
Kakšne bodo vaše pokojnine?  

Drugi, še neobjavljen del uradnih 

izračunov. 



Prvi del uradnih izračunov… 

 

 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je pred kratkim nekaj  

znanim in manj znanim Slovenkam in Slovencem izračunal upokojitvene pogoje  

po veljavnem in po novem pokojninskem zakonu.    

 

ZPIZ je pojasnil, da so bili izračuni upokojitvenih pogojev pripravljeni na podlagi  

matične evidence zavarovancev in podatkov, ki so jih osebe navedle same. 

  

ZPIZ je izračunal tudi odmerne odstotke za odmero starostne pokojnine od  

pokojninske osnove (po obeh zakonih).  



 

 

Ker pa ta izračun NE GOVORI  nič o sami pokojninski osnovi ( ki je bistveni  

element za določitev višine pokojnine) in o realnih učinkih novih upokojitvenih  

pogojev,  

vam v imenu večje informiranosti predstavljamo … 



Drugi del uradnih izračunov 

PRVIČ: po novem pokojninskem zakonu (ZPIZ-2) lahko ob upokojitvi pričakujemo le  

60 odstotkov svoje zadnje plače.  

 

Ali kakor je zapisal ZPIZ: 
ZPIZ-2 zagotavlja 60-odstotno razmerje med prvo pokojnino in zadnjo plačo. Vzrok  

je v novem načinu določanja valorizacijskih količnikov in spremenjenem načinu  

vrednotenja pokojninske dobe. Formula za izračun količnikov zagotavlja, da bo zadnji  

vedno znašal 0,75513. S čimer dobimo pokojnino v višini 60,4 odstotka zadnje 

plače (75,513 x 0,80)« (ZPIZ, 2011). 

 

 

 

       OPOZORILO: OECD predlaga 70 % kot neko normalno razmerje, ki naj bi še   

        omogočalo dostojno življenje; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je na   

        svojem kongresu leta 2007 zavzela stališče, da mora to razmerje znašati 72,5 %. 
 



Drugi del uradnih izračunov 

DRUGIČ: število let za izračun pokojninske osnove se po ZPIZ-2 zvišuje iz 18 na 27 (30 -3)  

let. Kaj to pomeni za višino pokojninske osnove, nam nazorno razloži spodnji graf. 
 
 
 

 

         Vir: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010 

OPOZORILO: 27 najugodnejših let v 30-letnem obdobju namesto 18 zaporednih najugodnejših 

let za izračun pokojninske osnove pomeni znižanje pokojninske osnove v povprečju za 7,2 

odstotka (Vir: Čok, Sambt, Majcen, 2010). Kar pomeni nižje pokojnine.  



Drugi del uradnih izračunov 

 

 

 

TRETJIČ: zaradi podaljšanja obdobja za odmero pokojninske osnove z 18 na 27 let se  

bo pokojninska osnova najbolj znižala ženskam.  

 

Pri posameznicah bo znižanje pokojninske osnove večje od  30 odstotkov in sicer  

zaradi porodniške odsotnosti oziroma odsotnosti zaradi nege bolnih otrok.  

 

 



Drugi del uradnih izračunov 

 

 

ČETRTIČ: pokojnina bo dodatno nižja za delavca, ki je bil brezposeln v obdobju, ki se  

upošteva za izračun pokojninske osnove.  

 

Delavcu, ki je bil v 40-ih letih delovne dobe brezposeln tri leta (npr. v sredini 27 let  

zavarovalne dobe, ki se upoštevajo za izračun višine pokojnine) se bo pokojnina   

znižala za 12,4 odstotka. Dodatno se bo ta znesek še znižal zaradi predčasne  

upokojitve.  

 

       OPOZORILO:  višina pokojnine tega delavca se bo zaradi predčasne upokojitve dodatno  

       znižala za 18 odstotkov.   



Drugi del uradnih izračunov 

PETIČ: Če delavec ne bo zmogel delati do 65 leta starosti, bo njegova pokojnina  

trajno znižana tudi do 18 odstotkov. Kako visok bo ta odbitek, si lahko ogledate na  

spodnjih dveh primerih.   

 

MOJCA, stara 58 let, z 38 leti pokojninske dobe se bo lahko po ZPIZ-2 upokojila pri  

starosti 60 let in sicer z 3,6 odstotka odbitka od pokojnine, kar ji bo znižalo pokojnino  

za skoraj 30 evrov na mesec. 

 

MATEJ, star 62 let, z 40 leti pokojninske dobe bo po ZPIZ-2 pri tej starosti lahko šel v  

pokoj, in sicer z 10,8 odstotka odbitka od pokojnine, kar mu bo znižalo pokojnino za  

nekaj več kot 100 evrov na mesec.   

 

   

 

 
       OPOZORILO:  

       Mojca ima 740 evrov neto plače. Brez odbitkov se bo lahko upokojila pri 61 letih.  

       Matej ima 950 evrov neto plače. Brez odbitkov se bo lahko upokojil pri 65 letih.  



 


