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POVZETEK
V delu je podrobneje predstavljeno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v
Republiki Sloveniji. Miselnost mlajše populacije bo počasi morala biti usmerjena v
vlaganje prostovoljnih prispevkov za pokojninsko zavarovanje, saj je javni pokojninski
sistem vedno bolj nevzdržen. To je poglaviten razlog za pisanje dela, saj je treba širši
javnosti podrobneje predstaviti sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
Cilji dela so doseženi z različnimi raziskovalnimi metodami. Uporabljena je zgodovinska
metoda, s katero je predstavljen razvoj pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji. Temu
sledi deskriptivna metoda, s pomočjo katere je opisana problematika pokojninskega
sistema v Republiki Sloveniji. Različni viri in spoznanja dosedanjih avtorjev so predstavljeni
z metodo kompilacije. V empiričnem delu pa prevladuje primerjalna metoda, ki je podlaga
za mednarodno primerjavo obravnavanega področja.
Skozi delo je ugotovljeno, da država javne uslužbence vključuje v kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje. Omogočeno je tudi kolektivno in individualno prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje, pri čemer je ugotovljeno, da država za spodbujanje
prostovoljnih vplačil omogoča davčno olajšavo. V delu so predstavljeni informativni
izračuni donosnosti mesečnih vplačil za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
pri čemer je mogoče strniti zaključek, da vplačila za dodatno pokojninsko zavarovanje v
prihodnje predstavljajo eno izmed ključnih rešitev za dostojne pokojninske dohodke.
Delo je zaključeno s predlogi rešitev za povečanje vlaganja v prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje, pri čemer je velika težnja in odgovornost na strani države. Kot
ena izmed rešitev se predlaga večji poudarek na javni kampanji za ozaveščanje
pomembnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in morda celo
zakonsko predpisanem izobraževanju o pomembnosti prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja pred podpisom pogodbe o zaposlitvi.
Ključne besede: pokojninski sistem, prvi steber, drugi steber, tretji steber, socialna
varnost, financiranje, Slovenija.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF VOLUNTARY SUPPLEMENTARY PENSION INSURANCE IN
SLOVENIA
This master thesis presents in more detail voluntary supplementary pension insurance in
the Republic of Slovenia. The mindset of the younger population will slowly need to be
directed towards making voluntary pension contributions, as the public pension system is
increasingly unsustainable. This is a main reason for writing master thesis, as the system
of voluntary supplementary pension insurance needs to be presented in greater detail to
the general public.
The aims of the work are achieved through various research methods. The historical
method is used to present the development of the pension system in the Republic of
Slovenia. This is followed by a descriptive method that describes the problem of the
pension system in the Republic of Slovenia. Various sources and insights of the present
authors are presented using the compilation method. The empirical part, however, is
dominated by the comparative method that underlies the international comparison of the
field in question.
Through the master thesis, it is established that the state enables public employees to
join the collective supplementary pension insurance. Collective and individual voluntary
supplementary pension insurance is also provided, which states that the state provides
for tax relief to encourage voluntary payments. The master thesis presents informative
calculations of the yield of monthly payments for voluntary supplementary pension
insurance, and it can be concluded that payments for additional pension insurance in the
future represent one of the key solutions for decent retirement income.
The master thesis concludes with proposals for solutions to increase investment in
voluntary supplementary pension insurance, with a strong tendency and responsibility on
the part of the state. One solution is to place greater emphasis on a public campaign to
raise awareness of the importance of voluntary supplementary pension insurance and
perhaps even statutory education on the importance of voluntary supplementary pension
insurance before signing an employment contract.
Keywords: pension system, first pillar, second pillar, third pillar, social security, financing,
Slovenia.
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1 UVOD
Med mlajšo populacijo prebivalcev Slovenije vsakodnevno kroži stavek »Ko bomo mi
izpolnili pogoje za upokojitev, ne bomo upravičeni do finančnih pokojninskih sredstev, kot
jo ima današnja populacija upokojencev«. Večina mlajše populacije današnje generacije
pa pravzaprav niti ne ve, kako je pokojninski sistem definiran in kakšna je njegova
struktura. Zakaj torej med mlajšo populacijo kroži takšna miselnost?
Pokojninski sistem je eden izmed ključnih sistemov vsake države, saj je od njegovih
lastnosti, ki izhajajo iz institucionalne ureditve in so posledica odločitev subjektov na
različnih nivojih, odvisna blaginja ljudi v zrelih letih življenja. Pokojninska ureditev ima zelo
velik učinek na javne finance, stabilnost in vzdržnost fiskalne politike. Pokojninske sisteme
lahko v skladu z najširše sprejeto opredelitvijo razdelimo na tri temeljne segmente/stebre,
in sicer: javni pokojninski sistem, kolektivni pokojninski sistem in individualni pokojninski
sistem (Berk Skok, Musil & Vovk, 2010, str. 1).
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je v Republiki Sloveniji urejeno s poklicnim
(kolektivnim) in neposrednim (individualnim) zavarovanjem. Financirano je s premijami
(in ne prispevki) delodajalcev, zavarovancev ali obojih. Pogoji zavarovanja so predpisani s
pokojninskim načrtom, katerega vsebina je urejena z zakonom (Čok, Košak, Berk Skok &
Sambt, 2011, str. 22).
Mednarodne in domače študije pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji opozarjajo na
njegovo dolgoročno nevzdržnost. Aktualni demografski trendi namreč poudarjajo hitro
naraščajoče staranje prebivalstva. V tovrstnih pogojih pa zagotavljanje dolgoročne
vzdržnosti javnih financ ob ohranjanju socialne varnosti za sedanje in prihodnje starejše
generacije zahteva modernizacijo pokojninskega sistema ter izvedbo načrtov aktivnega
staranja za povečanje deleža starejših med zaposlenimi. Zato je ključni cilj napovedanih
strukturnih prilagoditev ekonomskih in socialnih politik v Sloveniji transparenten sistem
socialne varnosti, ki bo učinkovit pri preprečevanju socialne izključenosti in revščine, ki bo
spodbujal vključevanje na trg dela ter hkrati nudil tudi potrebno podporo za realizacijo
koncepta varne prožnosti (Gaspari, 2009, str. 26). Temelji dobrega pokojninskega sistema
so pravičnost, fiskalna vzdržnost, politična nevtralnost in fleksibilnost upokojevanja
(Brščič, 2009, str. 27).
Vedno bolj v ospredje prihaja želja po kakovostnem življenju tudi v tretjem življenjskem
obdobju. Podlaga za to mora temeljiti na ustreznem, primernem in vzdržnem
pokojninskem sistemu. Problematika se pojavlja pri posameznikih, ki glede na delovno
dobo in starost pričakujejo ustrezno socialno varnost v obdobju upokojitve, vendar se
kasneje soočajo z nizkimi pokojninskimi dohodki. Ozaveščanje o možnostih
1

prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, njihovih prednostih in slabostih, v
Republiki Sloveniji je zaradi naraščanja omenjene problematike vedno bolj aktualno in
javnosti premalo predstavljeno.
Namen dela je bil predstaviti sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
v Republiki Sloveniji. V ta namen se je proučilo nacionalno zakonodajo na tem področju.
Opisalo se je izbrane mednarodne pokojninske sisteme in jih primerjalo z nacionalnim
pokojninskim sistemom. Izpostavil se je pomen prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja (del drugega pokojninskega stebra) in življenjskega in rentnega zavarovanja
(tretji pokojninski steber).
Cilj dela je bil ugotoviti prednosti in slabosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ugotavljalo se je, kakšen je trend vključevanja
posameznikov v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v Republiki Sloveniji. V
nadaljevanju se je le ta primerjal s trendom v izbranih državah članicah Evropske unije.
Ugotavljalo se je, ali Republika Slovenija spodbuja sistem prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja in s kakšnimi ukrepi. Analizirala se je tudi smotrnost
varčevanja po sistemu prostovoljnega individualnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
Na omenjeno temo je bilo opravljenih nekaj raziskav in analiz. Prvo raziskavo, ki sem jo
želela izpostaviti, je pripravil Podjed (2008) z naslovom »Zagotavljanje vzdržnih pokojnin v
prihodnje«. Njegove ugotovitve so naslednje: »Tako v državah Evropske unije kot tudi v
Sloveniji so vlade sicer sprejele podobne ukrepe za ohranjanje vzdržnega pokojninskega
sistema, npr. zmanjševanje obsega pravic in daljšanje delovne dobe, vendar pa je
posamezna država pri izvedbi svoje reforme upoštevala specifične socialnozgodovinske
pogoje in lastno tradicijo. V večini držav, tudi v Sloveniji, je imela odločilno vlogo in vpliv
na izoblikovanje pokojninskega zavarovanja nemško-avstrijska ideja socialnega
zavarovanja zoper temeljna socialna tveganja. Kar pomeni, da naš pokojninski sistem še
vedno v pretežni meri temelji na medgeneracijski solidarnosti. Zdaj zaposlena generacija
skrbi in zagotavlja sredstva za generacijo upokojencev. Vendar pokojninski sistem javnega
pokojninskega zavarovanja ne bo mogel zagotoviti zadovoljivih pokojnin za vse
upokojence v prihodnje. Postopno ga je treba spreminjati tako, da bo javno-finančno
vzdržen in družbeno (socialno) sprejemljiv, spodbujati prostovoljno varčevanje za starost
in prostovoljno dopolnilno pokojninsko zavarovanje, saj pomen drugega stebra
pokojninskega sistema narašča v večini držav« (Podjed, 2008, str. 137). Znano je, da se
posamezniki pogosto obnašajo racionalno na krajši in ne dolgi rok. S spreminjanjem
odgovornosti za starost imajo posamezniki naše države tudi zaradi donedavnega visokega
zagotavljanja socialne varnosti države v času starosti probleme. Še vedno mislijo, da bo
zanje poskrbela država. Morda bi bilo smiselno uvesti obliko varčevanja tretjega stebra, ki
2

ga je uvedla Švedska za bele in modre ovratnike. Zavedati se moramo, da pokojnina ni
samo državni problem, temveč je problem vsakega posameznika. Posledično mora
posameznik poskrbeti za svojo finančno varnost v prihodnosti s tem, da varčuje z
vlaganjem v pokojninske sklade oziroma naložbena zavarovanja« (Podjed, 2008, str. 136).
Drugo raziskavo je pripravila Marcinkiewicz (2016) z naslovom »The changing landscape
of voluntary pensions in the CEE region«. V raziskavi so prišli do ugotovitve, da podobnost
in relativna homogenost pokojninskih sistemov srednje in vzhodne Evrope omogočata
določene primerjave in zaključne sklepe. Nekatere od proučenih držav so se soočale s
krčenjem drugega stebra, nekatere ne, toda vsem je bilo skupno zmanjšanje sredstev
namenjenih za javni pokojninski sistem. Empirična študija Marcinkiewicza (2015) je
pokazala, da ima v državah OECD tretji steber večjo vlogo v pokojninskih sistemih, kjer
drugega stebra ni. Ugotovitve kažejo tudi, da zmanjšanje sredstev javnih pokojninskih
sistemov spodbujajo razvoj tretjega stebra. Skoraj v vseh proučenih državah je sistem
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja stalno rastoč, vendar pa so razlike v njegovem
razvoju v posameznih državah precej velike. Brez podrobnejše analize v vsaki posamezni
državi je mogoče zgolj domnevati, kakšni so razlogi za omenjene razlike. To pa zahteva
poglobljeno kvalitativno in kvantitativno analizo socialnoekonomskih razmer v vsaki
posamezni državi (Marcinkiewicz, 2016, str. 464).
Kljub temu da so za temo, ki sem jo želela predstaviti in obravnavati, že opravljene
raziskave in analize, sem želela zaradi aktualnosti in pomembnosti problematike le-to
predstaviti v svojem delu. Pri izdelavi dela so bile uporabljene različne metode
raziskovanja. Kot prvo je bila uporabljena zgodovinska metoda, s katero je bil predstavljen
začetek in razvoj pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji. Nato je bila uporabljena
deskriptivna metoda, s pomočjo katere je bila opisana problematika pokojninskega
sistema v Republiki Sloveniji. Znotraj deskriptivne metode je prevladovala metoda
deskripcije, s katero so bili opisani in natančno predstavljeni posamezni pojmi. V
nadaljevanju je bila uporabljena metoda kompilacije, s katero so se povzemali različni viri
in spoznanja dosedanjih avtorjev. V empiričnem delu je prevladovala primerjalna metoda,
ki je bila podlaga za mednarodno primerjavo prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja. V zaključku dela pa se je uporabila metoda sinteze, s katero so se povzela
zaključna spoznanja in ugotovitve.
Hipoteze, ki so bile v delu znanstveno raziskane, so naslednje:
H1: Delež posameznikov vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v
Republiki Sloveniji je v trendu naraščanja.
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Pregledalo se je statistiko prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in število
vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v zadnjih letih. Analiziralo se
je naraščanje ali upadanje števila zavarovancev v zadnjih letih.
H2: Delež celotnih sredstev v skladih in zasebnih pokojninskih sistemih v Republiki
Sloveniji (izraženo v odstotku BDP) je nižji od vključenih izbranih državah Evropske unije.
S primerjalno in komparativno metodo se je primerjalo stanje področja v izbranih
državah.
H3: Republika Slovenija z davčno zakonodajo spodbuja sistem prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja kot možnost dodatnega pokojninskega varčevanja.
Pogledalo se je, ali obstaja davčna olajšava v Republiki Sloveniji, ki vzpodbuja prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje. Ugotavljalo se je, ali ima Republika Slovenija učinkovit
sistem spodbujanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
H4: Končni znesek varčevanja v obdobju 32 let po sistemu »varčevanja v nogavici« je v
Republiki Sloveniji višji od končnega zneska varčevanja s sistemom prostovoljnega
individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Preverjanje hipoteze je temeljilo na analitičnem pristopu. Naredil se je izračun za
določeno starostno skupino in določeno vsoto vplačanih premij, na podlagi katere se je
naredil pregled zneska izplačil dodatne mesečne rente, ki pripadajo posamezni premiji.
Nato se je naredila primerjava zneska z osebnim varčevanjem enake vsote denarja in v
enakem časovnem obdobju. Poskušalo se je potrditi ali ovreči razmišljanje in stališče
nekaterih, da je varčevanje s sistemom prostovoljnega individualnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja nesmiselno.
Struktura dela je poleg uvoda in zaključka sestavljena iz osmih poglavij. V drugem
poglavju sem se osredotočila na pojem socialne varnosti. V ta namen sem razdelila
poglavje na pojem socialnega zavarovanja in temeljna načela socialnega zavarovanja.
Temu sledita tretje in četrto poglavje, ki se nanašata na razvoj slovenskega pokojninskega
sistema in financiranje le-tega. Slednje je razdeljeno na opredelitev javnih financ in oblike
financiranja pokojninskega sistema v RS. Peto poglavje predstavlja strukturo
pokojninskega sistema Republike Slovenije, pri čemer je poglavje razdeljeno na
opredelitev prvega, drugega in tretjega stebra pokojninskega sistema v Republiki
Sloveniji. Znotraj petega poglavja je opredeljena tudi zakonska podlaga pokojninskega
sistema v RS. Poudarek dela je na prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju,
kar je predstavljeno v šestem poglavju. Znotraj slednjega poglavja je predstavljeno
kolektivno in individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, pokojninski
načrt in davčna olajšava, izstop iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
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primer informativnega izračuna individualnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, pokojninski skladi in upravljavci pokojninskih skladov dodatnega
zavarovanja, statistika prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter
primerjava in ključne razlike prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in
življenjskega ter rentnega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Sistem pokojninskega
zavarovanja v izbranih državah Evropske unije predstavlja sedmo poglavje. Temu sledi še
zadnje poglavje osrednjega dela, ki je namenjeno preveritvi zastavljenih hipotez in
prispevku k znanosti in stroki.
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2 SOCIALNA VARNOST
Ustava Republike Slovenije ureja vsa pomembna družbena razmerja, torej tudi področje
socialne varnosti. Za slednje so pomembna tako splošna določila ustave, kot tudi njene
konkretne določbe v drugih delih. Ker je Slovenija demokratična država, se pravice in
obveznosti družbenih razmerij urejajo v sodelovanju z udeleženci teh razmerij. Načelo
demokratičnosti je na področju socialne varnosti vidno predvsem v sestavi organov
upravljanja organizacij (zavodov). V njih imajo zavarovanci svoje zastopnike. Slovenija je
socialna država, kar je določeno z drugim členom Ustave Republike Slovenije. To pomeni,
da je Slovenija dolžna zagotavljati ugodne razmere za uresničevanje kratkoročnih in
dolgoročnih družbenih in osebnih socialnih interesov ljudi. Država mora voditi tako
politiko in sprejemati tako zakonodajo, da bodo zagotovljene ustrezne okoliščine za
uresničevanje in varovanje socialnih interesov in potreb posameznikov in družbe kot
celote (Vodovnik, 2009, str. 130).
Pojem socialne varnosti obravnava stanje v urejeni družbi, kjer je z nujno pomočjo
poskrbljeno za ljudi z denarnimi in osebnimi stiskami. Socialna varnost je zagotovljena s
predpisi, dejavnostmi in ukrepi. Z njimi se onemogoči premoženjske in osebne stiske, ki jih
označujemo kot socialna tveganja oziroma rizike. Omenjeni predpisi, dejavnosti in ukrepi
odpravljajo posledice, v kolikor pride do uresničitve socialnih tveganj oziroma stisk
(Vodovnik, 2014, str. 191). V življenju posameznika, družine ali katerekoli druge skupine
posameznikov je možnost, da pride do poslabšanja njihovega ekonomskega položaja,
stalna in velika. Kot splošni koncept in kot tehnika je bil pojem »rizik« v socialno varnost
prevzet iz zavarovalnega prava. Glede na tak koncept je rizik lahko individualen (npr.
bolezen, smrt, brezposelnost, celo tudi rojstvo otroka, ki je edini želeni socialni rizik; vsaj v
večini primerov). V vsakem od naštetih primerov je ekonomska situacija tistih, ki so
prizadeti s takim rizikom, poslabšana. Vse tiste socialne primere, ki jih pokriva sistem
socialne varnosti, delimo na dve skupini, in sicer na fizične in ekonomske rizike. Pri fizičnih
rizikih je zaradi različnih razlogov prizadeta delovna sposobnost posameznika. Omenjene
rizike delimo na poklicne (nesreče pri delu, poklicne bolezni) in fiziološke (bolezen,
materinstvo, invalidnost, starost in smrt) rizike. Pri ekonomskih rizikih pa je posledica za
posameznika izguba ali zmanjšanje plače oziroma drugih stalnih denarnih prejemkov
(Novak & Cvetko, 2005, str. 17–18).
Najpogosteje je posledica socialnih tveganj položaj posameznika, ko ni zmožen pridobiti
ustreznega dohodka zase in za družino. Temelje sistema socialne varnosti zasledimo že v
času francoske revolucije, kjer so temeljne vrednote »enakost, svoboda in bratstvo«
snovale zamisel o solidarnosti med ljudmi in dolžnostih države, ki bi ustvarila in vzdrževala
pogoje za blaginjo državljanov. Takšne zamisli so počasi pripeljale do teorij modela
»socialne države«. V Sloveniji velja za utemeljitelja paradigme socialne države sociolog dr.
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Veljko Rus. Celovito je razvil paradigmo, kjer je kot glavna elementa opredelil varnost
državljanov in socialno pravičnost. Elementa sta ključna pogoja za kakovostno življenje
državljanov in razvoj »družbe blaginje«. Pri opredelitvi pojma socialne pravičnosti prihaja
med različnimi državami do velikih razlik, saj je pojmovanje odvisno od kulture, zgodovine
in idejnopolitične značilnosti posamezne družbe. Vsem pa je skupen element občutka
prebivalstva posamezne države za pomoč ljudem v stiski. Znotraj prava socialne varnosti
lahko v urejeni državi opredelimo dve veliki področji: zavarovanja in pravo socialnega
varstva, kjer poleg zagotavljanja socialnih pravic država z ukrepi in aktivnostmi
neposredno ali posredno zmanjšuje možnosti za nastajanje socialnih rizikov. Omenjeni
ukrepi in aktivnosti se v teorijah opredeljujejo kot »socialne ugodnosti«. Med socialne
ugodnosti se uvrščajo ugodni pogoji za izobraževanje, varstvo otrok, reševanje
stanovanjskih vprašanj, mladih družin in tako dalje. Pravo socialne varnosti uvrščamo v
podsistem pravnih aktov in pravnih pravil o pravicah, obveznostih in odgovornostih
udeležencev socialnih razmerij, ki so materialnopravna pravila. V drugo vrsto pravnih
pravil teh aktov pa uvrščamo pravila, ki urejajo vlogo organizacij, pristojnosti njihovih
organov ter pravila postopanja pri odločanju in pri varstvu pravic udeležencev socialnih
razmerij. Ključno merilo za ugotavljanje narave sistema socialne varnosti v posamezni
državi je razmerje med urejanjem področja socialne varnosti v okviru javnega in
zasebnega prava. V Sloveniji je glavni poudarek v sistemu socialne varnosti na obveznem
zavarovanju. Večina elementov omenjenega sistema ureja javno pravo, manjši del pa
zasebno. V zasebno pravo se uvrščajo zasebna dodatna zavarovanja v zdravstvu ali na
področju pokojninskega zavarovanja, v doktrini pojmovano kot tretji steber (Vodovnik,
2014, str. 191–192).
Različni sistemi socialne varnosti se razlikujejo po zasnovi organiziranja družbe in države
ter po odnosu družbe in države do posameznika in obratno. Zaradi tega so v različnih
državah uveljavljeni različni sistemi zagotavljanja socialne varnosti. Razlikovati jih je
mogoče glede na (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 377):
•

pravne akte, ki urejajo to tematiko;

•

nosilce dejavnosti, s katerimi se zagotavlja socialna varnost;

•

zbiranje in uporabo sredstev za zagotavljanje socialne varnosti (financiranje);

•

naravo pravic, ali temeljijo predvsem na zavarovanju oseb ali bolj na pomoči;

•

obseg pravic, ali je odvisen predvsem od obsega zavarovanja ali bolj od dejanske
stiske in potreb ljudi;

•

razmerje med poudarkom na dajatvah (zlasti denarnih) ali na storitvah;

•

krog oseb, ki so upravičenci do ugodnosti oziroma varstva na tem področju
(zavarovanci, prebivalci, vsaka oseba na območju države).
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Upravičenci do uveljavitve in uživanja pravic iz socialne varnosti, na različne načine
vstopajo v socialnopravno razmerje. Socialnopravno razmerje nastane med zavarovano
osebo ali drugim upravičencem na eni strani, in nosilcem socialne varnosti (nosilcem
posameznega socialnega zavarovanja, socialne pomoči in družinskih prejemkov, npr.
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodom RS za zaposlovanje in Centri
za socialno delo) na drugi. Poleg omenjenega razmerja se vzpostavijo tudi druga pravna
razmerja. Oblikujejo se na strani financiranja sistema socialne varnosti, recimo med
zavarovano osebo in njenim delodajalcem, ki je zavezan odvesti celoten prispevek nosilcu
zavarovanja oziroma davčnemu organu, ki namesto nosilca skrbi za pobiranje prispevkov.
Posebna pravna razmerja se oblikujejo tudi na strani zagotavljanja pravic iz sistema
socialne varnosti, recimo med nosilci socialnih zavarovanj in izvajalci dajatev v naravi (npr.
izvajalci zdravstvene dejavnosti, poklicne rehabilitacije in ukrepov aktivne politike
zaposlovanja). Razlikujemo enostransko in dvostransko socialnopravno razmerje.
Enostransko socialnopravno razmerje nastane pri uveljavljanju pravic do socialnih pomoči
ali družinskih prejemkov, kjer ni neposredne nasprotne dolžnosti upravičenca.
Upravičenec ni neposredno zavezan zagotavljati sredstev za zagotavljanje dajatev, recimo
v obliki prispevkov. Sredstva je praviloma zavezana zagotoviti država ali občina iz svojega
proračuna. Značilnost dvostranskega socialnopravnega razmerja je zavarovalno razmerje
med nastankom socialnega primera. Oblikuje se pri socialnih zavarovanjih, kjer je
temeljna dolžnost zavarovanca plačilo prispevkov, temeljna dolžnost nosilca pa zagotoviti
ustrezne dajatve (Strban, 2012, str. 178–179).
Poznamo tri najpogosteje uporabljene modele socialne varnosti. Prvi je model, ki temelji
na obveznih socialnih zavarovanjih. Pri tem modelu je največja pozornost namenjena
zaposlenim in samozaposlenim osebam, ki so po zakonu vključene v obvezna zavarovanja.
Z zakonom so določeni obvezni prispevki in zavezanci za plačilo prispevkov, predvsem
zavarovanci in delodajalci. Temelj modela so prispevki zavezancev, kar ga uvršča v
prispevno (kontributivno) financiranje. Model se pri oblikovanju državnih sistemov
socialne varnosti po navadi uporablja primarno, najpogosteje pa v sklopu z elementi
socialnega varstva (ki niso prevladujoči). »Sistemi obveznih zavarovanj in pravic
zavarovancev pogosto niso oblikovani tako, da bi bila z uveljavitvijo pravic iz zavarovanja
osebi zagotovljena raven uživanja pravice, ki bi bila primerljiva z njegovim siceršnjim
življenjskim standardom« (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 378–379). Da bi si posamezniki
lahko zagotovili dodatne pravice, kot so omogočene v sistemu obveznih zavarovanj, jim je
na voljo vključitev v dodatna zavarovanja. Ta so lahko obvezna ali prostovoljna. Takšen
model socialne varnosti je uveljavljen v Sloveniji in prevladuje v večini evropskih držav.
Drugi model preprečuje in odpravlja posledice uresničevanja socialnih tveganj ter temelji
na socialnem varstvu. Temelj modela je skrb za osebe, ki potrebujejo nujno in drugo
pomoč, pri čemer je manjši poudarek na pridobivanju in zagotavljanju sredstev. Socialno
varstvo je zagotovljeno predvsem v okviru javnega sektorja. Zajema upravičence, ki se
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nepričakovano znajdejo v stiski ali potrebujejo posebno pomoč. Zaposlenost posameznika
ni pogoj za pridobitev pomoči. Pomembno je, da ima oseba prebivališče na območju, kjer
je organizirano varstvo (država, lokalna skupnost). Financiranje je neprispevno. Ne
zagotavlja se s prispevki, temveč z zakoni ali akti lokalnih skupnosti. Javnim organom je
običajno dovoljeno odločanje na podlagi diskrecijske pravice. V omenjenih sistemih ima
glavni pomen sistem dodatnih zasebnih zavarovanj. Opisan sistem najpogosteje najdemo
v anglosaških deželah. Tretji model pa je tako imenovani model nacionalne univerzalne
socialne varnosti. Ima podobne lastnosti kot model socialnega varstva. Njegove
značilnosti so v zagotavljanju varstva najširšemu krogu upravičencev, večinsko
financiranje na podlagi zakona iz državnega proračuna in širši obseg pravic upravičencev
kot v sistemu socialnega varstva. Upravičenci tega sistema so običajno vsi prebivalci
države, pri čemer vključitev ni pogojena z zavarovanjem posameznika. Posameznikom je
zagotovljeno mnogo pravic, še posebej pa pravice z izrazitim značajem človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Takšen sistem je značilen za večino skandinavskih držav. Obstajajo
tudi ideje in v nekaterih državah dejanski poskusi uvedbe »univerzalnega temeljnega
dohodka«, ki bi v primeru splošne uvedbe pomenil posebno obliko uveljavitve načela
univerzalnosti na področju socialne varnosti (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 378–379).
Petdeseti člen Ustave Republike Slovenije določa pravico državljanov do socialne varnosti
pod pogoji, ki so določeni z zakonom (50. člen Ustave RS). Gre za široko zasnovano
pravico, ki naj bi vsakemu državljanu zagotovila najmanj najnujnejšo pomoč v primerih
nastopa socialnih rizikov, kot so bolezen, poškodba, starost, invalidnost, telesna okvara,
smrt, brezposelnost in drugi. Upravičenja državljanov, pri katerih se pojavljajo socialna
tveganja ter obveznosti državljanov, da za delovanje sistema socialne varnosti
zagotavljajo potrebna denarna sredstva, temeljijo na načelu vzajemnosti in solidarnosti.
To pomeni, da po načelu vzajemnosti upravičenci do pravic iz socialne varnosti ne uživajo
teh pravic v sorazmerju s svojim prispevkom pri zagotavljanju sredstev za delovanje
sistema socialne varnosti, po načelu solidarnosti pa so do teh pravic upravičene tudi
osebe, ki iz upravičenih razlogov ne prispevajo omenjenih sredstev. Omenjeno načelo
velja tako v sferi socialnega varstva, pri čemer je močneje izraženo, kot tudi v sferi
socialnih zavarovanj, kjer je manj izraženo, ker je v tej sferi vedno bolj prevladujoče
»zavarovalno« načelo. Po slednjem zavarovanci uživajo varstvo za socialne rizike, za
katere so zavarovani, s tem da njihove pravice iz socialnih zavarovanj postajajo vedno bolj
odvisne od njihovega prispevka v zavarovalne sklade. Na primer participacija v zdravstvu
in prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja. Ustava Republike Slovenije določa
obveznost države, da uredi sistem obveznega zdravstvenega, pokojninskega in
invalidskega ter drugih socialnih zavarovanj, ter da skrbi za njihovo delovanje (Vodovnik,
2009, str. 47).
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2.1 SOCIALNO ZAVAROVANJE
Ljudje si želijo socialne varnosti. Dokler so zdravi in delovno sposobni, skušajo poskrbeti
za čase, ko se bodo njihovi dohodki zmanjšali zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti. Vse
do sredine prejšnjega stoletja so si socialno varnost zagotavljali predvsem v svojih
družinah. Odrasli so s svojim delom skrbeli tako za otroke, ki so bili še premladi za delo,
kot tudi za bolnike, starejše, vdove in sirote, država pa je posegla na to področje le
posredno (Štrovs, 2000, str. 9).
Pri upoštevanju klasične opredelitve je socialno zavarovanje sistem, ki zagotavlja dajatve v
primeru rizikov bolezni, starosti, invalidnosti in smrti. Pri nekaterih novejših razlagah
socialnega zavarovanja k razdelitvi pogosto prištevajo tudi materinstvo in brezposelnost.
To sta kategoriji, ki ju različni pravni sistemi po navadi vključujejo v obvezno zavarovanje,
vendar je pri tem že lahko presežen okvir socialnega zavarovanja. Socialno zavarovanje se
lahko izvaja kot neobvezna oblika zavarovanja. Socialna zavarovanja se obravnavajo kot
prispevna zavarovanja, saj se običajno financirajo iz zavarovančevih in delodajalčevih
prispevkov. Za osnovo plačevanja prispevkov se upošteva posameznikova plača. Z
zakonom pa je določen odstotek odmerjenega prispevka (Cvetko, Kalčič & Pogačar, 2009,
str. 36).
Država je vstopila na področje socialne varnosti, šele ko se je po industrijski revoluciji in
zemljiški odvezi pojavilo delavstvo kot sloj, ki živi svobodno in izključno od svojega dela.
Dokler je bil delavec zdrav in mlad, se je lahko preživljal s svojim delom celo bolje kot
kmet, če se je ponesrečil ali ko se je postaral, pa se je skupaj z družino znašel v popolni
revščini. Ob plačah, ki so zadoščale le za sprotno preživljanje, delavec ni mogel zbrati
prihrankov, s katerimi bi se lahko prebil skozi čas brezposelnosti in starosti, po njegovi
smrti pa so ostali njegovi otroci in drugi nepreskrbljeni družinski člani brez dohodkov. V
takšnih razmerah se je razvilo organizirano delavsko gibanje, ki je prek širjenja splošne
volilne pravice odločilno vplivalo na vlogo države. Država je postala totalna in se je začela
mešati tudi v zadeve, ki so bile prej popolnoma zasebne ali kvečjemu stvar družine
(Štrovs, 2000, str. 9). Prva državna socialna zavarovanja je v 19. stoletju v Nemčiji uvedel
kancler Bismarck (Vodovnik, 2009, str. 131), ko je na laž postavil Marxa, ki je trdil, da je
država le aparat nasilja, s katerim vladajoči razred ropa preostale. »Ne, država je skupna
stvar vseh državljanov in jim po načelih vzajemnosti ter solidarnosti zagotavlja tudi
socialno varnost od zibelke do groba« (Štrovs, 2000, str. 10). V tržnem gospodarstvu, ki s
svobodnim trgom samo po sebi veča razlike med ljudmi, socialna država prerazporeja
družbeno bogastvo tako, da lahko preživijo vsi državljani. Če se vsem državljanom
zagotovijo spodobni dohodki, se poveča njihova kupna moč in ustvari notranji trg, ki
poganja krog proizvodnje in porabe. Takšna socialna politika se je obrestovala in takšno
državo so tudi delavci vzeli za svojo. Glavna značilnost bismarijanskega sistema socialnega
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zavarovanja je samouprava zavarovancev. Ti si znotraj zakonov sami določajo pravila.
Med zavarovanci je visoka stopnja vzajemnosti in solidarnosti. Vzajemnost je razvidna iz
spoštovanja delavčevega osebnega dostojanstva, delavec pa se zaveda, da njegove
pravice niso podarjene, temveč izhajajo iz njegovega lastnega zavarovanja (Štrovs, 2000,
str. 10).
V letu 1883 je bilo s strani kanclerja Bismarcka z zakonom uvedeno obvezno delavsko
zdravstveno zavarovanje. Leta 1884 je uvedel nezgodno zavarovanje, v letu 1889 pa tudi
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Leta 1911 so bila vsa tri področja združena in
urejena s poenotenim zakonskim predpisom oziroma kodeksom. Glavni namen za
uveljavitev sistema je bilo neomejeno zagotavljanje učinkovitega delavskega družbenega
sloja in socialnega miru. V istem obdobju pa se je v anglosaških državnih pravnih
ureditvah kot izhodišče bolj uveljavljala začetna ideja socialnega varstva. Zasnova ideje se
je uveljavljala na pojmovanju, da je država dolžna ukrepati na socialnem področju le, če se
državljani znajdejo v socialnih težavah, kjer je zaradi revščine ogroženo njihovo osebno
dostojanstvo. V skladu s slednjim je angleški državnik lord Beveridge poskrbel, da se je
leta 1908 uveljavil Zakon o državnih podporah. S tem so se postavili temelji za razvoj
socialnega varstva in nadomestili dotedanji predpisi o preprečevanju revščine (Old
Elizabethan Laws). V Angliji in v drugih anglosaških državah je bil tako oblikovan temelj
sodobnega sistema socialnega varstva dopolnjen s predpisi o socialnih zavarovanjih.
Urejalo se je zasebna dodatna socialna zavarovanja. V anglosaških državah sistem socialne
varnosti temelji na socialnem varstvu, ki ga dopolnjujejo sistemi zlasti zasebnih socialnih
zavarovanj. Področje socialnih zavarovanj je sestavljeno iz več podsistemov socialnih
zavarovanj. Podsistemi so urejeni še posebej s pravili heteronomnega prava, vendar se s
postopno privatizacijo in uveljavljanjem prostovoljnih zavarovanj na teh področjih tudi
socialna zavarovanja vedno bolj opirajo na avtonomno pravo, ki pa ga oblikujejo
udeleženci. V evropskih kontinentalnih državnih in pravnih ureditvah je ravno obratno.
Sistem socialne varnosti temelji na socialnih zavarovanjih, ki jih dopolnjuje sistem
socialnega varstva. Na Slovenskem so se že v 19. stoletju pojavile različne oblike vzajemne
pomoči, podpornih društev, bratovskih skladnic in bratovščin. Leta 1835 je bila
ustanovljena pomočniška, bolniška in podporna blagajna v Ljubljani. Leta 1852 je obrtni
red uvedel podporno blagajno za delavce lastnikov delavnic. Razvoj socialnega
zavarovanja je bil pozneje vezan na razvoj socialnega zavarovanja v Avstriji, ki je temeljil
na povzemanju rešitev iz nemškega socialnega zavarovanja. Pozneje je bil razvoj povezan
z zakonodajo s tega področja v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (na primer Zakon o
socialnem zavarovanju delavcev iz leta 1922) ter socialno zakonodajo nekdanje
Jugoslavije, vse do leta 1992, ko so bili sprejeti prvi popolni zakoni s področja socialnega
zavarovanja v Republiki Sloveniji (Vodovnik, 2009, str. 131).
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Razlike med socialno varnostjo in socialnem zavarovanjem so naslednje (Novak & Cvetko,
2005, str. 22):
•

razviti sistem socialne varnosti v nasprotju s socialnim zavarovanjem pokriva vse
socialne primere; kolikor bolj katerega ne pokriva, toliko bolj je nepopoln;

•

socialna varnost se razširja na vse aktivne prebivalce, člane njihovih družin in
tudi na neaktivno prebivalstvo;

•

pogoji za pridobitev dajatev postajajo manj strogi ali v sistemu socialne varnosti
celo izginjajo;

•

sistem kapitalizacije je nadomeščen s sistemom financiranja prek države;

•

socialna varnost postane javna služba pri državnih organih.

Slovenski sistem socialne varnosti temelji na bismarijanskem modelu. Utemeljuje ga
ustava, po kateri je Republika Slovenija pravna in socialna država. Državljani imajo pravico
do socialne varnosti pod pogoji, ki so določeni z zakonom. Sistem socialne varnosti
podrobneje urejajo področni zakoni, in sicer: Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o družinskih prejemkih in
Zakon o socialnem varstvu. V sistem socialne varnosti pa neposredno ali posredno
posegajo tudi drugi zakoni ali podzakonski akti. »V enotnem sistemu obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v katerega je vključena večina prebivalstva, je
zavarovancem z določeno dobo zavarovanja po dopolnitvi določene starosti zagotovljena
pravica do starostne pokojnine, v primeru izgube delovne zmožnosti pravica do invalidske
pokojnine, v primeru zmanjšanja delovne zmožnosti pravica do ustrezne zaposlitve, do
dela s skrajšanim delovnim časom, do poklicne rehabilitacije in do nadomestil plače, v
primeru telesne okvare pravice do invalidnine in v primeru potrebe po stalni pomoči in
negi druge osebe pravica do dodatka za pomoč in postrežbo« (Štrovs, 2000, str. 11–12).
Ob smrti zavarovanca je nepreskrbljenim družinskim članom zagotovljena pravica do
družinske pokojnine. Prav tako je ob smrti upokojenca nepreskrbljenim družinskim
članom zagotovljena pravica do vdovske pokojnine. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki je začel veljati 1. januarja 2000, pa je določal možnost vključevanja
zavarovancev v dodatno pokojninsko zavarovanje, s katerim lahko ob olajšavah pri
plačevanju davkov in prispevkov privarčujejo sredstva, iz katerih se jim bodo v starosti
izplačevale dodatne pokojnine (Štrovs, 2000, str. 11–12).
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2.2 TEMELJNA NAČELA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
S poznavanjem temeljnih načel socialnega zavarovanja lahko premostimo nejasnosti pri
razumevanju posameznih zakonskih določb. Zakon je zgrajen na logiki in po takšnem
razumevanju pravičnosti, kot na splošno velja med ljudmi. Zato nam zakona ni treba znati
na pamet, pa ga kljub temu poznamo vsaj toliko, da vemo, kdaj lahko zahtevamo kakšno
pravico in kdaj se lahko upremo pretiranim obremenitvam. Vzajemnost in solidarnost,
upoštevanje dela oziroma prispevkov zavarovancev ter delodajalcev, samofinanciranje in
obveznost zavarovanja skupaj povezujejo ureditev posameznih vprašanj v enoten in
zaključen sistem. Zavarovanci si v socialnem zavarovanju vzajemno zagotavljajo
materialno in socialno varnost za primer bolezni, invalidnosti, starosti, smrti in v drugih
zavarovanih primerih za vsakega posebej in vzajemno drug za drugega tako, da vsi
vplačujejo prispevke, pravice pa uveljavljajo le tisti zavarovanci, ki so izpolnili pogoje. Po
načelu solidarnosti se sredstva socialnega zavarovanja prerazporejajo tako, da
zavarovanci z višjimi dohodki prispevajo za tiste z manjšimi dohodki. Materialna in
socialna varnost se ne glede na vplačane prispevke zagotavlja tudi zavarovancem, ki
zaradi invalidnosti ali drugih zavarovalnih primerov niso mogli dopolniti tako dolgega
zavarovalnega obdobja, da bi zbrali zadosti prispevkov za svoje preživljanje v času, ko ne
bodo mogli biti delovno aktivni. Pri socialnem zavarovanju gre za prerazporeditveno
funkcijo, saj jemlje bogatim in daje revnim. Gre za odstopanje od čistih zavarovalniških
principov, zaradi česar pravimo, da gre za socialno zavarovanje. Solidarnost je najbolj
izražena v socialnem varstvu, kjer tisti, ki največ prispevajo, praviloma nikoli ne dobijo
socialnih pomoči (Štrovs, 2000, str. 14–15).
Bistvo načela solidarnosti je v tem, da uporabnikom socialne varnosti zagotavlja dajatve in
sredstva zanje, saj vsakdo prispeva v odstotkih enak delež, toda glede na različne
dohodke, razumljivo, v različnih absolutnih zneskih. Tako temelji socialna varnost na
skupnem interesu uporabnikov v okviru zavarovalnih skupnosti, ki za zagotovitev dajatev
socialne varnosti zbirajo denar v ustrezne sklade in z njimi gospodarijo. Načelo
solidarnosti se je najprej oblikovalo v okviru določenih poklicev, kasneje se je širilo po
teritorialnem načelu, končni cilj pa je nacionalna solidarnost. Človeška solidarnost je
temelj socialne varnosti. Solidarnost je permanenten cilj svobodne in pravične družbe, ki
posameznika odvrne od njegove izoliranosti in ga poveže z drugimi ljudmi ter poveča
njegovo željo po združevanju. S stališča socialne varnosti solidarnost razumemo kot željo
pomagati vsem posameznikom, ki ne morejo v celoti ali v zadostni meri poskrbeti zase ali
za svoje najbližje, kot so na primer starejši, invalidi, za delo nesposobni, otroci in podobni
(Novak & Cvetko, 2005, str. 37).
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Poleg teh temeljnih načel in upoštevanja splošne pravičnosti ter enakopravne obravnave
zavarovancev se pri izvajanju socialnega zavarovanja uporabljajo tudi naslednja splošna
načela (Štrovs, 2000, str. 16):
•

Po načelu zakonitosti so obveznosti in pravice iz naslova socialne varnosti
določene in ovrednotene z zakonom ter iztožljive;

•

Po načelu univerzalnosti zavarovanja naj socialno zavarovanje zajema čim širši
krog zavarovancev in njihovih družinskih članov ter pokriva čim več zavarovanih
primerov;

•

Po načelu obveznosti zavarovanja so v socialno zavarovanje obvezno vključene
vse osebe, ki so zaposlene ali poklicno opravljajo samostojne dejavnosti skladno
z zakonom;

•

Načelo sorazmernosti med plačanimi prispevki in višino dajatev je omejeno z
vzajemnostjo in solidarnostjo zavarovancev.

Socialno zavarovanje je načeloma avtonomno. Zdravstveno, invalidsko in pokojninsko
zavarovanje upravljajo zavarovanci prek predstavnikov sindikatov, delodajalci prek
predstavnikov zbornic in delodajalskih združenj, ter upokojenci in delovni invalidi prek
predstavnikov upokojenskih in invalidskih združenj ter vlade (Štrovs, 2000, str. 16).
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3 RAZVOJ POKOJNINSKEGA SISTEMA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Temeljni razvoj pokojninskih zavarovanj se je v Evropi začel že v 18. in 19. stoletju,
pomemben nadaljnji razvoj pa je sistem doživel po drugi svetovni vojni, ko so države v
okviru deklarirane države blaginje 20. stoletja zavarovancem zagotovile precej pravic. V
teh obdobjih so se razvili različni modeli sistema javnega pokojninskega zavarovanja, ki se
zgodovinsko delijo na Bismarckov model, Beveridgeov model in skandinavski model
(Pogačar, Rangus, Krčmar & Žiher, 2013, str. 10).
V drugem poglavju dela je bilo ugotovljeno, da pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja državljanom pripadajo kot pravice do socialne varnosti. Socialna zavarovanja
z elementi današnjih zavarovanj na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja z
vključenim načelom obveznosti so se začela razvijati proti koncu 19. stoletja v Bismarckovi
Nemčiji, ko je bil leta 1884 sprejet Zakon o zavarovanju delavcev za primer nesreče in leta
1889 Zakon o zavarovanju za primer invalidnosti in starosti. Ideja socialne varnosti se je
nato širila po svetu, tako da so do konca prve svetovne vojne že v vseh državah obstajale
nekatere oblike socialnega zavarovanja. Avstrija je zakone sprejemala približno v enakem
času kot Nemčija, Anglija je leta 1908 sprejela Zakon o državnih podporah za starost, leta
1911 pa Zakon o zavarovanju za primer bolezni, invalidnosti in nezaposlenosti. Kraljevina
Srbov, Hrvatov in Slovencev je ustrezen zakon sprejela leta 1922, Francija pa leta 1928. V
razvoj socialne varnosti se je že leta 1927 vključila tudi Mednarodna organizacija dela z
ustanovitvijo posebne organizacije za proučevanje, varovanje in razvoj socialne varnosti –
Mednarodnega združenja za socialno varnost. Slovenija je socialno varnost imela urejeno
sprva preko enotnih zveznih zakonov v bivši Jugoslaviji, nato pa preko temeljnih zveznih
zakonov še s posebno republiško zakonodajo. Ves čas je bil nivo pravic za delavce dokaj
ugoden, posebej zaradi poudarjenih temeljnih načel vzajemnosti in solidarnosti (Cvetko
idr., 2009, str. 61).
V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji je bil pokojninski sistem večkrat reformiran
(leta 1946, 1952, 1957, 1964, 1972 in 1983), po navadi sočasno z gospodarskimi in
političnimi premiki v državi. Razvoj pokojninskega sistema je potekal postopno, kjer
zakonodaja in reforme niso nikoli bistveno spremenile samega sistema. »Filozofija« v
sistemu je namreč ohranila osnovne značilnosti in lastnosti kontinentalnega sistema
socialnega zavarovanja. Julija 1983 je Skupščina Republike Slovenije sprejela Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se smatra za prvi »lastni« pokojninski zakon.
Osnovna podlaga zakona je bila, da morajo pokojnine predstavljati plačilo za minulo delo.
Zaradi tega je bil sprejet tudi nov sistem valorizacije pokojnin. Revalorizacija ni bila več
osnovana na rasti življenjskih stroškov, temveč na rasti plač. Omenjeni zakon pa je bil
sprejet v izredno neprimernem času, ko je s sproženjem tako imenovane dolžniške krize
leta 1983 Jugoslavija padla v hudo gospodarsko–finančno krizo, od katere si jugoslovanska
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federacija nikoli ni opomogla. Kriza se je le še poglabljala in razvila v politično krizo, ki je
dosegla razplet šele leta 1991 z razpadom federacije. Neprimernosti časa in finančnih
posledic pri sprejemanju novega zakona so se zavedali tudi snovalci zveznega zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Posledično je bila sprejeta odločitev o odložitvi
revalorizacije pokojnin do konca leta 1986. Tudi parcialna uporaba novega pravila
revalorizacije je povzročila bistveno izboljšanje dohodkovnega položaja upokojencev v
drugi polovici osemdesetih let. »Leta 1985 je bilo razmerje med povprečno pokojnino in
povprečno plačo 66,5 %; že leta 1986 se je to razmerje povečalo na 74,2 %, leta 1987 pa
na kar 84,4 %« (Verbič, 2007, str. 96). Z novim pravilom revalorizacije se je vpeljalo tudi
tako imenovane poračune, ki so kompenzirali upokojence zaradi zamika pri revalorizaciji.
S tem ukrepom se je zagotovilo dobro zaščito pred inflacijo, ki je bila že leta 1985 blizu
stotih odstotkov. Gospodarstvo ni več moglo ohranjati s hiperinflacijo krite in umetno
postavljene zaposlenosti (Verbič, 2007, str. 96).
Leta 1983 je pokojninski zakon omogočil zelo ugodno upokojevanje. Pri moških je bila
starostna upokojitev možna s 60 leti, pri ženskah pa s 55 leti, pri predpostavki, da je
zavarovanec imel vsaj 20 let pokojninske dobe. Za osebe s polno pokojninsko dobo (40 let
za moške, 35 let za ženske) starostni kriterij ni bil potreben. Prav tako so bili ugodni tudi
pogoji za zgodnje upokojevanje, kjer sta bila zahtevana le minimalna pokojninska doba in
starostni prag. Odbitki za predčasno upokojevanje so bili le začasni (dokler oseba ni
dosegla zahtevane starosti). Visoke so bile tudi odmerne stopnje. Zakon je občutno
povečal tudi nabor različnih prejemkov nezavarovalnega značaja, kot na primer varstveni
dodatek ter dodatek za pomoč in postrežbo. Vpeljani so bili tudi pomembni novi pojmi,
kot sta minimalna pokojnina in minimalna pokojninska osnova (Verbič, 2007, str. 97).
Z zakonom leta 1983 se je s pravilom o določitvi pokojninske osnove (zaporedje najboljših
deset let) relativni dohodkovni položaj upokojencev izboljšal. S pravilom se je oblikovalo
relativno visoko razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo. Pripetilo se je
celo, da je bila včasih pokojnina višja od posameznikove zadnje plače. Velikodušen
pokojninski sistem in vedno slabši gospodarski položaj pa sta pripeljala do povečanja
števila upokojencev in izrednega višanja pokojninskih izdatkov. Po prvih večstrankarskih
volitvah spomladi leta 1990 in kasnejšim referendumom se je večina državljanov in
državljank odločila za osamosvojitev Slovenije. Junija 1991 je skupščina razglasila
neodvisnost, decembra pa je bila sprejeta nova Ustava Republike Slovenije, ki je
državljanom zagotovila razmeroma visoko raven socialne varnosti. Obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje se je predpisalo v 50. členu Ustave, za uresničevanje
omenjenega zavarovanja pa je tudi v nadalje skrbel Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Zaradi visokega razmerja med plačo in pokojnino (nadomestitvene stopnje)
je bila nova vlada primorana hitro poseči v pokojninski sistem. Pravilo valorizacije je bilo s
strani vlade spremenjeno že v novembru leta 1990, marca naslednje leto, pa je z
namenom obvladovanja pokojninskih izdatkov postavila še dodatno omejitev. Največje
razmerje med povprečno plačo in povprečno starostno pokojnino je bilo predpisano na
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ravni 85 %. Razmerje se je izračunalo na način, da se je starostnim upokojencem določilo
pokojnino ob predpostavki, da imajo polno pokojninsko dobo. Na ta način izračunana
povprečna pokojnina se je nato primerjala s povprečno plačo. Ukrep je pripeljal do
precejšnjega zmanjšanja razmerja med povprečno pokojnino in povprečno plačo, kljub
dejstvu, da model ni preprečil nadaljnje rasti pokojninskih izdatkov. Vzrok omenjene rasti
lahko pripišemo velikemu povečanju števila upokojencev v prvih letih tranzicije. Stečaji,
gospodarska recesija in prestrukturiranje podjetniškega sektorja so povzročili močno
povečanje predčasnega upokojevanja (Verbič, 2007, str. 98).
Kmalu po volitvah leta 1990 je Državni zbor začel s pripravami na novi Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet v marcu leta 1992. V novo
sprejetem zakonu pa je bilo moč prepoznati precejšen vpliv predhodnega zakona iz leta
1983. »Ta podobnost se na prvi pogled zdi nenavadna, upoštevajoč zelo velike
spremembe in turbulentno obdobje med obema zakonoma, opustitev sistema
samoupravnega socializma, uvedbo večstranskega sistema, razglasitev neodvisnosti,
privatizacijo in denacionalizacijo« (Verbič, 2007, str. 100). Čeprav nov zakon iz leta 1992 ni
bil oblikovan preveč radikalno, je vlada upala, da bo z njim umirila in stabilizirala
pokojninski sistem. Pogoji za vstop v pokojninski sistem so se zaostrili, saj ni bil več
potreben le pogoj polne pokojninske dobe, vendar je bilo treba zadostiti tudi starostnemu
pogoju, ki se je postopno zviševal. Leta 1992 je bil za moške 55,5 let in za ženske 50,5 let;
leta 1998 pa za moške 58 let in za ženske 53 let. Novi zakon je razširil tudi krog aktivnih
zavarovancev. Vpeljal je dve novi skupini zavarovancev: prostovoljno zavarovane osebe in
brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo (slednjim Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje plačuje prispevke). Vključevanje novih prevladujočih skupin v
sistem pokojninskega zavarovanja je pripeljalo do povečanja števila aktivnih zavarovancev
v letu 1993 (Verbič, 2007, str. 100).
Leta 1992 so se delno tudi zaradi zakonodajnih sprememb povečali tudi izdatki za
pokojnine. ZPIZ je bil z novim zakonom namreč zavezan k plačevanju zdravstvenih
prispevkov za upokojence. Slednje je doprineslo vsaj eno odstotno točko k razmerju med
pokojninskimi izdatki in BDP, po letu 1992 pa so se pokojninski izdatki, merjeni kot
odstotek BDP, nekoliko stabilizirali (okoli 11 %). Vse do leta 1996 so se velika povečanja
pokojninskih izdatkov financirala z višanjem prispevne stopnje. Leta 1996 pa je vlada
želela povečati konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva in stabilizirati razmere
v delovno intenzivnih panogah. V ta namen je sprejela odločitev o zmanjšanju prispevkov
delodajalca s 15,5 odstotka na 8,85 odstotka bruto plače. Leto 1996 se šteje kot
prelomnica, saj se je takrat država resno zavezala da bo delno financirala tudi pokojnine,
ki so bile pred letom 1996 v celoti krite s prispevki aktivnih zavarovancev. Predvsem
sprememba načina financiranja pokojninskega sistema, kjer se je zmanjšana prispevna
stopnja delodajalca zgolj deloma kompenzirala z uvedenim davkom na izplačane plače, je
povzročila, da se je kar ugodna pokojninska statistika v nekaj letih močno poslabšala
(Verbič, 2007, str. 101).
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V strukturi izdatkov slovenskega proračuna, kjer je bilo posledično na voljo manj sredstev
za investicije ter raziskovalno-razvojno dejavnost, je bilo moč opaziti posledice
pokojninske vrzeli. Vse pa le ni bilo tako nespodbudno, saj je bil takratni fiskalni položaj
Slovenije dokaj ugoden, nedvomno pa najboljši med vsemi tranzicijskimi državami srednje
Evrope. Javnofinančni primanjkljaj je bil v prvih letih prehoda kljub težkim gospodarskim
razmeram neprestano nizek, javni dolg pa kljub rahlemu povečevanju ni bil zaskrbljujoč.
Leta 1995 je Mednarodni denarni sklad prišel do ugotovitve, da medgeneracijska pogodba
v Sloveniji temelji na nerealnih predpostavkah ter da obstoječi pokojninski sistem vsebuje
obljube bodočim generacijam upokojencev, ki jih slovenska država ni sposobna izpolniti
(Verbič, 2007, str. 102). Poglobljena kriza v začetku 90. let je bila tudi glavni razlog za
pripravo ene izmed najbolj znanih študij tristebrnega pokojninskega sistema z naslovom
»Averting the old age crisis: policies to protect the old and promote the growth«, ki jo je
leta 1994 pripravila Svetovna banka« (Pogačar, idr., 2013, str. 10).
Vzpostavljenega sistema pa ni bilo mogoče finančno vzdrževati daljše obdobje. To je bilo
razvidno iz analiz, ki so se pripravile s pomočjo programa Phare in Svetovne banke.
Potreba po spremembah je bila razvidna tudi iz neugodnega demografskega razvoja, ko se
je starostno–odvisnostno razmerje vse od leta 1953 slabšalo. Leta 1996 je Vlada
Republike Slovenije začela postavljati nove reforme. Leta 1997 so bila sprejeta izhodišča
za reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz leta 1996, leta 1998 pa
tudi Bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz leta 1997. S
sprejetjem novega zakona decembra 1999 se je uradno zaključil reformni proces. Nov
zakon se je začel izvajati 1. januarja 2000. Sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v Republiki Sloveniji bi naj tako obsegal« (Verbič, 2007, str. 102-103):
•

obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske
solidarnosti,

•

obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja in

•

pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih
računov.

Leta 2005 je prišlo do nekaterih sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, pri čemer so ključne med njimi uvedba doslednega usklajevanja pokojnin z
rastjo plač, ki se izvaja dvakrat letno; sprememba kroga upravičencev, odmero in
usklajevanje letnega dodatka, in sicer na način, ki povečuje izdatke za ta namen; odprava
premoženjske omejitve za pridobite pravice do vdovske pokojnine k starostni in invalidski
pokojnini. Navedene spremembe, predvsem dosleden način usklajevanja pokojnin, bodo
imele dolgoročno brez dvoma zelo negativne učinke na obvladovanje izdatkov
pokojninskega sistema (Verbič, 2007, str. 103).
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Negativni vplivi demografskih sprememb so očitni v okviru vseh sistemov socialne
varnosti, pritiski oziroma posledice zmanjševanja aktivne populacije pa so najopaznejši v
okviru sistemov, s katerimi se prebivalstvu zagotavlja vir dohodka v starosti. Pokojninski
sistemi s poudarkom na načelu solidarnosti in dokladnem principu financiranja v okviru
napovedanih trendov demografskega gibanja prebivalstva posameznikom ne bodo mogli
več zagotavljati sprejemljivega življenjskega standarda brez hkratnega povzročanja
neobvladljivih finančnih bremen za državni proračun, s čimer posredno vplivajo tudi na
porabo in ekonomsko aktivnost države. Največji izziv prenove pokojninskih sistemov so
sistemi javnega pokojninskega zavarovanja zlasti kontinentalne Evrope, kjer je obseg
socialnih pravic posameznika zelo odvisen od njegovega zaslužka v določenem obdobju.
Omenjena skupina držav, v katero se uvrša tudi Slovenija, se srečuje z demografsko krizo,
ne le z demografsko tranzicijo. Če se upošteva način tekočega financiranja obveznega
pokojninskega zavarovanja na podlagi tako imenovane medgeneracijske pogodbe, so
mlajše generacije ob zagotavljanju sredstev za tekoče izplačevanje pravic za že upokojene
generacije v perspektivno slabšem položaju (Pogačar idr., 2013, str. 9).
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4 FINANCIRANJE POKOJNINSKEGA SISTEMA V REPUBLIKI
SLOVENIJI
»Država zagotavlja zadovoljevanje javnih potreb v okviru državne uprave ter pravnih
oseb, ki jih ustanovi za izvajanje javne službe oziroma dejavnost v javnem interesu ter jih
tudi financira. Ti subjekti, ki se ukvarjajo s preskrbo javnih dobrin, tvorijo institucionalni
sektor države« (Kovač, 2012, str. 62). V obravnavanem poglavju bo poudarek na oblikah
financiranja pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji. Za lažje razumevanje financiranja
pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji je smiselno najprej opredeliti splošno
pojmovanje javnih financ.

4.1 OPREDELITEV JAVNIH FINANC
Država in druga javnopravna telesa zadovoljujejo z ustavo, zakoni in drugimi predpisi
določene javne potrebe in v ta namen potrebujejo finančna in druga materialna sredstva.
Financiranje javnih potreb se izvaja na način financiranja odhodkov omenjenih subjektov
in poteka iz sredstev javnih financ. Kot dejavnost in kot znanost finance delimo na
zasebne finance in javne finance. Obstajajo tri temelja področja oziroma predmeti javnih
financ, in sicer (Kovač, 2012, str. 62):
•

Zbiranje javno finančnih sredstev;

•

Upravljanje javnofinančnih sredstev, ki zajema tudi razdeljevanje in porabo teh
sredstev;

•

Raznovrstni učinki, ki jih ima zbiranje, upravljanje, razdelitev ter poraba
javnofinančnih sredstev tako na fizične in pravne osebe kot tudi na nacionalno
gospodarstvo v celoti.

Sistem javnih financ je doživljal nenehne spremembe od osamosvojitve leta 1991 dalje,
zadnjo, celovito reformo pa uvaja novi Zakon o javnih financah. Omenjeni zakon natančno
predpisuje zlasti dve od štirih faz proračunskega procesa: pripravo proračuna oziroma
finančnega načrta in izvrševanje proračuna. Zakon o javnih financah obravnava le notranji
nadzor, to je tisti del nadzora oziroma naknadne kontrole, ki ga izvajajo neposredni
proračunski uporabniki in Ministrstvo za finance. Zunanji nadzor je v domeni Računskega
sodišča. Področje predpisovanja postopkov pri samem sprejemanju proračuna pa določa
poslovnik Državnega zbora (Čok, Cirman, Prevolnik Rupel, Rant, Gabrijelčič, Kump &
Prezelj, 2014, str. 2).
Zakon o javnih financah je bil sprejet leta 1999. Kasneje je pri zakonu prišlo do nekaterih
manjših sprememb, nekaj določb pa je zaradi sprejema drugih zakonov tudi prenehalo
veljati. V preteklosti je na področjih sistema javnih financ v Sloveniji in tujini prišlo do
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velikega napredka. Še posebej pri razvoju proračunskega financiranja, usmerjenega k
ciljem in rezultatom, pri napredku razvoja računalniške podpore in tudi pri vzpostavitvi
načrta razvojnih programov, sistema enotnih zakladniških računov ter pri zagotavljanju
podatkov in analiz za celotni državni sektor. Zaradi vseh vzpostavljenih potrebnih
elementov je bil Zakon o javnih financah na tem področju usklajen z evropsko
zakonodajo, vendar ga je treba v določenih segmentih še prilagoditi pravnemu redu EU.
Dosedanje splošne določbe Zakona o javnih financah so premalo določene, zaradi česar je
treba bolj natančno urediti vsebino zakona. Smiselno je tudi definiranje posameznih novih
pojmov oziroma sprememba določenih definicije pojmov (Kovač, 2012, str. 63).
Z zakonom so urejeni enotni postopki in metode upravljanja z javnimi izdatki, vendar se
obseg zapovedovanja razlikuje med osnovnimi skupinami oziroma subjekti tega zakona.
Zakon najbolj posega v poslovanje neposrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov; finančni načrti teh uporabnikov so sestavljeni iz tako imenovanega
posebnega dela proračuna. Posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov pa so
javni skladi, javni zavodi in agencije; za njih je značilno posredno financiranje (prek
resornih ministrstev ali občinske uprave). Med posredne uporabnike uvrščamo tudi sklada
socialnega zavarovanja (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike
Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Za posredne uporabnike je
značilno, da pripravijo finančne načrte, potrebne za pripravo predloga državnega
proračuna. V zakonu so obravnavane tudi druge pravne osebe javnega sektorja, kot so
javni gospodarski zavod, javna podjetja itd., vendar zakon tej skupini zapoveduje bistveno
manj omejitev in zahtev, saj jih omejuje le pri zadolževanju in dajanju poroštev (Čok idr.,
2014, str. 2).
»Poleg Zakona o javnih financah ureja proračunsko financiranje in nadzor na občinski in
državni ravni več različnih zakonov in drugih predpisov« (Kovač, 2012, str. 120):
•

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije je letni zakon o izvrševanju
državnega proračuna, ki se sprejme skupaj s proračunom in določa strukturo
posebnega dela proračuna, pravila prerazporejanja prave porabe, namenske
prejemke proračuna, obseg zadolževanja, predvidenih poroštev države, obseg
zadolžitve javnega sektorja na ravni države in druge posebnosti izvrševanja
proračuna posameznega leta.

•

Zakon o financiranju občin ureja sistem financiranja občine, vključno s finančno
izravnavo iz državnega proračuna in pogoji za zadolževanje občin.

•

Zakon o računovodstvu ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil
za proračun in proračunske uporabnike ter določene druge pravne osebe.

•

Zakon o Računskem sodišču določa, da je Računsko sodišče najvišji revizijski
organ za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne javne
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porabe v Republiki Sloveniji. Računsko sodišče revidira pravilnost in smotrnost
porabe javnih sredstev.
•

Zakon o nadzoru državnih pomoči ureja postopek in nadzor nad dodeljevanjem
ter uporabo državnih pomoči z namenom uveljavljanja načel tržnega
gospodarstva, ohranjanja konkurence ter izvajanja mednarodno sprejetih
obveznosti.

•

Podzakonski predpisi izdani, na podlagi navedenih zakonov podrobneje urejajo
različna področja javnega financiranja.

Zakon o javnih financah uvaja novo ekonomsko klasifikacijo odhodkov. Javnofinančni
tokovi po ekonomski klasifikaciji se izkazujejo v treh medsebojno povezanih računih (Čok
idr., 2014, str. 3–4):
•

Bilanci prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki in odhodki. Osnovne skupine
prihodkov so: tekoči prihodki (davčni in nedavčni), kapitalski prihodki in dotacije. Pri
slednjih gre za neodplačane prihodke, ki predstavljajo enosmerno transferno plačilo,
praviloma od ene ravni države do druge (na primer od osrednje ravni k lokalni ravni).
Osnovne skupine odhodkov pa so tekoči odhodki in kapitalski odhodki. Tekoči odhodki
vključujejo izdatke za blago in storitve (plače, delodajalčevi prispevki za socialno varnost
in drugi izdatki za blago in storitve), plačila obresti in tekoče transferje. Kapitalski odhodki
pa so izdatki za nakup osnovnih sredstev, zemlje, zalog itd., ter kapitalski transferji, ki
predstavljajo nepovratna investicijska sredstva, namenjena javnemu ali zasebnemu
sektorju, pri čemer »javni« tukaj ne vključuje entitete države.
•

Računu finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb so na strani prejemkov prejeta vračila danih posojil,
prodaja kapitalskih deležev in prejete kupnine iz naslova privatizacije. Na izdatkovni strani
so dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in poraba privatizacijskih kupnin. Bistvena
značilnost tega računa je, da so posamezni elementi odraz aktivne politike oziroma
aktivnega poseganja države v javni in zasebni sektor in da država oziroma občina ob
izplačilu vzpostavi terjatev do osebe, ki je sredstva prejela.
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•

Računu financiranja

V računu financiranja je na strani prejemkov vključeno novo zadolževanje doma in novo
zadolževanje v tujini. Na strani izdatkov so odplačila domačega dolga in odplačila tujega
dolga. Bistvena značilnost računa financiranja je, da se ta račun ukvarja zgolj s pasivnim
likvidnostnim uravnavanjem, torej z zagotavljanjem finančnih sredstev za pokrivanje
skupnega primanjkljaja ter za odplačila glavnic dolga v tem računu oziroma plasiranjem
finančnih presežkov.
Saldo bilance prihodkov in odhodkov je proračunski presežek oziroma primanjkljaj, saldu
preostalih dveh bilanc pa rečemo skupni presežek oziroma primanjkljaj. Premoženjska
bilanca je z Zakonom o javnih financah obravnavana posredno, ko predpisuje načine
pridobivanja in upravljanja državnega in občinskega premoženja. Vse prihodke razen
pokojninskih in zdravstvenih prispevkov (ki se zbirajo v posebnih blagajnah javnih financ)
je treba zajeti v proračunu države ali občin. Prihodki Republike Slovenije so davek od
dohodkov pravnih oseb, dohodnina, posebni davek na določene prejemke, davek na
dodano vrednost, trošarine, davek od prometa zavarovalnih poslov, uvozne dajatve,
prispevka za zaposlovanje in za starševsko varstvo, davek od iger na srečo, sodne in
upravne takse, okoljske dajatve in drugo po zakonu (Čok idr., 2014, str. 4).
Pri pripravi nove zakonodaje na področju javnih financ je treba upoštevati predmet
prilagajanja slovenske ureditve pravu Evropske unije le v tistih delih, ki se nanašajo na
prejeta sredstva iz Evropske unije (Kovač, 2012, str. 63). »Prav tako bi bilo treba oblikovati
nove sheme bilanc sektorja države, ki temeljijo na novem, revidiranem metodološkem
priročniku Government finance statistics manual (GFS – 2001), ki naj bi ga države
postopno uveljavile v svojih zakonih in drugih predpisih, v katerih opredeljujejo
metodologijo in sistem javnih financ, in jih udejanjile v praksi« (Kovač, 2012, str. 64). S
primerjanjem GFS – 1886 so poglavitne spremembe in novosti predvsem v uvedbi
obračunskega predpisa, ki je osnova pri izkazovanju tokov in stanj v bilancah sektorja
države, ob ohranitvi izkazovanja tokov v bilancah sektorja države po načelu denarnega
toka. Pri bilančnih prikazih celotnega sektorja države so obvezna komponenta izkazi bilanc
stanja (Kovač, 2012, str. 64).

4.2 OBLIKE FINANCIRANJA POKOJNINSKEGA SISTEMA V REPUBLIKI
SLOVENIJI
Čeprav je za vse sisteme socialne varnosti značilna poudarjena vloga države, obstajajo
med posameznimi sistemi pomembne razlike glede obsega in kvalitete državne
intervencije na tem področju. Argumenti za intervencionizem so znani: dobrine socialne
varnosti imajo značaj meritornih dobrin (dobrin posebnega družbenega pomena). Slednje
imajo naslednje značilnosti: njihova potrošnja povzroča pozitivne zunanje učinke, njihova
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potrošnja bi bila manjša od družbeno zaželene, če bi odločitev prepustili posamezniku in
zanje je značilen nekakšen specifični egalitarizem (družba si ne želi prevelikih razlik pri
potrošnji oziroma oskrbi s temi dobrinami) (Stanovnik, 2012, str. 146).
Vloga normativne ekonomike oziroma vrednostnih sistemov je odločilna pri zasnovi
socialne varnosti oziroma širše pri zasnovi tipov države blaginje. Vseeno pa treba
poudariti, da se vrednostni sistemi oziroma zaznave o zaželeni stopnji egalitarizma v času
spreminjajo. Številni ekonomisti sicer menijo, da so ekonomski argumenti za javno
financiranje teh dobrin na nekoliko majavih nogah (Stanovnik, 2012, str. 148).
Najpogosteje se kot resni problemi izpostavljajo naslednja vprašanja: dolgoročna finančna
vzdržnost sistema; vpliv pokojninskega sistema na varčevanje posameznikov; vpliv na
ponudbo dela; neučinkovitost sistema in nepravičnost. Dolgoročna finančna vzdržnost
sistema, ki sloni na sistemu sprotnega kritja (tekočem financiranju), je v prvi vrsti odvisna
od razmerja med številom upokojencev in številom zaposlenih. V vseh razvitih državah se
to razmerje hitro slabša, kar je posledica treh vzrokov: upokojevanja pri nižji starosti,
daljše življenjske dobe in počasnejše rasti prebivalstva (Kranjec, 2003, str. 289).
Eden od argumentov za javno financiranje so pozitivni zunanji učinki (eksternalije), ki jih
poraja potrošnja teh dobrin. Odkrito je treba priznati, da so osnovni argumenti za javno
financiranje socialnih izdatkov neekonomski, saj le javno financiranje zagotavlja tudi želen
obseg specifičnega egalitarizma oziroma solidarnosti. Ko govorimo o solidarnosti oziroma
prerazdeljevanju, treba povedati, kako se solidarnost oziroma prerazdeljevanje dejansko
izvaja. Načini so različni. Pri obveznem pokojninskem zavarovanju je prispevna stopnja
določena kot odstotek bruto plače, medtem ko se pri izračunu pokojnine, do katere je
posameznik upravičen, upoštevajo spodnje in zgornje meje pokojnine, to je najnižja in
najvišja pokojnina. To je pomemben element solidarnosti, kajti razmerje med
pokojninama dveh zavarovancev, ki imata enako delovno dobo, ne more biti večje od 4 :
1, kar pomeni, da so neenakosti v pokojninah precej manjše kot neenakosti v plačah
(Stanovnik, 2012, str. 148).
Načini financiranja pokojninskih sistemov se med državami razlikujejo. Sistemi, povezani z
zaposlovanjem, se v celoti ali predvsem financirajo iz prispevkov (običajno kot odstotek
dohodka), ki jih delodajalci, delavci ali oboji opravljajo in so v večini primerov obvezni za
določene skupine delavcev in delodajalcev. Večina javnih pokojninskih sistemov deluje po
načelu PAYG (pay-as-you-go), pri čemer se sedanji prihodki od prispevkov uporabljajo za
izplačila trenutnih pokojnin (European Commission, 2015, str. 55).
Pri opisanem sistemu sprotnega prispevnega kritja se prispevki zavarovancev sproti in
neposredno namenjajo za izplačilo pokojnin in večinoma takšni sistemi nimajo večjih
naložbenih skladov. Javni pokojninski sistemi, osnovani na sprotnem prispevnem kritju, so
osnovani na implicitni generacijski pogodbi. To pomeni, da sedanja aktivna generacija
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plačuje pokojnine sedanji upokojeni generaciji, v zameno pa pričakuje, da bodo prihodnje
aktivne generacije prav tako zagotavljale pokojnine generaciji, ki je sedaj še aktivna.
»Javni sistemi so le del celotnega pokojninskega sistema, ki ga praviloma tvorijo trije
osnovni podsistemi, strokovnjaki jim rečejo kar stebri« (Stanovnik, 2012, str. 157).
Zakonodaja pokojninskega sistema Republike Slovenije temelji na medgeneracijski
pogodbi in sistemu PAYG, izhajajoč iz nekdanje Jugoslavije. Po razpadu Jugoslavije v nove
neodvisne države v začetku devetdesetih let se je v Sloveniji začelo preoblikovanje
delavskega samoupravljanja v sodobno tržno gospodarstvo, kar je zahtevalo oblikovanje
novih trgov in upoštevanje njegovih pravil (Verbič, Majcen & van Nieuwkoop, 2005, str.
5).
Glavna pomanjkljivost sistema PAYG je zaznano proračunsko breme in odpor do zbiranja
potrebnih sredstev z obdavčitvijo. Težava je povezana s preveliko zavezanostjo določeni
ravni pokojnin. Če je stopnja gospodarske rasti nižja od pričakovane, bo morda treba
zmanjšati stopnjo rasti pokojnin. To lahko povzroči resne politične težave. Nadaljnji
problem pri omenjenem sistemu v javnem sektorju pa je, da upokojenci morda nimajo
izbire glede določenega pokojninskega paketa, ki ustreza njihovim željam (Eatwell, 1999,
str. 59). Prvi steber je splošni javni sistem, ki se financira s prispevki in/ali davki. Način
financiranja je skoraj izključno na osnovi sprotnega prispevnega kritja, kar pomeni, da se
iz tekočih prihodkov (prispevkov ali davkov) financirajo tekoči odhodki (pokojnine)
(Stanovnik, 2012, str. 157). Pokojninska reforma je v letu 2000 uvedla drugi pokojninski
steber. Udeležba v njem je bodisi obvezna (za manjši del zaposlenih v »nevarnih poklicih«)
bodisi prostovoljna, vendar vzpodbujana z davčnimi olajšavami. Izvajanje dodatnega
pokojninskega zavarovanja je razdeljeno med vzajemne pokojninske sklade, zavarovalnice
in pokojninske družbe (Deželan, Jongen, Čok, Košak & Berk Skok, 2001, str. 8).
Dodatno pokojninsko zavarovanje je zamišljeno kot drugi steber pokojninskega sistema.
Za razliko od prvega stebra, ki je osnovan na sistemu sprotnega prispevnega kritja (PAYG),
pa je za dodatno pokojninsko zavarovanje značilno financiranje na osnovi kapitalskega
kritja (FF – fully funded pensions). Prispevke za obvezno pokojninsko zavarovanje
vplačujejo delodajalci, pri čemer se prispevki stekajo v Sklad obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, s katerim upravlja Kapitalska družba. Kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje pa je za javne uslužbence obvezno. »Individualne oblike
pokojninskega zavarovanja so praviloma element tretjega stebra. Za prostovoljno
dodatno zavarovanje je značilno, da se financira s premijami (in ne prispevki), ki jih
plačujejo delodajalci, zavarovanci ali kar oboji« (Čok idr., 2014, str. 74).
Če primerjamo oba sistema financiranja, je tveganje pri sistemu PAYG sorazmerno
majhno, čeprav obstaja možnost, da vlada ne izpolni svojih obveznosti. Pri sistemu PAYG
gre za široko pokritost, saj je običajno v omenjeni sistem zajeto celotno prebivalstvo. Pri
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FF sistemu pa gre za večje tveganje, saj zaposleni z nižjim dohodkom ne zmorejo
privarčevati sredstev za čas upokojitve. Slabosti sistema FF lahko torej strnemo v
naslednje točke: regresiven vpliv na porazdelitev dohodka, visoki upravni stroški, omejeno
pokritost, negotovo donosnost, visoko tveganje in v nekaterih primerih omejuje
mobilnost dela (Eatwell, 2003, str. 7–8).
Za lažje razumevanje sedanje finančne krize pokojninskih sistemov, osnovanih na načelih
socialnega zavarovanja, zapišemo enačbo
C*w*Nw = b*w*Np
v kateri oznake pomenijo:
c = prispevna stopnja (v % povprečne plače)
w = povprečna plača
Nw = število aktivnih zavarovancev (plačnikov)
b = razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo (nadomestitveno razmerje)
Np = število upokojencev.
Leva stran identitete predstavlja celotno maso prispevkov, desna pa celotno maso
pokojnin.
Zgornjo enačbo preuredimo in zapišemo kot
c = b*Np/Nw
pri čemer enačba kaže, kako je prispevna stopnja odvisna od nadomestitvenega razmerja
b in razmerja med upokojenci in aktivnimi zavarovanci (Np/Nw). Naglo višanje tega
razmerja v preteklem desetletju ni bila posledica demografskih sprememb, temveč
predvsem posledica velikih sprememb na trgu dela. Povsod v Evropi se zmanjšuje število
aktivnih zavarovancev zaradi brezposelnosti ali umika iz aktivne populacije in se povečuje
število upokojencev. Prva enačba oziroma identiteta je statistična in kaže, da se pri
sistemu PAYG obremenitev sedanje aktivne generacije močno poveča, če se povečuje
razmerje med upokojenci in aktivnimi zavarovanci. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali bi
bilo drugačno financiranje javnega pokojninskega sistema za zavarovance ugodnejše
(Stanovnik, 2012, str. 159).
V državah, kjer imajo pokojninski sistem financiran s kapitalskim kritjem, kritiki državnega
sistema ugotavljajo, da je donos kapitalskega sklada nizek in da bi bil lahko višji, če bi
sklad sredstva plasiral v delnice. Ta ugovor je treba jemati z rezervo, ker se donosi ciklično
26

spreminjajo (Kranjec, 2003, str. 291). Prehod iz sistema PAYG v sistem kapitalskih skladov
bi bil povezan z velikimi stroški in zagotovo ne bi bil učinkovit. Sedanja aktivna generacija
bi bila na slabšem, ker bi morala s sprotnim prispevnim kritjem financirati pokojnine
sedanji upokojenski generaciji in obenem nalagati v naložbeni sklad, iz katerega bo lahko
kasneje črpala svojo pokojnino (Stanovnik, 2012, str. 160).
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5 POKOJNINSKI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE
Sistem pokojninskega zavarovanja lahko opredelimo kot posebni sistem socialne zaščite, s
katerim se zagotavlja socialna varnost posamezniku v obdobju, ko ni več pridobitno
sposoben zaradi starosti. ZPIZ je po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki
Sloveniji. Dejavnost ZPIZ-a zadeva praktično vsakega odraslega prebivalca Slovenije in
posredno tudi njegove družinske člane. Slovenija je zakonodajo svojega pokojninskega
sistema, ki je bil v celoti financiran s sprotnim prispevnim kritjem in je temeljil na osnovi
medgeneracijske pogodbe, nasledila iz prejšnje skupne države (Podjed, 2008, str. 129).
Slika 1: Ureditev pokojninskega sistema RS

Vir: Modra zavarovalnica (2019a)

V sliki 1 je prikazano, da v Republiki Sloveniji pokojninski sistem predstavljajo trije stebri.
Prvi steber predstavlja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi steber
dodatno pokojninsko zavarovanje, tretji steber pa predstavljajo življenjska in rentna
zavarovanja. Drugi steber se nato deli na obvezno dodatno zavarovanje, prostovoljno
dodatno zavarovanje in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pa se deli še na kolektivno in individualno
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
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Pokojninski sistem v Sloveniji je precej monoliten, saj je Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje enotna institucija, ki je odgovorna za javni pokojninski sistem.
Vključuje tako zaposlene, samozaposlene in kmete ter posebno skupino prostovoljno
obvezno zavarovanih oseb. Izplačuje različne vrste dajatev: starostne pokojnine,
invalidske pokojnine, vdovske pokojnine, dodatke za pokojninske prejemke in različne
ugodnosti, povezane z invalidnostjo ali telesno okvaro. Ta enotna struktura obstaja od
leta 1984, ko je bil pokojninski sistem za kmete vključen v splošni sistem (Fultz &
Stanovnik, 2004, str. 247).
Cilj pokojninskega sistema v RS je zagotovitev in ohranitev javnofinančno vzdržnega
pokojninskega sistema, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti in dostojnih pokojninah
v obdobju, za katerega se sklepa socialni sporazum ter ohranjanje kupne moči pokojnin in
standarda upokojencev (Vlada RS, 2019).
Leta 1994 je Svetovna banka v svojem poročilu predstavila model stebrnega sistema
(tabela 1), ki je državam predstavljal osnovo za pripravo svojega pokojninskega sistema.
Tabela 1: Trije pokojninski stebri Svetovne banke
Steber javnega
obveznega
upravljanja

Steber zasebnega
obveznega
upravljanja

Steber
prostovoljnega
zasebnega
upravljanja

Prerazdelitev in
zavarovanje

Varčevanje in
zavarovanje

Varčevanje in
zavarovanje

Oblika

Minimalna ali
enotna pokojnina

Osebni ali poklicni
pokojninski načrt

Osebni ali poklicni
pokojninski načrt

Financiranje

Davki ali prispevki

Reguliran
naložbeni način
financiranja

Naložbeni način
financiranja

Cilj

Vir: World bank (1994, str. 15)
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5.1 ZAKONSKA PODLAGA POKOJNINSKEGA SISTEMA V REPUBLIKI
SLOVENIJI
Zakonska podlaga sistema socialne varnosti in z njim tudi pokojninskega in invalidskega
zavarovanja so pravni viri, ki jih delimo v mednarodne in interne. V mednarodne pravne
vire se uvrščajo univerzalni akti in multilateralne ter bilateralne pogodbe, kot so na primer
akti Organizacije združenih narodov, Mednarodne organizacije dela in drugih
mednarodnih organizacij. Interni pravni viri pa so viri državnega prava, med katere
spadajo ustava, zakoni, podzakonski akti in pomembnejši izvršilni predpisi ter viri
avtonomnega prava (Cvetko idr., 2009, str. 62).
»Najpomembnejši heteronomni interni vir je Ustava Republike Slovenije. Ta v 2. členu
določa, da je Slovenija socialna država, kar pomeni, da sama država zagotavlja minimum
socialne varnosti. Zato že ustava zagotavlja državljanom pravico do socialne varnosti (50.
člen) in zagotavlja invalidom varstvo in usposabljanje (52. člen). Seveda ustava zagotavlja
tudi posebno varstvo pravic (25. člen) in sodno varstvo (23. člen)« (Cvetko idr., 2009, str.
63).
Pokojninski sistem v Republiki Sloveniji urejajo naslednji zakoni:
•

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

S tem zakonom se ureja sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sistem prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja (1. člen ZPIZ-2).
•

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)

Zakon določa v 1. členu, da sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki
Sloveniji obsega: obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi
medgeneracijske solidarnosti; obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska
zavarovanja; pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih
varčevalnih računov (1. člen ZPIZ-1).
•

Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb

Omenjeni zakon opredeljuje posamezne pojme, kot so prvi pokojninski sklad Republike
Slovenije, kapitalski sklad, pooblaščene investicijske družbe, družba za upravljanje,
pokojninski bon, premoženje v upravljanju Slovenske razvojne družbe, dodatno
premoženje, klirinško depotna družba, uslužbenski certifikati in podobno (1 člen. ZPSPIDUPB1).
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•

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence

S tem zakonom se urejajo podlage za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence in javne uslužbenke, zaposlene v osebah javnega prava,
za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (1.
člen ZKDPZJU).
•

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja

S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki obsega zbirke podatkov, potrebne za
izvajanje tega zavarovanja, zbrane v različnih evidencah (1. člen ZMEPIZ-1).
•

Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja

S tem zakonom se urejajo osnove in način poračunavanja finančnih obveznosti Republike
Slovenije za izplačevanje pokojnin in drugih prejemkov upravičenkam in upravičencem
določenim v prvem odstavku 161. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in drugem odstavku 17. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in Skladu obrtnikov in podjetnikov (1. člen ZPFOPIZ-1).
•

Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških
zavarovancev

Zakon v svojem 1. členu določa, da se z njim urejajo pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki so jih državljani Republike Slovenije in drugi upravičenci po
tem zakonu pridobili oziroma so izpolnili pogoje za njihovo pridobitev na podlagi
zavarovanja po predpisih bivše SFRJ o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških
zavarovancev in usklajevanje oziroma prevedba teh pravic (1. člen ZPIZVZ).
•

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih

Omenjeni zakon je pomemben, saj je Socialno sodišče pristojno za odločanje v socialnih
sporih na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja o pravici do in iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; o pravici do in iz obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja; o plačevanju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje; o določitvi ali ukinitvi mest, za
katera je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje; o prostovoljni vključitvi v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačevanju prispevkov za to
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zavarovanje; o priznanju in dokupu zavarovalne dobe; o pravici do državne pokojnine in v
zvezi z matično evidenco (7. člen ZDSS-1).
Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja obstaja tudi vrsta podzakonskih
aktov, ki dopolnjujejo zakonske določbe, pri čemer jih večino predvideva že zakon sam
(Cvetko, Kalčič in Pogačar, 2009, str. 66). Republika Slovenija je članica Evropske unije,
zato so pravni viri Unije tudi posebni interni viri Republike Slovenije. Pravne vire Evropske
unije delimo na uredbe in direktive. Uredbe so neposredno uporabljive, direktive pa se
uporabljajo posredno, in sicer ko s predpisom, ki ga država članica sprejme, postanejo del
pravnega reda. Direktive lahko razumemo kot povezovanje pravnega reda evropske
skupnosti z nacionalnim pravom države članice (Cvetko, Kalčič in Pogačar, 2009, str. 64).
Direktive, ki jih je Republika Slovenija sprejela ob sprejemu Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), so razvidne v 1. členu omenjenega zakona. »Te so:
Direktiva Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti z dne 15. julija
1998 in Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/41/ES z dne 3. junija 2003 o
dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje z dne 23. septembra
2003 zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o
začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost
II) z dne 17. 12. 2009« (1. člen ZPIZ-2).

5.2 PRVI STEBER POKOJNINSKEGA SISTEMA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Kot prikazuje Slika 1 (str. 28) v prvi steber pokojninskega sistema v RS uvrščamo obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kadar govorimo o reformi pokojninskega sistema,
se s tem osredotočamo predvsem na reformo prvega pokojninskega stebra, saj je le-ta
pod nenehnim drobnogledom in podvržen kritikam.
Omenjeni pokojninski steber je za upokojence najpomembnejši in največkrat tudi edini vir
prihodkov. Deluje po načelu sprotnega financiranja, kar pomeni, da zaposleni in
delodajalci s svojimi prispevki omogočajo vsak mesec izplačilo pokojnin upokojencem. Kar
zmanjka pa iz proračuna prispeva država. S temi pokojninami skoraj nihče ni zadovoljen.
Upokojenci menijo, da so prenizke in da se z njimi ne da spodobno živeti, zaposleni pa
menijo, da so predrage in da preveč obremenjujejo stroške plač (Bešter, 2007, str. 19).
Področje obveznih socialnih zavarovanj je zelo občutljivo, saj iz njega izhaja vrsta pravic in
obveznosti. Je tudi precej dinamično ter obsežno glede na število vključenih oseb.
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje že po samem zakonu temelji na podlagi
medgeneracijske solidarnosti ter obsega obvezno in prostovoljno vključitev v obvezno
zavarovanje ter pravice in obveznosti iz obveznega zavarovanja za primer starosti,
invalidnosti in smrti, določene na podlagi dela, prispevkov ter po načelih vzajemnosti in
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solidarnosti. Obvezno zavarovanje temelji na odgovornosti Republike Slovenije, delodajalk
ali delodajalcev in na osebni odgovornosti zavarovank ali zavarovancev za izvajanje
zavarovanja. Zavarovalno razmerje nastane z vzpostavitvijo pravnega razmerja, ki je
podlaga za obvezno zavarovanje. Nastanek in prenehanje pravnega razmerja sporoči
delodajalec ali drug zavezanec za prijavo nosilcu zavarovanja z obvezno prijavo ali odjavo
zavarovanja oziroma spremembo (Mikunovič & Zavadlav Ušaj, 2016, str. 173). To je tudi
temeljna razlika med obvezno in prostovoljno vključitvijo v obvezno zavarovanje. Slednji
zavarovanci so osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno
zavarovanje, zato se po lastni volji odločijo za vključitev v sistem obveznega zavarovanja
(Pogačar, Rangus, Krčmar & Žiher, 2013, str. 21). ZPIZ določa, da so v obveznem
pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovani delavci v delovnem razmerju pri
organizacijah in drugih delodajalcih, zasebniki, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali
poklicno dejavnost, kmetje in člani njihovih gospodarstev in še nekatere druge osebe, ki
opravljajo določene dejavnosti, ki so podlaga za obvezno zavarovanje (ZPIZ, 2019a).
Pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se v Sloveniji na podlagi
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju delijo na (MDDSZ, 2019a):
•

Pravica do pokojnine, kjer poznamo več vrst pokojnin:
❖ Starostna in predčasna pokojnina
❖ Invalidska pokojnina
❖ Vdovska pokojnina
❖ Družinska pokojnina
❖ Delna pokojnina

•

Pravice iz invalidskega zavarovanja:
❖ Pravica do poklicne rehabilitacije
❖ Pravica do nadomestila za invalidnost
❖ Pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega,
najmanj štiri ure dnevno
❖ Pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja
❖ Pravica do povrnitve potih stroškov

•

Dodatne pravice:
❖ Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo
❖ Pravica do invalidnine, v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

•

Druge pravice:
❖ Pravica do letnega dodatka

V delu se obravnava sistem pokojninskega zavarovanja, zato bo v nadaljevanju
predstavljena le pravica do pokojnine.
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5.2.1 Starostna in predčasna pokojnina
Starostna pokojnina je pravica do prejemka brez odbitkov, ki ob izpolnjenih pogojih v
skladu z ZPIZ-2 pripada zavarovancu ob dopolnitvi predpisane starosti in pokojninske
dobe. Posameznik lahko uveljavlja pravico do starostne pokojnine, kadar izpolnjuje pogoj
pokojninske dobe in starostni pogoj. Namen je zagotavljanje dohodka zavarovancu v času
njegove neaktivne dobe, za kar se šteje obdobje, ko si zaradi dosežene predpisane starosti
dohodkov iz dela ali opravljanja dejavnosti ne more več zagotavljati sam. S starostno
pokojnino je zavarovancu ob upokojitvi in prenehanju opravljanja dela oziroma dejavnosti
omogočena kontinuiteta dohodka. Zavarovanci so z ZPIZ-1 imeli možnost pridobiti pravico
do starostne pokojnine s tremi različnimi kombinacijami med starostjo in
pokojninsko/zavarovalno dobo. Omenjene kombinacije ZPIZ-2 ohranja le še v okviru
prehodnih obdobij, po njihovem poteku pa predpisuje le dve kombinaciji starostnega
upokojevanja (Rangus idr., 2016, str. 101).
Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji
starosti. Predpisane starosti je možno znižati zaradi: skrbi za vsakega rojenega ali
posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki
ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače
določeno; služenja obveznega vojaškega roka; zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti; dela na delovnih mestih, na
katerih se je zavarovancem štela zavarovalna doba s povečanjem (zaradi tega, ker so bila
izredno težka in za zdravje škodljiva, ali so bili zavarovanci do takega štetja upravičeni, ker
so delali v poklicih, ki jih zaradi narave in teže dela po dopolnitvi določene starosti ni
mogoče več uspešno opravljati) oziroma osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim
stanjem, zaradi katerih so bile te osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja
zavarovalne dobe s povečanjem, kasneje pa do prištete dobe (ZPIZ, 2019b).
Pravica do predčasne pokojnine je pogojena z dopolnitvijo določene starosti in
pokojninske dobe. Za pridobitev pravice do te pokojnine morata biti hkrati izpolnjena oba
pogoja, in sicer starost 60 let in 40 let pokojninske dobe. Predčasna pokojnina se odmeri
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove. Tako odmerjena
pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti zmanjša za 0,3
odstotka. Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več, kot znaša zmanjšanje za pet let
manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno (ZPIZ, 2019c).
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Grafikon 1: Upokojitvena starost v letu 2016 (pod pogojem, da je oseba vstopila v zavarovalno
dobo pri 20 letih)
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moški (v kolikor se razlikuje od starosti žensk)

ženske

Vir: OECD (2017a, str. 93)

Grafikon 1 prikazuje upokojitveno starost v letu 2016, pri čemer se upoštevajo osebe, ki
so vstopile v zavarovalno dobo pri 20 letih. Zelena oznaka na sliki predstavlja povprečno
upokojitveno starost, modra oznaka pa predstavlja povprečno upokojitveno starost za
moške, če se razlikuje od predpisane upokojitvene starosti za ženske. Iz grafikona 1 je
razvidno, da je imela Slovenija v letu 2016 najnižjo upokojitveno starost. Tabeli 2 in 3 pa
prikazujeta predpisane različne možnosti izpolnitev pogojev za starostno pokojnino v letu
2019 za ženske in moške.
Tabela 2: Predpisane različne možnosti izpolnitev pogojev za starostno pokojnino v letu 2019 za
ženske.
Starost

Pokojninska doba

60 let

40 let pokojninske dobe brez dokupa

64 let in 6 mesecev

najmanj 20 let

65 let

najmanj 15 let zavarovalne dobe
Vir: ZPIZ (2019b)
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Tabela 3: Predpisane različne možnosti izpolnitev pogojev za starostno pokojnino v letu 2019 za
moške.
Starost

Pokojninska doba

60 let

40 let pokojninske dobe brez dokupa

65 let

najmanj 15 let zavarovalne dobe
Vir: ZPIZ (2019b)

MDDSZ je leta 2016 v Beli knjigi o pokojninah predlagalo postopen dvig upokojitvenih
pogojev, in sicer tako starosti kot tudi zavarovalne dobe. Hkrati pa so predlagali, da se
lahko starostno upokojitev izjemoma omogoči pri nižji starosti ob pogoju višje dopolnjene
zavarovalne dobe. Predlagali so upokojitveni predlog pri starosti 67 let z dopolnjenimi leti
zavarovalne dobe in črtanje pravice do predčasne pokojnine. Zaradi bodočih
demografskih trendov pa bi vpeljali poseben mehanizem avtomatične prilagoditve
zakonsko določene upokojitvene starosti (Rangus idr., 2016, str. 116).

5.2.2 Invalidska pokojnina
Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca in
nekaterimi drugimi pogoji, določenimi v zakonu. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska
komisija zavoda. Invalidnost je podana, če se je zavarovancu zaradi nastalih sprememb v
zdravstvenem stanju, ugotovljenih po zakonu, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali
ukrepi medicinske rehabilitacije, zmanjšala zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev
delovnega mesta oziroma poklicno napredovanje. Kot vzroke za nastanek invalidnosti se
opredeljuje: poškodba pri delu, poklicna bolezen, bolezen in poškodba zunaj dela.
Opredelitev, kdaj je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pa določa
zakon (ZPIZ, 2018a, str. 3).
Invalidska komisija, zavarovanca, pri katerem nastane invalidnost glede na preostalo
delovno zmožnost razporedi v eno od naslednjih kategorij (ZPIZ, 2018a, str. 3–4):
•

I. kategorijo:
❖ če ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela,
❖ če ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne
zmožnosti.

•

II. kategorijo:
❖ če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50 odstotkov
ali več.

•

III. kategorijo:
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❖ če ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja
določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure
dnevno,
❖ če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50
odstotkov,
❖ če še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar ni
zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.
»Pravico do invalidske pokojnine tako v skladu z veljavno pravno ureditvijo lahko pridobi
zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije; zavarovanec, pri katerem je
nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim časom brez
poklicne rehabilitacije, le-ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 55 let; zavarovanec, pri
katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s krajšim delovnim
časom od polnega najmanj 4 ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni
zagotovljena, ker je star nad 50 let, in zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II.
ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti.
Zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti pred dopolnjenim 21. letom
starosti, pridobi pravico do invalidske pokojnine, če je bil ob nastanku invalidnosti
vključen v obvezno zavarovanje ali če je dopolnil najmanj tri mesece zavarovalne dobe. Če
je invalidnost I. kategorije nastala po dopolnjenem 21. letu starosti, vendar pred 30.
letom, pridobi zavarovanec pravico do invalidske pokojnine, če je pred nastankom
invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj eno četrtino delovnih let«
(Rangus idr., 2016, str. 160–161).
MDDSZ je zavzelo stališče, da bi bilo morda smiselno razmisliti o uvedbi začasne invalidske
pokojnine. Do nje bi bili upravičeni zavarovanci, pri katerih bi bile spremembe
zdravstvenega stanja začasne, pri tem pa bi bilo mogoče pričakovati izboljšave. Ob tem bi
bilo treba določiti tudi starost zavarovanca, do katere bi se lahko pričakovalo izboljšanje
zdravstvenega stanja in do katere bi bilo smiselno odločati o pravici začasne invalidske
pokojnine (npr. 40 let). V kolikor se osebi oziroma zavarovancu prizna status invalidske
upokojitve, pa bi veljalo razmisliti o priznanju delovne dobe za čas, ko je zavarovanec
upravičen do začasne pokojnine (Rangus idr., 2016, str. 163).

5.2.3 Vdovska pokojnina
Za pridobitev vdovske pokojnine morajo biti izpolnjeni splošni in posebni pogoji, pri čemer
se splošni pogoji nanašajo na umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebni pogoji pa na vdovo oziroma vdovca.
Splošni pogoji so na strani umrlega izpolnjeni, če je umrli zavarovanec izpolnil z ZPIZ-2
predpisane pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne oziroma invalidske
pokojnine. Njegova smrt pa se šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti. Če pa je bil
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umrli uživalec pravic, pa se šteje, da so pogoji izpolnjeni, če je užival predčasno, starostno
ali invalidsko pokojnino iz obveznega zavarovanja ali pravice na podlagi invalidnosti iz
obveznega zavarovanja. Če je zavarovanec oziroma uživalec pravic umrl zaradi poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni, pridobi vdova ali vdovec pravico do vdovske pokojnine ne glede na
to, koliko pokojninske dobe je dopolnil umrli (ZPIZ, 2019e).
Na podlagi posebnih pogojev pa vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do
vdovske pokojnine, če je (ZPIZ, 2019e):
•

do smrti zavarovanca
mesecev starosti

•

ne glede na starost, če:
❖ je bil(a) do smrti zavarovanca ali uživalca pravic popolnoma nezmož(e)n(a)
za delo ali je to postal(a) v enem letu po njegovi/njeni smrti ali
❖ ji/mu je po smrti zavarovanca ali uživalca pravic ostal otrok ali več otrok, ki
imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem, vdova oziroma vdovec
pa jih je dolž(a)n(a) preživljati. V primeru, da je v času trajanja na ta način
pridobljene pravice do vdovske pokojnine postal(a) popolnoma
nezmož(e)n(a) za delo, obdrži pravico do pokojnine toliko časa, dokler je
podana takšna nezmožnost.

•

vdova oziroma vdovec lahko izjemoma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če
do smrti zavarovanca ali uživalca pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja še ni dopolnil(a) 56 let in 6 mesecev starosti, dopolnil(a) pa je že 51 let
in 6 mesecev, vendar šele po poteku čakalne dobe, ki traja do dopolnitve starosti
56 let in 6 mesecev.

oziroma

uživalca

pravic

dopolnil(a) 56

let in

6

Po smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic pridobi pravico do vdovske pokojnine pod
pogoji, določenimi za vdovo oziroma vdovca, tudi (ZPIZ, 2019e):
•

razvezani zakonec, če ima po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do
preživnine, ki jo je užival do njegove smrti. Če ima pravico do vdovske pokojnine
tudi zakonec iz poznejše zakonske zveze ali zunajzakonski partner, pridobi
razvezani zakonec pravico do vdovske pokojnine kot souživalec,

•

oseba, ki je zadnja tri leta pred njegovo smrtjo živela z njim v življenjski skupnosti,
ki je po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali pa je v takšni skupnosti živela z
umrlim zadnje leto pred njegovo smrtjo in je z njim kadarkoli imela skupnega
otroka,

•

partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi.
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Vdova oziroma vdovec pravice do vdovske pokojnine ne more pridobiti oziroma jo izgubi,
če je bil s pravnomočno sodno odločbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja
zavarovanca (ZPIZ, 2019e). Zakon pozna tudi možnost delne vdovske pokojnine. Če ima
vdova ali vdovec poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do predčasne, starostne
ali invalidske pokojnine, lahko uživa pokojnino po lastni izbiri. Taki vdovi ali vdovcu pa se
lahko, če je to ugodneje, poleg predčasne, starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi
15 odstotkov vdovske pokojnine, pri čemer pa ta del ne sme presegati 11,7 odstotka
najnižje pokojninske osnove. Meja za izplačilo dela vdovske pokojnine v letu 2018 bo
znana, ko bo objavljena višina najnižje pokojninske osnove. To pa ni edina omejitev,
veljavna za izplačilo dela vdovske pokojnine. Z zakonom je omejena tudi višina skupnega
izplačila lastne in dela vdovske pokojnine. Ta ne sme presegati starostne pokojnine
moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe. Meja
skupnega izplačila lastne in dela vdovske pokojnine v letu 2018 bo znana, ko bo objavljena
višina najvišje pokojninske osnove. Če lastna pokojnina presega navedeno zgornjo mejo,
upravičencu dela vdovske pokojnine ni mogoče izplačevati (ZPIZ, 2018b, str. 8). Leta 2016
pa je MDDSZ kot ukrep predlagalo črtanje pravice do dela vdovske pokojnine. Starostni
pogoji za pridobitev vdovske pokojnine pa naj se na novo prilagodijo zvišanju
upokojitvene starosti (Rangus idr., 2016, str. 133).

5.2.4 Družinska pokojnina
Podobno kot pri vdovski pokojnini morajo za pravico do družinske pokojnine biti
izpolnjeni splošni in posebni pogoji. »Pravica do družinske pokojnine v svojem bistvu
ostaja enaka kot v prej veljavni zakonodaji, in sicer so do družinske pokojnine, ob pogojih
izpolnjenih na strani umrlega, upravičeni« (Rangus idr., 2016, str. 130–131):
•

otroci,

•

pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal, ter
starši, ki jih je bil umrli zavarovanec oziroma uživalec pravice do svoje smrti dolžan
preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.

Zavarovancu ali uživalcu pravice se priznava, da je do svoje smrti preživljal družinskega
člana, če sta si do njegove smrti delila skupno prebivališče in njegovi povprečni mesečni
dohodki zadnje koledarsko leto pred njegovo smrtjo niso znašali več kot 29 odstotkov
najnižje pokojninske osnove, ki je bila veljavna ob nastanku zavarovalnega primera
(Rangus idr., 2016, str. 130–131).
»Otroci so upravičeni do vdovske pokojnine v naslednjih primerih« (Rangus idr., 2016, str.
130–131):
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•

do 15. leta starosti ali do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta
starosti;

•

otrok, ki ob smrti starša ne izpolnjuje pogoja za vpis v višji letnik šolanja, ima
pravico do konca naslednjega šolskega leta;

•

če je po dopolnjenem 15. letu starosti prijavljen na ZRSZ, ima pravico do 18. leta,
če izpolnjuje predpisane obveznosti ZRSZ;

•

če postane popolnoma nezmožen za delo (do starosti zagotavljanja pravice,
slednjo obdrži, dokler nezmožnost traja oziroma, če postane popolnoma
nezmožen za delo po starosti zagotavljanja pravice, jo pridobi, če ga je bil
zavarovanec do svoje smrti dolžan preživljati)

•

če je otrok prekinil šolanje (bolezen, nosečnost, porod).

Pravica družinske pokojnine pripada staršem, ob dopolnitvi starosti 60 let ali če so bili v
času zavarovančeve smrti povsem nezmožni za delo (Rangus idr., 2016, str. 130–131).

5.2.5 Delna pokojnina
ZPIZ-2 s pravico do delne pokojnine stimulira delno upokojevanje in tako omogoča še bolj
fleksibilen način prehoda v upokojitev z ne več tako togimi možnostmi prilagajanja
delovnika in prostega časa v upokojitvi. Delno pokojnino razumemo kot del starostne ali
predčasne pokojnine. Do nje je upravičen zavarovanec, ki je vključen v zavarovanje, v
višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela. Po prvem odstavku 58. člena ZPIZ-1 so
se lahko delno upokojili le tisti, ki so bili v delovnem razmerju. Z ZPIZ-2 pa se je krog
upravičencev do delne pokojnine povečal (Pogačar idr., 2013, str. 64).
Zavarovanec iz 14. (delavci v delovnem razmerju), 15. (samozaposlene osebe), 16.
(družbeniki) oziroma 17. (kmetje) člena ZPIZ-2, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice
do predčasne ali starostne pokojnine, lahko pridobi pravico do delne pokojnine, če ostane
v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega
oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali 10 ur tedensko. Delna
pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene
uveljavitve, v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, ki se do dopolnitve
starosti 65 let poveča za 5 %. »Po prenehanju uživanja delne pokojnine lahko zavarovanec
zahteva v« (40. člen ZPIZ-2):
•

izplačilo usklajenega zneska predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob
odmeri delne pokojnine ali
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•

odstotno povečanje predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri
delne pokojnine, glede na dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo v času
prejemanja delne pokojnine in starost na dan uveljavitve odstotnega povečanja ali

•

ponovno odmero predčasne ali starostne pokojnine ali odmero starostne
pokojnine, ob upoštevanju osnov, od katerih so plačani prispevki, glede na
dopolnjeno pokojninsko dobo in starost ob prenehanju uživanja delne pokojnine.

Tabela 4 in priloga 1 prikazujeta povprečno število uživalcev pokojnin v Republiki Sloveniji
v zadnjih dvanajstih letih. Razvidno je, da največji delež udeležencev prejema starostno
pokojnino, pri čemer povprečno število uživalcev omenjene pokojnine iz leta v leto
narašča. Narašča tudi povprečno število uživalcev vdovske pokojnine, medtem ko
povprečno število uživalcev invalidske in družinske pokojnine upada.
Tabela 4: Povprečno število uživalcev pokojnin po letih.
Pokojnina
Leto
2007

Starostna
pokojnina

Invalidska
pokojnina

Družinska
pokojnina

Vdovska
pokojnina

332.780

94.511

65.601

25.913

Skupaj iz
obveznega
zavarovanja
518.805

2008

342.992

93.389

62.624

28.928

2009

354.514

92.123

59.699

32.119

527.933
538.455
2010

368.882

91.051

57.097

35.531

2011

386.615

90.219

54.409

38.708

552.561
569.951
2012

402.040

89.384

52.069

41.915

2013

418.408

88.361

51.870

43.672

585.408
602.311
2014

426.757

87.250

48.781

46.097

2015

432.545

85.749

44.904

48.820

608.885
612.018
2016

437.128

84.045

42.098

50.412

2017

442.504

81.995

39.139

52.043

613.683
615.681
2018

447.864

79.982

36.360

53.093
617.299

Vir: ZPIZ (2019d)

Slovenija se z demografskimi spremembami sooča nekoliko bolj drastično kot povprečna
država članica EU. Starostna struktura slovenskega prebivalstva bo v letu 2060 bistveno
drugačna od trenutnega stanja, saj je večje spremembe mogoče opaziti že danes, pri
čemer se pričakovana življenjska doba v zadnjih dveh desetletjih povečuje. Napovedi za
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prihodnja leta so zaskrbljujoča, saj podatki in praktični izračuni kažejo, da bodo štiri
delovno sposobne osebe, ki trenutno predstavljajo vsako osebo, starejšo od 65 let, do leta
2060 statistično prepolovljene na zgolj dve delovno sposobni osebi. Ranljivost
pokojninskega sistema je očitna, saj naj bi se kljub pozitivnim učinkom pokojninske
reforme leta 2012 izdatki za starostne pokojninske prejemke predvidoma znatno zvišali
(Rangus & Kopač Mrak, 2017, str. 231–232).

5.3 DRUGI STEBER POKOJNINSKEGA SISTEMA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Celotno delo je namenjeno podrobnejši analizi drugega stebra pokojninskega sistema v
Republiki Sloveniji oziroma prostovoljnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju, zato
bo v tej točki predstavljeno zgolj pojmovanje omenjenega stebra. Kot prikazuje slika 1
(str. 28), v drugi steber uvrščamo dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga lahko
podrobneje razdelimo na dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, dodatno
prostovoljno pokojninsko zavarovanje (ki se deli na dodatno kolektivno prostovoljno
pokojninsko zavarovanje in dodatno individualno prostovoljno pokojninsko zavarovanje)
in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence. Sistem dodatnega
pokojninskega zavarovanja je bil prvič uveden z Zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju iz leta 1992 (Stanovnik, 2011, str. 305).
Pod pojmovanjem osebnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja razumemo
razmerje med posameznikom (ali pravno osebo) in ponudnikom različnih pokojninskih
produktov (najpogosteje zavarovalnice, lahko pa tudi banke, vzajemni skladi in podobno).
Gre za prostovoljno razmerje, pri čemer posameznik vplačuje prostovoljne prispevke, s
katerimi bi si zagotovil dodaten pavšalni pokojninski znesek za čas svoje upokojitve
(Reardon, 1994, str. 157). To pomeni, da ga v takšno pravno (pogodbeno) razmerje z
zavarovalnico ne silijo kogentne norme, temveč je takšna odločitev prepuščena svobodni
volji in odločitvi fizične ali pravne osebe (Žnidarič, 2004, str. 148). Ne glede na to, da je
pretežni del zavarovalnih aktivnosti posledica svobodne poslovne volje dveh ali več
pogodbenih strank, nikakor ni mogoče trditi, da država nima nobenega vpliva na vsebino
teh odnosov. Nasprotno, poudariti je treba, da ima država na področju zavarovalništva
zelo pomembno vlogo. Na zakonodajnem področju država predpisuje temeljna pravila in
načela za ustanovitev in delovanje zavarovalnic, mehanizme državnega in družbenega
nadzora, kogentne in druge norme za sklepanje pravnih poslov ter zagotavlja mehanizme
za spoštovanje dogovorjenega oziroma določa možnosti in načine zadoščenja in ne
nazadnje določa tiste vrste nevarnosti in rizikov, pri katerih morajo lastniki ali nosilci neke
dejavnosti obvezno zavarovati nevarno sredstvo ali določeno dejavnost (Žnidarič, 2004,
str. 102).
V drugi steber pokojninskega sistema uvrščamo (prostovoljna) dodatna pokojninska
zavarovanja na osnovi pokojninskega načrta, ki ga odobri minister pristojen za delo. Ta
42

pokojninska zavarovanja oziroma odobrene pokojninske načrte se vpišejo v register
pokojninskih načrtov pri Davčni upravi Republike Slovenije, s tem vpisom pa se lahko
uveljavljajo davčne olajšave na vplačano premijo. Izplačevanje dodatne pokojnine iz
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je po zakonu, ki ureja področje
dohodnine, obdavčeno (SOP, 2019).

5.4 TRETJI STEBER POKOJNINSKEGA SISTEMA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Kot prikazuje slika 1 (str. 28), se v tretji steber uvrščajo življenjska in rentna zavarovanja.
Sem spadajo pokojninska in invalidska zavarovanja na podlagi osebnih pokojninskih
varčevalnih računov. Ta pokojninska zavarovanja so zakonsko slabo urejena, vendar kljub
temu zanje velja, da so brez davčne olajšave na vplačano premijo. Po zakonu, ki ureja
področje dohodnine, se šteje, da pokojninska zavarovanja iz tretjega pokojninskega
stebra spadajo med prostovoljna pokojninska zavarovanja, zaradi tega izplačevanje
dodatne pokojnine po preteku 10 let od sklenitve zavarovanja ni več obdavčeno (SOP,
2019).
Rentna zavarovanja se delijo na naslednje oblike (Zavpro zavarovanje, 2019):
•

doživljenjsko rentno zavarovanje

Doživljenjske rente so oblika življenjskih zavarovanj z obročnim izplačevanjem
dogovorjenega zneska (zavarovalna vsota v obliki rente). Pri doživljenjskih rentah
prejemamo rento (obroke dogovorjenega zneska) do smrti. Če je začetek izplačevanja
rente odložen v prihodnost, pravimo, da gre za odloženo doživljenjsko rento, če pa se
izplačevanje rente začne takoj, pa govorimo o takojšnji renti (v tem primeru celotno
premijo vplačamo takoj ob sklenitvi zavarovalne pogodbe). Lahko se dogovorimo za
izplačevanje rente do dogovorjene zajamčene dobe (izplačevanje rente do smrti, najmanj
pa v trajanju dogovorjene zajamčene dobe). Če umremo pred iztekom dogovorjene
zajamčene dobe, rento do izteka dogovorjene zajamčene dobe prejema upravičenec, ki
smo ga določili v zavarovalni pogodbi. Običajno se je moč (ob sklenitvi zavarovanja)
dogovoriti za vrnitev že vplačanih premij, če umremo pred začetkom izplačevanja rente.
Doživljenjsko rentno zavarovanje je primerno za posameznike, ki niso naklonjeni tveganju
in bi si radi zagotovili dodatno pokojnino.
•

časovno omejeno rentno zavarovanje

Časovno omejene rente so oblika življenjskih zavarovanj z obročnim in časovno omejenim
izplačevanjem dogovorjenega zneska. Prepoznamo jih kot štipendijska zavarovanja,
zavarovanja za šolanje oziroma izobraževanje otrok itd. Časovno omejeno rentno
zavarovanje je primerno za starše, ki bi radi poskrbeli za stroške izobraževanja svojih
otrok.
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•

dodatno rentno zavarovanje

Dodatno rentno zavarovanje je dodatno zavarovanje partnerja, ki ob morebitni naši smrti
kot vdova/vdovec prejema dosmrtno rento v dogovorjeni znižani višini. Poznamo tudi
dodatna časovno omejena rentna zavarovanja za otroke (z običajnim prejemanjem rente
do otrokove starosti 25 let). Pogoj za sklenitev dodatnega rentnega zavarovanja je
sklenitev osnovnega rentnega zavarovanja. Dodatno rentno zavarovanje je primerno za
zakonca, kjer ima eden od zakoncev nizke prihodke ali pa imata nepreskrbljene otroke.
Z življenjskim zavarovanjem lahko zavarujemo našo delovno sposobnost oziroma izpad
dohodka zaradi njenega zmanjšanja ali oslabitve, pri čemer lahko privarčujemo denar, ki
ga bomo potrebovali zaradi oslabljene delovne sposobnosti. Kadar imajo zavarovalnice pri
poslovanju dobiček, so do njegovega dela upravičeni tudi njeni zavarovanci. Izplačilo
lahko prejmejo v dividendah ali pa s povečanim izplačilom ob upokojitvi. Življenjsko
zavarovanje lahko torej smatramo za način varčevanja, saj zavarovance, ki drugače ne bi
redno varčevali, sili k doslednemu plačevanju premij (Budimir, 2008, str. 29).
Obstaja več vrst življenjskega zavarovanja, ki jih delimo na dve skupini: z varčevalno
komponento in brez varčevalne komponente. Pri varčevalni komponenti gre večji del
premije za varčevanje in manjši del za zavarovanje. Najcenejše je zavarovanje brez
varčevalne komponente, takrat so premije pri isti zavarovalni vsoti nižje. Zavarovanja se
delijo tudi na mešana življenjska zavarovanja in naložbena življenjska zavarovanja.
Sestavljata jih zavarovalni del police, s katerim se zavarovanci zavarujejo za primer
naravne ali nezgodne smrti, in varčevalni ali naložbeni del. V varčevalnem delu se večji del
premije zavarovanca z različnimi oblikami varčevanja zbira za kapital, ki po zavarovalnem
obdobju pripada zavarovancu. Pri mešanem življenjskem zavarovanju pa se varčevalni del
nalaga v kritni sklad oziroma kritno premoženje. Zakon o zavarovalništvu smatra to za zelo
konservativne naložbe, ki so usmerjene predvsem v državne obveznice Slovenije in tudi
ostalih stabilnih držav. Z namenom zagotavljanja čim večje varnosti je z zakonom izjemno
strogo omejen obseg in izbor naložb. Zaradi tega zavarovalnice naložbe izbirajo same in s
sprejetimi odločitvami njihovih naložbenih analitikov oblikujejo lastni kritni sklad.
Sredstva življenjskega zavarovanja imajo vodena na ločenih računih od računov ostalih
zavarovanj, iz premij pa oblikujejo matematične rezervacije, ki so namenjene izplačilu
zavarovalnih vsot. Mešano življenjsko zavarovanje ima dve prednosti: pripisovanje
dobička posameznemu zavarovancu in zajamčeno višino izplačila ob poteku zavarovalne
dobe, pri čemer pa zavarovanec nima naložbenih alternativ. Z zakonom strogo določenimi
pogoji se z namenom varnosti celoten varčevalni del premije nalaga v kritni sklad. S tem
naložbeni kapital poskuša biti v koraku z inflacijo in ne poskuša plemenititi kapitala z
donosnimi naložbami (saj bi v tem primeru morale biti bolj rizične). Mešano življenjsko
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zavarovanje je zaradi tega primerno za zavarovance, ki niso pripravljeni tvegati in se
zadovoljijo z nižjimi donosi (Budimir, 2008, str. 69–70).
Kot je bilo predstavljeno, mešano življenjsko zavarovanje sestavljata zavarovalni in
varčevalni del. Enako velja tudi za naložbeno življenjsko zavarovanje, pri čemer varčevalni
del pojmujemo naložbeni del, saj gre za naložbe v ločene investicijske sklade. Njihov
predizbor je v domeni zavarovalnice, končni izbor pa v domeni zavarovanca. Skladno z
namenom varčevanja in rokom zavarovanja zavarovanci znotraj naložbenega dela izbirajo
med ponujenimi investicijskimi in vzajemnimi skladi. Z namenom zagotavljanja naložbene
razpršenosti zavarovanci svoja sredstva, ki so naložena v vzajemnih skladih, razpršijo med
obveznice, posamezne delnice in druge finančne instrumente. Znotraj zavarovančevega
individualnega naložbenega računa se nalaga naložbeni del, ki se plemeniti do zaključka
zavarovanja. Za posameznike, ki želijo ob ustreznem življenjskem in nezgodnem
zavarovanju doseči visoke donose s sredstvi, naloženimi v vzajemne sklade, je primerna
naložbena polica. Z omenjeno naložbo si lahko priskrbijo kapital za dosego raznovrstnih
ciljev, kot na primer dodatno pokojnino (Budimir, 2008, str. 70).
Bistvena razlika med omenjenima življenjskima zavarovanjema je v stopnji sodelovanja
zavarovanca pri naložbeni politiki lastnega zavarovanja. Pri naložbenem življenjskem
zavarovanju zavarovanec sam odloča, v kateri sklad bo naložil sredstva in kako bo razdelil
premijo med posamezne sklade. Pri navadnem življenjskem zavarovanju zavarovanec
nima nobenega vpliva na naložbeno politiko, ne prevzema pa tudi nobenega naložbenega
tveganja. Deležen je zajamčene donosnosti, glede na uspešnost naložbene politike
zavarovalnice pa tudi letnih pripisov dobička. Zajamčena zavarovalna vsota ob doživetju je
torej ena izmed pomembnejših razlik med mešanim življenjskim zavarovanjem in
življenjskim zavarovanjem z naložbenim tveganjem, saj slednji omenjene zavarovalne
vsote ne pozna. Znotraj naložbenih zavarovanj so izplačana sredstva, ki so privarčevana in
oplemenitena v vzajemnih skladih ob koncu zavarovalne dobe, pri čemer je višina
omenjenih sredstev odvisna od poslovanja sklada. Zavarovalnica pri klasični obliki
zavarovanja jamči z vsemi svojimi sredstvi za izplačilo zavarovalne vsote (ta je odvisna od
trajanja zavarovanja in starosti zavarovanca) in eventualnimi dobički, ki jih ustvari
(Budimir, 2008, str. 71).
Musil in Vovk (2003) sta na 10. dnevih slovenskega zavarovalništva ugotovila: »da bodo,
na podlagi razmer v evropski soseščini in razvoja slovenskega zavarovalnega trga,
naložbena življenjska zavarovanja zavzemala vse pomembnejši del trga življenjskih
zavarovanj tudi pri nas. Zaradi pokojninske reforme bodo rentni produkti nujno dosegli
razcvet. Povečan obseg teh zavarovanj pa bo imel velik vpliv na obseg in vrsto tveganj, ki
so jim pri življenjskih zavarovanjih izpostavljene zavarovalnice. Za slovenske zavarovalnice
so novi produkti priložnost, ki pa prinaša nova tveganja (fleksibilnost življenjskih
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zavarovanj, rentni produkti). Priložnost bodo lahko izkoristile samo tiste zavarovalnice, ki
znajo dobro upravljati sredstva« (Musil & Vovk, 2003, str. 301–302).
Vključitev v tretji steber pokojninskega zavarovanja je povsem osebne narave, pri čemer
ni pogojena z vključitvijo v obvezno pokojninsko zavarovanje, saj pri vključitvi v tretji
steber ni treba izpolnjevati nikakršnih dodatnih pogojev. Vključitev v omenjeni steber
brez prej izpolnjenih drugih pogojev je omogočena, ker prinaša najmanjše davčne olajšave
v primerjavi s prvim in drugim pokojninskim stebrom, kar pomeni, da se moramo pri
vplačilu premije v tretji pokojninski steber v enakem znesku, kot bi vplačevali v prvi ali
drugi pokojninski steber, odreči večjemu deležu čistega dohodka (Žnidaršič Kranjc, 2000,
str. 40). Premije, ki jih zavarovanec nameni za plačevanje dodatnega zavarovanja po
tretjem stebru, niso omejene. Ne nosijo nikakršnih davčnih olajšav za delodajalca, saj so
sklenjene na ime zavarovanca kot prejemnika izplačil v primeru škodnega dogodka. Če te
premije zanj plačuje delodajalec, se štejejo za boniteto (Žnidaršič Kranjc, 2000, str. 48).
Namen tretjega stebra ni toliko v izboljšanju socialnega položaja vrhnjega razreda
prebivalstva kot je v krepitvi srednjega. To je razvidno tudi iz primera Slovenije, kjer bo
zaradi nevzdržnosti prvega stebra pokojninskega sistema posledice najbolj občutil srednji
razred prebivalstva. Prvi steber pokojninskega sistema zahteva nujne reforme, ki jih
država uvaja prepočasi, kar bo posledično pripeljalo do tega, da se bo moral obseg pravic
drastično krčiti. Tega se ne bo dalo narediti z nižanjem najnižjih pokojnin, saj bodo te pod
pragom revščine, zato bodo posledice bremenile srednji razred. Položaj bi bilo mogoče
izboljšati z uvedbo prostovoljnega dodatnega pokojninskega varčevanja, s čemer bi
posamezniki lahko varčevali za svojo pokojnino. »Tako z vzpostavitvijo tretjega stebra v
kapitalsko varčevanje z davčnimi spodbudami vključimo tudi prebivalstvo, ki sicer ne bi
moglo ustvariti varčevanja in bi bilo tako odvisno samo od hirajoče državne pokojninske
blagajne« (Berk & Jašovič, 2007, v Berk Skok, 2012, str. 15–16).
Nekateri strokovnjaki področja zagovarjajo uvedbo pokojninskih računov (t. i. P-računi) v
tretjem pokojninskem stebru. Uvedba P-računov stimulira naložbeno varčevanje za
starost posameznikov, pospešuje možnosti financiranja rasti domačega gospodarstva in
ima pozitivne učinke na finančni trg, hkrati pa na dolgi rok predstavlja osnovo za iskanje
vzdržne smeri razvoja na področju razbremenitve pokojninske blagajne prvega stebra in s
tem stroškov dela, ki danes v preveliki meri bremenijo podjetja (Ljubljanska borza, d. d.,
2019). Na P-račune bi lahko posamezniki prenesli določeno premoženje, vključno tudi
depozite pri bankah. To bi lahko pomenilo podaljševanje ročnostne strukture bančnih
virov, kar bi bilo za težavne likvidnostne razmere dobrodošlo. Najpogostejša finančna
oblika na P-računih bodo glede na izkušnje ostalih držav ravno depoziti. Neposredni
finančni instrumenti, naložbena življenjska zavarovanja, vzajemni skladi in podobno pa se
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z večjim zavedanjem posameznikov o pomembnosti omenjenih oblik okrepijo šele po
nekaj letih (Berk Skok, 2012, str. 114).
Da bi k varčevanju v tretji steber spodbudili čim več posameznikov, bi bilo smiselno
razvezati davčne olajšave od statusa zaposlitve. S tem davčnih olajšav ne bi bilo možno
dobiti le iz bruto plače, temveč glede na vsoto, vplačano v sistem dolgoročnega
pokojninskega varčevanja. Nadalje je tudi smiselno, da se davčne spodbude postavijo v
okviru davčnega kredita oziroma znižanja davka in ne davčne olajšave. S takšno ureditvijo
bi namreč preprečili, da bi posamezniki z višjimi mejnimi davčnimi stopnjami za vplačan
znesek pridobili višjo davčno ugodnost kot tisti z nižjimi mejnimi stopnjami. Tako bi bili
posamezniki z nižjimi dohodki, in to tisti, ki potrebujejo največje dodatne spodbude za
generiranje prihrankov in za katere študije ugotavljajo, da v individualni pokojninski
sistem niso zadostno vključeni, bolj pripravljeni varčevati. Znotraj tretjega stebra niso
potrebne nove institucije in produkti, temveč mora biti poudarek na njihovi razumljivosti
in preprostosti. Najbolje je uporabiti ljudem že poznane obstoječe finančne produkte, pri
tem pa določiti pogoje, ki jim mora zadostiti varčevanje, da pridobi status individualnega
pokojninskega varčevanja. Tako naj bodo znotraj P-računov omogočene obstoječe
naložbene oblike (naložbena zavarovanja, naložbeni depoziti, investicijski skladi, bančne
vloge, obveznice, delnice in druge finančne oblike, ki kotirajo na organiziranih trgih) (Berk
Skok, 2012, str. 116–117).
Za lažje razumevanje zgoraj omenjenih naložb bo v nadaljevanju na kratko predstavljen
pomen nekaterih naložbenih oblik (NLB, d. d., 2019):
•

depozit: je enkratni polog denarja, na podlagi katerega vplačnik pridobi pravico do
vrnitve svojih finančnih sredstev skupaj z obrestmi v določenih rokih.

•

investicijski sklad: finančna institucija, ki povezuje vse prejšnje oblike investiranja v
eno enoto. Portfelj se določi po opravljeni analizi in raziskavi vrednostnih papirjev,
s tem se za posameznega investitorja znižajo stroški in tveganje.

•

delnica: lastniški vrednostni papir, ki pomeni gospodarsko solastnino na delniški
družbi in zato daje delničarju določene pravice. Najpomembnejši pravici
delničarjev sta pravica do dividende in pravica do glasovanja na skupščini. Delničar
ima prav tako pravico do obveščenosti o delovanju delniške družbe in pravico do
dela stečajne mase oz. likvidacijske mase ob morebitnem prenehanju delniške
družbe.

•

obveznica: dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj zavezuje, da bo
imetniku vrednostnega papirja izplačal po amortizacijskem načrtu na točno
določen dan v prihodnosti na obveznici navedeni znesek oz. znesek anuitetnega
kupona. Pri poplačilu obveznice ob morebitnem stečaju ali likvidaciji imajo
obveznice prednost pred delnicami.
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V tabeli 5 so prikazane ključne značilnosti nekaterih naložbenih oblik. »Varčevanje v
nogavicah« počasi postaja preteklost, podobno pa bi lahko veljalo tudi za klasično
varčevanje v bankah, predvsem zaradi davčne obremenitve, vprašljive likvidnosti in
minimalnih donosov, ki nam jih ponujajo banke. V zadnjih letih so se tako na slovenskem
tržišču pojavile alternativne oblike varčevanja, med katere poleg naložbenega
življenjskega zavarovanja spadajo tudi neposredne naložbe v različne vzajemne sklade.
Vendar pa številni niso pripravljeni sprejeti tveganja, ki je prisotno pri investiranju v
vrednostne papirje, saj pri običajnih vzajemnih skladih ni nobenega jamstva za vloženo
glavnico, kot tudi ne za donos sklada. V primerjavi z bančnimi depoziti je prednost
varčevanja v vzajemnih skladih poleg načeloma višjih donosov tudi likvidnost sredstev, saj
ta niso vezana, zato jih lahko vlagatelj dvigne kadar koli in zahteva izplačilo celotnega
zneska ali dela prihrankov (Budimir, 2008, str. 74). Slika 2 pa prikazuje naložbeno
piramido, pri čemer je razvidno, da minimalne donose in tveganje predstavljajo bančni
depoziti, maksimalno tveganje in donose pa predstavljajo delnice.
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Tabela 5: Ključne značilnosti naložbenih oblik.
KRITERIJ

BANČNI
DEPOZIT

VZAJEMNI
SKLADI

INDIVIDUALNO
VLAGANJE V
VREDNOSTNE
PAPIRJE

KLASIČNO
ŽIVLJENJSKO
ZAVAROVANJE

NALOŽBENO
ŽIVLJENJSKO
ZAVAROVANJE

VARNOST
NALOŽBE
LIKVIDNOST

visoka

visoka

nizka

visoka

visoka

slaba

dobra

slaba

slaba

zmerna, dobra
(možnost predujma)

DONOS

nizek (2–
4%) odvisen
od zneska in
časa vezave

odvisen od
uspešnosti
posameznega
sklada (8–
15%)

visok

odvisen od
naložbene politike
pri nekaterih
oblikah je donos
zajamčen

DAVKI

visoki
(davek na
obresti)

zmerni

visoki

nizek
do zmeren
(odvisen od
pripisanih
dobičkov)
s strani
zavarovalnice
zajamčen
minimalni
kapital ob
doživetju
zmerni
oziroma visoki,
če je
zavarovalna
doba krajša od
10 let
jih ni,
če je
zavarovalna
doba daljša od
10 let

ni
zagotovljena

ni
zagotovljena

ni zagotovljena

zagotovljena z
zavarovanjem
za primer smrti

zagotovljena
z zavarovanjem za
primer smrti
pri nekaterih
oblikah tudi
možnost priključitve
dodatnih zavarovanj

SOCIALNA
VARNOST

Vir: Budimir (2008, str. 73)
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zmerni
oziroma visoki, če je
zavarovalna doba
krajša od 10 let
jih ni, če je
zavarovalna doba
daljša od 10 let

Slika 2: Naložbena piramida.

Vir: KBM Infond & Oseli (2006) v Budimir (2008, str. 75)

Bešter (2007) pa je v prispevku z naslovom »Koliko stebrov potrebujemo za lepo starost?«
ugotavljala, ali so omenjeni trije pokojninski stebri dovolj za kakovostno življenje v času
starosti. Ugotovila je: »Idealno bi bilo, da bi vsak posameznik gradil svojo pokojninsko
prihodnost na kombinaciji različnih možnosti. Razprava o treh stebrih je v tujini že
nekoliko presežena. Po novem naj bi imeli celo pet stebrov in več (Bešter, 2007, str. 18):
1. steber: javni pokojninski sistem na principu medgeneracijske izmenjave (PAYG);
2. steber: kolektivni pokojninski načrti na kapitalskem principu in z davčnimi
olajšavami;
3. steber: zavarovalni in finančni produkti z višjim tveganjem in tudi mogočo višjo
donosnostjo;
4. steber: kakovostno zdravstveno zavarovanje (javni sistem + dopolnilno +
nadstandard);
5. steber: delna zaposlitev čim dlje v starost kot dodaten vir zaslužka in ohranjanja
kondicije v najširšem smislu;
6. steber: kakovostna mreža socialnih odnosov, ki nam tudi v starosti omogoča
visoko kakovost življenja.«
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6 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE V
REPUBLIKI SLOVENIJI
Pri pregledu literature za pripravo dela sem se skozi strokovno in poljudnoznanstveno
literaturo soočala z netočnim pojmovanjem prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja. Omenjeno pokojninsko zavarovanje je del drugega stebra, nikakor pa ne
predstavlja celotnega drugega stebra.
Obvezno pokojninsko zavarovanje rešuje del problemov, ki jih naložbeni sistem nikakor ne
more rešiti, kot je na primer problem ostarelih, ki niso nikoli varčevali za starost.
Naložbeni sistem zato povsod v svetu dopolnjuje obveznega, le pravice iz enega in
drugega so različne. V Sloveniji v tem trenutku uvedba samo ali pretežno naložbenega
sistema ni mogoča. Obvezno pokojninsko zavarovanje je v tolikšni meri ohranjeno zato,
da se zdajšnjim upokojencem na podlagi medgeneracijske pogodbe omogoča izplačevanje
pokojnin oziroma se jim zagotovijo pravice, ki so jim bile obljubljene, ko so oni plačevali
takratnim upokojencem. V okviru prvega stebra torej Slovenija nadaljuje dokladni sistem
financiranja, kjer se iz tekočih vplačil prispevkov zaposlenih sredstva prenakazujejo
zdajšnjim upokojencem. Poleg tega se uvaja naložbeni sistem, ki naj posamezniku
omogoči ohranjanje življenjskega standarda tudi po upokojitvi (Žnidaršič Kranjc, 2000, str.
125).
Prvi pokojninski steber v Republiki Sloveniji temelji na sistemu sprotnega prispevnega
kritja (PAYG), dodatno pokojninsko zavarovanje pa temelji na osnovi kapitalskega kritja.
Skladno z določbami ZPIZ-2 sta omogočeni dve vrsti dodatnih zavarovanj, in sicer obvezno
in prostovoljno (Čok, Košak, Berk Skok & Sambt, 2011, str. 21). Slednje je mogoče
razlikovati po nosilcih, po načinu določanja, nalaganja in uporabe privarčevanih premij, po
krogu zavarovancev in zavezancev za plačevanje zavarovalnih premij ter po obliki in
ročnosti obljubljenih rent ter drugih pravic (Štrovs, 2007, str.3).
Zavarovanci, ki delajo na posebno težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih, se morajo
vključiti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, pri čemer so delodajalci zavezani k
plačilu prispevkov. Delodajalci so do leta 2000 v pokojninskem sistemu za omenjene
zavezance vplačevali dodatne prispevke v prvi steber (t. i. zavarovalna doba s
povečanjem). Zavarovancem bo z vključitvijo v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
zagotovljena poklicna pokojnina. To bodo prejemali do izpolnitve pogojev za starostno ali
invalidsko pokojnino, nato pa bodo do nje upravičeni v zmanjšanem obsegu. Upravitelj
prispevkov, ki se stekajo v Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, je
Kapitalska družba (Čok idr., 2011, str. 21).
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Sistem prejšnjega štetja zavarovalne dobe s povečanjem (benefikacija) je bil z vidika
zavarovanca in njegovega delodajalca manj ugoden. Zanju je namreč med vsemi oblikami
dodatnih pokojninskih zavarovanj najbolj pozitivno sedanje obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje, ki je bilo vpeljano z reformo leta 1999. Najpomembnejša razlika med
obveznim dodatnim pokojninskim zavarovanjem in štetjem zavarovalne dobe s
povečanjem je zlasti v obsegu omogočenih pravic. S povečanjem zavarovalne dobe se
zavarovanec lahko upokoji pri nižji starosti, saj prej dopolni 40 let (moški) oziroma 38 let
(ženske) pokojninske dobe (Štrovs, 2007, str. 3–4). Kot primer Štrovs (2007) navaja:
»baletnega plesalca, ki se mu je štela zavarovalna doba s povečanjem po stopnji 18/12 in
je začel opravljati delo baletnega plesalca pri 18 letih, doseže 40 let pokojninske dobe že s
26 leti in 8 meseci dejanskega dela oziroma lahko pridobi pravico do starostne pokojnine
že pri starosti 44 let. To je zelo ugodno za tistega, ki se hoče tako mlad resnično upokojiti.
Če želi še naprej delati v kakšnem drugem poklicu, pa mu benefikacija le malo koristi, saj
se mu v primeru, če se zaposli ali začne opravljati samostojno dejavnost, pokojnina ne
izplačuje, pri čemer mu prispevki, ki jih je plačeval delodajalec, zapadejo oziroma se v
imenu solidarnosti porabijo za druge upokojence. Pri obveznem dodatnem pokojninskem
zavarovanju gre za drugačen princip, saj se prispevki zbirajo na osebnem pokojninskem
računu posameznega zavarovanca in so del njegovega premoženja. Na podlagi obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja pripada zavarovancu pravica do poklicne
pokojnine, ki se mu izplačuje v mesečnih zneskih od pridobitve poklicne pokojnine do
izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine v obveznem zavarovanju oziroma do znižane
poklicne pokojnine, ki se izplačuje v mesečnih zneskih od upokojitve v obveznem
zavarovanju do zavarovančeve smrti. Če po izpolnitvi pogojev ne zahteva poklicne
pokojnine, zbrana sredstva ostanejo na njegovem računu in jih bo lahko dvignil kasneje«
(Štrovs, 2007, str. 3–4). Februarja 2016 je bilo v poklicno zavarovanje vključenih 46.462
zavarovancev (na dan 31. 12. 2015 je imelo sredstva v zadržanju oz. mirovanju 18.790
zavarovancev), čista vrednost sredstev sklada pa znaša 665,2 milijona EUR (MDDSZ,
2019b).
Februarja 2004 je začela veljati kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta v
javnem sektorju. Po omenjeni pogodbi je vlada javnim uslužbencem v zameno za to, da so
se julija 2003 odpovedali 2,4-odstotnemu zvišanju plač, v poseben zaprti pokojninski sklad
izplačevala premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Kolektivna pogodba velja za
vse tiste javne uslužbence, za katere velja tudi kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti, v pokojninski načrt pa se bodo lahko vključili tudi pripravniki ter javni
uslužbenci, ki so zaposleni za določen čas, in to pod enakimi pogoji kot drugi uslužbenci.
Poleg tega so se lahko vključili tudi vsi tisti, ki so se v javnem sektorju zaposlili po 31. juliju
2003 oziroma se šele bodo zaposlili, in sicer z dnem pridobitve statusa javnega uslužbenca
(MMC RTV SLO, 2004). Sistem kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence je poseben. Zanj so zakonske podlage urejene v Zakonu o kolektivnem
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dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (kot lex specialis), pri čemer
slednji predpisuje subsidiarno uporabo Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne
uslužbence ureja torej večinoma posebnosti, ki odstopajo od določb Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S kolektivnim pokojninskim zavarovanjem
javnih uslužbencev se oblikuje pokojninski načrt v skladu s socialnim partnerstvom. Pri
slednjem gre za partnerstvo med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in
delodajalci (Pogačar, 2007, str. 100).

6.1 KOLEKTIVNO IN INDIVIDUALNO PROSTOVOLJNO DODATNO
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Zakon v Republiki Sloveniji pa za ostale zaposlene omogoča prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje. Slednje je omogočeno kot poklicno (kolektivno) in neposredno
(individualno). Premije (in ne prispevki), s katerimi se financira prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje, plačujejo zavarovanci, delodajalci ali oboji. Pogoje zavarovanja
določa pokojninski načrt, znotraj katerega je opredeljen obseg pravic. Podrobna vsebina
omenjenega načrta je določena z zakonom (Čok idr., 2011, str. 21–22).
Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je pokojninski načrt dokument, ki
določa pogoje za pridobitev pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, vrsto in
obseg teh pravic ter postopek za njihovo uveljavitev. Je pogodba, ki določa pravice in
obveznosti pogodbenih strank. Pokojninski načrt odobri minister za delo. Posameznik
sklene dodatno pokojninsko zavarovanje tako, da se vključi v odobren pokojninski načrt
pri pokojninski družbi, vzajemnem pokojninskem skladu ali zavarovalnici (Slovensko
zavarovalno združenje, 2019).
»Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se vključijo
posamezniki preko svojega delodajalca, ki delno ali v celoti financira pokojninski načrt v
breme lastnih sredstev. V kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo
tudi zavarovanci, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost. Individualno
dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno
vsak posameznik, ki v celoti z lastnimi sredstvi financira vplačila premije« (MDDSZ,
2019b).
V Sloveniji se zavedanje o pomembnosti kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja počasi povečuje, tako kot tudi razumevanje, da bo moral posameznik za
dostojno finančno stanje v starosti poskrbeti sam. Premalo pa je razvita zavest, da je skrb
za varno starost že sedaj prepuščena posameznikom. Tudi delodajalci se premalo
zavedajo ugodnosti kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj jih od uvedbe
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leta 2000 še veliko ne izrabi možnosti, ki so na voljo znotraj kolektivnega zavarovanja
(Pogačar, 2007, str. 99).
V enem izmed intervjujev je Rejc Buhovac (2013) izpostavila naslednje ugotovitve:
»Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je gotovo ena od oblik družbene
odgovornosti. Gre za mehanizem, ki zaposlenim daje občutek večje socialne varnosti in
pomeni dolgoročno naložbo v zaposlene. Ne gre le za skrb za socialno varnost zaposlenih
kot etično držo nosilcev odločanja, tu so tudi vzporedni, poslovni učinki. Podjetje po tej
poti vpliva na zaznavo zaposlenih o tem, kako pomembni so za podjetje, zaposleni zato
izražajo večjo pripadnost (lahko tudi v obliki neplačanih nadur) in bolj so pripravljeni
pripomoči k večji uspešnosti poslovanja (več ustvarjalnosti, večja produktivnost, skrbnejša
raba virov...). Toda te vsebine je treba komunicirati! V Sloveniji nekatera podjetja
vplačujejo v sheme kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je zelo
pohvalno. Žal pa je odsotnost zaupanja v državo (in posledično dolgoročna vlaganja v
zavarovalne sheme) glavni vzrok za to, da pogosto prav zaposleni ne prispevajo svojih
vplačil. V podjetju Hewlett-Packard imajo sistem, kjer kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje pomeni vplačilo zaposlenca in doplačilo podjetja. Denimo, za 11 evrov, ki jih
mesečno vplača zaposleni, HP doda sedem evrov, tako da je skupno mesečno vplačilo 18
evrov« (Finance, 2013b).
Od leta 2007 je število posameznikov, vključenih v drugi pokojninski steber, relativno
stabilno. Znotraj drugega pokojninskega stebra je privarčevanih okoli 2 milijardi evrov
prihrankov. Pri drugem pokojninskem stebru, ki se je uveljavil po letu 2000, strokovnjaki
prepoznavajo relativno visoko vključenost posameznikov za tako mlad sistem. Bolj je
zaskrbljujoč podatek, da zavarovanci mesečno za namen omenjenega varčevanja
prispevajo zgolj 2 odstotka povprečne bruto plače, kar ne predstavlja zadostnega
prispevka za pokritje upada javnih pokojnin. Zaradi tega v prihodnje ni pomembno le
povečati delež vključenih v drugi pokojninski steber, temveč tudi spodbuditi povečanje
premij mesečnih vplačil (Račič, 2017).
Vesna Razpotnik (2018) poudarja, da »varčujejo starejši od 45 let, mlajših je bistveno
manj. Toda ravno z odlašanjem varčevanja največ izgubijo mladi. Zamujeni čas bodo
morali v kasnejših letih nadomestiti z bistveno višjimi mesečnimi vplačili, da bodo
privarčevali dovolj. Če začneš varčevati pri 25 letih, je dovolj, da za dodatno pokojnino
nameniš pet odstotkov svoje plače. Če pa se za varčevanje odločiš 20 ali celo 30 let
kasneje, pa moraš za enak privarčevani znesek nameniti kar štiri ali petkrat več, kar je že
petina plače«. Torej, pomembno je začeti, čeprav z nizkim vplačilom (Čeh, 2018).
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6.2 POKOJNINSKI NAČRT IN DAVČNA OLAJŠAVA
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju omogoča delodajalcu vključitev v
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, preko katerega po pokojninskem načrtu
delodajalce vzpodbuja k varčevanju z davčnimi olajšavami. Za vplačane premije lahko
pravico davčnih olajšav uveljavlja zavarovanec ali njegov delodajalec, odvisno je od
tega, kdo izmed njiju je plačnik premij. Davčno olajšavo je možno priznati za zavarovanje,
ki temelji na pokojninskem načrtu, potrjenem s strani ministra za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. Pokojninski načrt mora biti vpisan v register pri pristojni davčni
upravi. Delodajalec lahko uveljavlja pravico davčne olajšave le za pokojninski načrt, v
katerega je vključenih vsaj 51 odstotkov zaposlenih. Prispevki znotraj drugega
pokojninskega stebra se pri kolektivnem zavarovanju ne obdavčijo pri davku od dohodka
pravnih oseb, prispevkih za socialno varnost in dohodnini. Davčni olajšavi, ki jih omogoča
zakon, sta omejeni na najnižji oziroma najvišji znesek letne premije, ki je bil vplačan za
posameznega člana sklada. Če delodajalec za zaposlenega ne vplačuje najvišjega zneska
premije, pa to lahko stori posameznik sam z individualnim vplačilom razlike premije.
Takšno vplačilo mu v dohodninski napovedi omogoča uveljavitev posebne davčne olajšave
(Pogačar, 2007, str. 100).
Delodajalec se samostojno odloči, kakšen pokojninski načrt želi omogočiti svojim
zaposlenim in kakšno višino premije dodatnega pokojninskega zavarovanja bo financiral.
Najmanjša mesečna premija za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje za leto
2018 znaša 27,30 evra. Najvišja letna premija upravičena do davčne olajšave pa
znaša 5,844 % bruto plače zaposlenega, vendar v skladu z Obvestilom o lestvici za odmero
dohodnine in olajšave za leto 2018 ne več kot 2.819,09 evra letno (Pokojninska družba A,
d. d., 2019). Za leto 2019 pa Zakon o dohodnini določa, da je letna olajšava za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje možna največ do zneska, ki je enak 24 %
obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca, oziroma
5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.390 evrov letno (117. člen, ZDoh-2).
Tudi brez delodajalca lahko izkoristimo davčno olajšavo in se vključimo v individualno
dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ki se od kolektivnega razlikuje po tem, da
pri individualnem zavarovanju zavarovanec plačuje premijo iz svoje neto plače in mu
vplačane premije pomenijo davčno olajšavo pri odmeri dohodnine. Tako si sočasno zniža
dohodnino in varčuje za dodatno pokojnino (Finance, 2013a).
Tabela 6 prikazuje informativni izračun omenjene davčne olajšave ob predpostavki, da
ima zaposleni 1500 evrov/bruto mesečne plače in vplačuje mesečno premijo v višini 50
evrov. Za informativni izračun je bil uporabljen javno dostopen pripomoček: kalkulator za
informativni izračun. Razvidno je, da znaša davčni prihranek ob zastavljenih
predpostavkah 126 evrov/letno. Če bi zaposleni vplačal polno premijo, torej 5,84 bruto
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plače, pa bi davčni prihranek znašal 284 evrov/letno. Tabela 6 prikazuje tudi izračun, pri
čemer je upoštevana spremenjena predpostavka mesečne premije v višini 30 evrov.
Posledično je letni in davčni prihranek manjši. Letni prihranek znaša 360 evrov, davčni
prihranek pa 97,20 evra. Do polne olajšave pa je potrebno vplačati letno 240 evrov več.
Tabela 6: Informativni izračun davčne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje.

Mesečna bruto plača

Premija, ki jo mesečno
plačujete sami

Mesečno

Letno

1.500,00 eur

18.000,00 eur

50,00 eur

600,00 eur

30,00 eur

360, 00 eur

Uvrščate se v dohodninski
razred: 27%

162,00 eur

Uvrščate se v dohodninski
razred: 27%

97,20 eur

Davčni prihranek

Izračun davčnega prihranka v primeru plačevanja polne premije (5,84% bruto plače)
Najvišja možna premija

Do polne olajšave lahko
vplačate še

Davčni prihranek ob
koriščenju polne davčne
olajšave

87,66 eur

1.051,92 eur

37,66 eur

451,92 eur

57,66 eur

691,92 eur

Uvrščate se v dohodninski
razred: 27%

284,02 eur

Vir: Modra zavarovalnica (2019b)
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6.3 IZSTOP IZ PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA
V pokojninski načrt kolektivnega pokojninskega zavarovanja se lahko vključi posameznik,
ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, ki je odgovoren za financiranje
pokojninskega načrta. V primeru, da delojemalec zamenja zaposlitev in novi delodajalec
ni vključen v isti pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, mora delojemalec iz njega
izstopiti. V tem primeru ima na voljo naslednje možnosti (Pogačar, 2007, str. 102):
•

lahko prenese sredstva, ki jih ima na svojem osebnem računu, v pokojninski načrt
kolektivnega zavarovanja, v katerega je vključen novi delodajalec;

•

lahko zahteva izplačilo odkupne vrednosti;

•

lahko zadrži pravico do izplačila odkupne vrednosti.

V primeru izstopa iz zavarovanja lahko član kolektivnega zavarovanja od upravljavca
zahteva izplačilo odkupne vrednosti premoženja z njegovega osebnega računa v
enkratnem znesku (MDDSZ, 2019c):
•

če je že uveljavil pravico do pokojnine iz obveznega zavarovanja in

•

če sredstva na njegovem osebnem računu kolektivnega zavarovanja ne presegajo
5.000 evrov.

»Član individualnega zavarovanja lahko v primeru izstopa iz zavarovanja kadarkoli
zahteva izplačilo odkupne vrednosti premoženja z njegovega osebnega računa v
enkratnem znesku« (MDDSZ, 2019c). »Član pridobi pravico do predčasne dodatne
pokojnine pred uveljavitvijo pravice do predčasne ali starostne pokojnine v skladu z ZPIZ2, če« (MDDSZ, 2019c):
•

je dopolnil 53 let starosti in

•

ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje.

Tabela 7 prikazuje informativni izračun izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku,
ob izmišljeni predpostavki, da ima posameznik 1500 evrov/bruto mesečne plače in
privarčevani znesek za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 9.000 evrov.

57

Tabela 7: Informativni izračun izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku.
Izračun
Izredni izstopni strošek (1% od privarčevanega zneska sredstev)
Akontacija dohodnine, ki jo v imenu in za račun člana obračuna in
plača zavarovalnice (25% od privarčevanega zneska sredstev)
Doplačilo dohodnine v primeru izrednega dviga sredstev
Vračilo dohodnine v primeru izrednega dviga sredstev

90,00 eur
2.227,50 eur
178,20 eur
0,00 eur

Skupaj stroški (dohodnina in izstopni stroški)

2.495,70 eur

Ocena dejanskega izplačila po vseh odtegljajih

6.504,30 eur

Vir: Modra zavarovalnica (2019b)

Če se odločimo za izplačilo odkupne vrednost v enkratnem znesku pred nastopom
upokojitve, izgubimo razmeroma velik delež privarčevanih sredstev. Kot prikazuje tabela
7, je razlog za to v akontaciji dohodnine, ki privarčevana sredstva zmanjša za 25
odstotkov.
Namen zavarovanja je, da bi ob upokojitvi začeli prejemati doživljenjsko pokojninsko
rento, zato so za vplačila premij priznane davčne olajšave. V primerih, ko je možno
izplačilo v enkratnem znesku, gre za nenamensko koriščenje sredstev, zato do davčne
olajšave nismo upravičeni. V ta namen je »dodatna pokojnina« smotrnejša kot izplačilo v
enkratnem znesku (Sava pokojninska, d.d., 2019).
Na tej točki se je smiselno vprašati, ali so obdavčene tudi dodatne pokojninske rente? Na
zavarovalnici Sava pokojninska, d.d., odgovarjajo, da se z dodatno pokojninsko rento
davčna olajšava, pridobljena v času varčevanja, ohrani. Renta je obdavčena in tudi zanjo
velja davčna olajšava. V davčno osnovo upokojenca se všteva le 50 odstotkov rente,
drugih 50 odstotkov je iz obdavčitve izvzeto. Če izplačilo presega 160 EUR, se ob samem
izplačilu obračuna akontacija dohodnine (25 odstotkov). Zavarovanec se lahko odloči, da
se ob izplačilu obračunava akontacija dohodnine po znižani stopnji (16 odstotkov), o
čemer mora obvestiti davčni organ. Efektivna obdavčitev pokojninske rente je za veliko
večino upokojencev nizka – med dvema in petimi odstotki rente (Sava pokojninska, d.d.,
2019).
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6.4 PRIMER INFORMATIVNEGA IZRAČUNA INDIVIDUALNEGA
PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
Tabela 8 in priloga 2 prikazujeta primer individualnega prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja. Za primer je bil uporabljen javno dostopen informativni
izračun. Ena izmed predpostavk je tudi izbira kritnega sklada, ki ga ponuja zavarovalnica.
Zavarovalnica Triglav, d. d., ponuja tri vrste kritnih skladov, ki se v grobem razlikujejo po
naložbeni politiki in ciljni starostni skupini, in sicer (Zavarovalnica Triglav, d. d., 2016, str.
14–16):
•

kritni sklad drzni: namenjen starostni skupini članov, ki še niso dopolnili 45. leta
starosti;

•

kritni sklad zmerni: namenjen starostni skupini članov od vključno dopolnjenega
45. leta starosti do dopolnitve 55. leta starosti;

•

kritni sklad zajamčeni: namenjen starostni skupini članov od vključno
dopolnjenega 55. leta starosti dalje.

Informativni izračun, ki ga prikazujeta tabela 8 in priloga 2, kot predpostavke zajema
starost 33 let, predvidena starost ob upokojitvi 65 let, mesečno vplačilo 30,00 evrov in 32
let predvidene dobe vplačevanja za individualno prostovoljno pokojninsko zavarovanje.
Razvidno je, da bi ob pričakovani 0 % letni donosnosti na osebnem pokojninskem
varčevalnem računu zbrali 11.404,80 evra. Ob enaki donosnosti bi tako v času upokojitve
prejemali mesečno doživljenjsko rento v višini 35,20 evra oziroma 34,90 evra, če bi izbrali
mesečno doživljenjsko rento z desetletno garancijo.
Tabela 8: Informativni izračun za prostovoljno individualno dodatno pokojninsko zavarovanje kritni sklad drzni.
Pričakovana letna
donosnost
Višina zbranih sredstev na
osebnem računu v EUR
Višina mesečne
doživljenjske rente v EUR
Višina mesečne
doživljenjske rente z 10letno garancijo v EUR

0%

2%

3%

4%

6%

11.404,80

15.906,49

18.967,90

22.753,59

33.274,56

35,20

49,09

58,54

70,22

102,69

34,90

48,67

58,04

69,63

101,82

Vir: Zavarovalnica Triglav, d.d. (2019)

Enak izračun, kot je bil opravljen za informativni izračun individualnega prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za posameznika starega 33 let, je bil opravljen tudi
za posameznika starega 55 let. Za omenjenega posameznika je bil izbran kritni sklad
zajamčeni. Predvidena starost ob upokojitvi in mesečno vplačilo sta ostala
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nespremenjena. Spremenila pa se je predvidena doba vplačevanja, in sicer z 32 let na 10
let. Tabela 9 in priloga 3 prikazujeta rezultat omenjenega informativnega izračuna.
Tabela 9: Informativni izračun za prostovoljno individualno dodatno pokojninsko zavarovanje –
kritni sklad zajamčeni.
Pričakovana letna
donosnost

0%

2%

3%

4%

6%

Višina zbranih sredstev na
osebnem računu v EUR

3.564,00

3.938,13

4.141,61

4.356,87

4.825,46

Višina mesečne
doživljenjske rente v EUR

12,28

13,57

14,28

15,02

16,63

Višina mesečne
doživljenjske rente z 10letno garancijo v EUR

12,14

13,41

14,11

14,84

16,43

Vir: Zavarovalnica Triglav, d.d. (2019)

Iz tabele 9 in priloge 3 je razvidno, da bi ob pričakovani 0 % letni donosnosti na osebnem
pokojninskem varčevalnem računu zbrali 3.564 evrov. Ob enaki donosnosti bi tako v času
upokojitve prejemali mesečno doživljenjsko rento v višini 12,28 evra oziroma 12,14 evra,
če bi izbrali mesečno doživljenjsko rento z desetletno garancijo.
Iz zgornjih dveh primerov je mogoče sklepati, da je treba o individualnem prostovoljnem
dodatnem pokojninskem zavarovanju misliti že v prvih letih vključitve v zavarovalno dobo
oziroma ko ima posameznik dohodke, ki bi jih lahko namenil omenjenemu zavarovanju.
Pri varčevanju praviloma velja rek »nikoli ni prepozno«, vendar če se posameznik za
omenjeno varčevanje odloči skoraj na koncu svoje poklicne poti, velja razmisliti o višji
postavki, ki se nameni za dodatno pokojninsko varčevanje. V obeh primerih je navedeno
mesečno vplačilo v višini 30 evrov. Za posameznika, ki je starejši od 55 let, bi bilo, če je
mogoče, smotrneje razmisliti o višji mesečni postavki.

6.5 POKOJNINSKI SKLADI IN UPRAVLJAVCI POKOJNINSKIH SKLADOV
DODATNEGA ZAVAROVANJA
Sredstva iz naslova dodatnega zavarovanja se zbirajo in upravljajo v pokojninskem skladu,
oblikovanem kot krovni pokojninski skladi, vzajemni pokojninski skladi, ali kritni sklad
(216. člen, ZPIZ-2). »Upravljavec pokojninskega sklada zbrana sredstva upravlja v skladu z
naložbeno politiko življenjskega cikla člana ali v skladu z naložbeno politiko zagotavljanja
zajamčene donosnosti na čisto vplačilo. Pokojninski sklad lahko oblikujejo in upravljajo
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pokojninska družba iz ZPIZ-2; zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov v
zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, ali
banka, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov po
zakonu, ki ureja bančništvo« (MDDSZ, 2019c).
Dodatno pokojninsko zavarovanje upravljajo naslednji pokojninski skladi (MDDSZ, 2019c):
•

Vzajemni pokojninski skladi in Krovni pokojninski skladi:
Tabela 10: Vzajemni pokojninski skladi in njihovi upravljavci.

Upravljavec
Modra zavarovalnica, d. d.

Krovni pokojninski sklad (s podskladi)
Modri krovni pokojninski sklad
- Modri dinamični podsklad
- Modri preudarni podsklad
- Modri zajamčeni podsklad
Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev
- Dinamični podsklad javnih uslužbencev
- Preudarni podsklad javnih uslužbencev
- Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev

Generali Zavarovalnica, d. d.

Krovni pokojninski sklad LEON 2
- LEON dinamični
- LEON preudarni
- LEON zajamčeni

Banka Intesa Sanpaolo, d. d.

Krovni pokojninski sklad Moj steber
- moj steber dinamični
- moj steber uravnoteženi
- moj steber zajamčeni

Vir: ATVP (2019)

•

Pokojninske družbe (MDDSZ, 2019c):
❖ Pokojninska družba A
❖ Skupna pokojninska družba, d. d.
❖ Sava pokojninska družba, d.d.

•

Zavarovalnice (MDDSZ, 2019c):
❖ Prva osebna zavarovalnica, d. d.
❖ Zavarovalnica Triglav, d. d.
❖ Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d.
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Vzajemni
pokojninski sklad
- Kapitalski
vzajemni
pokojninski sklad

6.6 STATISTIKA PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA
Tabela 11 prikazuje število vključenih posameznikov v prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje v obdobju med leti 2006 in 2017. Pri skupnem seštevku je mogoče razbrati,
da število vključenih posameznikov v omenjeno zavarovanja variira. Od leta 2006 do leta
2010 je število vključenih naraščalo, od leta 2011 do 2014 upadalo, v zadnjih nekaj letih
pa je znova opažen trend naraščanja.
Tabela 11: Število vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Število
vključenih po
letih
31.12.2017

Krovni pokojninski
skladi in vzajemni
pokojninski skladi
272.957

Pokojninske
družbe

Zavarovalnice

Skupaj

134.653

124.461

532.071

31.12.2016

266.300

131.032

120.532

517.864

31.12.2015
31.12.2014

259.606
249.066

127.640
129.724

111.244
111.073

498.490
489.881

31.12.2013
31.12.2012

249.153
251.712

132.120
138.953

112.724
117.349

495.894
508.014

31.12.2011
31.12.2010

257.700
254.068

153.435
159.199

126.626
128.197

537.761
541.464

31.12.2009

247.482

154.976

126.817

529.275

31.12.2008
31.12.2007

239.433
231.396

150.251
142.658

125.448
117.012

515.132
491.066

30.11.2006

219.292

232.466

451.758

Vir: MDDSZ (2019c)

Decembra 2017 146.321 zavarovancev ni vplačalo premij za dodatno pokojninsko
zavarovanja, saj so sredstva imeli v mirovanju ali zadržanju. Število zavarovalnih polic
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavlja 96,3 %. Preostanek (3,7
%) predstavljajo zavarovalne police individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Preko zavarovalnic in pokojninskih družb je v pokojninski načrt vključenih 6.042
delodajalcev, 847 delodajalcev pa je vključenih preko vzajemnih pokojninskih skladov.
Skupno je torej preko pokojninskih skladov v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih
6.889 delodajalcev (MDDSZ, 2019c).
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Tabela 12: Število vključenih v dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje glede na različne
upravljavce v letu 2017.
Število zavarovancev po
pokojninskih družbah

Sava pokojninska
družba, d.d.

32.452

Pokojninska
družba A, d.d.
Skupna
pokojninska
družba, d.d.

44.507

SKUPAJ

57.694

Število zavarovancev po
zavarovalnicah

Adriatic Slovenica,
zavarovalna družba,
d.d.
Zavarovalnica Triglav,
d.d.
Prva osebna
zavarovalnica, d.d.

134.653

9.253

35.241
79.967

Število zavarovancev po
vzajemnih pokojninskih
skladih in krovnih
pokojninskih skladih
KVPS
25.577

OVPS banka
Koper
KPSJU

6.601

KPS LEON 2
Modri KPS

6.365
12.227
272.957

124.461

222.187

Vir: MDDSZ (2019b)

Iz tabele 12 je razvidno, da je v letu 2017 največje število zavarovancev po pokojninskih
družbah beležila Skupna pokojninska družba, d.d., najmanjše število pa Sava pokojninska
družba, d.d. Največje število vključenih zavarovancev po zavarovalnicah beleži Prva
osebna zavarovalnica, d.d., pri čemer najmanj vključenih zavarovancev beleži Adriatic
Slovenica, zavarovalna družba, d.d. Največje število zavarovancev po vzajemnih
pokojninskih skladih in krovnih pokojninskih skladih v letu 2017 pričakovano beleži Krovni
pokojninski sklad javnih uslužbencev (KPSJU), najmanjše število pa KPS LEON 2. Skupno
število zavarovancev, ki so bili v letu 2017 vključeni v dodatno prostovoljno pokojninsko
zavarovanje pa znaša 532.071.
Tabela 13: Višina sredstev (v 1.000 EUR) v letu 2017
Zavarovalnice

Pokojninske družbe

Vzajemni pokojninski skladi
in krovni pokojninski skladi

497.400 EUR

666.600 EUR

1.065.717 EUR

Vir: MDDSZ (2019b)

V tabeli 12 je bilo ugotovljeno, da so leta 2017 pokojninske družbe vključevale 134.653
zavarovancev. Višina sredstev, ki so bila zbrana v pokojninskih družbah, je znašala 666.600
EUR, kar prikazuje tudi tabela 13. Nekoliko manj sredstev so beležili pri zavarovalnicah, in
sicer 497.400 EUR, pri čemer je bilo v zavarovalnice vključenih 124.461 zavarovancev.
Največjo višino sredstev pa so beležili pri vzajemnih in krovnih pokojninskih skladih, in
sicer kar 1.065.717 EUR. Omenjena višina sredstev je pričakovana, saj je bilo v letu 2017 v
vzajemne in krovne pokojninske sklade vključenih kar 272.957 zavarovancev. Skupna
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višina sredstev, ki so bila zbrana v pokojninskih skladih, so leta 2017 znašala 2,23 milijarde
EUR.
Tabela 14: Povprečna mesečna premija na zavarovanca v letu 2017.
Zavarovalnice (bruto
premija)

Pokojninske družbe (bruto
premija)

Vzajemni pokojninski skladi
in krovni pokojninski skladi
(čista premija)

53,02 EUR

69,63 EUR

19,64 EUR
(brez KVPSJU – 65,53 EUR)

Vir: MDDSZ (2019b)

Povprečna mesečna premija aktivnih zavarovancev dodatnega pokojninskega zavarovanja
je v letu 2017 po podatkih upravljavcev pokojninskih skladov pri zavarovalnicah znašala
53,02 EUR/bruto, pri pokojninskih družbah 69,63 EUR/bruto in pri vzajemnih in krovnih
pokojninskih skladih 19,64 EUR/čista premija. Pri slednjih je treba upoštevati, da gre za
statistiko, ki vključuje KVPSJU.
S prikazom tabele 13 je bilo ugotovljeno, da skupna višina sredstev, ki so bila zbrana v
pokojninskih skladih v letu 2017 znašajo 2,23 milijarde EUR. Slika 3 pa po podatkih OECD
prikazuje sredstva pokojninskih skladov v odstotku BDP. Kot je razvidno iz spodnje slike
omenjena sredstva predstavljajo 5,7 odstotka BDP.
Slika 3: Sredstva pokojninskih skladov – Slovenija (% BDP).
(v % BDP)

(LETO)

Vir: OECD data (2019)
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6.7 PRIMERJAVA IN KLJUČNE RAZLIKE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA
POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA IN ŽIVLJENJSKEGA TER RENTNEGA
ZAVAROVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Skozi delo je bilo ugotovljeno, da je pokojninski sistem Republike Slovenije oblikovan kot
tristebrni sistem. Pojem prvega stebra je med prebivalstvom dokaj poznan, saj se o
pokojninski reformi velikokrat govori tudi v medijih, pri čemer se v največji meri
pokojninske reforme osredotočajo ravno na prvi steber. Nekoliko nejasnosti pa je v
pojmovanju drugega in tretjega pokojninskega stebra. Ena izmed trditev je, da se
individualno oziroma prostovoljno varčevanje nanaša le na tretji pokojninski steber.
Omenjena trditev je lahko deloma pravilna ali deloma napačna, saj je treba trditev
nekoliko podrobneje opisati.
Ena od ključnih postavk razlikovanja pri individualnih oblikah pokojninskega zavarovanja
je vključitev posameznika v obvezno zavarovanje. Posamične oblike pokojninskega
zavarovanja so po navadi sestavni del tretjega stebra. »Razlog za to, da ZPIZ-1 de jure
vključuje individualno dodatno pokojninsko zavarovanje v drugi steber, je, da se za
vključitev v to obliko zavarovanja postavlja pogoj, da je zavarovanec včlanjen v obvezno
zavarovanje oziroma v prvi steber« (Pogačar, 2007, str. 100).
Obvezno pokojninsko zavarovanje posamezniku ne zagotavlja več dostojne pokojnine,
zato lahko znotraj tristebrnega sistema zavarovanec sam vpliva na svoj finančni položaj v
starosti in tako prevzame del varčevalne odgovornosti. To mu omogoča vključitev v drugi
in tretji pokojninski steber, ki pa se med seboj zelo razlikujeta. Nadzor nad varčevanjem v
drugem stebru vrši država, ki omogoča tudi nekatere davčne olajšave. Vključitev v drugi
steber je pogojena z vključitvijo posameznikov v obvezno zavarovanje (individualno ali
kolektivno). Varčevanje v tretjem pokojninskem stebru pa je povsem neodvisno od
vključitve posameznika v obvezno pokojninsko zavarovanje oziroma statusa zaposlitve.
Tretji pokojninski steber omogoča varčevanje v delnicah, obveznicah, naložbah v
vzajemnih skladih, investicijska zavarovanja oziroma vse, s čimer lahko posameznik
privarčuje za dodatno pokojnino. Največja pomanjkljivost tretjega pokojninskega stebra je
samodiscipliniranost za tekoča mesečna vplačila premij, saj posameznik lažje plača nekaj,
kar je obvezno. Pri tem pa se je treba zavedati, da gre za varčevanje, ki bo namenjeno naši
prihodnosti po končanju redne delovne aktivnosti. Tretji steber varčevalcem omogoča
dvig privarčevanih sredstev pred planiranim obdobjem, pri čemer pa se je treba zavedati,
da bi moralo biti varčevanje za čas upokojitve naš temeljni cilj. Varčevanje v drugem
pokojninskem stebru slednjega ne dopušča, saj je treba (tako kot v obveznem
pokojninskem zavarovanju) za uveljavitev privarčevanih sredstev izpolniti zakonsko
predpisane pogoje (Remšak, 2010).
Za lažjo predstavo razlik med drugim in tretjim stebrom so le-te predstavljene v tabeli 15,
pri čemer so primerjalne prednosti v korist posameznega stebra v poudarjeni pisavi.
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Tabela 15: Primerjava drugega in tretjega pokojninskega stebra.
Tretji pokojninski steber – življenjska polica

Drugi pokojninski steber – dodatno pokojninsko
zavarovanje

razen varčevanja za dodatno pokojnino še druga
socialna kritja

samo varčevanje; brez zavarovanja

praviloma predviden sistem indeksacije –
usklajevanje z inflacijo

usklajevanje z inflacijo možno z ročnimi popravki
premije

dobiček, ki se pripisuje, je odvisen od poslovanja
in vsakoletne odločitve zbora delničarjev

z zakonom je zajamčen minimalni letni donos, ki
ne sme biti manjši od 40 % povprečne
donosnosti pokojninskega sklada

ni omejitve števila varčevalcev
čeprav gre za prelaganje bremen države na pleča
posameznika, za zdaj ni posebnih davčnih ali
drugih ugodnosti

potrebno minimalno število varčevalcev
sredstva, investirana v drugi pokojninski steber,
so za posameznika ali podjetje direktna davčna
olajšava

neobdavčena renta
odkup možen po treh letih; povečini omejen na
določene primere

obdavčena renta
odkup možen po desetih letih z velikim
odtegljajem zaradi davščin

enkratno izplačilo obdavčeno do desetega leta,
poslej pa davkov prosto

v vsakem primeru enkratnega doplačila visoka
davčna izpostavljenost

rento je možno prejemati tudi pred upokojitvijo
posameznik ima lahko poljubno število polic

renta je izplačljiva po upokojitvi
varčevati je mogoče samo v enem pokojninskem
načrtu

individualna odločitev; managerske police po
odločitvi delodajalca le za izbrance

pogosto vključitev in iniciativa delodajalca –
sklenitev za celoten kolektiv

možen je delni dvig sredstev med varčevanjem;
prispevek k likvidnosti posameznika

delni dvig sredstev med varčevanjem ni mogoč

skoraj popolna svoboda pri oblikovanju
programa varčevanja

ni veliko možnosti izbire; razen tega delodajalec v
primeru vključenosti v pokojninski načrt postavlja
pogoje (npr. datum upokojitve, višina obvezne
lasne udeležbe zavarovanca pri premiji itd.)

dostop do praviloma ugodnejšega paketnega
nezgodnega zavarovanja, pripojenega k osnovni
polici

nezgodno zavarovanje je treba skleniti posebej;
pri zavarovalnici

ni možen direkten prenos sredstev na drugo
zavarovalnico

možen prenos sredstev na drugega izvajalca
drugega pokojninskega stebra v skladu z
določbami ZPIZ-2

možna je zastava police

zastava police je prepovedana

Vir: InFokus PLUS, d.o.o. (2019)
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Tabela 16: Primerjava vplačil* za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v letih 2016 in
2017.
Moški
2017
507.068

Ženske
2016
495.993

2017
26.891

Skupaj
2016
18.175

2017
533.959

2016
514.168

Rast (v %)
2017
2016
3,85
3,01

Število članov
Število članov, ki
352.980
343.168
15.583
11.685
368.563
354.853
3,86
1,73
vplačujejo
Število članov, ki ne
154.088
152.825
11.308
6.490
165.396
159.315
3,82
5,97
vplačujejo
Vplačila (v EUR)
164.422.034
142.299.517 11.322.353
7.972.086
175.744.387
150.271.603 16,95 -1,97
Redna vplačila (v
155.649.156
133.548.276 10.107.474
7.609.134
165.756.630
141.157.410 17,43
6,00
EUR)
Prenosi sredstev od
drugih izvajalcev (v
8.772.879
8.751.241
1.214.879
362.952
9.987.758
9.114.193
9,58 -54,70
EUR)
Dejanska čista
vrednost sredstev v 2.073.663.487 1.942.189.002 145.386.671 103.414.566 2.219.050.158 2.045.603.568 8,48
6,49
skladih (v EUR)
Dejanska čista
vrednost sredstev v
skladih, kjer ni
101.847.990
52.297.340
10.064.236
3.206.710
111.912.226
55.504.050 101,63 686,26
jamstva donosa (v
EUR)
Dejanska čista
vrednost sredstev v
skladih, kjer je
1.971.815.497 1.889.891.663 135.322.435 100.207.856 2.107.137.932 1.990.099.519 5,88
3,99
jamstvo donosa (v
EUR)
Število odkupov
17.023
20.338
2.859
692
19.882
21.030
-5,46 -5,64
Število rednih
6.910
5.077
307
175
7.217
5.252
37,41 -12,93
prenehanj
Število izrednih
4.561
6.578
496
480
5.057
7.058
-28,35 -10,23
prenehanj
Število prenosov
sredstev k drugim
1.356
2.061
77
33
1.433
2.094
-31,57 32,45
izvajalcem
Število drugih
3.205
4.517
419
447
3.624
4.964
-26,99 -20,97
prenosov sredstev
Število izplačil na
5.552
8.683
2.056
37
7.608
8.720
-12,75 3,91
podlagi ZPIZ-1
Odkupi (v EUR)
82.431.790
88.332.247
4.605.875
3.766.441
87.037.665
92.098.688
-5,50 -14,36
Redno prenehanje
41.193.578
27.903.335
1.921.568
1.337.221
43.115.146
29.240.556
(v EUR)
47,45 -13,22
Izredno prenehanje
20.744.081
26.628.040
1.833.113
2.314.335
22.577.194
28.942.375
(v EUR)
-21,99 -23,13
Prenosi sredstev k
drugim izvajalcem
8.597.657
8.064.931
406.823
241.050
9.004.480
8.305.981
8,41
24,76
(v EUR)
Ostali prenosi
12.146.423
18.563.110
1.426.289
2.073.285
13.572.712
20.636.395
-34,23 -33,42
sredstev (v EUR)
Izplačila na podlagi
20.494.131
33.800.872
851.195
114.886
21.345.326
33.915.758
-37,06 -6,29
ZPIZ-1 (v EUR)

Vir: Slovensko zavarovalno združenje (2019)
*Upoštevajo se tudi podatki dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.
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Tabela 17: Primerjava vplačil za pokojninsko in rentno zavarovanje po ZZAVAR in ostalo, ki
zagotavlja vseživljenjska izplačila, v letih 2016 in 2017.
Moški

Ženske

Skupaj

Rast (v %)

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Število zavarovancev
Število zavarovancev,
ki vplačujejo

4.926

5.199

4.355

4.568

9.281

9.767

-4,98

-3,10

3.573

3.738

3.126

3.248

6.699

6.986

-4,11

-3,96

Število zavarovancev,
ki ne vplačujejo

1.353

1.461

1.229

1.320

2.582

2.781

-7,16

-0,86

Vplačila (v EUR)

3.057.470

3.262.850

2.210.572

2.320.163

5.268.042

5.583.013

-5,64

-2,61

Redna vplačila (v EUR)
Prenosi sredstev od
drugih izvajalcev (v
EUR)
Matematična
rezervacija oz. čista
vrednost sredstev v
skladih (v EUR)

3.057.470

3.262.850

2.210.572

2.320.163

5.268.042

5.583.013

-5,64

-2,61

0

0

0

0

0

0

ni
podatka

-

91.109.449

88.692.948

65.440.997

65.152.984

156.550.446

153.845.932

1,76

10,33

Število odkupov

155

199

183

205

338

404

-16,34

-3,12

Število rednih
prenehanj

ni podatka

26

ni podatka

23

0

49

ni
podatka

63,33

Število izrednih
prenehanj
Število prenosov
sredstev k drugim
izvajalcem

ni podatka

173

ni podatka

182

0

355

ni
podatka

-8,27

ni podatka

0

ni podatka

0

0

0

ni
podatka

-

Število drugih
prenosov sredstev

ni podatka

173

ni podatka

182

0

355

ni
podatka

-8,27

Odkupi (v EUR)

1.076.718

1.428.602

901.464

830.915

1.978.182

2.259.517

-12,45

-15,99

Redno prenehanje (v
EUR)

ni podatka

185.573

ni podatka

164.766

0

350.339

ni
podatka

26,78

Izredno prenehanje (v
EUR)
Prenosi sredstev k
drugim izvajalcem (v
EUR)

ni podatka

1.243.028

ni podatka

666.149

0

1.909.177

ni
podatka

-20,89

ni podatka

0

ni podatka

0

0

0

ni
podatka

-

Ostali prenosi sredstev
(v EUR)

ni podatka

1.243.028

ni podatka

666.149

0

1.909.177

ni
podatka

-20,89

Vir: Slovensko zavarovalno združenje (2019)

Pri primerjavi prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letih 2016 in 2017
je prikazano, da vplačila in število članov narašča, medtem ko pri primerjavi
pokojninskega in rentnega zavarovanja po ZZAVAR in ostalo, ki zagotavlja vseživljenjska
izplačila, pri postavki vplačil in številu zavarovancev opazimo trend upadanja.
Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je pri obeh oblikah, predvsem pa pri prostovoljnem
dodatnem pokojninskem zavarovanju število žensk precej manjše kot moških.
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7
SISTEM POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V IZBRANIH
DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
7.1 NEMČIJA
Nemčija temelji na tristebrnem pokojninskem sistemu. Prvi steber zajema državni
pokojninski načrt (z ločenimi načrti za javne uslužbence, javne službe in nekatere tako
imenovane »svobodne poklice« (zdravniki, odvetniki, arhitekti, kmetje itd.)). Drugi steber
zajema poklicne pokojninske načrte, ki so (še vedno) prostovoljni in omogočajo pet
različnih možnosti financiranja (Fodor, 2018). Tretji pokojninski steber pa vključuje sistem
dodatnega prostovoljnega pokojninskega sistema, ki ga lahko zagotovijo banke,
zavarovalnice ali investicijski skladi (t. i. pokojnina Riester). Pokojnino Riester spodbuja in
subvencionira vlada (OECD, 2017b).
V Nemčiji prevladuje javni sistem pokojninskega zavarovanja (zakonsko določeno
pokojninsko zavarovanje). Omenjeni sistem vključuje tudi preživele družinske člane in
invalidnine. Vključitev v sistem je obvezno, pri čemer se delavcu določi vsota obveznega
prispevka na podlagi letnega dohodka. Premije so zabeležene kot odtegljaj delodajalcu,
pri čemer si plačilo premije enakovredno razdelita delodajalec in delavec. V letu 2019 je
premija 18,6 odstotka bruto mesečne plače. Ta se ocenjuje na mesečnih dohodkih do
največ 6.700 evrov (80.400 evrov na leto) na zahodu in 6.150 evrov (73.800 evrov na leto)
na vzhodu. Upokojitev se zdaj običajno začne pri 65 letih in sedmih mesecih, čeprav se bo
do leta 2029 postopoma povečevala na 67 let. Predčasna upokojitev se lahko začne na
več načinov. Na primer v starosti 63 let, če je oseba prispevala v sistem 45 let delovne
dobe. Tisti, ki so prispevali vsaj 35 let delovne dobe, lahko prav tako prevzamejo
predčasno upokojitev, vendar bodo imeli nekoliko manjše ugodnosti. Nasprotno pa lahko
oseba nadaljuje z delom, ko doseže upokojitveno starost, kar posledično pomeni
povečanje ugodnosti, ko bo sprejela odločitev o upokojitvi (How To Germany, 2019).
Pokojnine, ki jih je mogoče uveljavljati predčasno, se zmanjšajo za 0,3 odstotka za vsak
mesec predčasnega prejemanja pokojnine. Po drugi strani pa upočasnjena upokojitev, ki
presega standardno upokojitveno starost, vodi do povečanja pokojnin za 0,5 odstotka na
mesec. Takšna znižanja ali povečanja se ohranijo v celotnem obdobju prejemanja
pokojnine (Parchmann, 2013, str. 1).
Javne pokojnine v Nemčiji so nižje, kot si številni predstavljajo, in po zadnjih podatkih
OECD prejema zaposleni s povprečnimi prihodki javno pokojnino le v višini 51 odstotkov
svoje neto plače pred upokojitvijo. To je pod povprečjem OECD in tudi pod slovenskim
povprečjem, kjer je bila lani povprečna starostna pokojnina 638 evrov, kar je približno 59
odstotkov povprečne neto plače (Finance, 2019).
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Do konca leta 2015 je bilo aktivnih članov poklicnega pokojninskega zavarovanja (drugi
steber) 18 milijonov zaposlenih. To je malo manj kot 60 odstotkov zaposlenih, ki so v
državi deležni socialnih prispevkov. Medtem ko se je to število povečalo za skoraj tretjino
od leta 2001, se je povečanje pokritosti v zadnjih letih upočasnilo. Poleg načrtov za sheme
z določenimi prispevki, ki so bile objavljene v nemškem Zakonu o krepitvi pokojnin
podjetij januarja 2018, lahko delodajalci izbirajo tudi med dvema različnima načinoma
financiranja poklicnih pokojninskih shem. Ta dva načina sta obljuba o neposredni
pokojnini in zunanji pokojninski načrti (Wilmington plc, 2019). Prvi način pomeni, da se
delodajalec strinja, da bo delavcu izplačal dogovorjeni znesek ob upokojitvi. Pri drugem
načinu pa delodajalec sklene pokojninski načrt z zunanjim izvajalcem, kot je življenjsko
zavarovanje, neodvisnim pokojninskim skladom oziroma neodvisno zavarovalnico, ki
opravljajo storitve za enega ali več delodajalcev ali podporni sklad (Expatica, 2019a).
Kot je opisano spodaj, se delodajalci svobodno odločajo, kako bo strukturirano poklicno
pokojninsko zavarovanje. Številni združujejo dva ali več naslednjih vrst (OECD, 2008, str.
196):
•

•

•

•

Knjižne rezerve (direktzusage): delodajalci oblikujejo rezervacije za obljubljene
pokojnine v bilanci stanja podjetja, vendar brez pravnega ločevanja sredstev.
Dejansko delujejo kot pokojninski sklad in plačujejo obljubljene pokojnine iz
premoženja podjetja ob zapadlosti. Če delodajalci vzpostavijo pokojninske rezerve
za financiranje svoje obljube, s čimer se zmanjša dobiček, mora biti to prikazano v
bilanci stanja. Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) zagotavlja zaščito ugodnosti in
terjatev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca.
Skladi za podporo (unterstützungskasse): Unterstützungskasse je pravno
neodvisna institucija, ki ponuja poklicno pokojninsko zavarovanje, ne pa tudi
pravne pravice do njenih ugodnosti. Obveznost izplačevanja nadomestil
zaposlenim ostaja pri delodajalcih, ki morajo uporabiti Unterstützungskasse za
izpolnitev svojih pokojninskih obveznosti. Zaposleni sami ne prejmejo zakonskega
zahtevka za nadomestilo z družbo Unterstützungskasse, ki ni predmet
zavarovalnega nadzora, vendar imajo zahtevek proti delodajalcu. Lahko razpolaga
z nakopičenim kapitalom in ga da na primer delodajalcu. PSV zagotavlja zaščito
ugodnosti in terjatev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca.
Neposredno zavarovanje (direktversicherung): gre za zavarovalno pogodbo med
delodajalcem in zavarovalnico v korist zaposlenih. Delodajalec deluje kot imetnik
police, pri čemer sklene individualno ali skupinsko življenjsko zavarovanje za
zaposlene.
»Pensionskasse«: Pensionskassen so pokojninske ustanove s statusom pravne
osebe, ki zagotavljajo poklicno pokojninsko zavarovanje in zaposlenim zagotavljajo
zakonsko pravico do pokojninskega zavarovanja. Sponzorirane s strani enega ali
več podjetij so posebna vrsta življenjske zavarovalnice.
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•

Pokojninski skladi (pensionsfonds): so pokojninski skladi s statusom pravne osebe,
ki zagotavljajo poklicno pokojninsko zavarovanje in zaposlenim zagotavljajo
zakonsko pravico do pokojninskih pravic. Sponzorira jih eno ali več podjetij.
Pokojninski skladi so bili uvedeni leta 2002 z namenom združiti varnost
pokojninskega zavarovanja z donosom investicijskega sklada. Za njih veljajo bolj
liberalni pogoji za naložbe od tistih, ki veljajo za Pensionskassen, in morajo kupiti
zavarovalno kritje za plačilno nesposobnost. PSV zagotavlja zaščito ugodnosti in
terjatev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca.

Spomladi leta 1999 je nemška zvezna vlada predlagala reformni načrt za subvencioniranje
prostovoljnega zasebnega varčevanja za dodatno pokojninsko zavarovanje. V skladu s
predlogom bi se prihranki za starost spodbujali z uporabo neposrednih transferjev in
davčnih ugodnosti (Leinert & Esche, 2000, str. 37). Tretji steber nemškega pokojninskega
sistema sestavlja zasebni pokojninski sektor. To vključuje različen obseg individualnih
načrtov za pokojninske naložbe in jih je mogoče vzpostaviti prek bank in ponudnikov
zavarovanj. Dva največja zasebna nemška pokojninska načrta sta načrta Riester in Rürup.
Te imajo določene davčne in državne subvencije, ki se razlikujejo glede na obliko
pokojninskega varčevanja (Wilmington plc, 2019).
»Leta 2001, ko so se oblasti v Nemčiji odločale o uvedbi tretjega stebra, so določili
osnovne značilnosti, ki jih mora finančni produkt izpolnjevati, da je lahko prepoznan kot
ustrezen za namen pokojninskega varčevanja. Za ta namen so tudi ločeno od osnovnega
zakona sprejeli zakon o pripoznavanju pokojninskih produktov1, ki so jih poimenovali
»Riesterjeva renta«. V skladu s tem zakonom so značilnosti naslednje« (Berk Skok, 2012,
str. 79–80):
•
•
•
•
•
•

•

•

1

posameznik se zaveže neprekinjeno mesečno vplačevati na račun,
pokojnine se ne morejo izplačati pred 60. letom oziroma ob upokojitvi,
ponudniki finančnih produktov morajo zagotavljati vračilo vplačanih sredstev,
pokojninske rente so lahko doživljenjske, lahko pa kombinacija razvarčevalnega
načrta in doživljenjske rente po posameznikovem 85. letu,
finančni produkt lahko vključuje tudi vdovske pravice,
finančne produkte lahko ponujajo zavarovalnice (predvsem naložbena
zavarovanja), banke (depoziti in ostali bančni produkti) ali družbe za upravljanje
(investicijski skladi),
stroški distribucijskega kanala morajo biti poravnani skozi obdobje desetih let, kar
preprečuje, da bi bila vplačila v prvih obdobjih večinoma namenjena plačilu
stroškov pridobivanja člana,
ponudniki morajo spoštovati pravila o transparentnosti in svojim članom
zagotavljati določene informacije,

Act on the certification of pension contracts

71

•
•

vključeni člani imajo pravico varčevanje prekiniti oziroma prenesti sredstva v
drugo »Riesterjevo rento« istega ali konkurenčnega ponudnika,
sredstev ni mogoče cedirati, hranjena pa morajo biti ločeno od premoženja
finančnih institucij.

Pokojninski načrt Rürup je načrt življenjske rente, ki je bolj prilagodljiv kot načrt Riester.
Zaradi tega je bolj primerna za samozaposlene osebe in samostojne delavce. Pokojninski
načrt podjetja Rürup je na voljo v treh investicijskih vrstah: klasični, naložbeni in
neposredni renti. V obdobju prispevkov je prispevek za to obliko pokojninskega načrta
odbiten. V letu 2017 je bil najvišji odbitni znesek, ki bi ga bilo mogoče vložiti v shemo,
23.362 EUR na leto za samske in 46.724 evrov na leto za poročene pare. Varčevanje se
lahko prosto razdeli med ženo in možem. Znesek davčne olajšave se povečuje za 2 % iz
leta v leto s 60 % v letu 2005 za prvo leto. V letu 2017 je 84 % zneska davčno priznano in
naj bi se do leta 2025 povečalo za 2 %. Ko se oseba upokoji, se določen odstotek
pokojninske pravice obdavči. V letu 2016 je to znašalo 74 %, vendar naj bi se do leta 2040
povečalo za 2 %. Obdavčljivi odstotek je določen v prvem letu upokojitve (Wilmington plc,
2019).
Povprečni zaposleni v Nemčiji dobi po podatkih OECD poleg javne pokojnine še dodatno
pokojnino v višini 15 odstotkov njegove plače pred upokojitvijo (skupaj kolektivni in
individualni pokojninski načrti). Tako dobi povprečni zaposleni ob upokojitvi javno
pokojnino v višini 50 odstotkov plače in še dodatno pokojnino v višini 15 odstotkov plače,
kar pomeni skupaj prihodke v višini 65 odstotkov plače pred upokojitvijo. So pa višine
dodatnih pokojnin zelo odvisne od pokojninskih načrtov delodajalcev in njihovih vplačil
(Finance, 2019).
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Slika 4: Sredstva pokojninskih skladov – Nemčija (% BDP).
(V % BDP)

(LETO)

Vir: OECD data (2019)

7.2 VELIKA BRITANIJA
Temelji pokojninskega sistema Velike Britanije so bili postavljeni v štiridesetih letih
prejšnjega stoletja. Od 1960 so vlade zaporedoma uvedle številne spremembe tako
državnih kot zasebnih pokojnin, kar je povzročilo zapleten in večplasten današnji
pokojninski sistem (Pensions Policy Institute, 2018, str. 1). Javni pokojninski sistem Velike
Britanije ima dve ravni, in sicer pavšalno osnovno pokojnino in pokojnino, povezano s
plačo posameznika, ki jo dopolnjuje velik prostovoljni zasebni pokojninski sektor
(Whitehouse, 2007, str. 119). Socialna varnost v starosti v Veliki Britaniji izhaja iz
Beveridgeove ideje o celovitem sistemu s pavšalnimi ugodnostmi, ki se financirajo s
pavšalnimi prispevki (Uebelmesser, 2004, str. 65).
Sistem nacionalnega zavarovanja (national insurance – NI) je bil oblikovan zaradi potrebe
razlikovanja splošnih obdavčitev, kot je davek od dohodka. Prva obvezna shema
nacionalnega zavarovanja, ki jo vodi država, sega v leto 1911. Sedanja shema
nacionalnega zavarovanja pa je bila ustanovljena 5. julija 1948, da bi zagotovila
nadomestilo za primer brezposelnosti, nadomestilo za primer bolezni, starostne
pokojnine in druge pravice posameznikom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje (McDonald,
2011, str. 155).
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Tako kot v Nemčiji in Sloveniji je pokojninski sistem Velike Britanije sestavljen iz treh
pokojninskih stebrov (Greeb & Koh, 2009, str. 399):
•

•

•

prvi steber zagotavlja država in je sestavljen iz osnovne ravni pokojnin, v katero
prispeva vsak posameznik. Prav tako lahko vsak posameznik črpa sredstva iz
omenjenega sklada. Sestavljen je iz pavšalnega (prispevkovnega) osnovnega
državnega pokojninskega zavarovanja in dodatkov, vezanih na dohodek, prek
pokojninskega kredita, ki zagotavlja minimalno raven pokojninskega dohodka.
drugi steber zagotavlja tudi država, pri čemer je povezan z zaslužkom posameznika
in je kot tak manj redistributiven kot prvi steber. Sestavlja ga državni pokojninski
sklad, pri čemer za posameznike ni obvezujoč. Tako pri prvem kot drugem
pokojninskem stebru gre za pokojninski shemi brez skladov, ki delujejo na podlagi
sistema PAYG, preko sistema nacionalnega zavarovanja (NI).
tretji steber pa sestavljajo zasebne pokojnine, ki so prostovoljne pokojninske
ureditve, ki jih država ne financira neposredno. Če so izpolnjena določena merila,
so ti lahko predmet davčne olajšave.

Osnovno državno pokojnino lahko prejmejo moški rojeni pred 6. aprilom 1951 in ženke,
rojene pred 6. aprilom 1953. Če so se moški ali ženske rodile kasneje, bodo lahko
uveljavljali novo državno pokojnino (GOV.UK, 2019). Nova državna pokojnina (nSP – new
state pension), ki je bila uvedena aprila 2016, je prispevna pokojnina v smislu, da je končni
znesek nSP, ki se izplača posamezniku, odvisen od števila nacionalnih prispevkov za
zavarovanje, ki so bili vloženi (ali odobreni) pred dosego državne pokojninske starosti (SPa
– state pension age). nSP je nadomestil osnovno državno pokojnino in dodatno državno
pokojnino, da bi državna pokojnina postala bolj racionalna, lažje razumljiva in bi
zagotovila bolj celovito osnovno raven dohodka za upokojence, ki presegajo višino
nadomestil, vezanih na osebne prejemke (Pensions Policy Institute, 2018, str. 3). Nova
državna pokojnina naj bi zagotovila dohodke za preživetje vsem v starosti. Uradna
upokojitvena starost je 65 let za moške in 60 let za ženske. Do leta 2018 se je
upokojitvena starost za oba spola dvignila na 65 let in do leta 2020 se bo dvignila na 66.
Če se pravica do upokojitve odloži za eno ali več let, se bo državna pokojnina
posamezniku povečala. Pogoj za pridobitev nove državne pokojnine je vplačilo prispevkov
za 35 let ali več. V določenih okoliščinah se lahko obdobje plačanih prispevkov zmanjša.
Kot olajševalne okoliščine se upošteva vzgoja otrok ali skrb za starejše sorodnike.
Zakonodaja predvideva tudi primere, ko posameznik ni vplačeval prispevkov v dobi 35 let.
Na primer, če je posameznik vplačeval prispevke v obdobju 20 let, bo prejel dve tretjini
najvišjega zneska, če pa je prispeval manj kot 10 let, najverjetneje ne bo upravičen do
državne pokojnine (InterNations GO, 2018).
Pogoj za pridobitev osnovne državne pokojnine je plačilo prispevkov za nacionalno
zavarovanje. Trenutno najvišja osnovna državna pokojnina znaša 129,20 GBP na teden,
kar mesečno pomeni približno 575,37 evra. Višina osnovne državne pokojnine se
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vsakoletno povečuje, pri čemer se upošteva najugodnejša možnost za upokojence, in
sicer: plače (povprečni odstotek rasti plač v Veliki Britaniji), cene (odstotna rast cen v
Veliki Britaniji, merjena z indeksom cen življenjskih potrebščin (CPI) ali za 2,5 odstotka
(GOV.UK, 2019).
V Veliki Britaniji je vključitev v drugi in tretji pokojninski steber prostovoljna (Berk Skok,
2010, str. 26). Individualne oblike so bile uvedene leta 1988, in sicer kot oblika, ki jo
vzpostavi vsak posameznik z neodvisno finančno institucijo. Oblike, ki zadostijo določenim
kriterijem, so poimenovane Stakeholder pension (SP). Teh oblik se zaradi stroškovne
učinkovitosti in prilagodljivosti poslužujejo tudi delodajalci. Omenjene oblike se nato
imenujejo group personal pensions in prepletajo drugi in tretji pokojninski steber (Berk
Skok, 2010, str. 53).
Prostovoljne pokojnine v Veliki Britaniji so znotraj zaposlitve prostovoljne narave in niso
zagotovljene kot del sistema državnih ugodnosti. Spadajo v dve skupini (European
Commission, 2018, str. 266):
•
•

poklicne pokojninske sheme – pokojnine, ki jih delodajalec ustanovi za zaposlene,
osebne pokojnine – individualni pokojninski načrti.

V zadnjih letih Velika Britanija beleži višanje rasti povprečne stopnje vključenosti
zaposlenih v drugi pokojninski steber, s 60 odstotkov na skoraj 90 odstotkov. To je bila
posledica uvedbe samodejne vključenosti zaposlenih v drugi pokojninski steber leta 2012.
Žal pa s samodejno vključitvijo niso zajeti vsi državljani, izostali so posamezniki, ki niso
zmožni varčevati ali pa tega ne želijo storiti. Mednje uvrščamo dokajšen del
samozaposlenih, ki tudi v Sloveniji zastopajo vedno bolj težavno skupino. Statistični
podatki prikazujejo, da je v Veliki Britaniji le 18 odstotkov samozaposlenih vključenih v
sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja. Razloge je možno iskati v nepoznavanju
možnosti pokojninskega varčevanja, pomanjkanju ozaveščenosti o višini pokojnin do
nerednih prihodkov in podobno. Nekateri posamezniki pa raje finančna sredstva namenijo
nakupu nepremičnine kot dolgoročnemu varčevanju za dodatno pokojninsko zavarovanje.
Raziskave kažejo, da za dodatno pokojninsko varčevanje varčuje 59 odstotkov
posameznikov, starih od 18 do 24 let, medtem ko pa v starostni skupini od 25 do 34 let
varčuje že kar 84 odstotkov. Slednje povprečje ostaja stabilno vse do 65. leta starosti
(Račič, 2017).
Znotraj drugega stebra se delodajalec lahko prosto odloči, ali bo vzpostavil poklicno
shemo, in tudi, ali naj bi ta nadomestila državno shemo pokojninskega zavarovanja. Od
leta 1988 članstvo v teh shemah ni več obvezno. Vsi upravičeni zaposleni, ki delajo v
podjetju, se lahko vključijo v sistem, vendar se lahko pravica do pridružitve omeji, na
primer, dokler zaposleni v podjetju ne doseže določene delovne dobe (običajno eno ali
dve leti). Podjetje lahko upravlja več različnih shem, na primer nekateri delodajalci imajo
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poseben določen sistem ugodnosti, ki je za določeno obdobje zaprto za novo vključene
zaposlene (ABI – the association of British insurers, 2000, str. 10).
Glavne pokojninske reforme v Veliki Britaniji zadevajo zagotavljanje pokojnin v drugem
pokojninskem stebru. Skoraj dve tretjini delavcev zasebnega sektorja v Veliki Britaniji niso
vključeni v poklicno pokojninsko zavarovanje, ki ga financira delodajalec (Flynn &
Schröder, 2018, str. 12 V Forth et al., 2014).
Obstajata dve glavni vrsti poklicnih shem, ki jih določijo delodajalci, in sicer: vnaprej
določene pravice (DB) – pokojnine, ki temeljijo na letih delovne dobe in končne plače; ali
na poklicno povprečje revaloriziranih plač – načelo vnaprej določenih prispevkov (DC) –
pokojnine na podlagi prispevkov in naložbe. Velika Britanija je ustanovila Nacionalni sklad
za varčevanje pri zaposlovanju (NEST) z namenom, da lahko delodajalci vključijo delavce v
pokojninsko shemo (HM Treasury, 2014).
Osebne pokojnine, ki so bile ustanovljene leta 1988, ponujajo zasebna sredstva za
pokojninsko varčevanje tistim, ki nimajo dostopa do poklicnega sistema, ali ki pogosto
menjajo službo. Osebne pokojnine so večinoma sheme DC, kot je opisano zgoraj. Vlada
zagotavlja davčne olajšave – do omejitve – za prispevke za zasebne pokojnine. Ko se
upokojijo, imajo posamezniki možnost, da sprejmejo do 25 % zneska v skladu kot
pavšalno stopnjo vrednosti, preostali del pa se obdavči po mejni obrestni meri (HM
Treasury, 2014).
Poklicna pokojnina se je dolgoročno zmanjševala (na primer, od najvišje vrednosti 12,2
milijona leta 1967, se je članstvo v poklicnih pokojninskih shemah do leta 2012 zmanjšalo
na 7,8 milijona). Da bi obrnili ta upad, je Velika Britanija od leta 2012 zahtevala, da vsi
delodajalci avtomatično vključijo zaposlene v kvalificirano delovno pokojnino. Upravičeni
delodajalci so tisti, ki: zaslužijo več kot 10.000 GBP na leto (v letu 2017/2018); so stari
najmanj 22 let in manj, kot je predpisana starost za upokojitev; običajno delajo v Veliki
Britaniji po pogodbi delavca; in niso že del kvalificiranega pokojninskega načrta.
Delodajalci so dolžni privzeti primerno osebje v kvalificirano delovno pokojnino, vendar se
lahko zaposleni v prvem mesecu odločijo za izstop in prejmejo nazaj svoje prispevke.
Delodajalci se lahko odločijo tudi, da nehajo varčevati na kateri koli točki, potem ko se je
ta oprostitev končala, v takih primerih pa se prispevki običajno hranijo v njihovem
pokojninskem varčevanju, dokler se ne upokojijo. Ljudje, ki zaslužijo manj kot 10.000 GBP,
lahko izberejo, da se vključijo v pokojninsko shemo svojega delodajalca, pri čemer
prejmejo obvezen prispevek delodajalca, če zaslužijo nad spodnjo mejo minimalne plače
(5.876 GBP v letu 2017/2018) (European Commission, 2018, str. 267).
V Veliki Britaniji drugi pokojninski steber zajema zelo visok delež vključenih posameznikov
(skoraj 90 odstotkov zaposlenih). V Republiki Sloveniji je delež vključenih precej manjši, in
sicer le 60 odstotkov zaposlenih, kar pomeni, da pri nas skoraj vsak drugi zaposleni ni
vključen v drugi pokojninski steber, medtem ko v Veliki Britaniji zgolj vsak sedmi (Račič,
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2017). Tretji pokojninski steber je povsem prostovoljen in vključitev vanj zagotavljajo
predvsem zavarovalnice, lahko pa jih zagotovijo tudi banke, upravljavci vzajemnih
skladov, majhne vzajemne družbe in nepremičninske družbe (ABI – the association of
British insurers, 2000, str. 13).
Zasebne pokojnine so zasnovane kot dodatni viri za pokojninski dohodek in se lahko
uporabijo za zagotavljanje zajamčenih ali rednih dohodkov v času upokojitve ali kot
pavšalni dvig pokojnine, ki je v Veliki Britaniji 25-odstoten (brez davka). Posamezniki
morajo za zagotovitev zasebnih pokojnin vplačevati mesečne ali pavšalne prispevke, pri
čemer jim je lahko omogočena tudi davčna olajšava. V Veliki Britaniji obstajata dve večji
skupini zasebnih pokojninskih skladov, in sicer: zavarovani osebni pokojninski načrt in
samoinvestirana osebna pokojnina (SIPPs – self-invested personal pension plans)
(Expatica, 2019b). Osebne pokojnine so vrsta pokojninske sheme z vnaprej določenimi
prispevki. Zagotavljajo jih zavarovalnice (ali druge finančne institucije), ki pomagajo
posameznikom pri varčevanju za njihovo upokojitev. Vzpostavljeni so kot pogodbe med
ponudnikom in posameznikom in ni omejitev glede števila pokojninskih shem, ki jih lahko
ima posameznik (čeprav obstajajo omejitve glede skupnih zneskov za vse sheme).
Samoinvestirana osebna pokojnina pa je vrsta osebnega pokojninskega zavarovanja, ki
članu omogoča, da izbere način svojega vlaganja. Ponujajo precej širše naložbene
pristojnosti, kot so običajno na voljo za druge oblike pokojninskih zavarovanj in so zato
opredeljene kot »naložbeni pokojninski sistem« (IOPS, 2017).
Podatki organizacije OECD prikazujejo, da v Veliki Britaniji upokojenec, ki je pred
upokojitvijo prejemal povprečne prihodke, v času svoje upokojitve prejme pokojnino zgolj
v višini 29 odstotkov svoje neto plače. V Sloveniji podatki prikazujejo nekoliko drugačno
stanje, saj je povprečna javna pokojnina v predlanskem letu znašala 59 odstotkov
povprečne neto plače. Torej kar dvakrat več kot v Veliki Britaniji, vendar kljub temu
odstotek ne predstavlja visoke pokojnine. Iz naslova zasebnih pokojninskih skladov pa
povprečni upokojenec v Veliki Britaniji prejme še dodatno pokojnino v višini 33 odstotkov
svoje plače pred upokojitvijo. Skupaj z javno pokojnino torej povprečni upokojeni Britanec
prejme 62 odstotkov njegove plače pred upokojitvijo. Navedeno je eden izmed temeljnih
razlogov, da Britanci na prvo mesto postavljajo skrb za finančno varno starost. V Veliki
Britaniji se zaposleni za dostojno starost ne zanašajo več zgolj na javne pokojnine. V
Sloveniji takšno zavedanje še ni tako močno prisotno, kljub dejstvu, da so javne pokojnine
vsako leto nižje. V obeh državah se večji delež posameznikov zaveda, da javne pokojnine
ne bodo omogočale dostojnega življenja v starosti, vendar se jih le peščica odloči za
varčevanje v drugem in tretjem pokojninskem stebru (ap, 2018). »Da so v Veliki Britaniji
na dobri poti, kljub temu da jim določenega odstotka ljudi ni uspelo pritegniti k
dodatnemu pokojninskemu varčevanju, kaže zadnja raziskava britanske medgeneracijske
komisije, ki je pokazala, da je prihodek povprečnega gospodinjstva upokojencev po
odštetih stroških za prebivališče prvič prehitel dohodek povprečnega gospodinjstva
zaposlenih« (ap, 2018). Razlog za to je lahko pripisati večjemu lastniškemu deležu
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nepremičnin s strani upokojencev. Slednje zanje posledično pomeni nižje stroške bivanja,
poplačana kreditna posojila in neobstoječe stroške najemnin. Primerjava med državama
torej kaže, da ima Velika Britanija nekoliko bolj razvit sistem dodatnega pokojninskega
varčevanja, kar pa je na dolgo tradicijo njihovega razvitega sistema dodatnega varčevanja
za pokojnino povsem razumljivo. Sistem dodatnega pokojninskega varčevanja v Veliki
Britaniji torej omogoča večjemu deležu upokojencev prejemke dodatne pokojnine, ki pa
pri nekaterih presegajo javne pokojnine (ap, 2018).
Slika 5: Sredstva pokojninskih skladov – Velika Britanija (% BDP).
(v % BDP)

(LETO)

Vir: OECD data (2019)

7.3 MADŽARSKA
Socialno zavarovanje ima na Madžarskem dolgo tradicijo, ki sega v konec prejšnjega
stoletja. Njihova pokojninska shema, ustanovljena leta 1912, je bila financirana iz
državnega proračuna in ni vsebovala nobenih elementov zavarovanja. Do leta 1928 je bilo
na Madžarskem zakonsko predpisano obvezno starostno zavarovanje za modre in bele
ovratnike, večinoma po Bismarckovem modelu. Obvezno zavarovanje delavcev in
zaposlenih pred invalidnostjo, starostjo in smrtjo je začelo veljati 1. januarja 1929 (Müller,
1999, str. 60).
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Vse madžarske pokojninske sheme so propadle med drugo svetovno vojno ali po njej
zaradi škode, ki so jo utrpele nepremičnine, ki so jih imeli skladi, in zaradi hiperinflacije
(Augusztinovics, Gal, Matits, Mate, Simonovits & Stahl, 2002, str. 29). Od ustanovitve leta
1929 je madžarski pokojninski sistem doživel številne spremembe, ki so odražale različne
politične in gospodarske razmere. Kmalu po koncu druge svetovne vojne je bil ustanovljen
sistem socialnega varstva, ki se je postopoma razširil na vse osebe, ki so imele status
zaposlitve, vključno s samozaposlitvijo (Hirose, 2011, str. 171).
Okrog leta 1950 je bil uveden enoten, nefinanciran sistem PAYG, ki se je nanašal na sistem
plač in prejemnike le-teh. Sprva je to zajemalo približno polovico prebivalstva, vendar se
je obseg ugodnosti postopno razširil. Do sredine sedemdesetih let je sistem dosegal skoraj
100-odstotno pokritost in obsežni obseg nadomestil za starostne, vdovske in invalidske
pokojnine. Zakon o socialni varnosti iz leta 1975 pa je še utrdil spremembe v prejšnji
četrtini stoletja (Augusztinovics idr., 2002, str. 29).
Od leta 1989 je madžarski pokojninski sistem postal precej zapleten. Pomemben proces
preobrazbe je bil prisoten na ključnih področjih, zlasti političnem, družbenem in
gospodarskem. Vendar se pokojninski sistem na te spremembe ni dovolj ali ustrezno
prilagodil. Nastale težave so postale osrednje točke razprave. Načrti reform za
preoblikovanje sistema in ponavljajoče se razprave so povzročili razširjeno negotovost
med populacijo, ki jih je skrbelo, ali lahko nadaljujejo s sistemom, ki je bil zanesljiv že več
desetletij. Med spremembami, ki so vplivali na pokojninski sistem, so najpomembnejše
spremembe povezane z gospodarstvom. BDP se je po letu 1989 začel vsako leto
zmanjševati. Primanjkljaj pa je v letu 1994 znašal 9,4 odstotka, kar je skoraj dvakrat toliko
kot v letu 1989 (Czucz & Pinter, 2002, str. 277–278).
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so se v pokojninskem sistemu pojavile
pomembne spremembe. Spremembe parametrov so postale nujne za obvladovanje
učinkov tranzicijske krize in vzpostavitev sistema za dolgoročno finančno sposobnost.
Vzporedno so bile uvedene nekatere institucionalne in računovodske spremembe za
izboljšanje načrtovanja sistema, zlasti njegove makroekonomske preglednosti. Te
zaporedne spremembe lahko razumemo kot postopni proces reforme znotraj javnega
sistema PAYG (Augusztinovics idr., 2002, str. 30).
Leta 1993 je postalo mogoče ustanoviti prostovoljni zasebni pokojninski sklad. Ti so bili
podprti s precejšnjimi davčnimi ugodnostmi in so takoj postali priljubljeni med
bogatejšimi skupinami, ki lahko izkoristijo davčne olajšave, vendar praviloma ne vplivajo
na starostne pokojnine za večino zaposlenih (Augusztinovics idr., 2002, str. 32).
Že v zgodnjih devetdesetih letih se je začela dolgotrajna razprava o nujnosti in smeri
pokojninske reforme, ki se je osredotočila na dolgotrajno in nastajajoče izkrivljanje
pokojninskega sistema. Od leta 1995 se je osredotočenost razprave preusmerila na novo
dimenzijo, javno-zasebno dihotomijo, večinoma pod vplivom mednarodnih finančnih
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institucij. Takrat nobena od sodelujočih strank ni resno obravnavala možnih posledic
podzaposlenosti, ki je trajajo vsaj nekaj desetletij. Leta 1997 je bila paradigmatska
reforma kodificirana kot »kompromisna« rešitev, ki je začela veljati 1. januarja 1998.
Glavna novost je bila delna privatizacija sistema, pri čemer je 25 odstotkov prispevkov
zaposlenih šlo v zasebne pokojninske sklade in ne v javni sistem. Članstvo v novi
pokojninski shemi je bilo za že zaposlene prostovoljno, obvezno pa je bilo za tiste, ki so
prvič vstopali na trg dela (Augusztinovics & Köllő, 2009, str. 95). V devetdesetih letih se je
pokojninska privatizacija večinoma razumela kot način za zmanjšanje odgovornosti države
(Mate, 2004, str. 105). »Reforme so bile izpeljane na podlagi modela in priporočil
Svetovne banke in s tem je Madžarska postavila standarde za vse druge države v regiji«
(Berk Skok, 2012, str. 55). Od leta 1998 je madžarski obvezni pokojninski sistem stal na
dveh stebrih: na že obstoječi shemi socialnega zavarovanja, financirani na podlagi PAYG,
in na novem zasebnem sistemu, katerih sredstva se zbirajo na individualnih varčevalnih
računih. Člani zasebnih pokojninskih skladov naj bi spadali v tako imenovani mešani
pokojninski sistem. Od konca leta 1999 je mešani sistem vključeval več kot polovico
celotnega prebivalstva (Mate, 2004, str. 105).
V Vzhodni Evropi je bila Madžarska pobudnik sprejemanja novih reform na področju
pokojninskih sistemov. Madžarska je prva vpeljala obvezni naložbeni drugi steber, pri
čemer je hkrati preoblikovala prvi steber. Leta 1994 pa je uvedla individualno pokojninsko
varčevanje (Berk Skok, 2012, str. 55). Ustvarjanje prostovoljnih prihrankov je bil prvi korak
k sistemskim pokojninskim reformam, ki so privedle do razvoja večstopenjskega
pokojninskega sistema z obveznimi naložbenimi komponentami (Chlon-Dominczak, 2003,
str. 146). Leta 2006 je Madžarska vpeljala četrti pokojninski steber, ki je predstavljal
svojevrstno zasnovo prostovoljnega individualnega varčevanja. Z individualnimi
pokojninskimi računi, ki so vsebovali dodatne naložbene možnosti, so želeli privabiti
posameznike k dodatnemu pokojninskemu varčevanju (Berk Skok, 2012, str. 55).
Trenutni pokojninski sistem pa je v praksi struktura z enim stebrom (PAYG), ki jo
dopolnjujejo ostanki skoraj popolnoma definanciranega, prej zakonsko financiranega
(drugega) stebra, majhnega dodatnega prostovoljnega pokojninskega sistema in nekaj
manjših dolgoročnih varčevalnih planov, ki jih ponujajo finančne institucije (European
Commission, 2018, str. 160).
Madžarska je uvedla tristebrni pokojninski sistem v skladu s smernicami Svetovne banke
iz leta 1997, ki predstavlja močan obvezni drugi steber. Ko je prišla na položaj vlada
Orbána, je le-ta drugi steber ukinila. Da bi izboljšali fiskalni položaj in vzdržnost
pokojninskega sistema, je odpravila tudi nekatere možnosti predčasnega upokojevanja.
Odprava drugega stebra pokojninskega sistema in omejitve predčasnega upokojevanja so
močno povečale negotovost posameznikov glede dohodka v starosti (SGI, 2015, str. 32).
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Deklarirani cilj pokojninske reforme za leto 2010 je bil »vrnitev v dvostebrni pokojninski
sistem, ki temelji na socialni solidarnosti na eni strani, in prostovoljnem prispevku na
drugi strani« (ETUI, 2019). Glavni cilj je bil povečati fiskalni prostor vlade s preusmeritvijo
zasebnih pokojninskih skladov v državno blagajno (v vrednosti, ki ustreza približno 10
odstotka madžarskega BDP). 13. oktobra 2010 je vlada Orbána objavila, da bo preusmerila
8-odstotni delež bruto plače zasebnega pokojninskega sklada madžarskih delavcev v
državno blagajno za obdobje 14 mesecev, začenši novembra 2010. To naj bi bila le
začasna preusmeritev prispevkov obveznega zasebnega pokojninskega sklada v državno
blagajno, vendar je z ustvarjanjem dejanskega stanja preusmeritev postala stalna. Cilj je
bil pomagati vladi Orbána, da bi zmanjšala centralni proračunski primanjkljaj na
triodstotni BDP in pokrila fiskalno vrzel, ki je nastala zaradi načrtovane uvedbe enotne
dohodnine. Velik del pridobljenih zasebnih pokojninskih skladov je bil uporabljen za kritje
tekočih izdatkov in za rešitev Madžarske iz velikega javnega dolga. Od 3. novembra 2010
novo zaposlenim posameznikom ni bilo več treba vstopati v zasebne pokojninske sklade.
Približno 3,2 milijona članov sklada ni imelo druge realne možnosti kot vrnitev v
pokojninski sistem socialne varnosti (PAYG). Člani zasebnega pokojninskega sklada so
morali do 31. januarja 2011 sporočiti, ali želijo ohraniti članstvo v zasebnih pokojninskih
skladih, ob grožnjah, da bodo, če bodo ostali znotraj zasebnega sklada, izgubili pravice v
državnem sistemu. Tisti, ki niso dali izjave, so avtomatično vstopili v prvi steber in izgubili
članstvo v zasebnem pokojninskem skladu. Le trije odstotki polnopravnih članov se je
odločilo, da ostanejo v drugem stebru pokojninskega sistema (ETUI, 2019).
Če povzamemo, je Madžarska spremenila sistem treh stebrov, vzpostavljenega z reformo
leta 1997, in »de facto« odpravila drugi (financirani) steber. Okoli 90 odstotkov kapitala,
ki so ga med letoma 1998 in 2010 zbrali obvezni zasebni pokojninski skladi, je bilo
prenesenih v državni proračun. Nova pravila so določala (Freudenberg, Berki & Reiff,
2016, str. 9):
•
•

•

od leta 2011 naprej so vsi posamezniki, ki se prvič vključujejo na trg dela
avtomatično vključeni v enostebrni pokojninski sistem.
udeležencem, ki so bili vključeni v mešani pokojninski sistem, je bila dana
možnost, da ostanejo v drugem stebru (in tako ohranijo zasebna sredstva) s
posebno izjavo o izvzetju iz prvega stebra. Zaradi neugodnih razmer in pogojev je
omenjeno podalo le tri odstotke upravičenih (večinoma mladi in prejemniki z
visokimi dohodki).
udeleženci, ki so se vrnili na prvi pokojninski steber, so bili upravičeni do polne
pokojnine iz prvega stebra: njihov faktor stebra v enačbi 1 se je povečal s prejšnje
vrednosti 0,75 na 1. Poleg tega so prejeli v gotovini pozitivne realne donose
svojega drugega stebra (npr. razlika med njihovo skupno vrednostjo računa in
njihovimi skupnimi prispevki). 97 odstotkov prejšnjih članov mešanega stebra je
skupaj predstavljalo premoženje v višini 2,8 bilijona HUF (10 % BDP), ki je bilo
vrnjeno v prvi pokojninski steber.
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Leta 2017 je predsednik vlade Orbán razkril, da bo Madžarska prvič v zgodovini izplačevala
pokojninske dodatke. Zavzel je stališče, da Madžari želijo zgraditi državo, v kateri ima
vsaka generacija posebno veljavo. Dodal je, da bi tako kot leta 2016 morali upokojenci
prejeti 10.000 HUF v obliki »Erzsébet« bona. Predsednik vlade je dejal, da je osnova za
izračun pokojninskega dodatka predvidena stopnja gospodarske rasti v višini 4,1 odstotka.
Ozadje omenjenega je, da če je gospodarstvo uspešno (z rastjo nad 3,5 odstotka), se
ustvari presežek za celotno državo, pri čemer morajo del tega imeti koristi tudi upokojenci
(abouthungary, 2017).
Staranje prebivalstva se bo v prihodnjih petdesetih letih podvojilo, kar je posledica
naraščajočega števila upokojencev z daljšo življenjsko dobo (že pričakovana življenjska
doba se bo povečala za 10 let). Omenjen pojav pa vpliva na javno porabo. Raziskava OECD
kaže, da so lahko stroški, povezani s staranjem, še višji. Ti so povezani s težnjo, da se plače
v storitvenem sektorju hitreje povečujejo od rasti produktivnosti. Poleg tega so projekcije
EU odvisne od predvidenega razvoja ključnih spremenljivk. Če se na primer stopnja
rodnosti ne poveča, bi lahko bili izdatki v letu 2070 višji za 1,9 % BDP. Če se pričakovana
življenjska doba poveča še za dve leti, pa bi se lahko javni izdatki do leta 2070 povečali za
0,6 odstotka BDP. Staranje na Madžarskem lahko uvrščamo v dve široki skupini, in sicer
prva skupina zajema povojno generacijo, ki trenutno vstopa v upokojitev, drugi val
oziroma skupina pa se bo začela po letu 2030, ko bo v upokojitev vstopila druga skupina.
Pokojninski sistem Madžarske temelji na sistemu PAYG. Za delavce s polno pokojninsko
dobo sistem zagotavlja razmeroma dobre pokojnine (za zaposlene s povprečnim
zaslužkom znaša pokojnina skoraj 60 odstotkov). Za druge pa obstaja tveganje revščine v
starosti. Dejansko bo zaposleni, ki je prejemal minimalno plačo, po 20 letih prejel le
približno 150 EUR na mesec, kar kaže, da je vpliv prekinitve delovnega razmerja na višino
pokojnine na Madžarskem večji kot v drugih državah OECD. Poleg tega so pokojnine
indeksirane na potrošniške cene, kar pomeni, da bodo dajatve sčasoma padale glede na
plače, kar bo povzročilo veliko tveganje za povečanje neenakosti dohodka med
upokojenci in prejemniki plač. Že danes približno 20 odstotkov vseh upokojencev prejema
pokojnine, ki so pod pragom revščine. OECD (2019) meni, da bi nizke pokojnine lahko
rešili z uvedbo osnovne državne pokojnine, ki bi bila na voljo vsem ne glede na vplačane
prispevke. Proračunski stroški takega ukrepa bi bili zanemarljivi, če bi bila taka pokojnina
enaka minimalni pokojnini (trenutno približno 90 EUR mesečno). Dvakrat višja državna
pokojnina bi znašala manj kot 0,1 odstotka BDP in bi se lahko v celoti financirala v okviru
pokojninskega sistema z uvedbo zgornje meje pokojnine, ki bi bila enaka 150 odstotkom
povprečne plače. Problem relativne revščine v starosti, povezan z indeksacijo cen, bi lahko
odpravili s prehodom na indeksacijo plač. Vendar bi s tem povezani stroški do leta 2070
znašali 3 odstotke BDP. Nedavna pokojninska reforma postopoma zvišuje zakonsko
določeno pokojninsko starost na 65 let do leta 2022 in ukinja večino sistemov
predčasnega upokojevanja. Neposredna povezava zakonsko določene upokojitvene
starosti z življenjsko dobo po letu 2022 bi ustavila celo povečanje izdatkov, če bi se
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pričakovana življenjska doba povečala za več, kot je bilo predvideno. Da bi dosegli polni
učinek, bi bilo smiselno odpraviti pravilo, da se morajo javni uslužbenci upokojiti ob
zakonsko določeni upokojitveni starosti. Pravica predčasne upokojitve je omogočena le
ženskam, ki se lahko upokojijo po 40 letih delovne dobe (vključno s porodniškim
dopustom), pri čemer ni nikakršnih odbitkov za predčasno upokojevanje. Do sedaj je to
pravico uveljavljalo 80 odstotkov upravičencev. Če se bo trend nadaljeval, se bodo
prispevki v sistemu PAYG do leta 2070 znižali za skoraj 1 odstotek BDP. Od leta 2019 so
delovno aktivni upokojenci in njihovi delodajalci oproščeni plačila vseh socialnih
prispevkov. Kljub temu so potrebni dodatni ukrepi za spodbujanje nadaljnjega dela. Na
primer, zaposlenim v javnem sektorju bi moralo biti omogočeno izkoriščenje
pokojninskega dodatka. Problematika se pojavi tudi na področju izračuna pokojnine, ki jo
bodo prejeli zaposleni v času svoje upokojitve. Pridobitev pokojninskih pravic ni linearna,
saj se beleži visoke odmerjene stopnje v zgodnjih in poznih letih delovne dobe in nizke v
sredini delovne dobe. Linearni sistem izračuna pokojninske pravice, ki temelji na trenutni
povprečni stopnji, bi bil bolj pregleden in zagotavljal boljše spodbude za udeležbo pri
delu. Dodatna težava je, da valorizacija prejšnjega zaslužka temelji na zelo cikličnih
gibanjih plač, kar pomeni veliko razliko v pokojninskih prejemkih za zaposlene s podobno
poklicno kariero in upokojitvijo v različnih obdobjih. Indeksacija pokojnin bi to vprašanje
odpravila. Delna in stroškovno učinkovitejša rešitev bi temeljila na valorizaciji drsnega
povprečja plač v zadnjih letih. Poleg pokojninskega sistema PAYG bi lahko bila rešitev v
uvedbi obveznega dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja (drugi steber).
Treba pa je povedati, da je bila podobna shema zaradi visokih obratovalnih stroškov in
drugih dejavnikov leta 2010 ukinjena. Poleg tega bi za omenjeno rešitev morali določiti
zelo visoke stopnje prispevkov. Izračuni OECD, kažejo, da bi morale prispevne stopnje v
takem sistemu znašati 9 do 11 odstotkov plač za pokritje predvidene vrzeli v
pokojninskem sistemu leta 2070, kar bi spodkopalo konkurenčnost plač. Poleg tega bi iz
medgeneracijske perspektive uvedba takšnega sistema drugega stebra pomenila, da bi
sedanja generacija zaposlenih morala financirati sedanjo generacijo upokojencev, pa tudi
(del) lastne pokojnine. Večje ekonomske spodbude, zlasti za delodajalce, v tretjem
pokojninskem stebru bi lahko spodbudile vlaganje v prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje in dopolnile javno financiranje pokojninskega sistema. Takšni ukrepi lahko na
primer vključujejo pavšalne subvencije in ustrezne prispevke. Takšni ukrepi pogosto
prinašajo velike fiskalne stroške, vendar je obseg pokojninskih izzivov takšen, da je treba
predčasno ukrepati in iskati optimalne rešitve (OECD, 2019. str. 55–60).
Madžarska vlada se je v letu 2019 odločila povečati pokojnine za 42.000 HUF letno (127
EUR). Državni sekretar Bence Rétvári (2019) je dejal, da gre za velikopotezno zavezo, saj je
bila upokojencem že nedolgo nazaj odvzeta enomesečna pokojnina, v pokojninskem
skladu pa znaša primanjkljaj sto milijard HUF. Rétvári je dejal, da lahko upokojenci
pričakujejo dvig pokojnin za 2,7 odstotka. V primeru povprečne pokojnine to znaša 3.500
HUF na mesec. Omenjeni ukrep vpliva na 2,5 milijona upokojencev. Državni sekretar je še
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dejal, da so se pokojnine od leta 2010 zvišale za 33 odstotkov, po odbitku inflacije pa
lahko govorimo o desetodstotnem povečanju realne vrednosti (abouthungary, 2019).
Slika 6: Sredstva pokojninskih skladov – Madžarska (% BDP).
(v % BDP)

(LETO)

Vir: OECD data (2019)
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8 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
V poglavju bodo podrobneje predstavljene hipoteze in ugotovitve. Pri prvi hipotezi se je
osredotočilo na javno dostopne statistične podatke. V empiričnem delu je prevladovala
primerjalna metoda, s katero se je proučilo obravnavano področje dela. Omenjena
metoda je bila v ospredju tudi pri preveritvi druge hipoteze, ki se nanaša na mednarodno
primerjavo. Pri preveritvi tretje in četrte hipoteze so bili v pomoč javno dostopni
kalkulatorji za informativne izračune, s katerimi je bilo mogoče potrditi ali ovreči
omenjene hipoteze. Vsebina obravnavanega poglavja se bo zaključila s predlogi rešitev za
povečanje vlaganja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v Republiki Sloveniji.

8.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Na začetku dela so bile postavljene naslednje hipoteze:
H1: Delež posameznikov vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v
Republiki Sloveniji je v trendu naraščanja.
H2: Delež celotnih sredstev v skladih in zasebnih pokojninskih sistemih v Republiki
Sloveniji (izraženo v odstotku BDP) je nižji od vključenih izbranih državah Evropske unije.
H3: Republika Slovenija z davčno zakonodajo spodbuja sistem prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja kot možnost dodatnega pokojninskega varčevanja.
H4: Končni znesek varčevanja v obdobju 32 let po sistemu »varčevanja v nogavici« je v
Republiki Sloveniji višji od končnega zneska varčevanja s sistemom prostovoljnega
individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
H1: Se potrdi
Kot je razvidno iz tabele 11 (str. 62), delež posameznikov vključenih v prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje v zadnjih letih narašča. Trend je v rasti vse od leta 2015,
pred tem pa so bila beležena nihanja v vključevanju posameznikov v dodatno
prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Od leta 2006 do leta 2010 je bil delež
posameznikov vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v trendu
naraščanja. Leta 2010 je bilo v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih
nekoliko več posameznikov kot leta 2011, pri čemer je trend upadanja trajal vse do leta
2014. Od leta 2015 do 2017 pa je bil znova opažen trend naraščanja.
Ob tem se poraja vprašanje, ali je razloge za povečanje vključevanj posameznikov v
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje mogoče povezovati s povečanjem
zaposlenosti v javnem sektorju. Javni uslužbenci so namreč po avtomatizmu vključeni v
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kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Gre za zaprt vzajemni pokojninski sklad,
katerega ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije. Vendar je slednje možno ovreči z
bolj podrobnim pregledom tabele 11 (str. 62), kjer je razvidno, da je trend naraščanja
prisoten tudi pri povečanju zavarovanj znotraj pokojninskih družb in zavarovalnic. Trende
upadanja in naraščanja lažje povežemo s posledicami svetovne finančno-gospodarske
krize leta 2008, ki je vplivala tudi na zaposlovanje in vključevanje v prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje. Finančno-gospodarska kriza je v naslednjih letih vplivala na
povečanje brezposelnosti in sprejetje nekaterih ukrepov. Zaposlovanje v javnem sektorju
je bilo z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki je bil sprejet leta 2012, omejeno.
Posledično je bilo v krovni in vzajemni pokojninski sklad vključeno manjše število
posameznikov, kar je razvidno tudi iz tabele 11 (str. 62). Prikazano je, da se med leti 2011
in 2014 število vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje znižuje. Enako
statistiko pa beležimo tudi znotraj pokojninskih družb in zavarovalnic. Gre za obdobje, ko
se je Slovenija soočala z veliko finančno in gospodarsko krizo, katere posledice so bile
izgube zaposlitve in slabši socialni ter finančni status državljanov Slovenije. Sklepati je
mogoče, da se zaradi osebne socialne stiske posamezniki niso vključevali v prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje. V zadnjih nekaj letih se povprečni socialni položaj
državljanov izboljšuje, pri čemer je mogoče sklepati, da del svojih finančnih sredstev
namenijo tudi premijam za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
H2: Se zavrne
»Pension funds' assets« so opredeljena kot sredstva pokojninskih skladov, ki so kupljena s
prispevki v pokojninski načrt izključno za namen financiranja pokojninskega načrta.
Pokojninski sklad je skupina sredstev, ki tvorijo neodvisno pravno osebo. Ta kazalnik se
meri v milijonih USD ali kot odstotek BDP (OECD data, 2019). Priloga 4 prikazuje, da se je
obseg sredstev v skladih in zasebnih pokojninskih sistemih v večini primerov v zadnjem
desetletju in pol povečeval. To je privedlo do bolj raznolikega in uravnoteženega
pokojninskega okolja, kar je v skladu s sporočilom OECD za diverzifikacijo virov za
financiranje upokojitve. Razvidno je, da sredstva, namenjena za upokojitev, predstavljajo
več kot celotno gospodarstvo v osmih državah. Celotna sredstva, namenjena upokojitvi,
predstavljajo v povprečju več kot 50 odstotkov BDP-ja držav OECD (OECD, 2018, str. 21).
Razvidno je, da ima Slovenija v skladih in zasebnih pokojninskih sistemih približno enako
višino sredstev (kot odstotek BDP) kot Nemčija in celo nekoliko več kot Madžarska. V delu
je bila predstavljena tudi Velika Britanija, ki od proučevanih držav zelo odstopa, saj se
uvršča v zgornjo mejo držav po višini sredstev v skladih in zasebnih pokojninskih sistemih.
Za lažjo predstavo o tem, kakšen odstotek BDP predstavljajo sredstva v skladih in
zasebnih pokojninskih sistemih, je v delu za vsako obravnavano državo predstavljen
grafični prikaz sredstev pokojninskih skladov med leti 2003 in 2017 (slika 3, 4, 5 in 6).
Razvidno je, da v sredstvih pokojninskih skladov v letu 2017 prevladuje Velika Britanija,
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kar predstavlja kar 105,3 odstotka njihovega BDP. Preostale tri države za Veliko Britanijo
zelo zaostajajo. Največji padec v sredstvih pokojninskih skladov pa je razviden pri
Madžarski, saj je v letu 2011 beležila velik padec v omenjenih sredstvih (za kar 10,9
odstotka BDP). Kot je bilo ugotovljeno skozi nastajanje dela, temu botruje nacionalizacija
drugega pokojninskega stebra.
H3: Se potrdi
Kot je bilo predstavljeno v poglavju 6.2, Republika Slovenija z davčno olajšavo spodbuja
sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Davčno olajšavo lahko
uveljavljata tako delodajalec kot delojemalec, odvisno, kdo vplačuje premije za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Če zavarovanec individualno plačuje
premijo iz svoje neto plače, ta premija pomeni davčno olajšavo pri odmeri dohodnine. S
pomočjo spletnega informativnega izračuna davčne olajšave za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje (tabela 6) je bilo ugotovljeno, da pri predpostavki mesečno
bruto plače v višini 1.500 EUR in prostovoljni mesečni premiji 50 EUR davčni prihranek na
letni ravni predstavlja 162 EUR.
H4: Se zavrne
Nekateri posamezniki so mnenja, da varčevanje po sistemu »varčevanje v nogavici«
predstavlja manjše tveganje in večji donos, kot vplačilo premij za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje. Skozi proučitev literature in konkretnih primerov lahko takšno
predpostavko odločno zavrnem. Za primer se vzameta predpostavki: doba varčevanja 32
let in mesečna premija vplačila 30 EUR. Če posameznik varčuje po sistemu »varčevanje v
nogavici« pri omenjenih predpostavkah privarčuje 11.520 EUR. Če pa posameznik varčuje
za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v kritnem skladu pa privarčuje 11.404
EUR. Omenjeni znesek je na prvi pogled sicer res nižji kot tisti, ki ga privarčuje po sistemu
»varčevanja v nogavici«, vendar je treba upoštevati tudi nekatere druge predpostavke.
Kot prvo je treba pri varčevanju »v nogavici« upoštevati samodiscipliniranost mesečnih
vplačil. Narava ljudi je včasih takšna, da če moramo varčevati »v nogavici«, včasih nismo
dosledni pri mesečnih vplačili (ali ne varčujemo vsak mesec ali pa ne v enakih mesečnih
zneskih). Kot drugo predpostavko pa treba upoštevati davčno olajšavo. Tudi v primeru, da
smo resnično samodisciplinirani in 32 let vsak mesec varčujemo omenjeni znesek, nam
varčevanje »v nogavici« ne prinaša nikakršne davčne olajšave. Če je posameznik vključen
v kritni sklad, pa trenutna zakonodaja pri omenjenih predpostavkah omogoča 97,20 EUR
letnega davčnega prihranka, kar prikazuje tudi tabela 6. Pri tem je treba tudi upoštevati,
da znesek 11.404 EUR privarčujemo, če je letna stopnja donosnosti 0-odstotna. Če je 2odstotna, privarčujemo 15.906,49 EUR, če je triodstotna 18.967,90 EUR, če je
štiriodstotna 22.753,59 in če je šestodstotna, privarčujemo 33.274,56 EUR.
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8.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
Z delom se je želelo predstaviti področje prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja in poudariti pomembnost vlaganja v omenjeno področje. Skozi pregled
literature in podrobnejšo analizo področja se je ugotovilo, da morajo pristojne državne
institucije skrbeti predvsem, da sprejemajo pravočasne spremembe na področju
pokojninskega zavarovanja, ne pa spremembe, ki so največkrat sprejete
nepremišljeno/prehitro in radikalno, a se po navadi izkažejo za slabe in ne prinašajo
dolgotrajnih izboljšav.
Prizadevanja oblikovalcev slovenskega pokojninskega sistema morajo biti usmerjena v
krepitev prostovoljno financiranega stebra, saj raziskovalci ponujajo veliko argumentov v
prid takšnemu sistemu. Koristi pa se ne dosežejo same, saj so pogojene s sposobnostjo
zakonodajalcev in regulatorjev, da ustvarijo preprosto in pregledno okolje, ki spodbuja
upravljanje skladov z edinim ciljem, ustvariti najvišje možne koristi za vključene člane
(Berk Skok, 2009, str. 212).
Prav tako pa bi se bilo treba osredotočiti na ozaveščenost in odnos do prostovoljnega
dodatnega zavarovanja in življenjskih ter rentnih zavarovanj. Še tako dobra zakonska
urejenost in izboljšave v sistemu ne bodo pripomogle k izboljšavam ob pomanjkanju
zavedanja posameznikov o skrbi za lastno blaginjo. Okrepiti bi bilo treba odgovornost
državljanov, v zavedanju, da so sami odgovorni za svojo pokojnino, in spremeniti
miselnost posameznikov, da bo država poskrbela za njihovo socialno varnost. Država
lahko z ustrezno urejenostjo poskrbi le za ugodno okolje, kjer si lahko posamezniki
ustvarijo zanje potrebno finančno varnost. Naloga države ni, da poskrbi za svoje
državljane, temveč da jim omogoči, da bodo lahko sami dostojno poskrbeli zase. Hitreje bi
bilo treba spremeniti miselnost ljudi, da bo država poskrbela za njihove ustrezne
pokojnine in prenesti del tveganja na svoje državljane. Prispevek države k ozaveščenosti
in h krepitvi odgovornosti v skrbi za svojo pokojnino bi bil ravno tako potreben, kot
urejanje slovenskega pokojninskega sistema, njegovih izboljšav in ustvarjanja koristi.
Posamezniki so po večini premalo seznanjeni s tretjim in predvsem drugim pokojninskim
stebrom v Republiki Sloveniji. Največkrat se spremembe in novosti, ki so predstavljene
širši javnosti nanašajo na pogoje za pridobitev starostne pokojnine in dolgoročno
nevzdržnost pokojninskega sistema, kar pa se nanaša na prvi pokojninski steber. Le
malokrat se izpostavlja pomembnost prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja. Če si vlada in državni zbor RS prizadevata za večjo število posameznikov, ki
vplačujejo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, bi bilo treba nekoliko več
poudarka nameniti predstavitvi tega področja. Individualizacijo odgovornosti bi bilo treba
spodbujati že v srednjih šolah in kasneje še dodatno na fakultetah. Omenjeno
problematiko in informacije o možnostih pokojninskega varčevanja, bi se moralo vključiti
tudi v učni program. Opredelitev problematike o skrbi za individualno finančno varnost v
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vseh obdobjih posameznika in povečanje odgovornosti bi se moralo pojaviti že v obdobju
državljanov, ko se izobražujejo in pripravljajo na poklic, ter osmislijo svojo odgovornost.
Ne smemo pa pozabiti na hitro ukrepanje pri spodbujanju sprejemanja odgovornosti že
pri trenutno zaposlenih in jih spodbuditi k individualizaciji tveganj. Pomembna je vzgoja
mladih državljanov k individualizaciji odgovornosti, vendar nujnost v izboljšanju zahteva
že takojšnje ukrepe. Ena izmed rešitev bi lahko bila kampanja o ozaveščanju prostovoljnih
prispevkov namenjenih za pokojninsko zavarovanje, saj bo treba med državljane/javnost
vnesti zavedanje, da bo potrebno tudi dodatno prostovoljno varčevanje za pokojninske
dohodke, ker žal sistem solidarnosti ne bo zadoščal za dostojne pokojninske dohodke v
času starosti. Žal sistem solidarnosti ne bo zadoščal za dostojno življenje v starosti. V
omenjeni problematiki je premalo težnje državljanov, da bi se pozanimali o svojih
varčevalnih možnostih v drugem pokojninskem stebru. V ta namen bi država lahko preko
vseh medijev, npr. časopisov, televizije, radija, obcestnih plakatov itd., izvedla kampanjo o
ozaveščanju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Večkrat ko
posameznik opazi izpostavljeno vsebino, bolj pozoren postane nanjo. Na podoben način
kot obstaja kampanja »z glavo na zabavo« ali »ne hiti, ohrani življenja« bi se lahko izvedla
tudi kampanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Kot je bilo predstavljeno v delu, so javni uslužbenci vključeni v kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje. To pomeni, da država za vsakega javnega uslužbenca vplačuje
premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje. Pri tem se postavlja vprašanje, v kolikšni
meri se javni uslužbenci zavedajo, da so vključeni v omenjeno zavarovanje, in celo, ali
vedo, da lahko preko spletne strani vsakodnevno spremljajo višino privarčevanih sredstev.
Večje poznavanje dodatnega pokojninskega varčevanja in zavedanje vseh koristi, ki jih
prinaša, bi se lahko doseglo, če bi moral vsak javni uslužbenec pred podpisom pogodbe o
zaposlitvi obiskati kratko izobraževanje oziroma seminar s področja omenjene teme, ki bi
ga pripravila pristojna zavarovalnica ali pooblaščena oseba v javnem zavodu. Na
omenjenem seminarju bi se poleg kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
lahko predstavilo tudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerega se lahko
vključi vsak posameznik. Omenjeni predlog bi se lahko zakonsko predpisal za vse
delodajalce pred zaposlitvijo novega delojemalca. Strošek seminarja bi bremenil
posamezno zavarovalnico, ki ima interes pridobiti nove zavarovance.
Na koncu se postavlja vprašanje, ali je smiselno varčevati v drugem ali tretjem
pokojninskem stebru? Menim, da je predvsem pomembno, da se čimprej vključimo v
kakršnokoli obliko varčevanja, nekoliko manj pa je pomembno, v kateri steber. Slednje je
namreč odvisno zgolj od individualizacije tveganj posameznika. Posamezniki smo
pripravljeni prevzemati različne vrste rizikov. Nekateri so raje previdni in se bodo odločili
za varčevanje v drugem pokojninskem stebru, pri čemer bodo imeli nižje ugodnosti, drugi
pa radi prevzemajo nekoliko več tveganj in se bodo vključili v tretji pokojninski steber in
bodo posledično deležnih višjih ugodnosti. V zaključku dela ugotavljam, da je predvsem
pomembno, da se mlade, ki pridobivajo prve zaposlitve, spodbuja k varčevanju za
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obdobje upokojitve z zgoraj navedenimi ukrepi. Začnejo lahko z nizkimi vplačili, ki se lahko
s postopnim izboljšanjem socialnega položaja, povečujejo.
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9 ZAKLJUČEK
Poglaviten namen dela je bila predstavitev sistema prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Opisalo se je nacionalni pokojninski
sistem in le-tega primerjalo z izbranimi mednarodnimi pokojninskimi sistemi.
Cilj dela je bil ugotoviti prednosti in slabosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ugotavljalo se je, kakšen je trend vključevanja
posameznikov v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v Republiki Sloveniji.
Ugotavljalo se je, ali Republika Slovenija spodbuja sistem prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja in s kakšnimi ukrepi. Analizirala se je tudi smotrnost
varčevanja po sistemu prostovoljnega individualnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
Ustava Republike Slovenije ureja vsa pomembna družbena razmerja, torej tudi področje
socialne varnosti. Petdeseti člen Ustave Republike Slovenije določa pravico državljanov do
socialne varnosti pod pogoji, ki so določeni z zakonom (50. člen Ustave RS). Gre za široko
zasnovano pravico, ki naj bi vsakemu državljanu zagotovila najmanj najnujnejšo pomoč v
primerih nastopa socialnih rizikov; torej tudi v primeru starosti.
V različnih državah so uveljavljeni različni sistemi zagotavljanja socialne varnosti, ki jih je
mogoče razlikovati glede na: pravne akte, ki urejajo to tematiko; nosilce dejavnosti, s
katerimi se zagotavlja socialna varnost; zbiranje in uporabo sredstev za zagotavljanje
socialne varnosti (financiranje); naravo pravic, ali temeljijo predvsem na zavarovanju oseb
ali bolj na pomoči; obseg pravic, ali je odvisen predvsem od obsega zavarovanja ali bolj od
dejanske stiske in potreb ljudi; razmerje med poudarkom na dajatvah (zlasti denarnih) ali
na storitvah in krog oseb, ki so upravičenci do ugodnosti oziroma varstva na tem področju
(zavarovanci, prebivalci, vsaka oseba na območju države). Poznamo tri najbolj pogosto
uporabljene modele socialne varnosti. Prvi je model, ki temelji na obveznih socialnih
zavarovanjih. Pri tem modelu je največja pozornost namenjena zaposlenim in
samozaposlenim osebam, ki so po zakonu vključene v obvezna zavarovanja. Takšen model
socialne varnosti je uveljavljen v Sloveniji in prevladuje v večini evropskih držav. Drugi
model preprečuje in odpravlja posledice uresničevanja socialnih tveganj ter temelji na
socialnem varstvu. Temelj modela je skrb za osebe, ki potrebujejo nujno in drugo pomoč,
pri čemer je manjši poudarek na pridobivanju in zagotavljanju sredstev. V omenjenih
sistemih ima glavni pomen sistem dodatnih zasebnih zavarovanj. Opisan sistem
najpogosteje najdemo v anglosaških deželah. Tretji model pa je tako imenovani model
nacionalne univerzalne socialne varnosti. Njegove značilnosti so v zagotavljanju varstva
najširšemu krogu upravičencev, večinsko financiranje na podlagi zakona iz državnega
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proračuna in širši obseg pravic upravičencev kot v sistemu socialnega varstva. Takšen
sistem je značilen za večino skandinavskih držav.
Pri upoštevanju klasične opredelitve je socialno zavarovanje sistem, ki zagotavlja dajatve v
primeru rizikov bolezni, starosti, invalidnosti in smrti. Socialna zavarovanja se obravnavajo
kot prispevna zavarovanja, saj se običajno financirajo iz zavarovančevih in delodajalčevih
prispevkov. Zavarovanci si v socialnem zavarovanju vzajemno zagotavljajo materialno in
socialno varnost za primer bolezni, invalidnosti, starosti, smrti in v drugih zavarovanih
primerih za vsakega posebej in vzajemno drug za drugega tako, da vsi vplačujejo
prispevke, pravice pa uveljavljajo le tisti zavarovanci, ki so izpolnili pogoje. Po načelu
solidarnosti se sredstva socialnega zavarovanja prerazporejajo tako, da zavarovanci z
višjimi dohodki prispevajo za tiste z manjšimi dohodki. Bistvo načela solidarnosti je v tem,
da uporabnikom socialne varnosti zagotavlja dajatve in sredstva zanje, saj vsakdo prispeva
v odstotkih enak delež, toda glede na različne dohodke, razumljivo, v različnih absolutnih
zneskih. Tako temelji socialna varnost na skupnem interesu uporabnikov v okviru
zavarovalnih skupnosti, ki za zagotovitev dajatev socialne varnosti zbirajo denar v
ustrezne sklade in z njimi gospodarijo. S stališča socialne varnosti solidarnost razumemo
kot željo pomagati vsem posameznikom, ki ne morejo v celoti ali v zadostni meri poskrbeti
zase ali za svoje najbližje, kot so na primer starejši, invalidi, za delo nesposobni, otroci in
podobni.
Socialna zavarovanja z elementi današnjih zavarovanj na področju pokojninskega in
invalidskega zavarovanja z vključenim načelom obveznosti so se začela razvijati proti
koncu 19. stoletja v Bismarckovi Nemčiji, ko je bil leta 1884 sprejet Zakon o zavarovanju
delavcev za primer nesreče in leta 1889 Zakon o zavarovanju za primer invalidnosti in
starosti. V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji je bil pokojninski sistem večkrat
reformiran (leta 1946, 1952, 1957, 1964, 1972 in 1983), po navadi sočasno z
gospodarskimi in političnimi premiki v državi. Razvoj pokojninskega sistema je potekal
postopno, kjer zakonodaja in reforme niso nikoli bistveno spremenile samega sistema.
»Filozofija« v sistemu je namreč po ohranila osnovne značilnosti in lastnosti
kontinentalnega sistema socialnega zavarovanja. Julija 1983 je Skupščina Republike
Slovenije sprejela Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se smatra za prvi
»lastni« pokojninski zakon. Leta 1983 je pokojninski zakon omogočil zelo ugodno
upokojevanje. Pri moških je bila starostna upokojitev možna s 60 leti, pri ženskah pa s 55
leti, pri predpostavki, da je zavarovanec imel vsaj 20 let pokojninske dobe. Z zakonom leta
1983 se je s pravilom o določitvi pokojninske osnove (zaporedje najboljših deset let)
relativni dohodkovni položaj upokojencev izboljšal. Pripetilo se je celo, da je bila včasih
pokojnina večja od posameznikove zadnje plače. Velikodušen pokojninski sistem in vedno
slabši gospodarski položaj pa sta pripeljala do povečanja števila upokojencev in izrednega
višanja pokojninskih izdatkov. Kmalu po volitvah leta 1990 je Državni zbor začel s
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pripravami na novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet v
marcu leta 1992. Leto 1996 se šteje kot prelomnica, saj se je takrat država resno zavezala,
da bo delno financirala tudi pokojnine, ki so bile pred letom 1996 v celoti krite s prispevki
aktivnih zavarovancev. Leta 1996 je Vlada Republike Slovenije začela postavljati nove
reforme. Leta 1997 so bila sprejeta izhodišča za reformo sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja iz leta 1996, leta 1998 pa tudi Bela knjiga o reformi
pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz leta 1997. S sprejetjem novega zakona
decembra 1999 se je uradno zaključil reformni proces. Nov zakon se je začel izvajati 1.
januarja 2000. Leta 2005 pa je prišlo do nekaterih sprememb Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
Pokojninski sistem poleg Ustave Republike Slovenije urejajo Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ1), Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem
zavarovanju za javne uslužbence, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Zakon o poračunavanju
finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških
zavarovancev in Zakon o delovnih in socialnih sodiščih. Na področju pokojninskega in
invalidskega zavarovanja obstaja tudi vrsta podzakonskih aktov, ki dopolnjujejo zakonske
določbe, pri čemer jih večino predvideva že zakon sam. Republika Slovenija je članica
Evropske unije, zato so pravni viri Unije tudi posebni interni viri Republike Slovenije.
Država zagotavlja zadovoljevanje javnih potreb v okviru državne uprave ter pravnih oseb,
ki jih ustanovi za izvajanje javne službe oziroma dejavnost v javnem interesu ter jih tudi
financira. Ti subjekti, ki se ukvarjajo s preskrbo javnih dobrin, tvorijo institucionalni sektor
države. Sistem javnih financ je doživljal nenehne spremembe od osamosvojitve leta 1991
dalje, zadnjo, celovito reformo pa uvaja novi Zakon o javnih financah. Načini financiranja
pokojninskih sistemov se med državami razlikujejo. Sistemi, povezani z zaposlovanjem, se
v celoti ali predvsem financirajo iz prispevkov, ki jih delodajalci, delavci ali oboji opravljajo
in so v večini primerov obvezni za določene skupine delavcev in delodajalcev. Večina
javnih pokojninskih sistemov deluje po načelu PAYG (pay-as-you-go), pri čemer se sedanji
prihodki od prispevkov uporabljajo za izplačila trenutnih pokojnin. Glavna pomanjkljivost
sistema PAYG je zaznano proračunsko breme in odpor do zbiranja potrebnih sredstev z
obdavčitvijo. Dodatno pokojninsko zavarovanje je zamišljeno kot drugi steber
pokojninskega sistema. Za razliko od prvega stebra, ki je osnovan na sistemu sprotnega
prispevnega kritja (PAYG), pa je za dodatno pokojninsko zavarovanje značilno financiranje
na osnovi kapitalskega kritja (FF – fully funded pensions). Za prostovoljno dodatno
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zavarovanje je značilno, da se financira s premijami (in ne prispevki), ki jih plačujejo
delodajalci, zavarovanci ali kar oboji.
V Republiki Sloveniji pokojninski sistem predstavljajo trije stebri. Prvi steber predstavlja
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi steber dodatno pokojninsko
zavarovanje, tretji steber pa predstavljajo življenjska in rentna zavarovanja. Drugi steber
se nato deli na obvezno dodatno zavarovanje, prostovoljno dodatno zavarovanje in
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence. Prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje pa se deli še na kolektivno in individualno prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje.
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje že po samem zakonu temelji na podlagi
medgeneracijske solidarnosti ter obsega obvezno in prostovoljno vključitev v obvezno
zavarovanje ter pravice in obveznosti iz obveznega zavarovanja za primer starosti,
invalidnosti in smrti, določene na podlagi dela, prispevkov, ter po načelih vzajemnosti in
solidarnosti. Pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se v Sloveniji
na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju delijo na: pravica do
pokojnine, (kjer poznamo več vrst pokojnin: starostna in predčasna pokojnina, invalidska
pokojnina, vdovska pokojnina, družinska pokojnina in delna pokojnina), pravice iz
invalidskega zavarovanja, pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, pravica do
invalidnine, v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in pravica do letnega
dodatka.
V drugi steber pokojninskega sistema uvrščamo (prostovoljna) dodatna pokojninska
zavarovanja na osnovi pokojninskega načrta, ki ga odobri minister pristojen za delo. Ta
pokojninska zavarovanja oziroma odobrene pokojninske načrte se vpišejo v register
pokojninskih načrtov pri Davčni upravi Republike Slovenije, s tem vpisom pa se lahko
uveljavljajo davčne olajšave na vplačano premijo.
V tretji steber pa se uvrščajo življenjska in rentna zavarovanja. Sem spadajo pokojninska
in invalidska zavarovanja na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih računov. Ta
pokojninska zavarovanja so zakonsko slabo urejena, zanje pa velja, da so brez davčne
olajšave na vplačano premijo. Rentna zavarovanja delimo na doživljenjsko rentno
zavarovanje, časovno omejeno rentno zavarovanje in dodatno rentno zavarovanje.
Življenjsko zavarovanje lahko torej smatramo za način varčevanja, saj zavarovance, ki
drugače ne bi redno varčevali, sili k doslednemu plačevanju premij. Obstaja več vrst
življenjskega zavarovanja, ki jih delimo na dve skupine: z varčevalno komponento in brez
varčevalne komponente. Pri varčevalni komponenti gre večji del premije za varčevanje in
manjši del za zavarovanje. Pri naložbenem življenjskem zavarovanju zavarovanec sam
odloča, v kateri sklad bo naložil sredstva in kako bo razdelil premijo med posamezne
sklade. Pri navadnem življenjskem zavarovanju zavarovanec nima nobenega vpliva na
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naložbeno politiko, ne prevzema pa tudi nobenega naložbenega tveganja. Vključitev v
tretji steber pokojninskega zavarovanja je povsem osebne narave, pri čemer ni pogojena z
vključitvijo v obvezno pokojninsko zavarovanje, saj pri vključitvi v tretji steber ni treba
izpolnjevati nikakršnih dodatnih pogojev. V delu je bila prikazana naložbena piramida, pri
čemer je bilo razvidno, da minimalne donose in tveganje predstavljajo bančni depoziti,
maksimalno tveganje in donose pa predstavljajo delnice.
Prvi pokojninski steber v Republiki Sloveniji temelji na sistemu sprotnega prispevnega
kritja (PAYG), dodatno pokojninsko zavarovanje pa temelji na osnovi kapitalskega kritja.
Skladno z določbami ZPIZ-2 sta omogočeni dve vrsti dodatnih zavarovanj, in sicer obvezno
in prostovoljno. Slednje je mogoče razlikovati po nosilcih, po načinu določanja, nalaganja
in uporabe privarčevanih premij, po krogu zavarovancev in zavezancev za plačevanje
zavarovalnih premij ter po obliki in ročnosti obljubljenih rent ter drugih pravic.
Zavarovanci, ki delajo na posebno težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih, se morajo
vključiti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, pri čemer so delodajalci zavezani k
plačilu prispevkov. Februarja 2016 je bilo v poklicno zavarovanje vključenih 46.462
zavarovancev.
Februarja 2004 je začela veljati kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta v
javnem sektorju. Po omenjeni pogodbi je vlada javnim uslužbencem v zameno za to, da so
se julija 2003 odpovedali 2,4-odstotnemu zvišanju plač, v poseben zaprti pokojninski sklad
izplačevala premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Zakon v Republiki Sloveniji pa za ostale zaposlene omogoča prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje. Slednje je omogočeno kot poklicno (kolektivno) in neposredno
(individualno). Premije (in ne prispevki), s katerimi se financira prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje, plačujejo zavarovanci, delodajalci ali oboji. Kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki preko svojega
delodajalca, ki delno ali v celoti financira pokojninski načrt v breme lastnih sredstev. V
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo tudi zavarovanci, ki
opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost. Individualno dodatno pokojninsko
zavarovanje je zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno vsak posameznik, ki v
celoti z lastnimi sredstvi financira vplačila premije. V Sloveniji se zavedanje o
pomembnosti kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja počasi povečuje, tako
kot tudi razumevanje, da bo moral posameznik za dostojno finančno stanje v starosti
poskrbeti sam. Premalo pa je razvita zavest, da je skrb za varno starost že sedaj
prepuščena posameznikom. Tudi delodajalci se premalo zavedajo ugodnosti kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj jih od uvedbe leta 2000 še veliko ne izrabi
možnosti, ki so na voljo znotraj kolektivnega zavarovanja. V podjetju Hewlett-Packard
imajo sistem, kjer kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni vplačilo
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zaposlenca in doplačilo podjetja. Denimo, za 11 evrov, ki jih mesečno vplača zaposleni, HP
doda sedem evrov, tako da je skupno mesečno vplačilo 18 evrov.
Od leta 2007 je število posameznikov, vključenih v drugi pokojninski steber, relativno
stabilno. Znotraj drugega pokojninskega stebra je privarčevanih okoli 2 milijardi evrov
prihrankov. Pri drugem pokojninskem stebru, ki se je uveljavil po letu 2000, strokovnjaki
prepoznavajo relativno visoko vključenost posameznikov za tako mlad sistem. Bolj je
zaskrbljujoč podatek, da zavarovanci mesečno za namen omenjenega varčevanja
prispevajo zgolj 2 odstotka povprečne bruto plače, kar ne predstavlja zadostnega
prispevka za pokritje upada javnih pokojnin. Zaradi tega v prihodnje ni pomembno le
povečati delež vključenih v drugi pokojninski steber, temveč tudi spodbuditi povečanje
premij mesečnih vplačil.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju omogoča delodajalcu vključitev v
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, preko katerega po pokojninskem načrtu
delodajalce vzpodbuja k varčevanju z davčnimi olajšavami. Za vplačane premije lahko
pravico davčnih olajšav uveljavlja zavarovanec ali njegov delodajalec, odvisno je od
tega, kdo izmed njiju je plačnik premij.
V pokojninski načrt kolektivnega pokojninskega zavarovanja se lahko vključi posameznik,
ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, ki je odgovoren za financiranje
pokojninskega načrta. V primeru, da delojemalec zamenja zaposlitev in novi delodajalec
ni vključen v isti pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, mora delojemalec iz njega
izstopiti. Član individualnega zavarovanja lahko v primeru izstopa iz zavarovanja kadarkoli
zahteva izplačilo odkupne vrednosti premoženja z njegovega osebnega računa v
enkratnem znesku. Skozi delo je bilo ugotovljeno, da pri predpostavki mesečne plače
posameznika v višini 1500 EUR/bruto in privarčevanem znesku za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje v višini 9.000 EUR, v primeru izstopa, izgubimo razmeroma velik
delež privarčevanih sredstev, saj izplačilo po vseh odtegljajih znaša zgolj 6.504,30 EUR.
Dodatno pokojninsko zavarovanje upravljajo vzajemni pokojninski skladi in krovni
pokojninski skladi, pokojninske družbe in zavarovalnice.
Obvezno pokojninsko zavarovanje posamezniku ne zagotavlja več dostojne pokojnine,
zato lahko znotraj tristebrnega sistema zavarovanec sam vpliva na svoj finančni položaj v
starosti in tako prevzame del varčevalne odgovornosti. To mu omogoča vključitev v drugi
in tretji pokojninski steber, ki pa se med seboj zelo razlikujeta. Nadzor nad varčevanjem v
drugem stebru vrši država, ki omogoča tudi nekatere davčne olajšave. Vključitev v drugi
steber je pogojena z vključitvijo posameznikov v obvezno zavarovanje (individualno ali
kolektivno). Varčevanje v tretjem pokojninskem stebru pa je povsem neodvisno od
vključitve posameznika v obvezno pokojninsko zavarovanje oziroma statusa zaposlitve.
Tretji pokojninski steber omogoča varčevanje v delnicah, obveznicah, naložbah v
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vzajemnih skladih, investicijska zavarovanja oziroma vse, s čimer lahko posameznik
privarčuje za dodatno pokojnino.
V delu so bile postavljene štiri hipoteze, in sicer:
H1: Delež posameznikov vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v
Republiki Sloveniji je v trendu naraščanja.
Prva hipoteza je bila potrjena. Od leta 2006 do leta 2010 je bil zaznan trend naraščanja,
temu je sledil trend upadanja, ki je trajal do leta 2014. Od leta 2015 do leta 2017 pa se
znova beleži trend naraščanja posameznikov, ki so vključeni v prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje v RS. V letu 2017 je bilo vanj vključenih 532.071 posameznikov.
H2: Delež celotnih sredstev v skladih in zasebnih pokojninskih sistemih v Republiki
Sloveniji (izraženo v odstotku BDP) je nižji od vključenih izbranih državah Evropske unije.
Iz analize je bilo razvidno, da ima Slovenija v skladih in zasebnih pokojninskih sistemih
približno enako višino sredstev (kot odstotek BDP) kot Nemčija in celo nekoliko več kot
Madžarska. V delu je bila predstavljena tudi Velika Britanija, ki od proučevanih držav zelo
odstopa, saj se uvršča v zgornjo mejo držav, po višini sredstev v skladih in zasebnih
pokojninskih sistemih. V ta namen je bila druga hipoteza zavrnjena.
H3: Republika Slovenija z davčno zakonodajo spodbuja sistem prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja kot možnost dodatnega pokojninskega varčevanja.
Tretja hipoteza je bila potrjena, saj je bilo ugotovljeno, da Republika Slovenija omogoča
davčno olajšavo, ki jo lahko uveljavljata tako delodajalec kot tudi delojemalec. V delu je
bil predstavljen javno dostopen informativni izračun omenjene davčne olajšave, pri čemer
je bilo ugotovljeno, da ob predpostavki 1500 EUR/bruto mesečne plače in vplačilu
mesečne premije v višini 50 EUR, davčni prihranek znaša 162 EUR/letno.
H4: Končni znesek varčevanja v obdobju 32 let po sistemu »varčevanja v nogavici« je v
Republiki Sloveniji višji od končnega zneska varčevanja s sistemom prostovoljnega
individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Tudi pri četrti hipotezi je bil uporabljen javno dostopen informativni izračun. Ugotovljeno
je bilo, da ob predpostavki dobe varčevanja 32 let in mesečne premije vplačila v višini 30
EUR, preko zavarovalnice privarčujemo 11.404 EUR. Če varčujemo »v nogavici«, pa
posameznik privarčuje 11.520 EUR. Omenjeni znesek je na prvi pogled sicer res nižji kot
tisti, ki se privarčuje po sistemu varčevanja »v nogavici«, vendar je treba upoštevati tudi
nekatere druge predpostavke. Kot prvo je treba pri varčevanju »v nogavici« upoštevati
samodiscipliniranost mesečnih vplačil. Kot drugo predpostavko pa je treba upoštevati
davčno olajšavo. Ravno zaradi teh razlogov je bila četrta hipoteza zavrnjena.
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Za namen prispevka k stroki so bili v zadnjem poglavju predstavljeni predlogi rešitev za
povečanje vlaganja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Ugotovljeno je bilo,
da morajo pristojne državne institucije skrbeti, predvsem da sprejemajo pravočasne
spremembe na področju pokojninskega zavarovanja, ne pa spremembe, ki so največkrat
sprejete nepremišljeno/prehitro in radikalno, a se po navadi izkažejo za slabe in ne
prinašajo dolgotrajnih izboljšav. Če si vlada in državni zbor RS prizadevata za večjo število
posameznikov, ki vplačujejo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, bi bilo
treba nekoliko več poudarka nameniti predstavitvi tega področja. Individualizacijo
odgovornosti bi bilo potrebno spodbujati že v srednjih šolah in kasneje še dodatno na
fakultetah. Omenjeno problematiko in informacije o možnostih pokojninskega varčevanja,
bi se moralo vključiti tudi v učni program. Opredelitev problematike o skrbi za
individualno finančno varnost v vseh obdobjih posameznika in povečanje odgovornosti bi
se moralo pojaviti že v obdobju državljanov, kjer se izobražujejo in pripravljajo na poklic,
ter osmislijo svojo odgovornost. Ne smemo pa pozabiti na hitro ukrepanje pri spodbujanju
sprejemanja odgovornosti že pri trenutno zaposlenih in jih spodbuditi k individualizaciji
tveganj. Pomembna je vzgoja mladih državljanov k individualizaciji odgovornosti, vendar
nujnost v izboljšanju zahteva že takojšnje ukrepe. Ena izmed rešitev bi lahko bila
kampanja o ozaveščanju prostovoljnih prispevkov namenjenih za pokojninsko
zavarovanje. V ta namen bi država lahko preko vseh medijev, npr. časopisov, televizije,
radija, obcestnih plakatov itd., izvedla kampanjo o ozaveščanju prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja. Večkrat ko posameznik opazi izpostavljeno vsebino, bolj
pozoren postane nanjo. Kot je bilo predstavljeno v delu, so javni uslužbenci vključeni v
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Pri tem se postavlja vprašanje, v kolikšni
meri se javni uslužbenci zavedajo, da so vključeni v omenjeno zavarovanje, in celo, ali
vedo, da lahko preko spletne strani vsakodnevno spremljajo višino privarčevanih sredstev.
Večje poznavanje dodatnega pokojninskega varčevanja in zavedanje vseh koristi, ki jih
prinaša, bi se lahko doseglo, če bi moral vsak javni uslužbenec pred podpisom pogodbe o
zaposlitvi obiskati kratko izobraževanje oziroma seminar s področja omenjene teme, ki bi
ga pripravila pristojna zavarovalnica ali pooblaščena oseba v javnem zavodu. Na
omenjenem seminarju bi se poleg kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
lahko predstavilo tudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerega se lahko
vključi vsak posameznik. Omenjeni predlog bi se lahko zakonsko predpisal za vse
delodajalce pred zaposlitvijo novega delojemalca. Strošek seminarja bi bremenil
posamezno zavarovalnico, ki ima interes pridobiti nove zavarovance.
Na koncu se postavlja vprašanje ali je smiselno varčevati v drugem ali tretjem
pokojninskem stebru? Menim, da je pomembno predvsem, da se čimprej vključimo v
kakršnokoli obliko varčevanja, nekoliko manj pa je pomembno v kateri steber. Slednje je
namreč odvisno zgolj od individualizacije tveganj posameznika. Posamezniki smo
pripravljeni prevzemati različne vrste rizikov. Nekateri so raje previdni in se bodo odločili
za varčevanje v drugem pokojninskem stebru, pri čemer bodo imeli nižje ugodnosti, drugi
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pa radi prevzemajo nekoliko več tveganj in se bodo vključili v tretji pokojninski steber in
posledično bili deležnih višjih ugodnosti. V zaključku dela ugotavljam, da je pomembno
predvsem, da se mlade, ki pridobivajo prve zaposlitve spodbuja k varčevanju za obdobje
upokojitve z zgoraj navedenimi ukrepi. Začnejo lahko z nizkimi vplačili, ki se lahko s
postopnim izboljšanjem socialnega položaja, povečujejo.
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PRILOGE
Priloga 1: Grafični prikaz povprečnega števila uživalcev pokojnin po letih.

Vir: ZPIZ (2019d)
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Priloga 2: Grafični prikaz Informativnega izračun za prostovoljno individualno dodatno
pokojninsko zavarovanje – kritni sklad drzni.

Vir: Zavarovalnica Triglav, d.d. (2019)
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Priloga 3: Grafični prikaz Informativnega izračun za prostovoljno individualno dodatno
pokojninsko zavarovanje – kritni sklad zajamčeni.

Vir: Zavarovalnica Triglav, d.d. (2019)
Priloga 4: Celotna sredstva v skladih in zasebnih pokojninskih sistemih (kot odstotek BDP).

(v % BDP)

Vir: OECD (2018, str. 21)
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