
UPOKOJITVENI POGOJI PO ZPIZ-2 – info za člane sindikatov ZSSS 

  MOŠKI 

  Leto  Starostna pokojnina
H
 Predčasna pokojnina

F
 

   65 let starosti
B1+C1

 + 15 let 
zavarovalne dobe 

65 let starosti + 20 let 
pokojninske dobe 

60 let starosti
B+G

 + 40 let 
pokojninske dobe brez 

dokupov
A
 

60 let starosti + 40 let pokojninske 
dobe 

Starost Doba  LETO Starost
E
 Doba Starost

D+E
 Doba Starost

C+E
 Doba Starost

E
 Doba 

  2012 – 
ZPIZ-1 

65 15 63 20 58 40 58 40 

  2013 65 15 63,6 20 58,4 40 58,4 40 

  2014   64 20 58,8 40 58,8 40 

  2015   64,6 20 59 40 59 40 

  2016   65 15 59,4 40 59,4 40 

  2017     59,8 40 59,8 40 

  2018     60 40 60 40 

  ŽENSKE 

  Leto  Starostna pokojnina
H
 Predčasna pokojnina

F
 

   65 let starosti
B1

 + 15 let 
zavarovalne dobe 

65 let starosti + 20 let 
pokojninske dobe 

60 let starosti
B+G

 + 40 let 
pokojninske dobe brez 

dokupov
A
 

60 let starosti + 40 let pokojninske 
dobe 

Starost Doba  LETO Starost
E
 Doba Starost

D+E
 Doba Starost

E
 Doba Starost

E
 Doba 

56 37 2012 – 
ZPIZ-1 

63 15 61 20 57,4 37,9 57,4 37,9 

  2013 63,6 15 61,6 20 58 38,4 58 38,4 

  2014 64 15 62 20 58,4 38,8 58,4 38,8 

  2015 64,6 15 62,6 20 58,8 39 58,8 39 

  2016 65 15 63 20 59 39,4 59 39,4 

  2017   63,6 20 59,4 39,8 59,4 39,8 

  2018   64 20 59,8 40 59,8 40 

  2019   64,6 20 60 40 60 40 

  2020   65 15     

 

Sem vnesi svojo 

starost in 

pokojninsko dobo v 

danem letu in 

ugotovi, kdaj izpolniš 

upokojitvene 

pogoje! ↓ 



OPOZORILA: 

Glej v razpredelnicah dvignjeno črko (na primer StarostB+C ali dokupovA ali StarostD), kje jih je 

treba upoštevati. 

A: obdobje efektivnega opravljanja dela in čas ko zavarovanec prejema nadomestilo v skladu s predpisi o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju, predpisi o starševskem varstvu ter predpisi o zavarovanju za 
primer brezposelnosti. Ne všteva se posebna doba (doba za katero prispevki niso bili plačani)! Ne všteva se čas prostovoljnega 
vstopa v obvezno pokojninsko zavarovanje po 25. členu predloga ZPIZ-2 (brezposelni po preteku pravic na zavodu za zaposlovanje 
itd.). Ne všteva se dodana doba poklicnega zavarovanja.  

B: starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine se zniža za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je 
zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti in ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnimi pogodbami 
drugače določeno. Za enega otroka se zniža za 6 mesecev, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 
mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Starostna meja 60 let se moškemu ne more znižati pod 58 let, ženski 
pa ne pod 57 let. Do 31. 12. 2018 je pri ženski možno znižanje do 56 let in se računa od starosti, ki velja v danem letu prehodnega 
obdobja B. Do znižanja je upravičena mati oziroma oče, ki je užival denarno nadomestilo iz naslova starševstva. 
 
B1: starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine se zniža za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega 
je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti in ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnimi pogodbami 
drugače določeno. Za enega otroka se zniža za 6 mesecev, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 
mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Starostna meja 65 let se sme znižati za oba spola do največ 61 let ob 
dodatnem pogoju 38 let pokojninske dobe brez dokupa. Do znižanja je upravičena mati oziroma oče, ki je užival denarno 
nadomestilo iz naslova starševstva. 
 

C: starostna meja se moškemu zniža za čas obveznega služenja vojaškega roka, in sicer v dolžini dveh tretjin dejanskega trajanja 
obveznega vojaškega. Starostna meja se znižuje od 60. leta, pri čemer se ne more znižati pod 58 let. 



C1: starostna meja se moškemu, ki ima vsaj 38 let pokojninske dobe brez dokupa, zniža za čas obveznega služenja vojaškega 
roka, in sicer v dolžini dveh tretjin dejanskega trajanja obveznega vojaškega. Starostna meja se znižuje od 65. leta, pri čemer se ne 
more znižati pod 63 let. Če je upravičen tudi do znižanja po otrocih, skupno znižanje ne sme biti pod 63 let. 

D: v prehodnem obdobju je namesto 65 let to starost, od katere se računajo malusi pri odmeri predčasne pokojnine. Možni so 
malusi za največ 5 let. 

E: starost se hudim invalidom zniža za prišteto dobo (ena četrtina dejanskega zavarovanja v delovnem razmerju ali drugem delu) 

F: pri vsaj 16 (moški) oziroma 15 letih (ženske) poklicnega zavarovanja in beneficirane dobe ni malusov pri odmeri predčasne 
pokojnine 

G: pod pogojem 40 let pokojninske dobe brez dokupa se zniža starostna meja 60 let za celotno obdobje zavarovanja pred 
dopolnjenim 18. letom starosti na največ za moške 58 let in za ženske 57 let. Do 31. 12. 2018 se sme ženski, z doseženo dobo, 
določeno za posamezno leto v stolpcu B, starost v stolpcu B znižati do 56 let. Če se ženska sklicuje tako na znižanje za otroke kot 
zavarovalno dobo pred 18. letom, skupno znižanje ne more biti na manj kot 57 let. 

H: Vse minimalne upokojitvene starosti za starostno upokojitev se znižajo za benefikacijo oziroma povečanja zavarovalne dobe 
tako za moške kot za ženske do največ starosti glede na stopnjo benefikacije: 

STOPNJA STAROST 

12/14       56 

12/15       55 

12/16       54                         

12/17       53 

12/18       52 

  

 


