže: 
 o kot enkratna premija za sklenjeno dodatno pokojninsko zavarovanje pri 

zavarovalnem podjetju. Dodatna pokojnina se lahko izplača ne prej kot 
pri 40. letu zavarovanca. 

 o banki za nakup delnic investicijskega pokojninskega sklada. V tej zvezi 
je treba skleniti nepreklicni načrt izplačevanja v skladu z zakonom o 
investicijskih pokojninskih skladih.  

 o zavodu za pokojninsko zavarovanje, če ste že upravičenec pri takem 
zavodu.  

•••• Nadaljevalno vlaganje pri pokojninskem skladu, 

•••• Prenos skupnega zneska v pokojninski sklad novega delodajalca,  

•••• Izplačilo sredstev (z odbitkom 6 % davkov). 
 

pogoj 
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Obvestilo 

•••• Ob prenehanju delovnega razmerja boste na zasebni naslov prejeli pismo, v 
katerem vas bomo obvestili o nadaljnjem poteku in o možnostih razpolaganja 
z odpravnino. Prosimo vas, da nas v šestih mesecih od prejema dopisa 
obvestite o načrtovanem načinu razpolaganja. (V ta namen prečrtajte želeni 
način na priloženem listu, ki nam ga vrnite po pošti ali po faksu.)   

•••• Šele po prejemu vašega pisnega obvestila o nadaljnjem razpolaganju bomo 
lahko poskrbeli za izplačilo oz. nakazilo vašega dobropisa, ki ga vlagamo za 
vas od dneva izplačila dalje.   

•••• Če po prejemu našega dopisa v šestih mesecih ne oddate pisne izjave o 
razpolaganju z vašimi sredstvi, jih bomo v pokojninskem skladu dalje vlagali 
za vas. 

 

Dospelost izplačila 

•••• Po vašem obvestilu o razpolaganju z odpravnino se vaša privarčevana 
sredstva na koncu drugega meseca v petih delovnih dneh izplačajo oz. 
posredujejo drugemu skladu. 

•••• Pri vseh možnostih razpolaganja nas lahko enkratno pozovete, da preložimo 
izvedbo  vašega razpolaganja za časovno obdobje od enega do šestih 
mesecev. Ta poziv postane veljaven šele takrat, ko prispe k nam najpozneje 
14 dni pred dvomesečnim rokom.  

 

Za izplačilo privarčevanih sredstev lahko zaprosite: 

•••• Ob končanju delovnega razmerja po izpolnitvi starostnega pogoja za 
predčasno upokojitev na podlagi zakonskega pokojninskega zavarovanja. Če
nas v dveh mesecih po končanem delovnem razmerju ne obvestite o 
nadaljnjem razpolaganju, vam izplačamo odpravnino kot kapitalni znesek (z 
odbitkom 6 % davkov), 

•••• Če vsaj v dobi petih let niso bili plačani nobeni prispevki za nas.  

•••• V primeru smrti imajo zakoniti dediči pravico do odpravnine (to so dediči, npr. 
otroci, za katere je treba plačati preživnino). Če ni dedičev, se odpravnina 
šteje k zapuščini.  

 

Za vse prispevke, ki jih plača delodajalec za vas, 100-odstotno jamči pokojninski 
sklad (sem spada tudi prenos stare odpravnine). 
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II. Pravice razpolaganja s privarčevanimi sredstvi nimate, če: 
 

•••• ste sami dali odpoved (z izjemo porodniškega dopusta s strani matere ali 
očeta); 

•••• ste bili odpuščeni zaradi lastne krivde; 

•••• ste neupravičeno in predčasno dali odpoved; 

•••• ste bili zaposleni manj kot tri leta (36 mesečnih prispevkov). 
 

Pri tej obliki prenehanja delovnega razmerja ostanejo vaša privarčevana sredstva v 
pokojninskem skladu za nadaljnje vlaganje. Vsako leto vam bomo na vaš zasebni 
naslov poslali izpisek o računu (vključno z obvestilom o vlaganju). Tudi na naši 
spletni strani se lahko po vnosu osebne kode PIN (ki jo vidite na izpisku) informirate o 
stanju na svojem računu in o vlaganju. Naši sodelavci so vam na voljo za informacije 
tudi po telefonu. 
 

Informacije o pokojninskem skladu 

Če boste kdaj v prihodnje v primeru prenehanja delovnega razmerja vložili zahtevek 
za izplačilo privarčevanih sredstev pri drugem delodajalcu, boste lahko razpolagali 
tudi s privarčevanimi sredstvi iz našega pokojninskega sklada. 
Če najmanj 5 let niste bili v delovnem razmerju, lahko, na podlagi teh prispevkov, po 
določilih BMVG-ja (nemškega zakona o pokojninskih skladih podjetij) prav tako 
razpolagate s privarčevanimi sredstvi. 


