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UVOD
Zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za dostojno življenje vsakega starostnika kot
temelj in dosežek družbenega razvoja je skozi zgodovino narekovalo razvoj različnih oblik
pokojninskih sistemov. Razlike med posameznimi oblikami sistemov izhajajo iz razvitosti,
političnega sistema in socialne politike znotraj držav.
Z izboljšanjem življenjskega standarda se je spremenila demografska slika prebivalstva v
smeri staranja prebivalstva, kar je povzročilo nesorazmerja med aktivnim in neaktivnim
prebivalstvom. Tako se večina držav, pri čemer Slovenija ne predstavlja izjeme, danes zaradi
staranja prebivalstva in gospodarske krize sooča z nevzdržnim pokojninskim sistemom.
Nevzdržnost pokojninskih sistemov poskušajo države reševati tako s sistemskimi
spremembami kot tudi parametričnimi korekcijami obstoječega sistema. Uspešnost izvedenih
reform pa je odvisna od drznosti reformatorjev, ustreznosti ukrepov in pripravljenosti ter
razumevanja javnosti o potrebnosti pokojninskih reform.
V okviru magistrskega dela bom predstavil pokojninske sisteme v evropskih državah ter s
pomočjo demografskih projekcij in izračunov preveril dolgoročno vzdržnost slovenskega
pokojninskega sistema ter ovrednotil v letu 2010 predlagano pokojninsko reformo. V okviru
magistrskega dela bom prikazal in analiziral vplive aktualne gospodarske in finančne krize na
posamezne stebre pokojninskega sistema ter predstavil in analiziral primere dobrih praks
pokojninskih reform v drugih evropskih državah.
Namen magistrskega dela je:
- s pomočjo domače in tuje literature preučiti značilnosti pokojninskih sistemov in osvetliti
vpliv aktualne finančne in gospodarske krize na posamezne oblike pokojninskih sistemov
v evropskih državah, s poudarkom na Sloveniji;
- s pomočjo lastnih predpostavk in demografskih projekcij oceniti dolgoročno vzdržnost
pokojninskega sistema Slovenije;
- preučiti v letu 2010 predlagano reformo pokojninskega sistema Slovenije;
- preučiti primere dobrih praks pokojninskih reform v izbranih evropskih državah ter
alternativne možnosti in ukrepe, ki bi povečali vzdržnost pokojninskega sistema.
Cilji magistrskega dela so:
- predstaviti značilnosti in posebnosti pokojninskih sistemov v evropskih državah in
Sloveniji;
- dokazati, da sistem pokojnin v okviru prvega pokojninskega stebra v Sloveniji dolgoročno
ni vzdržen zaradi demografskih pritiskov ter pokazati, kakšno raven pravic iz naslova
obveznega zavarovanja lahko pričakujemo v prihodnosti ob predpostavkah izračunov;
- analizirati in primerjati obstoječo pokojninsko ureditev s predlagano, vendar na
referendumu zavrnjeno pokojninsko reformo;
- analizirati in predstaviti vpliv aktualne gospodarske krize na pokojninske sisteme v
evropskih državah in Sloveniji, ločeno po posameznih pokojninskih stebrih;
1

-

predstaviti, kritično ovrednotiti ter primerjati pokojninske reforme v izbranih evropskih
državah ter predlagati možne rešitve za izboljšanje vzdržnosti in modernizacijo
slovenskega pokojninskega sistema.

Temeljna hipoteza magistrskega dela je, da slovenski pokojninski sistem ob nadaljevanju in
stopnjevanju sedanjih demografskih trendov ter ob upoštevanju posledic gospodarske krize
brez modernizacije in sprejetja reform dolgoročno ne zagotavlja varne starosti za trenutno
aktivno prebivalstvo, predvsem pa ne za mlade, ki šele vstopajo na trg dela.
V prvem delu magistrskega dela se osredotočim na organiziranost pokojninskih sistemov in
na demografske trende. V prvem poglavju predstavljam organiziranost pokojninskih sistemov
v evropskih državah, dokladni in naložbeni sistem financiranja ter oblike javnega in
zasebnega pokojninskega zavarovanja. V okviru tega poglavja tudi obravnavam vzroke za
trenutno krizo pokojninskih sistemov. V drugem poglavju obravnavam demografske procese
in projekcije. Najprej predstavim demografske procese: smrtnost, rodnost in migracije, v
nadaljevanju pa še najnovejše demografske projekcije EUROPOP2010 za Slovenijo in njen
položaj primerjam z evropskimi okviri.
V drugem delu magistrskega dela se osredotočim na pokojninski sistem Slovenije, na
predlagano pokojninsko reformo in pa vpliv gospodarske krize na pokojninski sistem. V
tretjem poglavju najprej predstavim značilnosti in razmere v posameznih pokojninskih stebrih
pokojninskega sistema Slovenije. V četrtem poglavju primerjam obstoječo pokojninsko
zakonodajo s predlagano pokojninsko reformo v letu 2010 ter ocenim učinke predlagane
reforme na vzdržnost pokojninskega sistema. V petem poglavju se osredotočim na vzdržnost
sistema pokojnin v okviru prvega pokojninskega stebra Slovenije. Ob predpostavljenih
demografskih projekcijah v izračunih, ki izenačujejo prihodkovno in odhodkovno stran
pokojninske blagajne v izbranih letih, ocenim vzdržno prispevno stopnjo in vzdržno
nadomestitveno razmerje ter delež pokojnin v bruto domačem proizvodu. V šestem poglavju
najprej predstavim vpliv aktualne finančne in gospodarske krize na pokojninske sisteme v
evropskih državah, nato pa se osredotočim na slovenski pokojninski sistem in osvetlim vpliv
krize na posamezne pokojninske stebre ter sprejete ukrepe za omilitev le-teh.
V tretjem delu magistrskega dela se osredotočim na rešitve za povečanje vzdržnosti in
modernizacijo pokojninskih sistemov. Tako v okviru sedmega poglavja predstavim primere
dobrih praks, kako se z reformami soočajo v izbranih evropskih državah, in sicer v Nemčiji,
na Norveškem in na Poljskem. V zadnjem poglavju predstavim možne sistemske in
parametrične spremembe v smeri izboljšanja vzdržnosti aktualnega pokojninskega sistema.
V magistrskem delu uporabim različne znanstvenoraziskovalne metode. V prvem delu
magistrskega dela, ki vsebuje teoretičen pregled domače in tuje strokovne literature,
znanstvenih razprav ter člankov s področja pokojninskega sistema, uporabim metodo
kompilacije in deskriptivno metodo. V drugem delu magistrskega dela, kjer preučujem
vzdržnost in vpliv gospodarske krize na pokojninski sistem, uporabim deskriptivno metodo,
2

metodo dokazovanja, metodo analize in primerjalno metodo. V tretjem delu, ki vsebuje
primere dobrih praks reform in možnosti za izboljšanje vzdržnosti in modernizacijo
pokojninskega sistema Slovenije, uporabim analizo primarnih in sekundarnih virov ter študijo
primerov dobrih praks iz tujine.

1

SPLOŠNO O POKOJNINSKEM SISTEMU

1.1 Opredelitev pojmov s področja socialne varnosti
Bubnov-Škoberne (2002, str. 33) opredeljuje pojem socialna zaščita (angl. social protection),
kot najširši sistem, ki obsega sisteme socialne varnosti, vključno s sistemi socialnih
zavarovanj, socialnih pomoči in ostalih socialnih ugodnosti, kot so na primer stanovanjske
ugodnosti za mlade družine, subvencije predšolskega varstva, subvencije prehrane za otroke
in mladino. Sistemi socialne varnosti (angl. social security) in pravice iz tega naslova
obsegajo pravice zaposlenih in drugih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost do nadomestila
plače, pokojnine in druge oblike dohodka v primeru začasne ali trajne nezmožnosti za delo ali
zaradi povečanja stroškov v primeru zdravljenja in v primeru preživljanja otrok. S pravicami
v sistemu socialne varnosti se tako zagotavlja varnost in kontinuiteta dohodka delavcem in
drugim aktivnim osebam ter njihovim družinskim članom v času, ko so delovno nesposobni in
imajo povečane stroške. V evropskih državah se pravice do denarnih dajatev in zdravstvenega
varstva iz sistemov socialne varnosti praviloma zagotavljajo v sistemih obveznih socialnih
zavarovanj: pokojninskih, invalidskih, zdravstvenih in za primer brezposelnosti (BubnovŠkoberne, 2002, str. 32).
Pojem socialne varnosti je širšega pomena kot pojem socialnega varstva. Pojem socialne
varnosti pokriva vse socialne primere, vključno s primeri socialne ogroženosti ali
pomanjkanja ne glede na to, ali se sistem uresničuje v okviru socialnih zavarovanj ali
socialnega varstva (Kalčič & Bubnov-Škoberne, 1996, str. 17). Socialno varstvo (angl. social
assistance) je mreža programov in ukrepov države za reševanje socialne problematike
prebivalstva. S socialnim varstvom se rešujejo socialne stiske in ogroženost posameznika ter
skupin prebivalstva. Tako se z ukrepi na področju socialnega varstva poskrbi za tiste, ki si
socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami in ne morejo zadovoljivo funkcionirati v
temeljnih in drugih odnosih, kar lahko pripelje do socialne izključenosti (Kalčič & BubnovŠkoberne, 1996, str. 19).
Javni sistemi socialne varnosti, ki se financirajo pretežno s prispevki, so sistemi socialnega
zavarovanja (angl. social insurance). Formalno socialno zavarovanje avtorji definirajo z
naslednjimi elementi (Stanovnik, 2008, str. 191):
-

financirano je s prispevki delodajalcev, delojemalcev in s prispevki države iz splošnih
davčnih prihodkov ali namenskih davkov;
participacija je praviloma obvezna;
pogoj za uveljavljanje pravice zavarovanca so vplačani prispevki, brez pogojevanj in
preizkusov;
3

-

prispevki in pravice so pogosto vezani na dohodek zavarovanca.

Čeprav so sistemi javnega socialnega zavarovanja definirani z zgornjimi elementi, obstajajo v
nekaterih državah posebnosti, kot so na primer možnost izstopa iz sistema in da zavarovanci z
najnižjimi dohodki ne vplačujejo prispevkov v sistem. V nekaterih sistemih pa pravice
zavarovancev niso vedno utemeljene zgolj z vplačanimi prispevki, ampak se pogosto
pojavljajo tudi dodatni pogoji (Stanovnik, 2008, str. 192).
Socialno zavarovanje se razlikuje od prostovoljnega zavarovanja, saj pri socialnem
zavarovanju zavarovalno razmerje nastane neodvisno od volje posameznika in je urejeno z
zakoni. Zakoni s tega področja določajo zavarovalne socialne primere, krog oseb, ki so
obvezno zavarovane, pogoje in vrsto ter obseg pravic (Kalčič & Bubnov-Škoberne, 1996, str.
18). Najpomembnejši področji sistema socialne varnosti sta pokojninsko in zdravstveno
področje.

1.2 Razvoj pokojninskih sistemov
1.2.1 Zgodovinski pregled pokojninskih sistemov
Pred industrijsko revolucijo je bil za evropske države značilen t. i. neformalni pokojninski
sistem, v katerem so za starejše člane poskrbeli mlajši člani v okviru družin ali vaške
skupnosti. Razvoj družbe in industrijska revolucija, za katero je značilno preseljevanje
predvsem mlajših družin s podeželja v mesto, je povzročila razpad neformalnega sistema
socialnega zavarovanja na podeželju. Tako so najprej to vlogo začeli prevzemati delodajalci,
saj jim je bilo v interesu, da privabijo perspektiven kader za zaposlitev. V začetku dvajsetega
stoletja se je država vedno bolj zavedala svoje odgovornosti na področju socialne varnosti, kar
je botrovalo nastanku prvih javnih pokojninskih sistemov. Tako je skrb za starejše, neaktivno
prebivalstvo, prevzela država, delodajalec in posameznik sam (Bešter, 1996, str. 15–16).

1.2.2 Sistemi socialne države in države blaginje
Socialno državo in državo blaginje lahko ločimo po kriteriju socialne politike. Za socialno
državo je značilen zavarovalni tip socialne politike, ki je usmerjen v zmanjševanje urbanih in
industrijskih tveganj ter deluje na področju socialnega varstva in zavarovalništva. Za državo
blaginje pa je značilen blaginjski tip socialne politike, katere cilj je socialna blaginja celotne
populacije. Temeljna razlika med socialno državo in državo blaginje je torej v izhodišču, saj
država blaginje izhaja iz delavca, ki se preživlja z denarjem, pridobljenim s svojo udeležbo na
trgu dela, država blaginje pa iz državljana, ki ima priznane socialne pravice (Trbanc, 1992,
str. 97–98).
Po klasifikaciji Esping-Andersen (1990) teoretično razlikujemo tri modele države blaginje, to
so Bismarckov, Beveridgeov in skandinavski model (Stanovnik, 2008, str. 194–197):
-

Bismarckov model zagotavlja visok obseg pravic iz sistema socialne varnosti, obenem pa
je zanj značilen skromen obseg državnega intervencionizma. Sistem se financira predvsem
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s prispevki, ki so pogosto vezani na dohodek zavarovanca. Obseg pravic, ki se zagotavlja
z dohodkovnim in premoženjskim preizkusom, je skromen. Udeležba v teh sistemih je z
nekaj manjšimi izjemami obvezna. Osnovne socialne pravice so pogojene s plačevanjem
prispevkov delodajalcev in delojemalcev. V tem modelu je najpomembnejše načelo
recipročnosti oziroma ekvivalence, kar pomeni, da je obseg pravic praviloma sorazmeren
z vplačanimi prispevki.
-

Skandinavski model imenujemo tudi socialdemokratski model. V nasprotju s
korporativnim modelom, ko država pomaga šele, ko so izčrpani družinski potenciali, gre
pri socialdemokratskem tipu za socializacijo stroškov. Močna razvitost socialnih servisov
zahteva minimiziranje socialnih problemov in maksimiranje dohodkov iz dela (Trbanc,
1992, str. 101). Sistem zagotavlja sorazmerno visok obseg pravic, ob katerem je značilna
visoka stopnja državnega intervencionizma. Financiranje sistema poteka pretežno z davki,
manjši del prihodkov pa predstavljajo prispevki. Pravice iz sistema socialne varnosti
izvirajo praviloma iz naslova državljanstva, vendar sistemi vključujejo tudi sistem
socialnega zavarovanja, ki zaposlenim zagotavlja še dodaten obseg pravic. V tem modelu
je najpomembnejše načelo enakosti oziroma univerzalnosti, kar pomeni, da upravičenost
do pravic iz sistema zavarovanja ni pogojena s plačanimi prispevki ali potrebami, ampak s
pripadnostjo neki družbeni skupini.

-

Beveridgeov model imenujemo tudi liberalni model. Zanj je značilno majhno število
univerzalnih socialnih programov ter skromno socialno zavarovanje. Socialne ugodnosti
pripadajo posameznikom z zelo nizkimi in nestalnimi dohodki in tistim, ki so odvisni
izključno od pomoči države (Trbanc, 1992, str. 100). Pravila prejemanja so ostra, obseg
pravic za upravičenca pa majhen in podvržen dohodkovnim in premoženjskim
preizkusom. V tem sistemu se zagotavlja enotna državna pokojnina v fiksnem znesku za
vse državljane, ko dosežejo določeno starost. V tej obliki je najpomembnejše načelo
potreb, kar pomeni, da so pravice iz sistema odvisne od dohodkovnega in premoženjskega
stanja posameznika.

V praksi posamezne države nimajo čistih blaginjskih režimov, tako nobena država nima
lastnosti zgolj enega od zgoraj opisanih tipov. Kritiki Esping-Andersenove triskupinske
teorije menijo, da se nekaterih držav ne da uvrstiti v to tipologijo. Deacon (1992, str. 15) tako
predlaga razširitev modela s četrtim tipom, t. i. laburističnim modelom blaginje, ki ga
opisuje kot sistem, kjer gre za mešanico liberalnih ukrepov države, ki močno spodbujajo trg
nasproti močnim delavskim strankam, ki se borijo za uveljavitev večjih socialnih ugodnosti.
V literaturi se pojavlja tudi t. i. mediteranski model, kjer je najpomembnejše načelo
subsidiarnosti, kar pomeni, da imajo v tem sistemu najpomembnejšo vlogo neformalna
socialna omrežja, kot so družine in zasebne kolektivne zavarovalne sheme. Država posega v
sistem minimalno, in sicer z najnujnejšimi shemami socialne pomoči ter z minimalnimi
zavarovalnimi shemami (Filipovič & Rakar, 2008, str. 24). Sistem se financira prek
prispevkov, značilna pa je tudi različna organiziranost po posameznih regijah, kar vodi do
različnih ravni socialne varnosti znotraj države.
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1.3 Oblike financiranja pokojninskih sistemov
V praksi so se razvili trije načini financiranja pokojninskih sistemov, in sicer se lahko ti
financirajo samo s prispevki, samo z davki ali pa s kombinacijo prispevkov in davkov. V
praksi je najpogostejši sistem kombiniranega financiranja s prispevki in davki. Glede na to,
kako se v sistemu zagotavlja pokojnine za neaktivno generacijo, ločimo dokladni in naložbeni
sistem financiranja.

1.3.1 Dokladni sistem financiranja
Za večino javnih pokojninskih sistemov je značilno financiranje po sistemu sprotnega
prispevnega kritja. Z dokladnim sistemom (angl. pay-as-you-go) pojmujemo obliko
financiranja, ki zagotavlja, da celotna aktivna generacija s svojim vplačevanjem prispevkov v
sistem zagotavlja sredstva za izplačevanje pokojnin trenutnim upravičencem oziroma celotni
trenutni upokojeni generaciji (Kuzmin, 2005, str. 22). Temelj dokladnega sistema financiranja
je medgeneracijska pogodba, kar pomeni, da današnja aktivna generacija z vplačevanjem
prispevkov v sistem pridobi pravico do pokojnine v prihodnosti. Za celoten sistem jamči
država, ki se obvezuje, da bo sproti, s pobranimi prispevki in davki aktivne generacije,
zagotavljala nemoteno izplačilo pokojnin upravičencem, kar pomeni nizko tveganje
neizplačevanja pokojnin v prihodnosti (Štrovs, 2000, str. 22).
Eatwell (2003, str. 7) navaja kot prednosti dokladnega sistema financiranja njegovo
preprostost in transparentnost, saj gredo zbrana sredstva aktivne generacije s prispevki
nemudoma prek transferjev k upokojencem. Pretočnost pomeni tudi nizke administrativne
stroške. Nadalje kot prednosti navaja tudi vključenost skoraj celotne populacije v sistem in
odpornost na makroekonomske šoke in inflacijo. Sistem PAYG vsebuje tudi redistributivno
funkcijo, saj poteka prerazdelitev od mladih k starejšim, od bogatih k revnim, prerazdelitev pa
poteka tudi med življenjskim ciklom posameznika (Barr, 2004, str. 199).
Kljub navedenim prednostim pa ima sistem tudi določene pomanjkljivosti. Eatwell (2003, str.
7) tako med slabostmi sistema navaja vedno višji proračun za zagotavljanje pokojnin, če
aktivna generacija ne vplačuje zadostne količine prispevkov, kar zaradi odpora v javnosti do
večanja prispevne stopnje privede do primanjkljaja v pokojninski blagajni. Nadalje
predstavlja problem tudi prevelika obveza in pričakovanja glede pokojnin, kar pogosto
privede do povečanih nesoglasij v družbi. Holzmann (1998, str. 4–5) navaja tudi prisotnost
ekonomskega tveganja, saj slabo osnovan državni pokojninski sistem po dokladnem sistemu
financiranja vodi prek povečanja državnih izdatkov za pokojnine v zmanjšanje razvoja, kar
lahko posledično pomeni nižjo gospodarsko rast. Za sistem je značilna tudi slabša razvitost
trga kapitala, saj ureditev zmanjšuje varčevanje in akumulacijo kapitala v obliki varčevanja.

1.3.2

Naložbeni sistem financiranja

Naložbeni sistem financiranja oziroma sistem kapitalskega kritja predstavlja alternativo
dokladnemu sistemu financiranja. Bistvo naložbenega sistema je, da aktivni zavarovanci
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vplačujejo prispevke za pokojnino na svoje osebne pokojninske račune, kjer se obrestujejo.
Masa sredstev in obresti skupaj pa predstavlja maso pokojnin, ki jih posameznik lahko črpa
ob upokojitvi.
Stanovnik (2008, str. 208) navaja kot pomembno prednost naložbenega načina financiranja
dejstvo, da takšna oblika zagotavljanja pokojnin zvišuje agregatno varčevanje in s tem
pospešuje gospodarsko rast. Z varčevanjem se namreč ustvari masa sredstev za investicije, kar
posledično vpliva na razvoj finančnih trgov. Eatwell, (2003, str. 8) kot dodatno prednost
navaja, da premoženje na zasebnih pokojninskih računih upravljajo profesionalni vlagatelji,
kar pomeni večji donos in s tem višjo pokojnino ob enaki ravni vplačanih prispevkov kot v
dokladnem sistemu. Sistem je tudi neodvisen od demografskih gibanj, saj vsak posameznik
varčuje za svojo pokojnino na svojem osebnem pokojninskem računu.
Kot slabost naložbenega sistema financiranja lahko navedem višje administrativne stroške
upravljanja in to, da sistem ne vsebuje prerazdelitvene funkcije. Prav tako ni zagotovljena
višina donosov v sistemu, saj so le-ti odvisni od razmer na finančnih trgih, kjer so podvrženi
nihanjem in tveganju, še zlasti v času zmanjšane gospodarske aktivnosti ter gospodarskih kriz.
Eatwell (2003, str. 8–9) kot slabost navaja tudi dejstvo, da sistem ne zajema celotne aktivne
populacije. Dodaten problem predstavlja dejstvo, da so osebe z nizkim dohodkom manj
nagnjene k varčevanju, kar privede do nezadostne akumulacije sredstev za upokojitev. Tem
osebam je treba zagotoviti dodatne dohodke za varno starost.
Pri naložbenem sistemu financiranja poznamo obvezen in neobvezen način. Pri obveznem
načinu višino prispevkov za delodajalce in delojemalce predpiše država, pri prostovoljnem ali
neobveznem pa ni določena niti višina prispevkov niti način varčevanja, omejen je le znesek,
ki ga delodajalec in delojemalec lahko izkoristita kot davčno olajšavo.

1.4 Javni in zasebni pokojninski sistemi
1.4.1 Javni pokojninski sistem
Javni pokojninski sistem je namenjen zagotavljanju socialne varnosti s strani države. V skoraj
vseh evropskih državah so javni pokojninski sistemi organizirani po sistemu sprotnega
prispevnega kritja na temelju medgeneracijske pogodbe.
Stanovnik (2008, str. 205) razvršča javne pokojninske sisteme v tri skupine:
-

sistemi z enotno univerzalno shemo, kjer je pokojnina enotna in se financira s splošnimi
davčnimi prihodki;
sistemi z enotno zaposlitveno shemo, kjer je pokojnina enotna in vezana na prejšnje
dohodke, financira pa se s prispevki zavarovancev;
sistemi z dualno shemo, pri katerih je pokojnina sestavljena iz dveh delov. Prvi del
zagotavlja univerzalno enotno pokojnino, drugi del pa zagotavlja dodatno pokojnino,
osnovano na vplačanih prispevkih.
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Tabela 1: Razvrstitev javnih pokojninskih sistemov v evropskih državah
Enotna
»univerzalna«
shema
Pogoji za pokojnino
/ izračun pokojnine

Dualna
shema

leta bivanja

Enotna
»zaposlitvena«
shema
leta
zaposlitve/pretekli
dohodek

Oblika pokojnine

enotna

dvodelna

enotna, vezana na
prejšnje dohodke

Viri financiranja

splošni davčni
prihodki

splošni davčni
prihodki ter
prispevki

predvsem prispevki

Nizozemska, Irska,
Islandija

Danska, Finska,
Norveška, Švedska,
Švica, Velika
Britanija

Avstrija, Belgija,
Francija, Nemčija,
Grčija, Italija,
Luksemburg,
Portugalska
Španija, Slovenija

Države

Vir: T. Stanovnik, Javne finance, 2008, str. 205.

1.4.2 Zasebni pokojninski sistemi
Zasebni pokojninski sistemi dopolnjujejo javne pokojninske sisteme in skupaj tvorijo celoto,
katere cilj je zagotoviti varno starost vsem članom družbe. Medtem ko se običajno javni
pokojninski sistemi financirajo prek obveznih prispevkov in davkov ter temeljijo na
dokladnem sistemu, se pri zasebnem pokojninskem zavarovanju sredstva običajno zbirajo in
investirajo v različne finančne naložbe.
Ločimo dve obliki zasebnih pokojninskih zavarovanj, in sicer:
-

kolektivne pokojninske načrte, ki so organizirani na ravni podjetij, kjer delodajalec
vplačuje sredstva za zaposlene v sklad, ki ga upravlja pooblaščena družba;
osebne pokojninske načrte, ki so namenjeni samozaposlenim in zaposlenim v podjetjih,
kjer nimajo organiziranih kolektivnih pokojninskih načrtov. Zaposleni in samozaposleni
pri teh načrtih sami vplačujejo sredstva na pokojninski varčevalni račun, kjer se
obrestujejo.

Pokojninske načrte z vnaprej določenimi prispevki (angl. defined contribution, v nadaljevanju
DC) delimo na (EFAMA, 2008, str. 13):
-

navadni DC-načrt, ki posamezniku ne zagotavlja zajamčenega donosa naložbe in s tem
zagotovljeno višino pokojnine;
DC-načrt z zagotovljenim donosom, ki posamezniku zagotavlja zajamčen donos naložbe
in s tem zagotovljeno višino pokojnine.
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Pri pokojninskih načrtih z vnaprej določenimi prispevki člani, vključeni v pokojninski načrt, v
celoti prevzemajo investicijsko tveganje zbranih sredstev in višino pokojnine iz tega naslova.
Posledično je višina pokojnine odvisna od naložb sredstev in razmer na finančnih trgih. V
času visokih investicijskih donosov je pokojnina visoka, če so razmere neugodne in pride do
zloma finančnih trgov pa član pokojninskega načrta lahko izgubi vsa zbrana sredstva (Bešter,
1996, str. 34–35).
Pokojninske načrte z vnaprej določenimi pravicami (angl. defined benefit, v nadaljevanju DB)
delimo na (OECD, 2005, str. 14):
-

-

tradicionalni DB-načrt, kjer so pokojnine iz načrta običajno vezane na posameznikov
dohodek in dolžino zaposlitve;
hibridni DB-načrt, kjer so pokojnine vezane tudi na donos, ustvarjen na vplačane
prispevke. Donos je običajno definiran v pravilih pokojninskega načrta ali pa je vezan na
dejansko donosnost sredstev in minimalno zajamčeno donosnost;
mešani DB-načrt, kjer gre za kombinacijo DB- in DC-načrta, vendar se le-ta smatra kot
enoten.

Pri pokojninskih načrtih z vnaprej določenimi pravicami celotno investicijsko tveganje
prevzame ustanovitelj pokojninskega načrta. Člani pokojninskega načrta tako niso udeleženi
niti pri investicijskih izgubah niti pri dobičkih iz tega naslova. Višina pokojnine, ki jo mora
zagotoviti ustanovitelj pokojninskega načrta, je lahko določena kot odstotek od končnega
zaslužka ali kot odstotek od povprečnega zaslužka nekaj let pred upokojitvijo (Bešter, 1996,
str. 34–35).

1.5 Večstebrni pokojninski sistem
Pokojninski sistemi se soočajo z vrsto različnih tveganj, ki lahko prizadenejo sedanjo ali
bodočo generacijo upokojencev. Svetovna banka je leta 1994 v sklopu poročila »Averting the
old age crisis« predlagala reformo dotedanjega enostebrnega pokojninskega sistema v
evropskih državah v večstebrni pokojninski sistem. Holzmann (1998, str. 9) meni, da je
uporaba večstebrnega pokojninskega sistema optimalna, saj z združitvijo različnih tveganj
znotraj več stebrov, ki niso popolnoma kolinearna, lahko ustvarimo varen in vzdržen sistem.
Enako raven dohodka ob upokojitvi lahko na ta način dosežemo z nižjim tveganjem, kot je
tveganje v enostebrnem pokojninskem sistemu.
Predlagani tristebrni pokojninski sistem, ki naj bi se uspešno spoprijel z aktualnimi trendi v
okolju, postopoma uvaja večina evropskih držav. Ureditev pokojninskega sistema, ki ga je
predlagala Svetovna banka, tvorijo običajno sledeči stebri (Stanovnik, 2008, str. 203–204):
-

I. steber je splošni javni pokojninski sistem, ki se financira s prispevki in/ali z davki.
Način financiranja je običajno prek dokladnega sistema.
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-

-

II. steber sestavljajo poklicne sheme, v katerih je participacija praviloma obvezna.
Posamezna shema je lahko organizirana na ravni podjetja, panoge ali države. Financiranje
pa lahko poteka tako prek dokladnega sistema kot tudi sistema kapitalskega kritja.
III. steber sestavljajo različne oblike individualnega prostovoljnega varčevanja za starost,
ki ga ponujajo različne zavarovalnice in pokojninski kapitalski skladi.
Slika 1: Sistem treh pokojninskih stebrov

Vir: World Bank, Averting the old age crisis: policies to protect the old and promote growth, 1994, str. 15.

1.6 Aktualna problematika pokojninskih sistemov
1.6.1 Demografski trendi
V sodobnih družbah se pojavlja kombinacija dveh demografskih trendov, ki sta ključna za
povečanje problematike pokojninskih sistemov. Prvi izmed njiju je trend daljšanja življenjske
dobe, kar po eni strani predstavlja ugodnost, po drugi strani pa povzroča visoke stroške tako
posamezniku kot tudi državi. Po podatkih Evropske komisije se je povprečna pričakovana
življenjska doba ob rojstvu v obdobju 1960–2009 povečala za 8,4 leta za moške in 9,5 za
ženske (European Commission, 2011a, str. 37).
Hkrati se pojavlja še drugi pomemben demografski trend, in sicer nizka rodnost, ki bo v
prihodnosti verjetno še bolj poslabšala razmerje med aktivno in upokojeno populacijo. Po
podatkih Evropske komisije se je stopnja totalne rodnosti v obdobju 1960–2009 znižala za 1,1
otroka na žensko v rodni dobi in je v letu 2009 znašala le 1,59 otroka (European Commission,
2011a, str. 37).
10

Hkratno znižanje stopnje rodnosti in povečanje pričakovane življenjske dobe ob rojstvu ni
vzdržna kombinacija za večino oblik sedanjih evropskih pokojninskih sistemov in bo brez
korenitih sistemskih reform vodila v njihov zlom.
Tabela 2: Pričakovana življenjska doba in stopnja totalne rodnosti, EU27, 1960–2009
1960

1980

2000

2009

19602009

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu – moški

66,90

68,90

72,70

75,30

8,40

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu – ženske

72,20

75,80

79,50

81,70

9,50

2,70

1,97

1,48

1,59

-1,10

Stopnja totalne rodnosti

Vir: European Commission, The 2012 Ageing report, 2011a, str. 37–42.

1.6.2 Brezposelnost, pozen vstop mladih na trg dela in prezgodnje upokojevanje
Drugi problem pokojninskih sistemov je brezposelnost, ki je bila v času, ko so bili osnovani
prvi pokojninski sistemi, obravnavana kot trenutna izjema in ne kot pravilo. Delež
brezposelne delovne sile prispeva k poslabšanju razmerja med vplačniki in upokojenci,
obenem pa povzroča pritisk na javne finance, saj posamezniki prejemajo podporo za
brezposelne osebe. Po podatkih Evropske komisije je konec leta 2011 znašala stopnja
brezposelnosti v EU27 9,9 %. Velik problem predstavlja zlasti brezposelnost med mladimi,
saj je konec leta 2011 znašla 22,3 % v starostnem razredu 15–24 let. Hkrati pa mladi zaradi
možnosti nadaljevanja študija in neugodnih razmer na trgu dela, kjer primanjkuje zaposlitev,
vstopajo na trg dela starejši (European Commission, 2011b, str. 13).
Za pretekla leta je bilo za evropske države značilno zgodnje upokojevanje navkljub
podaljševanju življenjske dobe. Takšen trend upokojevanja povečuje izdatke iz naslova
pokojnin in zmanjšuje ponudbo na trgu delovne sile, na dolgi rok pa ni vzdržno. Raziskave
OECD (2002, str. 1) vzroke pripisujejo predvsem ureditvi pokojninskih sistemov, ki
vzpodbujajo zgodnje upokojevanje, in ne višjim zaslužkom ter višji ravni privarčevanih
sredstev. Sedanja ureditev pokojninskih sistemov ne vzpodbuja starejših zaposlenih, da bi
kljub možnosti upokojitve ostali dlje časa v službi. Prav tako vlada med delodajalci odpor do
zaposlovanja starejših zaradi manjše produktivnosti in pogostejše odsotnosti z dela.

1.6.3 Gospodarska kriza in neplačevanje prispevkov
Pri dokladnih pokojninskih sistemih se vpliv krize kaže v problemih pri zbiranju sredstev, saj
se v času krize zmanjša zaposlenost in višina zbranih prispevkov in davkov, ki so vezani na
dohodek vplačnikov v sistem. Na drugi strani pa izdatki za pokojnine ostanejo nespremenjeni
ali pa se celo povečajo zaradi predčasnega upokojevanja in s tem povečanega števila
upravičencev do pokojnine. Povečanje izdatkov za pokojnine v kombinaciji z zmanjšano
maso zbranih prispevkov se odraža v povečanju primanjkljaja v pokojninski blagajni.
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Pri naložbenih pokojninskih sistemih so prihranki za starost izpostavljeni neugodnim vplivom
in nihanjem na finančnih trgih. Problemi se pojavljajo tako v sistemih z vnaprej določenimi
pravicami kot tudi v sistemih z vnaprej določenimi prispevki, kar se kaže kot zapiranje
nekaterih shem z vnaprej določenimi pravicami za nove člane in povečanje učinkovitosti
upravljanja načrtov.
V času finančne krize narašča problematika nelikvidnosti v podjetjih, kar se kaže tudi v
nerednem plačevanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na podlagi 228.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/06-UPB4, v
nadaljevanju ZPIZ-1) je zakonodajalec v Sloveniji dovolil možnost odloga, obročnega
odplačevanja oziroma odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Teh oblik
izboljševanja likvidnosti so se posluževala predvsem podjetja, ki so kasneje pristala v
postopkih prisilne poravnave ali stečaja brez zadostne mase sredstev za poplačilo prispevkov
za zaposlene. V letu 2011 je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da 228. člen
ZPIZ-1 ni v skladu z ustavo, saj pomeni nezakonit poseg v pravice delavcev, sporni člen je bil
tako umaknjen.

1.6.4 Pokojnine brez podlage v prispevkih in kompleksnost sistema
Pravica do pokojnine izvira iz naslova vplačevanja prispevkov v sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, vendar pa v sistemih obstajajo tudi pravice oz. pokojnine, ki nimajo
podlage v prispevkih in za katere ni izpolnjeno aktuarsko načelo. Brščič (2006, str. 5) tako
navaja kot enega izmed ključnih problemov slovenskega pokojninskega sistema t. i.
pokojnine po 232. členu ZPIZ-1 in definicijo pokojnin, ki so po 8. členu ZPIZ-1 definirane
zgolj kot prejemek ne glede na to, ali so pogojene z vplačanimi prispevki. Pri pokojninah po
232. členu ZPIZ-1 gre za obliko prejemkov, ki so socialni transferji in jih je država vgradila v
sistem, kljub temu da nimajo lastnosti pokojnin in zanje niso bili vplačani prispevki. Izdatke
iz tega naslova pokriva vlada iz proračuna, vendar se problematika kaže v tem, da kar četrtina
vseh pokojnin nima podlage v vplačanih prispevkih.
Nadalje se problematika pokojninskih sistemov kaže tudi v njihovi premajhni
transparentnosti. Zaradi kompleksnosti zakonodaje, ki ureja to področje, namreč obstaja
večna dilema o ustreznosti medgeneracijske porazdelitve pokojninskih bremen, saj ni jasnih
izračunov in podatkov, koliko je posamezna generacija prispevala prek prispevkov v sistem in
koliko je prek pokojnin iz tega naslova prejela.

2

DEMOGRAFSKE RAZMERE

2.1 Demografski procesi in staranje prebivalstva
Demografski procesi so odraz socialno-ekonomskih in kulturnih gibanj v različnih družbenih
strukturah. Eno največjih groženj v prihodnosti predstavlja povečanje prebivalstva zaradi
omejenih virov v naravi, vendar pa se trendi med razvitimi državami in državami v razvoju
razlikujejo. Tako so v državah v razvoju priča pomlajevanju prebivalstva, medtem ko so v
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razvitih državah, med katere sodijo evropske države, priča nasprotnemu trendu, in sicer
staranju prebivalstva.
Malačič (2008, str. 793) opredeljuje proces staranja prebivalstva kot dvosmeren, saj se lahko
prebivalstvo stara ali pomlajuje. O staranju prebivalstva govorimo takrat, ko se delež
prebivalstva nad starostno mejo 65 let povečuje. Prebivalstvo pa se pomlajuje, ko se delež
tega prebivalstva zmanjšuje. Staranje prebivalstva lahko nadalje ugotavljamo tudi z indeksom
staranja prebivalstva in povprečno starostjo celotnega prebivalstva. Kot je razvidno iz tabele 3
v nadaljevanju, kjer je prikazana povprečna starost slovenskega prebivalstva, je med
slovenskim prebivalstvom v obdobju 2001–2011 prisoten trend staranja prebivalstva, saj se je
povprečna starost prebivalca povečala za 2,8 leta.
Tabela 3: Povprečna starost prebivalstva Slovenije, 2001–2011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Povprečna starost
prebivalstva

38,9 39,3 39,6 40,0 40,3 40,6 40,8 41,1 41,3 41,4 41,7
Vir: SURS, Prebivalstvo, 2012.

Na starostno strukturo prebivalstva vplivajo smrtnost, rodnost in migracije. Malačič (2008,
str. 794) opredeljuje kot glavni dejavnik staranja prebivalstva zniževanje rodnosti, drugi, bolj
kompleksen dejavnik, pa je smrtnost. Smrtnost vpliva na staranje prebivalstva prek zniževanja
smrtnosti v višjih starostnih razredih, medtem ko zniževanje smrtnosti mladine in dojenčkov
vpliva na pomlajevanje prebivalstva. Pomemben dejavnik so tudi migracije glede na starost,
saj velja, da priseljevanje mladih in odseljevanje starih prebivalcev pomlajuje, medtem ko
odseljevanje mladih in priseljevanje starih prebivalcev vpliva na staranje prebivalstva.
V nadaljevanju predstavljam teoretične osnove demografskih procesov, t.j. rodnost, smrtnost
in migracije ter aktualne razmere in trende za Slovenijo in izbrane evropske države, katerih
pokojninski sistemi so predmet obravnave tega magistrskega dela.

2.1.1 Rodnost
Malačič (2006, str. 77) opredeljuje rodnost kot demografski pojav, ki ga izračunamo tako, da
povežemo število rojstev v nekem prebivalstvu s številom tega prebivalstva. Rodnost
prebivalstva po starosti se razlikuje med posameznimi državami, predstavljamo pa jo s
krivuljo rodnosti po starosti. Za krivuljo rodnosti po starosti je značilno, da začne naraščati s
pojavom rodnosti okrog 15. leta, doseže vrh med 20. in 30. letom, ter se potem počasi spušča
proti koncu rodne dobe. Takšna splošna krivulja velja tako v razvitih kot v nerazvitih državah,
vendar je za nerazvite države značilno, da se krivulja dvigne bolj visoko, obenem pa tudi pada
počasneje kot v razvitih državah (Malačič, 2006, str. 83).
Stopnje rodnosti se v evropskih državah razlikujejo, vendar je skoraj vsem državam skupno,
da je pod stopnjo normalne reprodukcije prebivalstva. V literaturi najpogosteje kot kazalnik
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reprodukcije prebivalstva zasledimo stopnjo totalne rodnosti. Malačič (2006, str. 80) stopnjo
totalne rodnosti opredeljuje kot število otrok, ki jih v povprečju rodi ena ženska v času rodne
dobe ob predpostavki, da je doživela 49. leto starosti. Vrednost kazalnika stopnje totalne
rodnosti, ki zadošča za normalno reprodukcijo prebivalstva v razvitih državah, znaša 2,1 ali
več.
V tabeli 4 v nadaljevanju je predstavljena vrednost kazalnika stopnje totalne rodnosti za
Slovenijo in izbrane evropske države. Iz tabele je razvidno, da je vrednost kazalnika v vseh
obravnavanih državah v obdobju po letu 1980 pod vrednostjo, ki omogoča normalno
reprodukcijo prebivalstva, obenem pa je vidno manjše povečanje v obdobju po letu 2005.
Vrednost kazalnika za Slovenijo kaže upadanje stopnje totalne rodnosti do leta 2005, ko je
znašal 1,26, obenem pa tudi povečanje v letu 2009, ko je znašal 1,53, pri čemer je njegova
vrednost še vedno pod povprečjem EU27.
Tabela 4: Stopnja totalne rodnosti za izbrane države, 1960–2009
Nemčija
Norveška
Poljska
Slovenija
EU27

1960
2,37
2,90
2,98
2,18
2,70

1980
1,56
1,72
2,28
2,11
1,97

2000
1,38
1,85
1,37
1,26
1,48

2005
1,34
1,84
1,24
1,26
1,48

2009
1,36
1,98
1,40
1,53
1,59

1960–2009
-1,01
-0,92
-1,58
-0,65
-1,11

Vir: European Commission,The 2012 Ageing report, 2011a, str. 36.

2.1.2 Smrtnost
Demografska statistika definira smrt kot nastop trajne odsotnosti kakršnegakoli znaka
življenja po živem rojstvu (Malačič, 2006, str. 111). Smrtnost prebivalstva je negativna
komponenta gibanja prebivalstva, saj povzroča njegovo zmanjšanje. Med razloge za znižanje
smrtnosti prav gotovo lahko uvrstimo razvoj medicine in višji življenjski standard.
Malačič (2006, str. 111–113) kot najprimernejši kazalnik za primerjavo smrtnosti med
različnimi državami navaja kazalnik pričakovano trajanje življenja ob rojstvu. Drugi kazalnik,
ki je tudi pogosto v uporabi, pa je splošna stopnja smrtnosti, vendar ta kazalnik izkazuje
slabost predvsem zaradi občutljivosti na starostno strukturo prebivalstva in je kot tak
neprimeren za mednarodne in medregionalne primerjave. Kazalnik pričakovano trajanje
življenja ob rojstvu je opredeljen kot povprečno število let življenja, ki ga novorojenec lahko
pričakuje ob predpostavki, da bo od leta opazovanja dalje umrljivost glede na starost ostala
nespremenjena (SURS, 2008).
V tabeli 5 v nadaljevanju je predstavljena vrednost kazalca pričakovanega trajanja življenja
ob rojstvu za Slovenijo in izbrane evropske države, ločeno po spolu. Iz tabele je razvidno, da
se je pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v zadnjih 50 letih podaljševalo v vseh
preučevanih evropskih državah za oba spola. Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se je v
državah EU27 v obdobju 1960–2009 povečala za 8,4 leta za moške in 9,5 leta za ženske. V
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Sloveniji pa se je vrednost kazalnika v istem obdobju povečala za 9,8 leta za moške in 10,7
leta za ženske, kar pomeni, da je v letu 2009 znašala 75,9 leta za moške in 82,7 leta za ženske.
Pričakovano trajanje življenja je tako v Sloveniji nad povprečjem držav EU27.
Tabela 5: Pričakovana življenjska doba ob rojstvu za izbrane države, 1960–2009

Nemčija
Norveška
Poljska
Slovenija
EU27

1960
M
Ž
66,5 71,7
71,6 76,0
64,9 70,6
66,1 72,0
66,9 72,2

1980
M
Ž
69,6 76,2
72,4 79,3
66,9 75,4
67,4 75,2
68,9 75,8

2000
M
Ž
75,1 81,2
76,0 81,5
69,6 78,0
72,2 79,9
72,7 79,5

2005
M
Ž
76,7 80,5
77,8 82,7
70,8 79,3
73,9 80,9
74,0 80,5

2009
1960–2009
M
Ž
M
Ž
77,8 82,8 11,3 11,1
78,7 83,2
7,1 7,2
71,5 80,1
6,6 9,5
75,9 82,7
9,8 10,7
75,3 81,7
8,4 9,5

Vir: European Commission, The 2012 Ageing report, 2011a, str. 42.

2.1.3 Selitve
Malačič (2006, str. 144–145) selitve opredeljuje kot prostorske premike posameznih
prebivalcev iz odselitvenega območja v preselitveno območje. Pri selitvah govorimo o
prostorski mobilnosti prebivalstva in jih moramo ločiti od drugih oblik mobilnosti
prebivalstva, kot so panožne, poklicne, izobrazbene in socialne selitve. Lutz in Schebrov
(2003, str. 3) navajata, da selitve predstavljajo najbolj spremenljiv proces izmed vseh
demografskih procesov, saj se odzivajo tako na politične in ekonomske spremembe kot tudi
na uvajanje nove zakonodaje v različnih državah.
Selitve lahko delimo na več načinov, vendar je najpogostejša delitev na notranje in zunanje
selitve. O notranjih selitvah govorimo takrat, ko se odselitveni in priselitveni kraj osebe
nahajata v isti državi, kar pomeni, da te vrste selitev ne vplivajo na število prebivalstva v
državi, ampak zgolj na njegovo prerazporeditev. Pri zunanjih selitvah se kraj odselitve in
priselitve nahajata v dveh različnih državah in tako vplivata na število prebivalstva v državi
(Malačič, 2006, str. 167). Pri selitvah med državami ločimo emigracije, ki označujejo
odselitev iz države, in imigracije, ki označujejo priselitev v državo (Malačič, 2006, str. 145).
Razliko med številom priseljenih in odseljenih imenujemo selitveni prirast. Selitveni prirast v
izbranih evropskih državah za izbrana leta v obdobju 1961–2009 je podan v tabeli 6 v
nadaljevanju.
Tabela 6: Selitveni prirast v izbranih državah, 1961–2009
Nemčija
Norveška
Poljska
Slovenija
EU27

1961
118.435
694
–61.865
–4.489
–26.925

1980
304.410
3.741
–24.125
5.420
589.797

2000
167.863
9.707
–409.925
2.747
722.714

2005
81.578
18.332
–12.878
6.436
1.760.933

Vir: European Commission, The 2012 Ageing report, 2011a, str. 48.
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2009
–10.681
38.522
–1.196
11.508
879.644

2.2 Demografske projekcije
Demografske projekcije imajo zaradi napovedovanja prihodnje reprodukcije prebivalstva in
njegove strukture velik pomen za usklajevanje in načrtovanje prihodnjih politik in razvoja.
Pomembna značilnost demografskih napovedi je, da se raztezajo na daljše obdobje kot
ekonomske napovedi, pri čemer so tudi bolj natančne, vendar se moramo zavedati, da bolj kot
je oddaljena prihodnost, manjša je verjetnost pravilnih napovedi (Malačič, 2006, str. 181).
Pomembno je ločiti med ocenami in projekcijami prebivalstva. Ocene prebivalstva so
ugotavljanje števila prebivalstva v nekem preteklem obdobju, za katerega nimamo na voljo
točnih podatkov, na osnovi popisa ali registra prebivalstva. O projekcijah prebivalstva pa
govorimo takrat, ko govorimo o prihodnji reprodukciji prebivalstva. Projekcija prebivalstva
vključuje prognoze in perspektive prebivalstva. Perspektive prebivalstva so praviloma
izdelane v eni sami varianti, avtor le-teh pa je prepričan v njihovo izpolnitev v prihodnosti.
Projekcije prebivalstva pa so izdelane v več variantah, pri čemer avtor za vsako varianto
pripravi različne hipoteze o prihodnjem razvoju sestavin reprodukcije prebivalstva,
posamezna varianta pa se bo uresničila, če se posamezne hipoteze v prihodnosti izpolnijo
(Malačič, 2006, str. 181).
Projekcije EUROPOP2010 je pripravil Evropski statistični urad v letu 2010, pri čemer gre za
poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na območju EU27. Te projekcije slonijo
na predpostavkah o gibanju rodnosti, smrtnosti in meddržavnih selitvah. V demografske
projekcije niso vključene morebitne kratkoročne spremembe demografskih komponent, pa
tudi ne vse mogoče demografske posledice gospodarske krize, ki smo ji priča v zadnjih letih.
Projekcije so pripravljene na predpostavki o konvergenčnem scenariju, ki predvideva, da se
bodo kulturne in družbenoekonomske razlike med državami, vključenimi v projekcijo, v
daljšem obdobju zmanjšale tako, da bodo v konvergenčnem letu 2150 vrednosti posameznih
demografskih komponent v vseh državah enake (SURS, 2011).

2.2.1 Demografske projekcije EUROPOP2010 za države EU27
Po napovedih demografskih projekcij EUROPOP2010 se bo v naslednjih desetletjih v okviru
EU27 spremenila tako struktura kot tudi število prebivalstva. V obdobju do leta 2060 naj bi se
evropsko prebivalstvo povečevalo do leta 2040, ko bo doseglo maksimum v preučevanem
obdobju, in sicer 525,7 milijona. Po tem letu projekcije napovedujejo upad do leta 2060, ko
naj bi celotno prebivalstvo EU27 znašalo 516,5 milijona. Glede na leto 2010 naj bi se
prebivalstvo na ravni EU27 do leta 2060 povečalo za 2,9 %, pri čemer se bo najbolj povečalo
na Irskem, v Luksemburgu in na Cipru, najbolj zmanjšalo pa v Bolgariji, Litvi in Latviji
(European Commission, 2011a, str. 50).
Spremenila se bo tudi starostna struktura prebivalstva, saj bo vse večji delež starejših in vse
manjši delež delovno aktivnih prebivalcev. Z vidika pokojninskega sistema je zlasti
pomembno razmerje med prebivalstvom v starostnem razredu 65 let in več ter delovno
sposobnim prebivalstvom v starostnem razredu 15–64 let. Navedeno razmerje imenujemo
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koeficient starostne odvisnosti starejših, ki nam pove, koliko starejših je odvisnih od 100
delovno sposobnih prebivalcev. V letu 2010 je znašala vrednost koeficienta starostne
odvisnosti starejših na ravni EU27 26,0, medtem ko se bo na podlagi projekcije do leta 2060
vrednost povečala na 52,5. Med države z največjo rastjo koeficienta starostne odvisnosti
starejših v preučevanem obdobju sodijo Poljska (+45,8), Romunija (+43,5) in Litva (+42,7).
Najnižja rast koeficienta pa bo v Veliki Britaniji (+17,1), Belgiji (+17,7) in na Irskem (+19,4)
(European Commission, 2011a, str. 55). V tabeli 7 v nadaljevanju so predstavljene vrednosti
koeficienta starostne odvisnosti za izbrane države v obdobju 2010–2060.
Tabela 7: Projekcija koeficienta starostne odvisnosti prebivalstva v %, 2010–2060
2010

2020

2030

2040

2050

2060

Δ2010–
2060

Nemčija

31,2

36,2

48,0

56,4

58,2

59,8

28,6

Norveška

22,7

27,7

33,3

38,6

40,4

43,1

20,4

Poljska

19,0

27,5

35,4

40,4

53,8

64,8

45,8

EU27

26,0

31,7

38,7

45,8

50,3

52,5

26,5

Vir: European Commission, The 2012 Ageing report, 2011a, str. 55.

2.2.2 Demografske projekcije EUROPOP2010 za Slovenijo
Demografske projekcije EUROPOP2010 za Slovenijo prikazujejo eno izmed možnih gibanj
demografske slike v prihodnosti, če bodo izpolnjene predpostavke, ki so podane v tabeli 8 v
nadaljevanju. Uporabljene predpostavke o rodnosti predvidevajo povečanje stopnje celotne
rodnosti iz 1,55 v letu 2010 na 1,65 v letu 2060, kar pa še vedno ne omogoča normalne
reprodukcije prebivalstva. Selitveni prirast se bo zmanjševal, in sicer iz 10.952 v letu 2010 na
3.817 v letu 2060. Na drugi strani pa naj bi se nadaljeval trend višanja pričakovane življenjske
dobe ob rojstvu, kar predvideva povečanje do leta 2060 za 8,2 leta za moške in 6,5 leta za
ženske glede na leto 2010.
Rezultati projekcij kažejo, da se bo v naslednjih 50 letih spremenilo število prebivalstva v
Sloveniji. Do leta 2025 naj bi prebivalstvo Slovenije tako raslo in v letu 2025 doseglo
2.154.934 prebivalcev, po tem letu pa projekcije predvidevajo upadanje števila prebivalstva.
Pomembno se bo spremenila tudi struktura prebivalstva, saj se bo zmanjševal delež aktivnega
prebivalstva v starostnem razredu 15–64 let in se povečal delež prebivalstva, starejšega od 65
let. Koeficient starostne odvisnosti bo v obdobju 2010–2060 naraščal in tako na podlagi
projekcij v letu 2060 znašal 57,6.
Ključne postavke in rezultati demografskih projekcij EUROPOP2010 za Slovenijo, 2010–
2060 so podane v tabeli 8 v nadaljevanju.
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Tabela 8: Demografske projekcije EUROPOP 2010 za Slovenijo, 2010–2060
Prebivalstvo

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060

Število

15–65
(v %)

65 +
(v %)

2.046.976
2.106.182
2.142.217
2.154.934
2.154.609
2.148.629
2.141.070
2.131.661
2.114.985
2.089.905
2.057.964

69,4
67,8
65,0
63,3
62,2
61,0
59,6
57,4
55,5
54,5
54,8

16,5
17,5
19,8
22,0
24,2
26,1
27,5
29,2
30,6
31,5
31,6

Selitveni
prirast

10.952
8.739
6.316
5.618
5.654
5.307
5.570
5.559
5.018
4.356
3.817

Celotna
stopnja
rodnosti

1,54
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,63
1,64
1,65

Pričakovano trajanje
življenja ob rojstvu
Moški

Ženske

Koeficient
starostne
odvisnosti
starejših

75,8
76,8
77,7
78,5
79,4
80,2
81,0
81,8
82,5
83,3
84,0

82,3
83,0
83,7
84,4
85,1
85,8
86,4
87,0
87,6
88,2
88,8

23,8
25,8
30,4
34,8
38,8
42,7
46,1
50,8
55,0
57,8
57,6

Vir: SURS, Projekcija prebivalstva za Slovenijo, 2010–2060, 2011.

3

POKOJNINSKI SISTEM V REPUBLIKI SLOVENIJI

3.1 Zgodovina
V 20. stoletju je bil razvoj socialnega zavarovanja na področju Slovenije tesno povezan z
državami, v okviru katerih smo živeli pred osamosvojitvijo. Tako so pred prvo svetovno
vojno na našem območju veljali avstrijski predpisi o socialnem zavarovanju, med obema
vojnama predpisi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, po drugi svetovni vojni pa predpisi
bivše skupne države Jugoslavije. V letu 1992 smo Slovenci v okviru samostojne države
pridobili novo pokojninsko zakonodajo, katere temeljna ureditev je bil enostebrni dokladni
pokojninski sistem. V letu 2000 smo v Sloveniji prvič reformirali dotedanji enostebrni
pokojninski sistem ter ga preoblikovali v tristebrni sistem. V zadnjih letih pa kljub izvedeni
pokojninski reformi demografski trendi silijo k modernizaciji pokojninskega sistema. V letu
2006 je bil prvi takšen poskus modernizacije sistema, vendar zaradi pritiskov javnosti in
sindikalnega gibanja ni prišlo do reforme. Zadnji izmed poskusov reforme je bil v letu 2010,
ko je parlament sprejel nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (v
nadaljevanju ZPIZ-2), čigar uveljavitev pa je preprečila referendumska odločitev državljanov.

3.2 Ureditev pokojninskega sistema Slovenije
V Republiki Sloveniji je trenutno veljavna ureditev pokojninskega sistema, sprejeta z reformo
v letu 2000, urejena z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št.
109/2006-UPB4, Odl. US: U-I-358/04-13, 114/2006-ZUTPG, 91/2007 Skl. US: U-I-325/05-5,
10/2008-ZVarDod, 98/2009-ZIUZGK, 27/2010 Odl. US: U-I-40/09-15, 38/2010-ZUKN,
61/2010-ZSVarPre, 79/2010-ZPKDPIZ, 94/2010-ZIU, 84/2011 Odl. US: U-I-245/10-13, U-I18

181/10-6, Up-1002/10-7, 94/2011 Odl.US: U-I-287/10-11, 105/2011, 110/2011-ZDIU12,
40/2012-ZUJF, v nadaljevanju ZPIZ-1).
Cilji pokojninske reforme v letu 2000 so bili ureditev varnega, učinkovitega in pravičnega
sistema, ki bo omogočal ustrezno življenjsko raven upokojencev, zagotovitev večje povezave
med vplačanimi prispevki in prejemki iz sistema, vzpostavitev dolgoročne finančne
vzdržnosti zavarovanja in krepitev narodnogospodarskega varčevanja ter znižanje oziroma
ohranitev prispevne stopnje na ravni, ki zagotavlja mednarodno konkurenčnost gospodarstva
(MDDSZ, 1997, str. 134).
Sistem obveznega zavarovanja v prihodnosti ne bo zmogel zagotoviti ustrezne ravni pokojnin,
prav zato že trenutni pokojninski sistem temelji na treh stebrih, v sklopu katerih je dokladni
sistem dopolnjen z naložbenim sistemom zavarovanja. Slovenski pokojninski sistem je tako
sestavljen iz dveh delov, in sicer obveznega in prostovoljnega zavarovanja. Obvezni del
zajema prvi pokojninski steber in del drugega stebra. Prostovoljno zavarovanje pa je
omogočeno v okviru dela drugega in v tretjem pokojninskem stebru. V tabeli 9 v nadaljevanju
je predstavljena aktualna struktura ureditve pokojninskega sistema Slovenije.
Tabela 9: Struktura ureditve pokojninskega sistema Slovenije
I. steber

Oblika zavarovanja

obvezno
pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje

Izvajalec

Zavod za
pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje
Slovenije

Vrsta prejemka

II. steber
obvezno in
prostovoljno
dodatno
pokojninsko
zavarovanje
obvezno
zavarovanje:
Kapitalska družba
prostovoljna
zavarovanja:
vzajemni
pokojninski skladi,
pokojninske družbe,
zavarovalnice
doživljenjska
pokojnina iz
dodatnega
zavarovanja

doživljenjska
pokojnina iz
obveznega
zavarovanja

III. steber
različne oblike
zavarovanj in
varčevanj

banke,
zavarovalnice,
vzajemni skladi

renta,
enkratno izplačilo

3.2.1 Prvi pokojninski steber
3.2.1.1 Splošno o obveznem pokojninskem zavarovanju
Temeljni cilj prvega pokojninskega stebra je zagotavljanje zadostne količine sredstev
upokojencev, ki jim bo omogočala socialno varnost za starost in v primeru invalidnosti.
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje temelji na medgeneracijski solidarnosti, v
skladu z ZPIZ-1 pa je določeno, da je zavarovanje obvezno, enotno in neodvisno od volje
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posameznika. V skladu z 10. členom ZPIZ-1 je izvajalec obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Republike Slovenije.
ZPIZ-1 določa, da je pridobitev pravic iz naslova obveznega zavarovanja razen z zakonsko
določenimi izjemami možna izključno s plačevanjem prispevkov. Zakon tudi določa, da so
obvezno zavarovani vsi delavci v odvisnem delovnem razmerju, zaposleni tako pri pravnih
osebah kot pri zasebnikih, samozaposleni oziroma osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost
vključno s poslovodnimi osebami, kmeti in člani njihovih gospodarstev, brezposelne osebe, ki
so prejemniki denarnega nadomestila pri Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju ZRSZ), vajenci, vrhunski športniki in šahisti, zavarovani starši ter druge
kategorije oseb in osebe, ki so se prostovoljno vključile v zavarovanje.
Financiranje obveznega zavarovanja temelji na dokladnem sistemu financiranja in t. i.
medgeneracijski pogodbi, v okviru katere mlajše generacije aktivnih zavarovancev vplačujejo
prispevke v sistem z namenom, da bodo bodoče generacije prav tako vplačevale prispevke za
izplačilo njihovih pokojnin. Obvezno zavarovanje se financira iz prispevkov delodajalcev in
delojemalcev, v manjši meri pa tudi iz drugih virov, ki jih določa zakon, ter Kapitalskega
sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Višino prispevkov za vplačilo v sistem določa Državni zbor Republike Slovenije na predlog
Vlade Republike Slovenije. Osnovo za obračunavanje prispevkov predstavlja bruto plača
oziroma bruto zavarovalna osnova. Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se tako trenutno
vplačuje prispevke zavarovancev v višini 15,50 % bruto plače, prispevke delodajalcev v višini
8,85 % bruto plače in prispevke delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem, ki znaša
4,20 %–12,60 % ter prispevke za posebne primere zavarovanj (Financiranje, 2012).
Prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje so oproščeni plačila davka od
dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pokojnine iz obveznega zavarovanja so dohodek, ki je
obdavčen v skladu s 112. členom Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/2011 UPB7, v
nadaljevanju Zdoh-2), vendar se rezidentu prejemniku na podlagi tega člena prizna
zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 % odmerjene pokojnine iz obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
V skladu s 4. členom ZPIZ-1 se iz naslova obveznega zavarovanja financirajo naslednje
pravice do pokojnin:
-

starostne pokojnine,
invalidske pokojnine,
družinske pokojnine,
vdovske pokojnine,
delne pokojnine,
državne pokojnine.
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Dodatno se iz naslova obveznega zavarovanja financirajo še pravice po posebnih zakonih in
drugih predpisih, in sicer:
-

-

pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Ur. l. SRS, št. 30/79, 1/82),
varstveni dodatek k pokojnini po Zakonu o varstvenem dodatku (Ur. l. RS, št. 10/2008),
vojaške pokojnine po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
bivših vojaških zavarovancev (Ur. l. RS, št. 12/2007),
delne vojaške vdovske pokojnine po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Ur.
l. RS, št. 28/2009),
akontacije pokojnin po odloku Vlade RS,
druge pokojnine in pravice po posebnih zakonih in predpisih.

3.2.1.2 Razmere na področju obveznega pokojninskega zavarovanja
Kot je razvidno iz tabele 10 v nadaljevanju, je število upokojencev v zadnjih 10 letih
neprestano naraščalo, razmerje med zavarovanci in upokojenci pa je padalo, in sicer je v letu
2001 znašalo 1,77, v letu 2011 pa je za enega upokojenca vplačevalo prispevke 1,53
zavarovancev. Delež odhodkov za pokojnine iz obveznega zavarovanja je v letu 2001 znašal
10,23 % BDP, v obdobju 2001–2007 je delež padal in v letu 2007 dosegel 9,2 % BDP, po tem
letu pa je naraščal in v letu 2011 dosegel 11,06 % BDP.
Tabela 10: Razmere na področju obveznega pokojninskega zavarovanja, 2001–2011
2001
Število
841.478
zavarovancev
Število
474.507
upokojencev
Zavarovanci /
1,77
upokojenci
Delež pokojnin
10,23
v BDP (v %)

2003

2005

2007

2009

2011

834.049

843.251

879.090

894.886

869.869

491.911

504.988

518.805

538.455

569.951

1,70

1,67

1,69

1,66

1,53

10,10

9,77

9,20

10,42

11,06

Vir: ZPIZ, Letno poročilo ZPIZ 2011, 2012, str. 9–10.

Višina pokojnin je odvisna od zakonsko določene odmere pokojnine in poznejšega
usklajevanja, ki omogoča ohranjanje njegove vrednosti. Pri izvedbi usklajevanja pokojnin se
upošteva ZPIZ-1, Zakon o interventnih ukrepih (v nadaljevanju ZIU), od 1. 6. 2012 pa tudi
Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF). V letu 2011 sta bili predvideni
dve uskladitvi pokojnin, in sicer v februarju, ko naj bi se pokojnine uskladile za 25 % rasti
povprečne plače za leto 2010 glede na prejšnje leto, v novembru pa za 25 % dosežene rasti
plače v obdobju januar – september 2011 v primerjavi s povprečno plačo v obdobju januar–
december 2010, pri čemer zaradi veljavnosti ZUI ni prišlo do uskladitev pokojnin.
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V nadaljevanju se osredotočim na starostne pokojnine v okviru obveznega pokojninskega
zavarovanja.
3.2.1.3 Razmere na področju starostnih pokojnin
Za pridobitev starostne pokojnine mora prejemnik izpolnjevati hkrati dva pogoja, in sicer
mora doseči ustrezno starost, obenem pa mora izpolnjevati tudi pogoj zadostne pokojninske
dobe. Pogoji za pridobitev starostne pokojnine v letu 2011 so navedeni v tabeli 11 v
nadaljevanju.
Tabela 11: Pogoji za pridobitev starostne pokojnine v letu 2011

Starost
58 let
63 let
65 let

Moški
Pokojninska doba
40 let
najmanj 20 let
najmanj 15 let

Ženske
Starost
Pokojninska doba
57 let 4 mesece
37 let 9 mesecev
61 let
najmanj 20 let
63 let
najmanj 15 let

Vir: Financiranje, 2012.

Povprečna dosežena starost ob upokojitvi se je v obdobju 2001–2011 povečevala in je v letu
2011 znašala za ženske 58 let in 8 mesecev in za moške 61 let in 9 mesecev. Povprečna
dopolnjena pokojninska doba ob upokojitvi pa se je v obravnavanem obdobju prav tako
povečevala in je v letu 2011 znašala 34 let in 11 mesecev za ženske oziroma 37 let in 9
mesecev za moške (ZPIZ, 2012, str. 11–12).
Povprečna doba prejemanja pokojnin se je v obdobju 2001–2011 pri ženskah stalno
povečevala, in sicer iz 15 let in 11 mesecev v letu 2001 na 21 let in 8 mesecev v letu 2011, pri
moških pa se je povečala iz 14 let in 1 meseca na 16 let in 4 mesece, pri čemer se je v letu
2011 pri moških doba prvič skrajšala za 4 mesece (ZPIZ, 2012, str. 13).
Število prejemnikov starostnih pokojnin se je v obdobju 2001–2011 stalno povečevalo, tako
je povprečno starostno pokojnino v letu 2011 prejemalo 386.263 upokojencev, kar 98.361 več
kot v letu 2001. Prav tako se je v tem obdobju povečala višina povprečne starostne pokojnine,
in sicer za 213,64 €, vendar pa je razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno
plačo padlo za 9,84 % točke (ZPIZ, 2012, str. 8–10).
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Tabela 12: Razmere na področju starostnih pokojnin, 2001–2011
2001

2003

2005

2007

2009

2011

Δ 2001–
2011

Število
+98.361
prejemnikov
287.902
302.303
314.983
332.616
354.270
386.263
pokojnin
Povprečna
starostna
411,92
471,66
508,28
559,55
619,32
625,56 +213,64
pokojnina (v €)
Povprečna
neto plača (v €)

562,74

663,80

735,73

834,50

930,00

987,39

+424,65

Razmerje plača
/ pokojnina
(v % točkah)

73,20

71,05

69,09

67,05

66,59

63,35

–9,84

Vir: ZPIZ, Letno poročilo ZPIZ 2011, 2012, str. 9–10.

3.2.2 Drugi pokojninski steber
Dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno osebam, ki so sicer že vključene v obvezno
pokojninsko zavarovanje, vendar si želijo z dodatnim vplačilom premij zagotoviti dodatno
socialno varnost v obdobju po upokojitvi. Dodatno pokojninsko zavarovanje temelji za
razliko od obveznega na kapitalskem kritju, kar pomeni, da zavarovanec prevzema naložbeno
tveganje z minimalnim zajamčenim donosom na vplačane čiste premije. Tako za odmero
pokojnine iz tega zavarovanja ni pomembna samo višina vplačanih premij, ampak tudi donos,
ki ga ustvarijo z nalaganjem sredstev. ZPIZ-1 predvideva dve vrsti dodatnih pokojninskih
zavarovanj, in sicer obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje v okviru drugega stebra.
Slika 2: Shema dodatnega pokojninskega zavarovanja

Dodatno pokojninsko
zavarovanje

Obvezno dodatno
pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje

Individualno
prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje
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Kolektivno prostovoljno
dodatno pokojninsko
zavarovanje

3.2.2.1 Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je z reformo v letu 2000 nadomestilo institut
beneficirane delovne dobe za zaposlene, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela
oziroma dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče več uspešno poklicno opravljati. V skladu
z 282. členom ZPIZ-1 je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje obvezno za vsa tista
delovna mesta, za katera je po predpisih, ki so veljali do uveljavitve ZPIZ-1, štela zavarovalna
doba s povečanjem. Na podlagi zakona je Vlada RS sprejela Uredbo o merilih in kriterijih za
določitev delovnih mest, za katere je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje
(Ur. l. RS, 56/2003).
Na podlagi obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pripada zavarovancu pravica do
poklicne pokojnine, ki jo lahko izkoristi v dveh oblikah (MDDSZ, 2012a):
-

lahko se predčasno upokoji in s poklicno pokojnino doseže siceršnjo raven pokojnine,
ostane kljub možnosti upokojitve v nadaljnjem delovnem razmerju ter kasneje dobiva
poleg redne pokojnine še dodatno znižano poklicno pokojnino.

Zavezanec za plačilo prispevkov v sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je
delodajalec. Izvajalec obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je Kapitalska družba,
ki tudi upravlja s Skladom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju
SODZP). V sklad SODZP je bilo v letu 2010 vključenih 42.281 zavarovancev pri 531
delodajalcih, višina sredstev v upravljanju pa je bila 323,2 milijona evrov (Kapitalska družba,
2011, str. 8).
3.2.2.2 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Preostanek zaposlene populacije v Republiki Sloveniji pa ima možnost prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja. ZPIZ-1 je uzakonil dve obliki prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja (MDDSZ, 2012b):
-

-

individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno
vsak posameznik, ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega
zavarovanja;
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki, ki
so zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja, prek
delodajalca, ki v celoti ali deloma financira pokojninski načrt.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se financira s premijami, ki jih vplačujejo
delodajalci, delojemalci ali oboji. Zakonodajalec je želel s politiko obdavčitve dati večji
poudarek kolektivnemu zavarovanju kot individualnemu, zato je uzakonil, da so premije iz 2.
stebra izvzete iz obdavčenja pri davku od dohodka pravnih oseb in dohodnine. V primeru
individualnega zavarovanja pa so premije izvzete iz obdavčevanja zgolj pri dohodnini.
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Znesek premij, ki so deležne davčne olajšave, je navzgor omejen na 24 % letnih prispevkov
za obvezno zavarovanje oziroma na 5,844 % bruto plače posameznika. Višina davčne
olajšave je omejena tudi v absolutnem znesku, in sicer je v letu 2011 znašala 2.683,26 evrov
(DURS, 2012). Zdoh-2 za pokojnine, prejete iz naslova prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ne vsebuje nobene posebne olajšave, kar pomeni, da imajo status
dohodka, ki je v celoti obdavčen z dohodnino (Čok, Košak, Berk Skok & Sambt, 2011, str.
24).
Zakon kot možne izvajalce pokojninskih načrtov določa (MDDSZ, 2012c):
-

pokojninske sklade, ki so lahko po zakonu organizirani kot vzajemni pokojninski skladi
(odprti in zaprti) ali kot pokojninske družbe;
zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja.

Iz tabele 13 v nadaljevanju je razvidno, da je v sistem prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja vključenih 61,78 % zavarovancev obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, skupno število vključenih delodajalcev v letu 2011 pa je bilo 5.876.
V letu 2003 je bil ustanovljen tudi zaprti pokojninski sklad za javne uslužbence, katerega
upravljavec je Kapitalska družba, zavarovanje pa je za javne uslužbence obvezno.
Tabela 13: Razmere na področju prostovoljnega dodatnega zavarovanja, 2011
Status izvajalca

Število vključenih
posameznikov
Število vključenih
delodajalcev
Količina sredstev
Povprečna mesečna
premija na
zavarovanca (v €)

Vzajemni
pokojninski
skladi

Pokojninske
družbe

Zavarovalnice

Skupaj

256.361

153.429

127.132

536.922

612

5.264

5.876

801.707.000

622.214.000

390.840.000

1.814.761.000

33,16 *
(čista premija)

41,25 **
(bruto premija)

29,27 **
(bruto premija)

/

Legenda: *Za zavarovalnice in pokojninske družbe je prikazana povprečna vplačana bruto premija na
zavarovanca v obdobju 1. 1. 2011–30. 9. 2011.
**Za vzajemne pokojninske sklade je prikazana vplačana povprečna čista premija na člana v mesecu
septembru 2011.
Vir: MDDSZ, Dodatno pokojninsko zavarovanje, 2012a.
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3.2.3 Tretji pokojninski steber
Tretji pokojninski steber predstavljajo različne oblike individualnih zavarovanj za starost, ki
jih lahko sklenejo posamezniki po svojih finančnih zmožnostih in željah. Sredstva se po
naložbenem principu zbirajo na varčevalnih računih vlagateljev ter se skupaj z donosi
izplačajo zavarovancu v obliki rente ali enkratnega zneska ob upokojitvi.
Tretji steber ne uživa davčnih spodbud s strani države kot jih zavarovanja v drugem stebru.
Premija se plačuje iz neto dohodka posameznika, pri čemer je mogoče vplačati neomejeno
količino sredstev, pri izplačilu pokojnine iz tega naslova pa ni treba plačati dohodnine. V
primeru dviga sredstev pred potekom 3 let se za dvignjena sredstva plača davek od dobička iz
kapitala, sicer pa se za zavarovanja v okviru tretjega pokojninskega stebra plačuje 6,5 %
davek na zavarovalno vsoto, če je zavarovanje krajše od 10 let.
Glavni izvajalci pokojninskega zavarovanja so zavarovalnice in banke, v manjši meri pa tudi
vzajemni skladi, ki omogočajo investiranje in varčevanje za pokojnino. Prostovoljno
pokojninsko zavarovanje v tretjem stebru v Sloveniji v grobem zajema življenjska
zavarovanja, naložbe v vzajemne sklade, naložbene police, rentno zavarovanje in varčevanje,
individualno vlaganje v vrednostne papirje in vlaganje v nepremičnine.

4

REFORMA POKOJNINSKEGA SISTEMA

4.1 Pokojninske reforme v evropskih državah
Za evropske države je značilno, da so v preteklosti razvile velikodušne javne pokojninske
sisteme, ki pa se danes soočajo z veliko krizo zaradi procesa staranja prebivalstva. Proces
pokojninskih reform se je začel že v 90. letih prejšnjega stoletja, vsem pokojninskim
reformam pa je skupno, da gre za zmanjševanje pokojninskih pravic bodočih in tudi sedanjih
upokojencev. Pokojninske reforme so ena izmed sestavin dinamičnega procesa spreminjanja
socialne države. Povečini so te reforme odziv na demografske spremembe, spremembe na
trgu dela z manjšanjem deleža stalnih zaposlitev in večanjem zaposlitev, od katerih se ne
plačuje prispevkov za pokojninsko zavarovanje, gre pa tudi za spremembo v filozofiji držav
blaginje v smeri poudarjanja večje vloge posameznika pri zagotavljanju socialne varnosti za
starost (Stanovnik, 2009, str. 19).
Reforme se med posameznimi državami razlikujejo kot posledica preferenc in zahtev
reformatorjev. Razlikujejo se zlasti po strukturi in velikosti javnega stebra, po upoštevanju
preteklih prispevkov in uporabe davčnih spodbud za posameznika. Vsem reformam pa je
skupno prestrukturiranje in racionalizacija javnega stebra ter spodbujanje naložbenih
privatnih stebrov kot tudi zaostrovanje pogojev za upokojitev v kombinaciji z uvajanjem
tesnejših povezav med vplačanimi prispevki in višino pokojnin (Vittas, 1997, str. 4).
Pokojninske reforme so političen proces, zavarovanci, ki jih reforma prizadene, pa hkrati tudi
volivci. Javnost sicer ni naklonjena spremembam in zmanjševanju pravic iz naslova
pokojninskega sistema, vendar jih je pripravljena sprejeti pod pogojem, da spremembe niso
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občutne, njihova implementacija v prakso pa se izvede v daljšem časovnem obdobju. Za
učinkovito izvedbo reform je nujna volja in soglasje med t. i. socialnimi partnerji: delodajalci,
delojemalci in vlado.
Pokojninske reforme delimo na parametrične in sistemske. Parametrične reforme so najbolj
razširjena oblika reform, ki s korektivnimi ukrepi spreminjajo parametre obstoječega
pokojninskega sistema. Manj pogoste pa so v praksi sistemske reforme, ki zajemajo
spremembe celotne ureditve pokojninskega sistema. Parametrične reforme imajo vpliv tako
na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran pokojninske blagajne. Zaidi, Grech in Fuchs
(2006, str. 5–8) navajajo kot možne parametrične reforme:
-

spremembo upokojitvene starosti, ki je usmerjena v povišanje in v izenačitev upokojitvene
starosti za moške in ženske;
povišanje prispevne stopnje, ki je usmerjeno v povišanje minimalnega števila let
plačevanja prispevkov za dosego minimalne in polne starostne pokojnine;
usklajevanje pokojnin, ki je usmerjeno k večjemu deležu usklajevanja pokojnin z rastjo
cen in manjšemu deležu z rastjo plač;
spremembe odmernih stopenj in spremembe v izračunu pokojninske osnove.

Med sistemske reforme uvrščamo uvedbo večstebrnega pokojninskega sistema. Znotraj
prvega stebra pa se kažejo dve vrsti sistemskih reform, in sicer uvedba sistema navideznih
računov (angl. notional defined contribution system, v nadaljevanju NDC-sistem), ki je
praktično dokladni sistem z elementi naložbenega sistema, kjer ima zavarovanec svoj
pokojninski račun, kamor vplačuje prispevke, in pa točkovnega sistema (angl. point system),
kjer posameznik vsako leto pridobi določeno število točk na podlagi relativne višine plače
glede na povprečno plačo, zbrane točke pa določajo višino pokojnine (Berk Skok A., 2009).

4.2 Pokojninska reforma v Republiki Sloveniji
4.2.1 Cilji pokojninske reforme v letu 2010
Splošni cilj reforme pokojninskega sistema v letu 2010 je zagotovitev finančne vzdržnosti
pokojninskega sistema in primerne ravni pokojnin, ki zavarovancu omogočajo ohranitev
družbenega položaja tudi v času upokojitve. Finančno vzdržnost je mogoče doseči s
spremembo načina valorizacije pokojnin in opredelitvijo demografskega rezervnega sklada.
Primerne pokojnine pa je mogoče doseči z vzpostavitvijo učinkovitega dodatnega
pokojninskega zavarovanja ter uvedbo dodatnih spodbud za vključevanje zavarovancev v
dodatno pokojninsko zavarovanje (MDDSZ, 2009, str. 11–12).
Med specifične cilje in ukrepe za njihovo dosego pa je vlada uvrstila (MDDSZ, 2009, str. 13–
22):
-

Povečanje deleža aktivnih zavarovancev prek podaljšanja delovne aktivnosti, kar je
mogoče doseči z ukrepi, kot so zakonsko povišanje polne in minimalne starosti ob
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-

-

-

upokojitvi ter z izenačitvijo pogojev za pridobitev pravic za ženske in moške. Prav tako je
mogoče ta cilj doseči s povečanjem spodbud za daljše ostajanje v delovnem razmerju, s
črtanjem bonusov in ukrepom delne upokojitve.
Vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili v sistemu pokojninskega
zavarovanja, kar je mogoče doseči z ukrepi, kot so širitev zavarovalnih podlag in
možnosti prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, s podaljšanjem obdobja za
določitev pokojninske osnove ali pa z vzpostavitvijo sistema NDC pokojninskih računov.
Ohranitev solidarnosti v sistemu pokojninskega zavarovanja, kar je mogoče z
ukrepom določitve minimalnega obsega pravic in z določitvijo minimalne pokojninske
osnove.
Preglednost sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kar je mogoče doseči
z ukrepom izločitve pravic iz pokojninskega sistema, ki imajo socialno naravo in z
odpravo najvišje pokojninske osnove. Dodatno preglednost oziroma informiranost
posameznika o višini zbranih sredstev in pričakovani pokojnini pa bi bilo mogoče doseči z
uvedbo točkovnega sistema ali sistema NDC ter z razširitvijo zavarovalnih podlag na vse
oblike dela.

V mesecu decembru 2010 je Državni zbor Republike Slovenije s številnimi dopolnitvami
sprejel nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (v nadaljevanju
ZPIZ-2), ki je povečini že vseboval navedene ukrepe. Ob ostrem nasprotovanju sindikatov in
javnosti ter dela političnih strank je bil sprejeti zakon na referendumu 5. 6. 2011 zavrnjen.
Tako ostaja v veljavi aktualna ureditev pokojninskega sistema določena z ZPIZ-1.

4.2.2 Primerjava predlagane in veljavne pokojninske zakonodaje
V nadaljevanju predstavim najpomembnejše novosti in razlike med predlaganim
pokojninskim zakonom in veljavno zakonodajo, pri čemer se osredotočim na starostne
pokojnine. Za točko primerjave podam leto 2026, saj je takrat predvidena polna uveljavitev
pokojninskih parametrov tako v veljavni kot tudi v zavrnjeni pokojninski zakonodaji.
4.2.2.1 Vrste pokojnin iz naslova obveznega zavarovanja
ZPIZ-1 predvideva iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja izplačevanje tako
pokojnin, ki imajo podlago v prispevkih, kot tudi nekaterih vrst pokojnin in dodatkov, ki
nimajo podlage v prispevkih. ZPIZ-2 je predvideval očiščenje sistema nekaterih pravic, in
sicer bi se po tem zakonu iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
zagotavljalo starostne pokojnine, delne pokojnine, predčasne starostne pokojnine, invalidske
pokojnine, vdovske pokojnine in družinske pokojnine. Izločeni transferji in socialni dodatki bi
se tako prenesli v druge zakone.
4.2.2.2 Minimalni pogoji za pridobitev starostnih pokojnin
Za pridobitev starostne pokojnine morata biti v obeh ureditvah hkrati izpolnjena oba pogoja,
tako pogoj starosti kot tudi pogoj določenega števila let pokojninske oz. zavarovalne dobe. Iz
tabele 14 v nadaljevanju je razvidno, da ZPIZ-2 zaostruje pogoje za upokojitev, in sicer tako
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za moške kot za ženske, pri čemer se za ženske predvideva tudi izenačitev polne starosti ob
upokojitvi na 65 let. ZPIZ-2 uvaja tudi možnost predčasne upokojitve, in sicer v primeru
moških, ko zavarovanec doseže starost 60 let in 40 let pokojninske dobe, v primeru žensk pa
takrat, ko zavarovanka doseže starost 60 let in 38 let pokojninske dobe.
Tabela 14: Primerjava pogojev za starostno upokojitev po ZPIZ-1 in ZPIZ-2
Moški
ZPIZ-1
Starost
Doba
58
63
65

Ženske

ZPIZ-2
Starost
Doba

40*
20*
15**

60
60
65

ZPIZ-1
Starost
Doba

40*
43*
15**

58
61
63

38*
20*
15**

ZPIZ-2
Starost
Doba
60
58
65

38*
41*
15**

Legenda: * Pokojninska doba
** Zavarovalna doba

4.2.2.3 Znižanje starostne meje zaradi otrok, služenja vojaškega roka in dela pred 18.
letom
Obe ureditvi omogočata znižanje starostne meje zaradi otrok, in sicer kot je razvidno iz tabele
15 v nadaljevanju. ZPIZ-2 zaostruje pogoje za znižanje starostne meje zaradi otrok, in sicer
predvideva 8 mesecev za vsakega otroka, pri čemer pa ni mogoče znižanje starostne meje pod
58 let za ženske in 60 let za moške. Prav tako lahko zavarovanec tako kot v okviru ZPIZ-1
tudi v okviru ZPIZ-2 uveljavlja znižanje starostne meje za čas služenja vojaškega roka.
ZPIZ-1 omogoča ženskam znižanje starostne meje za delo pred dopolnjenim 18. letom
starosti do največ 55. leta starosti. ZPIZ-2 tega ne omogoča.
Tabela 15: Primerjava znižanja starostne meje zaradi otrok po ZPIZ-1 in ZPIZ-2
Število otrok

ZPIZ-1

ZPIZ-2

1

8 mesecev

8 mesecev

2

20 mesecev

16 mesecev

3

36 mesecev

24 mesecev

več kot 3

+ 20 mesecev za vsakega naslednjega

+ 8 mesecev za vsakega naslednjega

4.2.2.4 Spodbude za daljše ostajanje v delovnem razmerju in delna upokojitev
ZPIZ-1 pozna spodbudo za daljšo delovno dobo v obliki višjih odmernih odstotkov za delo
prek 40 let delovne dobe za moške in 38 let za ženske. Prav tako so prisotne tudi spodbude v
obliki bonusov in malusov, ki so usmerjene k daljšemu ostajanju v delovnem razmerju,
čeprav zavarovanec že izpolnjuje možnost za upokojitev. Bonusi se odmerijo zavarovancu, ki
izpolni pogoje za starostno pokojnino, vendar ostane v zavarovanju po dopolnjenem 63.
oziroma 61. letu starosti. Malusi pa se odmerijo zavarovancu, ki še ne dopolni 40 oz. 38 let
delovne dobe ter pridobi pravico do starostne pokojnine. V tem primeru se mu pokojnina
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zniža za vsako leto do predvidene polne starosti. Sistem bonusov in malusov v okviru ZPIZ-1
je predstavljen v tabeli 16 v nadaljevanju.
Tabela 16: Sistem bonusov in malusov v ZPIZ-1
Bonus na delovno dobo (v %)
Moški
Ženske
41 let:
39 let:
+ 3,0
+ 3,0
42 let:
40 let:
+ 2,6
+ 2,6
43 let:
41 let:
+ 2,2
+ 2,2
44 let:
42 let:
+ 1,8
+ 1,8
45 let in več: 43 let in več:
+ 1,5
+ 1,5

Bonusi na starost (v %)
Moški
Ženske
64 let:
62 let:
+ 3,6
+ 3,6
65 let:
63 let:
+ 2,4
+ 2,4
66 let:
64 let:
+ 1,2
+ 1,2
/

/

/

/

Malusi na starost (v %)
Moški
Ženske
58 let:
58 let:
– 3,6
– 3,6
59 let:
59 let:
– 3,0
– 3,0
60 let:
60 let:
– 2,4
– 2,4
61 let:
61 let:
– 1,8
– 1,8
62 let:
62 let:
– 1,2
– 1,2

ZPIZ-2 ne predvideva ukrepov v obliki bonusov in malusov na delovno dobo. ZPIZ-2 v
primeru, da se posameznik, ki doseže pogoje za predčasno upokojitev, predčasno tudi
upokoji, se mu odmerjena pokojnina v obliki malusov zmanjša za vsako manjkajoče leto do
65. leta za 3,6 %. Če pa posameznik ostane aktiven kljub možnosti predčasne upokojitve,
dobiva vsako leto do redne upokojitve bonus v višini 20 % predčasne pokojnine do 65. leta
starosti. Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od
pokojninske osnove enako kot starostna pokojnina, nato pa se za vsak mesec manjkajoče
starosti do dopolnitve 65 let zmanjša za 0,3 %, kar predstavlja tudi trajno zmanjšanje
pokojnine.
4.2.2.5 Pokojninska osnova
Po ZPIZ-1 se višina starostne pokojnine odmeri od zavarovalnih osnov, od katerih so bili
posamezniku obračunani prispevki, v katerihkoli zaporednih 18 letih zavarovanja po 1. 1.
1970, ki so zanj najugodnejša. Najvišja osnova predstavlja štirikratnik najnižje osnove, katero
določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po ZPIZ-2 se višina starostne
pokojnine odmeri od zavarovalnih osnov, od katerih so bili posamezniku obračunani
prispevki, v katerihkoli zaporednih 30 letih zavarovanja po 1. 1. 1970, ki so zanj
najugodnejša. Nadalje se za določitev pokojninske osnove iz najugodnejšega zaporedja 30 let
zavarovanja izločijo 3 leta, ki so za zavarovanca najmanj ugodna. Najnižja pokojninska
osnova se določi v višini najnižje pokojninske osnove, veljavne za zadnji mesec pred
uveljavitvijo ZPIZ-2. Najvišja pokojninska osnova pa se določi v višini štirikratnika najnižje
pokojninske osnove.
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4.2.2.6 Odmerni odstotek
Po ZPIZ-1 se odmerni odstotek odmeri v višini 35 % moškemu in 38 % ženskam za prvih 15
let pokojninske dobe, nato pa po 1,5 % za vsako naslednje leto. Odmerni odstotek se v okviru
ZPIZ-1 postopno zmanjšuje s 85 % na 72,5 % v letu 2026. Po ZPIZ-2 se odmerni odstotek
odmeri v višini 35 % moškemu in 39 % ženski za prvih 15 let, za naslednjih 10 let 1,5 %, po
dopolnitvi te dobe pa 2 % za vsako leto pokojninske dobe. ZPIZ-2 tako predvideva ob 40letni pokojninski dobi za moške 80 % odmerni odstotek, pri ženskah pa isti odstotek
dosežemo pri 38 letih delovne dobe. ZPIZ-2 predvideva stabilizacijo odmernega odstotka pri
80 %. Primerjava izračuna odmernega odstotka je razvidna iz tabele 17 v nadaljevanju.
Tabela 17: Primerjava izračuna odmernega odstotka ZPIZ-1 in ZPIZ-2
ZPIZ-1

ZPIZ-2

Moški
35 % za
prvih 15 let
+ 1,5 % za vsako
nadaljnje leto

Ženske
38 % za
prvih 15 let
+ 1,5 % za vsako
nadaljnje leto

/

/

Moški
35 % za
prvih 15 let
+ 1,5 % za
nadaljnjih 10 let
+ 2,0 % za vsako
nadaljnje leto

Ženske
39 % za
prvih 15 let
+ 1,5 % za
nadaljnjih 10 let
+ 2,0 % za vsako
nadaljnje leto

4.2.2.7 Usklajevanje pokojnin
Uskladitev pokojnine se zaradi ohranjanja njene vrednosti opravi enkrat letno. Na podlagi
ZPIZ-1 se pokojnine usklajujejo v skladu z rastjo povprečne bruto plače pri pravnih osebah,
ki jih objavi Statistični urad RS. Zaradi aktualne gospodarske in finančne krize pa je
usklajevanje pokojnin trenutno omejeno tudi z Zakonom o interventnih ukrepih ter Zakonom
za uravnoteženje javnih financ. ZPIZ-2 predvideva, da se pokojnine uskladijo za 70 % rasti
povprečne bruto plače, izplačane v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi s
povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 30 % povprečne rasti
cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z enakim
obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin ne more biti nižja od ugotovljene rasti cen
življenjskih potrebščin, kar predstavlja varovalko pred realnim padanjem pokojnin.

4.3 Vpliv ukrepov ZPIZ-2 na starostne pokojnine
4.3.1 Vpliv ukrepov na višino pokojnine
Učinek podaljšanja števila let, iz katerih se izračunava pokojninska osnova z 18
najugodnejšimi zaporednimi leti v okviru ZPIZ-1 na 30 najugodnejših zaporednih let z
izločitvijo treh najmanj ugodnih zaporednih let v okviru ZPIZ-2, zmanjšuje posameznikovo
pokojnino, ki je v tem primeru zaradi daljšega obdobja obračuna lahko kvečjemu enaka ali
manjša od pokojnine po ZPIZ-1. ZPIZ-2 pa predvideva korekcijski ukrep v obliki fiksnega
odmernega odstotka v višini 80 %, s čimer bi se ustavilo padanje pokojnin, kot jih predvideva
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trenutna zakonodaja. ZPIZ-1 namreč predvideva postopno nižanje odmernega odstotka na
višino 72,5 % do leta 2024. Obdobje, ki se upošteva pri izračunu pokojninske osnove v
izbranih evropskih državah, je podano v prilogi 4.
V okviru ZPIZ-1 je usklajevanje pokojnin v celoti vezano na rast bruto plače. Predlog ZPIZ-2
predvideva usklajevanje pokojnin v razmerju 70 % z rastjo bruto plač in 30 % z rastjo cen
življenjskih potrebščin, pri čemer pa uskladitev ne more biti manjša, kot je rast cen
življenjskih potrebščin, s čimer se ohranja realna vrednost pokojnin. Način usklajevanja
pokojnin v izbranih evropskih državah je razviden iz priloge 4.

4.3.2 Vpliv ukrepov na delovno aktivnost in obdobje prejemanja pokojnine
Z dvigom minimalnih starostnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine želi zakonodajalec
vplivati na dvig dejanske starosti ob upokojitvi. Učinek povišanja starosti ob upokojitvi, ki ga
predvideva ZPIZ-2, zmanjšuje delež izdatkov za pokojnine v BDP, saj ima hkraten vpliv tako
na povečanje števila zavarovancev kot tudi zmanjšanje števila upokojencev. Dodatno na
povečanje delovne aktivnosti in obdobje prejemanja pokojnine vplivajo tako bonusi kot
malusi, ki posameznika stimulirajo, da ostane v delovnem razmerju, kljub temu da izpolnjuje
pogoje za pridobitev starostne pokojnine.
V letu 2026, ko je predvidena polna uveljavitev zakonodaje, se bodo posamezniki, ob
predpostavki, da ne uveljavljajo možnosti znižanja starosti zaradi otrok, služenja vojaškega
roka ali dela pred 18. letom, lahko upokojevali pri 58. letih po ZPIZ-1 in pa pri 60. letih po
ZPIZ-2. V tabeli 18 v nadaljevanju je predstavljeno pričakovano trajanje življenja za oba
spola v 58. in 60. letu starosti za izbrana leta upokojitve, kar odraža obdobje, ko naj bi
posameznik prejemal starostno pokojnino.
Tabela 18: Pričakovano trajanje življenja v 58. in 60. letu starosti
Moški

Ženske

Starost

Leto
upokojitve

Pričakovano
trajanje
življenja
(v letih)

58 let

2009

20,90

58 let

2026

23,26

2,36

27,80

2,03

60 let

2026

21,67

0,77

26,00

0,23

Razlika
(v letih)

Pričakovano
trajanje
življenja
(v letih)

Razlika
(v letih)

25,77

Vir: M. Čok, J. Sambt & B. Majcen, Ocene učinkov predlagane pokojninske zakonodaje, 2010, str. 27.

4.3.3 Vpliv ukrepov na vzdržnost sistema starostnih pokojnin
Vzdržen pokojninski sistem lahko opredelimo kot sistem, v katerem s pomočjo pokojnin
zagotavljamo starejšim, delovno nesposobnim osebam, na solidaren način ohranitev
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življenjskega standarda, ki jih varuje pred socialno izključenostjo. Vzdržen sistem mora
zagotavljati medgeneracijsko pravičnost, finančno vzdržnost, dolgoročno stabilnost in
preglednost. S primerno višino pokojnin mora zagotavljati vzdržnost javnih financ in raven
prispevkov v višini, ki pozitivno vpliva na trg dela in gospodarsko rast.
Ukrepi, ki bi bili uvedeni v okviru ZPIZ-2, pozitivno vplivajo na finančno vzdržnost sistema,
saj z zaostrovanjem starostnih pogojev za upokojitev, z učinkom na dejansko starost ob
upokojitvi, vplivajo na povečanje mase prispevkov in na drugi strani na zmanjšanje mase
sredstev, ki so potrebna za izplačilo pokojnine. Dodatno količino sredstev, potrebnih za
izplačilo pokojnin bodočim upokojencem, zmanjšuje tudi ukrep, da se usklajevanje pokojnin
ne veže v celoti na rast plač, ampak delno na rast cen življenjskih potrebščin in delno na rast
plač.
Ukrep podaljšanja obdobja, iz katerega se izračunava višina pokojnine, se približuje k
izenačenju vplačanih prispevkov in izplačanih pokojnin, kar teži k večji in pravičnejši
medgeneracijski porazdelitvi bremen, obenem pa ohranja solidarnost. Stabilizacija odmernega
odstotka pri 80 % omogoča tudi večjo preglednost in ohranitev pokojnin v višini, ki
upokojencem zagotavlja zadovoljivo raven pravic in jih tako varujejo pred socialno
izključenostjo, kar dodatno pozitivno vpliva na stabilnost in vzdržnost pokojninskega sistema.
Skupno vsem predlaganim ukrepom je, da kratkoročno povečujejo vzdržnost pokojninskega
sistema, vendar bodo dolgoročno potrebne še dodatne prilagoditve predvsem zaradi
demografskih trendov. Prilagoditve sistema bodo nujne tudi zaradi posledic aktualne
gospodarske in finančne krize, v sklopu katere smo zopet priča predčasnemu upokojevanju, in
pa problematike plačevanja prispevkov za zaposlene kot posledice možnosti odloga v
preteklosti.

5

VZDRŽNOST POKOJNINSKEGA SISTEMA

V Sloveniji so bile v preteklosti že izvedene raziskave s področja dolgoročne vzdržnosti
pokojninskega sistema. Čok, Sambt, Berk Skok & Košak (2008, str. 271–288) v svoji
raziskavi Long-Term Sustainability of the Slovenian Pension System ugotavljajo, da je
reforma iz leta 2000 izboljšala vzdržnost pokojninskega sistema, vendar bodo potrebne
nadaljnje prilagoditve sistema zaradi staranja prebivalstva in posledično višjega razmerja med
upokojenci in vplačniki pokojninskih prispevkov. Prav tako ugotavljajo, da se bo posledično
povečeval delež izdatkov za pokojnine v bruto domačem proizvodu.
Čok, Sambt in Majcen (2010) v raziskavi z naslovom »Ocena učinkov predlagane
pokojninske zakonodaje« ugotavljajo, da v letu 2010 predlagana pokojninska reforma
pozitivno vpliva na vzdržnost pokojninskega sistema in zmanjšuje delež izdatkov za
pokojnine v primerjavi z aktualno pokojninsko zakonodajo. Prav tako avtorji raziskave
ugotavljajo, da bodo potrebne nadaljnje odločne prilagoditve sistema v prihodnosti, če želimo
zagotoviti njegovo dolgoročno vzdržnost.
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Pozivi k izvedbi pokojninske reforme, ki bi povečala vzdržnost pokojninskega sistema, pa
prihajajo tudi iz tujine. Tako Evropska komisija v svojem poročilu The 2012 Ageing report
opozarja na nevzdržnost in problematiko aktualne pokojninske ureditve in dolgoročno
povečevanje deleža izdatkov za pokojnine v bruto domačem proizvodu kot posledico staranja
prebivalstva (European Commission, 2011a).
V nadaljevanju so predstavljeni lastni izračuni o vzdržnosti pokojninskega sistema Slovenije.
Pri izračunih sem izhajal iz dejstva, da dolgoročno vzdržnost sistema lahko zagotovimo z
izenačevanjem zbrane mase prispevkov z izplačanimi pokojninami v izbranem letu.
Zadolževanje za potrebe izplačila pokojnin oziroma financiranje pokojninske blagajne iz
proračuna ni mogoče. Pri izračunih sem uporabil lastne predpostavke, ki so podrobneje
opisane v nadaljevanju.

5.1 Predpostavke izračuna
Sistem zagotavljanja pokojnin v okviru prvega pokojninskega stebra lahko ponazorimo z
dvema enačbama. Enačba (1) predstavlja zbrane prispevke v določenem obdobju, enačba (2)
pa predstavlja izplačane pokojnine v tem obdobju. Prispevno stopnjo v enačbi (1) opredelimo
kot % povprečne plače, ki jo aktivni zavarovanci in delodajalci vplačujejo v pokojninsko
blagajno, število zavarovancev pa predstavlja število vplačnikov v sistem. Nadomestitveno
razmerje v enačbi (2) opredelimo kot razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo,
število upokojencev pa predstavlja število upravičencev do pokojnin (Stanovnik, 2008, str. 206).
prispevna stopnja * povprečna plača * število aktivnih zavarovancev = zbrani prispevki

(1)

nadomestitveno razmerje * povprečna plača * število upokojencev = izplačane pokojnine (2)
Za potrebe izračunov vzdržnosti pokojninskega sistema so v nadaljevanju uporabljene sledeče
predpostavke:
-

-

-

Izračuni temeljijo na demografskih projekcijah Eurostata EUROPOP2010. Uporabljene
predpostavke o številu prebivalstva v posameznem starostnem razredu so razvidne iz tabel
1 in 2 v prilogi 1.
Za potrebe izračunov sta bili oblikovani dve varianti predpostavk. Varianta 1 temelji na
predpostavki veljavne pokojninske ureditve, uporabljene predpostavke pri izračunu so
razvidne iz tabel 1, 2 in 3 v prilogi 2. Varianta 2 temelji na predpostavki reformiranega
pokojninskega sistema, uporabljene predpostavke pri izračunih pa so podane v tabelah 1,
2 in 3 v prilogi 3.
Zavarovanci v izračunih so zaposlene osebe v starostnem razredu 15–69 let in pa del
brezposelnih v starosti med 15 let in starostno mejo za upokojitev, ki vplačuje prispevke.
Vsi zavarovanci vplačujejo prispevke po enaki prispevni stopnji. Uporabljene
predpostavke pri izračunu zavarovancev so razvidne iz tabele 1 v prilogi 2 za varianto 1,
oziroma iz tabele 1 v prilogi 3 za varianto 2.
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-

-

-

-

Upokojenci so vse osebe, ki prejemajo pokojnino nad določeno starostno mejo in ki
nimajo statusa zaposlitve. Uporabljene predpostavke pri izračunu upokojencev so
razvidne iz tabel 1 in 2 v prilogi 2 za varianto 1 oziroma iz tabel 1 in 2 v prilogi 3.
Predvidena stopnja brezposelnosti v starostnem razredu med 15 let in starostno mejo za
upokojitev je 6 %. Odstotek brezposelnih, ki vplačuje prispevke v sistem, je razviden iz
tabel 1 in 2 v prilogi 2 za varianto 1 oziroma iz tabel 1 in 2 v prilogi 3 za varianto 2.
V izračunih so zanemarjeni administrativni stroški. Edini prihodki v sistemu so zbrani
prispevki, edini odhodki pa pokojnine. Prihodki v sistem so enaki odhodkom v danem
letu, zadolževanje ni mogoče.
V izračunih je predvidena realna gospodarska rast v višini 1,5 % ter realna rast povprečne
bruto plače v višini 1,0 %, 1,5 % in 2,0 %. Uporabljene predpostavke o rasti pokojnin in
plač so razvidne iz tabele 3 v prilogi 2 za varianto 1 oziroma iz tabele 3 v prilogi 3 za
varianto 2.

5.2 Rezultati izračunov
5.2.1 Vzdržna prispevna stopnja
»Vzdržno prispevno stopnjo« opredelimo kot prispevno stopnjo, pri kateri ob
predpostavljenem številu zavarovancev masa zbranih prispevkov ravno zadošča za izplačilo z
nadomestitvenim razmerjem določeno višino pokojnine vsem upokojencem, vključenim v
sistem.
Na podlagi izračunov pri obeh variantah, katerih predpostavke so podane v tabeli 1 v prilogi 2
za varianto 1 oziroma v tabeli 1 v prilogi 3 za varianto 2, ocenjujem, da se bo »vzdržna
prispevna stopnja« poviševala. Iz tabele 19 v nadaljevanju je razvidno, da bo le-ta v letu 2015
znašala 28,23 % povprečne bruto plače v primeru variante 1 oziroma 27,01 % povprečne
bruto plače v primeru variante 2. Do leta 2050 se bo povečala na 43,79 % povprečne bruto
plače pri varianti 1 oziroma 41,42 % povprečne bruto plače pri varianti 2. Izračuni vzdržne
prispevne stopnje tako kažejo na dolgoročno nevzdržnost sistema pokojninskega zavarovanja.
Tabela 19: Izračunana »vzdržna prispevna stopnja«, 2015–2050
VARIANTA 1

2015

2020

Vzdržna prispevna stopnja
(v % povprečne bruto plače)

28,23 28,58 29,31 32,54 35,14 38,65 42,23 43,79

VARIANTA 2

2015

Vzdržna prispevna stopnja
(v % povprečne bruto plače)

27,01 27,43 27,16 30,31 33,03 36,31 39,78 41,42

2020

2025

2025

2030

2030

2035

2035

2040

2040

2045

2045

2050

2050

V tabeli 20 v nadaljevanju je predstavljen primanjkljaj na prihodkovni strani pokojninskega
sistema za obe obravnavani varianti, izražen kot razlika med izračunano in veljavno aktualno
prispevno stopnjo v višini 23,45 % bruto plače. Primanjkljaj bo v letu 2015 znašal 4,78 %
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povprečne bruto plače v primeru variante 1 oziroma 3,56 % povprečne bruto plače v primeru
variante 2 po posameznem zavarovancu, vključenim v sistem. V letu 2050 pa se bo
primanjkljaj povečal na 20,34 % povprečne bruto plače v primeru variante 1 oziroma na 17,97
% povprečne bruto plače v primeru variante 2. Glede na obstoječe težave gospodarskega
sistema in obstoječo višino obremenjenosti dela s prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ni smiselno dvigovanje prispevne stopnje. Povečanje vzdržnosti sistema je tako
smiselno predvsem prek spremembe nadomestitvenega razmerja.
Tabela 20: Izračunan primanjkljaj – prispevna stopnja, 2015–2050
VARIANTA 1

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Primanjkljaj
(v % povprečne bruto plače)

4,78

5,13

5,86

9,09

11,69 15,20 18,78 20,34

VARIANTA 2

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Primanjkljaj
(v % povprečne bruto plače)

3,56

3,98

3,71

6,86

9,58

12,86 16,33 17,97

2045

2050

2050

5.2.2 Vzdržno nadomestitveno razmerje
»Vzdržno nadomestitveno razmerje« opredelimo kot razmerje med povprečno pokojnino in
povprečno plačo, pri katerem ob predpostavljeni prispevni stopnji in številu zavarovancev
masa zbranih prispevkov ravno zadostuje za izplačilo pokojnine vsem upokojencem,
vključenim v sistem.
Na podlagi izračunov pri obeh variantah, katerih predpostavke so podane v tabeli 2 v prilogi 2
za varianto 1 oziroma v tabeli 2 v prilogi 3, ocenjujem, da se bo »vzdržno nadomestitveno
razmerje« zmanjševalo. Iz tabele 21 v nadaljevanju je razvidno, da bo v letu 2015 znašalo
51,64 % povprečne bruto plače v primeru variante 1 oziroma 53,97 % povprečne bruto plače
v primeru variante 2. Do leta 2050 se bo zmanjšalo na 30,17 % povprečne bruto plače v
primeru variante 1 oziroma 31,89 % povprečne bruto plače v primeru variante 2. Izračuni
vzdržnega nadomestitvenega razmerja kažejo, da raven dohodkov, pridobljena samo iz
naslova prvega pokojninskega stebra, ne bo omogočala dostojnega življenja bodočim
upokojencem. Za varno starost upokojencev v prihodnosti bo potrebno tako v primeru
variante 1 kot tudi variante 2 poleg rednega vplačevanja prispevkov v prvi pokojninski steber
tudi dodatno varčevanje za starost v okviru drugega in tretjega pokojninskega stebra.
Alternativo predstavlja financiranje primanjkljaja iz proračuna, kjer država za vsakega
upokojenca zagotovi ustrezen odstotek povprečne bruto plače iz proračuna, da posameznik
pridobi zahtevano raven pokojnin.
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Tabela 21: Izračunano vzdržno nadomestitveno razmerje, 2015–2050
VARIANTA 1

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vzdržno nadomestitveno razmerje
(v % povprečne bruto plače)

51,64 47,65 45,07 40,60 37,60 34,18 31,28 30,17

VARIANTA 2

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vzdržno nadomestitveno razmerje
(v % povprečne bruto plače)

53,97 49,66 48,64 43,58 39,99 36,38 33,21 31,89

V tabeli 22 v nadaljevanju je predstavljena višina primanjkljaja na odhodkovni strani
pokojninskega sistema, izračunana kot razlika med predpostavljenim in izračunanim
nadomestitvenim razmerjem, izraženim kot odstotek povprečne bruto plače. Primanjkljaj bo v
letu 2015 znašal 10,52 % povprečne bruto plače v primeru variante 1 oziroma 8,19 %
povprečne bruto plače v primeru variante 2 za posameznega zaposlenega. Do leta 2050 se bo
primanjkljaj na odhodkovni strani povečal na 26,16 % povprečne bruto plače v primeru
variante 1 oziroma na 30,27 % povprečne bruto plače v primeru variante 2. Glede na
obstoječe težave sistema in naraščanje izdatkov za potrebe pokojnin, zdravstva ter dolgoročne
oskrbe starega prebivalstva je takšno financiranje primanjkljaja iz proračuna fiskalno
neizvedljivo. Posledično bo moral vsak posameznik poskrbeti delno za svojo starost v času
aktivne dobe.
Tabela 22: Izračunan primanjkljaj – nadomestitveno razmerje, 2015–2050
VARIANTA 1

2015

2020

2025

Primanjkljaj
(v % povprečne bruto plače)

10,52 10,43 11,27 15,73 18,74 22,15 25,05 26,16

VARIANTA 2

2015

2020

Primanjkljaj
(v % povprečne bruto plače)

8,19

12,50 13,52 18,58 22,17 25,78 28,95 30,27

2025

2030

2030

2035

2035

2040

2040

2045

2045

2050

2050

5.2.3 Delež pokojnin v bruto domačem proizvodu
Predpostavke, uporabljene pri posamezni varianti izračuna »deleža pokojnin v bruto
domačem proizvodu«, so razvidne iz tabele 3 v prilogi 2 za varianto 1 oziroma iz tabele 3 v
prilogi 3 za varianto 2. Pri obeh variantah pa se spreminja predpostavka o rasti realne bruto
plače v vrednosti 1,0 %, 1,5 %, 2,0 %, pri čemer je v primeru variante 1 predvideno 100 %
usklajevanje plač in pokojnin, medtem ko varianta 2 predvideva 70 % usklajevanje rasti plač
in pokojnin.
Na podlagi uporabljenih predpostavk pri obeh izračunih ocenjujem, da se bo delež pokojnin v
bruto domačem proizvodu povečeval kot posledica staranja prebivalstva. Povečanje je večje v
primeru variante 1, ki temelji na predpostavkah aktualne pokojninske zakonodaje, saj le-ta
predvideva 100 % usklajevanje pokojnin z rastjo realne bruto plače. V primeru variante 2 pa
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se bo delež pokojnin v BDP sicer tudi povečeval, vendar kljub višjemu predpostavljenemu
nadomestitvenemu razmerju bo zaradi 70 % usklajevanja pokojnin z rastjo realne bruto plače
povečanje manjše kot v primeru variante 1. Na podlagi izračunov tako ocenjujem, da v letu
2010 predlagana pokojninska reforma zmanjšuje delež pokojnin v bruto domačem proizvodu.
Izračun deleža pokojnin v bruto domačem proizvodu in povečanje v obravnavanem obdobju
je podano v tabeli 23 v nadaljevanju.
Tabela 23: Izračuni »deleža pokojnin v BDP«, 2015–2050, v % BDP
VARIANTA 1
Rast pokojnin
– 1,00 %
Rast pokojnin
– 1,50 %
Rast pokojnin
– 2,00 %
VARIANTA 2
Rast pokojnin
– 0,70 %
Rast pokojnin
– 1,05 %
Rast pokojnin
– 1,40 %

6

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Δ 20152050

21,92

21,50

21,02

22,17

22,74

23,73

24,40

23,82

1,90

22,36

22,48

22,52

24,35

25,60

27,39

28,86

28,88

6,52

22,80

23,50

24,13

26,73

28,80

31,58

34,11

34,98

12,18

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Δ 20152050

20,74

21,51

20,63

21,56

21,99

22,60

22,95

22,16

1,43

21,03

22,19

21,66

23,02

23,90

24,99

25,82

25,38

4,35

21,32

22,89

22,73

24,59

25,96

27,63

29,04

29,04

7,72

VPLIV FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE NA POKOJNINSKE
SISTEME

6.1 Vpliv krize na različne oblike pokojninskega sistema v okviru EU
Pokojninski sistemi niso imuni na finančno krizo, vendar pa jim njihova dolgoročna
naravnanost daje določeno obliko naravne zaščite. Čeprav je vpliv krize na posamezni
pokojninski sistem držav članic EU težko oceniti, pa bodo zaradi resnosti in dolgotrajnosti
krize bolj ali manj prizadeti pokojninski sistemi v vseh državah članicah.
Učinek v posamezni državi je odvisen od prizadetosti njene ekonomije, uspešnosti
prilagoditve sistema pred krizo in pa odpornosti sistema na finančne šoke. V nadaljevanju
predstavim ključne ugotovitve o prizadetosti posameznih oblik pokojninskih zavarovanj, to so
sistemi sprotnega prispevnega kritja, naložbeni sistemi z vnaprej določenimi prispevki (v
nadaljevanju DC-sistemi) in sistemi z vnaprej določenimi pravicami (v nadaljevanju DBsistemi) v državah članicah EU.
Za sisteme sprotnega prispevnega kritja, ki je do neke mere prisoten v vseh državah članicah,
je značilno, da so to javni sistemi, v katerih se pokojnine upokojencem izplačujejo iz tekočih
prispevkov zaposlenih. Pokojnine iz teh oblik sistema na kratek rok niso ogrožene, saj je
dotok na prihodkovni strani blagajne stalen s strani zaposlenih, vendar pa je kriza pokazala na
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nujnost prilagoditve sistema v smeri dolgoročne vzdržnosti. Izjemo predstavljajo države, ki so
se znašle v hudi dolžniški krizi in zaradi finančne nediscipline kljub naporom ne zmorejo
zagotavljati ustrezne ravni pokojnin. V nekaterih državah se je povečal tudi pritisk na
pokojninske blagajne, predvsem zaradi možnosti predčasnega upokojevanja in pa možnosti
odloga plačila prispevkov zaradi likvidnosti, ki pa so se pogosto končale s stečajem.
Na drugi strani pa večjo problematiko predstavlja financiranje pokojnin prek naložbenega
sistema. Pri DB-sistemih prevzemajo vso naložbeno tveganje izvajalci pokojninskega načrta.
Bodočim upokojencem se v tem primeru ni potrebno bati za pokojnine, vendar pa bodo
izvajalci te oblike pokojninskih načrtov prisiljeni v sanacijo svojih naložb in morda
dolgoročno tudi v zaprtje te oblike pokojninskih načrtov za nove člane (European
Commission, 2009a).
V DC-sistemih pa celotno naložbeno tveganje, ki izhaja iz pokojninskega načrta, nosijo
zavarovanci. Zavarovanci bodo tako čutili vpliv finančne krize v obliki znižanja vrednosti
njihovih naložb. Posamezniki, ki so tik pred upokojitvijo in ki imajo večino pokojninskih
prihrankov v tem sistemu ter se je njihova vrednost zmanjšala, bodo prisiljeni delati več
oziroma upokojitev še za nekaj časa odložiti (European Commission, 2009a).
Manj bodo prizadeti tisti vlagatelji, ki so svoje pokojninske prihranke vložili v t. i.
pokojninske načrte oz. sklade življenjskega cikla, kjer je naložbena politika prilagojena
starosti posameznika oziroma preostanku časa do upokojitve. Tako posameznik v začetku
svojega pokojninskega varčevanja vlaga v bolj tvegane in donosne naložbe, posameznik tik
pred upokojitvijo pa vlaga večino svojega premoženja v manj tvegane naložbe, kot so
obveznice in pa denarni depoziti (European Commission, 2009a).
Specifična narava pokojninskih skladov omogoča, da le-ti v zdajšnji finančni krizi niso
prizadeti do takšne mere, kot so prizadete ostale finančne institucije, na primer banke in
zavarovalnice. Za pokojninske sklade velja, da imajo večinoma dolgoročne obveznosti, saj
skladi jamčijo za izplačilo pokojnin šele čez 30 ali 40 let, na drugi strani pa v obliki
kontinuiranih vplačil članov vsakodnevno prejemajo sredstva. Pokojninski skladi imajo hkrati
tudi velik delež dolgoročnih naložb, kar pomeni, da v času krize niso prisiljeni v prodajo
naložb, katerih cene so na nižji točki kot v obdobju gospodarske rasti. Prav zato lažje
preživijo turbulentna obdobja na kapitalskih trgih, saj jim za razliko od bank ni treba
refinancirati kreditov, ker pa vlagajo v finančne naložbe zgolj lastna sredstva, nanje
zmanjšano kreditiranje oz. kreditni krč nima vpliva (European Commission, 2009a).

6.2 Vpliv krize na slovenski pokojninski sistem
Vpliv trenutne finančne in gospodarske krize na gospodarsko okolje, javne finance in
pokojninski sistem se kaže tudi v Sloveniji. V času krize smo priča povečanju brezposelnosti
in padanju ravni plač v gospodarstvu, kar zmanjšuje količino zbranih prispevkov in premij
tako v prvem kot v drugem in tretjem stebru. Po drugi strani pa se veliko podjetij poslužuje
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možnosti predčasnega upokojevanja viškov zaposlenih, kar pomeni potrebo po zagotovitvi
dodatnih sredstev za izplačilo pokojnin.
Zlasti v drugem in tretjem stebru, ki se financirata po naložbenem sistemu, se je v času krize
zmanjšalo zaupanje v kapitalske trge in njihovo zmožnost, da zagotovijo zadovoljivo raven
pokojnin, vendar pa ne gre zanemariti pomembne razlike med naložbami v drugem in tretjem
stebru pokojninskega sistema Slovenije. Oba stebra sicer delujeta po sistemu z vnaprej
določenimi prispevki, vendar imajo skladi v okviru drugega stebra predpisano zajamčeno
donosnost, kar se odraža v bolj konservativnih politikah vlaganja in nižjih donosih in izgubah
v primerjavi s skladom v tretjem stebru.

6.2.1 Sistem obveznega zavarovanja (1. steber)
Vpliv krize v prvem pokojninskem stebru se čuti v manjši količini zbranih prispevkov kot
posledici povečane brezposelnosti in pa možnosti, da podjetja odložijo plačevanje prispevkov.
Manjša količina zbranih prispevkov vpliva na potrebo po dodatnem financiranju iz proračuna,
kar pomeni dodaten pritisk na javne finance. Dodaten pritisk na pokojninsko blagajno pa
ustvarja tudi reševanje viška zaposlenih v podjetjih, ki odvečno delovno silo odpustijo in
prijavijo na Zavodu za zaposlovanje, kjer jim iz proračuna država plačuje prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za redno upokojitev.
Prihodkovno stran pokojninske blagajne so prizadeli tudi neplačani prispevki podjetij, ki so se
znašla v insolventnih postopkih. Podjetja namreč pred stečajem zaradi možnosti odloga
plačila prispevkov le-teh niso plačevala. Obveznosti iz tega naslova se bodo tako poplačale iz
stečajne mase, katere pa običajno ni dovolj niti za poplačilo prednostnih terjatev. Na drugi
strani pa se zaradi povečanega števila starostnih upokojencev povečuje tudi potreba po masi
sredstev za pokojnine.
V tabeli 24 v nadaljevanju so predstavljene razmere na področju obveznega zavarovanja v
Sloveniji v času trajanja aktualne gospodarske krize. Iz tabele je razvidno, da se je v obdobju
2008–2011 poslabševalo razmerje med zavarovanci in upokojenci, zmanjševalo se je število
zavarovancev, povečuje pa se število starostnih upokojencev in delež pokojnin v bruto
domačem proizvodu. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ, 2012) v svojem
letnem poročilu navaja, da se je število starostnih upokojencev v letu 2011 povečalo v
povprečju za 17.648 oziroma za 4,8 odstotka in predstavlja največji porast v obdobju od leta
2001 do 2011. Med razlogi za tolikšno stopnjo rasti pa navaja poleg finančne in gospodarske
krize tudi strah pred zaostritvijo pogojev za upokojitev zaradi napovedane reforme
pokojninskega sistema in upokojevanje »baby boom« generacije.
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Tabela 24: Razmere v sistemu obveznega pokojninskega zavarovanja, 2008–2011
2008
2,64
2,80
3,10
9,40

Zavarovanci/starostni upokojenci
Stopnja rasti zavarovancev (v %)
Stopnja rasti starostnih upokojencev (v %)
Delež vseh pokojnin v BDP (v %)

2009
2,53
–1,00
3,40
10,42

2010
2,39
–1,40
4,00
10,79

2011
2,25
–1,40
4,80
11,06

Vir: ZPIZ, Letno poročilo ZPIZ 2011, 2012, str. 5, 9, 10.

Zaradi hkratnega zmanjšanja prihodkov zaradi manj zbranih prispevkov in povečanja
odhodkov, ki so posledica povečanega upokojevanja, se povečuje vrzel, ki jo moramo za
potrebe uravnoteženja odhodkovne in prihodkovne strani pokriti iz državnega proračuna. Na
dolgi rok se bo torej zaradi manjše akumulacije prispevkov kot posledica krize povečal
primanjkljaj pokojninske blagajne, kar bo posledično zmanjšalo vzdržnost prvega
pokojninskega stebra, povečalo pritisk na javne finance ter zahtevalo prilagoditev sistema.

6.2.2 Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja (2. in 3. steber)
Drugi in tretji pokojninski steber se v Sloveniji financirata po naložbenem sistemu z vnaprej
določenimi prispevki, kjer je predvideno, da je tveganje nižjih donosov v celoti prevaljeno na
člane pokojninskega načrta. V 2. stebru slovenskega pokojninskega sistema pa to le delno
velja, saj je država z zakonodajo predpisala zajamčeno stopnjo donosa pokojninskega načrta v
drugem stebru ter na ta način zagotovila določeno stopnjo varnosti in stabilnost prihrankov
zavarovanca. Dejanski donos je odvisen od uspešnosti naložbene politike upravljavca načrta,
vendar Skok in Berk (2005, str. 18) navajata, da zaradi zahtevane minimalne donosnosti
dolgoročna donosnost pokojninskih načrtov ne odstopa bistveno od zahtevane zajamčene
donosnosti.
Pokojninski načrti v okviru drugega stebra so bili prizadeti z vidika upravljanja sredstev in
zagotavljanja (zajamčenih) donosov ter tudi z vidika priliva novih vplačil, saj so bile
gospodarske družbe, ki financirajo pokojninske načrte, primorane zmanjšati ali zaradi
obvladovanja in zniževanja stroškov celo povsem ukiniti premije, ki jih vplačujejo za svoje
zaposlene (Strojin Štampar, 2010, str. 2). Finančna kriza je pokojninske načrte upokojencev v
drugem stebru prizadela v manjši meri kot v tretjem stebru predvsem zato, ker so skladi zaradi
zagotavljanja minimalne donosnosti na vplačane prispevke vlagali večinoma v državne
obveznice in manj v delnice ter se na ta način izognili velikim kolapsom na delniškem trgu.
Naložbeni pokojninski načrti v okviru tretjega stebra predstavljajo zasebne prihranke
posameznikov za njihovo starost. Izvajalci zavarovanj v okviru tretjega stebra v Sloveniji
ponujajo predvsem zavarovanja z vnaprej določenimi prispevki, kar pomeni naložbeno
tveganje za posameznika in možnost izgube. Tako se za upokojence, ki varčujejo v okviru
tretjega stebra, lahko zgodi, da bodo ostali brez nekaterih prihrankov oziroma bodo prihranki
nižji, vendar obstaja velika verjetnost okrevanja naložb v prihodnosti v obdobju ponovne
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gospodarske rasti. Izgube v času krize so tako odvisne od izbire in tveganosti naložbene
politike posameznih zavarovanj ter razpršenosti naložb.
Na sliki 3 v nadaljevanju je predstavljena agregatna struktura naložb slovenskih vzajemnih
pokojninskih skladov na dan 31. 12. 2010. Iz grafikona je razvidno, da je večina naložb
razporejenih v dolgoročne in kratkoročne dolžniške vrednostne papirje ter denarna sredstva,
obenem pa zelo majhen delež v delnice domačih in tujih izdajateljev.
Slika 3: Struktura naložb vzajemnih pokojninskih skladov, Slovenija, 31. 12. 2010

0,09%
0,80%

0,75%

1,04%

Kratkoročni dolžniški
vrednostni papairji

13,22%
52,94%

25,76%

Dolgoročni dolžniški
vrednostni papirji

Bančni depoziti in posojila
Denarna sredstva
Terjate in aktivne časovne
razmejitve

5,40%

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih inštrumentov v
letu 2010, 2011, str. 30.

6.3 Vpliv Zakona za uravnoteženje javnih financ na pokojninski sistem
V juliju 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012, v
nadaljevanju ZUJF), ki posega na področje pokojnin. Na podlagi ZUJF se pokojninam, za
katere se za izplačilo zagotavlja sredstva iz državnega proračuna v skladu z 232. členom
ZPIZ-1 in na dan pred uveljavitvijo zakona oziroma ob uveljaviti pravice presegajo 622,00 €,
se pravice zmanjšajo po ključu, razvidnem iz tabele 25 v nadaljevanju.
Iz navedenega zmanjšanja pa so izvzete nekatere vrste pokojnin, kot so pokojnine veteranov
vojne za Slovenijo, žrtev dachavskih procesov, delavcev pri proizvodnji ter predelavi azbesta,
deli pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij iz 54., 55., 56. in 189. člena ZPIZ-1,
deli pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij, prebitih v invalidskih podjetjih in za
katere po 226. členu ZPIZ-1 niso bili plačani prispevki ter dele pokojnin, ki so bili priznani ob
upoštevanju obdobij pokojninske dobe iz četrtega odstavka 193. in 201. člena ZPIZ-1.
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Tabela 25: Zmanjšanje višine pokojnin na podlagi ZUJF
Zmanjšanje na podlagi ZUJF
0,00 €
100,00 €
150,00 €
200,00 €
250,00 €
300,00 €
350,00 €

Znesek pokojnine pred uveljavitvijo ZUJF
do 622,00 €
do 777,50 €*
do 933,00 €
do 1.888,50 €
do 1.244,00 €
do 1450,00 €
nad 1450,00 €**

Legenda: * Višina pokojnine se ne more zmanjšati pod znesek 622,00 €.
** Pokojnina se dodatno zmanjša v primeru, da že usklajena pokojnina znaša več kot 1450 €, vendar
ne pod znesek 1450,00 €.
Vir: Zakon o uravnoteženju javnih financ Ur .l. RS, št. 40/2012, 143. člen.

Prav tako ZUJF v 143. členu posega na področje letnega dodatka. V obdobju od uveljavitve
zakona do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka, se
letni dodatek iz 136. b člena ZPIZ-1 zmanjša v odvisnosti od višine pokojnine, in sicer kot je
razvidno iz tabele 26.
Tabela 26: Zmanjšanje višine letnega dodatna na podlagi ZUJF
Znesek pokojnine pred uveljavitvijo ZUJF
do 414,00 €
414,01 €–418,00 €
518,01 €–622,00 €
več kot 622,00 €

Letni dodatek na podlagi ZUJF
376,95 €
223,56 €
166,00 €
0,00 €

Vir: Zakon o uravnoteženju javnih financ, Ur. l. RS, št. 40/2012, 143. člen.

ZUJF v 179. členu določa višino odpravnin posameznika ob upokojitvi. Odpravnina tako
znaša dve povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece
oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje. Izjema glede odpravnin
velja za zaposlene v javnem sektorju, kjer posamezniku, ki se upokoji v dveh mesecih po
izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino, pripada pokojnina v višini treh povprečnih plač v
Republiki Sloveniji oziroma v višini treh njegovih zadnjih plač, če je zanj to ugodneje.
ZUJF v 188. in 244. členu posega tudi na področje upokojevanja javnih uslužbencev, in sicer
javnemu uslužbencu preneha veljati pogodba o zaposlitvi v primeru, ko le-ta izpolni pogoje za
starostno upokojitev. Izjemoma javnemu uslužbencu pogodba ne preneha, če se delodajalec in
javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku dveh mesecev od
izpolnitve pogojev za starostno upokojitev dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja. V
dogovoru o nadaljevanju delovnega razmerja se določi trajanje delovnega razmerja, javnemu
uslužbencu pa po prenehanju delovnega razmerja pripada pravica do odpravnine v višini treh
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povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma treh njegovih
zadnjih mesečnih plač, če je to zanj ugodneje.
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz 4. in 431. člena ZPIZ-1, ter osnove,
ki se usklajujejo na podlagi ZPIZ-1, se, ne glede na določbe 150.a in 150.b člena ZPIZ-1, do
31. decembra 2012 ne uskladijo.
ZUJF s svojimi ukrepi pozitivno vpliva na vzdržnost pokojninskega sistema zlasti z
zmanjševanjem agregatnih izdatkov za pokojnine in zamrznitvijo uskladitve pokojnin, na
drugi strani pa povečuje pritisk na pokojninsko blagajno zaradi zakonsko določenega
upokojevanja javnih uslužbencev, s čimer ne zasleduje cilja daljšega ostajanja v delovnem
razmerju za posameznika.

7

DOBRE PRAKSE POKOJNINSKIH
EVROPSKIH DRŽAVAH

REFORM

V

IZBRANIH

7.1 Nemčija
Nemški pokojninski sistem, ki slovi kot eden prvih formalnih pokojninskih sistemov, je bil
osnovan že konec 19. stoletja. Oblika sistema je dolga leta omogočala visok in zanesljiv
dohodek ob zmernih prispevnih stopnjah, vendar tudi Nemčiji demografski trendi niso
prizanesli in sistem je tako doživel številna preoblikovanja v smeri zagotavljanja dolgoročne
vzdržnosti in primernih pokojnin.
V zadnjih letih je bil nemški pokojninski sistem večkrat reformiran. Leta 2001 je bila
izvedena t. i. Riester reforma, v sklopu katere so bili uvedeni pokojninski skladi in spodbude
za poklicna ter zasebna pokojninska zavarovanja. Leta 2004 je bila izvedena t. i. Rürup
reforma, kjer je bil poudarek na spremembah obdavčitve pokojnin. V letu 2005 je bil uveden
vzdržljivostni faktor in davčne olajšave za varčevanje v okviru tretjega pokojninskega stebra,
v letu 2007 pa je prišlo do povišanja zakonsko določene starosti ob upokojitvi na 67 let v
prehodnem obdobju 2012–2029 (Delta Lloyd, 2010).
Nemški pokojninski sistem je razdeljen v tri stebre. Prvi pokojninski steber zajema
zavarovanje za delavce v proizvodnji in administrativne uslužbence, zavarovanje za kmete,
zavarovanje za javne uslužbence in sodnike ter več profesionalnih programov pokojninskega
zavarovanja. V prvi pokojninski steber vplačujejo prispevke tako delodajalci kot delojemalci,
in sicer v višini 19,9 % bruto dohodka posameznika, pri čemer je delež enakomerno
porazdeljen med delodajalca in delojemalca. Če je posameznikov dohodek nižji od
določenega zneska, le-ta vplačuje nižje prispevke, pri najnižjih dohodkih pa je posameznik
oproščen plačila le-teh. V nemškem sistemu je tudi prisotna zgornja omejitev osnove, od
katere posameznik vplačuje pokojninske prispevke (Guardiancich, 2010a, str. 2–3).
Trenutno veljavna zakonsko določena starost za upokojitev je 65 let za oba spola. Do leta
2029 se bo postopno zviševala, pri čemer se bo do leta 2024 zviševala po 1 mesec, med
letoma 2024 in 2029 pa po 2 meseca na leto. Možna je tudi predčasna upokojitev med 63. in
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67. letom ob hkratnem izpolnjevanju pogoja 35 let vključenosti v sistem, vendar so prisotni
odbitki za pokojnine, in sicer v višini 0,3 % mesečno, vendar največ do višine 14,4 %.
Kasnejša upokojitev pa prinaša pribitke v višini 0,5 % mesečno (Guardiancich, 2010a, str. 3).
V prvem pokojninskem stebru gre za točkovni pokojninski sistem, kjer se tako vstopne kot
tudi obstoječe pokojnine izračunavajo po sledeči formuli (3) (Guardiancich, 2010a, str. 2):
pokojnina = vrednost pokojninske točke * število pokojninskih točk * pokojninski faktor

(3)

Vrednost pokojninske točke se razlikuje med zahodnimi in vzhodnimi deželami in je
indeksirana glede na bruto plačo. Vrednost točke pa je dodatno odvisna še od dveh faktorjev,
in sicer spremembe prispevnih stopenj v obveznih in zasebnih pokojninskih načrtih in
vzdržljivostnega faktorja, ki kaže razmerje med upokojeno in aktivno populacijo. Vrednost
pokojninske točke vsako leto določi parlament (OECD, 2011a, str. 233).
Število točk je odvisno od razmerja med posameznikovim dejanskim dohodkom in
povprečnim nacionalnim dohodkom v izbranem letu. Zavarovanci namreč pridobijo za vsako
leto, ko vplačujejo prispevke v sistem, polno pokojninsko točko glede na splošni povprečni
dohodek. V primeru 50 % nižjega ali 50 % višjega dohodka posameznik prejme 0,5 ali 1,5
točke, pri čemer velja, da obstaja zgornja meja oz. najvišja pokojninska osnova, od katere se
plačuje prispevke (OECD, 2011a, str. 233). Priznavajo se tudi točke za različna obdobja
prekinitve dela, npr. za čas porodniškega dopusta in nege otroka, za obdobje brezposelnosti,
za obdobje pridobivanja univerzitetne izobrazbe in služenja vojaškega roka (Stanovnik, 2007,
str. 8–9).
Pokojninski faktor je faktor, ki je določen za vsak tip pokojnine posebej, npr. polna starostna
pokojnina = 1, popolna nezmožnost za delo = 1, delna nezmožnost za delo = 0,5 (Stanovnik,
2007, str. 8).
Za posameznike z nizkim dohodkom, vključno z upokojenimi osebami, država zagotavlja
minimalni dohodek (OECD, 2011a, str. 234). Upokojenci od svoje pokojnine vplačujejo tudi
prispevke za zdravstveno zavarovanje, medtem ko so izvzeti iz plačevanja prispevkov za
pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti (OECD, 2011b).
Drugi steber je prostovoljno in zasebno upravljan, sestavljajo pa ga poklicni kolektivni
pokojninski načrti. V Nemčiji prevladujejo pokojninski načrti z vnaprej določenimi pravicami
in hibridni pokojninski načrti, saj imajo pokojninski načrti z vnaprej določenimi prispevki
nižjo davčno spodbudo, upravljavec načrta pa mora v tem primeru ob upokojitvi zagotoviti
najmanj znesek vplačanih prispevkov, zmanjšan za administrativne stroške (EFAMA, 2008,
str. 86). Vplačila v kolektivne pokojninske načrte so neobdavčena ne glede na to, ali jih
vplača delodajalec in delojemalec, vendar največ do 4 % najvišje pokojninske osnove, od
katere se plačuje prispevke. Neobdavčeni znesek se lahko pod določenimi pogoji poveča še za
1800 € (Pension Funds Online, 2012).
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Nemški delodajalci morajo zaposlenim ponuditi vsaj eno vrsto poklicnih pokojninskih
načrtov, pri čemer imajo pet različnih možnosti (Pension Fund Online, 2012):
-

knjižne rezerve (angl. book reserves),
direktno zavarovanje ( angl. direct insurance scheme),
pokojninska blagajna (angl. pension fund societies),
pokojninski sklad (angl. pension funds),
podporniška blagajna (angl. support funds).

Sredstva, zbrana v knjižnih rezervah in podpornih blagajnah, nimajo naložbenih omejitev,
medtem ko imajo direktna zavarovanja, pokojninske blagajne in pokojninski skladi naložbene
omejitve in jih nadzira regulator za nadzor finančnih trgov (Pension Fund Online, 2012).
Tretji pokojninski steber, ki je bil izpopolnjen v letu 2001 z Riester reformo in dopolnjen v
letu 2004 z Rürupovo reformo, je namenjen prostovoljnemu individualnemu varčevanju. V
okviru tretjega stebra sta tako na voljo dve obliki varčevanja, t. i. Riesterjeva renta in pa
Rürup renta, ki sta davčno stimulirani, temeljita pa na naložbenem pokojninskem načrtu z
vnaprej določenimi prispevki (Guardiancich, 2010a, str. 5).

7.2 Norveška
Na Norveškem je v začetku leta 2011 začel veljati nov, sodobno reformiran pokojninski
sistem, čigar glavne značilnosti so uvedba sistema navideznih pokojninski računov, možnost
fleksibilne upokojitve, uvedba prilagoditvenega faktorja in pa indeksacija pokojnin, ki
zaostaja za rastjo plač. Trenutno sta v veljavi tako nova kot tudi stara pokojninska ureditev,
saj gre za postopen prehod na nov pokojninski sistem. Nova ureditev tako v celoti velja le za
zavarovance, rojene po letu 1963, delno velja za zavarovance, rojene med letoma 1954 in
1963, starejši, rojeni pred letom 1954, pa bodo ostali v stari pokojninski ureditvi (West
Pedersen, 2011, str. 10).
Stara ureditev velja od leta 1967, v sklopu sistema zagotavlja enotno pokojnino, ki skupaj z
dodatkom, vezanim na zaslužek, v povprečju zagotavlja pokojnine v višini 60 % zaslužka
pred upokojitvijo. Do vključno leta 2010 je bila zakonsko določena upokojitvena starost 67
let. Za polno starostno pokojnino je bilo potrebno 40-letno vplačevanje prispevkov v sistem,
pokojninske pravice pa so se odmerile glede na 20 posameznikovih najbolj ugodnih let (Delta
Lloyd, 2010).
Približno 60 % vseh zavarovancev je vključenih tudi v t. i. APF-shemo zgodnjega
upokojevanja. Shema je bila ustanovljena leta 1989 in omogoča upokojevanje pri starosti 62
let brez zmanjšanja ali z minimalnim zmanjšanjem pokojnine glede na običajno upokojitev.
Osnovni namen APF-sheme je zagotoviti možnost predčasne upokojitve za delavce, ki se
morajo predčasno upokojiti zaradi zdravstvenih razlogov na težjih delovnih mestih (Risku &
Vidlund, 2008, str. 19). V letu 2010 so bile v sklopu reforme sprejete spremembe, in sicer so
se rojeni po letu 1948 avtomatsko vključili v nov sistem predčasnih pokojnin, medtem ko so
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rojeni pred letom 1948 lahko izbirali med starim ali novim pokojninskim sistemom (Delta
Lloyd, 2010).
Norveška je v letu 2006 ustanovila tudi rezervni demografski pokojninski sklad, v katerega
vplačuje presežke iz proračuna, da bi pokrivala naraščajoče izdatke za zagotovitev javnih
pokojnin v prihodnosti (Risku & Vidlund, 2008, str. 23).
Norveški pokojninski sistem danes sestavljajo trije stebri. V okviru prvega stebra sta
zagotovljeni dve vrsti pokojnin, in sicer garantirana pokojnina, ki ni odvisna od zaslužka v
času aktivne dobe in je namenjena osebam z nizkimi dohodki, ter poklicna pokojnina, ki je
odvisna od dohodkov posameznika v času aktivne dobe. Garantirano pokojnino lahko
posameznik pridobi, če je rezident države najmanj tri leta, polno garantirano pokojnino pa
pridobi po 40 letih (OECD, 2011a, str. 279).
Za pokojnino iz prvega stebra, ki je vezana na dohodek, se vplačuje prispevke na individualne
pokojninske račune med 13. in 75. letom starosti. Posameznik letno vplačuje 18,1 %
pokojninske osnove do maksimalne pokojninske osnove, ki je določena glede na 7,1-kratnik
nacionalne zavarovalne osnove (angl. basical ammount). Nacionalna zavarovalna osnova, ki
jo vsako leto posebej določi parlament, je v letu 2010 znašala 75,641 NOK (Delta Llyod,
2010).
Zakonsko določena starost ob upokojitvi je 67 let, vendar nova pokojninska reforma prinaša
možnost delne upokojitve med 62. in 75. letom starosti. Zavarovanci lahko nadaljujejo z
delom tudi po 67. letu starosti ter delo kombinirajo s prejemanjem pokojnine, pri čemer delo
po 67. letu ni dodatno stimulirano (OECD, 2011a, str. 280).
Z reformo je bil tudi uveden t. i. prilagoditveni faktor, od katerega je odvisna višina
pokojnine, vezan pa je na pričakovano trajanje življenja in se določi fiksno za posamezno
generacijo, ko ta dopolni 61 let. Usklajevanje pokojnin poteka enkrat letno, pri čemer se
usklajujejo z rastjo bruto plač, zmanjšano za 0,75 % točke (Delta Llyod, 2010).
Vplačilo prispevkov v sistem iz proračuna je zagotovljeno staršem otrok do 6. leta in
posameznikom, ki prostovoljno skrbijo za invalide, bolne in ostarele na domu. Brezposelni so
prav tako upravičeni do vplačila prispevkov v višini dohodka preden so postali brezposelni,
vendar le do višine najvišje pokojninske osnove (OECD, 2011a, str. 280).
Drugi pokojninski steber je davčno stimuliran, sestavljajo pa ga obvezne poklicne
pokojnine, za katere morajo delodajalci vplačevati najmanj 2 % bruto dohodka zaposlenega,
za dohodke v višini med 1- in 12-kratnikom nacionalne zavarovalne osnove. V drugem stebru
prevladujejo sistemi z vnaprej določenimi prispevki, če delodajalci ponujajo pokojninske
načrte z vnaprej določenimi pravicami, pa morajo zagotoviti pravice v višini najmanj na
ravni, kot so pričakovane pravice v vplačevanja 2 % prispevkov v sistemu z vnaprej
določenimi prispevki (OECD, 2011c).
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Tretji pokojninski steber sestavljajo zasebni pokojninski prihranki za starost in temeljijo
predvsem na zavarovalniških produktih. Za produkte v okviru individualnih varčevanj za
starost je bila v letu 2006 odpravljena davčna olajšava, vendar je bila, sicer v manjšem
znesku, v letu 2008 ponovno uvedena (Delta Lloyd, 2010).
Upokojenci od svojih pokojnin plačujejo prispevke za socialno varnost po znižani stopnji 3
%. Upokojenci z najnižjimi pokojninami so plačila prispevkov oproščeni (OECD, 2011c).

7.3 Poljska
Poljska je začela s preoblikovanjem svojega sistema socialne varnosti in pokojninsko reformo
v letu 1999. Ključni ukrepi so bili usmerjeni v preoblikovanje prvega stebra iz sistema z
vnaprej določenimi pravicami v sistem z vnaprej določenimi prispevki in pa uvedba
naložbenega sistema v okviru drugega stebra. Zaradi političnih nesoglasij je bila šele leta
2004 izvedena reforma tretjega stebra, s katero je prišlo do uvedbe t. i. IKE pokojninskih
načrtov. V letu 2008 je bil ustanovljen demografski rezervni sklad in uvedene t. i.
premostitvene pokojnine, ki so zamenjale dotedanji sistem predčasnega upokojevanja (Delta
Lloyd, 2010).
Na Poljskem trenutno delujeta dva pokojninska sistema. V star pokojninski sistem so
razporejeni zavarovanci, rojeni pred 1. 1. 1949. Ženske se lahko v stari ureditvi upokojijo ob
hkratnem zagotavljanju dveh kriterijev, in sicer 20-letnega vplačevanja prispevkov v sistem in
starosti 60 let, moški pa v primeru dopolnjenih 65 let in 25-letnem vplačevanju v sistem
(Delta Lloyd, 2010).
V nov pokojninski sistem so razporejeni vsi, ki so rojeni po 31. 12. 1948, vendar obstajata dve
skupini. V prvi skupini so rojeni pred 1. 1. 1968, za katere velja, da so avtomatično vključeni
v nov sistem, pri čemer imajo izbiro, da se njihovi prispevki lahko razdelijo na dva
pokojninska računa, in sicer na navidezni pokojninski račun v okviru prvega pokojninskega
stebra in pa naložbeni t. i. OFE pokojninski načrt, ali pa vplačujejo prispevke samo na
navidezne pokojninske račune. Drugo skupino pa predstavljajo rojeni po 31. 12. 1969,
katerim pa se prispevki avtomatično razdelijo na pretočni in naložbeni del (World Bank,
2006, str. 482).
Poljska je za dodatno stabilizacijo sistema zaradi demografskih sprememb v prihodnosti
vzpostavila rezervni demografski sklad, predvsem kot posledico nizke rodnosti in povečanih
migracij v državi. Sklad se delno financira s prispevki za socialno varnost, delno pa s prihodki
iz naslova privatizacije državnega premoženja (Delta Lyod, 2010).
Poljski pokojninski sistem je sestavljen iz treh pokojninskih stebrov. Prvi steber sestavljajo
tri plasti. V okviru nične plasti je zagotovljena minimalna pokojnina na podlagi
premoženjskega preizkusa, do katere so upravičene osebe, ki dopolnijo zakonsko določeno
starost obenem pa so v sistem vplačevali prispevke najmanj 20 let (ženske) oziroma 25 let
(moški). Prva plast temelji na sistemu navideznih pokojninskih računov, s katero upravlja
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državna pokojninska družba. Drugo plast pa predstavljajo naložbeni pokojninski skladi, t. i.
OFE pokojninski načrti, ki so uvrščeni v drugi pokojninski steber (Guardiancich, 2010b, str.
2). OFE pokojninski načrti, ki sodijo v okvir obveznega pokojninskega zavarovanja, so
podrobneje predstavljeni v nadaljevanju v okviru drugega pokojninskega stebra.
Vplačevanje prispevkov v okviru obveznega zavarovanja se porazdeli v okviru prve in druge
plasti, skupna stopnja prispevkov delodajalca in delojemalca pa znaša 19,52 % bruto plače
posameznika. Na osebnih navideznih pokojninskih računih se zbirajo prispevki v višini 12,22
%, od katerih vplačujejo 9,76 % delojemalci in 2,46 % delodajalci. Del prispevkov, ki jih
vplačujejo delodajalci v višini 7,30 % pa se zbira v okviru naložbenih OFE pokojninskih
načrtov (Guardiancich, 2010b, str. 7).
Zbrani pokojninski prispevki na osebnih pokojninskih računih se usklajujejo z rastjo realne
plače, obstaja pa tudi maksimalna pokojninska osnova, od katere se plačuje prispevke, in sicer
v višini 2,5-kratnika predvidene povprečne bruto plače v državi v izbranem letu. Država pa
pokojninske prispevke za posameznika vplačuje tudi v primeru brezposelnosti in v času
porodniške dobe (OECD, 2011d).
Višina pokojnine je določena tako, da se zbrane prispevke v okviru navideznih pokojninskih
računov razdeli glede na pričakovano življenjsko dobo ob dnevu upokojitve, pokojnine pa se
usklajujejo v 80 % z rastjo cen in pa v 20 % z rastjo plač. (OECD, 2011d).
Zakonsko določena starost ob upokojitvi je 60 let za moške in 65 let za ženske. Predčasna
upokojitev po novem sistemu ni mogoča, možna pa je predčasna upokojitev za specifične
skupine poklicev v okviru starega pokojninskega sistema. Kasnejša upokojitev ni dodatno
stimulirana, vendar tudi ni omejena. Obstaja tudi možnost delne upokojitve (OECD, 2011d).
Drugi steber temelji na odprtih pokojninskih skladih, med katerimi prevladujejo OFE
naložbeni pokojninski načrti, ki so komplementarni s prvim pokojninskim stebrom, saj se ti
načrti financirajo s prenosom 7,3 % obveznih prispevkov. Pokojninski prispevki v okviru
drugega stebra so davčno stimulirani, pokojninski načrti pa upravljani s strani profesionalnih
institucij in regulirani s strani države (Allot et. al, 2010, str. 39).
Za razliko od prvega stebra je drugi steber obvezen samo za zavarovance, rojene po 31. 12.
1968 in prostovoljen za zavarovance, rojene po 31. 12. 1948, medtem ko so starejši
zavarovanci iz drugega stebra izključeni. Posameznik ima možnost, da v roku 7 dni od
začetka zaposlitve izbere enega izmed ponudnikov OFE pokojninskega načrta, pri čemer je
izbira neodvisna od delodajalca (Delta Lloyd, 2010).
Tretji steber je prostovoljen in vsebuje poklicne pokojninske sheme in individualna
varčevanja za starost. V letu 2004 so bili uvedeni t. i. IKE pokojninski načrti, ki niso posebej
davčno stimulirani. Komplementi IKE pa sta še PFE prostovoljni pokojninski načrti, ki so
ustanovljeni s strani delodajalcev, in PPF, ki je prostovoljni pokojninski načrt za zaposlene
(Delta Lloyd, 2010). Naložba v okviru tretjega stebra so vzajemni sklad in naložbena
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življenjska zavarovanja. Varčevanje v okviru tretjega stebra je oproščeno davka na kapitalski
dobiček, vendar je obseg varčevanja majhen zaradi neustreznih davčnih spodbud
(Guardiancich, 2010b, str. 4).
Upokojenci ne plačujejo pokojninskih prispevkov in prispevkov za zavarovanje v primeru
brezposelnosti, plačujejo pa prispevke za zdravstveno varstvo v višini 9 % (OECD, 2011d).

8

MOŽNE
SMERI
ZA
POVEČANJE
POKOJNINSKEGA SISTEMA SLOVENIJE

VZDRŽNOSTI

Povečanje vzdržnosti pokojninskega sistema v Sloveniji lahko dosežemo z ukrepi,
usmerjenimi v dvig dejanske starosti ob upokojitvi, z omejitvijo predčasnega upokojevanja,
izenačitvijo pogojev upokojevanja med spoloma, učinkovitim zaposlovanjem mladih,
migrantov in starejših, ki so tik pred upokojitvijo, ter z razširitvijo plačevanja prispevkov na
vse oblike zaposlitve. Prav tako bi imelo pozitiven vpliv povečanje rodnosti in modernizacija
ter povečanje varčevanja v obliki dodatnega pokojninskega zavarovanja. Med sistemske
spremembe, ki bi povečale vzdržnost sistema, v nadaljevanju predstavim uvedbo točkovnega
sistema, sistema navideznih pokojninskih računov in možnost uvedbe povratnih hipotekarnih
posojil.

8.1 Ukrepi za povečanje vzdržnosti pokojninskega sistema
8.1.1 Dvig dejanske starosti ob upokojitvi in omejitev predčasnega upokojevanja
Praksa ukrepov za dvigovanje dejanske starosti ob upokojitvi je v evropskih državah različna.
Tako se države najpogosteje poslužujejo kombinacije ukrepov povečanja števila zahtevanih
prispevnih let in pa dviga zakonsko določene starosti, ki omogoča pridobitev polne pokojnine
brez odbitkov. Nekatere izmed držav pa so storile tudi korak dlje in so raven pokojninskih
dajatev prilagodile dvigu pričakovane življenjske dobe, spet druge so vezale raven dajatev na
finančno uravnoteženost pokojninskega sistema, na katero vplivajo demografske spremembe
in dvig življenjske dobe (European Commission, 2012, str. 9).
Zakonski dvig polne starosti ob upokojitvi je enostaven in hkrati tudi učinkovit ukrep, saj
deluje dvosmerno. Dvosmernost se kaže v tem, da se hkrati povečuje število aktivnega
prebivalstva, ki vplačuje v pokojninsko blagajno, to isto aktivno prebivalstvo pa hkrati ne
predstavlja bremena pokojninski blagajni iz naslova pokojnin. Zakonsko določena polna
starost ob upokojitvi pomembno vpliva na dejansko starost ob upokojitvi, ki pa je odvisna
tudi od drugih dejavnikov, kot so npr. primernost delovnih mest za starejše, odbitki za
predčasno upokojevanje, pribitki za daljše ostajanje v aktivnosti ter razvitost politike
zaposlovanja starejših.
Zakonski pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine se zaradi reforme v letu 2000
povečujejo in bodo polno uveljavitev dosegli v letu 2025. V letu 2011 so bili tako pogoji za
upokojitev žensk 57 let starosti in 37 let ter 6 mesecev pokojninske dobe, za moške pa 58 let
starosti in 40 let pokojninske dobe. Povprečna dosežena starost pri novih starostnih in
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invalidskih upokojencih v letu 2011 je znašala 58 let in 8 mesecev za ženske in pa 61 let in 9
mesecev za moške (ZPIZ, 2011, str. 11).
Iz priloge 6 je razvidno, da je povprečna starost ob upokojitvi v Sloveniji nižja kot znaša
povprečje EU27, prav tako pa ima Slovenija izmed izbranih evropskih držav eno najnižjih
zakonsko določenih starosti za pridobitev polne pokojnine.
Pokojninske reforme, katerih cilj je obdržati ljudi dalj časa na trgu dela, se morajo
osredotočiti tudi na umik številnih možnosti predčasnega upokojevanja, ki se uproabljajo za
vse zaposlene ali pa le za posamezne skupine poklicev. V nekaterih državah članicah
zakonsko predpisani pokojninski sistem omogoča ljudem z dopolnjenimi prispevnimi dobami,
da se upokojijo pred običajno upokojitveno starostjo. Pokojninske reforme v prihodnosti se
bodo tako morale osredotočiti tudi na ustrezno dolžino prispevnih dob, ki bi prav tako morale
odražati daljšo pričakovano življenjsko dobo (European Commission, 2012, str. 11).
Možnost za dodatno povišanje dejanske starosti ob upokojitvi predstavlja tudi ukinitev
znižanja starostne meje zaradi služenja vojaškega roka in znižanje starostne meje zaradi otrok.
Navedeni možnosti, ki se upoštevata kot možnost predčasne upokojitve v Sloveniji, v tujini ne
predstavljata običajne prakse olajšav za upokojevanje.

8.1.2 Izenačitev upokojitvenih pogojev za oba spola
Za pridobitev starostne pokojnine morata biti hkrati izpolnjena tako pogoj starosti kot tudi
pogoj pokojninske dobe, ki pa se razlikujeta glede na spol zavarovanca. Njuno izenačitev za
moške in ženske so že izvedli v nekaterih državah v okviru EU27, kot so npr. Danska,
Nemčija in Španija. Smiselnost ukrepa se kaže predvsem v tem, da se ženske po trenutni
zakonodaji prej upokojujejo in tako manj vplačujejo v pokojninsko blagajno, pokojnino pa
zaradi daljše pričakovane življenjske dobe ob upokojitvi v povprečju prejemajo dalj časa kot
moški.
Tabela 27: Povprečna doba prejemanja pokojnine in povprečna starost ob upokojitvi
2001
2006
2011
Moški
Ženske
Moški
Ženske
Moški
Ženske
Povprečna doba
14 let
15 let
16 let
19 let
16 let
21 let
prejemanja pokojnine 1 mesec 11 mesecev 3 mesece 3 mesece 4 mesece 8 mesecev
Povprečna starost
62 let
56 let
61 let
57 let
61 let
58 let
ob upokojitvi
0 mesecev 2 meseca 8 mesecev 4 mesece 9 mesecev 8 mesecev
Vir: ZPIZ, Letno poročilo ZPIZ 2011,2011, str. 11–13.

8.1.3 Povečanje zaposlenosti med mladimi, starejšimi in migranti
Mnoge države imajo veliko možnosti za izboljšanje prihodnje ustreznosti in vzdržnosti svojih
pokojninskih sistemov z dvigom stopenj zaposlenosti v skupinah z višjo starostjo in v
skupinah mladih, ki vstopajo na trg dela, ter migranti.
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Stopnja zaposlenosti med delavci v starostnem razredu 55–64 let znaša zaradi možnosti
zgodnjega umika s trga dela pod 50 %, vendar pa ta podatek prikriva velike razlike med
posameznimi državami v okviru EU. Najnižji delež zaposlenih je tako na Malti, kjer znaša
30,2 %, najvišji pa na Švedskem, kjer znaša 70,5 %. Omeniti je potrebno tudi razliko med
spoloma, saj so stopnje zaposlenosti starejših žensk nižje kot pri moških (European
Commission, 2012, str. 6–8).
Iz tabele 24 v nadaljevanju je razvidno, da je v Sloveniji stopnja zaposlenosti starejših v
starostnem razredu 55–64 let v izbranem obdobju pod povprečjem EU15, prav tako pa tudi
pod povprečjem EU27.
Tabela 28: Stopnja zaposlenosti v starostni skupini 55–64 let, 2001–2009

EU27
EU15
Slovenija

2001
37,5
38,4
23,4

2002
38,2
39,8
25,9

2003
39,9
41,5
22,7

2004
40,5
42,5
30,1

2005
42,4
44,2
30,7

2006
43,5
45,3
32,6

2007
44,7
46,6
33,5

2008
45,6
47,4
32,8

2009
46,0
48,0
35,3

Vir: MDDSZ, Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja, 2010, str. 3.

V primeru dviga upokojitvene starosti in zmanjšanja možnosti predčasnega upokojevanja so
nujno potrebni tudi ukrepi, ki omogočajo daljše ostajanje v zaposlitvenem razmerju za
starejše, in sicer na področju zdravja, ureditve delovnega mesta in zaposlovanja. Brez njih bi
namreč spremembe povzročile zgolj povečanje števila oseb, ki bi bile odvisne od drugih vrst
nadomestil, kot so npr. nadomestilo za brezposelnost, invalidnost in socialna podpora
(European Commission, 2012, str. 11–12).
Med ukrepe, ki bi pripomogli k izboljšanju zaposlenosti starejših, uvrščamo ukrepe, ki
vključujejo prilagoditev delovnih mest in organizacije dela starejšim, zmanjšujejo
diskriminacijo starejših na trgu dela, dvigujejo njihovo raven znanja in kompetenc. Prav tako
uvrščamo mednje ukrepe davčnih spodbud in subvencij države, ki ustvarjajo okolje, ki je
odprto za zaposlovanje starejših in posameznika stimulira k daljšemu ostajanju v aktivnosti.
Pomembna je tudi promocija starejših kot delavcev z veliko količino znanja in strokovnosti in
pa uvajanje t. i. prožnih delovnih ureditev, ki omogočajo delno upokojitev v kombinaciji s
krajšim delovnim časom (European Commission, 2012, str. 11–12).
Prav tako so potrebni ukrepi med mladimi, ki jih večina evropskih držav opredeljuje kot
starostni razred med 15. in 29. letom. Po vsej EU se zlasti v času aktualne krize pojavlja velik
porast stopnje nezaposlenosti mladih do 29. leta. Narava študija sili mlade k poznemu vstopu
na trg dela, vendar se številni mladi zaradi problemov z iskanjem prve zaposlitve odločajo za
vpis na višje stopnje študija, kar njihov vstop na trg dela podaljšuje. Problematika
brezposelnosti visoko izobraženih mladih v povezavi s prvo zaposlitvijo se pojavlja zlasti
zaradi neusklajenosti med šolskim sistemom in gospodarstvom, ki na trg dela pošilja
neustrezno strukturo kadrov, ki v gospodarstvu ne najde ustrezne zaposlitve.
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Na ravni EU se v zadnjih letih pojavljajo številni programi, usmerjeni v reševanje
problematike nezaposlenosti mladih, ki mladim omogočajo, da najdejo zaposlitev v drugi
državi članici. V sklopu projektov so tako na voljo ustrezna svetovanja, pomoč pri iskanju
ustrezne zaposlitve in pa finančna sredstva, namenjena pokrivanju stroškov preselitve oz.
potnih stroškov. Dolgoročna rešitev problematike pa je mogoča z ustrezno prilagoditvijo
šolskega sistema v kombinaciji z državnimi ukrepi in politikami, ki bi mlade usmerjala v
izobraževanja, ki ustrezajo potrebam trga.
Pozitiven vpliv na vzdržnost pokojninske blagajne imajo tudi migracije tuje delovne sile,
zlasti tistih, ki se zaposlujejo v panogah z višjo dodano vrednostjo, saj tako kot domači
delavci plačujejo pokojninske prispevke v pokojninsko blagajno. Migracije so kratkoročna
rešitev problematike vzdržnosti pokojninskega sistema, saj migranti dolgoročno postanejo
tudi prejemniki pokojnin iz sistema.

8.1.4 Spodbujanje rodnosti
Med ukrepe, ki lahko dodatno omilijo demografske pritiske na pokojninsko blagajno,
uvrščamo tudi spodbujanje rodnosti, saj se na ta način poveča število aktivnega prebivalstva.
Ukrepi za spodbujanje natalitete so dolgoročne narave, saj se učinki na pokojninski sistem v
obliki izboljšanja razmerja med upokojenci in aktivnim prebivalstvom pokažejo šele v
daljšem časovnem obdobju.
Za spodbujanje natalitete je bila leta 2006 sprejeta državna strategija za spodbujanje rodnosti.
Med pomembnejšimi ukrepi strategije velja izpostaviti uvedbo premije za zgodnje odločanje
za otroka, subvencioniranje vrtcev, šol v naravi in prehrane, vzpodbude za delodajalce,
namenjene odpiranju vrtcev v podjetjih, ukrepi, usmerjeni v reševanje stanovanjske
problematike za mlade družine ter ukrepi, usmerjeni v izboljšanje razmer za družine z več
otroki.

8.1.5 Modernizacija in povečanje varčevanja v okviru dodatnega zavarovanja
Osnovni cilj varčevanja za starost je zagotovitev socialne varnosti v obdobju po upokojitvi, ki
jo zagotavljamo s prejemki, ki jih pridobimo iz osnovnega in dodatnega pokojninskega
zavarovanja pa tudi namensko akumuliranih prihrankov vsakega posameznika.
Če želimo tudi po upokojitvi ohraniti približno enak življenjski standard, si moramo v času
upokojitve zagotoviti dohodek v višini 70 % dohodka pred upokojitvijo. Glavni trenutni vir
dohodkov upokojencev predstavljajo pokojnine iz naslova obveznega zavarovanja. Zaradi
nezmožnosti sistema, da zagotavlja enako raven pokojnin tudi v prihodnosti, bo delež
dohodkov iz tega naslova padal. Izpad dohodkov po medgeneracijskem sporazumu bomo
morali tako nadomestiti s prihodki iz drugega in tretjega stebra (Berk Skok M., 2009).
Dodatno pokojninsko varčevanje bo moralo imeti večjo vlogo pri zagotavljanju prihodnje
ustreznosti pokojnin, zato bodo morale države najti način za izboljšanje stroškovne
učinkovitosti, varnosti in privlačnosti dodatnih pokojninskih sistemov hkrati pa zagotoviti
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učinkovite in razumljive varčevalne produkte za starost (European Commission, 2012, str.
13).
Sedanja ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji kaže številne
pomanjkljivosti v sistemu, saj se kombinacija davčne nevtralnosti, neatraktivnosti
pokojninskih produktov in neosveščenosti odraža v majhni vključenosti posameznikov v
dodatni pokojninski sistem in prenizkih prihrankih za starost (Berk Skok, 2010, str. 2–3).
V Sloveniji smo z reformo v letu 2000 uvedli nekoliko drugačen tristebrni sistem, kot so ga
uvedle druge države v regiji. Razlike so predvsem v ureditvi obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja v okviru drugega stebra, ki je obvezno zgolj za beneficirane
poklice, prav tako smo v drugi steber uvrstili davčno stimulirano prostovoljno pokojninsko
zavarovanje (Kapitalska družba, 2010).
Tako so zaradi davčnih olajšav v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja vključena
predvsem podjetja, ki za svoje zaposlene vplačujejo dodatno pokojninsko zavarovanje.
Posamezniki se zaradi odsotnosti neustreznih davčnih spodbud te oblike ne poslužujejo, saj
njena davčna prednost izhaja zgolj iz morebitnih razlik med sedanjo davčno stopnjo in davčno
stopnjo v času pridobivanja pokojnine (Berk Skok, 2010, str. 3).
Vzroki za neustrezno razvitost individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa tičijo
tudi v neustrezni institucionalni ureditvi, ki posameznika usmerja izključno v konzervativno
alokacijo naložb, ki mu prinaša oportunitetno izgubo in pa pomanjkljivo osveščenost o
problematiki, saj kljub zavedanju o nujnosti dodatnega zavarovanja za starost posamezniki v
ta namen ne varčujejo dovolj (Berk Skok, 2010, str. 3).
Za izboljšanje sistema je treba izvajalcem dopustiti možnost, da ponudijo različne naložbene
produkte z različnimi politikami tveganja. Smiselna bi bila uvedba krovnega pokojninskega
vzajemnega sklada, ki bi omogočal tržno vrednotenje prihrankov in preglednost, obenem pa
bi posamezniku ponudil več podskladov z različnimi naložbenimi politikami. V okviru
krovnih skladov bi bilo smiselno dodatno ponuditi tudi možnost varčevanja v okviru t. i.
naložbenih politik življenjskega cikla posameznika, kar bi še dodatno pripomoglo k večji
ekonomičnosti in nižjim upravljavskim stroškom (Berk Skok, 2010, str. 4).
Trenutna kriza je osvetlila ranljivost naložbenih pokojninskih sistemov za finančne in
gospodarske krize, kar izkazuje potrebo po ureditvi regulativnega okvira in strukture sistema
za izboljšanje varnosti zasebnih pokojnin. Prav tako je treba dodatno pozornost posvetiti
ureditvi problematike žensk, ki nimajo enakih možnosti za ustvarjanje dodatnih pokojninskih
varčevanj kot moški zaradi krajšega obdobja aktivne participacije na trgu dela kot moški
(European Commission, 2012, str. 13).
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8.1.6 Razširitev plačevanja prispevkov na vse oblike zaposlitve in socialna
kapica
Večina držav v okviru EU in OECD uporablja socialno kapico, bodisi pri celotnih prispevkih
bodisi pri prispevkih delodajalcev ali delojemalcev. Razlog za uvedbo socialne kapice je ta,
da je nabor pravic iz socialnega zavarovanja omejen, zato je smiselno, da so omejena tudi
vplačila v sistem. Obenem je višina kapice v sistemu postavljena na takšni ravni, da omogoča
določeno mero solidarnosti, ne omogoča pa neomejene solidarnosti (Majcen, Čok & Ogorevc,
2010, str. 1–2).
Slovenski sistem plačevanja prispevkov za socialno varnost je nekonsistenten, saj so
posamezniki kljub enaki višini dohodka različno obremenjeni s plačevanjem prispevkov.
Tako se osnova za plačevanje prispevkov razlikuje med zasebniki, kjer je navzgor omejena in
zaposlenimi delavci, kjer navzgor ni omejena. Prav tako se pojavlja možnost izogibanja pri
družbah z omejeno odgovornostjo, kjer je lastnik podjetja tudi zaposlen v družbi. V tem
primeru si lahko lastnik izplačuje nizko plačo, ki je obremenjena s prispevki, obenem pa si
preostanek zaslužka izplača v obliki dobička, od katerega se prispevki za socialno varnost ne
plačujejo. Prav tako s prispevki niso obdavčene razne oblike pogodbenega dela, kot sta npr.
študentsko delo in avtorske pogodbe. Neomejena osnova tako posameznika stimulira k
davčnemu izogibanju in iskanju takšnih načinov izplačevanja dohodka, ki je s prispevki manj
obremenjen (Majcen et al., 2010, str. 1–2).
Kratkoročne posledice uvedbe socialne kapice povzročajo izpad javnofinančnih prihodkov in
tako poslabšujejo razmere v pokojninski blagajni. Dolgoročno pa omejitev osnove zagotavlja
horizontalno davčno izenačenost in povečuje mednarodno konkurenčnost. Če bi se obdavčitev
razširila na vse dohodke, ki trenutno predstavljajo obvod plačevanja prispevkov, bi se breme
prispevkov enakomerneje porazdelilo med zavarovance, obenem pa bi slovensko davčno
okolje s socialno kapico postalo bolj zanimivo za izplačilo višjih dohodkov, kar pozitivno
vpliva na prilive v pokojninsko blagajno (Majcen et al., 2010, str. 1–2).

8.2 Sistemske spremembe v smeri povečanja vzdržnosti pokojninskega
sistema
8.2.1 Uvedba sistema virtualnih pokojninskih računov
Zadnji poskus pokojninske reforme je bil parametrične narave in ni zagotavljal dolgoročne
vzdržnosti pokojninskega sistema. Dolgoročno vzdržnost bi morda lahko dosegli z uvedbo
sistema virtualnih pokojninskih računov (v nadaljevanju NDC-sistema), saj se glede na
prednosti in slabosti, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju, kažejo kot ena izmed
boljših možnosti.
Virtualni pokojninski računi nadomeščajo klasični dokladni sistem v okviru prvega stebra.
Kljub temu da se financirajo po dokladnem sistemu, se od klasičnega dokladnega sistema
razlikujejo po tem, da se prispevki delodajalcev in delojemalcev v času aktivnega obdobja
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beležijo na virtualnih računih. Posameznike upravljavec računov letno obvesti o vrednosti
vplačanih in indeksiranih sredstev na njihovih računih ter na podlagi predpostavljene
pričakovane življenjske dobe tudi o višini pričakovane pokojnine (Williamson, 2004, str. 49).
Višina pokojnine je odvisna od vsote vplačanih prispevkov, ki se nahajajo na virtualnem
računu, dolžine vplačevanja v sistem in pričakovane preostale življenjske dobe glede na spol
posameznika. Postopki indeksacije sredstev na računih, katerih namen je ohranjanje vrednosti
sredstev, v večini primerov temeljijo na eni izmed realnih ekonomskih kategorij, kot npr. rast
realnih plač, rast vsote realnih plač, gospodarska rast. Kljub temu da so prispevki
posameznikov indeksirani, v tem primeru ne gre za razporejanje sredstev v finančne naložbe,
saj se sredstva izplačajo aktualnim upokojencem po vnaprej določeni formuli, ki temelji na
aktuarskem izračunu in tekoče upošteva nova dejstva glede pričakovane dobe prejemanja
pokojnine (Berk Skok & Jašovič, 2007).
Prav tako se zaradi ohranjanja kupne moči indeksira pokojnine, vendar običajno z drugo
ekonomsko kategorijo, npr. inflacijo ali kombinacijo inflacije in realnih ekonomskih
kategorij. Indeksacija, ki ni polno vezana na realne gospodarske kategorije, pripomore h
kreiranju t. i. rezervnega sklada, ki služi za blaženje učinkov v obdobju nižje gospodarske
rasti (Berk Skok & Jašovič, 2007).
Virtualni pokojninski računi ne rešujejo problema solidarnosti oz. posameznikov, ki v
aktivnem obdobju ne uspejo zbrati zadostne količine sredstev. To problematiko zato rešuje
dodatna uvedba ničelnega stebra, ki je namenjen redistribuciji in zagotavljanju univerzalne
minimalne pokojnine, ki se financira s pobranimi davki (MDDSZ, 2009, str. 38).
V okviru sistema je poskrbljeno tudi za študente, brezposelne osebe in matere v času
nosečnosti in vzgoje otrok, saj država v takšnih primerih vplačuje prispevke na njihove
virtualne pokojninske račune (Williamson & Wiliams, 2005, str. 49).
Pokojninski sistem, ki temelji na virtualnih pokojninskih računih, vsebuje številne prednosti v
primerjavi s klasičnim dokladnim sistemom (Berk Skok & Jašovič, 2007):
-

-

-

sistem je dolgoročno vzdržen, saj so v samo zasnovo sistema vključeni korekcijski
mehanizmi, ki zagotavljajo, da so izplačila iz naslova pokojnin usklajena s prispevki
aktivne populacije;
sistem je pregleden, saj lahko posameznik zaradi beleženja vplačil in jasne indeksacijske
formule v vsakem trenutku pridobi informacijo o stanju vplačanih prispevkov in
pričakovani pokojnini;
sistem krepi občutek lastništva nad vplačanimi sredstvi, saj so pokojninske ugodnosti
neposredno povezane z višino in dolžino obdobja vplačil v sistem;
sistem krepi spodbude za delo, saj se zaradi transparentnosti in jasnih določil posameznik
zaveda, da je višina pokojnine odvisna od višine vplačil, dolžine vplačevanja in
pričakovane življenjske dobe. Posameznik je tako pripravljen delati več in s tem
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-

-

-

-

-

prispevati več na njegov osebni virtualni račun, kar pa se na narodnogospodarski ravni
odraža v višji gospodarski rasti;
sistem je pravičen, saj posamezniki v sistemu pridobijo pravice na ekonomski podlagi in
niso motivirani k izogibanju vključenosti v sistem. Posameznik tako ne dojema sistema
kot obliko obdavčenja ampak kot obliko varčevanja;
sistem je izpostavljen manjšemu političnemu tveganju zaradi večje preglednosti in
odsotnosti redistributivnih elementov. Tako je možnost vmešavanja politike v sistem
bistveno otežena. Poleg tega vgrajeni samokorekcijski mehanizmi ne zahtevajo politično
občutljivih zakonodajnih postopkov;
za sistem so značilni nizki stroški prehoda, poleg tega pa je mogoče, da se breme trenutne
nevzdržnosti sistema porazdeli med več generacij prek možnosti kombiniranja pokojnin iz
stare in nove pokojninske ureditve;
za sistem so značilni nizki administrativni stroški, saj mora upravljavec navideznih
računov zgolj zagotoviti redno spremljanje vseh vplačil, dosledno indeksiranje in
obveščanje posameznikov o višini vplačil in sredstvih na računu;
sistem je primeren za države z manj razvitimi finančnimi trgi, saj kapitalski trgi v mnogih
državah niso dovolj razviti, da bi omogočili razpršitev naložb v mednarodno okolje,
domači trgi pa ne omogočajo pogojev za uravnotežen razvoj pokojninskih skladov.

Sistem virtualnih pokojninskih računov pa se kljub številnim prednostim sooča tudi s svojimi
pomanjkljivostmi, ki so (Berk Skok & Jašovič, 2007; Williamson, 2004, str. 57–60):
-

-

sistem ne omogoča avtomatične odprave že nakopičenih nesorazmerij oziroma finančne
nevzdržnosti;
sistem ne omogoča izračuna točne višine pokojnine zaradi odvisnosti pokojnin od
gospodarskih gibanj v času vplačil in izplačil iz sistema ter spreminjanja pričakovanega
trajanja življenja;
v sistemu ni ustreznih rešitev za primer zavarovanja pred invalidnostjo, pred
nepreskrbljenostjo družin ter vdovstvom;
sistem ne zagotavlja narodnogospodarskih prihrankov, saj gre za pretočni sistem;
sistem ne vzpodbuja razvoja finančnih trgov in inštitucij;
sistem ne pozna solidarnosti, ampak teži k aktuarski pravičnosti;
sistem prenaša tveganja za varno starost z države na posameznika;
manjši del sistema, s katerim se zagotavlja minimalen obseg pravic, je podvržen
političnemu tveganju.

8.2.2 Uvedba točkovnega pokojninskega sistema
Točkovni sistem, ki predstavlja alternativo sedanjemu sistemu in sistemu virtualnih računov,
so v preteklosti uvedli npr. v Nemčiji, Estoniji, Litvi, Romuniji in na Slovaškem. V okviru
tega sistema torej posameznik vsako leto pridobi določeno število točk na podlagi relativne
višine plače glede na povprečno plačo v državi, in sicer npr. v primeru povprečne plače 1
točko, v primeru 0,8-kratnika povprečne plače pa 0,8 točke. Pokojnina po tem sistemu je
določena kot zmnožek povprečnega števila točk, ki jih posameznik pridobi, dolžine
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pokojninske dobe in pa vrednosti pokojninskih točk, ki so določene kot odstotek povprečne
plače v izbranem obdobju (Berk Skok A., 2009).
V sistemu obstajajo rešitve za primere obdobij, ko posameznik ne more vplačevati v sistem.
Priznavanje točk se v teh primerih sicer razlikuje od države do države, vendar se povečini
priznavajo za obdobja nege otroka, obdobja brezposelnosti, obdobja služenja vojaškega roka
ali za čas trajanja univerzitetne izobrazbe (Stanovnik, 2007, str. 10–13).
Med slabosti sistema Berk Skok A. (2009) uvršča možnost določanja minimalne in
maksimalne pokojnine ter minimalne in maksimalne vrednosti točke, kjer se pojavlja možnost
za vmešavanje in spreminjanje sistema zaradi politike. Če obstoja/obstaja mehanizem
minimalnih pokojnin in vrednosti točke, se poveča negotovost glede potencialnih sprememb
zakonodaje in zmanjša transparentnost sistema.
V točkovnih sistemih so bonusi in malusi določeni pavšalno, kar pomeni, da je določen fiksen
odbitek ali fiksen dodatek, obenem pa so meje bonusov in malusov postavljene prenizko, kar
pomeni, da so oškodovani tisti, ki delajo dlje in nagrajeni tisti, ki delajo manj. Sistem tudi ne
temelji na celotni aktivni dobi, kar pomeni zopet možnost poljubnega podaljševanja in
prilagajanja zaradi potreb politike (Berk Skok A., 2009).
Stanovnik (2007, str. 4–6) med prednosti te oblike sistema navaja, da točkovni sistem v
primerjavi s klasičnim dokladnim sistemom omogoča prožnejše in bolj pregledno
usklajevanje pokojnin, poenostavlja izračune vstopne pokojnine in celotni pokojninski sistem.
Ob uvedbi te oblike bi zagotovili tudi, da sedanji in novi upokojenci ne bi bili na slabšem kot
v veljavnem sistemu. Sistem minimalnih in maksimalnih pokojnin ter vrednosti pokojninskih
točk vsebujejo elemente redistributivne funkcije.

8.2.3 Uvedba obratnih hipotek
Uporaba obratnih hipotekarnih posojil se pogosteje pojavlja v državah, kjer so socialna
zavarovanja slabše razvita in so pravice iz tega naslova majhne in ne omogočajo varne starosti
za upokojence.
Obratno hipotekarno posojilo je posojilo, ki je zavarovano z nepremičnino posojilojemalca. V
času posojilnega razmerja se zadolženost posojilojemalca povečuje na račun zmanjšanja
premoženja v nepremičnini. Posojilodajalec, ki je običajno banka ali zavarovalnica, se
poplača ob zapadlosti posojila, ko dolžnik preneha uporabljati nepremičnino kot svoje
bivališče, tj. ob smrti oziroma ko se iz nepremičnine izseli. Takrat posojilodajalec
nepremičnino proda in iz tega naslova poplača dolg posojilojemalca. Če je ugotovljeni dolg
manjši od vrednosti nepremičnine, presežek sredstev vrne posojilojemalcu oziroma njegovim
dedičem, če pa je vrednost nepremičnine manjša, nosi tveganje delnega poplačila
posojilodajalec (Bedwell, Carden, Kibble & Stalpes, 2009, str. 1–4).
Renta oziroma dohodek, ki ga lahko pričakujemo iz naslova obratne hipoteke, je odvisen od
več dejavnikov, med katerimi so zlasti pomembni starost zavarovanca, vrsta obratne hipoteke,
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ocenjena vrednost nepremičnine in pa veljavna obrestna mera. Na splošno velja, da starejši
kot je posojilojemalec in večja kot je vrednost nepremičnine, večji dohodek iz tega naslova
lahko pričakujemo (Eschtruth, Sun & Webb, 2006, str. 1–3).
Sredstva, ki jih posameznik pridobi iz naslova obratne hipoteke, se lahko posojilojemalcu
izplačajo po vnaprej določenih programih črpanja na več načinov, npr. enkraten znesek,
vnaprej določen znesek, ki ga posojilojemalec črpa po lastni presoji, v obliki fiksnega zneska
za določen čas, v obliki doživljenjskih izplačil oziroma kombinacijo navedenih možnosti
(FDA, 2012).
Možnost pokojninskega zavarovanja v obliki obratne hipoteke srečamo zlasti v
anglosaksonskih državah, vendar pa se sheme od države do države razlikujejo. Reševanje
problema zagotavljanja sredstev starostnikom prek obratne hipoteke je najbolj razvito v
Združenih državah Amerike, kjer se pojavljajo tri vrste obratne hipoteke, in sicer (AARP,
2012, str. 8):
-

namenske obratne hipoteke (angl. single purpose reverse mortgage),
HECM obratne hipoteke (angl. home equity conversion mortgage),
privatne obratne hipoteke (angl. propietary reverse mortgages).

Obratne hipoteke lahko ločimo tudi glede na subjekte, ki nastopajo v odnosu. Pri ameriškem
tipu gre za odnos med finančno inštitucijo in fizično osebo; pri francoskem tipu pa gre za
odnos med dvema fizičnima osebama, kar pomeni, da upokojenec s kupcem sklene
kupoprodajno pogodbo, po kateri kupec plačuje mesečne zneske kupnine za nepremičnino do
smrti prodajalca, lastništvo nad nepremičnino pa kupec pridobi šele po smrti prodajalca
(Bajec, 2008).
Modificiran produkt obratne hipoteke pa se v manjšem obsegu pojavlja tudi v Sloveniji. Tako
ena izmed zavarovalnic ponuja rentno polico, kjer namesto denarja v zameno prejmejo
nepremičnino, ki ima vnaprej ugotovljeno vrednost. S podpisom pogodbe zavarovalnica
postane stvarnopravni lastnik, prejšnji lastnik, katerega minimalna starost mora biti 60 let, pa
pridobi pravico do užitka. Obe pravici se zabeleži v zemljiško knjigo. Če se zavarovanec
odpove pravici do užitka in se predčasno izseli iz nepremičnine, zavarovalnica nepremičnino
proda in poplača zavarovanca v obliki višje rente ali izplačila v enkratnem znesku (Bajec,
2008).
Prednosti te oblike varčevanja za pokojnino so zagotovo te, da posameznik pridobi denarna
sredstva iz nepremične, v kateri lahko živi do svoje smrti in si tako bodisi olajša odplačevanje
kreditov ali pa poviša življenjski standard v času upokojitve. Med slabosti pa uvrščamo
dejstvo, da je obratna hipoteka dražja, prav tako pa posameznik ne more več odstopiti od
sklenjene pogodbe, saj posojilodajalec postane lastnik nepremičnine (O'Brien, 2012).
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SKLEP
Zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za dostojno življenje starostnikov je odvisno od
zasnove pokojninskega sistema, ki odseva razvitost države, politični sistem in obliko socialne
politike znotraj države. Večini današnjih pokojninskih sistemov je skupno soočanje s
problemom starajočega se prebivalstva kot posledici nizke rodnosti, katere vrednost je pod
normalno reprodukcijsko vrednostjo, in daljšanja življenjske dobe. Demografske projekcije za
Slovenijo napovedujejo povečanje stopnje rodnosti, ki pa ne bo dosegla vrednosti normalne
reprodukcije prebivalstva. Obenem se bo povišalo pričakovano trajanje življenja ob rojstvu in
zmanjšal se bo selitveni prirast. V naslednjih desetletjih se bo tako spremenila struktura
prebivalstva, povečal se bo delež starejših, manjši bo delež aktivnega prebivalstva.
Dodatno razmere v pokojninskih sistemih zaostrujejo povečana brezposelnost, pozni vstop
mladih na trg dela, prezgodnje upokojevanje, vpliv gospodarske krize in nepreglednost ter
kompleksnost pokojninskega sistema kot celote. Kombinacija navedenih neugodnih trendov
tako dolgoročno povzroča nevzdržnost pokojninskih sistemov. Države so zato prisiljene v
prilagoditve in reforme pokojninskih sistemov, da bi nevtralizirale nesorazmerja med
zbranimi prispevki in izplačanimi pokojninami.
Pokojninski sistem v Sloveniji je organiziran tristebrno. Prvi steber zagotavlja doživljenjsko
pokojnino in je organiziran po sistemu sprotnega prispevnega kritja. Drugi in tretji steber sta
organizirana kot naložbena sistema, pri čemer drugi steber delno regulira država. Tretji steber
zajema zasebne prihranke državljanov. V letu 2010 je bila v parlamentu sprejeta reforma,
katere cilj je zagotoviti finančno vzdržnost pokojninskega sistema, vendar do njene realizacije
zaradi referenduma ni prišlo. Reforma je predvidevala zaostritev upokojitvenih pogojev, kar
bi ugodno vplivalo na zmanjšanje deleža izdatkov za pokojnine v BDP in skrajšalo čas
prejemanja pokojnine. Ukrepi v okviru reforme bi ustavili padanje pokojnin, indeksacija pa bi
zagotovil ohranjanje realne vrednosti pokojnin. Ukrep podaljšanja obdobja, iz katerega se
izračunava pokojnina, bi pripomogel k večji povezanosti med ravnjo vplačanih prispevkov in
izplačanih pokojnin, kar bi pripomoglo k pravičnejši medgeneracijski porazdelitvi bremen,
obenem pa bi ohranili solidarnost. Skupno vsem predlaganim ukrepom v okviru reforme je,
da bi kratkoročno povečali vzdržnost pokojninskega sistema, vendar bi bile dolgoročno
potrebne še dodatne prilagoditve predvsem zaradi demografskih trendov in posledic aktualne
gospodarske krize.
Izračuni vzdržnosti sistema pokojnin v okviru obveznega zavarovanja kažejo, da bilo tako v
primeru reforme kot obstoja sedanje pokojninske zakonodaje v prihodnosti za sedanjo raven
pokojnin treba povečati prispevno stopnjo za ohranitev vzdržnosti sistema, vendar v primeru
reformirane zakonodaje manj kot v primeru obstoječe zakonodaje. Ob predpostavljeni sedanji
prispevni stopnji bo sistem brez posegov sposoben zagotavljati manjšo raven pokojnin.
Zmanjšanje pokojnin je večje v primeru obstoječe pokojninske zakonodaje kot v primeru
predlagane pokojninske reforme. Delež pokojnin v BDP se bi tako v primeru reforme kot
obstoju sedanje zakonodaje povečeval, vendar bi bilo povečanje manjše v primeru uveljavitve
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ukrepov reformne zakonodaje. Navedeni izračuni kažejo, da bi predlagana pokojninska
zakonodaja povečala vzdržnost pokojninskega sistema in zmanjšala delež pokojnin v BDP.
Večina evropskih držav je že večkrat reformirala svoje pokojninske sisteme. Primere dobrih
praks reform predstavljajo Nemčija, Norveška in Poljska. V teh državah so v okviru prvega
stebra uvedli točkovni sistem ali sistem navideznih pokojninskih računov, ki ga dopolnjujejo
ustrezno davčno stimulirane rešitve v okviru drugega in tretjega naložbenega stebra. V
obravnavanih državah so zaostrili pogoje za predčasno upokojevanje, povišali zakonsko
določeno starost ob upokojitvi ter zagotovili povezanost med višino vplačanih prispevkov in
izplačanimi pokojninami.
Možni ukrepi za povečanje vzdržnosti pokojninskega sistema Slovenije so predvsem dvig
povprečne starosti ob upokojitvi, spodbujanje starejših, da ostanejo dlje v delovnem razmerju,
povečanje migracij in spodbujanje natalitete. Treba bi bilo zagotoviti enako obravnavo med
spoloma, plačevanje prispevkov razširiti na vse oblike zaposlitve, smiselna pa bi bila tudi
uvedba socialne kapice. Dodatno bi bilo treba ozavestiti ljudi o nujnosti varčevanja v okviru
drugega in tretjega stebra. Med sistemskimi spremembami pa bi bila smiselna uvedba
točkovnega sistema ali sistema virtualnih pokojninskih računov in uvedba možnosti obratnih
hipotekarnih posojil.
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Priloga 1: Uporabljene predpostavke pri izračunih števila zavarovancev in upokojencev
Tabela 1: Število prebivalstva po starostnih razredih, 2015–2050

0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85 in več
Skupaj:

2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
110.781 105.027
95.909
88.873
88.616
93.939
97.929
96.434
105.436 113.064 106.754
97.647
90.678
90.467
95.903
99.906
92.922 106.948 114.216 107.917
98.862
91.937
91.818
97.266
95.851
94.421 108.124 115.409 109.173 100.185
93.365
93.261
112.894 101.288
98.582 112.236 119.579 113.458 104.709
97.842
141.202 119.982 106.637 103.679 117.284 124.588 118.683 109.767
156.622 146.642 124.079 110.472 107.448 120.931 128.331 122.225
162.645 160.214 149.271 126.550 112.914 109.808 123.312 130.511
151.431 164.635 161.536 150.493 127.842 114.209 111.161 124.484
155.833 152.003 164.670 161.518 150.581 128.101 114.625 111.524
155.122 154.754 150.823 163.350 160.337 149.616 127.513 114.172
152.181 152.252 151.971 148.315 160.810 158.043 147.729 126.078
144.399 147.211 147.660 147.740 144.553 157.040 154.667 144.844
105.395 136.914 140.157 141.207 141.798 139.228 151.729 149.834
90.433
97.105 126.699 130.497 132.322 133.558 131.810 144.256
74.256
78.666
85.629 112.500 116.937 119.722 121.768 121.104
55.745
57.998
62.508
69.557
92.351
97.325 101.153 104.073
43.034
53.093
59.709
66.649
76.544
98.915 115.456 127.404
2.106.182 2.142.217 2.154.934 2.154.609 2.148.629 2.141.070 2.131.661 2.114.985
Vir: SURS, Prebivalstvo, 2012.

Tabela 2: Število prebivalstva v starostnem razredu 60–64 let, 2015–2050
60
61
62
63
64

2015
29.975
30.077
29.170
27.485
27.692

2020
29.328
28.924
29.289
30.095
29.575

2025
30.040
29.858
29.587
29.536
28.639

2030
28.538
28.893
29.647
30.451
30.211

2035
30.009
29.749
29.301
28.343
27.151

Vir: SURS, Prebivalstvo, 2012.
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2040
32.497
31.973
31.095
31.276
30.199

2045
30.061
30.363
30.929
31.632
31.682

2050
27.657
29.483
29.567
28.799
29.338

Tabela 3: Stopnja zaposlenosti prebivalstva, 2015–2050, v %

15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69

2015
7,6
40,3
72,9
89,9
94,2
93,2
91,5
78,0
52,5
32,4
16,9

2020
7,6
39,2
71,5
89,4
93,6
93,6
92,4
83,1
61,0
30,0
16,4

2025
7,4
39,4
70,7
88,8
93,2
93,2
92,7
84,1
64,5
35,1
16,1

2030
7,7
39,6
71,1
88,5
92,7
92,8
92,4
85,4
69,1
35,8
16,2

2035
8,0
40,8
71,4
88,7
92,5
92,1
92,1
84,9
69,9
38,6
16,0

2040
8,0
41,4
72,5
88,9
92,7
91,9
91,6
84,7
69,2
38,9
16,4

2045
7,9
41,3
73,0
89,4
92,9
92,1
91,4
84,3
69,3
38,3
16,3

2050
7,8
40,8
72,8
89,6
93,3
92,4
91,6
84,2
69,0
38,4
16,0

Viri: M. Čok, J. Sambt, A. Berk Skok & M. Košak, Long-term sustainability of the Slovenian pension system,
2008, str. 279.
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Priloga 2: Uporabljene predpostavke in izračuni – VARIANTA 1
Tabela 1: Predpostavke pri izračunu »vzdržne prispevne stopnje«, 2015–2050
2015
Število
zavarovancev
Število
upokojencev
Povprečna
dopolnjena starost
ob upokojitvi
Stopnja
brezposelnosti
(v %)
Delež brezposelnih,
ki vplačuje
prispevke (v %)
Predpostavljeno
nadomestitveno
razmerje (v %)

2020

2025

1.047.713 1.040.378 1.016.338

2030

2035

2040

2045

2050

989.764

963.730

937.291

904.053

872.365

475.776

512.011

528.847

571.697

601.119

643.036

677.710

678.110

61

62

62

62

62

62

62

62

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

62,16

58,08

56,33

56,33

56,33

56,33

56,33

56,33

Tabela 2: Predpostavke pri izračunu »vzdržnega nadomestitvenega razmerja«, 2015–2050
2015
Število
zavarovancev
Število
upokojencev
Povprečna
dopolnjena starost
ob upokojitvi
Stopnja
brezposelnosti
(v %)
Delež brezposelnih,
ki vplačuje
prispevke (v %)
Predpostavljena
prispevna stopnja
(v %)

2020

2025

1.047.713 1.040.378 1.016.338

2030

2035

2040

2045

2050

989.764

963.730

937.291

904.053

872.365

475.776

512.011

528.847

571.697

601.119

643.036

677.710

678.110

61

62

62

62

62

62

62

62

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

23,45

23,45

23,45

23,45

23,45

23,45

23,45

23,45
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Tabela 3: Predpostavke pri izračunu »deleža pokojnin v BDP«, 2015–2050

Višina BDP – rast
1,5 % (v mil. €)
Predpostavljeno
nadomestitveno
razmerje (v %)
Število prejemnikov
pokojnine
Usklajevanje
pokojnin s plačami
(v %)
Masa pokojnin –
rast pokojnin 1,0 %
(v mil. €)
Masa pokojnin –
rast pokojnin 1,5 %
(v mil. €)
Masa pokojnin –
rast pokojnin 2,0 %
(v mil. €)

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

25.679

27.663

29.801

32.105

34.586

37.259

40.138

43.240

62,16

58,08

56,33

56,33

56,33

56,33

56,33

56,33

475.776 512.011 528.847 571.697 601.119 643.036 677.710 678.110

100 ,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.629

5.948

6.263

7.116

7.864

8.842

9794

10.299

5.741

6.219

6.712

7.816

8.854

10.203

11.584

12.487

5.855

6.500

7.190

8.581

9.962

11.766

13.691

15.125

Tabela 4: Izračuni – VARIANTA 1, 2015–2050, v %

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Vzdržna prispevna
stopnja
Vzdržno
nadomestitveno
razmerje

28,23

28,58

29,31

32,54

35,14

38,65

42,23

43,79

51,64

47,65

45,07

40,60

37,60

34,18

31,28

30,17

Delež pok. v BDP –
1,0 % rast pok.

21,92

21,50

21,02

22,17

22,74

23,73

24,40

23,82

Delež pok. v BDP –
1,5 % rast pok.

22,36

22,48

22,52

24,35

25,60

27,39

28,86

28,88

Delež pok. v BDP –
2,0 % rast pok.

22,80

23,50

24,13

26,73

28,80

31,58

34,11

34,98
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Priloga 3: Uporabljene predpostavke in izračuni – VARIANTA 2
Tabela 1: Uporabljene predpostavke pri izračunu »vzdržne prispevne stopnje«, 2015–2050
2015
Število
zavarovancev
Število
upokojencev
Povprečna
dopolnjena starost
ob upokojitvi
Stopnja
brezposelnosti
(v %)
Delež brezposelnih,
ki vplačuje
prispevke (v %)
Predpostavljeno
nadomestitveno
razmerje (v %)

2020

2025

1.048.148 1.040.771 1.017.265

2030

2035

2040

2045

2050

990.726

964.724

938.375

905.123

873.366

455.444

491.508

490.476

533.115

565.725

604.927

639.110

642.156

62

63

64

64

64

64

64

64

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

62,16

62,16

62,16

62,16

62,16

62,16

62,16

62,16

Tabela 2: Predpostavke pri izračunu »vzdržnega nadomestitvenega razmerja«, 2015–2050
2015
Število
zavarovancev
Število
upokojencev
Povprečna
dopolnjena starost
ob upokojitvi
Stopnja
brezposelnosti
(v %)
Delež brezposelnih,
ki vplačuje
prispevke (v %)
Predpostavljena
prispevna stopnja
(v %)

2020

2025

1.048.148 1.040.771 1.017.265

2030

2035

2040

2045

2050

990.726

964.724

938.375

905.123

873.366

455.444

491.508

490.476

533.115

565.725

604.927

639.110

642.156

62

63

64

64

64

64

64

64

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

23,45

23,45

23,45

23,45

23,45

23,45

23,45

23,45
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Tabela 3: Predpostavke pri izračunu »deleža pokojnin v BDP«, 2015–2050

Višina BDP – rast
1,5 % (v mil. €)
Predpostavljeno
nadomestitveno
razmerje (v %)
Število prejemnikov
pokojnine
Usklajevanje
pokojnin s plačami
(v %)
Masa pokojnin –
rast pokojnin 1,0 %
(v mil. €)
Masa pokojnin –
rast pokojnin 1,5 %
(v mil. €)
Masa pokojnin –
rast pokojnin 2,0 %
(v mil. €)

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

25.679

27.663

29.801

32.105

34.586

37.259

40.138

43.240

62,16

62,16

62,16

62,16

62,16

62,16

62,16

62,16

455.444 491.508 490.476 533.115 565.725 604.927 639.110 642.156

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

5.325

5.950

6.149

6.920

7.604

8.420

9.211

9.584

5.399

6.139

6.455

7.392

8.265

9.311

10.365

10.973

5.474

6.333

6.775

7.894

8.980

10.293

11.658

12.557

Tabela 4: Izračuni – VARIANTA 2, 2015–2050, v %

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Vzdržna prispevna
stopnja

28,23

28,58

29,31

32,54

35,14

38,65

42,23

43,79

Vzdržno
nadomestitveno
razmerje

51,64

47,65

45,07

40,60

37,60

34,18

31,28

30,17

Delež pok. v BDP –
1,0 % rast pok.

20,74

21,51

20,63

21,56

21,99

22,60

22,95

22,16

Delež pok. v BDP –
1,5 % rast pok.

21,03

22,19

21,66

23,02

23,90

24,99

25,82

25,38

Delež pok. v BDP –
2,0 % rast pok.

21,32

22,89

22,73

24,59

25,96

27,63

29,04

29,04
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Priloga 4: Način usklajevanja pokojnin in upoštevno obdobje za izračun pokojnine
Tabela 1: Način usklajevanja pokojnin in upoštevno obdobje za izračun pokojnine v evropskih
državah

Avstrija
Bolgarija
Češka
Francija
Madžarska
Poljska
Slovaška
Španija
Velika
Britanija
Slovenija
(ZPIZ-1)
Slovenija
(ZPIZ-2)

Način usklajevanja pokojnin

Obdobje, ki se upošteva pri
izračunu pokojninske osnove

100 % rast življenjskih stroškov

Povprečje 40 najugodnejših let

50 % rast življenjskih stroškov, 50 %
rast plač
Rast življenjskih stroškov + 1/3 rasti
plač

Celotno obdobje zaposlitve
Zadnjih 30 let

100 % rast življenjskih stroškov

Povprečje 25 najugodnejših let

Odvisno od rasti BDP

Celotno obdobje zaposlitve

80 % rast življenjskih stroškov, 20 %
rast plač
50 % rast življenjskih stroškov, 50 %
rast plač

Celotno obdobje zaposlitve
Celotno obdobje zaposlitve

Pričakovana rast življenjskih stroškov

Povprečje zadnjih 15 let

100 % rast življenjskih stroškov

44 let moški, 39 let ženske

100 % rast plač

Povprečje 18 najugodnejših let

70% rast plač, 30 % rast življenjskih
stroškov

Povprečje 30 najugodnejših let, izmed
njih izločitev 3 najmanj ugodnih

Vir: T. Stanovnik, Pokojninske reforme v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi, 2009, str. 23;
European Commission, Pension schemes and pension projections in the EU-27 Member States – 2008 – 2060
2009b, str. 32–35.

7

Priloga 5: Povprečna starost in zakonsko določena polna starost ob upokojitvi v letu 2009
Tabela 1: Povprečna starost in zakonsko določena polna starost ob upokojitvi v letu 2009
Povprečna starost ob
upokojitvi

Zakonsko določena polna
starost ob upokojitvi

Avstrija

60,9

65/60

Češka

60,6

62/60,7

Španija

62,6

65/65

Poljska

59,3

65/60

Nemčija

61,7

65/65

Slovenija

59,8

63/61

EU 27

61,4

Vir: European Parliament, Pension system in the EU – contingent liabilities and assets in the public and
private sector, 2011, str. 61.
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Priloga 6: Seznam uporabljenih kratic

AARP

American Association of Retired Persons

APF

Avtalefestet pensjon

BDP

bruto domači proizvod

DURS

Davčna uprava Republike Slovenije

EFAMA

European Fund and Asset Management Association

FDA

Federal Trade organization

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne

MDDSZ

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve

NDC

Notional Defined Contribution

NOK

norveška krona

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

OFE

Otwarte Fundsze Emerytalne

PPE

Pracownicze Programy Emerytalne

PFE

Pracownicze Fundusz Emerytalne

SODZP

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

ZPIZ-1

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2000)

ZPIZ-2

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2010)

ZRSZ

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje

ZUI

Zakon o interventnih ukrepih

ZUJF

Zakon za uravnoteženje javnih financ
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