
 
Z A K O N  

 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM 

IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2I) 
 
 

1. člen 
 
 V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – 
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 75/17 – 
ZIUPTD-A, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO) se v 37. členu četrti odstavek 
spremeni tako, da se glasi:  
 »(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zavarovancem (moškim), ki 
starostno pokojnino uveljavijo od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, pokojnina za 
15 let zavarovalne dobe odmeri v višini 28,50 %. Za vsako nadaljnje leto pokojninske 
dobe pa se prišteje 1,32 %, brez zgornje omejitve na način: 
 
Pokojninska 
doba 

Odmerni 
odstotek za 
moške (v %) 

Pokojninska 
doba 

Odmerni 
odstotek za 
moške (v %) 

Pokojninska 
doba 

Odmerni 
odstotek za 
moške (v %) 

15 28,50 25 41,70 35 54,90 
16 29,82 26 43,02 36 56,22 
17 31,14 27 44,34 37 57,54 
18 32,46 28 45,66 38 58,86 
19 33,78 29 46,98 39 60,18 
20 35,10 30 48,30 40 61,50 
21 36,42 31 49,62   

22 37,74 32 50,94   

23 39,06 33 52,26   

24 40,38 34 53,58 
 

 

«. 
 
 Peti in šesti odstavek se črtata. 
 
 Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 »(7) Če pokojninska doba ne znaša eno leto, znaša pa vsaj šest mesecev, 
znaša odmerni odstotek za dopolnjeno pokojninsko dobo iz prvega odstavka tega 
člena 0,68 %, iz drugega odstavka 0,63 %, iz tretjega odstavka 0,64 % in iz četrtega 
odstavka 0,66 %.«. 
 
 

2. člen 
 
 Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
 »(1) Zavarovancu, ki pridobi pravico do predčasne, starostne ali invalidske 
pokojnine po določbah tega zakona, je zagotovljena najnižja pokojnina v znesku, ki se 
v letu 2021 določi v višini 29,5 % najnižje pokojninske osnove. 
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 (2) Zavarovancu, ki pridobi pravico do predčasne, starostne ali invalidske 
pokojnine v sorazmernem delu po mednarodnih pogodbah, je zagotovljen najmanj 
sorazmerni del zneska pokojnine iz prejšnjega odstavka. 
 
 (3) Ne glede na določbe tega zakona, ki urejajo odmero starostne in 
invalidske pokojnine, je zavarovancu (moškemu in ženski), ki je pridobil pravico do 
starostne ali invalidske pokojnine po določbah tega zakona in je dopolnil pokojninsko 
dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, zagotovljena pokojnina v 
višini 620 eurov. 
 
 (4) Ne glede na določbe tega zakona, ki urejajo odmero invalidske pokojnine, 
se zavarovancu, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine po določbah tega 
zakona, zagotavlja invalidska pokojnina v znesku, ki se v letu 2021 določi v višini 41 % 
najnižje pokojninske osnove. 
 
 (5) Zavarovancu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, ki je pridobil 
pravico do starostne ali invalidske pokojnine v sorazmernem delu po mednarodnih 
pogodbah, je zagotovljen sorazmerni del zneska pokojnine iz prejšnjega odstavka. 
 
 (6) Pri ugotavljanju pokojninske dobe iz tretjega odstavka tega člena se 
dodana doba ne upošteva. 
 
 (7) Zneski pokojnin iz prvega do petega odstavka tega člena se usklajujejo v 
višini in rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin. 
 
 (8) Znesek pokojnine iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se 
ne zagotavlja zavarovancem iz prvega odstavka 401. člena tega zakona.«. 
 
 

3. člen 
 
 V 48. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:  
 »(3) Ne glede na prejšnji odstavek znaša najnižji odstotek za odmero 
invalidske pokojnine v letih: 
− 2020 37 % za moške in 39 % za ženske, 
− 2021 38 % za moške in 39 % za ženske, 
− 2022 40 % za moške in ženske.«. 
 
 

4. člen 
 
 V 60. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 »(4) Ne glede na prejšnji odstavek znaša najnižja osnova za odmero 
vdovske oziroma družinske pokojnine v letih: 
− 2020: pokojnina, odmerjena najmanj v višini 34 % pokojninske osnove, 
− 2021: pokojnina, odmerjena najmanj v višini 35 % pokojninske osnove, 
− 2022: pokojnina, odmerjena najmanj v višini 36,5 % pokojninske osnove.«. 
 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

5. člen 
 
 (1) Uživalcem, ki so uveljavili pravico do predčasne, starostne ali invalidske 
pokojnine po predhodno veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem 
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zavarovanju, se po uradni dolžnosti zagotavlja pokojnina iz prvega do petega 39. člena 
zakona, brez izdaje posamičnega akta. 
 
 (2) Uživalcem, ki jim je bila pokojnina odmerjena za ožji obseg pravic, ni 
zagotovljen znesek iz tretjega in četrtega odstavka 39. člena zakona. 
 
 

6. člen 
 
 (1) Zavarovancem, ki so bili do uveljavitve pravic po zakonu pretežni del 
zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic, se pokojnina odmeri brez 
upoštevanja določb o najnižji pokojninski osnovi iz prvega odstavka 36. člena zakona, 
vendar najmanj v znesku, ki se v letu 2021 določi v višini 29,5 % najnižje pokojninske 
osnove. 
 
 (2) Znesek iz prejšnjega odstavka se usklajuje v višini in rokih, v katerih se 
izvajajo uskladitve pokojnin. 
 
 (3) Zavarovanci iz prvega odstavka tega člena nimajo pravice do delne 
pokojnine, letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo. 
 
 (4) Zavarovanci iz prvega odstavka tega člena nimajo pravic na podlagi 
ugotovljene II. ali III. kategorije invalidnosti, razen invalidske pokojnine. 
 
 (5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena imajo pravico do 
dodatka za pomoč in postrežbo slepi in nepokretni zavarovanci iz 100. člena zakona. 
 
 

7. člen 
 
 Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati pa se začne prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi tega 
zakona. 
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