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Številka:        /2014 
Datum:  28.2.2014 
 
Zadeva:  Delna odpravnina-invalidska upokojitev 
 
V odgovoru na vaš dopis, v katerem izpostavljate vprašanje upravičenosti do delne odpravnine 
ob upokojitvi, uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ni pristojno za podajo mnenj, ki se nanašajo na reševanje posameznih konkretnih 
situacij, podaja pa neobvezna pravna mnenja in pojasnila sistemske narave v zvezi z 
zakonskimi določbami oziroma določbami izvršilnih predpisov, ki sodijo v delovno področje 
ministrstva. Sicer pa lahko zakone avtentično razlaga le Državni zbor Republike Slovenije kot 
zakonodajalec. Za nadzor nad izvajanjem delovne zakonodaje je pristojen Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo http://www.id.gov.si/, medtem ko konkretne sporne zadeve rešuje 
pristojno delovno in socialno sodišče.  
 
Glede na navedeno pojasnjujemo, da Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13-
popr., v nadaljevanju ZDR-1) pravico do odpravnine ob upokojitvi določa v okviru 132. člena. 
Tako tretji odstavek navedenega člena določa, da 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.  
 
V zvezi z vprašanjem ali delovnemu invalidu III. kategorije, ki dela 4 ure, za preostanek pa 
uveljavi pravico do delne invalidske pokojnine, po ZDR-1 pripada izplačilo delne odpravnine ob 
upokojitvi, pojasnjujemo, da delne invalidske pokojnine ne gre enačiti s pravico do delne 
pokojnine, kljub podobnemu poimenovanju, saj se delno lahko upokoji le tisti delavec oz. 
zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine in ki se naknadno odloči 
ostati zaposlen oziroma se ponovno zaposli z največ polovico polnega delovnega časa. 
Upoštevajoč navedeno, lahko delavec, ki je uveljavil pravico do dela s krajšim delovnim časom 
od polnega in pravico do delne invalidske pokojnine, ob upokojitvi uveljavi pravico do 
odpravnine v skladu s četrtim odstavkom 132. člena ZDR-1. Ker pa gre za invalida, 
zaposlenega s krajšim delovnim časom v skladu s 67. členom ZDR-1 (krajši delovni čas po 
posebnih predpisih), bo ob upokojitvi upravičen do odpravnine kot delavec, ki dela polni delovni 
čas.  
 
S spoštovanjem, 
 
Pripravila: 
Tatjana Plešnik  
sekretarka 
 
Katja Rihar-Bajuk Peter Pogačar 
vodja sektorja generalni direktor 
 
V vednost: 
- gp.mnz@gov.si 

 



 

 

 
 


