
 

 

 

  

Odpovedujete pogodbo o zaposlitvi? Preverite svoje pravice in 
obveznosti.  

V kolikor tako želite, lahko kot delavec kadarkoli redno odpoveste pogodbo o zaposlitvi, brez obrazložitve. Pri tem ni 
pomembno ali gre za zaposlitev za določen ali nedoločen čas. 

Seveda morate upoštevati pogodbene omejitve in obveznosti, ki jih imate do delodajalca. 

Postopek odpovedi 

Kot omenjeno, lahko, če tako želite, kadarkoli delodajalcu podate odpoved. 

Odpoved delodajalcu vročite osebno v prostorih delodajalca ali s priporočeno pošiljko s povratnico. 

Naslednji dan po vročitvi odpovedi začne teči odpovedni rok. Ko se odpovedni rok izteče, je pogodba prekinjena. 

Odpovedni roki 

Čeprav za odpoved pogodbe ne potrebujete razloga, pa morate spoštovati odpovedni rok. Odpovedni rok namreč 
zavezuje tako delodajalca, kot zaposlenega. 

Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi. 

Dolžino odpovednega roka določa vaša pogodba o zaposlitvi. V kolikor odpovedni rok v pogodbi o zaposlitvi ni 
določen v dnevih, ga določa vaša kolektivna pogodba.  

Če podate odpoved v času poskusnega dela je, ne glede na določbe pogodbe, odpovedni rok 7 dni. 

Če vam dolžina odpovednega roka ne ustreza, se lahko z delodajalcem dogovorita za sporazumno skrajšanje. 

Obveznosti do delodajalca 

Ko podate redno odpoved, niste upravičeni do odpravnine. Prav tako niste upravičeni do nadomestila za 
brezposelnost. 

Kot omenjeno, ste, v kolikor se z delodajalcem ne dogovorite za skrajšanje odpovednega roka, dolžni oddelati 
preostali odpovedni rok. V nasprotnem primeru ste delodajalcu odgovorni za škodo, ki bi jo utrpel zaradi kršitev 
odpovednega roka. 

V primeru odpovedi ste upravičeni le do sorazmernega dopusta in regresa. 

Zato ste dolžni presežek dopusta in regresa vrniti. Pomembno je vedeti, da delodajalec le-tega ne sme poračunati z 
terjatvami do vas (denimo vašo plačo), brez vašega pisnega soglasja. 
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Preostanek dopusta, do katerega ste upravičeni, porabiti. Če to ni mogoče, se lahko z delodajalcem dogovorite za 
ustrezno odškodnino. 

Potrebujete pomoč? 

NOVICE  

 

Poziv delodajalcem za izplačilo 13. plače  

21.11.2019 -  

 

Namenite del dohodnine naši organizaciji SKEI Slovenije  

10.12.2018 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Mladost je norost  

29.11.2019 - Je mladost res norost?  

 

Delavska enotnost št. 20, 21.11.2019  

22.11.2019 - Kdo kliče črne scenarije?  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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