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Razlogi za daljše ostajanje na delu
Sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je
urejen v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.
RS, št. 96/12 s spremembami in dopolnitvami – ZPIZ-2), ki velja od
1. 1. 2013 dalje. V ZPIZ-2 so urejene spodbude za daljše ostajanje
na delu, ki so:
 Izplačilo 40 % starostne pokojnine
 Delna pokojnina
 Povečana delna pokojnina
 Ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa
 Dodatni odmerni odstotek za otroke

Pogoji za pridobitev pravice do
pokojnine
 Dopolnjena starost,
 Dopolnjena pokojninska doba,
 Prenehanje zavarovanja, v primeru uveljavitve polne
pokojnine.
 Za uveljavljanje spodbud mora zavarovanec še nadalje
ostati v obveznem zavarovanju za polni ali krajši delovni
čas ter plačevati prispevke.
 Zavod pred priznanjem pravic za samostojne zavezance
preveri plačilo prispevkov. Če prispevki niso plačani ali
niso plačani v celoti, se upošteva pokojninska doba samo
za čas plačila prispevkov – 133. člen ZPIZ-2.

STAROSTNA POKOJNINA – 27. člen
ZPIZ-2
MOŠKI IN ŽENSKA 2021 – STAROST in POKOJNINSKA DOBA
60 let starosti in 40 pokojninske dobe brez dokupa (PDBD)
ali
65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe

ALI JE MOŽNO IZPOLNITI POGOJE ZA
STAROSTNO POKOJNINO PRI NIŽJI
STAROSTI?
1. zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za
katerega je zavarovanec skrbel v 1. letu njegove starosti, ki ima
državljanstvo RS, če ni z MS drugače določeno;
2. zaradi služenja obveznega vojaškega roka;
3. zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred 18. letom starosti;
4. zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanjem („benefikacija“);
5. zaradi osebnih okoliščin, ki so povezane z zdravstvenim stanjem
osebe.

ZNIŽANJE STAROSTI ZARADI SKRBI ZA
OTROKE - 28. člen ZPIZ-2
Do znižanja starostne meje je upravičena ženska, razen če je pravico do
nadomestila iz naslova starševstva užival moški v trajanju najmanj 120 dni
(potrebno je soglasje otrokove matere).
Če sta ženska oz. moški dopolnila 38 let PDBD:
- se starost 65 let zniža največ do 61. leta starosti (to je za največ 48
mesecev)
Če je moški dopolnil 40 let PDBD:
- se starost 60 let zniža do največ 58. leta starosti (za največ 24 mesecev).
Če je ženska dopolnila 40 let PDBD:
- se starost 60 zniža do največ 56. leta starosti (za največ 48 mesecev)

ZNIŽANJE STAROSTI ZARADI SLUŽENJA
OBVEZNEGA VOJAŠKEGA ROKA – 28. člen ZPIZ-2

Do znižanja starostne meje je upravičen moški za 2/3 služenja
vojaškega roka.
1. Če je dopolnil 38 let PDBD: se starost 65 let zniža do največ
63. leta starosti (za 24 mesecev),
2. Če je dopolnil 40 let PDBD, se starost 60 let zniža do največ
58. leta starosti (za 24 mesecev).

ZNIŽANJE STAROSTNE MEJE ZARADI VSTOPA V OBVEZNO
ZAVAROVANJE PRED 18. LETOM STAROSTI – 28. člen ZPIZ2

Nižanje starostne meje zavod upošteva po URADNI DOLŽNOSTI v
primeru uveljavitve pravice do 40 % starostne pokojnine, delne
pokojnine, starostne pokojnine.
Če je moški dopolnil 40 let PDBD:
- se starost 60 let zniža do največ 58. leta starosti (za max. 24
mesecev)
Če je ženska dopolnila 40 let PDBD:
- se starost 60 let zniža do največ 57. leta starosti (za max. 36
mesecev)

ZNIŽANJE STAROSTI ZARADI ŠTETJA ZAV. DOBE S
POVEČANJEM - BENEFIKACIJA – 1. in 2. odstavek 398.
člena ZPIZ-2

Zniža se predpisana starost iz 27. člena ZPIZ-2 za TOLIKO MESECEV,
KOLIKOR JE ZNAŠALA POVEČANJE ZAVAROVALNE DOBE:
1.

zavarovancem, ki so 1. 1. 2001 delali na delovnih mestih, na
katerih se zavarovalna doba šteje v povečanem trajanju in so
imeli 25 (moški), 23 (ženske) pok. dobe, so še naprej
upravičeni do štetja dobe na ta način,

2.

Zavarovancem, ki so bili do 31. 12. 2000 upravičeni do
benefikacije.

NI DOLOČENA SPODNJA MEJA ZNIŽANJA STAROSTI!

ZNIŽANJE STAROSTI ZARADI osebnih okoliščin po 138.
členu ZPIZ-2, prej 201. člen ZPIZ-1 in po predpisih, do
31.12.1999 – 3. odstavek 398. člena ZPIZ-2
Zniža se predpisana starost iz 27. člena ZPIZ-2 za TOLIKO
MESECEV, KOLIKOR JE ZNAŠALA povečanje zavarovalne dobe do 31.
12. 1999 oz. prištete dobe po 1. 1. 2000.

NI DOLOČENA SPODNJA MEJA ZNIŽANJA STAROSTNE MEJE!

Prišteta doba za pridobitev in odmero pravic
na podlagi osebnih okoliščin - 138. člen ZPIZ-2

(1) Zavarovalni dobi zavarovancev, ki so jo prebili
v delovnem razmerju ali drugem delu, na podlagi katerega so bili
obvezno zavarovani kot zavarovanci s telesno okvaro najmanj 70
%, vojaški invalidi od I. do VI. skupine, civilni invalidi vojne od I. do
VI. skupine, slepi, gluhi, oboleli za distrofijo in sorodnimi mišičnimi
in nevromišičnimi boleznimi in za paraplegijo, cerebralno in
otroško paralizo, multiplo sklerozo, oboleli za rakom do 15. leta
starosti (novost) ter ekstrapiramidnimi obolenji, se za pridobitev in
odmero pravic prišteje ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja.
(2) Zavarovancem iz prejšnjega odstavka se
starostna meja iz 27. člena tega zakona zniža za toliko mesecev,
kot znaša prišteta doba iz prejšnjega odstavka.
ZA UGOTOVITEV PRIŠTETE DOBE SE NA ZAHTEVO IZDA ODLOČBA
ZPIZ-a ali druge institucije (za vojaške in civilne invalide vojne).

ZNIŽANJE STAROSTI PO VEČ PODLAGAH –
398. + 28. ČLEN ZPIZ-2
Vrstni red nižanja starostne meje:
1.

Zavarovalna doba s povečanim trajanjem,

2.

prišteta doba,

3.

28. člen (pred 18. letom, otroci, vojaški rok;)
VENDAR NE POD NAJNIŽJE DOLOČENE STAROSTI, ki so
predpisane za posamezno podlago. To pomeni, da je lahko že
s prvo od možnih podlag znižanja starostne meje v celoti
izčrpano in znižanja na drugih podlagah ni več možno.

PREDČASNA POKOJNINA - 29. člen
ZPIZ-2
OPOZORILO: NI MOŽNO ZNIŽANJE STAROSTNE
MEJE NA NOBENI PODLAGI, STAROST JE FIKSNA!

Moški in ženska 2021: 60 let starosti in 40 pokojninske
dobe.

DELNA POKOJNINA - 40. člen ZPIZ-2
ZA LAŽJI PREHOD V STATUS UPOKOJENCA: SOČASNO STA 2 STATUSA – STATUS
ZAVAROVANCA IN STATUS UPOKOJENCA
Upravičenci:
- 14. člen (delavec v delovnem razmerju),
-15. člen (samozaposlene osebe),
-16. člen (družbeniki) in
-17. člen (kmetje).
Pogoji:
-če izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno pokojnino
-ter ostanejo vključeni v obvezno PIZ, vendar najmanj 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko.
Odmera:
Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene
uveljavitve, v odstotku (glej 116./3), ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa.
Odmera gre od naslednjega dne po vloženi zahtevi in največ od spremembe obsega
zavarovanja.

DELNA POKOJNINA - 40. člen ZPIZ-2

Delna pokojnina se izplačuje v višini:
- 75 %, ko zavarovanec dela 2 uri dnevno ali znaša zavarovalni čas
od 10-14 ur tedensko,
- 62,5 %, ko zavarovanec dela 3 ure dnevno ali znaša zavarovalni
čas od 15-19 ur tedensko,
- 50 %, ko zavarovanec dela 4 ure dnevno ali znaša zavarovalni
čas od 20-24 ur tedensko,
- 37,5 %, ko zavarovanec dela 5 ur dnevno ali znaša zavarovalni
čas od 25-29 ur tedensko,
- 25 %, ko zavarovanec dela 6 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas
od 30-34 ur tedensko,
- 12,5 %, ko zavarovanec dela 7 ur dnevno ali znaša zavarovalni
čas od 35-39 ur tedensko,

POVEČANJE DELNE POKOJNINE - 40.
člen ZPIZ-2
Zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine,
se delna pokojnina poveča za sorazmerni del zneska, ki bi se mu izplačeval na
podlagi 39. a člena ZPIZ-2, vendar le v primeru, če je obvezno vključen v zavarovanje
za vsaj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko. Izplačilo sorazmernega zneska se
izplačuje največ tri leta in znaša od 20 % do 35 %, odvisno od števila ur zavarovanja,
po preteku treh let pa se izplačuje v polovičnih odstotkih.
Povečanje delne pokojnine prve tri leta znaša:
- 20 %, ko zavarovanec dela 4 ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 20-24 ur
tedensko,
- 25 %, ko zavarovanec dela 5 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25-29 ur
tedensko,
- 30 %, ko zavarovanec dela 6 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30-34 ur
tedensko,
- 35 %, ko zavarovanec dela 7 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 35-39 ur
tedensko
Primer:
Če dela 4 ure in bi celotna pokojnina znašala 800 EUR, delna pokojnina znaša 400
EUR (800 x 50 %), povečanje znaša 160 EUR (800 x 20 %), skupaj znaša povečana
delna pokojnina 560 EUR.

DELNA POKOJNINA - 40. člen ZPIZ-2

Zavarovancu se v času prejemanja delne pokojnine zaradi
spremembe obsega zavarovanja (npr. iz 2 uri na 4 ure ali npr. iz 4
ure na 2 uri) spremeni višina delne pokojnine. Novi znesek delne
pokojnine se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po
spremembi obsega zavarovanja.
Primer:
Zavarovanec je bil od 1.2.2020 do 30.4.2021 zavarovan za 4 ure
dnevno, od 1.5.2021 je zavarovan za 2 uri dnevno.
Zavarovancu od 1.2.2020 do 30.4.2021 pripada povečana delna
pokojnina (50 % + 20 %), od 1.5.2021 do 31.5.2021 mu pripada
delna pokojnina v višini 50 % (brez povečanja, ker ni več v
zavarovanju 4 ure), od 1.6.2021 dalje mu pripada 75 % pokojnine.

DELNA POKOJNINA - 40. člen ZPIZ-2

Po prenehanju uživanja delne pokojnine lahko zavarovanec
zahteva:
- izplačilo usklajenega zneska predčasne ali starostne pokojnine,
ugotovljene ob odmeri delne pokojnine ali
- odstotno povečanje predčasne ali starostne pokojnine,
ugotovljene ob odmeri delne pokojnine, glede na dejansko
dopolnjeno pokojninsko dobo v času prejemanja delne pokojnine
in starost na dan uveljavitve odstotnega povečanja ali
- ponovno odmero predčasne ali starostne pokojnine ali odmero
starostne pokojnine, ob upoštevanju osnov, od katerih so plačani
prispevki, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in starost ob
prenehanju uživanja delne pokojnine.

DELNA POKOJNINA - 40. člen ZPIZ-2
Če oseba, ki je izpolnila pogoje po ZPIZ-1 in po ZPIZ-2, uveljavi
DELNO POKOJNINO po ZPIZ-2, se ta odmeri po ZPIZ-2, posledica
je izguba pravice do starostne pokojnine po ZPIZ-1.

IZPLAČILO
40
%
STAROSTNE
POKOJNINE - 39.a člen ZPIZ-2
POGOJI:
- izpolnjevanje pogojev za starostno pokojnino po 1. ali 4. odstavku 27. čl. ZPIZ2 z upoštevanjem 28.čl., 138.čl. in 398. čl. ZPIZ-2,
- vključenost v zavarovanje za polni delovni oz. zav. čas,
- izplačilo od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve,
- odmera od pokojnine, izračunane na dan njene uveljavitve,
- izplačilo do prenehanja zavarovanja za polni del. oz. zav. čas,
- izplačilo dela pokojnine lahko uveljavi tudi uživalec starostne pokojnine,
uveljavljene po splošnih predpisih o obveznem pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki se je ali se bo obvezno vključil v obvezno zavarovanje za polni
delovni oziroma zavarovalni čas,
Izplačilo dela starostne pokojnine (40 %) se lahko izplačuje največ tri leta, po
poteku treh let se izplačuje del pokojnine v višini 20 % od usklajene osnove, od
katere je bil odmerjen del pokojnine v višini 40 %.
Zavod obvesti o datumu izpolnitve pogojev in višini pokojnine in možnosti
uveljavitve izplačila 40 % pokojnine tiste osebe, ki v posameznem koledarskem
letu dopolnijo starost 58 let.

OMEJITEV
IZPLAČEVANJA
40
%
POKOJNINE
IN
POVEČANE
DELNE
POKOJNINE – 40.a člen ZPIZ-2
Zavarovanec lahko prejema 40 % pokojnine + povečano delno
pokojnino (+ povečan sorazmerni del pokojnine v primeru
reaktivacije) največ TRI LETA VKLJUČITVE V OBVEZNO
ZAVAROVANJE.
Primeri:
-

Če uživa 40 % starostne pokojnine, jo uživa največ tri leta.

-

Če uživa 40 % starostne pokojnine dve leti, lahko uživa
povečano delno pokojnino še eno leto, skupaj tri leta.

-

Če uživa povečano delno pokojnino, jo uživa največ tri leta.

OMEJITEV
IZPLAČEVANJA
40
%
POKOJNINE
IN
POVEČANE
DELNE
POKOJNINE – 40.a člen ZPIZ-2
Poleg omejitve treh leta (skupnega) prejemanja teh dveh dajatev
obstaja še naslednja omejitev:
-

40 % starostne pokojnine in povečan del delne pokojnine se ne
izplačuje, če je zavarovanec bolniško odsoten več kot 30
delovnih dni ali če je na dan uveljavitve zahteve že bolniško
odsoten več kot 30 delovnih dni.

-

Ta odsotnost se všteva v TRI leta vključitve v zavarovanje, za
katerega pripada 40 % pokojnine oz. povečana delna pokojnina.

-

Navedene podatke pridobi zavod od ZZZS. Ustavi se izplačilo 40
% starostne pokojnine ali povečanega dela delne pokojnine.

-

Zavod prav tako po uradni dolžnosti po prenehanju daljše
bolniške odsotnosti zopet prične izplačevati 40 % starostne
pokojnine oz. povečan del delne pokojnine.

OMEJITEV
IZPLAČEVANJA
40
%
POKOJNINE
IN
POVEČANE
DELNE
POKOJNINE – 40.a člen ZPIZ-2
Naslednja omejitev velja za zavarovance, ki so samostojni zavezanci za plačilo
prispevkov:
- Šesti odstavek 14. člena ZPIZ-2 (lastnik in direktor s pogodbo o zaposlitvi),
- 15. člen ZPIZ-2 (samostojni podjetnik),
- 16. člen ZPIZ-2 (lastnik in direktor),
- 17. člen ZPIZ-2 (kmet).
- Če prispevki za vsa štiri socialna zavarovanja niso plačani v celoti, zavod
preneha izplačevati 40 % starostne pokojnine oz. povečan del delne
pokojnine.
- Ta čas se všteva v TRI leta vključitve v zavarovanje, za katerega pripada 40
% pokojnine oz. povečana delna pokojnina.
- Navedene podatke pridobi zavod od FURS. Ustavi se izplačilo 40 %
starostne pokojnine ali povečanega dela delne pokojnine.
- Zavod prav tako po uradni dolžnosti po pridobitvi podatkov o plačilu
prispevkov v celoti zopet prične izplačevati 40 % starostne pokojnine oz.
povečan del delne pokojnine.

PREHAJANJE S POLNEGA DELOVNEGA
ČASA NA KRAJŠI IN PONOVNO NA POLNI
DELOVNI ČAS
Zavarovanec je DOLŽAN zavodu sporočiti SPREMEMBO OBSEGA
ZAVAROVANJA, prav tako mora vedno sam zahtevati pravico za
izplačilo 40 % starostne pokojnine ali pravico do delne pokojnine.
Zavod ne priznava in odmerja pravic po uradni dolžnosti.
Po uradni dolžnosti pa zavod izda odločbo o prenehanju pravice in
izplačilu, če zakonski pogoji niso več izpolnjeni.

OBDAVČITEV PREJEMKOV
Zavod pri obračunu pokojninskih prejemkov upošteva Zakon o
dohodnini in Zakon o davčnem postopku.
Znesek prejemka v odločbi predstavlja davčno osnovo, od katere se
po 127. členu Zakona o dohodnini obračuna AKONTACIJA
DOHODNINE po stopnji 25 % z upoštevanjem pokojninske olajšave
v višini 13,5 %.
Izračun akontacije pokojnine velja za:
-

40 % starostne pokojnine,

-

Delno pokojnino, če je zavarovanec obvezno zavarovan najmanj
4 ure dnevno,

-

Povečano delno pokojnino, ki se izplačuje le, če je zavarovanec
obvezno zavarovan najmanj 4 ure dnevno.

UGODNEJŠE VREDNOTENJE POKOJNINSKE
DOBE BREZ DOKUPA – 8. odstavek 37.
člen ZPIZ-2
Pogoji:
• Moški in ženska 60 let in 40 PDBD (4. odst. 27. člena
ZPIZ-2)
• Šteje se od 1. možnega pogoja za upokojitev
(upoštevanje znižanja starostne meje po 28. čl.,
398. čl., 138. čl.)
• ostane vključen v obvezno zavarovanje,
• vsako nadaljnje leto pokojninske dobe brez dokupa,
dopolnjene v obveznem zavarovanju po uveljavitvi tega
zakona, vendar največ do treh zaporednih let zavarovanja, se
vrednoti na način, da se šest mesecev pokojninske dobe brez
dokupa vrednoti v višini 1,5 % (1 leto = 3 %, v 3 letih največ 9
%).

UGODNEJŠE VREDNOTENJE POKOJNINSKE
DOBE BREZ DOKUPA – 8. odstavek 37.
člena ZPIZ-2
Kako se upošteva ugodnejše vrednotenje dobe, če zavarovanec
ostane v zavarovanju 4 ure dnevno?
Če ostane v zavarovanju 4 ure dnevno:
-

Uveljavi povečano delno pokojnino (50 % + 20 %),

-

V enem letu zavarovanja bo dopolnil 6 mesecev PDBD,

-

Za 6 mesecev PDBD bo dobil 1,5% ugodnejšega vrednotenja
dobe,

-

Ker se ugodneje vrednoti 3 leta ZAVAROVANJA, bo zavarovanec
v treh letih dopolnil 18 mesecev PDBD, ki se bo ugodneje
vrednotila v višini 4,5 %,

-

Nadaljnja vključenost v zavarovanje (po treh letih) se vrednoti z
rednimi odstotki.

UGODNEJŠE VREDNOTENJE POKOJNINSKE
DOBE BREZ DOKUPA – 8. odstavek 37.
člena ZPIZ-2
Kako se upošteva ugodnejše vrednotenje dobe, če zavarovanec
ostane v zavarovanju 2 uri dnevno?
Če ostane v zavarovanju 2 uri dnevno:
-

Uveljavi delno pokojnino v višini 75 %,

-

V enem letu zavarovanja bo dopolnil 3 mesece PDBD,

-

Ker se ugodneje vrednoti 3 leta ZAVAROVANJA, bo zavarovanec
v treh letih dopolnil 9 mesecev PDBD, ki se bo ugodneje
vrednotila v višini 1,5 %,

-

Nadaljnja vključenost v zavarovanje (po treh letih) se vrednoti z
rednimi odstotki.

DODATNI ODMERNI ODSTOTEK ZA
OTROKE – 10. odstavek 37. člena ZPIZ-2
Dodatni odmerni odstotek se lahko upošteva, če so izpolnjeni pogoji
za:
- Starostno pokojnino,
- Predčasno pokojnino,
- Invalidsko pokojnino.
Če so izpolnjeni pogoji za starostno pokojnino, se dodatni odmerni
odstotek upošteva tudi pri 40 % starostne pokojnine ali pri delni
pokojnini.
-

Dodatni odmerni odstotek za otroke znaša:
1,36 % za enega otroka,
2,72 % za dva otroka,
4,08 % za tri ali več otrok.

DODATNI ODMERNI ODSTOTEK ZA
OTROKE – 10. odstavek 37. člena ZPIZ-2
Namesto nižanja starostne meje za izpolnitev pogojev za starostno
pokojnino zaradi skrbi za otroka v prvem letu njegove starosti, se
lahko upošteva DODATNI ODMERNI ODSTOTEK ZA OTROKE.
Do dodatnega odmernega odstotka je praviloma upravičena
ŽENSKA, razen če je bil oče na starševskem dopustu in je užival
nadomestilo iz naslova starševstva vsaj 120 dni, mati pa mora za to
podati SOGLASJE.
Omejitve – 11. odstavek 37. člena ZPIZ-2:
- Če je oče že koristil otroka pri upokojitvi (po ZPIZ-1 ali ZPIZ-2),
mati ne more koristiti bonusa za istega otroka (in obratno),
- Vsak starš lahko uveljavlja ali nižanje starostne meje ali dodatni
odmerni odstotek: ne more uveljavljati npr. nižanja starostne
meje za enega otroka in dodatnega odmernega odstotka za
drugega otroka,

DODATNI ODMERNI ODSTOTEK ZA
OTROKE – 10. odstavek 37. člena ZPIZ-2
Ni omejitve pri izbiri bonusa:
-

Oba starša lahko za različne otroke uveljavljata nižanje
starostne meje,

-

Oba starša lahko za različne otroke uveljavljata dodatni odmerni
odstotek, vsak največ do 4,08 % (maksimum v poštev pride, če
imata 6 otrok, in je bil oče za 3 otroke na starševskem dopustu),

-

Eden izmed staršev lahko za različne otroke uveljavlja nižanje
starostne meje, drugi pa dodatni odmerni odstotek.

PONOVIMO SPODBUDE ZA DALJŠE
OSTAJANJE NA DELU
 Izplačilo 40 % starostne pokojnine (oseba je v zavarovanju POLN
DELOVNI ČAS)
 Delna pokojnina (oseba je v zavarovanju najmanj 2 uri dnevno)
 Povečana delna pokojnina (oseba je v zavarovanju najmanj 4
ure dnevno)
 Ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa (če so
izpolnjeni pogoji 4. odstavka 27. člena ZPIZ-2)
 Dodatni odmerni odstotek za otroke (praviloma mati, oče le, če
je užival starševsko nadomestilo 120 dni in ima soglasje matere)
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