
 

 
 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana                                  Stran 1 od 1 

 

Sporočilo za javnost  
 

Številka: 091-4/2015 (01020) 

Datum: 2. februar 2015 

 

 

 

Pošiljanje obvestil o pričakovani višini pokojnine 

 

 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v skladu s šestim 

odstavkom 140. člena ZPIZ-2 v tem mesecu po uradni dolžnosti pričel s posredovanjem 

informacij o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine tistim 

zavarovancem, ki bodo v letu 2015 dopolnili 58 let starosti.  

 

 

Na podlagi Pravilnika o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma 

starostne pokojnine (Uradni list RS, št. 95/14) bo zavod pri posredovanju informacije o 

pričakovani višini starostne oziroma predčasne pokojnine upošteval več meril. 

 

Informacijo o pričakovani višini pokojnine in prvem možnem datumu upokojitve bodo prejeli 

zavarovanci, ki do dopolnitve 65 let starosti izpolnijo pogoje za priznanje pravice do starostne 

pokojnine ali predčasne pokojnine na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene v Republiki 

Sloveniji in so rezidenti Republike Slovenije. Tistim, ki v koledarskem letu dopolnijo 58 let 

starosti in do dopolnitve 65 let starosti ne bodo izpolnili pogojev za pridobitev pravice do 

predčasne pokojnine oziroma starostne pokojnine, bo zavod poslal obvestilo o dopolnjeni 

pokojninski dobi. Informacija se ne bo posredovala uživalcem izplačila 20 % predčasne ali 

starostne pokojnine, uživalcem delnih pokojnin in uživalcem sorazmernega dela pokojnine. 

 

Če bo zavarovanec izpolnil pogoje za priznanje pravice do predčasne pokojnine pred pogoji 

za priznanje pravice do starostne pokojnine, bo poleg informacije o pričakovani višini 

starostne pokojnine prejel tudi informacijo o pričakovani višini predčasne pokojnine. 

 

Pri informativnem izračunu ne bo upoštevana dodana doba iz naslova vključitve v obvezno 

dodatno pokojninsko oziroma poklicno zavarovanje, zavarovalna doba, dopolnjena v tujini in 

znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine (skrb za otroke, obvezno 

zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti, služenje obveznega vojaškega roka),  

upoštevalo pa se bo znižanje starostne meje zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanim 

trajanjem. 
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