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Obrazec za pridobivanje podatkov za  

INFORMATIVNI IZRAČUN POGOJEV ZA POKLICNO UPOKOJITEV 
 

Prosimo vas, da izpolnite podatke, ki jih potrebujemo za informativni 
izračun pogojev za poklicno upokojitev.  
 
Pridobljeni podatki so potrebni za informativni izračun izpolnjevanja 
pogojev za poklicno upokojitev po zakonu ZPIZ-2, ki je dostopen na 
portalu www.poklicnapokojnina.si.  
 
V primeru težav pri izpolnjevanju se lahko obrnete na pomoč k 
administratorju spletne strani Poklicnapokojnina.si :  
 
Email: sindikat@szs-alternativa.si  

 

 

 

  Navodila za izpolnjevanje 

Datum rojstva    

leto mesec dan 
 

Vnesite datum rojstva 

Spol  

 
 

Vnesite vaš spol 

Število otrok  

število 
 

Vpišite število otrok , ki imajo državljanstvo 
Republike Slovenije oziroma državljanstvo držav 
članic EU oz. EGP , za katere ste skrbeli v prvem 
letu njihove starosti , in za katere boste uveljavili 
znižanje starostne meje za pridobitev pravice do 
pokojnine. 
 
Do znižanja starostne meje je upravičena ženska , 
razen če je pravico do denarnega nadomestila iz 
naslova starševstva užival moški. 

Pokojninska doba 
brez dokupa 

   

leta meseci dnevi 
 

Vpišite podatek o zavarovalni dobi, dopolnjeni do 
zadnjega dne pred dnem, ko opravljate izračun (več 

navodil je na voljo v prilogi spodaj 
1
 

 

Benefikacija    

leta meseci dnevi 
 

Vnesite vašo skupno dodano dobo, ki ste jo prejeli 
zaradi vključitve v sistem beneficirane delovne dobe 
pred 1.1.2001. 

Dodana doba    

leta meseci dnevi 
 

Vnesite vašo skupno dodano dobo, ki ste jo prejeli 
zaradi vključitve v obvezno dodatno pokojninsko 
zavarovanje (ODPZ) po 1.1.2001. 
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Količnik  

 
 

V primeru, da boste še nadalje delali na delovnih 
mestih, kjer se zavarovalna doba šteje s 
povečanjem, vas prosimo da napišete količnik 
povečanja na vašem trenutnem delovnem mestu. 
Izbirate lahko med: 
12/14, 12/15, 12/16, 12/17 in 12/18.  

Koliko časa ste 
delali pred 18. 
Letom starosti ? 

   

leta meseci dnevi 
 

Vpišite dejansko trajanje obveznega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji in v tujini pred 18. letom starosti , 
zaradi katerega se zniža starostna meja za 
pridobitev pravice do pokojnine. 
 

Čas služenja 
vojaškega roka ? 

   

leta meseci dnevi 
 

Vpišite dejanski čas služenja obveznega vojaškega 
roka , vključno s služenjem vojaškega roka na 
ozemlju republik nekdanje SFRJ do 18.10.1991.  

Na kateri dan 
želite pripraviti 
izračun ? 

   

leta meseci dnevi 
 

Vnesite datum, na katerega želite pripraviti izračun 
pogojev (običajno je to današnji datum) 

 

Datum:     Opombe: 

 

 

 

 

 

Pokojninska doba brez dokupa  
1
 

Vpišite podatek o zavarovalni dobi, dopolnjeni do zadnjega dne pred dnem, ko opravljate izračun 

vključno z: 

- zavarovalno dobo, ki vam je bila priznana v skladu z veljavnim zakonom o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (npr. čas skrbi za otroka v prvem letu njegove starosti, čas 

poklicnega opravljanja verske službe na območju Republike Slovenije, čas poklicne 

rehabilitacije zavarovanca s preostalo delovno zmožnostjo ali težjega invalida, ...) 

- dokupljeno zavarovalno dobo časa opravljanja samostojne poklicne, gospodarske kmetijske, 

športne dejavnosti, časa prebitega zunaj zavarovanja zaradi nege in varstva otroka, mlajšega 

od treh let, časa prijave pri zavodu za zaposlovanje, za katero ste prispevek plačali po 

1.1.2000 

vendar brez: 

- dokupljene pokojninske dobe za čas služenja vojaškega roka in študija 

- časa zavarovanja, štetega s povečanim trajanjem (beneficirana zavarovalna doba) 

- zavarovalne dobe, ki ste jo kot zavarovanec s 70% telesno okvaro ali težji invalid prebili v 

delovnem razmerju oziroma na delu, na podlagi katerega ste bili obvezno zavarovani 

- pokojninske dobe, prebite v tujini 


