UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

DIPLOMSKO DELO

POKOJNINE ZA VARNO STAROST VSEH GENERACIJ:
PRIMER SLOVENIJE

Kandidatka:
Vpisna številka:
Študijski program:
Mentor:

Tina Peterka
04035990
univerzitetni študijski program Uprava prva stopnja
doc. dr. Aleksander Aristovnik

Ljubljana, avgust 2011

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA

Podpisana Tina Peterka, študentka univerzitetnega študijskega programa Uprava prva
stopnja, z vpisno številko 04035990, sem avtorica diplomskega dela z naslovom:
Pokojnine za varno starost vseh generacij: primer Slovenije.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih
uporabljam v predloženem delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi
navodili,
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim
so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu
(Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. List RS, št. 21/95), kršitev pa se
sankcionira tudi z ukrepi po pravilih univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z
objavo dela v zbirki »Dela FU«.

Diplomsko delo je lektoriral: Leon Tabor

Ljubljana, 26.8.2011

Podpis avtorice: _______________________

ii

POVZETEK

Slovenski pokojninski sistem, ki je bil zadnjič spremenjen v letu 2000, je bil vselej
namenjen zagotavljanju varne in kakovostne starosti. Pokojninski sistem obsega tri
stebre, in sicer obvezno pokojninsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti,
obvezno in prostovoljno dodatno zavarovanje ter zavarovanja na podlagi osebnih
pokojninskih varčevalnih računov. Sistem obveznega pokojninskega zavarovanja temeljni
na načelu vzajemnosti in solidarnosti, kar pomeni, da aktivna generacija plačuje prispevke
za upokojeno generacijo, kasneje pa na podlagi izpolnjenih pogojev uveljavlja pravico do
pokojnine.
Za slovenski pokojninski sistem se predpostavlja, da ni več dolgoročno vzdržen. Razlogi za
tako stanje so neugodne demografske razmere, prezgodnje upokojevanje, pozen vstop
mladih na trg dela, zniževanje pokojnin in nepreglednost sistema. Vse to je pripeljalo do
predloga nove pokojninske zakonodaje, ki pa ni bila sprejeta. Cilji predlaganega
pokojninskega sistema so bili povečanje deleža aktivnih zavarovancev s podaljševanjem
delovne aktivnosti, višje pokojnine, vzdržnost pokojninskega sistema, ter izločitev
institutov, ki ne sodijo v obvezno pokojninsko zavarovanje. V diplomskem delu so
predstavljene poglavitne spremembe in učinki nesprejete zakonodaje glede na trenutno
obstoječi sistem in možni ukrepi za bolj varno starost prihodnjih generacij.
Ključne besede: pokojninski sistem, pokojnine, vzdržnost pokojninskega sistema,
demografske spremembe, pokojninska reforma
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SUMMARY

PENSIONS FOR SECURE OLD-AGE OF ALL GENERATIONS: CASE OF
SLOVENIA
The purpose of the pension system in Slovenia, last amended in 2000, has always been to
provide a safe and quality life in old age. It is a three-pillar system, comprised of
compulsory pension insurance scheme based on intergenerational solidarity, compulsory
and voluntary supplementary pension insurance scheme, and insurance scheme based on
personal pension savings accounts. The compulsory pension insurance scheme is based
on the mutuality and solidarity principle, under which the active generation contributes
towards pensions for the retired generation, and upon meeting the requirements later on,
claims their pension.
However, the Slovenian pension system is no longer considered financially sustainable.
The reasons therefore are unfavourable demographic conditions, early retirement, a late
entry into the labour market of young people, decrease in pensions and its lack of
transparency. Because of this reasons a new pension reform was proposed, but it was not
accepted. The aims of proposed reform was to increase the proportion of active insured
persons by extending the working life, sustainability of the pension system, higher
pensions and to exclude institutes which do not belong in the compulsory pension
scheme. Described are the principal amendments and impacts of the failed pension
legislation in relation to the current scheme and possible solutions in future for secure
old-age of generations.
Key words: pension scheme, pensions, sustainability of the pension scheme, demographic
changes, pension reform
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1 UVOD

Ekonomska vzdržnost sistemov socialne varnosti je zaradi staranja prebivalstva kot
posledice zmanjšanja rodnosti in podaljševanja življenjske dobe, zaradi povečanega
števila prejemnikov socialnih dajatev ter zaradi zmanjševanja deleža aktivnega
prebivalstva povsod po svetu pod močnim pritiskom (European Commission v: Verbič,
2007, str. 1), pri čemer zaradi svojega obsega, tako v svetu kot v Sloveniji, še posebej
izstopa sistem pokojninskega zavarovanja, ki je tudi temelj preučevanja v diplomskem
delu.
V Ustavi Republike Slovenije je določeno, da imajo državljani pod pogoji, določenimi z
zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine, kar pomeni, da je
pravica do pokojnine določena kot temeljna ustavna pravica. Temeljni materialni prejemek
za zagotavljanje materialne varnosti upokojencev pa je pokojnina. Sredstva za ta namen
se preko prispevkov zbirajo v posebnem pokojninskem skladu, tako imenovanem prvem
stebru, ki ga upravlja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
Pokojninski sistem temelji na načelu medgeneracijske solidarnosti, katerega bistvo je
obveznost vseh trenutnih zavarovancev, da plačujejo prispevke v pokojninsko blagajno in
si tako zagotovijo, da bodo tudi sami v starosti prejemali pokojnine na podlagi zbranih
sredstev tedaj delovno aktivne generacije zavarovancev. Vendar pa je to področje zaradi
oteženega zagotavljanja socialne in materialne varnosti tako v svetu kot pri nas v zadnjem
času zelo problematično.
Pokojninska reforma iz leta 2000 je sprožila postopne, a zelo vidne spremembe, zato je
treba reformo nadaljevati do njene izpolnitve, ko bodo dokončno znani vsi njeni učinki.
Vendar pa je v Sloveniji zaradi demografskih sprememb oziroma staranja prebivalstva in
posledic gospodarske krize, trenutnega gibanja rasti plač, števila upokojencev in plačnikov
prispevkov prišlo do velikih pritiskov na javnofinančno vzdržnost obstoječega sistema.
Zaradi napovedanih demografskih sprememb in pritiskov na pokojninsko blagajno je bila
zato predlagana vnovična modernizacija pokojninskega sistema, vendar predlog ni bil
sprejet. Z modernizacijo naj bi se zagotovil večji delež aktivnih zavarovancev s
podaljšanjem delovne aktivnosti, večja odvisnost med višino vplačanih prispevkov in višino
prejemkov, večja preglednost sistema, izločeni pa bi bili tudi instituti, ki ne sodijo v sistem
obveznega pokojninskega zavarovanja. Tako naj bi se v prihodnosti izognili sprejemanju
radikalnih ukrepov. Postavlja pa se vprašanje, ali bi predlagane spremembe sploh
zadostovale za zagotovitev dostojnih pokojnin za vse prihodnje generacije.
Namen diplomskega dela je predvsem raziskati oziroma ugotoviti, ali bi predlagane
spremembe na pokojninskem področju lahko zagotovile primerne starostne pokojnine,
1

tako mladi kot tudi starejši generaciji. Osnovni cilj diplomskega dela je podati odgovore na
vprašanja, ki so pomembna za zagotavljanje dostojnih pokojnin v starosti. Vzporedni cilji
diplomskega dela so predstaviti način pridobitve oziroma zagotovitve pravic do pokojnine,
povzeti stanje pokojninskega sistema v Sloveniji, predstaviti poglavitne spremembe, ki so
bile predlagane v neuspešnem poskusu modernizacije pokojninskega sistema v primerjavi
z obstoječim pokojninskim sistemom in primerjati oba sistema. Nadalje je cilj tudi
predstaviti pokojninske sisteme izbranih držav članic Evropske Unije.
V diplomskem delu sem uporabila več znanstveno raziskovalnih metod. Osnovno izhodišče
so predstavljali različni viri domače in tuje strokovne literature avtorjev, ki so že v
preteklosti, zlasti pa v zadnjem času objavili knjige, prispevke, članke in spletne
publikacije s področja teorije pokojninskih sistemov. V prvem delu je z metodo deskripcije
opisano stanje na področju pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, z zgodovinsko metodo
pa je povzeto bistvo razvoja slovenskega pokojninskega sistema. Metoda kompilacije je
bila uporabljena predvsem pri podajanju in povzemanju ugotovitev avtorjev različnih del s
preučevanega področja. Uporaba komparativne metode je bila omejena na predstavitev
sprememb nesprejetega pokojninskega zakona glede na obstoječi pokojninski sistem, kot
podlaga za oblikovanje predlogov in ugotovitev pa je bila uporabljena metoda analize
oziroma sinteze. V diplomskem delu so bili uporabljeni statistični podatki, ki so omogočili
lažji prikaz celotne problematike pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji pa tudi
problematiko na demografskem področju in trgu dela. Podatki so večinoma zajeti iz
Letnega poročila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in publikacij
Statističnega urada Republike Slovenije. Glede na izbrano tematiko zbiranje literature ni
bilo težavno, saj je obravnavano področje aktualno že dolgo časa, zato je dostopne precej
literature.
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Poleg uvoda in zaključka, diplomsko delo
v jedru obsega šest poglavij. V uvodu so opredeljeni problem, namen in cilji ter metode
dela, uporabljene pri pripravi diplomskega dela. V drugem poglavju je predstavljen
pokojninski sistem v Sloveniji, in sicer preko opisa razvoja pokojninskega sistema, opisa
tristebrnega sistema pokojninskega zavarovanja in ponazoritve financiranja sistema.
Nadalje so predstavljene pravice do pokojnine, ki se z izjemo državne pokojnine
zagotavljajo iz sistema obveznega pokojninskega zavarovanja. V tretjem poglavju so nato
opisani vzroki, zaradi katerih bi bilo potrebno v Sloveniji izpeljati novo pokojninsko
reformo. Sledi predstavitev glavnih sprememb nesprejetega pokojninskega zakona in
primerjava le-tega z obstoječim sistemom. V šestem poglavju so podrobneje predstavljeni
pokojninski sistemi izbranih držav članic Evropske Unije, in sicer Švedske, Nizozemske ter
Nemčija. V predzadnjem, tj. sedmem poglavju so predstavljeni izzivi, ki nas čakajo v
prihodnosti, če želimo zagotoviti varno starost za državljane. V zaključku so podane
bistvene ugotovitve diplomskega dela.
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2 SPLOŠNO O POKOJNINSKEM SISTEMU V SLOVENIJI

Republika Slovenija v 50. členu Ustave določa, da imajo pod pogoji, določenimi z
zakonom, državljani pravico do socialne varnosti, ki vključuje tudi pravico do pokojnine.
Ob tem obvezuje tudi državo, da mora z zakonom urediti obvezna socialna zavarovanja,
med katera sodi tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter skrbeti oziroma zagotoviti
njihovo delovanje (Cvetko et al., 2009, str. 21).
Pojem socialna varnost prerašča zgolj ožji pojem socialnega zavarovanja, tako da ga
vključuje, hkrati širi krog uporabnikov in kritje socialnih primerov, ter konzumira tudi
pojem socialno varstvo. Socialna varnost je torej celovit sistem, ki naj bi zavaroval
prebivalstvo pred izgubo dohodka zaradi bolezni, brezposelnosti, starosti, smrti, zagotovil
ustrezno zdravstveno varstvo, prispeval družinam k vzgoji otrok, postavil temelje
zagotovljenemu minimumu eksistence, ter predvidel ukrepe in načine pokritja različnih
socialnih primerov (Kalčič, 1996, str. 17).
Pokojninsko zavarovanje v Sloveniji je po vsebini podobno modelu Bismarckovega
pokojninskega sistema. Po Laroque so glavne značilnosti tega sistema: socialno
pokojninsko zavarovanje temelji na zaposlitvi in prispevkih, ki jih vplačujejo tako
delodajalci kot delojemalci, višina pokojnine pa je v veliki meri odvisna od zaslužka v
določenem obdobju. Tako prispevki kot tudi pokojnine so pogoste limitirane (Bešter,
1996, str. 17).
Zavarovanje in uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja je pomemben vidik
zagotavljanja neodvisnega življenja in ustrezne socialno – ekonomske zaščite sedanje in
prihodnjih generacij starejših. Zato se te pravice zagotavljajo v sistemu pokojninskega in
invalidskega zavarovanja urejenega v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1-UPB4, št. 109/106). Zakon obsega tri različne vrste zavarovanj, in sicer obvezno
zavarovanje na podlagi dokladnega sistema in medgeneracijske solidarnosti, obvezno in
prostovoljno dodatno zavarovanje, ki predstavlja zavarovanje na podlagi kapitalskega
kritja in zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih računov.
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Slika 1: Shema pokojninskega sistema v Sloveniji

Vir: Kapitalska družba, 2010
Po podatkih SURS je bilo konec leta 2010 v Republiki Sloveniji 2.048.951 prebivalcev, od
tega je bilo podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v istem obdobju
553.910 upokojencev iz obveznega zavarovanja. Delež upokojencev iz obveznega
zavarovanja je glede na celotno število prebivalcev Republike Slovenije znašal 27 %, kar
je več kot v decembru 2009, ko je ta delež znašal 26,4 %. V letu 2010 je bilo v povprečju
552.561 uživalcev starostnih, invalidskih, družinskih, vdovskih in delnih pokojnin iz
obveznega zavarovanja, kar je 14.106 oziroma 2,6 % upokojencev več kot v letu 2009. To
je največji porast števila prejemnikov pokojnin v zadnjem desetletju. V letu 2010 je
368.615 oseb prejemalo starostne pokojnine, 91.051 invalidske pokojnine, 57.097
družinske pokojnine, 35.531 vdovske pokojnine in 267 oseb delne pokojnine, kar prikazuje
Graf 1 v odstotkih (ZPIZ, 2011, str. 9–14).
Graf 1: Struktura povprečnega števila upokojencev iz obveznega zavarovanja, 2010

Vir: ZPIZ, 2010
Z obveznim zavarovanjem se po ZPIZ-1 zagotavljajo naslednje pravice (Papež, 2008a, str.
462):
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•
•

•
•

pravica do pokojnine: starostna pokojnina, invalidska pokojnina, družinska
pokojnina, vdovska pokojnina ter delna pokojnina;
pravice iz invalidskega zavarovanja: poklicna rehabilitacija, nadomestila za
invalidnost, premestitve in delo s krajšim delovnim časom od polnega, povrnitev
potnih stroškov, ter druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja;
dodatne pravice: dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina, varstveni dodatek k
pokojnini;
druge pravice: odpravnina, oskrbnina ali enkratni letni dodatek.

V obvezno zavarovanje spada tudi pravica do državne pokojnine, ki sicer ni pravica iz
pokojninskega zavarovanja, in pravice po posebnih zakonih ter drugih predpisih.

2.1 ZAVAROVANCI
Pokojninsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je obvezno in enotno za vse zavarovance. V
obveznem pokojninskem zavarovanju so zavarovani vsi delavci, ki so v odvisnem
delovnem razmerju (delavci, zaposleni pri pravnih osebah in zasebnikih), samozaposleni
oziroma osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost (zasebniki, ki opravljajo samostojno
gospodarsko ali poklicno dejavnost, poslovodne osebe, kmetje in člani njihovih
gospodarstev), brezposelne osebe, ki so prejemniki denarnega nadomestila pri zavodu za
zaposlovanje, vajenci, vrhunski športniki in šahisti, zavarovani starši in osebe drugih
kategorij (osebe na prostovoljnem služenju vojaškega roka, ali osebe, ki v drugem
pravnem razmerju opravljajo delo za plačilo) ter osebe, ki so se prostovoljno vključile v
obvezno zavarovanje (Papež, 2008a, str. 460). V obvezno pokojninsko zavarovanje se
tako vključujejo zlasti državljani Republike Slovenije, pa tudi tujci, če tako določa zakon
oziroma mednarodna pogodba.
Graf 2: Struktura zavarovanca po vrsti zavarovanja, 2010

Vir: ZPIZ, 2010
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Struktura zavarovancev glede na vrsto zavarovanja v Grafu 2 prikazuje, da je bil v letu
2010 največji delež zaposlenih pri pravnih osebah (77,7 %), sledijo zaposleni pri
zasebnikih (7,0 %), in zasebniki (6,8 %), nato brezposelni (3,2 %) ter ostali z manjšimi
deleži, to so prostovoljni zavarovanci (2,4 %), starši (1,9 %), kmetje (0,9 %) in vajenci
(0,1 %). V letu 2010 je bilo v Sloveniji v povprečju 881.992 zavarovancev, konec aprila
2011 pa je njihovo število znašalo 875.844. Iz Tabele 1 je razvidno, da se je skupno
število zavarovancev začelo od leta 2004 do 2008 povečevati, od leta 2009 naprej pa
zmanjševati. Leta 2010 je bila stopnja rasti vseh zavarovancev negativna (1,4 %). V
najštevilčnejši kategoriji zavarovancev, to so zaposleni pri pravnih osebah, se je število
zmanjšalo za 2,0 %, v kategoriji zasebnikov pa za 9,5 %. Prav tako se je zmanjšalo tudi
število kmetov, in sicer za 6,9 %, število vajencev pa za 62,9 %. Število brezposelnih
zavarovancev se je zaradi gospodarske krize povečalo kar za 19,1 %. Zaradi programa, ki
brezposelnim osebam omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev, se je povečalo
število zasebnikov za 2,3 %, povečalo se je tudi število prostovoljnih zavarovancev, in
sicer za 0,9 % (ZPIZ, 2011, str. 4).
Tabela 1: Povprečno število zavarovancev po vrsti zavarovanca, 2000–2010
Vrsta
zavarovanca

Leto

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Delavci pri pravnih
osebah

655.977

658.745

666.175

675.060

696.116

717.564

717.564

685.733

Delavci pri
zasebnikih

65.033

65.286

65.074

66.309

69.933

72.300

67.937

61.461

Zasebniki

51.196

51.232

51.741

53.072

53.303

55.442

58.508

59.825

Kmetje

11.919

13.852

11.460

10.536

9.848

9.279

8.731

8.129

Prostovoljni
zavarovanci

23.297

23.957

24.026

23.643

22.678

21.595

21.114

21.300

Brezposelni

20.355

15.426

15.997

16.600

15.252

14.351

23.755

28.288

Vajenci

2.113

1.931

1.702

1.413

1.067

677

345

128

Starši

3.964

6.240

7.076

7.973

10.008

12.158

14.314

16.366

Druge kategorije

/

/

/

/

885

718

746

762

SKUPAJ

834.049

836.669

843.251

854.606

879.090

904.084

894.886

881.992

Vir: ZPIZ, 2010
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2.2 RAZVOJ SLOVENSKEGA POKOJNINSKEGA SISTEMA
Pokojninski sistem ima na ozemlju Republike Slovenije dolgoletno tradicijo, res pa je, da
so sistem urejali predpisi držav, katerih del je bila Slovenija v posameznih obdobjih, in da
smo Slovenci prvi zakon, ki je celovito urejal to področje, dobili šele leta 1992.
Pred prvo svetovno vojno so se na ozemlju današnje Slovenije uporabljali avstrijski
predpisi o socialni varnosti. Prvo pravo socialno zavarovanje na ozemlju Slovenije, pa je
zaživelo po združitvi v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ko je leta 1922 v veljavo
stopil Zakon o zavarovanju delavcev, po drugi svetovni vojni pa so se uporabljali predpisi
nekdanje Republike Jugoslavije.
Pokojninski sistem je bil v letih od 1946 do 1983 večkrat reformiran. Razvoj je potekal
evolutivno, kar pomeni, da se je postopno spreminjal, praviloma sočasno z gospodarskimi
in političnimi premiki v državi. Leta 1946 je bil na podlagi ustave, ki je pravico do
socialnega zavarovanja opredeljevala kot temeljno pravico, sprejet Zakon o socialnem
zavarovanju delavcev, nameščencev in uslužbencev. Po letu 1950 se je začelo ločevanje
področij socialne varnosti. Iz celotnega sistema socialne varnosti je bil takrat prvi izločen
sistem zdravstvenega zavarovanja, nato sta bila leta 1957 in 1958 sprejeta ločena zakona,
najprej Zakon o pokojninskem zavarovanju, nato pa še Zakon o invalidskem zavarovanju,
ki sta se leta 1965 prelevila v temeljna zakona. Takratni pokojninski zakon je temeljito
uredil določbe o pokojninski dobi, tako da se le-te še vedno uporabljajo za ugotavljanje
posamezne zavarovalne in pokojninske dobe. Do večjih sprememb je nato prišlo v letu
1972, ko je bil sprejet zvezni Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, na podlagi katerega so republike in avtonomne pokrajine sprejele republiške
oziroma pokrajinske zakone. To leto je predstavljalo pomemben mejnik, saj je bil takrat
tudi sprejet prvi slovenski zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pa čeprav le
izvedben (Cvetko, 2000, str. 20–21).
Po desetih letih veljavnosti omenjenega zveznega zakona, je bil sprejet leta 1982 nov
zvezni Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je v
veljavo stopil s 1. januarjem 1983 in je omogočil zelo ugodno upokojevanje.
Velikodušnost pokojninskega sistema, ki je povzročila visoko razmerje med povprečno
pokojnino in povprečno plačo zaradi pravila določitve pokojninske osnove (zaporedje
najboljših desetih let), je imela za posledico velik porast števila upokojencev in izjemno
povišanje pokojninskih izdatkov (Verbič, 2007, str. 97–98). V Sloveniji se je ta zakon
dokončno prenehal uporabljati 1. aprila 1992, ko je začel veljati prvi samostojni slovenski
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Zakon ni bil zasnovan zelo ambiciozno in ni bistveno spremenil prej veljavnih temeljnih
usmeritev, saj je še vedno temeljil na vzajemnosti, solidarnosti in odmeri pokojnine glede
na dopolnjeno pokojninsko dobo ter višino plače, poleg tega pa ni posegal v obstoječi
krog obvezno zavarovanih oseb. Na novo je uredil predvsem organizacijo zavarovanja,
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uvedena je bila možnost prostovoljne vključitve obveznih zavarovancev v zavarovanje za
dodaten obseg pravic in nekoliko zaostren sistem financiranja. Z zakonom so bili
odpravljeni še nekateri poglavitni razlogi za prehitro rast števila upokojencev, saj se je
postopno začela zviševati upokojitvena starost, uveden je bil pogoj polne pokojninske
dobe, omejena pa je bila tudi pravica do predčasne pokojnine (Belopavlovič et al., 2000,
str. 10).
Zakonodajne spremembe leta 1992 so delno odgovorne tudi za povečanje izdatkov za
pokojnine, saj je bil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z novim zakonom
zavezan k plačevanju zdravstvenih prispevkov za upokojence in tako so se vse do leta
1996 velika povečanja financirala na podlagi zviševanja prispevne stopnje. Prelomnico
predstavlja tudi leto 1996, saj so se takrat znižali prispevki delodajalcev, pokojninska
blagajna pa je prvič izkazala finančni primanjkljaj, ki se je kril iz centralnega proračuna. Že
leta 1995 je Mednarodni denarni sklad ugotovil, da t. i. medgeneracijska pogodba v
Sloveniji temelji na nerealnih predpostavkah in da obstoječi pokojninski sistem vsebuje
obljube bodočim generacijam upokojencev, ki jih slovenska država ni sposobna finančno
vzdrževati na dolgi rok. Potrebo po spremembah je narekoval tudi neugoden demografski
razvoj, hkrati pa je bilo potrebno spremeniti takratno situacijo, pri kateri starost ni vplivala
na višino pokojnine, in uvesti večstebrni sistem. To je sprožilo reformni proces, ki se je
začel s pripravo pokojninske reforme. V ta namen so bila najprej s strani vlade sprejeta
izhodišča za reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja leta 1996 ter
nato Bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja leta 1997. Reformni
proces se je formalno zaključil 10. decembra 1999 s sprejetjem novega (še vedno
aktualnega) zakona, ki se je pričel izvajati s 1. januarjem 2000 (Verbič, 2007, str. 100–
103).
V letu 2000 je v Sloveniji začel veljati nov Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-1), s katerim se je začela izvajati pokojninska reforma, katere določbe
bodo v polni meri uveljavljene predvidoma leta 2025. Z reformo so se v obveznem
pokojninskem zavarovanju zaostrili pogoji upokojevanja, in sicer se je zvišala upokojitvena
starost, znižala se je pokojninska osnova za starostno pokojnino, podaljšalo se je število
let za izračun pokojninske osnove. Z reformo so bile uvedene tudi nove prostovoljne
oblike zavarovanj, ki se lahko izvajajo tako kolektivno kot tudi individualno za posamezne
zavarovance preko nosilcev teh vrst zavarovanj. Reforma še poteka in je nekje na polovici
zmanjševanja pravic (Papež, 2008b, str. 41).
Naslednja tabela podrobneje prikazuje osnovne značilnosti zakonov pokojninskega
zavarovanja iz let 1983, 1992 in 1999, torej še vedno veljavnega zakona.
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Tabela 2: Osnovne značilnosti zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1983

1992
Vstopni pogoji

1999
1

Moški: p. d. = 40

Moški: starost = 58, p. d. = 40

Moški: starost = 58, p. d. = 40

Ženske: p. d. = 35

Ženske: starost = 53, p. d. = 35

Ženske: starost = 58, p. d. = 38

Moški: starost = 60, p. d. =20

Moški: starost = 63, p. d. =20

Moški: starost = 63, p. d. =20

Ženske: starost = 55, p. d. =20

Ženske: starost = 58, p. d. =20

Ženske: starost = 61, p. d. =20

Moški: starost = 65, zav. d. =15

Moški: starost = 65, zav. d. =15

Moški: starost = 65, zav. d. =15

Ženske: starost = 55, zav. d. =15

Ženske: starost = 55, zav. d. =15

Ženske: starost = 63, zav. d. =15

Minimalni pogoj
15 let

15 let

Najboljše 10-letno povprečje neto
plač

Najboljše 10-letno povprečje neto
plač

15 let

Pokojninska osnova
Najboljše 18-letno povprečje neto
plač

Odstotki za odmero starostne pokojnine
Moški: 35 % pokojninske osnove
za prvih 15 let, nato 2 % za vsako
nadaljnjo leto do 40 let p. d.
Ženske: 40 % pokojninske osnove
za prvih 15 let, nato 3 % za vsako
leto do 20 let, nato 2 % za vsako
nadaljnje leto do 35 let p. d.

Moški: 35 % pokojninske osnove
za prvih 15 let, nato 2 % za vsako
nadaljnjo leto do 40 let p. d.
Ženske: 40 % pokojninske osnove
za prvih 15 let, nato 3 % za vsako
leto do 20 let, nato 2 % za vsako
nadaljnje leto do 35 let p. d.

Moški: 35 % pokojninske osnove
za prvih 15 let, nato 1,5 % za
vsako nadaljnjo leto do 40 let p. d.
Ženske: 38 % pokojninske osnove
za prvih 15 let, nato 1,5 % za
vsako nadaljnje leto

Valorizacija pokojnin
90 % rasti neto plač

rast neto plač

rast neto plač

Maksimalna pokojninska osnova
350 % povprečne neto plače

350 % povprečne neto plače

4-kratna minimalna pokojninska
osnova

Minimalna pokojninska osnova
65 % povprečne neto plače

64 % povprečne neto plače

64 % povprečne neto plače

Vir: Verbič, 2007, str. 105

2.3 TRIJE STEBRI POKOJNINSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI
Pokojninski sistem, ki je veljal do reforme, je temeljil le na enostebrnem dokladnem
sistemu, medtem ko nov sistem pokojninskega zavarovanja temelji na treh stebrih, in
sicer obsega (1. člen ZPIZ-1):
• I. steber – obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi
medgeneracijske solidarnosti;
• II. steber – obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska
zavarovanja;
• III. steber – pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih
varčevalnih računov.

1

Podatki v tabeli se nanašajo na končne vrednosti, ko so zaključena vsa prehodna obdobja vstopnih pogojev
za upokojitev.
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»Bistvo tristebernega sistema je, da posameznik sam prevzame del varčevanja za starost,
ker mu samo obvezno pokojninsko zavarovanje ne zagotavlja več ustrezne pokojnine.«
(Kalčič, 2006, str. 32). ZPIZ-1 ureja dva od treh stebrov zagotavljanja materialne in
socialne varnosti za starost, smrt in invalidnost, pri čemer je tretji steber stvar
zavarovalniškega sistema, drugih oblik varčevanja ter investiranja prihrankov v vrednostne
papirje in nepremičnine.
Tabela 3: Pokojninski sistem

Oblika
zavarovanja

Izvajalec

Vrsta prejemka

I. steber

II. steber

III. steber

Obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

Obvezno in prostovoljno
dodatno pokojninsko
zavarovanje

Različne oblike
zavarovanj oziroma
varčevanj

Izvaja ga Zavod za
pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

Obvezno zavarovanje izvaja
Kapitalska družba, prostovoljna
zavarovanja pa izvajajo
vzajemni pokojninski skladi,
pokojninske družbe in
zavarovalnice

Izvajajo banke,
zavarovalnice, vzajemni
skladi,...

Doživljenjska pokojnina iz
Doživljenjska dodatna pokojnina
obveznega zavarovanja

Renta,enkratno izplačilo

Vir: Posrcumlad, 2010

2.3.1 PRVI STEBER
Prvi steber je javni sistem in osrednji steber zagotavljanja materialne varnosti za starost
aktivnega prebivalstva in upokojencev. Izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega
sistema je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po zakonu je pokojninsko in
invalidsko zavarovanje obvezno, enotno in neodvisno od volje posameznika. Deluje po
načelu sprotnega financiranja (t. i. pay-as-you-go – PAYG), ki temelji na načelu
medgeneracijske solidarnosti, kar pomeni, da delovno aktivna generacija plačuje skupaj s
svojimi delodajalci obvezne prispevke v pokojninsko blagajno v upanju, da bodo tudi oni v
starosti prejemali pokojnine na podlagi zbranih sredstev tedaj delovno aktivne generacije
zavarovancev. Če je prispevkov premalo in ne zadoščajo za stroške pokojnin, razliko plača
država iz proračuna.

2.3.2 DRUGI STEBER
Drugi pokojninski steber ni enoten in je razdeljen na obvezno dodatno zavarovanje,
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (v slednjega spada tudi dodatno pokojninsko
zavarovanje za javne uslužbence, ki je zaprt vzajemni pokojninski sklad in ga upravlja
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Kapitalska družba) in prostovoljno dodatno zavarovanje. Za sklenitev teh zavarovanj je
nujna vključenost v obvezno pokojninsko zavarovanje, torej v prvi pokojninski steber.
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je s pokojninsko reformo leta 2000
nadomestilo institut beneficirane delovne dobe za zaposlene. Obvezno dodatno
zavarovanje plačujejo delodajalci za tiste svoje zaposlene, ki opravljajo pretežno težka in
zdravju škodljiva dela ter jih po določeni starosti ni mogoče več uspešno poklicno
opravljati (Remšak, 2010). Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji izvaja
institucija Kapitalska družba d. d.
Prostovoljno dodatno zavarovanje je lahko kolektivno ali individualno. Pri kolektivnem
zavarovanju plačuje premije podjetje ali zaposleni, lahko pa tako podjetje kot tudi
zaposleni. Pogoj za vključenost podjetja v pokojninski načrt, kar mu prinaša davčne
olajšave, je pristop vsaj 51 % zaposlenih v podjetju. Za individualno dodatno pokojninsko
zavarovanje plačujejo premije zaposleni sami, pri čemer so deležni davčne olajšave.
Prostovoljna dodatna zavarovanja izvajajo vzajemni pokojninski skladi, pokojninske
družbe in zavarovalnice. Izvajalci razpolagajo in gospodarijo z vplačanimi sredstvi, ki se
nalagajo dolgoročno, ob dopolnitvi pogojev za upokojitev pa jih upravičenci prejemajo
doživljenjsko v obliki dodatne pokojnine (Kociper, 2010).

2.3.3 TRETJI STEBER
Tretji steber tvorijo različne oblike prostovoljnega individualnega varčevanja za starost. To
obliko zavarovanja je bilo mogoče skleniti že pred reformo, saj gre v bistvu za oblike
življenjskih zavarovanj, ki ne predstavljajo davčnih olajšav, vanje pa se lahko vključi vsak
posameznik na podlagi osebne odločitve, saj za vključitev ni potrebno izpolnjevati
nikakršnih dodatnih pogojev. Različne oblike zavarovanj oziroma varčevanj izvajajo banke,
zavarovalnice in vzajemni skladi.

2.4 FINANCIRANJE POKOJNINSKEGA SISTEMA
V svetu so se razvili trije sistemi financiranja pokojninskega sistema. Sistemi se lahko
financirajo preko davkov, prispevkov ali s kombinacijo prispevkov in davkov. V praksi se
sistema, ki se financirata samo z davki ali samo s prispevki zelo malo pojavljata.
Najpogostejši so sistemi, ki pokojninske blagajne polnijo s kombinacijo davkov in
prispevkov.
Slovenski pokojninski sistem je kombinacija dokladnega sistema, tj. obveznega
zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti (dokladni sistem), in naložbenega
sistema, po katerem se mesečni prispevki za dodatno zavarovanje nalagajo na
zavarovančev osebni račun in pomenijo trdnejše temelje za socialno varnost prihodnjih
generacij. Dokladni sistem financiranja se najpogosteje uporablja za financiranje I. stebra,
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naložbeni sistem pa se uporablja za financiranje II. in III. stebra pokojninskega sistema.
Vsak od omenjenih sistemov financiranja pa ima določene prednosti in slabosti
(Belopavlovič et al., 2000, str. 97).

2.4.1 DOKLADNI SISTEM FINANCIRANJA
Dokladni sistem financiranja zagotavlja sredstva za kritje pravic iz obveznega zavarovanja.
Sistem se financira po metodi PAYG, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti oziroma
medgeneracijski pogodbi. Bistvo tega sistema je, da trenutno delovno aktivna generacija
in delodajalci te generacije s prispevki zagotavljajo sredstva za izplačilo pokojnin in drugih
dajatev trenutnim upokojencem. V prihodnosti aktivni generaciji pa bo kritje pravic do
pokojnine zagotavljala tedaj aktivna generacija.
Financiranje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji
izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, katerega glavni vir sredstev
zagotavljajo prispevki, ki jih plačujejo zavarovanci in delodajalci. V letu 2011 zbirna
stopnja prispevkov delodajalcev in zavarovancev znaša 24,35 % in je v tej višini določena
od leta 1996. Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo naslednje vrste
prispevkov (ZPIZ, 2010b):
•
•
•
•

prispevek zavarovancev (15,50 %),
prispevek delodajalcev (8,85 %),
prispevek delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem (od 4,20 % do
12,60 %),
prispevki za posebne primere zavarovanja.

Pomemben vir financiranja pokojninskega zavarovanja predstavlja tudi državni proračun.
Država tako iz proračuna krije vse stroške izplačevanja pokojninskih prejemkov
upravičencem, ki so ali bodo pridobili pravice pod posebnimi pogoji po tem zakonu ali
posebnimi zakoni, in zagotavlja sredstva, ko izdatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje presegajo prihodke iz prispevkov za obvezno zavarovanje.
Nekakšen dodatni vir financiranja sistema pokojninskega zavarovanja so tudi sredstva
Kapitalskega sklada, katerega dejavnost je ustvarjanje dodatnih sredstev za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, pri čemer je del sredstev namenjen tudi financiranju obveznega
zavarovanja.
Sistem financiranja PAYG ima številne prednosti, kot so preprostost in transparentnost, saj
so sredstva, zbrana s prispevki prek transferjev takoj usmerjena k upokojencem, kar
pogojuje zelo nizke administrativne stroške. Pri naložbenem sistemu financiranja pa
posameznik v aktivni dobi varčuje, kar lahko predstavlja problem, saj delavci, ki prejemajo
nižje dohodke niso zmožni varčevati za starost in si tako zagotoviti pokojnine. Tega
problema sistem PAYG ne pozna, kajti zanj je značilno tudi, da zajema velik del ali pa kar
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celotno populacijo, ne vpliva na fleksibilnost trga dela, tveganje za neizplačevanje
pokojnin v prihodnosti pa je nizko, saj za bodoče pravice do pokojnine jamči država.
Sistem ima tudi slabosti, kot sta čedalje višji proračun, potreben za zagotavljanje pokojnin
v kolikor ni dovolj prispevkov, in odpor do višanja prispevkov, kar posledično privede do
primanjkljaja v pokojninski blagajni. Problem je tudi v preveliki obvezi in pričakovanju
glede višine pokojnin, saj je v primeru, ko je gospodarska rast nižja od pričakovane,
potrebno znižanje rasti pokojnin (Eatwell, 1999, str. 59).

2.4.2 NALOŽBENI SISTEM FINANCIRANJA
V zakonu je določen naložbeni sistem financiranja predvsem zato, ker ne gre pričakovati
izboljšanja razmerja med številom zavarovancev in upokojencev. V sistem so poleg države
vključene še zavarovalnice in pokojninske družbe. Obsega privatne poklicne sheme, ki se
financirajo s prispevki zaposlenih in njihovih delodajalcev. Naložbeni sistem financiranja
zajema zbiranje sredstev na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim ob
dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu,
zagotovijo dodatne pokojnine oziroma pravice. Mesečni prispevki se obrestujejo po
dogovorjeni obrestni meri ali glede na dobiček, ki ga upravljavec sklada doseže z
naložbami (Verbič, 2007, str. 123).
Prednost naložbenega sistema, zlasti v okviru zasebnega sektorja, je v tem, da s
premoženjem, ki se nalaga na zasebnih pokojninskih računih, upravljajo profesionalni
vlagatelji, kar omogoča višje donose in posledično večjo pokojnino z enakim vložkom
sredstev kot v sistemu PAYG. Posameznik se lahko sam odloči, ali bo vstopil v sistem,
odloči pa se lahko tudi za vrsto naložbe. Naložbeni sistem tudi ugodno vpliva na
varčevanje in na razvoj finančnega trga. Slabost naložbenega sistema so visoki
administrativni stroški in višina donosov v sistemu, saj ti niso zagotovljeni, temveč so
odvisni od razmer na finančnih trgih, kjer so podvrženi tveganju (Eatwell, 2003, str. 8–9).
Slika 2: Shema naložbenega pokojninskega zavarovanja

Vir: Gollier, 2001, str. 228
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Naložbeni sistem financiranja ne more nadomestiti dokladnega sistema, kajti Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora vsak mesec zbrati zadostna sredstva za
izplačila pokojnin in drugih denarnih dajatev. Ta denar črpa iz prispevkov aktivnih
zavarovancev in davkov, ki se tekoče zbirajo v državnem proračunu. V primeru, da bi
zavarovanci svoje prispevke hranili na osebnih računih, kjer bi varčevali za svoje
pokojnine, bi Zavod ostal brez zadostnih sredstev (Štrovs, 2000, str. 208). Poleg tega pa
naložbeni sistem pogosto ne zajema celotne populacije, kar pomeni, da je treba zagotoviti
tudi preživetje osebam, ki v svoji aktivni dobi niso vlagale v sistem, in sicer zaradi nizkih
dohodkov in posledično nižje sposobnosti varčevanja.

2.4.3 FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA
V skladu z določili ZPIZ-1 je nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega sistema
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ima status javnega zavoda. V
sedanji obliki je bil konstituiran 20. oktobra 1992 in je univerzalni pravni naslednik
nekdanje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Zavod izvaja enotno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotno območje
Republike Slovenije na centrali v Ljubljani in devetih območnih enotah ter treh izpostavah.
Zavod svoje finančno poslovanje opredeljuje s finančnim načrtom. Finančni načrt je
finančni akt Zavoda, v katerem se opredeljujejo prihodki in odhodki Zavoda za posamezno
koledarsko leto oziroma za časovno obdobje, za katero se sprejema državni proračun.
Finančni načrt sprejme skupščina zavoda, Vlada Republike Slovenije pa poda soglasje k
finančnemu načrtu. V letu 2010 je bil izkaz prihodkov in odhodkov izravnan v skladu s
finančnim načrtom v višini 4.804.911.446 evrov.
Prihodke Zavoda so v letu 2010 z 69,4 %, predstavljali prihodki od prispevkov za socialno
varnost (zaposlenih, delodajalcev, samozaposlenih in ostali prispevki za socialno varnost).
Drugi največji vir so v letu 2010 predstavljali transferni prihodki z 29,9 %, od česar je bilo
za pokrivanje obveznosti, ki nastanejo zaradi priznavanja ali odmere pravic pod posebnimi
pogoji, oziroma zaradi izpada prispevkov Zavodu kot izplačevalcu teh pravic, iz državnega
proračuna zagotovljenih 9,2 % skupnih prihodkov Zavoda. Poleg tega je bilo po 233.
členu ZPIZ-1 Zavodu v obliki t. i. dodatne obveznosti države, za kritje razlike med prihodki
od prispevkov zagotovljenih še 17,5 % vseh prihodkov Zavoda. Delež sredstev, prejetih iz
skladov socialnega zavarovanja, drugih sredstev, prejetih iz državnega proračuna in
sredstva iz državnega proračuna z naslova sredstev iz proračuna EU pa je v strukturi vseh
prihodkov Zavoda znašal 1,1 % (ZPIZ, 2010b).
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Graf 3: Struktura prihodkov Zavoda, 2010

Vir: ZPIZ, 2010

V letu 2010 so med odhodki Zavoda največji delež, oziroma kar 98,9 % odhodkov
predstavljali odhodki za izplačevanje pokojnin (83,3 %), to so transferi za zagotavljanje
socialne varnosti (4,3 %), nadomestila iz invalidskega zavarovanja (3,7 %), in prispevki za
zdravstveno zavarovanje upokojencev ZZZS (7,6 %). Ostali odhodke so predstavljali še
stroški Zavoda in nizek delež drugih odhodkov (ZPIZ, str. 62, 2011).
Graf 4: Struktura odhodkov Zavoda, 2010

Vir: ZPIZ, 2010
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3 POKOJNINA
STAROST

KOT

OBLIKA

SOCIALNE

VARNOSTI

ZA

V Ustavi RS je v drugem poglavju, naslovljenem »Človekove pravice in svoboščine,« v
prvem odstavku 50. člena določena pravica do socialne varnosti, vključno s pravico do
pokojnine. Pravica do pokojnine je bila dodana k pravici do socialne varnosti na temelju
amandmaja, sprejetega leta 20042. Iz te določbe sledi, da je pravica do pokojnine pravica,
ki izhaja iz sistema obveznega pokojninskega zavarovanja(Bubnov-Škoberne, 2009, str.
16). Posamezniku je tako s pokojnino zagotovljeno delno nadaljevanje življenjskega
standarda, ki ga je imel v aktivni dobi.
ZPIZ-1 določa, katere vrste pravic se zagotavljajo zavarovancem v okviru posameznih
tipov zavarovanj. Tako so pravice do pokojnine iz sistema obveznega pokojninskega
zavarovanja določene v prvem odstavku 4. člena ZPIZ-1, in sicer:
• starostna pokojnina,
• invalidska pokojnina,
• družinska pokojnina,
• vdovska pokojnina,
• delna pokojnina.
Opisana je tudi posebna pravica zunaj sistema obveznega zavarovanja, določena v
drugem odstavku 4. člena ZPIZ-1, in sicer državna pokojnina.
Te pravice so neodtujljive in osebne, kar pomeni, da jih ni mogoče prenesti na drugo
osebo ali jih podedovati, ne zastarajo, niti jih ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti,
razen v primerih, ki jih določa zakon (Vodovnik, 1999, str. 8).

3.1 STAROSTNA POKOJNINA
Starostna pokojnina je najpomembnejša pravica iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, saj jo v Sloveniji uživa skoraj dve tretjini upokojencev. Starostna pokojnina
je dolgoročna dajatev oziroma pravica pokojninskega zavarovanja trajnostne narave in je
izplačljiva periodično. Upravičencu po prenehanju delovnega razmerja oziroma opravljanju
dejavnosti, ki je bila njegov edini in glavni poklic, omogoča socialno varnost. S starostno
pokojnino naj bi bil dosežen dvojni namen, prvi namen je zagotavljanje varovanja
osnovne socialne varnosti, drugi namen pa vsebuje težnje po tem, da bi upokojenec po

2

Pravica do pokojnine je bila vključena v 50. člen Ustave z Ustavnim zakonom o spremembah 50. člena
Ustave RS (Uradni list RS, št 69/2004).
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upokojitvi vsaj približno ostal v enakem ekonomskem položaju, kot ga je imel, ko je bil še
aktiven (Belopavlovič et al., 2000, str. 206-207).
Osnovna pogoja za priznanje pravice do starostne pokojnine sta dva, in sicer določena
starost in dosežena pokojninska doba oziroma zavarovalna doba3. Za pridobitev pravice
do starostne pokojnine morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja, ki se razlikujeta glede na
spol zavarovanca. Minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine so
določeni v 36. členu ZPIZ-1:
1. Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 58 let, če je
dopolnil 40 let pokojninske dobe, zavarovanka pa pri dopolnjenih 38 letih
pokojninske dobe.
2. Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 63 let, zavarovanka
pa pri 61 letih, če je dopolnjen pogoj 20 let pokojninske dobe.
3. Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 65 let, zavarovanka
pri 63 letih, če je dopolnjenih najmanj 15 let zavarovalne dobe.
Glede na prejšnji zakon se minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine z
ZPIZ-1 skoraj niso spremenili za zavarovance, bistveno pa so se spremenili za
zavarovanke. Za pridobitev pravice do starostne pokojnine, se je predpisana starost
zavarovankam (vstopna starost) zvišala za pet let oziroma tri leta, pogoj dopolnjene
pokojninske dobe pa za tri leta. Omenjeni pogoji še vedno niso v celoti izenačeni s pogoji,
ki veljajo za zavarovance, kajti v letu 2011 je bila zahtevana upokojitvena starost 57 let za
ženske ter 37 let in 3 mesece pokojninske dobe. Prehodno obdobje, ki je opredeljeno v
398. členu ZPIZ-1, bo zaključeno leta 2014 (starost se zviša vsako leto štiri mesece,
pokojninska doba za tri mesece).
Za izpolnitev manjkajoče pokojninske dobe, določene za pridobitev pravice do starostne
pokojnine, se lahko upošteva tudi dodana doba zavarovanca. Dodana doba je čas zunaj
zavarovanja, ki se upošteva samo pri ugotavljanju minimalne pokojninske dobe za
pridobitev pravice do starostne pokojnine, ne pa tudi za priznanje drugih pokojnin. V
obdobje dodane dobe štejemo:
• čas zaključenega študija na dodiplomskem in podiplomskem šolanju,
• čas dejanskega služenja obveznega vojaškega roka,
• čas, v katerem je bil zavarovanec prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec
zaposlitve ali brezposelna oseba.
Dodana doba se ne upošteva pri izračunu starostne pokojnine, kar pomeni, da na višino
priznane pravice ne vpliva. Tudi pri dodani dobi velja prehodno obdobje, ki se je začelo

3

Zavarovalna doba je po definiciji 8. člena ZPIZ-1 obdobje, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno
pokojninsko ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obdobja, za katera so bili plačani
prispevki. Pokojninska doba pa je seštevek zavarovalne in posebne dobe, glede na katero se ugotavljajo
pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine.
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izvajati leta 2002. V letu 2011 se za eno leto dodane dobe prizna deset mesecev dodane
dobe, v letu 2013 pa se bo dodana doba priznavala v celoti (193. člen ZPIZ-1).
Polna starost je starost, ki zagotavlja zavarovancu odmero pokojnine v višini, odvisni le od
dopolnjene pokojninske dobe in je za moškega 63 let, za žensko pa 61 let (36. člen ZPIZ1). Zakon določa, da se pogoji minimalne upokojitvene starosti za priznanje pravice do
starostne pokojnine lahko znižajo v dveh primerih, in sicer:
1. Prva možnost je znižanje starostne meje zaradi otrok. Z ZPIZ-1 je v 37. členu
staršem ali posvojiteljem omogočeno znižanje starostne meje za vsakega otroka,
ki ima državljanstvo Republike Slovenije, za katerega je skrbel in ga vzgajal vsaj
pet let. Starostna meja se za enega otroka zniža za 8 mesecev, za dva otroka 20
mesecev, za tri otroke 36 mesecev in za vsakega nadaljnjega otroka 20 mesecev.
O uveljavitvi znižanja starostne meje za posameznega otroka se starša
sporazumno dogovorita4, vendar pa se minimalna upokojitvena starost moškemu
lahko zniža do 58- leta starosti, ženski pa največ do 56. leta starosti. Prav tako
tudi tu velja prehodno obdobje, ki ga opredeljuje 399. člen ZPIZ-1. V letu 2010 se
upošteva znižanje starostne meje za enega otroka za 5,5 mesecev, za dva 13,75
mesecev, za tri 24,75 mesecev in za vsakega nadaljnjega še dodatnih 13,75
mesecev. Prehodno obdobje bo zaključeno leta 2015.
2. Druga z zakonom določena možnost je znižanje starostne meje samo za ženske
zaradi zaposlitve pred 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega
zavarovanja (38. člen ZPIZ). Za pridobitev pravice do starostne pokojnine je
znižanje starostne meje možno največ do starosti 57 let in pri dopolnjenih 37 letih
ter 6 mesecih pokojninske dobe, v prehodnem obdobju pa se na tej podlagi lahko
starost zniža največ na 53 let. V letu 2011 ustreza znižanje starosti desetim
dvanajstinam časa, v katerem je bil zavarovanka pred dopolnjenim 18. letom
starosti vključena v obvezno zavarovanje.
Zavarovanec mora torej izpolniti določeno pokojninsko dobo, da bi se lahko upokojil. Del
pokojninske dobe pa je mogoče tudi dokupiti, kajti ZPIZ-1 predvideva štiri možnosti
dokupa pokojninske dobe in sicer: dokup za presežne delavce, dokup za ugodnejšo
odmero, dokup za odmero pokojnine brez znižanja zaradi upokojitve pred dopolnitvijo
polne starosti in dokup za izpolnitev pogojev in odmero pokojnine. Dokupljena doba vpliva
na izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine kot tudi na višino
pokojnine (Kos, 2009, str. 14–15).
Starostna pokojnina se odmeri v odstotkih, in sicer za zavarovanca z zavarovalno dobo 15
let v višini 35 % pokojninske osnove oziroma 38 % pokojninske osnove za zavarovanko,
odmerni odstotek pa se nato za vsako nadaljnjo leto pokojninske dobe poveča za 1,5 %.

4

Če ne pride do sporazumnega dogovora, je do znižanja upravičen tisti od staršev, ki je v pretežnem delu
uveljavljal pravico do starševskega dopusta. V primeru enakih pogojev, je do znižanja starostne meje
upravičena ženska.
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Če pokojninska doba znaša manj kot leto, vendar vsaj 6 mesecev, se odmerni odstotek
poveča za 0,75 %.
Pokojninska doba, izpolnjena do 31. 12. 1999 se vrednoti po prej veljavnem zakonu, ko se
je eno leto vrednotilo z 2 odmernima odstotkoma. Po končanem prehodnem obdobju leta
2025 bo 40 let pokojninske dobe za moške oziroma 38 let pokojninske dobe za ženske
pomenilo 72,5 odmernega odstotka kar je manj kot po predpisih, ki so veljali pred
reformo pokojninskega zavarovanja, ko sta zavarovanka in zavarovanec s polno
pokojninsko dobo prejela pokojnino v višini 85 % od pokojninske osnove (Belopavlovič,
2008, str. 554).
V ZPIZ-1 so vključene tudi spodbude za kasnejše upokojevanje. Tako vsebuje bonus na
delovno dobo v obliki višjih odmernih stopenj za delovno dobo, daljšo od polne delovne
dobe. Višina bonusov je predstavljena v naslednji tabeli. Bonus se za moške odmerja od
dopolnjenega 63. leta starosti, za ženske pa od dopolnjenega 61. leta starosti:
Tabela 4: ZPIZ-1, bonusi na delovno dobo
Moški

Ženski

41 leto = 3,0 %

39 leto = 3,0 %

42 leto = 2,6 %

40leto = 2,6 %

43 leto = 2,2 %

41 leto = 2,2 %

44 leto = 1,8 %

42 leto = 1,8 %

45 leto in vsako leto naprej= 1,5 %

43 leto in vsako leto naprej= 1,5 %

Vir: ZPIZ-1, 51. člen

Podaljševanje zavarovanja po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino se zavarovancu
odmeri kot bonus. Na podlagi bonusa se lahko pokojnina zviša za največ 7,2%. Bonus se
moškim odmerja od 63 do 66 leta starosti, ženskam pa od 61 do 64 leta starosti, kot je
prikazano v spodnji tabeli:
Tabela 5: ZPIZ-1, bonusi na podaljšanje starosti
Moški od 63-66 leta starosti

Ženska od 61-64 leta starosti

63-64 leta: povečanje pokojnine za 3,6 %

61-62 leta: povečanje pokojnine za 3,6 %

64-65 leta: povečanje pokojnine za 2,4 %

62-63 leta: povečanje pokojnine za 2,4 %

65-66 leta: povečanje pokojnine za 1,2 %

63-64 leta: povečanje pokojnine za 1,2 %

Vir: ZPIZ-1, 53. člen
Po ZPIZ-1 se pokojnina, ki je odmerjena glede na pokojninsko dobo in pokojninsko
osnovo, v določenih primerih lahko tudi zniža. Zavarovancu, ki nima 40 let delovne dobe,
oziroma zavarovanki, ki nima 38 let delovne dobe, in pridobi pravico do starostne
pokojnine, se pokojnina zniža za vsako manjkajoče leto do dopolnjene zahtevane starosti
na način, predstavljen v spodnji tabeli:
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Tabela 6: ZPIZ-1, malusi na starost
Starost ob upokojitvi (oba spola)
58 let: 3,6 %
59 let: 3,0 %
60 let: 2,4 %
61 let: 1,8 %
62 let: 1,2 %

Vir: ZPIZ-1, 53. člen

3.2 INVALIDSKA POKOJNINA
Invalidska pokojnina je edina dolgoročna pravica iz invalidskega zavarovanja, vendar pa je
opredeljena kot pravica iz pokojninskega zavarovanja. Namen pravice do invalidske
pokojnine je enak namenu pravice do starostne pokojnine, tj. dosmrtno uživanje
mesečnih prejemkov pokojnine. Do razlike pride v zavarovanem primeru, ki je podlaga za
pridobitev te pravice, to je primer invalidnosti, izgube delovne zmožnosti ali zmanjšanja
delovne zmožnosti po določenih letih starosti. Pravico do invalidske pokojnine pridobi
zavarovanec, pri katerem je nastala (67. člen ZPIZ-1):
• invalidnost I. kategorije5;
• invalidnost II. kategorije, in ni zmožen za drugo ustrezno delo brez poklicne
rehabilitacije6, le-ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let;
• invalidnost II. ali III. kategorije, in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev oziroma
prerazporeditev, ker je zavarovanec dopolnil 63 let starosti oziroma zavarovanka
61 let starosti.
Pravica do invalidske pokojnine je zavarovancu priznana ne glede na pokojninsko dobo, če
gre za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. V nasprotnem primeru pa le, če je
ob nastanku invalidnosti zavarovanec dopolnil pokojninsko dobo, ki ustreza najmanj
tretjini razdobja do dopolnjenega 20. leta starosti (Cvetko et al., 2009, str. 109). Obstoj
invalidnosti ugotavlja invalidska komisija Zavoda.
Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot pri
odmeri starostne pokojnine. Višina invalidske pokojnine je načeloma odvisna od več
elementov, in sicer: od višine pokojninske osnove, vzroka za nastanek invalidnosti,
dopolnjene pokojninske dobe in starosti zavarovanca na dan nastanka invalidnosti. V letu
2011 se invalidska pokojnina odmerja v višini 79,0 % od pokojninske osnove, ne glede na

5

Če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali če je pri njem podana poklicna
invalidnost, zavarovanec pa nima več preostale delovne zmožnosti (ZPIZ, 2010f).
6

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca strokovno, fizično in psihosocialno
usposobi za drug poklic, da se lahko vključi v normalno in prirejeno delovno okolje (80. člen ZPIZ-1).
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dejansko dolžino dopolnjene pokojninske dobe in starost zavarovanca na dan nastanka
invalidnosti (ZPIZ, 2010c).

3.3 DRUŽINSKA POKOJNINA
Krog upravičencev do družinske pokojnine po smrti zavarovanca tvorita dve skupini
družinskih članov, in sicer člani ožje in širše družine. Člani ožje družine so zakonski in
nezakonski otroci ter posvojenci, ki se jim že po samem statusu prizna pravica do
družinske pokojnine, medtem ko morajo preostali člani širše družine izpolnjevati dodaten
pogoj, in sicer jih je moral umrli zavarovanec preživljati. Za brate in sestre je poleg tega
določeno še, da ne smejo imeti lastnih sredstev za preživljanje (Prijatelj, 2000, str. 246).
Osnova za odmero družinske pokojnine je znesek starostne ali invalidske pokojnine,
odvisno od tega, kateri znesek je za upravičence ugodnejši. Po zakonu je zajamčena
odmera družinske pokojnine od pokojnine umrlega zavarovanca ali uživalca odmerjena
najmanj v višini 45 % njegove pokojninske osnove. Višina družinske pokojnine je
praviloma odvisna od števila in vrste družinskih članov. Če so do družinske pokojnine
upravičeni samo ožji družinski člani ali samo širši družinski člani, se družinska pokojnina
odmeri od najmanj 70 % za enega družinskega člana, do največ 100 % osnove za štiri ali
več članov. Če pa so do pokojnine upravičeni tako ožji kot tudi širši družinski člani, se
ožjim članom odmeri družinska pokojnina v določenem odstotku, odvisnem od njihovega
števila, širšim družinskim članom pa pripada preostali del osnove za odmero družinske
pokojnine (MDDSZ, 2005, str. 33).

3.4 VDOVSKA POKOJNINA
Vdovska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu zakonskemu partnerju
oziroma ob izpolnjevanju pogojev tudi razvezanemu zakoncu ali partnerju v zunajzakonski
skupnosti umrlega zavarovanca ali uživalca pokojnine, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa
zakon (Cvetko et al., 2009, str. 142).
Prvi pogoj je dopolnitev 53. let starosti, ki jo mora ob smrti zavarovanca dopolniti vdova
ali vdovec. V primeru nezmožnosti vdove ali vdovca za delo ali izgubi omenjene zmožnosti
v roku enega leta po zavarovančevi smrti, je mogoče pravico do vdovske pokojnine
pridobiti ne glede na starost. Pogoj starosti je brezpredmeten tudi, če so po zavarovančevi
smrti ostali otroci, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem zavarovancu, vdova
oziroma vdovec pa ima do njih dolžnost preživljanja. Vdovi pripada ta pravica tudi v
primeru, da je zavarovančevega otroka rodila najkasneje 300 dni po smrti zavarovanca.
Pravico do vdovske pokojnine se lahko pridobi tudi v izjemnih primerih z zakonsko
predvideno čakalno dobo. Če vdovec ali vdova do zavarovančeve smrti ne dopolni starosti
53 let, ampak 48 let, lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine po preteku čakalne
dobe, to je, ko dopolni 53 let starosti. Posebni in bolj ugodni pogoji pa so določeni tudi za
vdovo oziroma vdovca, ki v času smrti nima statusa zavarovanca. V tem primeru lahko
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vdova ali vdovec ob dopolnitvi 45 let ob smrti zavarovanca, uveljavlja pravico do vdovske
pokojnine, ko dopolni starost 48 let.
Z zakonom je zajamčena odmera vdovske pokojnine od pokojnine umrlega zavarovanca
ali uživalca, in sicer najmanj v višini 45 % njegove pokojninske osnove. Vdovska
pokojnina znaša 70 % starostne ali invalidske pokojnine umrlega, odvisno od tega, kateri
znesek je ugodnejši (ZPIZ, 2010č).

3.5 DELNA POKOJNINA
Delno pokojnino lahko pridobi zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za starostno pokojnino,
vendar je po upokojitvi ostal ali ponovno vstopil v delovno razmerje z največ polovico
polnega delovnega časa in za ta čas prejema ustrezno plačo, razliko pa v obliki delne
pokojnine krije Zavod. Ta pokojnina se odmeri v višini polovice starostne pokojnine ob
upoštevanju zavarovančeve pokojninske dobe, pokojninske osnove in starosti (Cvetko et
al., 2009, str. 97).
Pravica zavarovanca do delne pokojnine pa ni samo pravica iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, temveč tudi pravica iz delovnega razmerja. Zakon o delovnih
razmerjih v 202. členu določa, da lahko starejši delavec sklene delovno razmerje ali ima
pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, če se delno upokoji. Namen delne
pokojnine je predvsem stimulacija oziroma zagotavljanje ohranjanja čim večje aktivnosti
in zaposlenosti starejših oseb.
Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do delne pokojnine ima po tem, ko preneha z
delovnim razmerjem na voljo več različnih možnosti, in sicer (58. člen ZPIZ-1):
• izplačilo usklajenega zneska starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri delne
pokojnine,
• odstotno povečanje starostne pokojnine, glede na dejansko dopolnjeno
zavarovalno dobo in starost v času prejemanja delne pokojnine,
• ponovno odmero starostne pokojnine.

3.6 DRŽAVNA POKOJNINA
Državna pokojnina je pravica, ki ne temelji na pogoju predhodnega zavarovanja in
plačevanja prispevkov, ampak je po svoji vsebini posebna oblika pravice do socialne
varnosti. Iz navedenega sledi, da ne gre za pravico iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki bi izvirala iz obveznega zavarovanja.
Pravico do državne pokojnine lahko pridobi oseba s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki pri dopolnjeni starosti 65 let ter pod pogojem, da je med 15. in 60. letom
starosti najmanj 30 let prebivala v Republiki Sloveniji, nima zagotovljenih najmanj toliko
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sredstev za preživljanje, da bi ji bila v primeru priznanja kakšne pravice iz obveznega
zavarovanja priznana pravica do varstvenega dodatka (Cvetko et al., 2009, str. 98,).
Državna pokojnina znaša 33,3 % najnižje pokojninske osnove. Od 1. januarja 2011 dalje
znaša 183,54 evrov, višina te pokojnine pa se spreminja ob vsakokratni spremembi višine
drugih pokojnin (ZPIZ, 2010e). V letu 2010 je bilo mesečno v povprečju 15.443 uživalcev
državnih pokojnin.

3.7 POKOJNINSKA OSNOVA
Višina pokojnine je odvisna od pokojninske osnove. Po definiciji je pokojninska osnova
mesečno povprečje plač in zavarovalnih osnov v določenem obdobju, ki se skladno z
zakonom valorizira na raven zadnjega koledarskega leta pred upokojitvijo.
Pokojninsko osnovo se odmeri od mesečnega povprečja plač, ki jih je zavarovanec prejel,
oziroma zavarovalnih osnov, od katerih so mu bili obračunani prispevki, v katerihkoli
zaporednih 18. letih zavarovanja po 1. 1. 1970, ki so zanj najugodnejša (39. člen ZPIZ-1).
Pri izračunu pokojninske osnove zaradi dolgoletnega povprečja in inflacijskih gibanj plač ni
mogoče vštevati nominalno, temveč jih je potrebno preračunati s posebnimi
valorizacijskimi količniki7. Plače oziroma zavarovalne osnove pri izračunu pokojninske
osnove se valorizirajo tako, da ustrezajo gibanju plač in pokojnin v koledarskem letu pred
letom uveljavitve pravice do pokojnine.
Za odmero nekaterih pravic iz pokojninskega zavarovanja ima posebno vlogo tudi najnižja
pokojninska osnova, ki je po 48. členu ZPIZ-1 najmanjši zakonsko določen znesek
pokojnine, ki upokojencu zagotavlja vsaj minimalno socialno varnost. Od januarja 2011
najnižja pokojninska osnova znaša 551,16 evra in se je glede na prejšnje leto povečala za
5,9 evra.
ZPIZ-1 določa tudi najvišjo pokojninsko osnovo, ki je zakonsko omejena in je določena v
višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove. Funkcija najvišje pokojninske osnove je
torej povsem omejevalna. Najvišja pokojninska osnova se upošteva ne glede na voljo
zavarovanca. V tem primeru dobi zavarovance nižji znesek pokojnine, kot bi mu pripadal,
kadar pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove, presega znesek pokojnine,
do katere bi bil upravičen, če bi se odmerila od veljavnega zneska najvišje pokojninske
osnove (Kuhelj, 2000, str. 50). Najvišja pokojninska osnova od januarja 2011 znaša
2.204,64 evrov in je odvisna od spremembe najnižje pokojninske osnove.

7

Valorizacijski količniki se za vsako leto določijo na novo, pri čemer se upošteva preračunana povprečna plača
na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu in povprečna stopnja prispevkov in davkov za
posamezne dohodninske razrede (Cvetko et al., str. 59, 2009).
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4 AKTUALNI PROBLEMI
SISTEMA V SLOVENIJI

OBSTOJEČEGA

POKOJNINSKEGA

Razlogi za spremembe pokojninskega sistema so v osnovi povsod enaki in so najprej
pogojeni z dejstvom, da demografska gibanja povzročajo hitro staranje prebivalstva, da
število rojstev, zlasti v razvitem svetu, komaj še, ali celo ne zagotavlja več reproduktivne
sposobnosti prebivalstva in da se zaradi ekonomskih težav zmanjšuje, ali pa ne povečuje
dovolj, število zaposlenih. Zaradi tega in mnogokrat tudi zaradi visokega nivoja pravic, so
postali veljavni sistemi obveznega socialnega zavarovanja vse dražji, kar bi v prihodnosti
tako obremenjevalo bodoče generacije, da je prilagajanje teh sistemov navedenim
spremembam nujno že danes (Prijatelj, 2000, str. 43).
Pokojninska reforma iz leta 2000 bo nekatere ukrepe uresničila šele leta 2025, ko bodo
dokončno znani tudi vsi njeni učinki. Izvedene dolgoročne projekcije generacijskih računov
že kažejo, da sedanja pokojninska reforma s svojo postopno implementacijo pozitivno
učinkuje na finančno vzdržnost in stabilnost pokojninskega sistema, zato jo je treba
nadaljevati do njene izpolnitve. Vendar pa bo, kot je razvidno iz Priloge 1, zaradi učinkov
sprememb v starostni strukturi prebivalstva v obdobju po letu 2020 čutiti povečane
pritiske na financiranje pokojninskih izdatkov iz javnih sredstev, zato bo za dolgoročno
izpolnjevanje zastavljenih ciljev treba izvesti korenite reforme pokojninskega sistema.
Sedanja gibanja rasti plač, produktivnosti, števila upokojencev in plačnikov prispevkov,
povzročena z demografskimi spremembami oziroma s staranjem prebivalstva in hkrati s
posledicami gospodarske kriz, bodo – prej kot je bilo ocenjeno z dolgoročnimi projekcijami
– tako povzročila javnofinančno nevzdržnost sedanjega sistema (UMAR, 2010 str. 43).

4.1 DEMOGRAFSKI
PREBIVALSTVA

TRENDI

IN

SPREMENJENA

STRUKTURA

»V preteklem stoletju se je življenjska doba v razvitih državah ne samo podaljševala, pač
pa se podaljšuje pospešeno. Medtem, ko je posameznik leta 1840 živel v povprečju 40 let,
lahko današnja generacija pričakuje, da bo živela 80 let. Če se bo podaljševanje
nadaljevalo s takim trendom, bodo naši vnuki živeli kar 160 let.« (Tett, Chung, v: Bešter,
2009, str. 2).

4.1.1 NIZKA RODNOST IN PODALJŠEVANJE PRIČAKOVANE ŽIVLJENJSKE DOBE
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Zaradi vse daljše življenjske dobe in ene najnižjih stopenj rodnosti v Evropi, se
prebivalstvo Slovenije vse bolj stara. Iz Priloge 2, ki prikazuje pričakovano število let
življenja, je razvidno, da se za dečka, rojenega v letu 2009 pričakuje, da bo živel 75,8 let,
deklica, rojena istega leta pa 82,3 let. Moški je v letu 2009 ob dopolnjenem 65. letu lahko
pričakoval še 16,3 let življenja, ženska pa na 20,1 let. Po zadnjih projekcijah prebivalstva
za Slovenijo Eurostat predpostavlja, da se bo pričakovana življenjska doba ob rojstvu do
leta 2030 nadalje povišala na 79, 4 let za moške in na 85,1 let za ženske. V letu 2030 naj
bi takratni 65-letniki tako živeli še nadaljnjih 18,2 let, 65–letnice pa 22 let (Sambt, Čok,
2011, str. 8). Po srednji varianti Eurostatove projekcije pa naj bi bilo v letu 2060
pričakovano trajanje življenja že 81,9 let za moške in 88,8 let za ženske.
Žal pa rodnost v Sloveniji vse bolj upada, saj je bilo leto 1981 zadnje, v katerem je
stopnja celotne rodnosti znašala 2,1 otroka. Toliko otrok mora namreč ženska v povprečju
roditi v rodni dobi, da bi se prebivalstvo v odsotnosti neto migracij na dolgi rok številčno
obnavljalo. Od takrat je rodnost padla daleč pod to mejo, najnižjo vrednost pa je dosegla
v letu 2003, ko je stopnja celotne rodnosti znašala samo še 1,2 otroka in se je do leta
2009 povečala na 1,53 otroka. Tudi Eurostat v svojih projekcijah predpostavlja, da se bo
celotna stopnja rodnosti z 1,53 v letu zgolj rahlo povišala na vrednost 1,58 v letu 2030,
nato pa bo število živorojenih otrok upadalo, do leta 2060 na vrednost 1,52 (Vertot, 2009,
str. 13).
Graf 5: Število mladih (15-29) v Sloveniji, izbrana leta

Vir: MŠŠ, 2010, str. 52
Iz zgornjega grafa je razvidno upadanje števila in deleža mladih na račun rodnosti. Ta
upad pomeni zaostritev dolgoročnega trenda, ki smo mu v Sloveniji priča vse od leta
1980. Tako bo v Sloveniji leta 2020 skoraj tretjino manj mladih kot jih je bilo leta 1990.
Že samo v obdobju od 2010 do 2020 bo število mladih v Sloveniji upadlo za dobrih 20 %,
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kar pomeni, da bomo imeli enega izmed nižjih deležev mladih med članicami EU (MŠŠ,
2010, str. 51).

4.1.2 STARANJE PREBIVALSTVA
Staranje prebivalstva je proces, ki se mu tudi v Sloveniji ni in ne bo mogoče izogniti. Z
upadanjem števila oziroma s preskromnim številom rojstev, z daljšanjem življenjske dobe
in upočasnjevanjem umrljivosti se spreminja starostna sestava prebivalstva, saj se
zmanjšuje delež otrok (0–14 let), povečujeta pa se delež delovno sposobnega prebivalstva
(15–64 let) in delež starejših (osebe starejše od 65 let). Delež otrok se je od leta 1981 do
leta 2009 zmanjšal s 23 % na 14 %, delež delovno sposobnih (15–64 let) pa se je v istem
obdobju povečal s 66 % na skoraj 70 %. Po sedanjih podatkih OECD je v Sloveniji 16,2 %
prebivalstva starega nad 65 let, od tega je kar 3,9 odstotkov starih več kot 80 let (OECD,
2011). Po osnovni varianti projekcij prebivalstva Slovenije EUROPOP2008 naj bi se do leta
2060 delež prebivalcev, starih do 15 let, znižal na 12, 8 %, delež prebivalcev skupine 65+
pa naj bi se zvišal na 33,4 %, od tega naj bi se delež skupine 80+ povzpel že na kar
14,1% oziroma z 71.200 na 249.500 prebivalcev (Vertot, 2010, str. 16). V spodnjem
grafu, so bolj nazorno prikazana razmerja v strukturi prebivalstva po starostnih skupinah:
Graf 6: Prebivalci po velikih starostnih skupinah v Sloveniji

VIR: Vertot, 2010, str. 16
V Sloveniji je leta 2000 živelo približno 1.990.272 ljudi (972.581 moških in 1.017.691
žensk). Ta številka pa bo do leta 2050 počasi upadla na 1.878.003 ljudi, predvsem pa se
bo povečalo število starejšega prebivalstva (Prevolnik – Rupel et al., 2010, str.17). Iz
Grafa 7 je razvidno, da se je od leta 2000 delovni kontigent ali zaposlitveni potencial
(prebivalstvo od 20 do 64 let) povečeval, med leti 2010–2020 pa je viden rahel upad, nato
pa sledi drastičen upad v obsegu več kot 10.000 oseb na leto. Razlog za upad je
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predvsem ta, da je številčna »baby boom8« generacija, rojena po drugi svetovni vojni, na
pragu upokojevanja. Sočasno s tem pa bodo začele vstopati v delovni kontingent številčno
šibke generacije mladih, rojene v zadnjih dveh desetletjih. Delež prebivalcev, starih nad
petinšestdeset let, naj bi se tako do leta 2060 povečal s sedanjih 15 % na vsaj 30 %. Tudi
če bi bila močno povečana delovna aktivnost prebivalcev v višjih starostnih razredih, bi se
že okrog leta 2050 razmerje med aktivnim prebivalstvom in tistim,ki bo takrat v pokoju,
prevesilo na stran upokojenih, kajti bilo bi jih več kakor aktivnih.
Graf 7: Demografske spremembe v Sloveniji po Eurostatovi projekciji, 2000–2060,
število prebivalstva v tisočih

Vir: Vertot, 2009, str. 33
Za obremenjenost pokojninskega sistema je zelo pomemben koeficient starostne
odvisnosti starih9, ki kaže obremenjenost delovno sposobnih prebivalcev z vzdrževanjem
starejših in se bo v prihodnje občutno povečal. Njegova vrednost se bo v skladu z
demografskimi projekcijami do leta 2060 (glej Priloga 3) povišala s 23 % v letu 2008 na
62,2 % v letu 2060. To pomeni, da se bo obremenjenost prebivalstva v starosti, primerni
za delo, s starim prebivalstvom do leta 2060 povečala na več kot 2,5-kratno vrednost v
primerjavi z letom 2008. Vrednost koeficienta starostne odvisnosti mladih10, ki je leta 2008
znašala 19,8 %, se bo do leta 2060 zvišala na 23,8 %. Iz posplošitve navedenih podatkov
sledi, da so leta 2008 na vsako osebo, staro več kot 65 let, živele 4,3 osebe, stare od 15
do 64 let, leta 2060 pa bo na vsako osebo, staro 65+ let, živelo le še 1,6 osebe v starosti
od 15 do 64 let (Vertot, 2009, str. 31). Ker je v skladu s slovensko zakonodajo, da se
8

Baby boom generacija: rojeni v letih 1946 do 1964, najbolj številčna generacija po 2. svetovni vojni.
Koeficient starostne odvisnosti starih (obremenjenost delovno sposobnih prebivalcev s starostno odvisnimi
»starimi« prebivalci) je število prebivalcev v starosti 65 let in več v primerjavi s številom delovno sposobnega
prebivalstva (15-64 let) v državi (Vertot, 2009, str. 115).

9

10

Koeficient starostne odvisnosti mladih (obremenjenost delovno sposobnih prebivalcev s starostno
odvisnimi »mladimi« prebivalci) je število prebivalcev v starosti 0-14 let v primerjavi s številom
delovno sposobnega prebivalstva (15–64 let) v državi (Vertot, 2009, str. 115).
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večina prebivalstva upokoji pred svojim 65. letom, je tako neizogibno, da bomo v
prihodnje priča močnemu demografskemu pritisku na javnofinančne izdatke za pokojnine.

4.1.3 SLABŠANJE
RAZMERJA
ZAVAROVANCEV

MED

ŠTEVILOM

UPOKOJENCEV

IN

Intenziteta staranja prebivalstva se na svojevrsten način odraža prav v povečevanju
števila prejemnikov pokojnine. V Slovenji je upokojena dobra četrtina prebivalstva. Število
prejemnikov pokojnine, ki jim je bila pravica do pokojnine priznana v Sloveniji, se v
zadnjem desetletju povečuje povprečno za 1,5 % letno. Zaradi svetovne finančne
gospodarske krize in z njo povezanega zmanjšanja zaposlovanja oziroma odpuščanja
delavcev iz t. i. baby boom generacije, ki so izpolnili pogoje za upokojitev, ter zaradi
napovedi modernizacije pokojninskega sistema, ki ni bila uspešna, je upokojevanje še
intenzivnejše (Vertot, 2010, str 38).
Graf 8: Povprečno število zavarovancev in upokojencev iz obveznega zavarovanja ter
razmerje, 1990–2010

Vir: ZPIZ, 2010
V letu 2010 je bilo skupaj 580.218 vseh uživalcev pokojnin, od tega se je število
upokojencev, ki imajo pravico do starostne, invalidske, družinske, vdovske in delne
pokojnine v Sloveniji, povečalo še izraziteje, in sicer za 2,6 % glede na leto 2009 (to je
največji porast v zadnjem desetletju). Povprečno število zavarovancev (881.992) v letu
2010 je bilo za 1,4 % nižje od števila v predhodnem letu. Razmerje med številom
zavarovancev in upokojencev, ki je leta 1984 znašalo tri zavarovance na enega
upokojenca, se je tako v letu 1990 zmanjšalo na razmerje 2,3 (prikazano v zgornjem
grafu). Že leta 2001 je razmerje upadlo na 1,77, v prejšnjem letu pa na najnižjo raven do
sedaj, saj je razmerje znašalo le 1,60 (ZPIZ, 2010a). V letu 2025 se bo to razmerje
zmanjšalo na 1,3, okrog leta 2040 pa na 1:1 (glej Priloga 4), kar pomeni, da bo takrat
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vsak zaposleni delal za enega upokojenca, v prihodnjih letih pa celo to ne bo zadostovalo
za zagotavljanje pokojnin.

4.1.4 RAZMERJE PLAČ IN POKOJNIN

Pokojnine so pri nas za veliko večino zavarovancev edini materialni prejemek v starosti.
Višina pokojnine je določena tako, da v določeni meri zagotavlja kontinuiteto življenjskega
standarda, ki ga je imel zavarovanec v aktivni dobi, ker s pokojnino v določenem deležu
nadomešča posameznikov dohodek, od katerega so se plačevali prispevki.
V letu 2010 je med porastom povprečne bruto plače in pokojnin, merjene s spremembami
najnižje pokojninske osnove, ki jo določa zakon, nastalo večje odstopanje, pogojeno s
posledicami finančno gospodarske krize. Dejanski porast povprečne pokojnine v letu 2011
letu je še nižji od porasta, izkazanega s spremembo ravni najnižje pokojninske osnove.
Posledica tega je poslabšanje gmotnega položaja upokojencev, saj je vrednost večine
pokojnin že v letu 2010 realno nazadovala. Porast povprečne pokojnine, izplačane za leto
2010, je bil namreč nižji od porasta cen življenjskih potrebščin v istem obdobju (ZPIZ,
2011, str 35-36).
Razmerja med povprečnimi mesečnimi pokojninami in plačami kažejo nazoren trend
padanja vrednosti pokojnin. Zanimiv je že samo podatek, da je starostna pokojnina v
primerjavi s plačami v letu 2000 znašala 75,3 %, v letu 2010 pa le še 64,7 %. Tako so bili
uživalci starostne pokojnine v letu 2010 v povprečju upravičeni do neto izplačila starostne
pokojnine v višini 625,10 evra, kar je bolj nazorno prikazano v spodnji tabeli za leto 2010:

Tabela 7: Povprečna višina pokojnin in plač, 2010
Povprečni zneski v EUR

Vrsta

1–12/2010

12/2010

Neto plača

966,62

988,96

Neto starostna pokojnina

625,19

623,85

Neto invalidska pokojnina

500,52

498,94

Neto družinska oz. vdovska pokojnina

429,80

427,86

Neto

576,78

576,09

Vir: ZPIZ, 2010

4.2 NIZKA DELOVNA
UPOKOJEVANJE

AKTIVNOST

STAREJŠIH

IN

PREZGODNJE

Evropska unija problematiki staranja že dalj časa posveča veliko pozornosti. V okviru
oblikovanja lizbonske strategije je leta 2000 zastavljeni cilj vključeval tudi zaposlovanje, in
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sicer dvig stopnje zaposlenosti v EU na približno 70 % delovno sposobnega prebivalstva v
starostni skupini od 15 do 64 let do leta 2010. Na stockholmskem vrhu marca 2001 je
Evropski svet v okviru strategije za več in boljše zaposlitve tako opredelil naslednja
srednjeročna cilja: povprečna stopnja zaposlenosti v EU (populacije od 15 do 64 let) naj bi
do začetka leta 2005 dosegla 67 % (za ženske 57 %), stopnja zaposlenosti starejših (55
do 64 let) pa naj bi se do leta 2010 povečala na 50 %. Med te cilje je spadalo tudi
povečanje stopnje zaposlenosti žensk na 60 % do leta 2010 (Kajžer, 2006, str. 63).
Naslednje leto v Barceloni je bil strategiji dodan še nov cilj za dosego večje aktivnosti
starejših, in sicer povišanje starosti ob upokojitvi za pet let do leta 2010. Slovenija tega
cilja ni dosegla, ne glede na to pa lahko pričakujemo vse poznejši odhod v pokoj;
predvsem zato, ker nova strategija, imenovana Evropa 2020, želi doseči cilj 75 %
zaposlenosti v starostni skupini od 55 do 65 let.
V Sloveniji je nizka stopnja delovne aktivnosti starejših (55–64 let) predvsem posledica
zgodnjega upokojevanja. Podjetja so v času tranzicije v devetdesetih letih zaradi
neugodne gospodarske situacije, množično predčasno upokojevala presežno in večinoma
starejšo ter neizobraženo delovno silo (Zupančič, 2009, str. 1). Takrat je del aktivne
populacije tako prešel v odkrito brezposelnost in upokojitev zaradi sprostitve
delovnopravne zakonodaje.
V Sloveniji je v zadnjih letih zaznaven pozitiven trend na trgu delovne sile. Stopnja
zaposlenosti prebivalstva v starosti od 15 do 64 let je v letu 2009 znašala 67,5 %, kar je
več kot stopnja zaposlenosti v EU 27 (64,6 %), pri čemer je stopnja zaposlenosti za
ženske znašala 63,8% in za moške 71,0 %. Slovenija po skupni stopnji zaposlenosti torej
zaostaja za lizbonskim ciljem (70 % do leta 2010), a je z doseženo stopnjo zaposlenosti
žensk lizbonski cilj (60%) že presegla, močno pa zaostaja predvsem pri stopnji
zaposlenosti starejših. Stopnja zaposlenosti starejših (55–64 let) je v Sloveniji med
najnižjimi v EU, vendar je viden trend zviševanja. Z 22,3 % zaposlenosti starejših v letu
2000 se je stopnja v letu 2009 zvišala na 33,5 %, kar je sicer še vedno precej manj od
povprečja EU-27, ki znaša 46 % (Zupančič, 2009, str. 1).
Čeprav število starejših delovno aktivnih oseb narašča, je Slovenija med državami
članicami EU-27 po povprečni starosti ob prestopu iz delovne aktivnosti v upokojitev med
prvimi , zato je nujno zvišanje minimalne upokojitvene starosti. V povprečju imajo države
članice določeno minimalno upokojitveno starost vsaj nad 62 leti (glej Graf 9). Leta 2002
je bila povprečna starost v Sloveniji ob upokojitvi 56,6 leta. V letu 2006 je opazno zvišanje
povprečne starosti ob upokojitvi, vendar je bila le-ta najnižja v EU. Znašala je 59,6 leta, v
letu 2010 pa 59,8 leta.
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Graf 9: Starost ob izhodu iz aktivnosti v Sloveniji in državah EU v letih 2002, 2006 in
2010 (skupaj za moške in ženske)

Vir: RS, 2010, str. 43, lastni izračuni
Ker se v Sloveniji večina ljudi upokoji takoj, ko doseže minimalne pogoje za upokojitev, se
Slovenci v povprečju upokojujemo dve leti prej kot prebivalci drugih držav članic EU.
Ženske v Sloveniji so bile v letu 2010 ob upokojitvi stare povprečno 58 let in 5 mesecev,
moški pa 61 let in 10 mesecev. V obdobju 2000–2010 se je upokojitvena starost pri
ženskah zvišala le za 2 leti in 4 mesece, pri moških pa skupaj samo za 10 mesecev, pri
čemer je povprečna dosežena starost ob upokojitvi v letu 2010 znašala 59,8 let.
Povprečna pokojninska doba starostnih upokojencev v letu 2010 je pri ženskah znašala
35,6 let, pri moških pa 38 let, kar je daleč pod zastavljeno dobo 40 let. Povprečna
pokojninska doba vseh upokojencev v Sloveniji je konec leta 2010 znašala 32,5 leta (ZPIZ,
2011, str. 17).
Omejevanje pokojninskih ukrepov le na zviševanje upokojitvene starosti in podaljševanje
potrebne pokojninske dobe ne bo prineslo ustreznih rezultatov, če se ne bomo hkrati
povečal delež zaposlenih, starih od 55 do 64 let, ki je v Sloveniji med najnižjimi v državah
članicah EU. V zakone in v življenje bo treba pripeljati postopno upokojitev, ki bo
omogočila t. i. baby-boom generaciji postopen, netravmatičen in gladek prehod iz
aktivnega življenja v upokojitev. Podaljševanje kariere v obstoječem ali novem poklicu bi
pripadnikom omenjene generacije moralo nuditi priložnost za usmerjanje moči v koristno
in kreativno delo, zato je reforma javnega pokojninskega sistema pomembna, vendar
sama po sebi ni dovolj, vsaj ne brez ukrepov na trgu delovne sile (Bešter, 2008, str. 4).
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4.3 POZEN VSTOP MLADIH NA TRG DELA
Evropa se v času globalne konkurenčne tekme ob neugodnih demografskih procesih sooča
s korenitim spreminjanjem trga dela in izobraževanja. Tradicionalne oblike zaposlenosti za
nedoločen čas vse bolj zamenjujejo manj gotove, fleksibilne oblike zaposlenosti, zvišuje se
starost prvega vstopa na trg dela, sam prehod traja dlje in je tudi bolj negotov.
Stopnje zaposlenosti po starostnih skupinah kažejo, da ima Slovenija rezerve pri dveh
starostnih skupinah – pri starejših in pri mladih. Srečujemo se z razmeroma visoko stopnjo
brezposelnosti mladih, ki se je v zadnjih desetih letih sicer znižala, vendar je še vedno
skoraj dvainpolkrat višja od splošne stopnje brezposelnosti. Za omogočanje in
spodbujanje zgodnejšega zaposlovanja mladih je treba razmisliti o ukrepih, ki bi povečali
učinkovitost in kakovost študija ter skrajšali njegovo trajanje (Kajžer, 2006, str. 63 – 64).
Posledica izpada mladih na delovnem trgu povzroča dvojni primanjkljaj v pokojninski
blagajni, in sicer zaradi zmanjševanja števila zavarovancev ter daljšega prejemanja pravic
ob krajšem obdobju vključenosti v sistem. Glede na splošne trende lahko pričakujemo, da
bo današnji povprečni petletnik v sistemu izobraževanja ostal kar do 23. leta starosti
(Pogačar, 2009, str. 558).
Na nove razmere na trgu dela kažejo tudi podatki v Grafu 10. Primerjava stanja v letih
2000 in 2010 glede prevladujoče delovne aktivnosti mladih namreč kaže, da se je med
mladimi v Sloveniji v zadnjih desetih letih močno zmanjšal delež zaposlenih za polni
delovni čas, in sicer s 43,8 % v letu 2000 na 28,5 % v letu 2010, povečal pa se je delež
vključenih v (predvsem terciarno) izobraževanje, in sicer s 15,7 % v letu 2000 na 26,3 %
v letu 2010 (RS, 2010, str. 104).
Graf 10: Prevladujoča delovna aktivnost mladih (15–29) let

Vir: RS, 2010, str. 104
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Skladno s podatki se je od leta 2002 do leta 2009 število zavarovancev v pokojninskem
sistemu, starih od 15 do 29 let, zmanjšalo. Število mladostnikov, starih od 15 do 19 let, se
je na trgu dela od leta 2002 do leta 2010 zmanjšalo za 4.092, v enakem obdobju se je
zmanjšalo število delovno aktivnih oseb, starih od 20 do 24 let, za 14.473 in delovno
aktivnih oseb, starih od 25 do 29 let, za 6.238. Povečanje je opazno šele v skupini
zavarovancev, starih od 30 do 34, in sicer za 11.092. Pri zavarovancih v starostnih
razredih od 20 do 24 let, od 25 do 29 in od 30 do 34 let se je skrajšala tudi povprečna
pokojninska doba, in sicer za 4 mesece, 1 leto in 6 mesecev ter 2 leti in 2 meseca (glej
Tabela 8).
Tabela 8: Število in povprečna pokojninska doba mladih zavarovancev po starosti,
2002 in 2009
2002
Dopolnjena
starost v
letih

Zavarovanci

2009

Pokojninska
doba

Zavarovanci

Razlika 2009 in 2002

Pokojninska
doba

Zavarovanci

Pokojninska
doba

Število

Let

Mes.

Število

Let

Mes.

Število

Let

Mes.

6.307

0

9

2.215

0

10

-4.092

0

1

20-24

53.923

2

8

39.450

2

4

-14.473

0

-4

25-29

112.193

5

11

105.955

4

5

-6.238

-1

-6

30-34

121.961

11

1

133.053

8

11

11.092

-2

-2

15-19

Vir: ZPIZ, 2011, str. 8

4.4 VZDRŽNOST POKOJNINSKEGA SISTEMA
Pritisk na javnofinančne izdatke za pokojnine trenutno kompenzira reforma pokojninskega
sistema iz leta 2000, v skladu s katero se je zvišala starost ob upokojitvi in postopoma
uvedlo zmanjševanje nadomestitvenega razmerja med pokojninami in plačami. Vendar
pokojninska reforma na zmanjševanje primanjkljaja v pokojninski blagajni pozitivno
učinkuje le kratkoročno, saj se primanjkljaju ob dosedanji indeksaciji pokojnin s plačami,
ob upoštevanju demografskih projekcij in ob nespremenjenih ostalih dejavnikih, brez
ustreznih ukrepov ne bo mogoče izogniti (Pogačar, 2009, str. 559).
Leta 2010 so odhodki pokojninske blagajne znašali 4.805 milijonov evrov, prihodki iz
naslova obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa so znašali 3.335
milijonov evrov in so torej zadostovali za pokritje 69,4 % vseh odhodkov. Poleg drugih
manjših virov prihodkov je bil za kritje razlike potreben transfer iz proračuna Republike
Slovenije v višini 1.286 milijonov evrov, tj. 28,8 % vseh odhodkov pokojninske blagajne.
Od tega je bilo 444 milijonov namenjenih financiranju socialnih pravic, ki niso neposredno
vezane na pokojnine, in bi jih namesto iz blagajne lahko izplačevali neposredno iz
proračuna RS. Drugi, večji delež – v višini 842 milijonov evrov – pa je bil praktično v celoti
namenjen pokrivanju čiste luknje v pokojninski blagajni. Četudi torej razbremenimo
pokojninsko blagajno vseh izdatkov, ki vsebinsko niso neposredno vezani na pokojnine,
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njeni odhodki še vedno za 842 milijonov evrov presegajo prihodke – in to že sedaj
(Sambt, Čok, 2011, str. 9).
Na nujnost sprememb pokojninskega sistema kažejo tudi podatki, ki že upoštevajo
negativne učinke finančno-gospodarske krize (glej Priloga 5). Medtem ko se je na podlagi
projekcij, narejenih pred krizo, predvidevala vzdržnost pokojninskega sistema nekje do
obdobja med letoma 2025 in 2030, se je zaradi nižje rasti BDP v zadnjih dveh letih in
večje brezposelnosti pokazalo, da bo pokojninski sistem vzdržen najdlje do leta 2020.
Projekcije, ki so bile narejene pred krizo, so predvidevale, da bodo odhodki za pokojnine
znašali okoli 11,24 % BDP, vendar je negativni učinek gospodarske krize povzročil strmo
naraščanje odhodkov za pokojnine po letu 2020 (MDDSZ, 2010b, str. 2).
»Možnosti za pokritje primanjkljaja brez strukturne spremembe pokojninskega sistema sta
še dve, in sicer zvišanje prispevkov, kar zaradi mednarodne konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva ni mogoče, saj Slovenija sodi v sam svetovni vrh po obdavčitvi dela in
zmanjšanje pokojninskih pravic.« (MDDSZ, 2009, str. 10).

4.5 NEPREGLEDNOST POKOJNINSKEGA SISTEMA
Pokojninsko zavarovanje oziroma pokojninski sistem, kot ga poznamo danes, je bil
vzpostavljen z namenom zavarovanja za starost oziroma preprečevanja tveganja revščine
v starosti. Zaradi tega ga je potrebno vrniti k njegovim koreninam, k izpolnjevanju
namena, s katerim je bilo to zavarovanje sploh ustanovljeno. Skozi razvoj pokojninskega
zavarovanja se je znotraj sistema v Sloveniji urejalo stvari, ki po svoji naravi niso
povezane z njegovim osnovnim namenom, posledica česar je zapleten, težko razumljiv in
nepregleden sistem, predvsem pa zelo drag glede na to, da zagotavlja relativno nizke
starostne pokojnine (MDDSZ, 2009, str. 17).
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5 NEUSPEŠNA MODERNIZACIJA POKOJNINSKEGA SISTEMA
V SLOVENIJI

Modernizacija pokojninskega zavarovanja je zelo pomembna za zagotovitev dolgoročne
finančne vzdržnosti sistema obveznega zavarovanja, ki naj bi sedanjim in prihodnjim
generacijam, vzporedno z dodatnimi oblikami zavarovanj, zagotavljal primerne pokojnine,
česar namen je tudi ustavitev nižanja razmerja med povprečno plačo in povprečno
pokojnino. Zaradi napovedanih demografskih sprememb bi bilo potrebno pravočasno
sprejeti novo zakonodajo, s katero bodo sicer postopno uvedeni strožji pogoji
upokojevanja, vendar naj bi se tako zagotovilo, da ne bo treba čez nekaj let sprejemati
nenadnih in radikalnih sprememb (Papež, 2010, str. 367). Medgeneracijska solidarnost kot
temeljni element pokojninskega zavarovanja zahteva pravičnost do vseh generacij in
odgovornost vseh udeležencev sistema, da ukrepajo, vsaj desetletje vnaprej.
V Sloveniji je modernizacija pokojninskega sistema pomenila predvsem odgovor na
demografske spremembe, ki nas čakajo v prihodnosti. Na podlagi analize stanja
pokojninskega sistema je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo predlog
novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), vendar so volilni
upravičenci na referendumu 5. junija 2011 z 72 % večino zavrnili uveljavitev tega zakona.
Predlog rešitev je bil sestavljen iz dveh sklopov, in sicer iz modernizacije veljavnega
sistema obveznega pokojninskega zavarovanja, ki bi morala trajati predvidoma od 1.
januarja 2011 do 31. decembra 2014, in vzpostavitve novega sistema, ki bi stopil v
veljavo 1. januarja 2015. Temeljni cilj modernizacije je bil zagotoviti dostojne pokojnine in
finančno vzdržnost pokojninskega sistema, s še nekaterimi bolj specifičnimi cilji, kot je
dvig dejanske upokojitvene starosti, odvisnost višine pokojnin od vplačanih prispevkov,
ohranitev solidarnosti v sistemu in izločitev socialnih transferjev iz pokojninskega sistema.
V nadaljevanju bodo predstavljene poglavitne spremembe, ki bi se zgodile s sprejetjem
zakona v primerjavi z obstoječim sistemom in morebitni resni pozitivni učinki novega
pokojninskega sistema v prihodnosti.

5.1 POGLAVITNE SPREMEMBE
POKOJNINSKEGA SISTEMA

NEUVELJAVLJENE

MODERNIZACIJE

Osnovno načelo ZPIZ-2 glede obveznega pokojninskega zavarovanja je bilo, da imajo vse
pravice podlago v vplačanih prispevkih, kar bi zagotavljalo preglednost sistema in
pomenilo, da so v primerjavi z veljavnim sistemom izločene oziroma v druge zakone na
področju socialnega varstva prenesene vse pravice, ki imajo naravo socialnega transferja
in so bile do sedaj financirane iz proračuna RS (MDDSZ, 2010a, str. 2). Obvezno
pokojninsko zavarovanje bi po novem tako zagotavljalo pravice do starostne pokojnine,
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predčasne starostne pokojnine, delne pokojnine, invalidske pokojnine, vdovske in
družinske pokojnine. Izločeni transferji in socialni dodatki bi se prenesli v zato predvideno
zakonodajo. Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo bi se prenesla v Zakon o
dolgotrajni oskrbi, državno pokojnino in pravico do varstvenega dodatka, ki je prejemek
uživalcev starostnih, invalidskih, vdovskih in družinskih pokojnin pa bi se zaradi
zagotovitve socialne varnosti prenesla v Zakon o socialnem varstvu.
Najpomembnejšo spremembo bi predstavljalo postopno zvišanje upokojitvene starosti in
postopno izenačitev upokojitvenih pogojev za oba spola v letu 2025. Za starostno
upokojitev bi zavarovanci ali zavarovanke potrebovali 65 let in najmanj 15 let zavarovalne
dobe. Zavarovancu, ki bi se upokojil zgodaj (pred dopolnjenim 20 letom starosti), bi se
starostna pokojnina priznala, če je brez dokupljene dobe dopolnil 60 let starosti in 43 let
pokojninske dobe, zavarovanki pa, če je brez dokupljene dobe dopolnila 58 let starosti in
41 let pokojninske dobe. Zavarovancu bi bila ponujena še možnost, da s prispevki za
izpolnitev pogojev ali za ugodnejšo odmero pokojnine dokupi do pet let zavarovalne dobe.
Pogoji minimalne upokojitvene starosti za priznanje pravice do starostne pokojnine pa bi
se lahko znižali v dveh primerih (DZ, 2010, str. 16):
• na račun starševstva bi se za posameznega otroka starostni pogoj za upokojitev
znižal za 8 mesecev, kar je v primerjavi z sedanjo zakonodajo ugodnejše. Ne glede
na navedeno pa se starost ne bi mogla znižati pod 58 let starosti za ženske
oziroma 60 let za moške. To spodbudo bi lahko uveljavljal starš, ki je uveljavljal
nadomestilo za nego otroka v prvem letu otrokovega življenja;
• na račun služenja obveznega vojaškega roka bi se lahko moškemu starostna meja
65 let znižala za ves čas služenja obveznega vojaškega roka, ponujena bi bila tudi
možnost dokupa pokojninske dobe pod bolj ugodnimi pogoji.
Starostna pokojnina bi se odmerila od pokojninske osnove v odstotku, odvisnem od
dolžine pokojninske dobe. Za 15 let zavarovalne dobe bi se moškemu starostna pokojnina
odmerila v višini 35 % in ženski v višini 39 %. Za vsako nadaljnje leto do dopolnjenih 25.
let pokojninske dobe bi se prištelo 1,5 %, po dopolnitvi te dobe pa 2 % (DZ, 2010, str.
20).
Predvidena je bila tudi predčasna upokojitev, to pomeni pred dopolnjenim starostnim
pogojem 65 let. Predčasne pokojnine obstoječi pokojninski sistem ne pozna. Po
predlaganem zakonu bi se lahko moški predčasno upokojili pri 60. letih, če bi dopolnili
najmanj 40 let pokojninske dobe, ženske pa pri 60. letih in 38 letih pokojninske dobe.
Predčasna upokojitev bi prinesla trajni malus za vsak mesec upokojitve pred dopolnjeno
zahtevano polno starostjo.
Delno upokojitev pozna že obstoječi sistem. Delna pokojnina bi bila po novem del
starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje tistemu posamezniku, ki po izpolnitvi
pogojev za upokojitev ostane delovno aktiven s krajšim delovnim časom. Novosti, ki bi jih
uvedla delna upokojitev glede na sedanji sistem bi bile:
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možnost delne upokojitve bi imeli poleg samozaposlenih in kmetov tudi družbeniki,
kajti po sedanjem ZPIZ-1 imajo možnost do pridobitve delne pokojnine le
zavarovanci v delovnem razmerju,
• še bolj prilagodljiv delovni čas (vendar najmanj 4 ure dnevno),
• prejemanje treh dohodkov hkrati – sorazmeren del plače (odvisen od opravljenega
števila ur) in sorazmeren del pokojnine ter del predčasne pokojnine.
Delna pokojnina bi se odmerila od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan
njene uveljavitve glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in starost zavarovanca, v
odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa11, ki se do dopolnitve starosti 65
let poveča za 5 % (DZ, 2010, str. 22).
•

Za pridobitev pravice do vdovske pokojnine se je predlagalo povečanje starosti iz 53 let
na 58 let, tako za moške kot za ženske, prav tako pa tudi povečanje čakalne dobe iz 48
let na 53 let, medtem ko za družinsko in invalidsko pokojnino niso bile predvidene večje
spremembe.
Bonusi in malusi so bili oblikovani kot spodbuda posameznikom, da bi delali tudi po
izpolnitvi minimalnih pogojev za predčasno oziroma starostno upokojitev. Za bonuse so
bili podani naslednji predlogi (Vlada RS, 2010a):
• za vsako leto dela po izpolnitvi pogojev za predčasno oziroma starostno upokojitev
bi posameznik, ki bi ostal zaposlen v nespremenjenem obsegu, do dopolnjenega
65. leta starosti poleg plače prejel še 20 % predčasne ali starostne pokojnine;
• z vsakim letom dela po izpolnitvi minimalnih pogojev za starostno upokojitev bi se
za 2 % zvišal tudi odmerni odstotek, kar bi pomenilo tudi višjo končno pokojnino;
• spodbude za delodajalce, saj bi bili starejši delavci za delodajalce cenejši, ker bi se
po izpolnitvi pogojev za predčasno upokojitev prispevki delodajalcev znižali za 50%
v prehodnem obdobju, nato pa za 30 %. Delodajalci bi lahko za zaposlovanje
mladih do 26. leta za nedoločen čas uveljavljali tudi subvencije, in sicer v višini
50% prispevkov v prvem letu in 30 % prispevkov v drugem letu zaposlitve.
Z malusi bi se zavarovancu, ki bi uveljavljal predčasno pokojnino, odmerjena pokojnina
znižala za 0,3 % za vsak mesec do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, vendar
največ do 18 %.
Za izračun pokojninske osnove bi se upoštevale plače oziroma zavarovalne osnove, od
katerih bi bili plačani prispevki, in sicer iz katerihkoli 30. let zavarovanja od 1. 1. 1970
dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša. Za določitev pokojninske osnove bi se iz
najugodnejšega zaporedja let zavarovanja izločila 3 leta, ki so za zavarovanca najmanj
ugodna. Za izračun pokojninske osnove pa je bila predlagana uvedba višjega in fiksnega
odmernega odstotka v višini 80 % (Vlada RS, 2010a).
Po veljavnem sistemu se pokojnine na letni ravni v celoti usklajujejo s plačami, za
odstotek ugotovljene rasti letne plače. Po predlaganem zakonu pa bi se pokojnine
11

7 ur – 15%, 6ur – 10%, 5 ur – 5%.
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usklajevale z rastjo plač in življenjskih stroškov (inflacija), in sicer enkrat letno po formuli
60:40 v obdobju od leta 2012 do leta 2015, v nadaljevanju pa po formuli 70:3012.
Uskladitev pokojnin bi se izvedla enkrat letno v februarju in ne bi mogla biti nižja od
ugotovljene rasti cen življenjskih potrebščin.
V primeru, da bi bila zakonodaja sprejeta, bi začel novi pokojninski sistem veljati s 1.
januarjem 2015, v sistem pa bi bili vključeni vsi zavarovanci, ki bi bili na dan vzpostavitve
novega pokojninskega sistema stari manj kot 55 let. Sistem bi izhajal iz temeljnih načel in
poslanstva sedanjega sistema z ohranjanjem pomena prvega stebra.

5.2 PRIMERJAVA
ZAKONODAJE

OBSTOJEČE

IN

NESPREJETE

POKOJNINSKE

5.2.1 VIŠINA POKOJNIN
Zaradi podaljševanja obdobja za izračun pokojninske osnove se bo višina pokojnin v
prihodnjih letih predvidoma zniževala, zato bi bil z ZPIZ-2 uveden kompenzacijski faktor –
višji in fiksni odmerni odstotek v višini 80 %, kar bi bilo ključnega pomena za višino
pokojnine. Odmerni odstotek po sedaj veljavnem pokojninskem zakonu v letu 2011 znaša
79,5 %, leta 2024 pa naj bi po predvidevanjih znašal le 72,5 %. Tako naj bi se pokojnine
po obstoječem zakonu do leta 2025 znižale za 12,5 %. Pokojnine po neuveljavljenem
zakonu pa naj bi bile za kar 5 % do 19 % višje ob 2- ali 3-letni daljši delovni aktivnosti.
Že samo s sprejetjem zakona, ki je bil predlagan, bi se pokojnine v prehodnih obdobjih
rahlo zviševale. Do pozitivnega učinka na višino pokojnin v ZPIZ-2 bi prišlo zaradi daljšega
zaposlitvenega obdobja, saj bi se zaradi daljše pokojninske dobe povišal odmerni odstotek
za izračun pokojnine. Za primer lahko vzamemo pokojnino za povprečno plačo (glej
Tabela 8), ki letos po veljavnem zakonu znaša 565 evrov na mesec, po novem zakonu pa
bi znašala skoraj 584 evrov. Letna razlika znaša 222 evrov. Oseba, katere pokojnina je
odmerjena za dve povprečni plači, bo letos prejela 1130,7 evrov na mesec, po
nesprejetem zakonu pa bi mesečno prejela 1167,8 evrov, kar pomeni da bi letna razlika
znašala kar 445,2 evra.

12

To pomeni, da bi bila rast pokojnin v letih 2012 - 2015 vezana na 60 odstotkov rasti plač in 40 odstotkov
rasti življenjskih stroškov, po letu 2015 pa na 70 odstotkov rasti plač in 30 odstotkov rasti življenjskih
stroškov.

38

Tabela 9: Povprečne starostne pokojnine, v evrih in bruto zneskih, primerjava ZPIZ-1
in ZPIZ-2
leto

trenutni zakon
(ZPIZ-1)

novi zakon
(ZPIZ-2)

razlika na mesec
(v evrih)

razlika na leto (v
evrih)

Pokojnina za minimalno plačo (748,10 €)
2011

435,4

440,9

5,5

66

2016

465,5

486,8

21,3

255,6

2020

490,7

526,9

36,2

434,4

2024

516,9

570,4

53,5

642

Pokojnina za povprečno plačo (1456,8 €)
2011

565,4

583,9

18,5

222

2016

589,2

644,7

55,5

666

2020

611,4

697,8

86,4

1034,8

2024

634

755,4

121,4

1456,8

Pokojnina za 2 povprečni plači (2992,7 €)
2011

1130,7

1167,8

37,1

445,2

2016

1178,4

1289,4

111

1332

2020

1222,8

1395,7

172,9

2074,8

2024

1268

1510,7

242,7

2912,4

Vir: Gaspari, 2011, str. 5

5.2.2 DELOVNA DOBA IN VIŠINA ODMERNEGA ODSTOTKA NA PODLAGI
IZRAČUNA ZA STAROSTNO POKOJNINO
Za izračun starostne pokojnine sta predstavljena dva primera osnovnega izračuna za
moškega in žensko – brez otrok, brez študija in brez vojske – po sedaj veljavni zakonodaji
in nesprejeti zakonodaji. Z izračunom bomo ugotovili, za koliko let bi se podaljšala
delovna doba in kakšna bi bila razlika v odmernem odstotku glede na sedanji zakon.
1. Primer 1: Moški, ki se je zaposlil pri starosti 22 let in bil ves čas zavarovan, bi po
sedaj veljavni zakonodaji pogoje za starostno pokojnino izpolnil pri 62. letih in s 40
leti pokojninske dobe. Odmerni odstotek bi bil 72,5 % (= 35 % + 37,5 % (25 let x
1,5 %)). Po nesprejetem zakonu pa bi se lahko upokojil šele ko bi dopolnil 65 let
in 42 let pokojninske dobe. Pokojnina bi se odmerila v vrednosti 84 % (= 35 % +
15 % (10 let x 1,5 %) + 34 % (17 let x 2 %)) pokojninske osnove. Primerjava
kaže, da bi ob uveljavitvi novega zakona moški delal tri leta dlje, odmerni odstotek
pa bi bil višji za 12,5 %.
2. Primer 2: Ženska, ki se je zaposlila pri starosti 29 let in bi bila ves čas zavarovana,
bi se po obstoječi zakonodaji lahko upokojila pri 61. letih, imela pa bi le 32 let
pokojninske dobe. Po nesprejeti zakonodaji pa bi morala delati še štiri leta dlje,
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upokojila bi se lahko pri 65. letih in 36. letih pokojninske dobe. Odmerni odstotek
bi se s 63,5 % (=38 % + 25,5 % (17 let x 1,5 %)) povišal na 76 % (= 39 % +
15% (10 let x 1,5 %) + 22% (11 let x 2 %)).
Izračun ne pomeni nujno, da bi se pokojnina zvišala za 12,5 %. Nesprejeti zakon namreč
podaljšuje obdobje za izračun osnove s sedanjih 18 na 27 let (najboljših zaporednih
trideset, od katerih se odštejejo tri). Po izračunih Ekonomske fakultete in Inštituta za
ekonomska raziskovanja bi upoštevanje 27. let, in ne le 18. let pri moških pomenilo
znižanje osnove za okoli sedem odstotkov in pri ženskah za šest. Ta »negativni učinek« pa
je manjši od »pozitivnega,« tj. zamrznitve odmernih odstotkov in valorizacijskih količnikov,
trdi Tine Stanovnik, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (Kristan, 2011, str. 12).

5.2.3 DELOVNA AKTIVNOST
S podaljševanjem delovne aktivnosti po ZPIZ-2 bi se povečalo tudi število delovno
aktivnih. Če bi se dolžina delovne aktivnosti do leta 2015 povečala za tri leta, bi to
pomenilo 1,9 % več delovno aktivnega prebivalstva. Čas delovne aktivnosti bi se nato še
naprej podaljševal in tako bi bilo leta 2030 v Sloveniji vsaj 8,0 % več delovnega
prebivalstva. Če bi se delovna aktivnost podaljšala vsaj za eno leto, bi to pomenilo v letu
2030 kar 2,7 % več aktivnega prebivalstva, kar bi pozitivno vplivalo na vzdržnost
pokojninskega sistema. Vpliv podaljšanja delovne aktivnosti na število delovno aktivnih
prikazuje spodnja tabela:
Tabela 10: Vpliv ZPIZ-2 na število delovno aktivnih
v%

2015

2020

2025

2030

1 leto

0,6

1,3

2,0

2,7

2 leti

1,2

2,6

4,1

5,3

3 leta

1,9

3,9

6,1

8,0

Podaljšanje delovne aktivnosti za

Vir: Vlada RS, 2011, str. 29

5.2.4 OBDOBJE PREJEMANJA POKOJNINE
Spremembe v pokojninskem sistemu so potrebne zaradi demografskih razlogov in
nekoliko manj zaradi ekonomskih, saj ljudje tako kot drugod po Evropi tudi v Sloveniji
živijo dlje in tako tudi dlje časa prejemajo pokojnino. Po predlaganem zakonu naj bi delali
vsaj tri leta dlje, vendar se zastavlja vprašanje, ali to pomeni tudi krajše obdobje
prejemanja pokojnine.
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Tabela 11: Življenjsko pričakovanje moškega/ženske v 58., 60. oziroma 61. letu
starosti
STAROST

Leto
upokojitve

Moški

58 LET

2009

20,9

2026

23,3

2,4

27,8

2,0

2036

24,6

3,7

28,9

3,2

2046

25,9

5,0

30,0

4,2

2056

27,0

6,1

31,0

5,3

2060

27,5

6,6

31,4

5,7

2026

21,7

0,8

26,0

0,2

2036

22,9

2,0

27,1

1,3

2046

24,1

3,2

28,2

2,4

2056

25,3

4,4

29,2

3,4

2060

25,7

4,8

29,6

3,8

2026

20,9

-0,0

25,1

-0,7

2036

22,1

1,2

26,2

0,4

2046

23,3

2,4

27,2

1,5

2056

24,4

3,6

28,2

2,5

2060

24,9

4,0

28,6

2,9

58 LET

60 LET

61 LET

Razlika (v
letih)

Ženska

Razlika (v
letih)

25,8

Vir: Čok et al., 2010, str. 26
Zgoraj je predstavljena tabela s pričakovanimi življenjskimi dobami moških in žensk pri
58., 60. in 61. letih. Razvidno je, da podaljšane delovne aktivnosti za dodatna tri leta ne
bi negativno vplivala na dolžino prejemanja pokojnine, še posebej pa to velja za moške.
Glede na pričakovano življenjsko dobo 58 let starega moškega, ki se je upokojil v letu
2009, in 61 let starega moškega, ki bi se upokojil po nesprejetem zakonu v letu 2026,
sledi, da bo dolžina obdobja prejemanja pokojnine ostala tako rekoč nespremenjena – za
58-letnika se je v letu 2009 pričakovalo še 20,9 let življenja, prav tako tudi za 61-letnika v
letu 2026. Pri ženskah bi se obdobje prejemanja pokojnine nekoliko skrajšalo, saj se za
61-letnico v letu 2026 pričakuje nekoliko krajša življenjska doba kot za 58-letnico v letu
2009, in sicer za 0,7 leta (Čok et al., 2010, str. 26).
Iz tabele lahko razberemo tudi, kaj se bo dogajalo z dolžino obdobja prejemanja
pokojnine po obstoječem zakonu. 58-letni moški bo prejemal pokojnino 2,4 leta dlje glede
na 58 letnika, ki se je upokojil z letom 2009. V letu 2060 upokojeni 61-letnik pa bo glede
na obstoječi zakon pokojnino celo prejemal 4 leta dlje. Pri ženskah bi bilo obdobje
prejemanja pokojnin nekoliko krajše, vendar pa bi 61-letnica, ki bi se upokojila v letu
2060, prejemala pokojnino približno 3 leta dlje. Zaradi podaljševanja pričakovane
življenjske dobe se bodo razmere na dolgi rok tako še dodatno poslabšale. Spremembe bi
torej omilile ta problem, žal pa ga ne bi rešile dolgoročno – zato bi bili v vsakem primeru v
prihodnosti potrebni nadaljnji popravki v smeri podaljševanja starosti za upokojitev.
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»Podaljševanje upokojitvene starosti in zniževanje pokojnin je le začasna rešitev, saj
kmalu zahteva novo podaljševanje in zniževanje, kar pa ne more iti v nedogled. To
pomeni, da je takšno rezanje pravic zgolj kratkoročen sanacijski ukrep in da je trajnejšo
rešitev treba iskati drugje.«(Rehn Wallersberg, 2011, str. 5).

5.2.5 UČINEK NA VZDRŽNOST POKOJNISKEGA SISTEMA
Pred časom so na Ekonomski fakulteti raziskovalci Čok, Sambt in Majcen pripravili
napovedi o javnofinančnih učinkih pokojninske reforme. Ugotovili so, da bi reforma do
neke mere preprečila povečanje javnofinančnih izdatkov za pokojnine za približno
naslednjih 15 let, potem pa bi ta delež ponovno začel hitro naraščati in bi bili potrebni
nadaljnji ukrepi.
Največji učinek na dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema bi prineslo poviševanje
upokojitvene starosti, ki sledi pričakovanemu daljšanju življenjske dobe, kot ga
predvidevajo demografske projekcije. Rahel pozitiven učinek na vzdržnost javnih financ bi
imela predlagana ustavitev zniževanja odmernega odstotka (po ZPIZ-1 se odmerni
odstotek niža po 0,5 % na leto), kar bi pozitivno učinkovalo na višino pokojnin novih
upokojencev, vendar bi se omenjeni učinek skorajda izničil zaradi podaljševanja let za
izračun pokojninske osnove (iz 18 na 27 najugodnejših let). S tem učinkom bi se zniževale
pokojnine novih upokojencev.
V sledečem grafu so prikazani učinki delovanja nekaterih predlaganih ukrepov skupaj za
ZPIZ-2:
•

•
•

povečanje števila zaporednih najugodnejših let za izračun pokojninske osnove s
sedanjih 18 na 30 najboljših zaporednih let, s hitrostjo poviševanja eno leto na
leto;
spremenjeno usklajevanje rasti pokojnin z rastjo plač in inflacije v razmerju 60:40
do 2015; nato pa v razmerju 70:30;
povišanje starostne meje za upokojitev za 3 leta.
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Graf 11: Primerjava gibanja deleža izdatkov države za pokojnine v BDP v primeru
obstoječega ZPIZ-1 in neuveljavljenega ZPIZ-2

Vir: Čok et al., 2010, str. 10
Iz grafa je razvidno, da bi bil učinek ZPIZ-2 na vzdržnost javnofinančnega pokojninskega
sistema pozitiven, nato bi začel delež ponovno hitro naraščati in bi bili potrebni nadaljnji
ukrepi. Delež izdatkov naj bi se od letos pa do leta 2025 gibal nekje na ravni 11 % BDP, v
letu 2021 bi dosegel najmanjše izdatke za pokojnine, to je 10,6 % BDP. Kasneje, leta
2030, pa bi se brez nadaljnjih ukrepov povečal na 12,5 % in nato do leta 2060 na 17,8 %.
Od leta 2009 pa do leta 2060 naj bi se izdatki za pokojnine povečali za 6,6 % BDP. Še
vseeno pa bi bila njegova končna vrednost za 3 % nižja od ravni, ki bo dosežena po
veljavnem ZPIZ-1.
Iz zgornjega grafa lahko sklepamo, da bi nam ZPIZ-2 prinesel pozitivne spremembe,
vendar ne dolgotrajne. Z obstoječo ureditvijo se bodo začeli višati izdatki za pokojnine, ki
bodo narasli za okoli 9 % BDP od leta 2009 (11,2 % BDP) do leta 2060 (20,2 % BDP), po
čemer se Slovenija uvršča med tri najbolj rizične države, saj izdatki za pokojnine v drugih
evropskih državah po napovedih ne bodo presegli 16 % BDP. Porast izdatkov v obdobju
2010–2020 sprva še ne bo tako velik, predvsem zaradi zaostrenih upokojitvenih pogojev z
reformo iz leta 2000, saj se bodo vmes po večini iztekla vsa prehodna obdobja, medtem
ko bo v obdobju 2020–2030 porast znašala 2,3 %, v obdobju 2030–2040 pa že 3,1 %. Na
podlagi preučitve zgornje projekcije lahko rečemo, da veljavni sistem po letu 2020 ne bo
več vzdržen, zato bodo takrat potrebni nujni ukrepi na področju obstoječega sistema.

5.2.6 POSLEDICE PADCA POKOJNINSKE REFORME
Država bo zaradi padca pokojninske reforme morala začeti kriti svoj implicitni dolg, ki ga
generira pokojninska blagajna (1,4 milijarde evrov na leto), in vsako leto v proračunu
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dodatno privarčevati 0,8 % BDP. To pomeni približno 300 milijonov evrov na leto, vse do
leta 2016. Možni prihranki so prikazani v spodnji tabeli:.
Tabela 12: Prikaz možnih dodatnih prihrankov zaradi padca pokojnine
2011

SKUPAJ
1. letni učinek13
2. rast upokojevanja

14

3. višji stroški financiranja dolga15

2012

2013

mio €

% BDP

mio €

% BDP

mio €

% BDP

300

0,8

300

0,8

300

0,8

220

0,6

220

0,6

220

0,7

50

0,1

50

0,1

50

0,1

30

0,1

30

0,1

30

0

Vir: Gaspari, 2011, str. 3
Glede na nove izračune, narejene po gospodarski krizi, naj bi odhodki za pokojnine v letu
2020 znašali že 6,4 milijarde evrov, kar je v primerjavi z letom 2009, ko so odhodki
znašali 3,8 milijarde evrov, predstavlja povišanje za 2,2 milijarde evrov. Leta 2030 bo
odhodek za pokojnine dosegel že 8,8 milijarde evrov, leta 2040 11,5 milijarde evrov in
leta 2050 skoraj 14 milijard evrov. Takšnega primanjkljaja pa iz proračuna RS ne bo
mogoče financirati (MDDSZ, 2010a, str. 2).
Država ne predvideva novega zadolževanja, višji davki, tudi na delo, pa bi lahko zavrli
gospodarsko rast za več kot 2 % BDP, s čimer bi se povečala tudi brezposelnost, zato je
najverjetnejši scenarij proračunski rebalans, ki bi za okrog 300 milijonov evrov oklestil
plače, pokojnine in socialne transferje. Med možne varčevalne ukrepe spadajo: tri
odstotke manjša plačna masa za javne uslužbence (in tudi tri odstotke nižja nominalna
plača), tri odstotke nižje pokojnine in prav toliko nižji vsi socialni transferji, kar bi se
doseglo z intervencijskim zakonom. Država bo morala varčevati predvsem tam, kjer troši,
če noče žrtvovati svojega razvoja (Belovič, Repovž, 2011). Vendar so vsi ti možni ukrepi
trenutno le predvidevanja. Obstaja tudi možnost nove pokojninske reforme v kratkem
času.

13
14
15

Nujni dodatni letni prihranki zaradi doseganja srednjeročnega fiskalnega cilja.
Učinek povečane rasti starostnega upokojevanja zaradi nesprejetja ZPIZ-2.
Ocenjeni višji stroški financiranja dolga širše države zaradi poslabšanja ratinga države ob nesprejetju ZPIZ-2
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6 POKOJNINSKI SISTEMI IN
ČLANICAH EVROPSKE UNIJE

REFORME

V

DRŽAVAH

Reforma pokojninskega sistema je eden osrednjih problemov, s katerim se ne srečuje le
Slovenija ampak je prisoten tudi v številnih drugih evropskih državah, kajti razmere v
Evropi so se v zadnjih desetletjih tako spremenile, da je vse težje zagotavljati sredstva,
kot to določajo pred desetletji, v drugačnih okoliščinah, vzpostavljeni pokojninski sistemi.
Priča smo podaljševanju pričakovane življenjske dobe, zmanjševanju rodnosti in
povečevanju deleža starejšega prebivalstva, spremembam v gospodarskem razvoju in
težavam pri zagotavljanju gospodarske rasti ter rasti zaposlovanja.
Pokojninski sistemi se v državah članicah Evropske Unije med seboj razlikujejo, kajti EU
ne predpisuje enotnega sistema. Kljub temu lahko v državah članicah prepoznamo tri
vrste javnih sistemov za zagotavljanje prejemkov za starost, tj. sistem socialnih pomoči za
starejše osebe, potrebne pomoči, sistem nacionalnih pokojnin za vse državljane in
prebivalce, ne glede na to, ali so bili zaposleni in kakšen je njihov ekonomski položaj, ter
sistem socialnih pokojninskih zavarovanj za osebe, ki so bile zaposlene. Poleg tega
evropska javna shema pozna dve glavni vrsti financiranja in sicer skandinavsko, ki se
najpogosteje financira iz državnega proračuna in splošnih davčnih prihodkov ter
zavarovalniško shemo, ki je sestavljena iz prispevkov delodajalcev in delojemalcev.
Vendar se zaradi staranja prebivalstva večji del financiranja počasi prenaša na zasebni
sektor (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2011).
V vseh državah članicah EU se določene oblike pokojnin financirajo s pomočjo mehanizma
prispevkov. Razen izjem, to sta Danska in Nizozemska, v ostalih državah del prispevka od
plače krije delodajalec, del pa delavec. V državah kot so Avstrija, Češka, Estonija, Finska,
Latvija, Litva, Madžarska, Slovaška in Švedska, večji delež prispevka krije delodajalec,
medtem ko v Sloveniji in Italiji velja ravno obratno, torej večji delež krije delavec. V
Luksemburgu, Nemčiji in na Cipru je delež enakopravno razdeljen. Prav tako večina držav
s prispevki financira starostne pokojnine iz prvega stebra, ponekod pa se določene druge
oblike pokojninskega zavarovanja (npr. invalidska pokojnina) financirajo iz državnega
proračuna oziroma davkov. Tak sistem velja za Francijo, Litvo in Švedsko. V večini držav
so pokojnine omejene navzgor oziroma navzdol, bodisi s fiksnim zneskom bodisi s
odstotnim deležem za izračun pokojnine. Med države, ki nimajo določene zgornje meje
pokojnine, spadajo Češka, Estonija, Finska, Litva, Latvija, Litva, Nemčija in Slovaška.
Državi, ki nimata določenega minimalnega zneska pokojnine pa sta Nemčija in Slovaška
(Finance.si, 2010).
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Projekcije pokojninskih sistemov so razen redkih izjem, kamor štejemo Švedsko,
dolgoročno sorazmerno pesimistične. Tako so povečini članice EU z različnimi trendi
oziroma ukrepi že povečale vzdržnost pokojninskih sistemov, zaščitile ustreznost pokojnin
in postale bolj odzivne na spremembe na trgu dela in področju delitev vlog med spoloma.
Skupno vsem državam članicam je, da so že začele slediti (z nedavnimi reformami) ali pa
bodo še sledile naslednjim ključnim trendom (Evropska komisija, 2010, str. 5):
1. spodbuditi ljudi,da bodo čim dalj časa delovno aktivni, pri tem pa obdržati enake
pravice kot prej; nagrajevati pozno in kaznovati zgodnje upokojevanje; premik od
zaračunavanja pravic na podlagi povprečja zaslužkov skozi celotno delovno
kariero; omejiti oziroma onemogočiti zgodnji umik s trga dela; različni ukrepi na
trgu dela za podporo starejšim delavcem in s tem podaljševanjem njihove delovne
aktivnosti; spodbuditi večjo enakost spolov na trgu dela;
2. premik od večinoma enoplastnih sistemov k večplastnim sistemom. Nekako se
poskuša zmanjšati delež javnih dokladnih pokojnin ter se poveča vloga zasebnih
naložbenih načrtov dodatnega pokojninskega zavarovanja;
3. ukrepi za zapolnitev vrzeli na področju ustreznosti pokojnin (na primer večja
finančna podpora za revnejše upokojence, razširitev kritja, ukrepi za podporo
kopičenju pokojninskih pravic);
4. načelo enakosti spolov.
Vsaka država članica ima tudi svoj pristop glede upokojitvene starosti, vsem pa je skupno,
da zaradi negativnih demografskih trendov postopoma zvišujejo starostno mejo za
upokojitev. Statistike kažejo, da Evropejci v povprečju tretjino življenja preživijo v pokoju,
po projekcijah demografov pa se bo do leta 2060 pričakovana življenjska doba zvišala že
za 7 let. Po mnenju Evropske komisije je nujno treba zvišati upokojitveno starost v
državah članicah, kar so mnoge države že storile. V Veliki Britaniji je trenutna
upokojitvena starost 65 let za moške in 60 let za ženske. V letu 2020 se bo starostna meja
za ženske zvišala in izenačila z moškimi, do leta 2046 pa se bosta oba spola upokojevala
pri starosti 68 let. V Franciji se bo upokojitvena starost postopoma zvišala iz 60 let na 62
let do leta 2018. V Španiji je upokojitvena starost za oba spola 65 let in se bo po letu
2013 začela postopoma zviševati na 67 let. V Grčiji je upokojitvena starost za moške 65
let, za ženske 62 let. Do leta 2025 se bo meja za ženske izenačila z mejo za moške, kljub
temu pa se Grki lahko še vedno predčasno upokojijo, in sicer s 37 leti delovne dobe. V
Estoniji bo do leta 2016 prišlo do izenačitve upokojitvene starosti med spoloma, tj. 63 let.
Na Slovaškem pa bo do izenačitve starosti prišlo že leta 2014, in sicer 62 let za oba spola
(MMC, 2010). Upokojitvena starost se bo zvišala tudi na Nizozemskem in Nemčiji, medtem
ko se na Švedskem spremembe ne obetajo. Pokojninski sistemi Nizozemske, Nemčije in
Švedske so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

6.1 NIZOZEMSKI POKOJNINSKI SISTEM
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Nizozemska je večje radikalne spremembe pokojninskega sistema doživela okrog leta
1950, po drugi svetovni vojni. Nizozemski pokojninski sistem je tristebrni sistem in velja
za enega izmed uspešnejših pokojninskih sistemov na svetu.
Prvi steber je javni in obvezen ter zagotavlja državne pokojnine (Algemene
Ouderdomswet – AOW) za vse državljane starejše od 65 let. AOW pokojnina je izplačana
kot fiksni znesek, ki je odvisen od zakonsko določene najnižje zajamčene plače. Vsi
prebivalci Nizozemske so med 15. in 64. letom avtomatsko zavarovani v AOW sistemu, kar
pomeni, da sistem ne pozna nobenih razlik med spoloma, javnimi uslužbenci,
samozaposlenimi, gospodinjami in celo nezaposlenimi. Nizozemski sistem temelji na PAYG
sistemu, kar pomeni, da morajo vse osebe do določene starosti, ki prejemajo obdavčljive
dohodke, v AOW sistem vplačevati prispevke v višini 17,9 % njihove plače. Vsakemu
prebivalcu Nizozemske se za vsako leto zavarovanja v AOW sistemu pravica do pokojnine
zviša za 2 % in tako v 50 letih oziroma po 65. letu starosti doseže 100 %. Takrat je
zavarovanec upravičen do pokojnine. Najvišji znesek neto pokojnine je za posameznike
enak 70 % najnižje določene minimalne plače na Nizozemskem, za poročene pare pa
100%. Tisti posamezniki, ki ne dosežejo 100 % stopnje in zato niso upravičeni do AOW
pokojnine ter imajo z vsemi viri dohodkov, celotni znesek pokojnine manjši od 70 %, so
upravičeni do socialne podpore. Pod okriljem nizozemskega parlamenta je za zbiranje
sredstev zadolžena Banka socialnega zavarovanja (Schwan, 2008, str. 19).
Drugi steber je zelo razvit sistem kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
vanj je vključenih kar 90 % zaposlenih, hkrati pa približno 50% upokojencev prejema
poklicne pokojnine s tega naslova. Pokojninski načrt dodatnega pokojninskega
zavarovanja je organiziran s strani delodajalcev in delavcev na ravni podjetja ali celotne
panoge in se večinoma sklepa s kolektivno pogodbo. Trenutno je na Nizozemskem
registriranih več kot 669 takšnih pokojninskih skladov, za nadzor nad njimi pa skrbi
Nizozemska nacionalna banka. Drugi steber se v celoti financira s prispevki zaposlenih,
vsem včlanjenim v ta sistem pa se prizna dodatek k plači v višini od 1,75 % do 2 %
povprečne plače (Schwan, 2008, str. 20–21). Tretji steber, tako kot v Sloveniji,
predstavlja dodatno obliko prostovoljnega individualnega varčevanja za starost, ki ga
izvajajo banke, zavarovalnice in investicijske družbe.
Ugotovimo lahko, da pomemben del zagotavljanja finančne in materialne varnosti
upokojencev predstavlja drugi in ne prvi steber, saj predstavlja kar 40 % dohodka v
starosti, predvidevajo pa, da bo lahko v letu 2060 predstavljal kar 60 % celotne
pokojnine. Trenutno AOW pokojnine zagotavljajo 50 % dohodka, 10 % delež pripada
tretjemu stebru (Schwan, 2008, str. 22).
Kljub temu, da nizozemski pokojninski sistem spada med uspešnejše, pa se zaradi
finančne in ekonomske krize, nizkih obrestnih mer, staranja populacije in daljšanja
življenjske dobe tudi nanj vršijo razni pritiski s strani vzdržnosti pokojninskega sistema.
Tako je s strani socialnih partnerjev in parlamenta v juniju 2010 prišlo do dogovora in s
tem manjše prenovitve pokojninskega sistema na Nizozemskem. Dogovorili so se, da se
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starostna meja tako za državne, kot poklicne pokojnine postopoma dvigne iz 65 let na 66
let do leta 2020. Glede na pričakovano trajanje življenja pa se bo nato upokojitvena
starost za državne pokojnine do leta 2025 dvignila na 67 let. V sklopu tega dogovora je
bilo določeno tudi, da se prispevki za pokojnine v prvem stebru (ki jih večinoma plačujejo
delodajalci) ne bodo več višali (Polman, Schouten, 2011, str. 2). Poleg tega se bo AQW
pokojnina od leta 2013 povečevala za 0,6 % na leto do leta 2028. Za starejše delavce bo
poskrbljeno z različnimi programi, manj zahtevnimi delovnimi mesti, skrajšanimi urniki, da
bodo lahko delali tudi po 65. letu. Po novem so uvedene tudi kazni in nagrade, saj se bo
vsakemu posamezniku pokojnina zaradi predčasne upokojitve znižala za 6,5 % na leto (to
pomeni če se leta 2020 upokojijo s 65. letom, namesto z 66. letom, se od pokojnine
odbije 6,5 %), za vsako leto podaljšane delovne aktivnosti pa zvišala za 6,5 %
(Labruyere, 2011). Nizozemski pokojninski sistem je veljal za enega izmed zgledov pri
pripravi morebitne nove, vendar nesprejete zakonodaje slovenskega pokojninskega
sistema.

6.2 NEMŠKI POKOJNINSKI SISTEM
Nemški pokojninski sistem ima najdaljšo tradicijo na področju socialnega pokojninskega
zavarovanja, saj je prvi sistem leta 1889 uvedel Otto von Bismarck. Ob koncu druge
svetovne vojne je na področju pokojninskega socialnega zavarovanja v Nemčiji prišlo do
katastrofalnih razmer, zato je leta 1957 prišlo do pokojninske reforme. Najpomembnejša
sprememba te reforme je bila vpeljava PAYG sistema in posledično uskladitev pokojnin z
enkrat letno rastjo plač. Do naslednje pokojninske reforme je nato prišlo v letu 1992,
vendar reforma ni bistveno posegla v ureditev nekdanjega sistema. Njen namen je bil
predvsem vzpostaviti stabilen, poenostavljen in pregleden sistem. Zaradi demografskih
sprememb, kot so upad rodnosti in staranja prebivalstva in naraščanja stroškov za
vzdrževanje sistema, je bila z namenom zagotavljanja nadaljnje stabilnosti nemškega
pokojninskega sistema leta 2001 sprejeta nova pokojninska reforma imenovana tudi
Reisterjeva16 reforma. Nov pokojninski zakon je stopil v veljavo s 1. 1. 2002 in je enoten
pokojninski sistem spremenil v večstebrni.
Prvi steber je javen in obvezen, ter vključuje večji del zaposlenih, to je okoli 82 %
zaposlenih. Za javne uslužbence, samozaposlene ali tiste, ki opravljajo posebne poklice
(npr. odvetniki, umetniki), so vzpostavljeni posebni pokojninski načrti in so izključeni iz
javnega sistema. Državni pokojninski sistem je najpomembnejša oblika varstva starejših
prebivalcev in zagotavlja pravice za čas po upokojitvi, invalidske pokojnine, vdovske
pokojnine in družinske pokojnine (za nepreskrbljene otroke). Financiranje državnega
pokojninskega načrta temelji na prispevkih (75 % proračuna), ki jih plačujejo zavarovanci
in njihovi delodajalci, delno (25 % proračuna) pa se financira tudi iz davkov in ostalih
prihodkov institucij državnega zavarovanja (Bešter, 1996, str. 94). Prispevna stopnja

16

Po nemškem ministru za delo, družino in socialne zadeve.
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znaša 19,9 % mesečne bruto plače in je enakomerno porazdeljena med zaposlenega in
delodajalca, tako da vsak plača polovico.
Poklicni pokojninski načrti so prostovoljni in se oblikujejo na pobudo delodajalca,
financiranje pa poteka po naložbenem sistemu. Število zaposlenih, ki so vključeni v sistem
poklicnega pokojninskega načrta, močno niha med različnimi panogami. Ker je zanimanje
za vključitev v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja upadalo, je država z
Reisterjevo reformo uvedla različne davčne olajšave in ugodnosti za povečanje obsega. V
Nemčiji poznajo štiri oblike poklicnih pokojninski načrtov, to so knjižne rezerve, avtonomni
pokojninski skladi, podporni skladi in direktno življenjsko zavarovanje. Med vsemi
pokojninskimi prihodki predstavljajo prispevki iz dodatnih poklicnih zavarovanj le 10 %
celotne vrednosti, medtem ko prispevki iz prvega stebra predstavljajo 85 % vrednosti in
privatni pokojninski načrti 5 % vrednosti. Individualni privatni pokojninski načrti pa so
prostovoljni in jih ponujajo zavarovalnice in banke.
Z reformo iz leta 2001 je minimalna upokojitvena starost znašala 65 let, vendar je bil leta
2007 sprejet akt o postopnem povišanju minimalne starosti na 67 let. Tako se bo od leta
2012 za osebe, rojene po 1946. letu, upokojitvena starost zvišala za en mesec na leto, za
dva meseca na leto pa se bo upokojitvena starost zvišala za tiste, ki so rojeni po letu
1958. Prehodno obdobje se bo zaključilo v letu 2029, kar pomeni, da bodo vsi tisti, ki so
rojeni po letu 1964, delali do najmanj 67. leta starosti, če želijo biti upravičeni do polnega
zneska pokojnine, v nasprotnem primeru se jim bo pokojnina zmanjšala za 0,3 %
mesečno (Brown, 2009, str. 5). V Nemčiji je višina pokojnine odvisna od vplačanih
prispevkov, kar je bil tudi eden izmed ciljev nesprejete zakonodaje pokojninskega sistema
v Sloveniji.

6.3 ŠVEDSKI POKOJNINSKI SISTEM
Reforma švedskega pokojninskega sistema se je začela sredi 80. let prejšnjega stoletja,
priprava nanjo pa je trajala skoraj 15 let. Sprejeta je bila z več kot 80 % vseh glasov
poslancev. Glavni cilj pokojninske reforme je bil narediti sistem bolj finančno in politično
stabilen ter porazdeliti bremena med generacije. Švedski pokojninski sistem temelji na
tristebernem sistemu.
Prvi steber je javni in obvezen, vanj so vključeni vsi prebivalci, ki prejemajo dohodek in so
starejši od 16 let. Prejšnji pokojninski sistem je v celoti temeljil na dokladnem sistemu z
vnaprej določenimi prejemki, vendar se je s pokojninsko reformo preoblikoval v tridelni
sistem (obvezno pokojninsko zavarovanje, premijsko varčevanje in zajamčena dopolnilna
pokojnina), ki sedaj temelji na kapitalsko kritem sistemu z vnaprej določenimi prispevki
določenih v višini 18,5 %.
Obvezno pokojninsko zavarovanje deluje na principu dokladnega sistema, in sicer po
sistemu navideznih določenih prispevkov (notional defined contribution - NDC). Po NDC
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sistemu se mesečni prispevki v višini 16 % osnove, ki ni navzgor omejena, vodijo na
posameznikovem navideznem računu, hkrati pa se z njimi sproti krijejo izdatki za
pokojnine. Vsa sredstva se na navideznem računu zavarovanca usklajujejo z rastjo
povprečne plače oziroma na enak način in v enaki višini kot pokojnine. Znesek pokojnine
se izračuna tako, da se vsa pridobljena sredstva na posameznikovem računu delijo s
koeficientom pričakovane življenjske dobe. Med obvezno varčevanje spada tudi premijsko
varčevanje, v katerega je vključeno več kot 5,8 milijonov članov. Tu gre za varčevanje na
osebnih kapitalskih računih in za financiranje po kapitalskem principu, kjer se 2,5 %
prispevkov iz prvega stebra pokojninskega zavarovanja preusmeri na osebne varčevalne
račune posameznika. Posameznik lahko na Švedskem izbira med več kot 783 vzajemnimi
skladi. Nadzor nad pasivo (mišljeno je kot zbiranje premij, vodenje posameznikovega
računa) teh pokojninskih skladov izvaja institucija Premium Pension Authority, ki je v lasti
države. S posameznikovim premoženjem pa upravljajo upravljavci teh skladov. Socialni
korektiv v okviru obveznega pokojninskega sistema je zagotovljen v okviru zajamčene
pokojnine (Pogačar, 2008). Starostna meja za pridobitev pravice do pokojnine je za oba
spola 61 let, medtem ko zgornje meje za upokojitev ni. Posamezniku se pokojnina zviša s
podaljševanjem delovne dobe.
Vključitev v drugi steber je odločitev posameznika, vendar pa delež zaposlenih presega
90%. Drugi steber je poklicno zavarovanje, ki deluje kot sistem vnaprej določenih
prispevkov in je financiran s strani delodajalca na podlagi kolektivne pogodbe med
delodajalcem in predstavniki zaposlenih. Sistem je deloma primerljiv s slovenskim
kolektivnim pokojninskim zavarovanjem, vendar je pri nas delež, vključenih v to
zavarovanje, nižji od 50 %. Pri tej obliki zavarovanja gre za zelo redek davčni sistem, saj
so kapitalski donosi in pokojnine obdavčene po sistemu ETT (exempt, taxed, taxed)17,
medtem ko vplačani prispevki delodajalcev v poklicne pokojninske sisteme ostajajo
neobdavčeni. Takšnemu sistemu obdavčitve je podvržen tudi tretji steber, ki predstavlja
individualno varčevanje posameznika in ga izvajajo banke, zavarovalnice ter investicijski
skladi (Pogačar, 2008).
Reformirani švedski pokojninski sistem predstavlja največji zgled vsem državam Evropske
Unije na področju pokojninskega sistema, ker je primer učinkovitega sistema
zagotavljanja socialne varnosti vsem generacijam. Predstavlja namreč pravičen,
pregleden, predvsem pa finančno učinkovit sistem varčevanja za starost v obveznem
pokojninskem sistemu. Lahko bi rekli, da predstavlja vse tisto, kar bi moral imeti slovenski
pokojninski sistem.

17

Neobdavčeni prispevki, obdavčeni prihodki sklada, obdavčene pokojnine.
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7 IZZIVI SLOVENIJE ZA VARNO STAROST V PRIHODNOSTI

Strukturne reforme so za državljane večinoma naporne. Zahtevajo namreč prilagodljivost,
pogosto so kratkoročno boleče, njihovi učinki pa so opazni šele v oddaljeni prihodnosti.
Lahko vključujejo tudi nesoglasja o razporeditvi obremenitev med sedanje in prihodnje
generacije. Reforme pokojninskega sistema so značilen primer. Vsi lahko pričakujemo da
bomo živeli dlje in bolj zdravo, toda če želimo v prihodnosti prejemati primerne in trajne
pokojnine, bo treba pokojninske sisteme prilagoditi (Potočnik, Rehn, 2011, str.5).
»Nedvomno se bo treba s prilagoditvami pokojninskega sistema ukvarjati. Menim, da
bomo v prihodnje morali iti v isti smeri, ker kakršne koli izračune že delate, ugotovite, da
je to edina možnost.« (Mencinger, 2011). Tako se bodo morali v prihodnosti uresničiti cilji,
ki jih je predvidevala že nesprejeti predlog za modernizacijo pokojninskega sistema,
predvsem zaradi vzdržnosti pokojninske blagajne in zagotavljanja dostojnih pokojnin. V
nadaljevanju so našteti cilji, ki jih je predvideval neuspeli načrt modernizacije in bi
pozitivno vplivali na pokojninski sistem. Cilji, ki bi jih bilo treba upoštevati pri naslednji
pokojninski reformi so:
• Povečanje deleža aktivnih zavarovancev s podaljševanjem delovne aktivnosti
starejših, tako da se na novo določi minimalno in polno upokojitveno starost za
oba spola enako.
• Spremeniti učinek bonusov kot nagrade za kasnejši odhod iz trga dela in malusov,
kot kazni za predčasen odhod v upokojitev. Za trenutni slovenski pokojninski
sistem lahko ugotovimo, da tako imenovani sistem malusov in bonusov ne
učinkuje v zadostni meri, saj spodbuja ostajanje v zaposlitvi samo prva leta po
izpolnitvi pogojev in to degresivno, se pravi vsako leto manj. Podobno je z odbitki,
katerih izračun je zapleten za posameznike, saj se po višini razlikujejo glede na
število mesecev, ki zavarovancu manjkajo do polne starosti. Z enotno višino
spodbud in odbitkov bi verjetno dosegli večjo učinkovitost in poenostavitev
izračunov. Sicer se vpliv bonusov iz leta v leto nekoliko veča, vendar ne v
zadostnem številu. Tako je bilo do povečanja starostne pokojnine zaradi odlaganja
njene uveljavitve po dopolnitvi 61. oziroma 63. leta starosti v letu 2010 upravičeno
495 žensk in 890 moških. Znižano starostno pokojnino pa je pridobilo 787 moških,
medtem ko ženske možnosti za pridobitev znižane starostne pokojnine niso
uveljavljale (ZPIZ, 2011, str. 16). V Sloveniji bi bilo treba razmisliti o možnosti
omejitve časovnih bonusov za vojaščino, otroke in dodano dobo, saj močno
zmanjšujejo pozitivne učinke pokojninske reforme iz leta 2000. Časovne bonuse so
večinoma odpravile že vse evropske države.
• Podaljšanje obračunskega obdobja za odmero pokojnine. Najugodnejših
zaporednih 18 let zavarovanja po letu 1970, ki se upoštevajo sedaj, ne omogoča
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pravičnega načina odmere pokojnine, saj upošteva dohodke, za katere so bili
plačani prispevki iz krajšega obdobja. Za pravičnejši način odmere pokojnine bi se
morali upoštevati plačani prispevki iz daljšega obdobja, saj plače po večini
naraščajo sorazmerno z številom let delovne dobe (npr. dodatek na delovno
dobo), morebitna vmesna prekinitev zaporedja pa bi lahko privedla do bistvenega
znižanja pokojnine. Treba je omeniti, da imamo v Sloveniji v primerjavi z drugimi
evropskimi državami še vedno najkrajše obdobje za odmero pokojnine. Nikjer
drugje ne upoštevajo krajšega obdobja za obračun od 25 let.
Vzpostavitev nekega enostavnega in razumljivega informacijskega sistema, v
katerem je posameznemu zavarovancu omogočeno, da je skozi aktivno dobo
seznanjen z višino zbranih oziroma vplačanih sredstev, kakor tudi z višino
pričakovane pokojnine. Posameznik bi tako lažje sprejemal odločitve o tem, pri
kateri starosti bo uveljavljal pravice iz pokojninskega zavarovanja oziroma za
koliko časa je še smiselno odložiti upokojitev, čeprav so pogoji za pridobitev
pravice do starostne pokojnine že izpolnjeni. Tak sistem bi lahko vplival na
posameznika tudi stimulativno in tako povzročil težnjo po čimprejšnjem zaključku
študija in vključitvi na trg dela, hkrati pa tudi vključitev v sistem pokojninskega
zavarovanja (RS, 2009, str. 17).
Pokojninski sistem bi morali očistiti pravic oziroma t. i. čistih socialnih transferjev,
ki se znotraj pokojninskega sistema zagotavljajo upravičencem iz državnega
proračuna. To pomeni, da nimajo podlage v plačanih prispevkih, kar je bistvo
sistemov socialnih zavarovanj. Omenjene pravice, ki so namenjene zagotavljanju
socialne varnosti, bi bilo potrebno umestiti v druge podsisteme s področja socialne
varnosti – predvsem na področje socialnega varstva, kajti osnovni namen
pokojninskega sistema je, da temelji na vplačanih prispevkih.
Ukrep »vsako delo šteje.« Treba bi bilo vzpostaviti sistem, v katerem bi bilo
dosledno vpeljano načelo odvisnosti višine pokojnin od vplačanih prispevkov, saj
imajo v nasprotnem primeru posamezniki interes izogiba oziroma čim manjšega
plačila prispevkov, kar pa trenutno veljavna, zelo ohlapna zakonodaja dejansko
omogoča. Preučiti bi bilo treba možnost, da se za vsa dela, ne glede na to, v
kakšnem pravnem razmerju je bilo neko delo opravljeno (pogodba o zaposlitvi,
pogodbi o delu, avtorska pogodba ter druge pogodbe civilnega prava, študentsko
delo oziroma delo na podlagi kakršnekoli druge pogodbe), plačujejo sorazmerno
enaki prispevki glede na višino dohodka. Tako bi bila zagotovljena večja
fleksibilnost delovne sile, saj formalno pravni status ponudnika delovne sile ne bi
bil več pomemben z vidika zavarovanja in delodajalec bi bil primoran plačati za
stroške dela enako ne glede na status in položaj ponudnika dela (Računovodja,
2009).

V Sloveniji obstaja v prihodnosti tudi možnost uvedbe sistema navideznih pokojninskih
računov (Notional defined contribution), vpeljanega v sistem obveznega pokojninskega
zavarovanja, vendar je njegova izvedba zelo zapletena, zahtevna in draga. Sistem
navideznih računov je računovodski mehanizem, s pomočjo katerega se vplačani prispevki
zavarovanca evidentirajo na njegovem osebnem računu. Osebni računi so navidezni, saj
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se prispevki v okviru dokladnega sistema uporabijo za sprotno izplačevanje pravic
upokojencev (pay-as-you-go). Višina posameznikove pokojnine je odvisna od višine
vplačanih prispevkov, ki so evidentirani na njegovem navideznem osebnem računu,
dolžine vplačevanja in pričakovane preostale življenjske dobe posameznikove generacije –
prvi steber (Pogačar, 2009, str. 566). Med prednosti tega sistema spadajo njegova
razumljivost in zagotavljanje preglednega dokumentiranja vplačanih prispevkov in
določitve vsote premoženja, ki je podlaga za odmero pravic. Prav tako spodbuja
odgovornost posameznika za lastno zagotavljanje varne starosti in motivira ljudi za
vplačevanje v pokojninsko blagajno. Za uvedbo tega sistema, bi bile potrebne daljše
priprave na njegovo vzpostavitev, saj ima sistem tudi nekatere slabosti med katere spada
zelo omejena solidarnost glede višine pokojnin, sistem ne zagotavlja invalidskih,
družinskih in vdovskih pokojnin in nobenih olajšav, zato bi bila njegova izvedba zelo
zapletena, saj bi bilo potrebno na novo urediti sistem invalidskega zavarovanja, področje
družinskih pokojnin in še nekaterih drugih skupin zavarovancev (npr. kmetje), poleg tega
pa nobena evropska država (sistem do sedaj uporabljajo samo Švedska, Poljska, Italija,
Latvija) ni prešla na sistem navideznih računov že od leta 1999 (Vlada RS, 2011a).
Predvsem je pomembno, da se v prihodnje zagotovi stabilen, zaupanja vreden sistem
obveznega zavarovanja, ob katerem naj se razvijajo dodatne oblike zavarovanj, ki bodo
lahko tako nadomestile del izpada prihodka za čas po zaključni aktivni dobi. »Strinjam se z
dodatnimi zavarovanji ob stabilnem obveznem zavarovanju, nikakor pa ne dodatna
zavarovanja namesto osiromašenega obveznega zavarovanja, ker lahko to pomeni
osiromašeno preživljanje obdobja po upokojitvi.« (Papež, 2010, str. 385).
Omejitev pokojninskih ukrepov le na zviševanje upokojitvene starosti in podaljševanje
potrebne pokojninske dobe ne bo prineslo ustreznih rezultatov, če ne bodo obenem
zagotovljeni taki delovni pogoji, ki bodo starejšim zaposlenim omogočili zaposlitev tudi po
55. letu starosti. Samo tako bomo povečali delež zaposlenih v starosti od 55 do 64 let, pri
čemer smo med članicami EU med zadnjimi, še večji pa je razkorak med dejanskim
stanjem in ciljem »stockholmske« delovne aktivnosti starejših, saj nam do uresničitve
50% stopnje delovne aktivnost starejših manjka še veliko. Vendar je na tem področju že
viden pozitiven trend, saj se je stopnja zaposlenosti z 31,8 % v letu 2005 v letu 2010
počasi zvišala na 35,7 % delovno aktivnost starejših.
Po podatkih SURS je bilo v prvem polletju leta 2010 v Sloveniji 261.154 oseb, starih od 55
do 64 let. Po podatkih SURS iz tretjega četrtletja 2010 je bilo v tem času delovno aktivnih
96.000 oseb starih med 55 in 64 let. Ob upoštevanju demografskih projekcij Eurostata, ki
napovedujejo 294.854 oseb, starih med 55 in 64 let v letu 2020, je 50 % delež delovno
aktivnih v tej populaciji 147.427, kar pomeni dvig števila zaposlenih starejših za 54.427
oseb. Ukrep povečanja delovne aktivnosti je torej potrebno sprejeti tudi zaradi
podaljševanja življenjske dobe in zaradi demografskih razlogov, saj se bo delež
prebivalstva, starejšega od 65 let znatno povečal, do leta 2050 pa celo podvojil, saj bo
znašal okoli 30 odstotkov. Tako so spodaj navedeni nekateri možni ukrepi za izboljšanje
stanja na trgu starejših (Zupančič, 2009, str. 3):
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davčne olajšave starejših zaposlenih oseb kot stimulacija daljše aktivnosti;
zmanjšanje davčnega bremena za upokojence, ki (občasno) opravljajo delo;
nadaljnja fleksibilizacija delne upokojitve ter spremembe zakonodaje, ki
izključujejo delo ter pridobivanje pokojnine;
možnost in pravica do upravljanja raziskovalne in strokovne dejavnosti po
upokojitvi, saj lahko starejše populacije zaradi pridobljenega znanja, izkušenj,
kompetenc znatno vplivajo na večji »doprinos k družbi;«
večja vloga izobraževalnih institucij pri vlaganju v izobraževanje starejše
populacije;
vladna podpora ustreznega stalnega izpopolnjevanja in usposabljanja starejših
oseb za vzdrževanje kompetenc sodobnih zahtev trga dela po zgledu držav članic
EU, ki na tem področju dosegajo pozitivne učinke;
večja vloga sindikatov pri vlaganju v delavca (uvajanje skladov za izobraževanje);
uveljavljanje prijaznega delovnega časa in prilagoditve delovnega mesta.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je izračunala, da bi v primeru uresničitve
stockholmskega cilja in ob predpostavki višine bruto plače 1.400 evrov znesek dodatnih
letnih prihodkov v pokojninsko blagajno znašal 222.649.971,6 evrov.
Podaljševanje upokojitvene starosti pa ima lahko tudi slabosti, kajti če starejša generacija
vztraja na delovnem mestu do 65. leta, se mladi izobraženci še dolgo po končanem
študiju ne bodo mogli zaposliti. Mladi se v zadnjem času soočajo z vse večjimi problemi
pri vstopu na trg dela. Januarja 2011 je v Sloveniji živelo 303.655 oseb, starih od 25 do
34 let. Po podatkih SURS-a je bilo v delovnem razmerju 207.864 oseb, kar je dobrih 68
%. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih (le) 29.000 oseb. Izmed delovno
aktivnih je bilo za nedoločen čas zaposlenih 120.000, za določen čas pa 87.785 oseb.
Pogodb za določen čas je vedno več, pri nas njihov delež po podatkih Eurostata celo
presega evropsko povprečje. V Sloveniji je tudi rekordno število mladih od 18 do 24 let, ki
študira. Glede na povprečen čas študija – malo manj kot sedem let – in glede na podatek
o povprečni brezposelnosti oseb starih 30 let – dobrih deset mesecev – tako mladi
diplomanti v povprečju vstopijo na trg dela šele pri 27 letih (Kristan, 2011, str. 12).
Če se omejimo samo na starostno skupino 25–29 let, ki je zlasti zanimiva z vidika
realizacije prehoda na trg dela, se je delež polno zaposlenih v tej skupini zmanjšal s 74,5
% leta 2000 na 57 % leta 2010, medtem ko se je delež rednih študentov povečal s 3,7%
v letu 2000 na 14 % v letu 2010, delež brezposelnih pa s 7 % na 11,2 %. Povsem jasno
se torej kaže trend podaljševanja in zaostrovanja pogojev prehoda iz sistema
izobraževanja v stanje redne zaposlitve (MŠŠ, 2010, str. 104).
Z vidika brezposelnosti mladih igra pomembno vlogo dejstvo, da bodo mladi v prihodnosti
predstavljali vedno manjši delež aktivnega prebivalstva. Če je na 100 mladih v letu 2010 v
Sloveniji živelo 87 starejših prebivalcev, jih bo leta 2020 že 137, leta 2050 pa kar 234.
Učinki teh trendov se bodo za mlade kazali na različnih področjih. Zlasti pa na področju
trga dela, kjer naraščanje deleža starejših prebivalcev po eni strani sili države v
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podaljševanje delovne dobe, ki je potrebna za upokojitev, kar zmanjšuje število prostih
delovnih mest za mlajše generacije, po drugi strani pa število mladih upada, kar
zmanjšuje število kandidatov za obstoječa delovna mesta. Pomemben izziv za Slovenijo v
prihodnosti bo uskladiti oba trenda tako, da se bo položaj mladih na trgu delovne sile
izboljšal, ali se (zaradi podaljševanja zaposlenosti starejših generacij) vsaj ne bo bistveno
poslabšal (MŠŠ, 2010, str. 52). Po mnenju Lukiča bodo zato verjetno mlajši od 30 let do
svoje upokojitve deležni vsaj še treh pokojninskih reform. »Tako bo dokler se ne bomo
lotili temeljnih socialnih in ekonomskih problemov, s katerimi se spopadajo mladi – ujetost
bodisi v brezposelnost, preizobraženost ali nestalno obliko zaposlitve« (Kristan, 2011, str.
12).
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, je izračunala, da bi v primeru takojšnega prenosa
15.000 študentov starejših od 26 let na trg dela v obliki redne zaposlitve in postavitvi
njihove plače na višino 1125 evrov18, znesek dodatnih letnih prihodkov v pokojninsko
blagajno znašal 49.309.200 evrov.
»Finančno vzdržnega sistema pokojninskega zavarovanja ne bomo dosegli samo z
zaostrovanjem pogojev za upokojitev, temveč tudi s prilagoditvijo zaposlitvenih različic
možnostim in sposobnostim ljudi posameznih profilov in starostnih skupin ter z
zagotovitvijo za njihovo medsebojno sodelovanje.« (Pasch Wallersberg, 2011, str. 5).
Odlašanje s spremembami obstoječega pokojninskega sistema pomeni, da bo treba
najkasneje leta 2020 pokojninski sistem na hitro spremeniti, brez prehodnih obdobij, brez
postopnega zviševanja pogojev in porazdelitve bremen med generacijami ter nenehnim
zniževanjem pokojnin. Če želimo dohodke upokojencev ohraniti na trenutni ravni tudi v
prihodnosti in vsem generacijam zagotoviti dokaj varno starost, je sprememba
obstoječega pokojninskega sistema v Sloveniji nujna, vendar bo uspešna le z dodatnimi
spremembami na trgu dela.

18

Po podatkih iz leta 2006 je povprečna plača oseb starih med 20 in 29 let enaka 75,2 % povprečni plači, kar
preračunano na povprečno plačo iz februarja 2011 v višini 1493,54 evrov znese 1125 evrov bruto.
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8 ZAKLJUČEK

Zavarovanje in uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja je pomemben vidik
zagotavljanja neodvisnega življenja in ustrezne socialno – ekonomske zaščite sedanje in
prihodnjih generacij starejših, saj zagotavlja uživalcem pokojnin, ki dosegajo že četrtino
prebivalstva v Sloveniji, sorazmerno nadaljevanje življenjskega standarda, ki ga je imel v
aktivni dobi.
Slovensko pokojninsko zavarovanje je sistem treh stebrov, med katerimi je
najpomembnejši osrednji oziroma prvi steber, ki temelji na dokladnem sistemu
financiranja. Za dokladni sistem velja, da vanj vplačujejo trenutno zaposleni, iz teh
sredstev pa se istočasno izplačujejo pokojnine trenutnim upokojencem. Z daljšanjem
obdobja, ko je zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje, in višjo starostjo
zavarovanca ob uveljavitvi pravice do pokojnine, se veča tudi primernost starostne
pokojnine. Krajše obdobje, prebito v obveznem zavarovanju pa ima za posledico nižji
znesek pokojnine. Glavni vir sredstev zagotavljajo prispevki, ki jih plačujejo zavarovanci in
delodajalci, vedno večji vir financiranja pokojninskega zavarovanja pa je tudi državni
proračun. Vzrokov za to je več, predvsem izstopa delovna neaktivnost prebivalstva. Zakon
tako omogoča tudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ker v prihodnosti ni
pričakovati izboljšanja razmerja med številom zavarovancev in upokojencev. Temelji na
naložbenem financiranju, vendar pa ne more nadomestiti dokladnega sistema.
Reforma pokojninskega zavarovanja, ki je bila uveljavljena v letu 2000 trenutno prinaša
pozitivne učinke, vendar na nekaterih področjih še ni zaključena. Kljub pozitivnim učinkom
pa so za zagotovitev dolgoročne stabilnosti obveznega zavarovanja in zagotovitev
dostojnih pokojnin potrebne spremembe že sedaj, saj sistem ne bo dolgoročno vzdržen.
Predpostavlja se, da bo zaradi gospodarske krize in dejavnikov, kot so prezgodnje
upokojevanje in s tem upadanje razmerja med številom upokojencev in zavarovancev, vse
kasnejšim vstopom mladih na delovni trg, s staranjem prebivalstva in posledično
daljšanjem življenjske dobe pokojninski sistem vzdržen najdlje do leta 2020.
Na podlagi omenjenih dejstev je bila predlagana modernizacija pokojninskega sistema v
Sloveniji, ki ni bila sprejeta. Za posameznika bi modernizacija pomenila vsaj triletno daljšo
delovno aktivnost kot po obstoječem sistemu, ob upokojitvi pa bi lahko pričakoval
nekoliko višji znesek pokojnine kot sedaj. Ne glede na to bi upokojenec zaradi daljšanja
življenjske dobe, predvidoma prejemal pokojnino približno enako dolgo ali celo dlje kot
upokojenec, ki se je upokojil v tem letu. Ključen učinek na vzdržnost pokojninskega
sistema bi imelo povišanje minimalne starosti, saj bi pomenil višji BDP zaradi višje delovne
aktivnosti in hkratnega zmanjšanja upokojencev.
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Ker bi bili z izvedbo omenjene modernizacije doseženi nekateri pozitivni učinki glede na
sedanji sistem, je zelo pomembno, da se tudi v prihodnosti držimo ciljev kot so
podaljšanje minimalne starostne upokojitve, ukrepa vsako delo šteje, uvedbe učinkovitega
sistema malusov in bonusov, izločitve vseh pravic, ki ne sodijo v obravnavani sistem,
vzpostavitev sistema o višini zbranih sredstev in pričakovani pokojnini, spodbujanjem
aktivnega staranja in zaposlovanja mladih. Pri tem moramo biti pozorni na to, da bo
prehod v delovno aktivnost starejših mehak in da pri zagotavljanju delovnih mest, ne bo
prišlo do konfliktov med mlajšo in starejšo generacijo. Le tako bomo ohranili trden
pokojninski sistem, ki nam bo zagotavljal nagrado za vseživljenjsko delo.
Z reformami pokojninskih sistemov se poleg Slovenije srečujejo tudi številne evropske
države. Ne glede nato, da se pokojninski sistemi med članicami Evropske Unije razlikujejo,
te po večini stremijo k ukrepom, ki jih je z modernizacijo želela uvesti tudi Slovenija.
Vendar je vsem državam članicam skupno, da zvišujejo minimalno mejo upokojevanja,
čemur bo kmalu morala slediti tudi Slovenija, ki ima eno izmed najnižjih upokojitvenih
starosti. Slovenija se je pri modernizaciji skušala zgledovati po pokojninskih sistemih
nekaterih evropskih držav, med njimi so Nizozemska, Nemčija in Švedska. Mislim, da bi se
Slovenija v prihodnosti morala zgledovati predvsem po Švedskem pokojninskem sistemu.
Eno izmed dobrih rešitev za slovenski pokojninski sistem vidim v vzpostavitvi sistema
navideznih računov, ki ga ima Švedska. Glede na to, da je Švedska rabila za njegovo
vzpostavitev dobrih 15 let, pa od takrat naprej pokojninski sistem deluje brezhibno.
Menim, da bi v Sloveniji z dolgoročno in temeljito pripravo prehoda na sistem navideznih
računov, in še nekaterimi ukrepi za vzdržnost pokojninskega sistema zagotovili varno
starost generacijam tudi v prihodnosti.
Zaostrovanje pokojninskih pogojev in zmanjševanje pokojnin je neizogiben del naše
stvarnosti v družbi, ki je vsak dan starejša. To je dejstvo, pred katerim si ne moremo
zatiskati oči. Razmerje med generacijami, kakršno je veljalo v preteklosti, je torej
spremenjeno. Starejše osebe se morajo zato zavedati svoje odgovornosti za nenehno
vlaganje v razvoj in izobraževanje ter aktivno starost in sprejemati spremembe kot izziv,
sicer lahko pride do medgeneracijskih konfliktov. Vsi vemo, da so spremembe potrebne,
zato je treba izboljšati pokojninski sisteme, če želimo v prihodnosti prejemati primerne in
trajne pokojnine. Zavedati se moramo, da bodo vsi sprejeti ukrepi neprijetni in bodo
pomenili določeno odrekanje v primerjavi s sedanjim sistemom obveznega pokojninskega
zavarovanja, vendar če želimo dohodke upokojencev ohraniti tudi na zdajšnji ravni in v
prihodnosti, je modernizacija obstoječega sistema nujna, vendar uspešna le še z drugimi
strukturnimi reformami.
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