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Publikacija je del projekta Moje delo  Moja pokojnina, ki ga iz sredstev Programa za pravice, 
enakost in državljanstvo sofinancira Evropska unija  Nosilec projekta je Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, projektni partner pa Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije  

Namen projekta je  izpostaviti problem pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi ter pre-
učiti njene glavne vzroke in značilnosti  S projektom vključujemo  vidik enakosti spolov v po-
kojninsko politiko, ozaveščamo o posledicah različnih življenjskih in kariernih odločitev ter 
možnosti v poklicnem in zasebnem življenju na pokojnine ter informiramo o pokojninskem 
sistemu v Sloveniji  

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino in njeno nadaljnjo uporabo, ker predstavlja pogle-
de izvajalca projekta 

V publikaciji navedene informacije odražajo stanje na dan 1  11  2020, razen v primerih, kjer je 
izrecno navedeno za katero obdobje velja oziroma se nanaša 
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Publikacija prinaša nabor pomembnejših informacij o slovenskem pokojninskem 
sistemu, o vrstah pokojnin, pogojih za njihovo pridobitev ter o pokojninski vrzeli 
med spoloma in razlogih zanjo  Če ste že tik pred upokojitvijo ali še daleč od nje, 
boste v publikaciji zagotovo našli kakšno uporabno in zanimivo informacijo  

Čeprav pri sprejemanju številnih življenjskih in kariernih odločitev praviloma 
ne pomislimo na to, kako utegnejo le-te vplivati na možnost naše upokojitve ali 
višino pokojnine, bi jih pravzaprav morali pretehtati tudi s tega gledišča  Všečne 
odločitve v dani situaciji imajo lahko dolgoročno tudi negativen vpliv, – posledice 
teh odločitev in dejanske možnosti, ki jih imamo na voljo, pa se seštevajo skozi 
celotno delovno kariero in odrazijo pri pokojnini  Praviloma je njihov vpliv bolj ne-
gativen za ženske kot za moške  Na nekatere lahko vplivamo sami, nekatere so 
vgrajene v delovanje naše družbe, delovnih okolij in družin  A to ne pomeni, da jih 
moramo dojemati in sprejemati kot dokončne  

Eden ključnih vzrokov za številne izraze neenakosti žensk in moških v naši družbi 
so spolni stereotipi  Spolni stereotipi botrujejo temu, da ženske opravijo več nepla-
čanega dela (skrb za otroke, ostarele, bolne, invalidne, gospodinjska  opravila) in 
‚kazen‘ za to plačajo s povprečno nižjimi pokojninami kakor moški  Številne dru-
ge neenakosti, ki so ravno tako posledica spolnih stereotipov, se kažejo na trgu 
dela – ženske kljub povprečno višji izobrazbi prejemajo povprečno nižje plače, jih 
je manj na mestih odločanja in so skoncentrirane v finančno slabše ovrednote-
nih poklicnih skupinah  Veliko manj jih je zaposlenih v tako imenovanih poklicih 
prihodnosti (npr  računalništvo, informatika, robotika, umetna inteligenca), kjer 
so višje tudi plače  Zaradi skrbstvenih obveznosti ženske tudi pogosteje delajo s 
krajšim delovnim časom – tudi to ima negativne posledice na možnost upokojitve 
in višino pokojnine 

Enakost žensk in moških je kot temeljno načelo demokratičnih družb zapisana v 
številnih mednarodnih in domačih dokumentih  Ena najpomembnejših sestavin 
tega načela je enaka ekonomska neodvisnost žensk in moških – 9-odstotna plač-
na in 16-odstotna pokojninska vrzel v letu 2019 ne govorita v prid udejanjanju 
tega načela v praksi  Publikacija je zato namenjena tudi opozarjanju na tovrstne 
neenakosti, možnosti njihovega zmanjševanja ali odpravljanja – vse z namenom, 
da bodo naše karierne ter življenjske odločitve, s katerimi lahko vplivamo na naše 
upokojitvene možnosti, premišljene in informirane  

Kaj vem?
Ste že razmišljali o upokojitvi? Je vaša tik pred vrati ali še daleč v prihodnosti? V resnici 
ni pomembno, kako daleč je vaša upokojitev, pomembno je, da veste, kdaj, pod ka-
kšnimi pogoji in kje pridobite pravico do pokojnine  In – morda še bolj pomembno: 
kaj vse vpliva na njeno višino  Preizkusite se v kratkem kvizu o poznavanju pokojnin  

V Sloveniji …

A  … ženske in moški pridobimo pravico do pokojnine pod enakimi pogoji 

B  … so pogoji upokojevanja različni za ženske in za moške  

Ena od spodnjih trditev je pravilna – veste katera?

A  V Sloveniji so povprečne pokojnine žensk višje od moških 

B  V Sloveniji so povprečne pokojnine žensk enake kot pokojnine moških 

C  V Sloveniji so povprečne pokojnine žensk nižje od moških  

Če sem ženska, pravico do starostne pokojnine pridobim  
(namig: pravilni sta dve trditvi): 

A  … ko sem stara 65 let in imam najmanj 15 let zavarovalne dobe 

B  … ko sem stara 63 let in imam najmanj 15 let zavarovalne dobe 

C  … ko sem stara 61 let in imam najmanj 20 let pokojninske dobe 

D  … ko sem stara 60 let in imam najmanj 40 let pokojninske dobe brez dokupa 
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Če sem moški, pravico do starostne pokojnine pridobim (namig: pra-
vilni sta dve trditvi):

A  … ko sem star 65 let in imam najmanj 15 let zavarovalne dobe 

B  … ko sem star 63 let in imam najmanj 15 let zavarovalne dobe 

C  … ko sem star 61 let in imam najmanj 20 let pokojninske dobe 

D  … ko sem star 60 let in imam najmanj 40 let pokojninske dobe brez dokupa 

Pri izračunu pokojninske osnove se upošteva …

A  … samo osnove iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od 
leta 1970 dalje 

B  … samo osnove iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 18 let zavarovanja od 
leta 1970 dalje 

C  … celotno obdobje zavarovanja 

Odgovore na ta in številna druga vprašanja najdete v publikaciji  

Danes mislim na jutri
Ko se zaposlimo, praviloma ne mislimo na pokojnino  To obdobje življenja se nam 
zdi tako daleč, da si sploh še ne predstavljamo, da bomo nekoč tako stari, da bomo 
živeli od sadov preteklega dela  Misel na pokojnino pogosto odlagamo do takrat, ko 
se v mislih že vidimo v mirnejšem obdobju življenja  Pa bi se s pokojnino v resnici 
morali ukvarjati že veliko prej  Na njeno višino namreč vplivajo številni dejavniki, ki so 
odvisni od naših življenjskih in kariernih odločitev ter možnosti  Čeprav so nekatere 
odločitve všečne, pa lahko imajo nepopravljive posledice za naše tretje življenjsko 
obdobje  Z informiranimi odločitvami bomo lahko kariero načrtovali tako, da jih ne 
bomo obžalovali, ko bomo dobili informativni izračun pokojnine  

Ko si mlad ne razmišljaš o pokojnini, razmišljaš o tem, da boš ustvaril dom, družino, 
da boš zagotovil ustrezen standard  O pokojnini začneš razmišljati, ko je prepozno 

Vir: Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi: Poročilo o rezultatih kvalitativne analize, IRSA, 2020 

moški, 65 let

Vir: Anketa projekta Moje delo  Moja pokojnina, 2019 

N = 2660 (70 % žensk) 

Sploh se ne 
strinjam

Se nekoliko 
strinjam

Ne morem 
se odločiti

 Pretežno se 
strinjam

Popolnoma se 
strinjam

14 % 22 % 12 % 32 % 20 %

Menim, da je o pokojnini potrebno razmišljati že 
v času šolanja oziroma ob vstopu na trg dela.
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Socialna varnost Zavarovanje je obvezno
Če smo v delovnem razmerju pri organizacijah in drugih delodajalcih, samozaposle-
na oseba, ki opravlja samostojno pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, kmet ali 
kmetica in član ali članica njihovih gospodarstev ali opravljamo nekatere druge de-
javnosti, ki so podlaga za zavarovanje (npr  smo družbenica ali družbenik, družinska 
pomočnica ali pomočnik, opravljamo študentsko delo itd ), smo vključeni v obvezno 
pokojninsko in invalidsko  zavarovanje in od plače oziroma dohodka plačujemo 
prispevek  

Za nekatere skupine zavarovank in zavarovancev obstajajo nekateri posebni pogoji 
za vključitev v obvezno zavarovanje  Npr  kot kmetica ali kmet oziroma kot članica ali 
član kmečkega gospodarstva smo obvezno vključeni v  zavarovanje šele ob dosega-
nju minimalnega dohodka kmetije iz kme-
tijske dejavnosti na zavarovanega člana ali 
članico (4 894,06 EUR letno v letu 2020) 

V obvezno zavarovanje smo vključeni 
tudi v nekaterih primerih, ko ne oprav- 
ljamo dela: smo brezposelni in preje-
mamo nadomestilo ali če nam zavod za 
zaposlovanje plačuje prispevke do izpol-
njevanja pogojev za starostno upokojitev, če prejemamo starševsko nadomestilo, 
starševski dodatek, če prejemamo bolniško nadomestilo po prenehanju delovnega 
razmerja itd 

Posebna oblika zavarovanja je obvezno poklicno zavarovanje, v katerega smo 
vključeni zavarovanke in zavarovanci, ki opravljamo posebno težka in zdravju škodlji-
va dela ter tisti, ki opravljamo dela, ki jih po določeni starosti ni več možno uspešno 
opravljati  Prispevke plačuje delodajalec 

Zavarujemo se lahko tudi prostovoljno
Če v obvezno zavarovanje nismo vključeni, se lahko vanj, v primerih, ki jih določa 
zakon, vključimo tudi prostovoljno  Vključimo se lahko v naslednjih primerih: 

 če imamo v Sloveniji stalno bivališče in smo starejši od 15 let ter ne izpolnjujemo 
pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje,

Slovenija je socialna država, ki svojim državljankam in državljanom zagotavlja 
socialno varnost  Socialna varnost zajema socialna tveganja, ki lahko prizade-
nejo vsakogar: bolezen, starost, nezmožnost za delo ter škodo, ki jo povzročijo 
nesreče pri delu in poklicne bolezni  Poleg tega vključuje še socialna tveganja, 
kot so brezposelnost in starševska nadomestila  Ob izpolnjevanju pogojev smo 
vsi obvezno zavarovani in plačujemo prispevke   

Obvezna socialna zavarovanja so:

•  pokojninsko in invalidsko zavarovanje

•  zdravstveno zavarovanje

•  zavarovanje za starševsko varstvo

•  zavarovanje za primer brezposelnosti Čas obveznega zavarovanja se 
šteje v pokojninsko dobo brez 
dokupa 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Pravica do pokojnine je ena izmed pravic socialnega zavarovanja in je v ustavi izrec-
no določena  Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je z zakonom1 urejeno obvezno 
zavarovanje za primer nastanka zavarovanega primera, ki je lahko starost, invalidnost 
ali smrt  Namenjeno je zagotavljanju dohodkov takrat, ko si zaradi različnih razlogov 
(nastop zavarovanega primera) zavarovanke in zavarovanci  sami ne zmoremo zago-
tavljati dohodkov za preživetje ali pa so zmožnosti za to zmanjšane 

Pokojninski sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti in je urejen kot pretočni 
sistem  To pomeni, da dejavna generacija s prispevki zagotavlja izplačilo pokojnin 
upokojeni generaciji, manjkajoči del pa prispeva državni proračun  Samo vplačani 
prispevki namreč ne zadoščajo za pokritje vseh pokojnin  Solidarnost pomeni tudi, 
da tisti, ki so zaradi nizkih plač prispevali najmanj, prejemajo višjo pokojnino kot bi 
sicer; in obratno, nekdo, ki je prispeval več, lahko dobi manj  

1  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
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 če imamo slovensko državljanstvo in smo v delovnem razmerju v tujini ter tam 
nismo vključeni v zavarovanje (gre za določene primere),  

 če delamo s krajšim delovnim 
časom, se lahko zavarujemo za 
razliko do polnega delovnega 
časa, 

 če prejemamo družinsko, vdo-
vsko ali poklicno pokojnino in 
sami še nismo izpolnili pogo-
jev za upokojitev,

 če imamo status kmetice ali 
kmeta, pa ne dosegamo do-
hodka za obvezno vključitev v 
zavarovanje, 

 če za prenos kmetijskega go-
spodarstva prejemamo rento  

Vključimo se lahko tudi v dodatno pokojninsko zavarovanje, ki predstavlja temelj-
no obliko varčevanja za starost in jo država spodbuja z davčnimi olajšavami  Denarna 
sredstva, ki jih vplačujemo sami ali nam jih vplačuje delodajalec, se zbirajo na naših 
osebnih računih 

Koliko prispevamo za zavarovanje? 
Vsi, ki smo pokojninsko in invalidsko zavarovani, vsak mesec plačujemo prispevek od  
mesečne osnove, ki je izračunana na podlagi naše plače oziroma dohodka  Prispe-
vek zavarovanke ali zavarovanca je 15,5 % od osnove,  prispevek delodajalca 8,85 % 

od osnove, skupaj 24,35 %   Prispevke v imenu in za račun delavke oziroma delavca, 
tako kot dohodnino, obračuna in Finančni upravi RS nakaže delodajalec  Enako velja 
tudi v primeru dela na podlagi drugih pravnih razmerij: tudi v tem primeru prispevke 
v večini primerov obračuna in plača izplačevalec dohodka  Samozaposlene osebe, 
družbenice ali družbeniki, kmetice ali kmetje prispevke plačujejo sami s pomočjo 
predizpolnjenih obračunskih obrazcev preko portala eDavki  Nekaterim skupinam 
zavarovank in zavarovancev plačuje prispevek Republika Slovenija (npr  rejnicam in 
rejnikom, samozaposlenim osebam v kulturi, staršem za čas prejemanja starševskega 
nadomestila)  

Prispevek za obvezno poklic-
no zavarovanje znaša 9,25 % (v 
nekaterih primerih je nižji) in ga 
plačuje delodajalec ali zavaro-
vanka ali zavarovanec, ki opra-
vlja pridobitno ali drugo samo-
stojno dejavnost 

Ali so naši prispevki plačani, lah-
ko preverimo pri Finančni upra-
vi RS oziroma preko aplikacije 
eDavki  

Kaj je pokojninska doba in kaj je 
pokojninska osnova?
Z vključitvijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in s plačevanjem prispevkov 
pridobivamo pokojninsko dobo  Pokojninska doba zajema vsa obdobja zavarovalne 
dobe in posebne dobe  Zavarovalna doba je obdobje, ko smo bili obvezno ali prosto-
voljno vključeni v obvezno zavarovanje, ter obdobja, za katera so bili plačani prispev-
ki (npr  dokupljena pokojninska doba, z odločbo priznano obdobje časa skrbi za otro-
ka v prvem letu starosti)  Posebna doba zajema obdobja, ki se v skladu z zakonom 
štejejo v pokojninsko dobo ne glede na plačilo prispevkov (npr  opravljanje dolžnosti 
pri obrambi države), ki pa brez zakonsko določene minimalne zavarovalne dobe (15 
let) ne daje pravice do pokojnine  Pod pojmom pokojninska doba brez dokupa razu-
memo obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje oziroma dokupljene zava-

Čas prostovoljne vključitve v pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje se šteje v pokoj-
ninsko dobo, ne pa v pokojninsko dobo 
brez dokupa  Izjema velja za obdobje pro-
stovoljne vključitve do 31  12  2012, ki se 
šteje v pokojninsko dobo brez dokupa, če 
so plačani prispevki, ter za kmete in kmeti-
ce, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, ven-
dar ne izpolnjujejo pogoja ‚višina dohod-
ka‘, ki je predpisan za obvezno vključitev v 
zavarovanje 

Vlogo za pridobitev podatkov o plačanih 
prispevkih lahko poda vsaka fizična oseba 
pri Finančni upravi RS – elektronsko preko 
sistema eDavki ali pa v fizični obliki  Vlogo 
se lahko vloži kadarkoli (vložitev ni vezana 
na rok), ravno tako zanjo ni potrebno pla-
čati takse 

S pokojninskim in invalidskim zavarovanjem si zagotavljamo dohodek takrat, 
ko si zaradi različnih razlogov (nastop zavarovalnega primera) sami ne moremo 
zagotavljati dohodkov za preživetje ali pa so možnosti za to manjše 



ŽENSKE IN POKOJNINA - Pokojninski sistem v Sloveniji ŽENSKE IN POKOJNINA - Pokojninski sistem v Sloveniji12 13

rovalne dobe2 do 31  decembra 2012, ko so bili prispevki dejansko plačani, obdobje 
opravljanja kmetijske dejavnosti in obdobje delovnega razmerja v tujini, vendar brez 
dokupa pokojninske dobe po 1  januarju 2013 

2 Zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H) je uvedel spremembo, 
da se v pokojninsko dobo brez dokupa šteje tudi dokupljena zavarovalna doba do 31.12.2012.

3 Vir: ZPIZ (https://www.zpiz.si/).

V odvisnosti od pokojninske dobe se določi višina odmernega odstotka  Daljšo po-
kojninsko dobo imamo, višji je odmerni odstotek 

Kot zavarovana oseba od dohodkov oziroma osnov (plače, določenih nadomestil, 
drugih prejemkov itd ) plačujemo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje  Najugodnejše povprečje mesečnih osnov v 24 zaporednih letih imenujemo po-
kojninska osnova, na podlagi katere se odmeri pokojnina  Zaradi medsebojne pri-
merljivosti se osnove iz prejšnjih let preračunajo z valorizacijskim količnikom  Kot leto 
zavarovanja se nam upošteva tisto leto, v katerem so bili plačani prispevki za najmanj 
6 mesecev in smo dopolnil najmanj 6 mesecev zavarovalne dobe  To pa ne velja v 
primeru, če v tem letu uveljavljamo pravico do pokojnine   Koledarsko leto, v katerem 
uveljavljamo pravico do pokojnine se namreč ne upošteva v pokojninsko osnovo 

Zavarovalna doba zajema obdobje obvezne ali prostovoljne vključitve v obve-
zno zavarovanje, ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki  Posebna doba 
zajema obdobja, ki se v skladu z zakonom štejejo v pokojninsko dobo ne glede 
na plačilo prispevkov, ki pa brez zakonsko določene minimalne zavarovalne 
dobe ne daje pravice do pokojnine 
Pokojninska doba brez dokupa zajema obdobje vključitve v obvezno pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje, obdobje prostovoljne vključitve v obvezno 
zavarovanje oziroma dokupljene zavarovalne dobe do 31  decembra 2012, ko 
so bili prispevki dejansko plačani, obdobje opravljanja kmetijske dejavnosti in 
obdobje delovnega razmerja v tujini 

Odmerni odstotek je odvisen od dopolnjene pokojninske dobe  
Odmerjena pokojnina se nato usklajuje v skladu z veljavnimi predpisi 

POKOJNINSKA DOBA BREZ DOKUPA3

                  VANJO ŠTEJEJO:         VANJO NE ŠTEJEJO:             

obdobja delovnega 
razmerja v tujini

obdobja obvezne vključitve 
v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje

obdobja prostovoljne vključitve 
oziroma dokupljene zavarovalne 
dobe do 31. 12. 2012, če so bili 
plačani prispevki

obdobja opravljanja 
kmetijske dejavnosti

obdobja prostovoljne 
vključitve po 1. 1. 2013

dokup dobe po 1.1.2013

zavarovalna doba za čas 
skrbi za otroka do 1. leta 
starosti

itd.

     V

e 
e 

do

itd.

POKOJNINSKA
DOBA BREZ

DOKUPA

OBVEZNO
ZAVAROVANJE

POKOJNINSKA
DOBA

ZAVAROVALNA
DOBA

DO
31.12.2012

DRUGA
ZAVAROVALNA

DOBA

DODANA
DOBA

POSEBNA
DOBA

PROSTOVOLJNO 
OBVEZNO

ZAVAROVANJE

DOKUP
Kmetijska
dejavnost

Zaposlitev
v tujini

Slika1: Pokojninska doba
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Pri izračunu pokojninske osnove se upoštevajo osnove iz 
katerihkoli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja 
od leta 1970 dalje.

V Sloveniji od leta 2020 dalje ženske in moški pridobimo 
pravico do pokojnine pod enakimi pogoji.

 Starostna pokojnina

Pravico do starostne pokojnine lahko uveljavimo pri starosti 65 let, če imamo najmanj 
15 let zavarovalne dobe, to je obdobje obvezne ali prostovoljne vključitve v obvezno 
zavarovanje ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki (npr  dokup pokojninske 
dobe, z odločbo priznano obdobje časa skrbi za otroka v prvem letu starosti)  Prej lah-
ko uveljavimo pravico do pokojnine, če imamo 40 let pokojninske dobe brez dokupa 
in smo stari vsaj 60 let  V pokojninsko dobo brez dokupa se štejejo obdobja obvezne 
vključitve v zavarovanje, delovnega razmerja v tujini, prostovoljne vključitve oziroma 
dokupljene zavarovalne dobe do 31  12  2012, če so bili plačani prispevki, in opravlja-
nje kmetijske dejavnosti  Ne štejejo pa se obdobja prostovoljne vključitve v obvezno 
zavarovanje oziroma dokup pokojninske dobe po 1  januarju 2013, zavarovalna doba 
za čas skrbi za otroka v prvem letu starosti itd  

Za uveljavitev pravice do starostne pokojnine veljajo za ženske in moške  enaki pogoji 

Vrsta pravice Starost Dopolnjena doba

Starostna pokojnina 65 let 15 let zavarovalne dobe

60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa 

Znižanje starostne meje

Starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine se nam lahko zniža za-
radi skrbi za otroka, vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 
dopolnjenim 18  letom, služenja obveznega vojaškega roka, dela na delovnih mestih, 
na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem in zaradi osebnih okoliščin, po-
gojenih z zdravstvenim stanjem  V nekaterih primerih je dopustno znižanje starostne 
meje za ženske in moške različno 

Vrste pokojnin

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nam lahko, ob izpolnjevanju 
pogojev, zagotavlja naslednje vrste pokojnin:

 Starostna pokojnina
 Predčasna pokojnina
 Delna pokojnina
 Vdovska in družinska pokojnina
 Invalidska pokojnina

//INFOGRAFIKA 3

Prejemnice in prejemniki znotraj intervalov pokojnin 9/2020

Vir: ZPIZ



ŽENSKE IN POKOJNINA - Pokojninski sistem v Sloveniji ŽENSKE IN POKOJNINA - Pokojninski sistem v Sloveniji16 17

Do znižanja starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine zaradi skr-
bi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka s slovenskim državljanstvom, če ni 
z mednarodnim sporazumom drugače določeno, v prvem letu  njegovega življenja 
smo upravičeni, če smo izrabili pravico iz naslova starševstva - starševski dopust  Do 
znižanja starostne meje zaradi skrbi za otroka je upravičena ženska, razen če je pra-
vico do nadomestila iz naslova starševstva izrabil moški v trajanju vsaj 120 dni  Zni-
žanje starostne meje znaša za: enega otroka - 6 mesecev, dva otroka - 16 mesecev, tri 
otroke - 26 mesecev, štiri otroke - 36 mesecev, pet in več otrok - 48 mesecev  Znižanja 
ne moremo uveljaviti, če smo uveljavili zaradi skrbi za otroka povečanje odmernega 
odstotka 

Če smo dopolnili 38 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnitvijo 65 let staro-
sti, se nam starostna meja (65 let) zaradi skrbi za otroka lahko zniža največ do dopol-
njenega 61  leta starosti,  če pa smo dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa 
pred dopolnitvijo 60 let starosti, se nam starostna meja (60 let) lahko zniža največ do 
dopolnjenega 56  leta (ženske) oziroma do dopolnjenega 58  leta (moški) starosti 

Če smo se  v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključili pred dopol-
njenim 18  letom starosti in smo dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa že 
pred dopolnitvijo  60 let starosti, se nam starostna meja (60 let) lahko zniža največ do 
dopolnjenega 57  leta (ženske) oziroma do 58  leta (moški) starosti 

Zaradi služenja obveznega vojaškega roka se nam lahko, če smo moški in smo dopol-
nili 40 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnitvijo 60 let starosti,  starostna 
meja (60 let) zniža za dve tretjini dejanskega trajanja vojaškega roka, vendar največ 
do 58  leta starosti  Če smo dopolnili 38 let pokojninske dobe brez dokupa pred do-
polnitvijo 65 let starosti, pa se nam starostna meja (65 let) lahko zniža največ do do-
polnjenega 63  leta starosti  

Poleg naštetih razlogov se starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokoj-
nine zniža tudi zaradi osebnih okoliščin in dela na delovnih mestih, kjer se je zavaro-
valna doba štela s povečanjem 

Če imamo več okoliščin za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, je v zakonu določen vrstni red nižanj 

Pravico do starostne pokojnine pridobimo, če smo izpolnili 
enega od naslednjih pogojev: 

- starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe

- starost 60 let in najmanj 40 let pokojninske dobe brez dokupa

 Predčasna pokojnina

Če smo stari 60 let in smo dopolnili 40 let pokojninske dobe4 (vanjo se štejejo obdob- 
ja, za katera so bili plačani prispevki, vključno z obdobjem prostovoljne vključitve 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma dokupljena zavarovalna 
doba od 1  1  2013, pa tudi posebna doba, kot je npr  opravljanje dolžnosti pri obram-
bi države), lahko uveljavimo pravico do predčasne pokojnine  A to pomeni, da bomo 
prejeli zmanjšano pokojnino (t i  malusi) in da je zmanjšanje trajno  

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine so za ženske in moške enaki 

Vrsta pravice Starost Dopolnjena doba

Predčasna pokojnina 60 let 40 let pokojninske dobe 

4 Pravica do starostne pokojnine in predčasne pokojnine pri starosti 60 let in 40 leti dopolnjene dobe se 
razlikujeta glede na to, ali gre za pokojninsko dobo brez dokupa oz. pokojninsko dobo. 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zavarovankam in 
zavarovancem, ki v tekočem letu dopolnijo 58 let, po uradni dolžnosti pošlje  
informacijo o pričakovani višini predčasne ali starostne pokojnine  Tako se lah-
ko bolje pripravimo na obdobje upokojitve in začnemo resno razmišljati o mo-
žnostih za podaljšanje aktivnosti in zvišanja pokojnine, če s predvideno višino 
nismo zadovoljni 
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Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokoj-
ninske osnove enako kot starostna pokojnina, nato pa se za vsak mesec manjkajoče 
starosti, do dopolnitve 65 let starosti, pokojnina zmanjša za 0,3 %   Skupno zmanjša-
nje pokojnine ne more znašati več kot 18 %, saj se predčasna pokojnina lahko zmanj-
šuje za največ pet let manjkajoče 
starosti  

Če uveljavljamo pravico do pred-
časne pokojnine, ne moremo uve-
ljaviti znižanja starostne meja za 
pridobitev pravice do pokojnine, 
lahko pa uveljavljamo povečanje 
odmernega odstotka zaradi skrbi 
za otroka   

 Delna pokojnina

Če izpolnjujemo pogoje za starostno ali predčasno pokojnino in želimo še naprej de-
lati s krajšim delovnim časom (in smo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani), 
najmanj dve uri dnevno oziroma deset ur tedensko, se lahko upokojimo delno  V ta-
kšnem primeru poleg plače prejemamo delno pokojnino  

V primeru, ko uveljavimo delno pokojnino, odmerjeno od starostne pokojnine in de-
lamo vsaj polovični delovni čas, smo upravičeni tudi do sorazmernega dela izplačila 
40 % starostne pokojnine, ki jo lahko prejemamo največ tri leta, nato prejemamo 
sorazmerni del izplačila 20 % starostne pokojnine  

 Vdovska in družinska pokojnina

Vdovska pokojnina nam pripada kot preživelemu zakonskemu oziroma izvenza-
konskemu partnerju ali partnerici, če smo do smrti umrlega zavarovanca ali zavaro-
vanke oziroma uživalca ali uživalke pravic stari 58 let (velja od leta 2022 dalje, v letu 
2020 moramo biti stari 57 let oziroma leta 2021 57,5 let), če smo popolnoma nezmo-
žni za delo ali če moramo preživljati otroke, ki imajo pravico do družinske pokojnine  
Pravico do vdovske pokojnine lahko uveljavimo tudi kot razvezani zakonski oziroma 
izvenzakonski partner ali partnerica, če nas je bila umrla oseba dolžna preživljati  Pod 
določenimi pogoji pa nam pravica pripada  tudi kot zunajzakonskemu partnerju ali 
partnerici in partnerju ali partnerici v registrirani istospolni skupnosti  

Poleg pogojev na strani preživelega zakonskega partnerja ali partnerice oziroma  
razvezanega zakonskega partnerja ali partnerice, zunajzakonskega parterja ali par-
tnerice oziroma partnerja ali partnerice v registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
morajo biti izpolnjeni tudi pogoji na strani umrle osebe  

Če starosti 58 let (57 let v letu 2020 oziroma 57,5 let v letu 2021) še nismo dopolnili, 
dopolnili pa smo starost 53 let (52 let v letu 2020 oziroma 52,5 v letu 2021), bomo 
lahko vdovsko pokojnino uveljavili, ko bomo stari 58 let (57 let v letu 2020 oziroma 
57,5 let v letu 2021) 

Če izpolnjujemo pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine, hkrati pa že 
prejemamo ali pa izpolnjujemo pogoje za pridobitev predčasne, starostne ali inva-
lidske pokojnine, imamo možnost izbire, katero pokojnino želimo prejemati  Če je za 
nas ugodneje, da obdržimo lastno pokojnino, nam v nekaterih primerih pripada še 
del vdovske pokojnine (15 % zneska pripadajoče vdovske pokojnine, vendar največ 
do zneska v višini 11,7 % najnižje pokojninske osnove)   Skupno izplačilo lastne in 
dela vdovske pokojnine ne sme presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene 
od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe (od 1  januarja 2020 dalje 
ne sme presegati 2 094,02 EUR mesečno)   

Kljub izpolnjevanju pogojev vdovske pokojnine ne moremo pridobiti v primeru pravno-
močne obsodbe za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca oziroma zavarovanke  

Družinska pokojnina pripada otrokom, pastorkam, pastorkom, vnukinjam, vnukom 
in drugim otrokom brez staršev, ki jih je zavarovana oseba preživljala  Ta vrsta pokoj-
nine pripada tudi staršem, ki jih je preživljal umrli otrok  Za pridobitev te pravice so 
določeni različni pogoji, kot npr  starost, šolanje, nezmožnost za delo, in sicer tako na 
strani umrle osebe kot tudi na strani družinskih članov ali članic  

Odmera predčasne pokojnine je enaka 
odmeri starostne pokojnine, saj se pred-
časna pokojnina odmeri glede na dopol-
njeno pokojninsko dobo od pokojninske 
osnove enako kot starostna pokojnina  
Nato se pokojnina za vsak mesec manj-
kajoče starosti, do dopolnitve 65 let, 
zmanjša za 0,3 %  

Izplačilo dela pokojnine

Če izpolnjujemo pogoje za starostno pokojnino in ostanemo v obveznem zava-
rovanju za  polni zavarovalni čas, lahko uveljavimo izplačilo 40 % starostne po-
kojnine, ki jo lahko prejemamo največ tri leta, nato prejemamo 20 % starostne 
pokojnine  Če uveljavimo delno pokojnino, odmerjeno od starostne pokojnine 
in delamo vsaj polovični delovni čas, smo upravičeni tudi do izplačila sorazmer-
nega dela zneska dela starostne pokojnine 
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 Invalidska pokojnina

Pravico do invalidske pokojnine pridobi oseba (delovni invalid ali invalidka) po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pri kateri je:   

 nastala invalidnost I  kategorije,

 nastala invalidnost II  kategorije in ni zmožna za drugo delo s polnim delovnim 
časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa ji ni zagotovljena, ker je starejša od 55 let,

 nastala invalidnost II  kategorije in ni zmožna za drugo delo s krajšim delovnim 
časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa ji ni 
zagotovljena, ker je starejša od 50 let,

 nastala invalidnost II  ali III  kategorije in ji ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker 
je dopolnila 65 let starosti 

Pravico do invalidske pokojnine lahko zavarovana oseba pridobi tako v primeru po-
škodbe pri delu ali poklicne bolezni kot tudi v primeru poškodbe zunaj dela oziroma 
bolezni, vendar pa je morala biti v slednjem primeru oseba predhodno določeno 
obdobje vključena v obvezno zavarovanje  To obdobje vključitve mora obsegati naj-
manj tretjino obdobja od dopolnjenega 20  leta starosti do nastanka invalidnosti ozi-
roma od 26  leta, če imamo višjo 
strokovno izobrazbo in od 29  
leta, če imamo visoko strokovno 
ali univerzitetno izobrazbo  Dru-
gačna pravila veljajo za mlajše 
invalidke in invalide 

Od česa je odvisna višina pokojnine?

Višina starostne pokojnine je odvisna od višine pokojninske osnove in odmernega 
odstotka, ki se povečuje z dolžino dopolnjene pokojninske dobe 

Pokojninsko osnovo tvori najugodnejše povprečje mesečnih osnov zavarovanke ali za-
varovanca, znižano za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stop- 
nji v Republiki Sloveniji, v katerihkoli zaporednih 24 letih zavarovanja od 1  januarja 
1970 dalje  Pri izračunu pokojninske osnove se osnove iz preteklih let preračunajo z 
valorizacijskimi količniki    Določena je najnižja in najvišja pokojninska osnova  Najnižja 
pokojninska osnova od 1  januarja 2020 znaša 894,88 EUR in najvišja 3 579,52 EUR 5

Za 15 let pokojninske dobe je določen odmerni odstotek v višini 29,5 %, ki se za vsa-
ko nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe povečuje za 1,36  %   Za ženske je 
ta  že dosežen, moški  ga bodo dosegli v prehodnem obdobju do leta 2025  V tem 
obdobju se jim za 15 let dopolnjene zavarovalne dobe  odmerni odstotek  vsako leto 
postopoma zvišuje za 0,5 %  (s 27 % na 29,5 %), za vsako nadaljnje leto dopolnjene 
pokojninske dobe pa za 0,02 % (z 1,26 % na 1,36 %)  

Višina odmernega odstotka navzgor ni omejena  Posameznica ali posameznik si lah-
ko s podaljševanjem delovne aktivnosti odmerni odstotek in s tem višino pokojnine 
zvišuje     

Odmerni odstotek lahko povečamo zaradi skrbi za otroke z EU državljanstvom, če 
smo zanje skrbeli v njihovem prvem letu starosti  Odmerni odstotek se poveča za 

5 Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s sklepom sprejme odločitev o najnižji in 
najvišji pokojninski osnovi. Naveden je znesek, ki je veljal oktobra 2020.

Letni dodatek

Prejemnicam in prejemnikom pokojnin 
in nadomestil iz invalidskega zavarovanja 
se, ob izpolnjevanju pogojev, enkrat letno 
izplača letni dodatek, ki ima socialnovar-
stveno funkcijo in se izplača v odvisnosti 
od višine zneska pokojnine  

+ 
ODSTOTEK  

POVEČANJA
zaradi skrbi  

za otroka

-- 
ODSTOTEK  

ZMANJŠANJA
zaradi malusovali
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1,36 % za vsakega otroka, a največ za 4,08 %  Do dodatnega odmernega odstotka 
je praviloma upravičena ženska  Pravico lahko uveljavlja tudi moški,  če je pravico iz 
naslova starševstva - starševski dopust izrabil vsaj  v trajanju 120 dni, pod pogojem, 
da se o tem dogovori z drugim od staršev    Če dogovor ni možen, pravico uveljavlja 
tisti od staršev, ki je izrabil večji del starševskega dopusta  Če starševskega dopusta ni 
izrabil noben od staršev ali pa oba starša v enakem deležu, pravica pripada ženski  V 
primeru uveljavitve povečanja odmernega odstotka zaradi skrbi za otroka ne more-
mo uveljavljati znižanja starosti zaradi skrbi za otroka 

Če smo pridobili pravico do starostne ali invalidske pokojnine in smo dopolnili 40 let 
pokojninske dobe oziroma ustrezno nižjo dobo, če je bila le-ta predpisana po pred-
hodno veljavnih zakonodajah ali v prehodnem obdobju, prejemamo  znesek zagoto-
vljene pokojnine, ki od 1  januarja 2020 dalje znaša 555,76 EUR 6 Znesek zagotovljene 
višine pokojnine se usklajuje na enak način kot pokojnine 

Najnižja pokojnina od 1  januarja 2025 ne bo smela biti nižja od 29,5 % najnižje po-
kojninske osnove  Odmerni odstotek za določitev najnižje pokojnine se uveljavlja po-
stopoma: 27 % v letu 2020, 27,5 % v letu 2021, 28 % v letu 2022, 28,5 % v letu 2023 in 
29 % v letu 2024  

6 Naveden je znesek, ki je veljal oktobra 2020.

Kaj vpliva na pokojnino?
Naša pokojnina je odvisna od  višine pokojninske osnove in odmernega odstotka, ki se 
povečuje z dolžino dopolnjene pokojninske dobe, zato je pomembno vedeti, kako lah-
ko nekatere oblike dela, prekinitve zaposlitve in predčasna upokojitev vplivajo nanjo 

 Delo s krajšim delovnim časom

Če delamo s krajšim delovnim časom, se nam v pokojninsko dobo šteje le sorazme-
ren del obdobja vključitve v obvezno zavarovanje  To pomeni, da oseba s 4-urnim 
delovnikom na leto pridobi 6 mesecev pokojninske dobe, oseba s 6-urnim pa 9 me-
secev  

Zaradi dela s krajšim delovnim časom 
bomo morali delati dlje, saj eno leto dela 
s krajšim delovnim časom ne pomeni 
eno leto pokojninske dobe  Pri starosti 
65 let bomo imeli dopolnjene manj po-
kojninske dobe, kot bi jo dopolnili, če bi 
delo opravljali polni delovni čas, in s tem 
nižji odmerni odstotek 

To pa ne velja v primeru, če delamo s 
krajšim delovnim časom zaradi staršev-
stva  Plačilo prispevkov za socialno varnost za razliko do polnega delovnega časa v 
tem primeru zagotavlja Republika Slovenija, mi pa v tem času dopolnimo toliko po-
kojninske dobe, kot bi jo dopolnili, če bi delo opravljali polni delovni čas  Pokojninska 

osnova se nam izračuna na podlagi pla-
čanih prispevkov od plače in sorazmer-
nega dela minimalne plače oziroma od 
1 1 2021 dalje od sorazmernega dela 
osnove, ki velja za izračun materinske-
ga, očetovskega in starševskega nado-
mestila, vendar ne manj od sorazmer-
nega dela minimalne plače 7 

7 Delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih pre-
jemkih.

V primeru, da delamo 5 let s 4-ur-
nim delovnikom, v tem času pri-
dobimo 2 leti in 6 mesecev po-
kojninske dobe, če delamo 5 let s 
6-urnim delovnikom, pa 3 leta in 9 
mesecev  

Če delamo 2 leti s 4, 5, 6 ali 7 -urnim 
delovnikom zaradi starševstva, v tem 
času pridobimo 2 leti pokojninske 
dobe 

Menim, da dobro poznam pokojninski sistem Slovenije. 

Sploh se ne 
strinjam

Se nekoliko 
strinjam

Ne morem 
se odločiti

 Pretežno se 
strinjam

Popolnoma 
se strinjam

32 % 31 % 17 % 18 % 3 %

Vir: Anketa projekta Moje delo  Moja pokojnina, 2019 

N = 2660 (70 % žensk) 
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JANA – STANJE LETA 2020
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polni  
delovni čas

23 let 23 let

28 let in 3 
mesece

49 letkrajši delovni 
čas: 6 ur 
dnevno

7 let
5 let in 3 
mesece

STAROSTNA UPOKOJITEV  

krajši delovni 
čas: 6 ur 
dnevno

15 let in 9 
mesecev

11 let in 9 
mesecev

40 let
64 let in 8 
mesecev

63,50 %

polni  
delovni čas 

11 let in 9 
mesecev

11 let in 9 
mesecev

40 let
60 let in 9 
mesecev

63,50 %

Za 23 let dela s polnim delovnim časom je Jana pridobila 23 let pokojninske dobe  
Za 7 let, ko dela s krajšim delovnim časom, 6 ur dnevno, pa je vsako leto pridobila 9 
mesecev pokojninske dobe, skupaj torej 5 let in 3 mesece pokojninske dobe  Jana, 

ki je danes stara 49 let,  ima 28 let in 3 mesece pokojninske dobe  Če bo še naprej 
delala s krajšim delovnim časom 6 ur dnevno in posledično vsako leto pridobila 9 
mesecev pokojninske dobe, se bo ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev 
lahko upokojila čez 15 let in 9 mesecev, ko bo dopolnila 40 let pokojninske dobe in 
bo stara 64 let in 8 mesecev  Če bo v prihodnje delala s polnim delovnim časom, se 
bo lahko starostno upokojila čez 11 let in 9 mesecev, ko bo stara  60 let in 9 mesecev  

 Koliko bo znašala Janina pokojnina ob predpostavki, da je vseskozi prejemala 
minimalni osebni dohodek?

Janina pokojnina bo ob predpostavki, da je vseskozi prejemala minimalni dohodek 
in bo še  naprej, vse do upokojitve, delala 6 ur dnevno znašala 586,43 EUR  Če bo Jana 
do upokojitve delala s polnim delovnim časom bo višina njene pokojnine enaka – 
586,43 EUR,  le da se bo v tem primeru  lahko upokojila pet let prej   

 Kaj pa če bi Jana vseskozi prejemala povprečno plačo?

Če bi Jana vseskozi prejemala povprečno plačo, bi njena pokojnina znašala 744,69 
EUR tako v primeru, ko bi delala vse do upokojitve s krajšim delovnim časom - 6 ur 
dnevno, kot če bi delala s polnim delovnim časom, le da bi se v slednjem primeru 
lahko upokojila pet let prej  

Pokojninska 
doba brez 

dokupa Starost
Odmerni 
odstotek

Znesek pokojnine 
– minimalna 

plača

Znesek pokojnine 
– povprečna 

plača

40 let 

(delo s krajšim 
delovnim časom)

64 let,  
8 mesecev 

63,50 % 568,25 EUR 744,69 EUR

40 let
60 let,  

9 mesecev
63,50 % 568,25 EUR 744,69 EUR

Vir: Lastni izračun ZPIZ, izračun višine pokojnine je izveden na podlagi veljavnih zneskov osnov in uskladitev na dan 22  
10  2020 

Jana
primer

Jana je trgovka  Zaposlila se je pred tride-
setimi leti, ko je bila stara 19 let, delala je 
neprekinjeno  Prvih 23 let je delala  polni 
delovni čas, zadnjih 7 let pa dela s krajšim 
delovnim časom, po 6 ur dnevno  Koliko po-
kojninske dobe ima in kdaj se bo lahko upo-
kojila, če bo v prihodnje neprekinjeno delala 
s krajšim delovnim časom oziroma s polnim 
delovnim časom?
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Katja je od zaposlitve leta 2000 do danes pridobila 20 let pokojninske dobe  V pokoj-
ninsko dobo se namreč šteje tudi čas, ko je bila Katja na materinskem in starševskem 
dopustu in je prejemala materinsko in starševsko nadomestilo  Prav tako se ji obdob- 
je dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva upošteva kot polni delovni čas 8 
Katja se bo tako lahko starostno upokojila čez 20 let, ko bo imela 40 let pokojninske 
dobe in bo stara 65 let  Če bo uveljavljala znižanje starosti zaradi skrbi za otroka (za 
dva otroka se ji lahko starost zniža za 16 mesecev,) se bo lahko upokojila pri 63 letih 
in 8 mesecih, vendar bo imela krajšo pokojninsko dobo 

8 V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih staršu, ki ima pravico do materinskega, 
očetovskega in starševskega dopusta, za čas izrabe pripada nadomestilo plače in je v tem obdobju tudi 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan. Za čas krajšega delovnega časa zaradi starševstva pa starš 
prejema plačo za dejansko delovno obveznost, Republika Slovenija pa mu do polne delovne obveznosti 
zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Od 1.1.2021 se 
bo za čas do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost obračunalo na način kot pri 
izračunu nadomestil opredeljenih v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, vendar ne manj 
od sorazmernega dela minimalne plače.

KATJA – STANJE LETA 2020

Oblika zavarovanja Č
as
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polni delovni čas 7 let 7 let

20 let 45 let

PRVI OTROK

materinsko 
in starševsko 
nadomestilo

1 leto 1 leto

krajši delovni čas 
zaradi starševstva: 4 

dnevno
2 leti 2 leti

DRUGI OTROK

materinsko 
in starševsko 
nadomestilo

1 leto 1 leto

krajši delovni čas 
zaradi starševstva: 6 

ur dnevno
5 let 5 let

polni delovni čas 4 leta 4 leta

STAROSTNA UPOKOJITEV  

polni delovni čas 20 let 20 let 40 let 65 let

63,50 %
+

2,72 %  
(dva otroka)

=
66,22 %

z uveljavljeno pravico do znižanja starosti zaradi skrbi za otroka

polni delovni čas
18 let in 8 
mesecev

18 let in 8 
mesecev

38 let in 8 
mesecev

63 let in 8 
mesecev

61,46 %

Katja
primer Katja se je zaposlila leta 2000, ko je bila sta-

ra 25 let, in je mati dveh šoloobveznih otrok  
Po rojstvu prvega otroka (leta 2007) je po 
izrabljenem materinskem in starševskem 
dopustu delala dve leti polovični delovni 
čas zaradi starševstva, 4 ure dnevno  Po 
rojstvu drugega otroka (leta 2011) se je po 
izrabljenem materinskem in starševskem 
dopustu odločila delati s krajšim delovnim 
časom zaradi starševstva  S krajšim delov-
nim časom, 6 ur dnevno, je delala pet let  
Sedaj dela s polnim delovnim časom  Koliko 
pokojninske dobe ima in kdaj se bo lahko 
upokojila, če bo v prihodnje neprekinjeno 
delala s polnim delovnim časom?
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 Koliko bo znašala Katjina pokojnina ob predpostavki, da je vseskozi prejemala 
plačo v višini 2- kratnika povprečne plače?

Katjina pokojnina bo ob predpostavki, da je vseskozi prejemala plačo v višini 2-kratni-
ka povprečne plače, v primeru, če bo uveljavljala višji odmerni odstotek zaradi skrbi 
za otroke znašala 1 544,52 EUR  V primeru, da bo uveljavljala pravico do znižanja sta-
rosti zaradi otrok pa 1 433,50 EUR 

 Kaj pa če Katja ne bi delala s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, ka-
kšna bi bila njena pokojnina?

Če Katja ne bi delala s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in bi uveljavila višji 
odstotek zaradi skrbi za otroke, bi njena pokojnina znašala 1 553,17 EUR  Če bi uvelja-
vila pravico do znižanja starosti zaradi otrok pa  1 433,50 EUR 

Po
ko

jn
in

sk
a 

d
ob

a 
b

re
z 

d
ok

up
a

St
ar

os
t

O
d

m
er

n
i o

d
st

ot
ek

Zn
iž

an
je

 s
ta

ro
st

i

O
d

st
ot

ek
 p

ov
eč

an
ja

 z
ar

ad
i 

sk
rb

i z
a 

ot
ro

ke

O
d

m
er

n
i o

d
st

ot
ek

 s
ku

p
aj

Zn
es

ek
 p

ok
oj

n
in

e 
– 

2-
kr

at
n

ik
 p

ov
p

re
čn

e 
p

la
če

Zn
es

ek
 p

ok
oj

n
in

e 
- 

st
ar

še
st

vo
*

40 let 65 let 63,50 % NE 2,72 % 66,22 %
1 553,17 

EUR
1 544,52 

EUR

38 let, 8 
mesecev

63 let, 8 
mesecev

61,46 %
DA – 16 

mesecev
NE 61,46 %

1 441,52 
EUR

1 433,50 
EUR

Vir: Lastni izračun ZPIZ, izračun višine pokojnine je izveden na podlagi veljavnih zneskov osnov in uskladitev na dan 22  
10  2020 

* simulacija – vpliv plačila prispevka za delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva na najugodnejše povprečje

 Prekinitve zaposlitve

Če imamo v svoji delovni karieri prekinitve zaposlitve in smo nezaposleni (ne preje-
mamo nadomestila za čas brezposelnosti), za to obdobje ne pridobimo pokojnin-
ske dobe  Zaradi tega bomo pri starosti 65 let imeli dopolnjene manj pokojninske 
dobe in zato nižji odmerni odstotek, kot ga bi imeli brez prekinitve zaposlitve 

V primeru, da smo se zaposlili pri 25  letih starosti in smo zaradi prekinitev za-
poslitve do 65  let dopolnili samo 30 let pokojninske dobe,  znaša  odmerni 
odstotek starostne pokojnine  49,90 % za ženske in 45,90 % za moške (v letu 
2020)  Če ne bi imeli prekinitev zaposlitve, bi odmerni odstotek (za 40 let po-
kojninske dobe) znašal 63,50 % za ženske in 58,50 % za moške (v letu 2020)   
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Maja je do odločitve, da po rojstvu tretjega otroka ostane doma, dopolnila 10 let po-
kojninske dobe  V tem obdobju je trikrat izrabila tudi materinski in starševski dopust, 
ki se ji je štel v pokojninsko dobo  Po rojstvu tretjega otroka in po izrabi materinske-
ga in starševskega dopusta je na svojo željo odpovedala delovno razmerje in ostala 
doma 7 let  V tem obdobju ni bila pokojninsko zavarovana in ji pokojninska doba ni 
tekla  Nato se je pred osmimi leti ponovno zaposlila za polni delovni čas in do danes 
pridobila 8 let pokojninske dobe  Maja ima danes tako skupno 18 let pokojninske 
dobe in se bo lahko starostno upokojila pri 65  letih starosti, ko bo imela 38 let pokoj-
ninske dobe  

MAJA – STANJE LETA 2020

Oblike zavarovanja Č
as
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ZAPOSLITEV

polni delovni čas
4 leta 4 leta

18 let 45 let

PRVI OTROK

materinsko 
in starševsko 
nadomestilo

1 leto 1 leto

ZAPOSLITEV

polni delovni čas
1 leto 1 leto

DRUGI OTROK

materinsko 
in starševsko 
nadomestilo

1 leto 1 leto

ZAPOSLITEV

polni delovni čas
2 leti 2 leti

TRETJI OTROK

materinsko 
in starševsko 
nadomestilo

1 leto 1 leto

OSTALA DOMA

brez zavarovanja 
0 let 0 let

ZAPOSLITEV polni 
delovni čas

8 let 8 let

STAROSTNA UPOKOJITEV  

ZAPOSLITEV polni 
delovni čas

20 let 20 let 38 let 65 let

60,78 %
+

4,08 % (trije otroci)
=

64,86 %

Maja
primer Maja se je prvič zaposlila pred petindvajse-

timi leti, ko je bila stara 20 let  Štiri leta po 
zaposlitvi je rodila prvega otroka, nato čez 
dve leti drugega in čez tri leta še tretjega  Po 
končanem zadnjem materinskem in starše-
vskem dopustu (prej porodniškem in dopu-
stu za nego in varstvo otroka) se je odločila, 
da za nekaj časa ostane doma  Ponovno 
se je zaposlila za polni delovni čas, ko je bil 
najmlajši otrok star 8 let  Koliko pokojninske 
dobe ima in kdaj se bo lahko upokojila, če bo 
v prihodnje neprekinjeno delala s polnim de-
lovnim časom? 
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Maja ne more uveljavljati znižanja starosti zaradi skrbi za otroke, saj bo 38 let pokoj-
ninske dobe brez dokupa, ki je pogoj za uveljavitev znižanja starosti, dopolnila pri 
starosti 65 let 

 Koliko bo znašala Majina pokojnina ob predpostavki, da je imela povprečno 
plačo?

Majina pokojnina bo, ob predpostavki, da je imela povprečno plačo, znašala 760,64 
EUR in vključuje odstotek povečanja zaradi skrbi za otroke 
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38 let 65 let 60,78 % 4,08 % 64,86 % 760,64 EUR

Vir: Lastni izračun ZPIZ, izračun višine pokojnine je izveden na podlagi veljavnih zneskov osnov in uskladitev na dan 22  
10  2020 

Če bi se Maja za čas, ko ni bila zaposlena (če bi ji finančne zmožnosti to dopuščale), 
prostovoljno vključila v obvezno pokojninsko zavarovanje, bi s tem pridobila 7 let po-
kojninske dobe  Ker bi pokojninsko dobo pridobila za obdobje do 31  12  2012, bi se ji 
štela kot pokojninska doba brez dokupa  Pogoja za dosego starostne pokojnine - 60 
let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa - bi izpolnila čez 15 let   
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ZAPOSLITEV

polni delovni čas
4 leta 4 leta

25 let 45 let

PRVI OTROK

materinsko in 
starševsko nadomestilo

1 leto 1 leto

ZAPOSLITEV

polni delovni čas
1 leto 1 leto

DRUGI OTROK

materinsko in 
starševsko nadomestilo

1 leto 1 leto

ZAPOSLITEV

polni delovni čas
2 leti 2 leti

TRETJI OTROK

materinsko in 
starševsko nadomestilo

1 leto 1 leto

OSTALA DOMA

prostovoljno obvezno 
zavarovanje 

7 let 7 let

ZAPOSLITEV polni 
delovni čas

8 let 8 let

DO STAROSTNE UPOKOJITVE POTREBUJE 

ZAPOSLITEV polni 
delovni čas

15 let 15 let 40 let 60 let

63,50 %
+

4,08 % (trije 
otroci)

=
67,58 %
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 Koliko bi znašala Majina pokojnina v tem primeru, ob predpostavki, da je imela 
povprečno plačo?

Majina pokojnina bi bila v tem primeru nekoliko višja in bi znašala 792,53 EUR (vklju-
čuje odstotek povečanja zaradi skrbi za otroke)  Upokojila bi se pet let prej, pri staro-
sti 60 let  9, 10
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40 let 60 let 63,50 % 4,08 % 67,58 % 792,53 EUR

Vir: lastni izračun ZPIZ, izračun višine pokojnine je izveden na podlagi veljavnih zneskov osnov in uskladitev na dan 22  
10  2020 

9 Za generacijo, rojeno leta 2000, so pri izračunavanju upoštevali spol, dve starostni meji (30 let, ko se ženske 
in moški praviloma soočajo s skrbjo za otroke, in 54 let, ko se soočajo s skrbjo za ostarele starše), izobrazbo 
(manj kot srednja šola, srednja šola, višja šola ali več), starost ob vstopu na trg dela (19, 21 in 24 let), potek ka-
riere (delo brez prekinitev, 3-letno obdobje brezposelnosti), poleg tega pa še pet drugih možnosti (osnovna 
možnost dela s polnim delovnim časom, 80-odstotni delovni čas za 6 let, 50-odstotni delovni čas za šest let, 
6-letna prekinitev brez ‚plačne kazni‘ in 6-letna prekinitev s ‚plačno kaznijo‘).

10 Pri upoštevanju ‚plačne kazni‘ je plača na ravni tiste pred prekinitvijo, povečane skladno z rastjo povprečne 
plače v državi v 6-ih letih prekinitve, ni pa povečanja zaradi pridobivanja izkušenj in napredovanja.

Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) je izvedel simulacije različnih scenari-
jev kariernega poteka in posledic na upokojevanje žensk in moških 9

Za koliko % se zniža pokojnina v primeru, ko ženska pri 30  letih po rojstvu otro-
ka oziroma izrabi starševskega dopusta dela s krajšim delovnim časom (dela 80 
% ali 50 % polnega delovnega časa) oziroma prekine zaposlitev za 6 let, v pri-
merjavi z žensko, ki po rojstvu otroka oziroma izrabi starševskega dopusta dela 
s polnim delovnim časom, je razvidno iz grafa 1  Primeri upoštevajo različne 
ravni izobrazbe: nizko, srednjo in visoko  Največje znižanje pokojnin je v prime-
ru prekinitve zaposlitve za 6 let pri upoštevanju ‚plačne kazni‘10 pri srednje in 
visoko izobraženih  Pri  nizko izobraženih ni razlike pri prekinitvi zaposlitve za 6 
let s ‚plačno kaznijo‘ in brez nje   

Kolikšno znižanje pokojnine lahko pričakuje ženska, ki pri 54  letih začne de-
lati s krajšim delovnim časom (dela 80 % ali 50 % polnega delovnega časa) ali 
prekine zaposlitev za 6 let, v primerjavi z žensko, ki nadaljuje z delom za polni 
delovni čas, ponazarja graf 2  

Graf 1: Odločitev pri 30 letih; % znižanja pokojnine zaradi skrajšanja delovnega časa oz. prekinitve 
zaposlitve za 6 let v primerjavi s primerom, da bi po rojstvu otroka nadaljevale z delom s polnim 
delovnim časom.

Graf 2: Odločitev pri 54 letih; % znižanja pokojnine zaradi skrajšanja delovnega časa oz. preki-
nitve zaposlitve za 6 let v primerjavi s primerom, da bi nadaljevale z delom s polnim delovnim 
časom.

Vir: Projekt ‚Mind the GAp in PEnsions‘, Rezultati standardnih simulacij za Slovenijo, IER, 2020 
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 Delo na črno

Če delamo, vendar nimamo sklenjenega delovnega razmerja ali druge oblike zapo-
slitve in nismo vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje  oziroma 
plačanih prispevkov za zavarovanje, za to obdobje ne pridobimo pokojninske dobe  
Zaradi dela na črno lahko pri starosti 65 let ne izpolnjujemo pogoja za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine (15 let zavarovalne dobe) oziroma imamo dopolnje-
ne manj pokojninske dobe in s tem nižji odmerni odstotek, kot bi jo imeli, če bi bili 
ves čas opravljanja dela vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje  
Ravno tako lahko v primeru nastanka invalidnosti ne pridobimo pravic iz tega zava-
rovanja 

MARIJA – STANJE LETA 2020
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polni delovni čas 24 let 24 let

24 let in 9 
mesecev

54 let
nadomestilo za 

čas brezposelnosti
0 let in 9 
mesecev

0 let in 9 
mesecev

DELO NA ČRNO

brez zavarovanja
0 0 let

STAROSTNA UPOKOJITEV  

DELO NA ČRNO

brez zavarovanja
0 let 0 let

24 let in 9 
mesecev

65 let 41,74 %

polni delovni čas
10 let in 3 

mesece
10 let in 3 

mesece
35 let 65 let 56,70 %

Vir: Lastni izračun ZPIZ, izračun višine pokojnine je izveden na podlagi veljavnih zneskov osnov in uskladitev na dan 22  
10  2020 

 Koliko bo znašala Marijina pokojnina ob predpostavki, da je imela povprečno 
plačo?

Če bo Marija še naprej delala na črno, bo njena pokojnina, ob predpostavki, da je 
imela, ko je bila vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje povprečno plačo, 
znašala 489,50 EUR  

Če se bo Marija zaposlila in vključila v pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni 
delovni čas bo imela 664,94 EUR pokojnine 

Marija
primer

Marija se je zaposlila leta 1985 po kon-
čani srednji šoli, ko je bila stara 19 let  
Zaposlena je bila vse do leta 2009, ko je 
izgubila zaposlitev  Od takrat se ni več 
zaposlila, temveč opravlja priložnostna 
dela, za katera nima sklenjenega delov-
nega razmerja - dela na črno  Zasluži 
toliko, da ima dovolj za preživljanje, 
a vedno bolj jo skrbi, kdaj se bo lahko 
upokojila in kakšna bo njena pokojnina  
Koliko pokojninske dobe ima in kdaj se 
bo lahko upokojila?

Marija je do leta 2009, ko je izgubila zaposlitev, dopolnila 24 let pokojninske dobe  
Ker zaposlitve ni izgubila po svoji krivdi, ji je po takratni zakonodaji pripadalo nado-
mestilo za čas brezposelnosti v trajanju 9 mesecev  Marija se bo lahko starostno upo-
kojila pri 65  letih in doseženi pokojninski dobi 24 let in 9 mesecev, če bo še naprej 
delala na črno in ne bo zavarovana  Če bi se Marija sedaj zaposlila in neprekinjeno 
delala s polnim delovnim časom, bi se prav tako lahko starostno upokojila pri 65  
letih, njena pokojninska doba pa bi bila daljša, in bi znašala  35 let 
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Pokojninska doba Starost Odmerni odstotek
Znesek pokojnine – 

povprečna plača

24 let, 9 mesecev
(delo na črno)

65 let 41,74 % 489,50 EUR

35 let 65 let 56,70 % 664,94 EUR

 Predčasna upokojitev 

Če uveljavljamo pravico do predčasne upokojitve, je naša pokojnina trajno nižja, saj 
se nam pokojnina odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske 
osnove enako kot starostna pokojnina, nato pa se za vsak mesec manjkajoče starosti, 
do dopolnitve 65 let,  zmanjša za 0,3 %   

Andreja izpolnjuje pogoje za predčasno upokojitev  Obdobje, ko je bila prostovolj-
no vključena v obvezno zavarovanje in dokup zaradi študija, se ji šteje kot pokojnin-
ska doba, vendar ne kot pokojninska doba brez dokupa, saj gre za obdobje po 1  1  
2013 11  Ker ne izpolnjuje pogoja 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se ne more 
upokojiti starostno, temveč predčasno  To pomeni, da se bo njena odmerjena pokoj-
nina znižala za 0,3 % za vsak manjkajoči mesec do starosti 65 let 

ANDREJA – STANJE LETA 2020
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*

polni delovni čas 33 let 33 let

40 let 61 let 63,50 %
dokup študija 3 leta 3 leta

prostovoljno 
obvezno 

zavarovanje
4 leta 4 let 

* pokojnina se bo zmanjšala za t i  maluse, in sicer 0,3 % x 48 mesecev = 14,40 %

11 Zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H) je uvedel spremembo, 
da se v pokojninsko dobo brez dokupa šteje tudi dokupljena zavarovalna doba do 31.12.2012, ki bo stopila 
v veljavo 1.1.2021. 

Andreja
primer

Andreja je dopolnila 61 let in ima 40 let 
pokojninske dobe  Večino pokojninske 
dobe, 33 let, je pridobila na podlagi 
obvezne vključitve v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ko je bila za-
poslena, 3 leta pokojninske dobe je za 
čas študija dokupila pred petimi leti, 
zadnja 4 leta pa je bila prostovoljno 
vključena v obvezno zavarovanje  Ali 
se lahko starostno upokoji?Simulacija Inštituta za ekonomska raziskovanja je pokazala, da največjo‚ pokoj-

ninsko kazen‘ za obdobja brezposelnosti (nezavarovanja) nosijo ženske z višji-
mi stopnjami izobrazbe, ki odmernega odstotka ne morejo povišati, saj so na 
trg dela vstopile relativno pozno (24 let) in ob zakonsko določeni upokojitveni 
starosti (65 let) še nimajo 40-ih let pokojninske dobe 

Vir: Projekt ‚Mind the GAp in PEnsions‘, Rezultati standardnih simulacij za Slovenijo, IER, 2020.

Če  se upokojimo pri 60  letih in imamo 40 let pokojninske dobe (ne pa tudi 40 
let pokojninske dobe brez dokupa), izpolnjujemo pogoje za predčasno upoko-
jitev  Naša pokojnina bo v letu 2020 odmerjena od pokojninske osnove v višini 
63,50 %, če smo ženska ali 58,50 %, če smo moški, znesek pokojnine pa se bo 
znižal za manjkajoče mesece (60) do starosti 65 let, to je za 18 % (0,3 % za vsak 
manjkajoči mesec)  
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 Koliko bo znašala Andrejina pokojnina ob predpostavki, da je imela plačo v vi-
šini 2-kratnika povprečne plače?

Andrejina pokojnina bo, ob predpostavki, da je imela 2-kratnik povprečne plače, zna-
šala 1 274,90 EUR 

 Koliko bi znašala Andrejina pokojnina, če bi imela povprečno plačo?

Če bi Andreja imela povprečno plačo, bi znašala njena pokojnina 637,45 EUR 

 In koliko bi znašala pokojnina, če bi Andreja prejemala minimalno plačo?

Če bi Andreja prejemala minimalno plačo, bi njena pokojnina znašala 486,42 EUR 
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40 let 61 let 63,50 % 14,40 % 1 274,90 
EUR

637,45 EUR 486,42 EUR

Vir: Lastni izračun ZPIZ, izračun višine pokojnine je izveden na podlagi veljavnih zneskov osnov in uskladitev na dan 22  
10  2020 

V Sloveniji imajo ženske v povprečju za 17,8 % nižje pokojnine 
kot moški, v EU-27 pa za 29,5 %.

Ali lahko vplivam na višjo odmero 
pokojnine?
Odgovor na to vprašanje je: velikokrat lahko  Prva stvar, ki jo lahko naredimo, je, da 
preverimo, ali nam delodajalec redno plačuje prispevke  Od dejanskega plačila pri-
spevkov je odvisna zavarovalna osnova  

Če delamo s krajšim delovnim časom ali imamo obdobja prekinitve zaposlitve, se lah-
ko - če izpolnjujemo zakonske pogoje in nam finančno stanje dopušča - prostovoljno 
zavarujemo  S tem bomo pridobili pokojninsko dobo za čas do polnega delovnega 
časa, če delamo s krajšim delovnim časom, in za obdobje, ko nismo izpolnjevali po-
gojev za obvezno vključitev v zavarovanje  Na višino pokojnine vpliva tudi ostajanje v 
zavarovanju  S podaljšanjem aktivne dobe si lahko zagotovimo višjo socialno varnost 
(višjo pokojnino) 

Ko izpolnjujemo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ni obvezno, 
da se upokojimo  Ostanemo lahko zaposleni ali začnemo delati s krajšim delovnim 
časom   

Če ostanemo zaposleni s polnim delovnim časom, lahko poleg plače še tri leta preje-
mamo 40 % starostne pokojnine, po treh letih pa 20 % starostne pokojnine  

Odločitev Posledica

Delo s krajšim 
delovnim časom

Krajša priznana zavarovalna doba, lahko nižja 
pokojnina 

Delna omilitev posledice: prostovoljna vključitev v 
obvezno zavarovanje oziroma dokupljena doba (v 
pokojninsko dobo brez dokupa se ta del ne prizna 
od 1  1  2013) 

Delo na črno Krajša priznana zavarovalna doba, nižja pokojnina 

Predčasna  
upokojitev

Trajno znižanje za vsak mesec manjkajoče starosti 
do 65  leta (0,3 % na mesec, največ 18 %)  
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Lahko pa začnemo delati s krajšim delovnim časom, najmanj dve uri dnevno ali de-
set ur tedensko  V takšnem primeru smo delno upokojeni in poleg plače prejemamo 
delno pokojnino  Če delamo vsaj polovični delovni čas, smo upravičeni tudi do so-
razmernega dela izplačila 40 % starostne pokojnine, ki ga lahko prejemamo največ 
tri leta, nato pa do sorazmernega dela 20 % starostne pokojnine   Delno se lahko 
upokojimo tudi, če izpolnjujemo pogoje 
za predčasno upokojitev  V tem primeru 
nismo upravičeni do sorazmernega dela 
izplačila 40 % oziroma 20 % predčasne 
pokojnine  

Z odlogom upokojitve ali z delno upoko-
jitvijo ter nadaljnjo vključitvijo v sistem 
obveznega pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja dopolnimo več pokoj-
ninske dobe in s tem pridobivamo višji 
odmerni odstotek  

Če imamo dopolnjenih 40 let pokojnin-
ske dobe brez dokupa in izpolnjujemo 
pogoje za pridobitev pravice do staro-
stne pokojnine ter ostanemo vključeni v obvezno zavarovanje, nam dodatno moti-
vacijo za odlog upokojitve predstavlja tudi ugodnejše vrednotenje treh dodatnih let 
zavarovanja   Vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa, ven-
dar največ do treh let zavarovanja, se nam vrednoti ugodneje, in sicer 1,5 % za dopol-
njenih šest mesecev pokojninske dobe brez dokupa oziroma 3 % za dopolnjeno eno 
leto pokojninske dobe brez dokupa  Skupaj lahko odstotek ugodnejšega vrednote-
nja pokojninske dobe brez dokupa za tri leta zavarovanja znaša največ 9 % 

Če bo Metka delala s polnim delovnim časom in se bo upokojila čez tri leta od izpol-
njevanja pogojev za starostno pokojnino, se ji bo odmerni odstotek za vsako nadaljnje 
leto dela povišal za 3 %, skupno za 9 %  Metka bo v naslednjih treh letih, ko bo še 
zaposlena in s tem tudi zavarovana, poleg plače prejemala še del starostne pokojnine 

Metka lahko dela tudi s krajšim delovnim časom in se delno upokoji  Če bo delala s 
polovičnim delovnim časom bo poleg plače prejemala še delno starostno pokojnino 
in sorazmerni del starostne pokojnine, odmerni odstotek ob upokojitvi čez tri leta pa 
bo višji za 4,5 % (1,5 % za vsako leto)     

METKA – STANJE LETA 2020
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polni delovni čas 40 let 40 let 40 let 60 let 63,50 %

PODALJŠANJE ZAPOSLITVE ZA 3 LETA

polni delovni čas 3 leta 3 leta 43 let 63 let

63,50 %
+

3 % x 3 leta
=

72,50 %

krajši delovni čas 
(4 ure)

3 leta
1 leto in 6 
mesecev

41 let in 6 
mesecev

63 let

63,50 %
+

1,5 % x3 leta
=

68,00 %

Vir: Lastni izračun ZPIZ, izračun višine pokojnine je izveden na podlagi veljavnih zneskov osnov in uskladitev na dan 22  
10  2020 

Izplačilo dela pokojnine – 40 % 
starostne pokojnine oz  soraz-
merni del zneska pokojnine lah-
ko uveljavljamo, če izpolnjujemo 
pogoje za starostno pokojnino in 
ostanemo v obveznem zavarova-
nju za polni oz  krajši zavarovalni 
čas, ki ga lahko prejemamo največ 
tri leta, nato prejemamo 20 % sta-
rostne pokojnine  

Če  dopolnimo 40 let pokojninske dobe brez dokupa in izpolnjujemo pogoje 
za starostno upokojitev  ter se odločimo ostati zaposleni za polni delovni čas še 
tri leta, vsak mesec poleg plače prejemamo tudi 40 % starostne pokojnine  Ob 
upokojitvi bo  odmerni odstotek naše pokojnine višji za 9  % in s tem bo višja 
tudi naša pokojnina 

Metka
primer Metka izpolnjuje pogoje za staro-

stno upokojitev  Stara je 60 let in 
ima 40 let pokojninske dobe  Odlo-
čila se je, da bo ostala zaposlena še 
naslednja tri leta  
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 Koliko bo znašala Metkina pokojnina, če bo ostala zaposlena še naslednja tri 
leta, ob predpostavki, da je prejema vseskozi povprečno plačo?

Če bo Metka ostala zaposlena in vključena v zavarovanje še naslednja tri leta, bo  po-
leg plače prejemala še del starostne pokojnine v višini 297,87 EUR  Ko se bo čez tri 
leta upokojila bo njena pokojnina znašala 850,23 EUR 

Lahko pa se Metka odloči, da se bo upokojila delno in ostala zaposlena za polovični 
delovni čas naslednja tri leta  Kakšna bo njena pokojnina v tem primeru?

V tem primeru bo Metka poleg plače za polovični delovni čas dobila še delno staro-
stno pokojnino (za 4 ure), ki bo znašala 372,34 EUR in sorazmerni del zneska dela sta-
rostne pokojnine v višini 148,94 EUR, skupaj 521,28 EUR  Ko se bo čez tri leta upokojila 
bo imela  797,46 EUR pokojnine 

 Kakšna pa bi bila Metkina pokojnina, če bi se upokojila takoj, ko je izpolnila po-
goje za upokojitev, ob predpostavki, da je prejemala vseskozi povprečno plačo?

Če bi se Metka upokojila takoj, ko je izpolnila pogoje za starostno upokojitev, bi njena 
pokojnina znašala 744,68 EUR 

 Koliko bi znašala Metkina pokojnina, če bi imela vseskozi plačo v višini 2-kra-
tnika povprečne plače?

V primeru, da bi Metka imela 2-kratnik povprečne plače, bi njena pokojnina, če bi se 
upokojila takoj znašala 1 489,37 EUR  

Če bi se Metka upokojila delno in ostala zaposlena za polovični delovni čas, bi poleg 
plače za polovični delovni čas dobila še delno starostno pokojnino (za 4 ure), ki bi 
znašala 744,69 EUR in sorazmerni del zneska dela starostne pokojnine v višini 297,87 
EUR, skupaj 1 042,56 EUR  Ko bi se čez tri leta upokojila, bi njena pokojnina znašala 
1 594,92 EUR 

Če bi Metka ostala delovno aktivna in vključena v pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje še naslednja tri leta, bi poleg plače prejemala še del starostne pokojnine v višini 
595,75 EUR  Ko bi se čez tri leta upokojila, bi njena pokojnina znašala 1 700,46 EUR 

 In koliko bi znašala Metkina pokojnina če bi imela minimalno plačo?

Če bi Metka prejemala minimalno plačo in bi se upokojila takoj, bi njena pokojnina 
znašala 568,25 EUR  

Če bi se Metka upokojila delno in ostala zaposlena za polovični delovni čas, bi poleg 
plače za polovični delovni čas dobila še delno starostno pokojnino (za 4 ure), ki bi 
znašala 284,12 EUR in sorazmerni del zneska dela starostne pokojnine v višini 113,65 
EUR, skupaj 397,77 EUR  Ko bi se čez tri leta upokojila, bi njena pokojnina znašala 
608,52 EUR 

Če bi  Metka ostala delovno aktivna in vključena v pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje še naslednja tri leta, bi poleg plače prejemala še del starostne pokojnine v 
višini 227,30 EUR  Ko bi se čez tri leta upokojila, bi njena pokojnina znašala 648,79 EUR 
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40 let 60 let 63,50 % NE 63,50 % 1 489,37 
EUR

744,68 
EUR

568,25 
EUR

Delna upokojitev (3 leta)

delna starostna pokojnina 4 ure 744,69 
EUR

372,34 
EUR

284,12 
EUR

sorazmerni del zneska dela starostne pokojnine 297,87 
EUR

148,94 
EUR

113,65 
EUR

41 let, 6 
mesecev

63 let 63,50 % DA – 4,50 
%

68,00 % 1 594,92 
EUR

797,46 
EUR

608,52 
EUR

Odlog upokojitve (3 leta)

del starostne pokojnine 595,75 
EUR

297,87 
EUR

227,30 
EUR

43 let 63 let 63,50 % DA - 9,00 
% 

72,50 % 1 700,46 
EUR

850,23 
EUR

648,79 
EUR

Vir: Lastni izračun ZPIZ, izračun višine pokojnine je izveden na podlagi veljavnih zneskov osnov in uskladitev na dan 22  
10  2020 
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Upokojitev ni obvezna
Odločitev, ali se bomo ob izpolnjenih pogojih upokojili ali ne, je naša  Gre za po-
membno odločitev, saj se nam po upokojitvi življenje bistveno spremeni  Na eni 
strani ni več vsakodnevne rutine, na drugi strani pa kar naenkrat razpolagamo z veli-
ko prostega časa  Medtem, ko nekateri komaj čakajo upokojitev, se drugi še vidijo v 
službi  Podaljševanje aktivnosti, ko smo že izpolnili pogoje za upokojitev, praviloma 
prinaša pozitivne učinke – tako nam kot družbi  Nam zaradi višanja pokojnine, družbi 
pa, ker s svojim znanjem in izkušnjami lahko pripomoremo  k prenosu obojega na 
mlajše generacije  

Želim se upokojiti – kaj moram storiti
Pri območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod)  
lahko pred uveljavitvijo pravice do pokojnine pridobimo informacijo o predvidenem 
datumu izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne ali predčasne po-
kojnine in predvideni višini pokojnine  

Pred dejansko uveljavitvijo pravice do pokojnine moramo delodajalcu vročiti odpo-
ved delovnega razmerja, da nas odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj oziroma, če 
opravljamo samostojno dejavnost, opraviti izbris iz Poslovnega registra ter se odjaviti 
iz obveznih socialnih zavarovanj, pri zavodu pa vložiti zahtevo za priznanje pravice 
do starostne ali predčasne pokojnine  Ta je  dostopna na spletni strani zavoda na po-
vezavi www zpiz si, elektronsko z uporabo sistema eVloge za vse oziroma z uporabo 
sistema Moj eZPIZ  Zahtevo lahko vložimo tudi pisno ali ustno na zapisnik v času 
uradnih ur na katerikoli območni enoti zavoda  

Ko smo vložili zahtevo, ji  priložimo dokumente, kot so delovna knjižica ali morebitna 
druga dokazila, dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja, morebitni sporazum 
staršev o uveljavljanju znižanja starostne meje za otroke, potrdilo delodajalca o ob-
dobju in višini plačanih prispevkov za tekoče koledarsko leto, potrdilo o regresu za 
letni dopust v letu uveljavljanja starostne pokojnine in dokazilo o zaposlitvi v tujini  

Zavod bo odločbo, s katero bo odločeno o datumu priznanja pravice in njeni višini, 
praviloma izdal v roku dveh mesecev od dneva vložitve zahteve, v primeru, ko gre za 
odločanje o priznanju pravice z uporabo mednarodnih predpisov, pa v roku šestih 
mesecev  Če bo zavod ugotovil, da izpolnjujemo pogoje za priznanje pravice, vendar 
iz določenih razlogov še ni mogoče odločiti o višini pokojnine, nam bo na podlagi 

Zdaj, ko se približuje penzija in sem dobila izračun, razmišljam  Razmi-
šljam, kako bom s tem denarjem preživela, in razmišljam, da bi podalj-
šala za 3 leta, ker bi potem dobila več 

V letu 2019 je starostno pokojnino z zavarovalno dobo s povečanjem 
uveljavilo 198 žensk in 1595 moških 

Simulacija Inštituta za ekonomska raziskovanja je pokazala, da s podaljševanjem 
delovne aktivnosti največ pridobijo ženske z nižjimi stopnjami izobrazbe, ki so mla-
de vstopile na trg dela, saj lahko občutno zvišajo odmerni odstotek 

Vir: Projekt ‚Mind the GAp in PEnsions‘, Rezultati standardnih simulacij za Slovenijo, IER, 2020.

Kaj vpliva na odločitev za upokojitev?

Odlog upokojitve: zadovoljstvo s službo in odnosi, zagotavljanje višje po-
kojnine, plačevanje kreditov in drugih finančnih obveznosti 
Čimprejšnja upokojitev: slabo zdravje, skrbstvene obveznosti (skrb za 
ostarele, vnuke in vnukinje), nezadovoljstvo s službo in odnosi, želja 
upokojiti se sočasno kot partnerica ali partner 

Vir: Mnenjski vprašalnik, MDDSZ, 2019.

Vir: Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi: Poročilo o rezultatih kvalitativne analize, IRSA, 2020. 

Vir: Letno poročilo 2019, ZPIZ.

ženska, 60 let, redno zaposlena
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razpoložljivih podatkov začasno izplačeval akontacijo  Z dnem pridobitve pravice do 
pokojnine, vključno v primeru izplačevanja akontacije, bo zavod za nas  kot prejemni-
ce ali prejemnika pokojnine uredil prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje  

Zaradi predhodnega preverjanja pravilnosti podatkov o obdobjih zavarovanja in 
plačah je priporočljivo, da zahtevo za priznanje pravice do starostne ali predčasne 
pokojnine vložimo približno dva meseca pred prenehanjem opravljanja dela oziroma 
uveljavitvijo pravice do pokojnine  

Slovenski pokojninski sistem  

Upokojitvena starost 
ženske

65 let

Upokojitvena starost 
moški

65 let

Starostna pokojnina 65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe

60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa

Predčasna pokojnina 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe 

Odmera predčasne 
pokojnine

Za vsak mesec manjkajoče starosti do 65 let se pokoj-
nina zniža za 0,3 % (največ 18 %, največ 5 let) 

Ugodnejše 
vrednotenje 

pokojninske dobe 
brez dokupa 

1,5 % za dodatnih 6 mesecev, največ 9 % za vsako 
nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez 
dokupa po dopolnitvi 40 let pokojninske dobe brez 
dokupa, ki jih dopolnimo v največ treh letih zavaro-
vanja  

Obvezno zavarovanje Če smo v delovnem razmerju, samozaposlena oseba, 
družbenica ali družbenik, kmet ali kmetica, če imamo 
sklenjeno drugo pravno razmerje 

Višina prispevka za 
zavarovanje

24,35 % mesečne osnove, izračunane na podlagi te 
osnove (15,5 % prispevek delavke ali delavca, 8,85 % 
prispevek delodajalca) 

Pokojninska doba Vsa obdobja zavarovalne dobe in posebne dobe 

Pokojninska osnova Znesek valoriziranih osnov zavarovanke ali zava-
rovanca  (plača, določena nadomestila, drugi pre-
jemki) iz najugodnejših zaporednih (praviloma)  
24 koledarskih let zavarovanja, od katerega se od-
meri pokojnina  

Na višino pokojnine pozitivno vplivajo:
 karierno napredovanje z boljšo plačo
 menjava službe za bolje plačano delo
 dodatno pokojninsko ali drugo individualno varčevanje
 podaljševanje delovne aktivnosti

Na višino pokojnine praviloma negativno vplivajo:

 če imamo v karieri prekinitve in obdobja brezposelnosti

 delo na črno

 če del plače dobivamo ,na roko’

 če del plače dobivamo v obliki neobdavčenih prejemkov 

(malica, prevoz)

 zaposlitev s krajšim delovnim časom zaradi otrok

 zaposlitev s krajšim delovnim časom zaradi drugih okoliščin 

 bolniške odsotnosti z dela zaradi nege otrok

 prekinitev delovnega razmerja zaradi  

nege starejših

 predčasno upokojevanje
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Izračun pokojninske 
osnove

Preračun osnov zavarovanke ali zavarovanca s po-
vprečno letno stopnjo davka in prispevkov, veljavno 
v posameznem koledarskem letu ter valorizacijskimi 
količniki, veljavnimi v letu uveljavitve pravice  

Minimalni odmerni 
odstotek

29,5 % za 15 let in dodatnega 1,36 % za vsako nadalj-
nje leto pokojninske dobe 

Najnižja pokojninska 
osnova

76,5 % povprečne mesečne plače, izplačane v Repub-
liki Sloveniji v preteklem koledarskem letu, zmanjša-
ne za davke in prispevke, ki se plačujejo po povprečni 
stopnji v Republiki Sloveniji ter povečane za odsto-
tek, s katerim so usklajene pokojnine od 1  januarja 
tekočega koledarskega leta neto dohodka 

Najvišja pokojninska 
osnova

4-kratnik najnižje pokojninske osnove 

Znesek najnižje 
pokojnine

29,5 % najnižje pokojninske osnove; za moške v pre-
hodnem obdobju od 27 % v letu 2020 do 29,5 % v 
letu 2025 

Zagotovljena 
pokojnina

Zavarovanki ali zavarovancu, ki je pridobil pravico do 
starostne ali invalidske pokojnine po določbah ZPIZ-
2 in je dopolnil pokojninsko dobo v enaki višini, kot je 
predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji 
starosti (od leta 2018 dalje - 40 let pokojninske dobe 
brez dokupa), se izplačuje pokojnina v zagotovljeni 
višini 

Zvišanje odmernega 
odstotka zaradi otrok

1,36 % - 4,08 %

Valorizacijski 
količniki

Objavljeni enkrat letno, veljajo v letu objave 

Nekaj uporabnih kontaktnih podatkov

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 4745 100
Spletni naslov: www zpiz si
Elektronska pošta: informacije@zpiz si

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS)
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
Telefonska vprašanja s področja davkov fizičnih oseb: 08 200 1001
Spletni naslov: www fu gov si


