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Izračuni za pripadnika Slovenske vojske, ki kažejo na potrebo po vplačevanju v SODPZ v višini 17,15 % 

Izračun je narejen za visokega častnika s primerljivo plačo direktorju srednje velikega podjetja na osnovi konkretnih podatkov iz informativnih izračunov odmere 

pokojnine enega prvih upokojencev po uveljavitvi pokojninskega načrta 30.12.2013 na osnovi ZPIZ-2. Pripadniku je bilo delovno razmerje prekinjeno 31.12.2013, torej 

naslednji dan od uveljavitve pokojninskega načrta in upokojitvijo. Podatki so pridobljeni od  pristojnih institucij, Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZPIZ) 

in kapitalsko najmočnejše upravljavke vzajemnih pokojninskih skladov Modre zavarovalnice, glede na trenutne tržne razmere v zavarovalništvu pri doživljenskih rentah. 
 

Datum upokojitve 
Pokojninska doba 

(z vplačevanimi prispevki) 

Pokojninska doba 

z dodano dobo 
Odmerjena pokojnina 

Predvidena pokojnina za 40 let pokojninske 

dobe - starostna pokojnina, kot bi jo 

prejemal pripadnik SV v starem sistemu 

beneficije ali odmerjena 1.233,23 + 255 
 

Vsi zneski 

so v evrih. 

 

31.12.2013 37 40 1.233,23 

31.12.2014 38 41 1.317,86 

31.12.2016 40 43 
razlika za eno leto je 84,63 

x 3 leta dodane dobe = 255 
1.488,23 

 

Pri izračunih je pomembno ne glede na dejanske pogoje za upokojitev, da zneski dokazujejo višino privarčevanih sredstev in razliko pri odmeri pokojnine glede na razliko 

zaradi dodane dobe pri odmeri pokojnine. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da bi v času prejemanja poklicne pokojnine pripadnik SV vplačeval v I. pokojninski 

steber mesečne zneske pod veliko ugodnejšimi pogoji, kot bi za to plačal pri Modri zavarovalnici, vendar to dejstvo veliko ne spremeni dejstva o prenizko vplačevanem 

znesku v II. pokojninski steber in je nepomembno glede na to, da mu je prenehalo delovno razmerje zaradi izpolnjevanja starostnih pogojev po ZPIZ-2 in ZObr.  
 

Pripadnik Slovenske vojske je imel po podatkih Kapitalske družbe na svojem varčevalnem računu dne 31.12.2013 ob upokojitvi 38.600,00 EUR. Ker bo pripadnik SV po 

prejemu odločbe o upokojitvi od ZPIZ-a upokojen, bo lahko brezplačno prenesel privarčevana sredstva na računu SODPZ na sklad prostovoljnega vzajemnega sklada 

javnih uslužbencev v upravljanju Modre zavarovalnice. S privarčevanimi sredstvi, bi pripadnik SV lahko sklenil doživljensko rento z 240 mesečnim jamstvom v višini 

mesečne rente 156,76 bruto, katere 50% je obdavčene in po odbitku davka bi prejel mesečno nekje 140,00 EUR rente.  
 

Da bi pripadnik SV prejel pokojnino ob starostni upokojitvi kot v starem sistemu beneficirane delovne dobe bi moral prejemati rento v višini 255,00 EUR in razlika za 

katero je prikrajšan znaša 115,00 EUR. Na računu SODPZ ima pripadnik 38.500,00 EUR privarčevanih sredstev, po ponudbi Modre zavarovalnice za sklenitev 

doživljenske rente v višini 255,20 EUR bi pripadnik SV potreboval 62.600,00 EUR. Če štejemo, da je bilo v SODPZ celotno obdobje vplačevanih 10,55% in je pripadnik 

SV privarčeval na svojem računu 38.500,00 EUR, bi moralo biti vplačevanih v SODPZ 17,15% njegove plače, da bi imel privarčevanega dovolj denarja za sklenitev 

doživljenske rente v višini 255,00 EUR, ki bi nadomestila njegovo mesečno prikrajšanje pri pokojnini do smrti. 

Izračuni so približni, ker točnih ni možno narediti, saj sistem upokojevanja ne omogoča jasnega pregleda nad parametri za upokojevanje.  Pri izračunih ni upoštevan 

odbitek davka od rente 255,00 EUR, ker je to bruto renta pred odbitkom dohodnine, tako da bi znesek vplačevanja moral biti verjetno še malo višji od 17,15 %. 
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