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PRIMERJAVA ZAPOSLITVE ZA KRAJŠI IN POLNI DELOVNI ČAS
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Splošni primer upokojevanja sodelavca brez dokupa pokojninske dobe

Delovno mesto
Prodajalec 

(krajši delovni čas)
Prodajalec

(polni delovni čas)

Starost ob zaposlitvi 20 let 20 let

Tedenski faktor 30 ur / teden 40 ur / teden

Bruto mesečna plača 1.000 EUR 1.000 EUR

Mesečno vplačilo v pokojninsko zavarovanje 
(24,35%)

243,50 EUR 243,50 EUR

Zakonsko določena starost ob upokojitvi 65 let 65 let

Dopolnjena pokojninska (%) doba 33 45

Višina pokojnine* 538,40 EUR 635 EUR

Razlika v višini pokojnine -96,60 EUR

Minimalna zakonsko določena starost ob upokojitvi 60 let 60 let

Dopolnjena pokojninska doba 30 40

Višina pokojnine* Upokojitev ni mogoča 635 EUR

Razlika v višini pokojnine -635 EUR * ocena; natančni 

podatki s strani 

ZPIZ-a niso na 

razpolago



PRIMERJAVA ZAPOSLITVE ZA KRAJŠI IN POLNI DELOVNI ČAS
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Splošni primer upokojevanja sodelavca z dokupom pokojninske dobe

Delovno mesto
Prodajalec 

(krajši delovni čas)
Prodajalec

(polni delovni čas)

Starost ob zaposlitvi 20 let 20 let

Tedenski faktor 30 ur / teden 40 ur / teden

Bruto mesečna plača 1.000 EUR 1.000 EUR

Mesečno vplačilo v pokojninsko zavarovanje 
(24,35%)

243,50 EUR 243,50 EUR

Prostovoljni mesečni dokup pokojninske dobe 184 EUR / mesec

Minimalna zakonsko določena starost ob upokojitvi 60 let 60 let

Dopolnjena pokojninska doba 40 z dokupom 40

Višina pokojnine* 520,70 EUR 635 EUR

Razlika v višini pokojnine -114,30 EUR

* ocena; natančni 

podatki s strani 

ZPIZ-a niso na 

razpolago



HOFER (PO)POLNI DELOVNI ČAS

Zaposlitev za polni delovni čas z 
dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo 



PRIMERJAVA ZAPOSLITVE ZA HOFER (PO)POLNI DELOVNI ČAS IN 
POLNI DELOVNI ČAS
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Primer upokojevanja sodelavca brez dokupa pokojninske dobe

Delovno mesto
HOFER prodajalec 
(HOFER (PO)POLNI 

DELOVNI ČAS )

Prodajalec
(polni delovni čas)

Starost ob zaposlitvi 20 let 20 let

Dogovorjena tedenska obveznost 30 ur / teden 40 ur / teden

Bruto mesečna plača (zgolj primeroma) 1.000 EUR 1.000 EUR

Mesečno vplačilo v pokojninsko zavarovanje 
(24,35%)

243,50 EUR 243,50 EUR

Zakonsko določena starost ob upokojitvi 65 let 65 let

Dopolnjena pokojninska (%) doba 45 45

Višina pokojnine* 635 EUR 635 EUR

Razlika v višini pokojnine ni razlike

Minimalna zakonsko določena starost ob upokojitvi 60 let 60 let

Dopolnjena pokojninska doba 40 40

Višina pokojnine* 635 EUR 635 EUR

Razlika v višini pokojnine ni razlike

* ocena; natančni 

podatki s strani 

ZPIZ-a niso na 

razpolago



PREDNOSTI / SLABOSTI NOVEGA MODELA

7

Prednosti za sodelavce

• polna pokojninska doba
• nespremenjena dogovorjena 

delovna obveznost
• mesečno izplačilo plus ur
• regres za polni delovni čas
• predčasna pravica do 

dodatnih dni dopusta na 
delovno dobo

Slabosti za sodelavce

• brez možnosti zaposlitve pri 
dveh delodajalcih hkrati

višje 

nadomestilo 

za minulo 

delo



MODELI ZAPOSLOVANJA
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Tristopenjski model motivacijskega koncepta

1. leto

Ob vstopu v podjetje 
zaposleni avtomatsko prejme 
zaposlitev za nedoločen čas.

2. leto

Po prvem letu podjetje 
zaposlenim prične plačevati v 

drugi pokojninski steber.

3. leto

Po drugem letu lahko 
zaposleni vstopi v model 

»HOFER (po)polni delovni 
čas«.



POTEK UVELJAVITVE MODELA
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TESTNA FAZA
Izbrane trgovine

&
Logistika: vozni park

od 01.09.2020

PILOTNA FAZA
Vsi zaposleni 

prodaje in logistike

od 01.01. 2021

„LIVE“ FAZA
Model je vpeljan.

01.01.2022


