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1 UVOD 

Korporacijsko upravljanje zajema vrsto mehanizmov, s katerimi poskušajo lastniki usmerjati 
delovanje tistih, ki upravljajo z njihovimi finančnimi sredstvi, torej managerjev. Vprašanja 
učinkovitega vodenja in upravljanja podjetij so postala pomembnejša ob številnih krizah in 
propadih podjetij v zadnjih letih (npr. Enron, Worldcom, Parmalat). Managerji podjetij namreč 
razpolagajo z več informacijami kot lastniki in zaradi tega izkoriščajo prednosti, ki iz tega 
izhajajo. Zaradi asimetrije informacij lahko managerji pri sprejemanju odločitev zasledujejo njim 
lastne interese, tudi na škodo interesov lastnikov. Problem agenta pa nastopi tudi znotraj samih 
pokojninskih skladov, to je takrat, ko upravljavci pokojninskih skladov ne zasledujejo zgolj 
interesov zavarovancev (varčevalcev, ki so skladom zaupali svoja finančna sredstva), ampak 
zasledujejo lastne interese, ki se največkrat odražajo v višini nagrade za upravljanje, ta pa ni v 
vseh primerih vezana na uspešnost upravljanja. Pri tem so tudi pokojninski skladi s tem, ko 
nalagajo svoja sredstva v podjetja, lastniki in se kot takšni srečujejo s problemom agenta. Namen 
diplomskega dela je ugotoviti, kakšno korporacijsko upravljanje je značilno za slovenske 
pokojninske sklade in na kakšen način lahko slovenski pokojninski skladi vplivajo na 
korporacijsko upravljanje podjetij. 

Drugo poglavje je namenjeno korporacijskemu upravljanju na splošno, definicijam in 
teoretičnim opredelitvam problema agenta. Skušala sem opredeliti problem korporacijskega 
upravljanja, ki je značilen za odnose v pokojninskih skladih. Ti se v nekaterih pogledih precej 
razlikujejo od odnosov v ostalih podjetjih. Teoretično sem obravnavala ureditev korporacijskega 
upravljanja v samem pokojninskem skladu in možnosti vpliva na korporacijsko upravljanje, ki 
jih ima pokojninski sklad kot lastnik delnic določenega podjetja. 

V tretjem poglavju želim prikazati evropske smernice, ki urejajo področje prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Slovenija bo morala še sprejeti te smernice. Na koncu 
navajam tudi zgled »dobre« prakse korporacijskega upravljanja oziroma delovanja pokojninskih 
skladov, ki v državah z razvitim trgom kapitala pomembno vplivajo na korporacijsko upravljanje 
podjetij. Ta zgled je lahko vodilo za delovanje pokojninskih skladov (kot aktivnih malih 
delničarjev) v slovenskih podjetjih. 

V četrtem poglavju bom najprej predstavila slovenski pokojninski sistem, kjer nas zanima samo 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga uvrščamo v drugi steber pokojninskega 
sistema. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da lahko pokojninski skladi 
poslujejo v obliki pokojninskih družb ali vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih v nadaljevanju 
tudi podrobneje predstavim.  

Peto poglavje nadaljujem z opisom razmer na slovenskem trgu prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki se je šele začel razvijati. Posebno pozornost sem posvetila obliki 
nagrad upravljavcev, in sicer vstopnim in izstopnim stroškom ter upravljavski proviziji. Želela 
pa sem tudi pojasniti, ali so te nagrade stimulativne za upravljavce, torej takšne, da vodijo 
upravljavce v zasledovanje interesov lastnikov in tem zagotavljajo želene donosnosti.  
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Da bi analizirala možnosti vpliva pokojninskih skladov na korporacijsko upravljanje podjetij, v 
katera vlagajo svoja sredstva, sem preučila strukturo naložb, predvsem delež delnic in skušala 
ugotoviti ali so ti deleži takšni, da pokojninskim skladom kot lastnikom omogočajo poseganje v 
poslovanje podjetij.  

2 KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE 

Korporacijsko upravljanje je, sploh v zadnjem času, aktualno za vse gospodarske družbe, tako za 
velika podjetja kot za neprofitne organizacije. Teorije in praksa o korporacijskem upravljanju so 
se razvile iz navzkrižja interesov, ki so v poslovanju gospodarskih družb vsakdanji pojav. Če 
upoštevamo, da se ljudje večinoma racionalno obnašamo, potem je jasna posledica, da so naše 
aktivnosti v veliki meri uresničevanje lastnih interesov. Korporacijsko upravljanje se ukvarja 
predvsem s proučevanjem interesov lastnikov, delničarjev in ostalih udeležencev v podjetju. Pri 
reševanju nasprotij, do katerih med njimi prihaja, pa skuša razviti mehanizme, ki bi želje 
posameznih akterjev v podjetju čim bolj uskladili in bi posamezniki delovali v dobro 
gospodarske družbe. 

V literaturi je omenjeno navzkrižje interesov označeno kot problem agenta, ki ga opredeljuje 
razmerje med principalom in agentom in ga bom v nadaljevanju podrobneje predstavila. 
Omenjeno razmerje se izoblikuje predvsem zaradi ločitve lastništva in upravljanja, ki je nujno za 
kvalitetno poslovanje. Omogoča specializacijo dela in tako boljše rezultate poslovanja. Ločitev 
funkcij ne bi označevali kot problem, če ne bi nastajali tudi stroški, ki jih je potrebno čim bolj 
omejiti. 

Splošen teoretični okvir mi je omogočil, da sem probleme korporacijskega upravljanja zaznala 
tudi pri pokojninskih skladih. Nanje je z vidika uspešnega korporacijskega upravljanja možno 
gledati na dva načina. Najprej, kako skladi sami rešujejo problem agenta in postavljajo pravila 
upravljanja poleg zakonodaje, ki jih opredeljuje. Po drugi strani pa lahko pokojninski sklad, če 
postane pomemben akter na trgu kapitala, narekuje korporacijsko upravljanje podjetij, katerih 
delni lastnik postane z investiranjem vanje.  

2.1 Opredelitev korporacijskega upravljanja 

Korporacijsko upravljanje je prevod angleškega termina »corporate governance», predstavlja pa 
predvsem nadpomenko za vrsto problemov, ki nastajajo zaradi medsebojne povezanosti 
managementa, delničarjev, nadzornega svet in ostalih udeležencev v podjetju. Bistvo 
korporacijskega upravljanja tvorita dve vprašanji, kdo ima dejansko koristi od odločitev in dejanj 
managementa in kdo bi jih moral imeti. V primeru, da odgovor na obe vprašanji ni enak, lahko 
govorimo o problemih korporacijskega upravljanja (Tricker, 1994, str. 9). 

Pojem korporacijskega upravljanja ima mnogo definicij, so si pa te med seboj precej podobne. 
Korporacijsko upravljanje je mogoče opredeliti v smislu iskanja poti, s katerimi bi si investitorji 
v podjetje zagotovili pozitiven donos svojih investicij (Schleifer, Vishny, 1997, str. 737). 
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V ožjem smislu je korporacijsko upravljanje vrsta procesov, s katerimi investitorji skušajo 
minimizirati transakcijske stroške in stroške agentov, ki so povezani s poslovanjem znotraj 
podjetja. Išče poti in načine, ki bi omogočili investitorjem vpliv na management, da bi ta deloval 
v njihovem interesu in na način, ki zagotavlja primeren donos vloženih sredstev. Korporacijsko 
upravljanje kot tako ima torej vsaj dve glavni funkciji (Gregorič, 2003, str. 9):  

1. Zagotavljaje načel in pravil, ki zapolnjujejo vrzeli nepopolnih podjetniških pogodb. 
Zakonska določila in pravila upravljanja zmanjšujejo pogodbene stroške in oblikujejo 
okvir za sklepanje podjetniških pogodb.  

2. Zagotavljanje mehanizmov za nadzor in obvladovanje stroškov agentov, torej 
mehanizmov, ki preprečujejo managerjem, da bi uveljavljali interese in cilje, ki so v 
nasprotju z maksimiranjem učinkovitosti in tržne vrednosti podjetja. Vsak sistem 
korporacijskega upravljanja bi moral zagotavljati notranje ali zunanje mehanizme, ki bi 
omogočali zamenjavo neučinkovitega managementa.  

Zahodne države so razvile vrsto mehanizmov, ki investitorjem zagotavljajo moč in načine za 
izvajanje nadzora nad managerji. Mednje štejemo koncentracijo lastništva in glasovalnih pravic, 
nadzorne odbore, dolžniško financiranje, aktivno udeležbo institucionalnih investitorjev, 
prevzeme, managerske odkupe, nagrajevanje managerjev glede na dosežene poslovne rezultate, 
še posebej pa pravna pravila, ki manjšinskim delničarjem zagotavljajo zaščito  in preprečujejo 
managerjem delovanje v lastnem interesu (Gregorič, 2003, str. 9).    

Države se v uporabi mehanizmov lahko zelo razlikujejo že zaradi narave gospodarstev, ki so 
tržno usmerjena (ZDA in Velika Britanija), kjer je odločilni mehanizem discipliniranja 
managerjev trg kapitala, na drugi strani pa v državah celinske Evrope managerje disciplinirajo 
veliki, kontrolni delničarji, kot so banke in institucionalni investitorji (Gregorič, 2003, str. 11). 
Kot trdita Berglof in Pajuste je lastniška struktura oz. razporeditev glasovalne moči med 
delničarji podjetja eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki določajo pomen posameznega 
mehanizma reševanja problema agenta, v okviru širšega ekonomskega in pravnega okolja 
(Gregorič, 2003, str. i). 

V nadaljnjem besedilu bom pozornost namenila tudi vzajemnim pokojninskim skladom, ki 
nimajo statusa pravne osebe, kar zahteva širše pojmovanje korporacijskega upravljanja. 
Slovenska pravna literatura uporablja besedo korporacija v tipologiji pravnih oseb, glede na 
razlikovanje med korporacijami in ustanovami (Kralj, 2003, str. 4). Korporacijsko upravljanje v 
širšem smislu zajema družbene tvorbe ne glede na pridobitni oziroma nepridobitni namen, 
ameriška teorija pa recimo niti ne razlikuje ustanov od korporacij (Bohinc, 2001, str. 170).  

Institucionalni investitorji, mednje štejemo finančne institucije in tudi pokojninske sklade, so si v 
zadnjih letih pridobili precejšen vpliv na odločitve managementa. Danes namreč obvladujejo več 
kot polovico tržne kapitalizacije na mnogih borzah, pri čemer se njihova aktivnost še povečuje. 
V ZDA in Veliki Britaniji so ti investitorji tudi dejansko pripravljeni sodelovati in uresničevati 
svoje delničarske pravice; tudi do te mere, da nesoglasja rešujejo s pritožbami na sodišču oz. s 
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sklepanjem neformalnih pogodb z managerji. Tovrstne aktivnosti lahko imajo pozitiven učinek 
tudi na ostale manjše delničarje, da bi bili deležni enakih možnosti (Tricker, 1994, str. 530). 

2.2 Problem agenta 

Teorija agenta (ang. principal agency theory) izpostavlja problem različnih, največkrat 
nasprotujočih si interesov posameznih udeležencev v določeni organizacijski obliki. 
Posameznike lahko razdelimo v dve interesni skupini, prvo predstavljajo agenti, drugo pa 
principali. Razmerje med obema skupinama imenujemo agencijsko razmerje, ki ga lahko  
predstavimo kot pogodbo, pri kateri ena (principal) ali več oseb pooblasti drugo osebo (agent), 
da nekaj opravi v njegovem imenu, pri čemer mora agentu prepustiti nekatere pravice odločanja. 
Kar pripelje do problema agenta je verjetnost, da tako principal kot agent maksimirata svojo 
koristnost, zato je zelo verjetno, da agent ne bo zmeraj deloval v interesu principala (Jensen, 
Meckling, 1976, str. 307).  

Omenjeno razmerje se skuša urediti s pogodbami, ki so zelo izčrpne in vsestranske, v njih so 
predvidena vsa bodoča stanja sistema in obveznosti vseh interesnih skupin v agencijskem 
razmerju. Pri tem se upošteva predpostavka, da je možno prihodnost določiti do te mere, ko ne 
obstajajo več »rezidualne« odločitve, ki jih osnovna pogodba med principalom in agentom ne 
rešuje (Skok, 2002, str. 3). V zvezi s pogodbami naletimo na transakcijske stroške, ki niso vedno 
zanemarljivi. Možno pa jih je razdeliti na tri sklope (Hart, 1996, str. 680): 

• stroški proučevanja različnih situacij, ki se lahko pojavijo v času trajanja pogodbenega 
razmerja, in načrtovanja njihovega reševanja, 

• stroški usklajevanja načrtov z drugimi interesnimi skupinami, 

• stroški zapisa načrtov na način, da jih bo, v primeru nesoglasja v pogodbeno razmerje 
vpletenih interesnih skupin, razumela tretja stranka.  

 
Pogodbe so lahko tudi implicitne, morda je bolje, če jih imenujem zaveze, ki temeljijo na nekih 
neizrečenih skupnih pričakovanjih, normah in kulturi podjetja.V podjetju, kjer pride do ločitve 
upravljanja in lastništva, managerji dobijo pravico odločanja v imenu delničarjev, saj so zato 
pooblaščeni. Tudi Adam Smith je že v Bogastvu narodov (1776) pisal, da takšno razmerje 
neizogibno vodi do zasledovanja interesov agenta na račun principala. Tako poleg transakcijskih 
stroškov nastajajo še agencijski stroški, ki predstavljajo vsoto (Jensen, Meckling, 1976, str. 308): 

• stroškov sestavljanja pogodbe med principalom in agentom, 

• stroškov zaveze in nadzora s strani principala, 

• rezidualne izgube. 

Tako lahko stroške razdelimo na ex ante, mednje štejemo stroške pogajanj in pisanja pogodbe, in 
ex post stroške, kjer so najpomembnejši stroški izvajanja pogodbe in začrtane politike poslovanja, 
ter stroške reševanja sporov (Williamson, 1981, str. 1544). Mehanizmi nadzora, ki zmanjšujejo 
agentske stroške, so lahko notranji, in sicer nadzorni svet in nagrajevanje managerjev, ter zunanji, 
kot so možnost stečaja, prevzema, neodvisni zunanji nadzorniki in regulatorji. V primeru visoke 
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stopnje dolga, pa lahko vlogo nadzornika prevzamejo tudi banke. Rezidualna oz. preostala 
izguba predstavlja predvsem izgubo principala, ker pogodbeno razmerje ni optimalno.   

2.3 Ločitev lastništva in upravljanja 

Problem agenta, ki sem ga opisala v prejšnjem podpoglavju, je tesno povezan z ločitvijo 
lastništva in upravljanja, zato bom podrobneje predstavila, zakaj do omenjene ločitve pride in 
kakšen pomen ima za gospodarsko družbo. 

Gospodarska družba je splet odnosov, ki jih ponavadi razdelimo tako, da si nasproti stojijo 
uprava in nadzorni svet ter delničarji, če niso hkrati člani katerega izmed organov družbe. 
Takšen odnos imenujemo ločitev lastništva in upravljanja (separation of ownership and control), 
kar naj bi bil eden od vzrokov za nastanek stroškov vodenja in obvladovanja družb ter predmet 
zakonodajnega urejanja gospodarskih družb (Zajc, 2004, str. 37).  

Z omenjeno delitvijo nastajajo določene koristi in seveda tudi stroški, ki so povezani predvsem z 
dejanji agentov, ki jih principal ne more kontrolirati ali nadzirati. Omenila sem že, da principal 
ne razpolaga s potrebni informacijami, bolje rečeno, nima vseh informacij, ki jih lahko pridobi 
agent. V odnosu principal - agent zato prihaja do asimetrije informacij. Ena glavnih posledic 
asimetrije informacij je neučinkovito investiranje. Pri pokojninskih skladih je učinkovitost 
investiranja ključnega pomena, saj je osnovni namen sklada, da plemeniti sredstva svojih članov. 
Vendar prihaja do težav v primerih, ko je denarni tok majhen, takrat managerji ne morejo 
kredibilno prepričati delničarjev, da je denarni tok nezadosten. Velja namreč prepričanje, da 
imajo managerji zmeraj koristi od povečanih investicij (Stulz, 1990, str. 4). Stroške agentov, ki 
izhajajo iz odločanja managerjev, lahko zmanjša finančna politika. Ti stroški namreč nastajajo, 
ko management vrednoti investicije bolj kot delničarji in ima hkrati informacije, ki jih delničarji 
nimajo (Stulz, 1990, str. 23). Asimetrične informacije tako vodijo v dva druga problema, ki sta 
tesno povezana med seboj. Prvi je narobe izbira (ang. adverse selection), ta se kaže v odločitvah 
o investiranju, ki je lahko prekomerno ali pa je investiranja premalo. Drugi problem je moralni 
hazard (ang. moral hazard), ki je povezan z zaupanjem, lastniki namreč prepustijo svoja sredstva 
v upravljanje managerjem, ki nimajo svojih sredstev vloženih v podjetje. Večinoma obnašanje 
managerjev ni vnaprej znano, tveganje je zato toliko večje, ker upravljajo s tujimi sredstvi, pri 
čemer pa v primeru neuspeha sami ne utrpijo tolikšne škode kot lastniki. Vse našteto vodi v 
razvoj problema zastonjkarstva (ang. free-raider problem), ki se pojavi, kadar je lastništvo zelo 
razpršeno in ima podjetje ogromno malih delničarjev. Ti namreč težko izvajajo nadzor nad 
delovanjem managerjev, zato se zanašajo drug na drugega, največkrat pa prepustijo nadzornemu 
svetu, da to funkcijo opravlja v njihovem imenu.  

Na začetku sem poudarila, da ločitev prinaša stroške, ki so pravzaprav posledica zgoraj 
omenjenih problemov, najpomembnejši med njimi pa so (Zajc, 2004, str. 45): 

• pretirano izkoriščanje privilegijev uprave (dragi službeni avtomobili, razkošne pisarne), 

• priljubljeni projekti uprave (ne maksimizirajo vrednosti družbe), 

• razpršitev presežnega denarnega toka (neizplačevanje dividend), 

• odpor proti statusnim spremembam, 
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• prekomerna rast  (večje osebne koristi v velikem podjetju). 

Ob stroških seveda nastajajo tudi koristi, sicer do ločitve lastništva in upravljanja sploh ne bi 
prišlo. Koristi so vidne predvsem v specializaciji dela, namreč ljudje opravljajo tisto delo, za 
katerega imajo specifično znanje. Predvsem pri razpršenem lastništvu je nujno, da se prenese 
upravljanje na osebe, ki lahko strokovno vodijo in obvladujejo družbo. Vendar je tukaj ponovno 
potrebno poudariti, da morajo biti odnosi pogodbeno urejeni. Notranja struktura odnosov bi 
morala biti takšna, da zagotavlja kvazi-neodvisnost (quasi-independence); med vsakodnevnimi 
aktivnostmi v podjetju in strateškim planiranjem mora biti jasna meja. Da bi se zagotovila tako 
notranja učinkovitost kot učinkovitost navzven, morajo biti cilji jasno zastavljeni tako znotraj 
posameznih komponent organizacije kot med njimi (Williamson, 1981, str. 1550). 

Obstoj stroškov in koristi ločitve upravljanja in lastništva zato narekuje obstoj mehanizmov, tako 
formalnih kot neformalnih, ki skušajo uravnati razhajanja in minimizirati stroške. Delničarji 
imajo na razpolago 3 sklope mehanizmov za obvarovanje pred neželenim ravnanjem managerjev: 

• mehanizme odobritve (ang. ratification mechanisms),  

• mehanizme nadzora ali monitoringa (ang. monitoring mechanisms) in  

• mehanizme sankcioniranja (ang. sanctioning mechanisms).  

Mehanizmi ratifikacije so tisti, ki jih principal uporablja za presojanje neke agentove odločitve, 
pri čemer ima principal možnost dokončne odobritve ali veta na pobudo, načrt ali direktivo 
managerja. Mehanizmi nadzora vključujejo spremljanje, merjenje in ocenjevanje truda in 
dosežkov agenta. Mehanizmi sankcioniranja pa predstavljajo nagrade in kazni za dosežke in 
učinkovitost agenta, njihov namen pa je motiviranje agenta, da odloča v interesu delničarjev 
(Moldoveanu in Martin, 2001, str. 3). Pomembno vlogo pri delovanju naštetih mehanizmov ima 
predvsem nadzorni svet, ker je odgovoren delničarjem, hkrati pa ima pravico odobritve, nadzora 
in sankcioniranja odločitev managementa. Tako je nadzorni svet tesno povezan z nepopolnostmi 
agentskega razmerja. Uvedba nadzornega sveta naj bi predvsem zmanjšala transkacijske stroške, 
ki bi bili zelo visoki v primeru, kjer bi vsak delničar opravljal nadzor nad delovanjem družbe. Še 
posebej takrat, ko je lastništvo zelo razpršeno, je bolje, da to funkcijo opravlja strokovno 
usposobljen organ in s tem zmanjšuje tudi stroške agentov (Zajc, 2004, str. 47). V prejšnjem 
poglavju sem že poudarila, da VPS ne oblikujejo nadzornega sveta, medtem ko je za pokojninske 
družbe obvezen organ.  

Formalne mehanizme lahko delimo tudi na kogentne in dispozitivne pravne norme, prvi so zelo 
jasni in pomembni, saj se jim subjekti na trgu ne morejo izogniti (Zajc, 2004, str. 46). V 
Sloveniji to področje ureja Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) iz leta 1993 in 
spremembe zakona, ki so v prihodnosti sledile. Delniško družbo vodi uprava v dobro družbe, 
samostojno in na lastno odgovornost (ZGD, 1993, 246. člen). Nadalje pa 258. člen istega zakona 
določa, da morajo člani uprave pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega 
gospodarstvenika ter da odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih 
dolžnosti. Razvilo se je tudi posebno pravilo za presojo skrbnosti uprave ali nadzornega sveta pri 
odločanju, ki se imenuje pravilo poslovne presoje (ang. business judgement rule), vsa ta pravila 
pa naj bi pripomogla k zmanjšanju problema agenta in zmanjšala stroške agentskega razmerja 
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(Zajc, 2004, str. 47). Nekatera določila ZGD veljajo tudi za pokojninsko družbo, ki je 
organizirana kot delniška družba, vendar jih dopolnjuje Zakon o zavarovalništvu, ki še ostreje 
predpisuje obnašanje vodilnih v družbi.  

Pri vplivanju na poslovanje uprave in nadzornega sveta so pomembni tudi zunanji nadzorniki in 
regulatorji, ki pregledujejo, ali je poslovanje v skladu s cilji, ki jih posamezna družba in 
zakonodaja zasledujeta ter določata (Zajc, 2004, str. 51) Kot sem že zapisala, sta za pokojninske 
sklade pristojni dve državni agenciji, pomanjkljivosti njunega nadzora pa bom opisala v 
naslednjem poglavju.  

2.4 Pomen korporacijskega upravljanja za pokojninske sklade 

Pokojninski skladi se srečujejo s korporacijskim upravljanjem in problemom agenta tako kot vse 
ostale gospodarske družbe. V primeru pokojninskih skladov je potrebno najprej opredeliti 
osnovni interesni skupini. V vlogi principala je vplačnik oziroma zavarovanec sklada, vlogo 
agenta pa prevzemajo upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov. Cilj vplačnikov v sklad je 
maksimiranje vrednosti sredstev, vloženih v sklad, to je njihov glavni interes, ki ga morajo 
upravljavci upoštevati. Agent ne sme biti kaznovan ali nagrajen za dosežke, ki niso povezani z 
njegovim delovanjem, ker pa lastniki delovanje upravljavca posebej ne nadzorujejo, naj nagrada 
ne bi bila neposredno vezana na delovanje agenta, temveč naj bo funkcija doseženega cilja, kar 
natančneje pomeni učinkovitost upravljanja s sredstvi, vloženimi v pokojninski sklad (Hart, 1995, 
str. 679). 

Učinkovitost upravljanja s sredstvi vključuje predvsem pametno investicijsko politiko, pri čemer 
so za pokojninske sklade pomembni trije principi odločanja o investicijah (Clark, 2001, str. 12): 

• usklajevanje sredstev z obveznostmi, 

• upravljanje tveganja z diverzifikacijo portfelja, 

• upravljanje stroškov na trgu finančnih storitev. 

Poleg tega pa morajo pokojninski skladi upoštevati pravila investiranja, ki jih predpisuje država. 
V naslednjih poglavjih bom natančneje opisala kvantitativne omejitve, ki veljajo v Sloveniji, in 
njihove posledice. Pomembne pri določanju investicijske politike pa so tudi možnosti 
investiranja glede na vrednostne papirje na trgu in možnosti diverzifikacije portfelja na tujih 
kapitalskih trgih. Pokojninski skladi se namreč srečujejo s precejšnjo negotovostjo donosov, 
glede na relativno stabilne obveznosti. Ena izmed možnih rešitev je premišljena izbira 
managementa, ki bo pripomogla k zmanjševanju stroškov, nastajajočih zaradi negotovosti 
napovedovanja donosov (Clark, 2001, str. 13). Pokojninski skladi morajo obvladovati celo vrsto 
tveganj, poleg nepoučenega managementa še inflacijsko tveganje, tržna nihanja, vrednost 
zbranih sredstev sklada naloženih na trgu vrednostnih papirjev, vrednosti anuitet, ki temeljijo na 
pričakovani življenjski dobi in veljavnosti napovedi. Za zmanjšanje naštetih negotovosti je nujno, 
da pokojninski skladi diverzificirajo svoje portfelje. 

Za dobro poslovanje pokojninskega sklada pa je nujno potreben nadzor, če želi pokojninski sklad 
še bolj omejiti problem agenta. Stroški, ki se pojavljajo v zvezi z nadzorom upravljavca, so lahko 
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zelo visoki in zato posamezni lastniki nimajo interesa, da bi prevzeli to funkcijo Tudi pri 
pokojninskih skladih se pojavlja problem zastonjkarstva, ker je ogromno zavarovancev, ki vsak 
zase ne morejo izvajati nadzora nad upravljavcem. Nadziranje raje prepustijo drugim, večinoma 
pa ga zanje opravlja kar država preko svojih agencij. Rezultat nastale situacije je dejansko zelo 
majhna stopnja nadzora nad upravljavci. Clark kot tudi drugi avtorji predlagajo, kot eno od 
strategij obvladovanja problema agenta, imenovanje svetovalca ali posebnega organa, ki 
povezuje člane sklada z upravljavci in izvaja nadzor nad slednjimi. Hkrati omenjeni organ 
nenehno ocenjuje vrednost in razvoj agentskega razmerja in primerja sklad z ostalimi skladi na 
trgu (Clark, 2001, str. 9). 

Za formalni nadzor nad poslovanjem sklada poskrbi najprej država z ustreznimi državnimi 
organizacijami in pravno ureditvijo, vendar to ni dovolj za popolno omejitev problema agenta. 
Če dobro delujejo še neformalni načini nadzora, je možnost za omejitev nepravilnosti agentskega 
razmerja mnogo večja. V mislih imam predvsem trg storitev prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja, saj lahko dobro razvita konkurenca uvede disciplino pri stroških in dvigne kvaliteto 
storitev. 

V tem poglavju sem želela podati glavne značilnosti agentskega razmerja v pokojninskih skladih, 
saj bom v nadaljevanju podrobno predstavila slovenske razmere na trgu prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ker bi z nalogo rada poudarila pomanjkljivosti in 
nakazala rešitve za problem agenta v obravnavanih organizacijah, se mi zdi pomembno, da so 
jasni glavni elementi, ki določajo problematični odnos. Ključno, pri uvajanju uspešnega 
korporacijskega upravljanja, je namreč urediti odnos med zavarovanci in upravljavci, način 
nagrajevanja upravljavcev ter nadzor nad njimi s strani države, ostalih interesnih skupin in trga.  

2.5 Vpliv pokojninskih skladov na korporacijsko upravljanje podjetij  

Pokojninski skladi lahko imajo pomemben vpliv na korporacijsko upravljanje v podjetjih, kamor 
investirajo sredstva. Predvsem v anglo-ameriškem sistemu so nekateri največji pokojninski 
skladi razvili pravila upravljanja, merila upravljavskih aktivnosti in teste poslovanja. Dobro 
korporacijsko upravljanje je nujna sestavina pri doseganju rasti in dolgoročne vrednosti podjetja, 
čeprav samo po sebi še ni garancija uspeha. Pri pokojninskih skladih prihaja do problema, kako 
ugotoviti vplive dobrega in slabega korporacijskega upravljanja. Pri tem je potrebno ločiti do 
kolikšne mere sta denarni tok in povečano poslovanje odraz dobrega korporacijskega upravljanja 
in ne vplivov konkurence, nenadnih ekonomskih sprememb in sprememb tržnih pričakovanj 
(Clark, 2003, str. 4). 

Pokojninska reforma je z uvajanjem in poudarjanjem prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja vplivala tudi na domačo ekonomijo. S pričetkom poslovanja pokojninskih skladov 
se možna makroekonomska korist pokojninske reforme kaže v razvoju domačega finančnega 
trga. Pokojninski skladi lahko trgujejo redno, s tem pa povečujejo likvidnost domačega trga 
vrednostnih papirjev in zagotavljajo nov dotok prihrankov in investitorjev. Prispevajo lahko k 
razvoju trga vrednostnih papirjev z izboljšanjem korporacijskega upravljanja podjetij, ki 
poslujejo na trgu. Pokojninski skladi akumulirajo domače vrednostne papirje in imajo možnost 
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postati veliki delničarji podjetij na domačem trgu. Zlasti v razvijajočih se državah, kjer so 
kapitalski trgi še v nastajanju in ni veliko podjetij, katerih delnice je mogoče kupiti. To 
imenujemo tudi kanal korporacijskega upravljanja (ang. corporate governance channel) (Catalan, 
2004, str. 5). 

Potencialni makroekonomski pomen kanala korporacijskega upravljanja se ocenjuje glede na 
relativno velikost sektorja pokojninskih skladov v posamezni državi. Gre torej za oceno oz. 
analizo skladov, ki vlagajo v delnice, in njihovega pomena za investicije in domači trg 
vrednostnih papirjev. Pokojninski skladi lahko izboljšajo korporacijsko upravljanje podjetij, v 
katera vlagajo, samo če so dovolj veliki delničarji (Catalan, 2004, str. 6). Najprej bom pokazala, 
kakšen pomen lahko pridobijo pokojninski skladi na domačem kapitalskem trgu, na katerega 
lahko vplivajo skozi tri kanale (Catalan, 2004, str. 11):   

1. likvidnostni kanal, 
2. kanal korporacijskega upravljanja, 
3. kanal zmanjšanja inovacijskih in transakcijskih stroškov. 

Likvidnostni kanal bi najlažje pojasnili z možnostjo povečanja razpoložljivih prihrankov za 
investiranje v podjetja. S tem se tudi povečuje likvidnost trga, saj se z oblikovanjem 
pokojninskega sklada poveča število potencialnih investitorjev. Pokojninski sklad je finančni 
posrednik in tako omogoča, da se suficitne in deficitne celice lažje srečajo. Tako pa zmanjšuje 
stroške medsebojnega iskanja in prenosa prihrankov iz enih na druge, kar predstavlja tretji kanal. 
Kanal korporacijskega upravljanja bi lahko razdelili tudi na »podkanale«. Pokojninski skladi 
imajo pri zmanjševanju neželenih dejanj managerjev v podjetjih 3 možnosti (Catalan, 2004, str. 
12): 

1. lobiranje pri vladi za uveljavljanje pravnih pravil, ki ščitijo investitorje, 
2. povečanje intenzivnost nadzorovanja in možnosti odkrivanja nepravilnosti, 
3. lobiranje za izboljšanje pravnih pravil, ki ščitijo investitorje in izvajanje pritiskov (zahtev) 

za zamenjave managerjev, ki kršijo predpise in ne delujejo v skladu z interesi lastnikov. 

Catalan piše, da so v velikem številu držav pokojninski skladi in razvoj trga vrednostnih papirjev 
pozitivno povezani. Vendar so imeli omejene možnosti pri razvoju lokalnega trga iz več 
razlogov. Pokojninski skladi upravljajo relativno velik delež sredstev glede na druga podjetja, ki 
investirajo na trgu. Slabo razvit trg kapitala lahko ponuja le nekaj »blue-chip« podjetij, ki imajo 
dovolj velike izdaje delnic, da lahko pokojninski skladi izpolnjujejo pravilo o koncentraciji 
lastništva (koliko smejo vložiti v isto podjetje). Po drugi strani pa zakonodaja v nekaterih 
državah pokojninskim skladom celo prepovedujejo naložbe v delnice (Catalan, 2004, str. 9). V 
mnogih državah vzhodne Evrope in Latinske Amerike je nastal problem premajhne izdaje 
obveznic in delnic, namreč ponudba ni dovolj velika za rastoča sredstva pokojninskih skladov. 
Pojavlja se problem optimalne razpršitve sredstev in morda celo prekomerno investiranje v 
državne vrednostne papirje. Kakšno je dejansko stanje z vidika pokojninskih skladov v Sloveniji 
bom opisala v petem poglavju.  
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3 IZBOLJŠANJE UPRAVLJANJA POKOJNINSKEGA SKLADA 

3.1 Evropske smernice 

Kapitalski trg Evropske unije delimo na 25 razvitih trgov in trgov v razvoju (ang. emerging 
markets), kot je slovenski trg kapitala. Pri investiranju pokojninskih skladov na evropske trge je 
pomembno, da ti ločijo razvite trge od razvijajočih se trgov, saj imajo vrednostni papirji 
specifične značilnosti. Težnja v Evropi sicer je, da bi se trgi enakomerno razvili, vendar trenutno 
obstajajo velike razlike med državami članicami.  

Evropska unija se je zavzela za izboljšanje varnosti zavarovancev  in povečala delež zaposlenih z 
dodatnim pokojninskim zavarovanjem iz 22% leta 1993 na 60% leta 2020 (Rebuilding pensions, 
1999, str. 2). Od leta 1993 je Evropska komisija objavila 9 pomembnejših listin, ki se nanašajo 
na pokojnine. Najpomembnejša je Direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje (2003/41/EC), ki ureja področje pokojninskih skladov na enotnem trgu. 
Države članice morajo uskladiti nacionalno zakonodajo z omenjeno direktivo do 23. septembra 
2005. Če do uskladitve ne pride, te države ne bodo mogle tržiti pokojninskih načrtov v državah, 
kjer se je omenjena uskladitev realizirala. 

Slovenija še ni v celoti uskladila zakonskih določil z omenjeno direktivo. Pravila, ki veljajo za 
pokojninske sklade v Evropski uniji, bodo slej kot prej določala tudi poslovanje slovenskih  
ponudnikov dodatnega pokojninskega zavarovanja. Naložbena politika je najpomembnejši vidik 
poslovanja pokojninskega sklada, zato je pomembno, da se oblikuje v skladu z evropskimi 
priporočili. Pomemben je 18. člen omenjene direktive, ki zahteva od pokojninskih skladov, da 
nalagajo v skladu s »pravilom preudarne osebe«. Ponavadi so pravila precej ohlapna pri 
splošnem določanju naložbene politike, ta naj bi zagotavljala varnost, kakovost, likvidnost in 
donosnost naloženih sredstev. Pomembno se mi zdi, da direktiva posebej poudarja, da se mora 
premoženje naložiti ob kar največji koristi za člane in upravičence. V primeru morebitnih 
konfliktov interesov mora zagotoviti institucija ali subjekt, ki upravlja njen portfelj, da se 
naložba izvede v izključnem interesu članov in upravičencev. Tega slovenska zakonodaja 
izrecno ne navaja, je pa to zagotovo temeljno določilo, ki vodi tudi k uspešnejšemu reševanju 
problema agentskega razmerja.   

Evropska unija tudi ni tako stroga pri določanju trgov, kamor se lahko usmerja investicije, 
priporoča le, da se premoženje pretežno naloži na urejenih trgih. Naložbe v premoženje, s 
katerim ni dovoljeno trgovati na urejenih finančnih trgih, je treba v vsakem primeru zadržati na 
preudarni ravni. Na takšen način omogoča pokojninskim skladom in njihovim upravljavcem več 
svobode pri diverzifikaciji portfelja, ki jo je ob pretiranem omejevanju, kot je tudi v Sloveniji, 
težko doseči. 

Investiranje v izvedene finančne instrumente je dopustno, toda pod pogojem, da ti prispevajo k 
zmanjšanju naložbenih tveganj ali olajšajo učinkovito upravljanje portfelja. Pokojninski skladi se 
morajo izogibati pretirani izpostavljenosti tveganjem do ene same nasprotne stranke. Naložbe 
morajo biti primerno razpršene na način, ki preprečuje pretirano zanašanje na določeno imetje, 
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izdajatelja ali skupino podjetij in kopičenje tveganj v portfelju kot celoti. Lahko bi rekli, da je v 
Sloveniji z vlaganjem v državne obveznice preveč navezanosti na eno stranko, v tem primeru na 
državo. Kljub temu, da je ta z vidika tveganja še najmanj problematična, pa je divezificiranost 
portfelja zato veliko nižja. Takšen način nalaganja sredstev ne more prinesti bistvenih sprememb 
pri doseganju višjih donosnosti. V primeru, da ostane struktura naložb slovenskih pokojninskih 
skladov takšna, kot je, bodo tudi donosnosti ostale približno enake.  

Pomembna sprememba, ki se obeta slovenskemu trgu prostovoljnih dodatnih pokojninskih 
zavarovanj, je možnost vstopa tujih pokojninskih skladov in povečanje konkurence. Država 
članica namreč od pokojninskih skladov, ki poslujejo na njenem ozemlju, ne sme zahtevati 
naložb v določene kategorije premoženja. Menim, da je malo verjetno, da bodo tuji pokojninski 
skladi izbirali prav slovenske državne obveznice kot najbolj varno naložbo svojega portfelja. 
Država bo sicer še naprej lahko predpisovala količinske omejitve, vendar bodo morale te biti 
usklajene z omenjeno direktivo. 

Šele ko bo Slovenija prilagodila zakonodajo evropskim zahtevam, bo ustvarjeno okolje, ki bo 
omogočalo pokojninskim skladom razmah na trgu kapitala. Če bodo ti postali pomembni 
institucionalni investitorji, tako kot je to značilno za države z razvitim trgom kapitala, pa je 
odvisno tudi od tega, ali se bo uspel primerno razviti tudi domači trg kapitala. 

Pokojninski skladi imajo ponavadi velik vpliv na razvoj finančnih trgov, vendar morajo biti zato 
izpolnjeni določeni pogoji. Najprej mora v državi obstajati kritična masa, ki pa je ni tako lahko 
določiti. Dosežena naj bi bila šele, ko imajo pokojninski skladi in ostali institucionalni 
investitorji  v lasti približno 20% vseh vrednostnih papirjev na trgu. Glede na to, da v Sloveniji 
ni prisotnih prav veliko tujih investitorjev, pa je potrebno doseči še višji odstotek lastništva 
vrednostnih papirjev. Opozarja namreč na dejstvo, da v večini držav, ki so šele uvedle 
pokojninsko reformo, vrednost sredstev, ki jih obvladujejo pokojninski skladi dosega le 5% BDP, 
zato je njihov vpliv na trg kapitala še zmeraj majhen. Kljub temu se pozna kvalitativni vidik 
prisotnosti pokojninskih skladov, ki povečujejo povpraševanje po finančnih strokovnjakih in 
usposobljenih upravljavcih. Tako imenovano kritično maso lahko predstavlja tudi obseg 
trgovanja, saj so lahko institucionalni investitorji veliki, pa imajo nizek obseg trgovanja z 
vrednostnimi papirji. Značilno za novo nastale pokojninske sklade je, da precej hitro rastejo, 
zaradi spodbujanja dodatnega pokojninskega zavarovanja v državi. Toda kljub rasti večina 
skladov izvaja strategijo »kupi in drži«.  Novi tokovi sredstev, ki jih pridobivajo z večanjem 
števila članov, zmanjšujejo potrebo po prodajanju obstoječih naložb (Vittas, 2000, str. 9). 

Pomembna ugotovitev, do katere je prišla večina avtorjev, je ta, da pokojninski skladi sami po 
sebi niso zadosten razlog za razvoj finančnih trgov. Tako tudi Slovenija z reformo pokojninskega 
sistema in uvedbo pokojninskih skladov še ni storila vsega za učinkovito delovanje kapitalskega 
trga. Postavlja se vprašanje, če ni morda vseeno bolje, da se pred izvajanjem pokojninske 
reforme najprej okrepi kapitalski trg. 

Slovenija bo morala nameniti posebno pozornost odpiranju trga tujcem Saj lahko prihod velikih 
pokojninskih skladov, kot so recimo angleški, povzroči velike spremembe na kapitalskem trgu.Ti 
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namreč sredstva zavarovancev nalagajo v svetovne indekse, kar je z vidika mednarodne 
diverzifikacije dobro. Toda pametno bi bilo, da vsaj del pokojninskih skladov nameni svoje 
investicije slovenskim podjetjem in tako omogoči razvoj celotnega gospodarstva kot tudi 
posameznih sektorjev. Slednji namreč verjetno ne bodo precej zanimivi za velike tuje sklade. 
Vlaganje v podjetja bi končno privedlo tudi do povečanja vloge pokojninskih skladov v lastniški 
strukturi slovenskih delniških družb. Šele takrat bi lahko, kot lastniki z močjo, vplivali na 
poslovanje podjetij in dvignili raven korporacijskega upravljanja. 

3.2 Evropski zgled 

Trg kapitala v Sloveniji še ni dobro razvit, zato lahko najdemo vzor v mnogih razvitih trgih po 
svetu. Ker pa tudi ti niso popolni in prihaja do zlorabljanja položajev, se je razvilo korporacijsko 
upravljanje.   

OECD v svojih navodilih oziroma priporočilih za korporacijsko upravljanje pokojninskih 
skladov posebej poudarja, da mora biti regulativa na tem področju usmerjena predvsem v 
zagotavljanje donosov in kasneje dodatne pokojnine s čim manjšim tveganjem. 

Struktura vladanja mora zagotavljati ločitev upravljavcev in nadzornih organov, njihova 
odgovornost in naloge pa morajo biti jasno definirani. Glavni cilj upravljavcev bi moral biti 
zagotavljanje primerne donosnosti, ki ni izpostavljena prevelikemu tveganju. Marsikje se 
pojavljajo problemi, zaradi prenizke strokovnosti upravljavcev za posamezne naložbe, zato bi 
morali poiskati svetovalce, ki bi omogočali, da bi bila odločitev o naložbah čim bolj racionalna. 

Predvsem je pomembno, da država razvije mehanizme nadzora in komuniciranja, ki omogočajo 
pravilno odločanje o investicijah, času investiranja, preglednosti ter skrbijo za redne preglede 
poslovanja in  ocenjevanja uspešnosti. Obveščanje zavarovancev je prav tako pomembno in bi 
moralo biti obvezno, da bi ti imeli ves čas pregled nad svojimi sredstvi in poslovanjem sklada. 
Le na ta način se namreč omogoča pretok informacij, ki mora biti pravočasen, da se lahko 
izvedejo ukrepi, ki preprečijo  nastanek neželenih dogodkov (Guidelines for Pension Fund 
Governance, 2002, str. 16) . 

Slovenskim pokojninskim skladom bi pri postavljanju potrebnih smernic za nadaljnje poslovanje 
prav prišel zgled, po katerem bi lahko oblikovali politiko poslovanja. V svetu je predvsem v 
anglo-ameriškem sistemu trg pokojninskih skladov dobro razvit in obvladuje velik del sredstev, 
tako da so pokojninski skladi pomembni institucionalni investitorji. Primer dobro organiziranega 
upravljavca je gotovo Hermes Investment Fund (v nadaljevanju Hermes Investment), ki je 
neodvisen od katerekoli druge finančne službe in v imenu svojih strank, med katerimi so 
pokojninski skladi, investira sredstva. Izbrala sem ga zato, ker je razvil korporacijsko upravljanje 
do te mere, da lahko predstavlja zgled za vse ostale institucije, ki se srečujejo s problemom 
agenta. 

Hermes Investment je postavil pravila upravljanja, ki so zelo natančna in zanimiva, z njimi želi 
razčistiti, kaj lastniki pričakujejo od podjetij in kaj podjetja pričakujejo od svojih lastnikov. Na 
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angleškem trgu kapitala so največji lastniki zagotovo institucionalni investitorji, od teh pa imajo 
najpomembnejšo vlogo prav pokojninski skladi. Na prejšnjih straneh sem že navedla vse možne 
spremembe, ki bi jih slovenski pokojninski skladi morali uvesti, da bi tudi pri nas postali 
pomembnejši igralci na trgu kapitala.  

Hermes Investment, tako kot slovenski pokojninski skladi, investira sredstva, ki imajo časovni 
horizont daljši od četrtine stoletja. Z vlaganjem v delnice postane delni lastnik podjetij, kamor je 
naložil sredstva. Pomembna razlika med omenjenim skladom in slovenskimi skladi je ta, da se 
zaveda moči, ki mu jo lastništvo prinaša. Delničarji se namreč močno razlikujejo od ostalih 
upnikov podjetja, saj njihove pravice niso pogodbeno urejene. Ker torej nimajo pogodbene 
zaščite, bi interesi lastnikov morali postati glavni cilj podjetja, te interese pa bi bilo potrebno 
podrobneje opredeliti v pravilih upravljanja.  

Lastnik s pomembnejšim vplivom ima veliko možnosti uveljavljanja svoje volje. Zato Hermes 
Investment med drugim nalaga podjetjem, v katerih postane lastnik, na primer etično obnašanje. 
Nasprotuje namreč obnašanju podjetja na način, ki stroške  prevali na druga podjetja ali 
davkoplačevalce. Njihovo mnenje je, da je nesmiseln tisti poslovni uspeh, ki ustvarja dodatne 
stroške za lastnike. Glavni cilj podjetja bi torej moral biti ustvarjanje dolgoročne vrednosti 
podjetja, ki temelji na finančni disciplini, konkurenčnih prednostih v etičnih in družbeno 
odgovornih okvirjih. Takšen pogled je še posebej pomemben za pokojninske sklade, ki bi se po 
teh principih morali zgledovati. Pokojninski sklad bi moral večkrat poudariti, da so njegovi člani 
pravzaprav zaposleni prav v teh podjetjih. Kot takšni pa dobro poznajo delovanje podjetja in 
imajo pomembne informacije, ki jih sicer lastniki nimajo. Tako sklad, ki vestno opravlja svojo 
lastniško funkcijo, ne koristi samo poslovanju podjetja, temveč tudi ostalim udeležencem v 
podjetju. 

Pri doseganju rasti vrednosti podjetja je predvsem pomembno investiranje, pri čemer pride do 
trgovanja z delnicami, ki so lahko podcenjene ali precenjene. Problem nastane takrat, ko je 
prevelika pozornost namenjena kratkoročnemu doseganju višje vrednosti podjetja namesto 
dolgoročne, saj je to v nasprotju s cilji in interesi lastnikov. 

V nadaljevanju bom na kratko povzela deset principov, ki jih Hermes Investment kot investitor 
in lastnik predpisuje podjetjem in so lahko splošna smernica za dobro korporacijsko upravljanje. 
Pokojninski skladi v Sloveniji, ki bi kdaj v prihodnosti uspeli pridobiti pomemben lastniški delež 
v katerem od podjetij, bi lahko implementirali te principe in s tem zagotovili dober odnos med 
lastnikom in managerjem. 

Komunikacija je prvi izmed principov, saj je zelo pomembna in mora biti med delničarji in 
podjetjem vzpostavljena že od samega začetka. Predvsem pri načrtovanju je smiselno, da 
management lastnikom predstavi svoje zamisli in jih opozori na možne finančne in širše 
posledice izvedbe določenega načrta. Cilji, načrti in napredek bi morali biti predstavljeni tudi v 
letnem poročilu. Cena delnice podjetja odraža pogled trga na podjetje in njegove stroške kapitala. 
V podjetjih, kjer je management prepričan, da je podjetje vredno več, mora preveriti kapitalsko 
strukturo. Če ne gre drugače, mora odkupiti lastne delnice, v primerih, ko to zagotavlja večje 
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donose investicij. Naj poudarim, da slovenski pokojninski skladi še niso vzpostavili potrebne 
komunikacije niti znotraj pokojninskega sklada. Zakon sicer določa obvezno obveščanje članov 
o vrednosti enote premoženja, vendar je ta informacija preveč splošna. Ne smemo pozabiti, da 
člani sklada niso strokovnjaki in se ozadja dobljenih informacij sploh ne zavedajo.  

Naslednja skupina principov so finančni principi Prvi med njimi zahteva vzpostavitev sistemov 
merjenja in ocenjevanja, ki zagotavljajo podjetjem informacije o tem, katere aktivnosti največ 
prispevajo k maksimizaciji interesov lastnikov. Podjetja bi morala vse investicijske plane testirati, 
da bi se prepričala o njihovi možnosti povečevanja dolgoročne vrednosti podjetja. Zanimivo je, 
da Hermes Investment, pri navodilih za investiranje, podjetjem nalaga, naj najprej izkoristijo vse 
možnosti investiranja v svoji panogi in ne diverzificirajo investicij v nepovezane posle. 
Pomembno je tudi, da podjetje razvije sistem ocenjevanja dela managerjev in preverjanja 
njihovega sledenja glavnemu cilju podjetja. Če spet navežem na pokojninske sklade v Sloveniji, 
ti niti sami nimajo razvitih sistemov ocenjevanja in preverjanja managerjev. Zavarovanci namreč, 
razen redkih seveda, prepustijo svoja sredstva v upravljanje in na koncu črpajo pravice, med tem 
pa ne posegajo v delo upravljavcev. 

Naslednja skupina principov ureja strategijo podjetja, ki mora imeti začrtan nadaljnji razvoj. 
Možnosti razvoja morajo temeljiti na tržnih razmerah in izkoriščanju konkurenčnih prednosti, ki 
jih podjetje mora poznati. Pokojninski skladi, če bi v prihodnosti postali aktivni delničarji, bi 
lahko pomembno usmerjali razvoj slovenskega gospodarstva. Pokojninski sklad je lahko neke 
vrste sindikat z močjo odločanja. Združuje namreč zaposlene, s svojim vplivom pa lahko 
spreminja obnašanje podjetij. 

Zadnja skupina principov ali predpisov so socialni, etični in okoljevarstveni, ki nalagajo 
podjetjem, da vzdržujejo dobre odnose med zaposlenimi, dobavitelji, strankami in ostalimi 
interesnimi udeleženci v podjetju. Podjetja se morajo obnašati etično in imeti odgovornost do 
družbe kot celote. V zvezi s pokojninskimi skladi v literaturi mnogokrat zasledimo priporočilo o 
zagotavljanju širše družbene odgovornosti, ki jo zavarovanci kot delničarji v podjetjih skušajo 
vpeljati. Izkušnje s korporacijskim upravljanjem kažejo, da lahko delničarji dosežejo pomembne 
spremembe le, če so pripravljeni na kolektivno akcijo, kar pa zahteva svoj čas (Mansley, 2000, 
str. 80). 

V svetu se pokojninski skladi v okviru etičnih vprašanj ukvarjajo tudi z vprašanjem, v katera 
podjetja je primerno investirati, sporna področja so tobačna industrija, vojaška industrija, 
pornografija, igralništvo in proizvajalci alkohola. Sploh če so lastniki sredstev dovolj angažirani 
in sodelujejo pri odločitvah o investicijski politiki pokojninskega sklada, lahko določene 
investicije preprečijo ali jih vzpodbudijo. 

Večina etičnih skladov, predvsem na ameriških in angleških trgih, izloči investicije v 
proizvajalce tobaka. Celo investicije v podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo tobačnih izdelkov, so 
zelo omejene. Dodaten razlog zato je tudi, da tobačna industrija v zadnjih letih ne beleži rasti, 
tako je tveganje naložb toliko večje. Skladi, ki imajo etična merila, prepovedujejo vlaganje v 
vojaško industrijo, čeprav lahko investicije prinašajo relativno dober donos. Skladi bi morali 
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uvesti pravilo o izogibanju, ki bi zmanjšalo privlačnost teh investicij. Pornografija je v večini 
etično osveščenih skladov predmet diskusij tam, kjer večji del članov zastopajo ženske, sicer je 
to rastoč in dobičkonosen sektor in zaradi tega zanimiv za investicije. Vlaganje vanj je finančno 
upravičeno, odvisno pa je, kakšna pravila sklad postavi. Prav tako igralništvo predstavlja rastočo 
panogo in so investicije upravičene, poleg tega ima zelo nizko stopnjo družbene zaskrbljenosti in 
neodobravanja lastnikov, tako da je najmanj problematično področje. Nič drugače ni z 
alkoholom, ki z vidika družbe ni pretirano sporen in ima relativno dobre donose na investicije, 
zato se jih skladi večinoma ne izogibajo (Mansley, 2002, str. 184-192). Druge družbeno sporne 
panoge, ki jih lahko pokojninski skladi kot investitorji kaznujejo z neinvestiranjem, so industrije, 
ki izkoriščajo živali, jedrsko energijo, genetski inženiring in druge. 

Zavarovanci in pokojninski skladi kot investitorji torej imajo v državah z razvitim trgom kapitala 
več možnosti vplivanja. Pomembno pa je zavedanje, da je pokojninski sklad kot institucija 
pomemben tudi za družbo kot celoto, saj se z rastjo skladov lahko spreminja tudi družbeno 
okolje in miselnost. Videli smo, da s pravili upravljanja, ki jih pokojninski sklad lahko oblikuje, 
če postane pomembnejši lastnik podjetja, spremeni obnašanje podjetja, ki skrbi tudi zato, da je 
njegovo poslovanje bolj etično, seveda poleg doseganja ostalih poslovnih ciljev. 

4 POKOJNINSKI SISTEM V SLOVENIJI 

Pokojninski sistem v Sloveniji ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( v 
nadaljevanju: ZPIZ-1, Uradni list RS, 106/1999), ki je v veljavi od začetka leta 2000. Od takrat 
so bile sprejete mnoge novele zakona, ki so se nanašale predvsem na dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Januarja 2004 je na osnovi omenjenih novel vlada oblikovala uradno prečiščeno 
besedilo zakona, ki vsebuje vse dodatne zakone urejajoče to področje (ZPIZ-1, UPB 2, 2004). 
Na to prečiščeno besedilo, se sklicujem tudi v nadaljevanju, saj je še zmeraj v veljavi. Vlada je 
namreč 15. julija 2005 spet sprejela novelo zakona (ZPIZ-1F, Uradni list RS, 72/05). V Sloveniji 
je sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja zasnovan na treh stebrih: 

• prvi pokojninski steber predstavlja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 
podlagi medgeneracijske solidarnosti; 

• drugi pokojninski steber so obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska 
zavarovanja; 

• tretji pokojninski steber predstavljajo zavarovanja na podlagi osebnih pokojninskih 
varčevalnih računov. 

Prvi pokojninski steber puščam ob strani, ker se v nadaljevanju osredinjam predvsem na 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Tretji pokojninski steber sicer predstavlja 
prostovoljna zavarovanja, vendar so ta individualna in neodvisna od obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Vanj se vključijo posamezniki, ki želijo prejemati višje dohodke ob 
upokojitvi. Tretji steber temelji na naložbenem sistemu, pri čemer je izbira naložb, to je 
dolgoročnih varčevanj, prosta. Izvajajo ga družbe za upravljanje, zavarovalnice, banke, pri čemer 
so najpomembnejše oblike naložb osebna zavarovanja, rentna varčevanja, individualne naložbe v 
nepremičnine in vrednostne papirje. 
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V nalogi me zanimajo izključno pokojninski skladi, ki predstavljajo eno od oblik prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in jih zato uvrščamo v drugi steber pokojninskega sistema. 
Drugi steber se namreč vsebinsko deli na dva dela, na obvezna in prostovoljna dodatna 
pokojninska zavarovanja. Glede na to, bom v nadaljevanju predstavila najpomembnejše 
značilnosti, ki se navezujejo le na pokojninske sklade.  

4.1 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zajema zbiranje denarnih sredstev na osebnih 
računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z namenom, da se jim ob dopolnitvi 
določene starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu, zagotovijo dodatne 
pokojnine ali druge z zakonom določene pravice. 

V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključi le  zavarovanec, ki uživa 
pravice obveznega pokojninskega zavarovanja. Pravice zavarovancev so določene s 
pokojninskim načrtom. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pa mora kriti izplačilo 
dodatne starostne pokojnine. Ločimo dve vrsti zavarovanj, glede na to, kdo se vanj lahko vključi: 

1. individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (individualno zavarovanje), 
v katerega se lahko vključi posameznik samostojno, vendar mora biti uživalec pravic iz 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja; 

2. kolektivno prostovoljno dodatno zavarovanje (kolektivno zavarovanje), v katerega se 
lahko vključi posameznik preko delodajalca, pri katerem je zaposlen in zanj delno ali v 
celoti financira pokojninski načrt. 

Dodatna pokojnina, ki si jo zavarovanci lahko pridobijo z vplačevanjem premije v pokojninski 
sklad, se izplačuje v obliki rente. V obdobju varčevanja posameznik ali delodajalec plačujeta 
premijo, ki se knjiži na osebni račun zavarovanca pri pokojninskem skladu, upravljavec sklada 
pa zbrana sredstva investira v okviru zastavljene naložbene politike, podrobno opredeljene v 
pokojninskem načrtu. Naložbena politika pokojninskih skladov je okvirno določena tudi v ZPIZ-
1 in Zakonu o zavarovalništvu. 

Ko preteče obdobje varčevanja, nastopi obdobje črpanja pravic, to je ob upokojitvi oziroma ob 
izpolnitvi vseh pogojev, ki jih določa pokojninski načrt. Takrat se začne zavarovancu izplačevati 
dodatna pokojnina, ki jo krije zavarovanje. Kakšna je višina dodatne pokojnine, pa je odvisno od 
višine vplačanih premij, dobe varčevanja in vrednosti sredstev na osebnem računu zavarovanca 
pri pokojninskem skladu. Pomembno je tudi, iz kakšnih razlogov nastopi prenehanje 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, saj ZPIZ-1 posebej določa primere rednega in izrednega 
prenehanja, ki bi se jih morali zavarovanci dobro zavedati, saj iz teh primerov izhajajo njihove 
pravice za črpanje dodatne pokojnine. 

Posledice prenehanja zavarovanja niso za vse oblike pokojninskih skladov enake, tako navedeni 
zakon razlikuje med obveznostmi, ki jih morajo izpolniti vzajemni pokojninski skladi, in 
obveznostmi pokojninske družbe, podrobneje pa jih bom predstavila v četrtem poglavju. 
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4.2 Pokojninski načrt 

Pokojninski načrt je obvezen dokument, saj ureja pravice iz prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega  zavarovanja, vrsto in obseg pravic ter postopek za njihovo uveljavitev. 

ZPIZ-1 določa tudi vsebino pokojninskega načrta, kar je za pokojninske sklade zelo pomembno, 
saj na podlagi pokojninskega načrta oblikujejo pravila upravljanja, ki pomembno določajo 
značilnosti korporacijskega upravljanja v pokojninskih skladih. 

Pokojninski načrt mora vsebovati (ZPIZ-1, UPB 2, 2004, 296. člen):  

• opredelitev, ali je pokojninski načrt namenjen individualnemu ali kolektivnemu 
zavarovanju, 

• pogoje za vključitev v pokojninski načrt, 

• višino premije oziroma način izračuna višine premije, 

• način in roke za plačevanje premije ter pravne posledice, če premija ni plačana,  

• določbo, da so pravice iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja po pokojninskem načrtu 
neprenosljive razen v določenih primerih,  

• opredelitev zavarovanja kot zavarovanja, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno 
tveganje,  

• naložbeno politiko,  

• zajamčeni donos,  

• višino stroškov, ki jih zaračunava izvajalec pokojninskega načrta,  

• pogoje za pridobitev pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma predčasne dodatne 
starostne pokojnine,  

• način izračuna odkupne vrednosti,  

• način izračunavanja pokojninske rente,  

• določbo ali bo pokojninsko rento izplačeval izvajalec pokojninskega načrta ali pa bo 
izvajalec pokojninskega načrta v imenu in za račun zavarovanca z zavarovalnico sklenil 
ustrezno zavarovalno pogodbo,  

Pokojninski načrt mora odobriti minister pristojen za delo, nato pa se lahko začne izvajati, bodisi 
kot vzajemni pokojninski sklad ali kot pokojninska družba, ki sta obliki pokojninskih skladov v 
Sloveniji. Oba načina izvajanja pokojninskega načrta sta pomembna, ko bom v prihajajočih 
poglavjih skušala razložiti, kako urejata korporacijsko upravljanje, saj sta si v nekaterih statusnih 
pogledih precej različna. 

4.3 Vzajemni pokojninski skladi 

Vzajemni pokojninski sklad (v nadaljevanju VPS) je premoženje, ki je financirano s sredstvi, 
zbranimi z vplačilom premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja oziroma ustvarjenimi z 
upravljanjem s temi sredstvi, in je namenjeno kritju obveznosti do zavarovancev prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja (ZPIZ-1, UPB 2, 2004, 307. člen).  
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VPS je v lasti zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vsak izmed njih postane 
lastnik sorazmernega dela VPS z vplačilom premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 
Premoženje VPS pa mora biti ločeno od premoženja osebe, ki je oblikovala pokojninski načrt, in 
premoženja upravljavca sklada. 

VPS se oblikuje in upravlja izključno v korist zavarovancev, ni pravna oseba in mora imeti 
najmanj 1000 članov, razen prvo leto, ko se ustanovi in člane še zbira. Čista vrednost 
premoženja mora biti najmanj 50 milijonov tolarjev.  

Poznamo odprte in zaprte pokojninske sklade. Zaprti pokojninski sklad lahko ustanovi 
delodajalec, njegovi člani pa so lahko le zavarovanci, ki so pri njem v delovnem razmerju. 
Odprti VPS ne pogojuje članstva z delovnim razmerjem pri določenem delodajalcu, ustanovijo 
pa ga lahko banka, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov  po 
zakonu, ki ureja bančništvo, ali zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov 
upravljanja pokojninskih skladov, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo ter pokojninska družba. 
VPS se oblikuje tako, da sprejme pravila upravljanja, v primeru, ko je ustanovitelj delodajalec, 
pa mora ta skleniti z upravljavcem še pogodbo o upravljanju. Nadzor nad poslovanjem VPS 
izvaja Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki izda tudi dovoljenje za oblikovanje VPS. 

4.4 Pokojninska družba 

Pokojninska družba kot druga organizacijska oblika pokojninskega sklada je, za razliko od VPS, 
pravna oseba in je pravzaprav specializirana oblika zavarovalnice, ki se od slednjih razlikuje 
predvsem po naslednjem: 

• organizirana mora biti kot delniška družba, 

• lahko opravlja samo posle prostovoljnega dodatnega zavarovanja, 

• mora imeti najmanj 15000 zavarovancev, razen v prvem letu. 
 
Če natančneje opredelimo dejavnosti pokojninske družbe, mednje štejemo: 

• zbiranje premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in vodenje osebnih 
računov, 

• upravljanje s premoženjem družbe, 

• izplačevanje pokojninske rente, 

• upravljanje z zaprtimi in odprtimi pokojninskimi skladi. 

Kot delniška družba ima vse organe, ki so za delniško družbo značilni, tako upravo kot nadzorni 
svet. Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki je povezana s pravnimi osebami, v katerih je 
pokojninska družba udeležena z več kot 5% kapitalskim deležem. Najmanj ena tretjina 
nadzornega sveta pa mora biti imenovana na predlog zavarovancev pokojninske družbe (ZPIZ-1, 
UPB 2, 2004, 346 člen).  

Delnice pokojninske družbe so le imenske, za pridobitev kvalificiranega deleža delnic 
pokojninske družbe je potrebno dovoljenje nadzornega organa. Nadzor nad pokojninskimi 
družbami v skladu z Zakonom o zavarovalništvu izvaja Agencija za zavarovalni nadzor. 
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V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ga izvaja 
pokojninska družba, se lahko vključi posameznik tako, da s to družbo sklene pogodbo o 
prostovoljnem dodatnem zavarovanju, vendar se lahko istočasno vključi le v en pokojninski 
načrt, ne glede na to ali ga izvaja pokojninska družba ali VPS. 

5 KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE  IN POKOJNINSKI SKLADI V SLOVENIJI 

5.1 Pokojninski skladi v Sloveniji 

Z reformo pokojninskega sistema in spremembo zakonodaje se je tudi v Sloveniji začelo razvijati 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Nastali so prvi pokojninski skladi in 
zavarovalnice, ki so začeli izvajati storitve pokojninskega zavarovanja. Število ponudnikov 
omenjenih storitev je v prvih letih raslo. Po letu 2002 je število odobrenih pokojninskih načrtov 
nehalo naraščati. Rasti števila ponudnikov ni vzpodbudila niti novela zakona, da morajo izvajalci 
pripraviti ločene pokojninske načrte za kolektivna in individualna zavarovanja. Vsi pokojninski 
skladi, ki so se v tistem času poslovali, so omenjeno ločitev že izvajali. Trenutno je na trgu 15 
izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja: 1 zaprt vzajemni pokojninski sklad, 5 odprtih 
vzajemnih pokojninskih skladov, 4 pokojninske družbe in 5 zavarovalnic.  

Naj omenim, da je prvi in edini zaprt vzajemni pokojninski sklad marca 2004 ustanovila 
Republika Slovenija kot delodajalka za javne uslužbence. Sklad upravlja Kapitalska družba 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vanj je vključenih 161.280 članov, čista vrednost 
premoženja sklada pa znaša nekaj več kot 23 milijard SIT (KAD). 

V nadaljevanju se bom podrobneje osredotočila le na pokojninske sklade, zato zavarovalnice, ki 
opravljajo posle življenjskega zavarovanja, zaenkrat puščam ob strani. Pozornost bom namenila 
predvsem odprtim vzajemnim pokojninskim skladom in pokojninskim družbam, ki so dostopni 
vsakomur in ponujajo tako individualno kot kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Tabela 1: Slovenski odprti vzajemni pokojninski skladi in njihovi upravljavci  

Ime vzajemnega pokojninskega 
sklada 

Upravljavec sklada 

A III Vzajemni pokojninski sklad  A Banka Vipa d.d., Ljubljana 

Odprti vzajemni pokojninski sklad Banke Koper Banka Koper d.d., Koper 

Kapitalski vzajemni pokojninski sklad KAD, d.d., Ljubljana 

Delta, vzajemni pokojninski sklad Probanka d.d., Maribor 

Odprti vzajemni pokojninski sklad Leon 2 Generali Zavarovalnica d.d., Ljubljana 

Vir: Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2004, 2005. 

V Tabeli 1 so razvrščeni vzajemni pokojninski skladi (VPS), ki trenutno poslujejo, njihovi 
upravljavci so hkrati tudi ustanovitelji VPS. Iz tabele lahko razberemo, da so, v skladu z 
zakonom, njihovi ustanovitelji večinoma banke (3) ter zavarovalnica in pokojninska družba.  
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Tabela 2: Seznam pokojninskih družb v Sloveniji 

Ime pokojninske družbe 

Pokojninska družba A, d.d., Ljubljana 

Skupna pokojninska družba, d.d., Ljubljana 

Prva pokojninska družba, d.d., Ljubljana 

Moja naložba, pokojninska družba, d.d., Maribor 

Vir: Odobreni pokojninski načrti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 2005. 

V tem trenutku poslujejo štiri pokojninske družbe navedene v zgornji tabeli. V letu 2003, ko je 
začela veljati določba, da morajo imeti pokojninske družbe najmanj 15000 zavarovancev, se je 
število pokojninskih družb zmanjšalo na štiri obstoječe. Dve pokojninski družbi, ki sta pred 
letom 2003 še poslovali, namreč nista izpolnili zahtevanega pogoja o številu članov. Prišlo je do 
prenehanja poslovanja, njune pokojninske načrte pa zdaj izvajajo zgoraj naveden družbe. 

Število vključenih zavarovancev v VPS in pokojninske družbe ves čas narašča, lahko bi rekli, da 
je ta sektor še v razmahu. Potrebno pa je opozoriti, da je velik dvig števila zavarovancev v VPS 
konec junija 2004 odraz začetka poslovanja zaprtega VPS Kapitalske družbe za javne uslužbence 
(ZVPSJU), kamor se je ob pričetku poslovanja vključilo 156.585 javnih uslužbencev. Če 
odmislimo število javnih uslužbencev, ki so se na novo vključili v pokojninski načrt, lahko kljub 
temu trdimo, da se število zavarovancev povečuje, ne samo v pokojninskih družbah, temveč tudi 
v VPS.  

Tabela 3: Število vključenih zavarovancev v obe obliki pokojninskih skladov v Sloveniji  

ŠTEVILO VKLJU ČENIH PO LETIH 

IZVAJALCI 

31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.3.2004 30.6.2004 

VPS 15.950 31.539 36.573 37.302 195.138* 

Pokojninske 
družbe 

130.760 130.760 130.720 138.828 143.443 

SKUPAJ 135.299 135.299 167.275 176.130 338.581 

Legenda: *Vključeni tudi člani ZVPSJU. 

Vir: Vklju čeni v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 2004. 

Nadalje velja opozoriti, da individualno zavarovanje v Sloveniji še vedno močno zaostaja za 
kolektivnim. V pokojninske načrte individualnega zavarovanja je vključenih le približno 10% 
zavarovancev, vsi preostali so vključeni v kolektivno zavarovanje preko svojega delodajalca, ki 
v celoti ali delno financira premijo. Razloga za takšno stanje sta dva. Prvič, sistem davčnih 
olajšav izrazito favorizira kolektivno zavarovanje. Drugič, osveščenost o možnostih 
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individualnega zavarovanja je še zmeraj zelo nizka (Informacija o razvoju dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, 2004, str. 18).  

Stanje v pokojninskih družbah konec leta 2004 dokazuje zgoraj omenjeno trditev. Največja 
pokojninska družba po številu zavarovancev je Skupna pokojninska družba, ki ima tudi najvišjo 
vrednost vplačanih premij in najvišjo povprečno mesečno premijo na zavarovanca. Število 
podjetij, ki so vključena v pokojninske načrte, je med družbami precej podobno, izstopa le Prva 
pokojninska družba, ki v tem pogledu daleč presega svoje konkurente. Zgornji podatki so tudi 
dokaz, da individualno zavarovanje resnično zelo zaostaja za kolektivnim, saj jih med vsemi 
zavarovanci ni skupaj vključenih niti 2500 v individualne pokojninske načrte. Zanimivo je, da je 
največ individualnih zavarovanj prav v Prvi pokojninski družbi, ki ima najnižjo povprečno 
mesečno premijo na zavarovanca. Najmanj zavarovancev pa je vključenih v individualno 
zavarovanje Skupne pokojninske družbe, ki ima, kot sem že zapisala, najvišjo povprečno 
mesečno premijo. 

Tabela 4: Stanje v pokojninskih družbah  na dan 31.12.2004 

 
Pokojninska družba A 

Prva pokojninska 
družba 

Skupna 
pokojninska družba 

Moja naložba 

Število vključenih 
podjetij 

216 1346 254 231 

Vsi zavarovanci 35400 51030 55109 24127 

Zavarovanci, ki 
plačujejo premije 

35200 49179 53281 21510 

  - od tega individualni 800 1008 165 450 

Skupna vrednost premij 
(v mio SIT) 

13900 9547 17800 5300 

Povprečna mesečna 
premija na zavarovanca 
(v SIT) 

10.200 9.267 15.046 10.326 

Vir: Kranjec, 2005. 

Na osnovi prikazanih podatkov (glej Tab. 5, na str. 22) lahko primerjamo VPS med seboj. Pri 
tem je potrebno izločiti Zaprt vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), v 
katerega so vključeni zgolj javni uslužbenci in je edini zaprt VPS v Sloveniji. Po številu članov 
je največji VPS Kapitalske družbe, ki ima tudi največjo skupno vrednost premij. Omenjeni sklad 
je prehitel konkurente še pri številu podjetij, ki so vključena v kolektivni pokojninski načrt. 
Razmerje med kolektivnim in individualnim zavarovanjem je pri VPS takšno kot pri 
pokojninskih družbah. Neprimerljivo manj posameznikov izbere individualni pokojninski načrt, 
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pri čemer bi pričakovali, da jih je najmanj v VPS Kapitalske družbe, ki ima najvišjo povprečno 
mesečno premijo na zavarovanca. Podatki kažejo drugače, kar napeljuje na misel, da pri 
zavarovancih višina premije vendarle ni ključni dejavnik izbire pokojninskega načrta.   

Tabela 5: Stanje v vzajemnih pokojninskih skladih na dan 31.12.2004 

 
Banka 
Koper 

Abanka 
Vipa 

KVPS* ZVPSJU** Generali Probanka 

Število vključenih 
podjetij 

72 35 168 2044*** 64 57 

Vsi zavarovanci 4457 1827 27169 165486 3726 2651 

Zavarovanci, ki 
vplačujejo premije 

4356 1700 27066 165486 3726 n.p. 

   Od tega   individualni 337 154 825 / 343 n.p. 

Skupna vrednost premij 
(v mio SIT) 

1.693 735 13.480 16.059 1.279 218 

Povprečna mesečna 
premija na zavarovanca 
(v SIT) 

13.251 12.500 18.788 6.590 9.200 8.550 

Legenda: * -  Kapitalski vzajemni pokojninski sklad, **  - Zaprt vzajemni pokojninski sklad javnih uslužbencev, *** -  Število 
zavarovancev za plačilo (Republika Slovenija, lokalne skupnosti, osebe javnega prava). 

Vir: Kranjec, 2005. 

Primerjava pokojninskih družb in VPS lahko izostri pogled na razmere, ki se pojavljajo na trgu 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Po številu članov so pokojninske družbe 
mnogo večje od VPS, izjema je le Moja naložba, ki ima manj članov kot KVPS. Ugotovimo 
lahko tudi, da se podjetja raje odločajo za kolektivna zavarovanja pri pokojninskih družbah kot 
pri VPS, kar dokazujejo podatki o številu vključenih podjetij v pokojninske načrte. Pokojninske 
družbe razpolagajo z mnogo večjimi sredstvi, saj je skupna vrednost vplačanih premij 
neprimerljivo višja kot v VPS. Edini VPS, ki se spretno bori s konkurenco pokojninskih družb, je 
VPS, ki ga upravlja Kapitalska družba. Tako lahko zaključimo, da so pokojninske družbe mnogo 
pomembnejši igralci na trgu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki pa se mu 
VPS počasi približujejo. Eden izmed razlogov, da so pokojninske družbe mnogo večje od VPS, 
bi lahko bilo tudi dejstvo, da so ustanovitelji in lastniki pokojninskih družb velika slovenska 
podjetja. Ta podjetja pa se nato vključujejo v pokojninske načrte in svojim zaposlenim nudijo 
dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje prav v pokojninskih družbah, ki so jih ustanovila. 
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5.2 Interesne skupine pokojninskih skladov in njihovi cilji 

Pri proučevanju problema agenta in učinkovitega korporacijskega upravljanja moramo najprej 
opredeliti interesne skupine. Pokojninski sklad ima več interesnih skupin kot na prvi pogled 
izgleda. Navzkrižja, do katerih med temi skupinami prihaja, pa niso povsem takšna, kot so 
značilna za ostala podjetja. V nadaljevanju bom podrobneje predstavila, katere so glavne 
interesne skupine in kakšne cilje zasledujejo. Najpomembnejši so zagotovo vplačniki premij, pri 
katerih moramo ločiti delodajalce in zavarovance same. Svoje interese pa skušajo uveljavljati še 
upravljavci pokojninskih skladov, država in podporne službe. Podporne službe, ki jih 
pokojninski skladi v svetu poznajo, v Sloveniji še niso razvite in jih ZPIZ-1 ne ureja. 
Predvidevamo lahko, da se bodo razvile šele postopoma z uveljavitvijo prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja bodisi v okviru posameznega pokojninskega sklada bodisi 
kot ločena služba, ki bo za sklade opravljala določene storitve. 

a.) Država 

Država ima veliko vlogo pri zagotavljanju pokojnin po medgeneracijskem sporazumu, pri 
prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju pa se zdi, da je njena vloga precej majhna. 
Država zagotavlja zgolj pravni okvir in okolje, v katerem se lahko oblikuje, ne sili in ne 
predpisuje pa nikomur obveznosti vključitve v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Regulacija, ki jo izvajajo državne agencije (Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za 
zavarovalni nadzor) in pristojna ministrstva imajo vpliv le na potrditev pokojninskega načrta in 
njegovo izvajanje, ponudba pa se oblikuje na trgu. Res je, da država lahko s posameznimi 
mehanizmi vzpodbuja razvoj tovrstnega zavarovanja, pri čemer je najpomembnejši instrument 
davčna politika. S pomočjo davčnih olajšav država dviguje konkurenčnost prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in tako ustvarja ugodnejše pogoje za razvoj tega trga v 
Sloveniji. 

Država naj bi zastavila tri cilje pri uvajanju pokojninske reforme, temelječe na zasebnem 
varčevanju. Prvi je zagotavljanje ustreznih in dovolj visokih pokojnin, s tem pa vplivanje na 
strukturo pokojninskega sistema in želeno redistribucijo dohodka. Drugi cilj je vzpostaviti 
močno povezavo med vplačili v pokojninske načrte in koristmi, ki izhajajo iz teh vplačil. Tretji 
cilj, za katerega si država prizadeva, pa je vzpodbuditi dolgoročno varčevanje, ki bo vzpodbudilo 
razvoj kapitalskega trga (Vittas, 1995, str. 4). 

Najpomembnejši cilj, ki ga je država že uresničila, je bila pokojninska reforma, ki uvaja 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Staranje populacije in vedno večje število 
upokojenih sta problema, s katerimi se je morala spopasti tudi Slovenija. Skrb za socialno 
varnost je postajala vedno večje breme za državo, ki je z uvedbo tristebrnega sistema skušala 
rešiti nastalo situacijo. Z davčnimi olajšavami tako spodbuja državljane, da se odločajo za 
varčevanje za starost po drugem in tretjem stebru. Če torej želimo opredeliti njen primarni cilj, bi 
lahko rekli, da želi država vzpostaviti okolje, ki bo omogočalo razvoj trga prostovoljnih dodatnih 
pokojninskih zavarovanj. Pri doseganju tega cilja, poudarja Vittas (2000), so pomembne 
predvsem postopne spremembe in opozarja, da bližnjice ne pripeljejo k trdnemu in dolgoročno 
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stabilnemu sistemu (Vittas, 2000, str. 3). Najpomembnejši pogoj, ki ga mora država izpolniti, da 
bi imela učinkovit pokojninski sistem, je stabilno gospodarstvo in zagotavljanje učinkovite 
regulacije. Da bi omenjene pogoje dosegla, mora država zagotavljati nizko inflacijo in 
makroekonomsko stabilnost, saj kapitalski trgi in finančne institucije v nasprotnem primeru ne 
morejo učinkovito poslovati. Vzdrževati mora fiskalno ravnotežje in omejevati proračunski 
primanjkljaj, ki sicer vodi v inflacijske razmere. Omogočiti mora  poslovanje stabilnim bankam 
in zavarovalnicam (tudi tujim) in izvajati učinkovit nadzor ter vzpostaviti regulatorne organe 
(Vittas, 2000, str. 6-8). 

b.)  Vplačniki premij, zaposleni in delodajalci  

Vplačniki premij so po zakonu lahko: 
- zaposleni, ki vplačujejo v individualni pokojninski načrt ali del premije preko delodajalca v  
   kolektivni pokojninski načrt. 
- delodajalci, ki premije plačujejo v imenu zaposlenih v kolektivni pokojninski načrt. 

Vplačnik premij je lahko vsaka fizična oseba, za katero se plačujejo prispevki obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zaposleni lahko hkrati vplačuje premijo 
individualnega zavarovanja in kolektivnega zavarovanja preko delodajalca. Delodajalec lahko 
plačuje za svoje zaposlene premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja, če najmanj 51 
odstotkov zaposlenih izrazi željo po vključitvi podjetja v to dodatno obliko varčevanja za starost. 

Delodajalec lahko v primeru VPS oblikuje tudi svoj pokojninski načrt kolektivnega 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se izvaja v obliki zaprtega VPS, lahko 
ga upravlja sam ali pa ga odda v upravljanje.  

Zaposleni, ki se želijo neodvisno od delodajalca vključiti v individualni pokojninski načrt, imajo 
predvsem pasivno vlogo. Lahko samo izbirajo med ponudbo različnih izvajalcev pokojninskih 
načrtov, na vsebino pokojninskih načrtov pa ne morejo vplivati. Njihova vloga postane aktivna, 
če izberejo individualno zavarovanje pri VPS, saj tako postanejo delni lastnik izbranega sklada. 
Toda v Sloveniji je relativno večji del premij vplačan preko delodajalcev, ki po zakonu ne 
morejo postati lastniki VPS. Tako je vpliv zaposlenih na agentsko razmerje v primeru 
kolektivnega zavarovanja le posreden.  

Pri pokojninskih družbah so odnosi še nekoliko bolj zapleteni. Zavarovanci namreč, ne glede na 
to ali so vključeni v individualni ali kolektivni načrt, ne postanejo lastniki pokojninske družbe. 
Vplačilo premije torej ne pogojuje lastništva, lastniki so ustanovitelji pokojninske družbe in 
kupci delnic. Morda je dobro, da na tem mestu še enkrat opozorim, da so v primeru slovenskih 
pokojninskih družb njihovi ustanovitelji slovenska podjetja. Ta podjetja nato svoje zaposlene 
vključijo v pokojninske načrte družb, v katerih imajo lastniške deleže. V tem primeru pa lahko 
rečemo, da so delodajalci dejansko lastniki pokojninske družbe.  

Kar sem pravkar opisala opozarja na dejstvo, da pri pokojninskih skladih ni mogoče preprosto 
govoriti o odnosu lastnik – manager, ki ga teorija ponavadi obravnava. Ločiti moramo odnos 
lastnik – upravljavec od odnosa vplačnik premije – upravljavec; pri slednjem pa posebej 
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poudariti, katerega vplačnika premije imamo v mislih, ali je to delodajalec ali zavarovanec sam. 
Lahko namreč ločimo med cilji, ki jih imajo zavarovanci in delodajalci kot vplačniki premij.  

Kot sem že nekajkrat poudarila, je kolektivno zavarovanje mnogo bolj priljubljeno od 
individualnega, zato mora obstajati dober razlog. Delodajalcev namreč nihče ne sili, da 
vplačujejo premije za svoje zaposlene. Vzrok so davčne olajšave, do katerih je delodajalec po 
zakonu upravičen. Premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih je 
delodajalec v posameznem letu plačal v korist zavarovancev, se priznajo kot davčna olajšava pri 
plačilu davka od dobička za isto leto, toda največ do višine najvišje mesečne oziroma letne 
premije (ZPIZ-1, UPB 2, 2004, 368. člen). Ugotovimo lahko, da vplačane premije dejansko 
predstavljajo strošek za delodajalce, ki zmanjšuje njihovo davčno osnovo. Zakon poleg tega 
določa, da se od premije ne plačujejo prispevki za socialno varnost, vplačana premija pa se ne 
šteje za izplačilo plače, niti se ne upošteva pri izračunu pokojninske osnove. Nenazadnje lahko 
vplačevanje premij predstavlja tudi konkurenčno prednost podjetja, s katero lahko pridobi 
kvalitetnejši kader ali obstoječega zadrži. O vplačilu premij se v podjetju odločijo lastniki skupaj 
z managementom.  

Delodajalci imajo torej precejšen interes za vplačevanje premij dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. Ker pa ne gre za njim lastna sredstva, se jih nadzor nad upravljanjem sredstev 
pokojninskega sklada tiče le posredno, izvajajo ga zgolj zaradi varovanja interesov svojih 
zaposlenih. V primerjavi s slednjimi imajo namreč večji vpliv oz. moč nadzora nad upravljavci 
pokojninskih skladov. 

c.) Zavarovanci  

Zgoraj sem opredelila, da so zavarovanci zaposleni v podjetju, ki so vključeni v kolektivno 
zavarovanje preko delodajalca, ali posamezniki, ki so vključeni v pokojninske načrte 
individualnega zavarovanja.  

Pri VPS postanejo zavarovanci lastniki sklada, in zato je njihov cilj enak cilju vseh ostalih 
delničarjev, to je maksimiranje vrednosti vloženih sredstev. Z doseganjem tega cilja se 
povečujejo sredstva na njihovih kapitalskih računih pri VPS. Kljub temu, da zavarovanci 
pokojninske družbe ne postanejo njeni lastniki, pa je njihov cilj popolnoma enak, in sicer 
doseganje čim višje donosnosti vloženih sredstev. Tako je za vse zavarovance značilno, da se 
odločajo za vplačilo premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja zato, da bi si ob upokojitvi 
zagotovili socialno varnost. Vsi prejemki, ki jih bodo v omenjenem obdobju dobivali iz različnih 
naslovov, morajo zadostovati za preživetje ter socialno preskrbljenost po upokojitvi. 

Rada bi poudarila, zakaj je pomembno, da je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
podrobno zakonsko urejeno in se zavarovancem zagotavlja potrebna pravna varnost. Ti se ob 
upokojitvi namreč nadejajo neke višine prejemka iz naslova dodatnega prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja, ta pa določa minimalen znesek rente, ki ga želijo prejemati po 
upokojitvi. Vsota pričakovanih prejemkov mora zadostovati za vzdrževanje želene življenjske 
ravni v celotnem obdobju po upokojitvi. Vsi zavarovanci prostovoljnega dodatnega 
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pokojninskega zavarovanja bodo v skladu s pokojninsko politiko v državi prejemali pokojnine 
po medgeneracijskem sporazumu, nekateri med njimi tudi iz naslova obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Višina pričakovanih prejemkov zavarovancev iz omenjenih 
naslovov pa v največji meri kreira željo oz. potrebo po prejemkih iz naslova prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja.  

Varčevanje za starost je oblika manj tveganih naložb prihrankov ljudi, pri nekaterih bodo ti 
prihranki predstavljali vse premoženje, pri nekaterih pa samo del dodatnega premoženja. 
Upravljavci tako ne morejo predpostaviti, da so sredstva, zbrana na osebnih računih 
zavarovancev, njihova presežna sredstva, s katerimi so se pripravljeni izpostavljati tveganju 
(Skok, 2002, str. 29). 

Dodatno ugodnost tudi za zavarovance, tako kot za delodajalce, predstavljajo davčne olajšave. 
Vplačana premija namreč znižuje osnovo za odmero dohodnine v letu, v katerem je bila premija 
plačana, seveda do višine najvišje mesečne oz. letne premije. Tudi znesek premije, ki jo za račun 
zavarovanca vplača delodajalec, se mu ne všteje v osnovo za dohodnino. Tako lahko zavarovanci 
v obdobju varčevanja uživajo koristi davčnih olajšav, ki pa prenesejo obveznost plačevanja 
dohodnine iz obdobja varčevanja v obdobje črpanja pravic, to je izplačevanje rente. 

d.) Upravljavci pokojninskih skladov 

Pokojninski skladi in njihovi upravljavci so finančne institucije. Med finančne institucije, poleg 
institucij trga vrednostnih papirjev, spadajo tudi finančni posredniki, ki jih lahko razdelimo na 
depozitne in nedepozitne finančne posrednike. Slednje se v teoriji razdeli še na pogodbene in 
investicijske finančne posrednike. Pokojninske sklade tako lahko uvrstimo med pogodbene 
finančne posrednike. Zanje je značilno, da nimajo ljudje pri njih samo naloženega finančnega 
premoženja, ampak jim pogodba zagotavlja različne vrste izplačil v prihodnosti (Ribnikar, 1999, 
str. 194). V primeru pokojninskih skladov pogodbo predstavlja pristop k pokojninskemu načrtu, 
prihodnja izplačila pa so mesečne rente, ki jih zavarovanci dobijo po upokojitvi. 

Upravljavci pokojninskih skladov tržijo znanje in strokovnost s področja investiranja in imajo 
ponavadi tudi lastne interese, ki se od ostalih interesnih skupin v skladu razlikujejo. Namen 
ustanovitve pokojninskega sklada je zbiranje sredstev, njihovo plemenitenje in izplačevanje 
pokojninske rente ob upokojitvi, s čim nižjimi stroški varčevanja. Interesi upravljavcev so sicer 
odvisni od velikosti in zrelosti pokojninskega sklada, v veliki meri pa oblikovanje njihovih ciljev 
določa nagrada za delo. Nagrado upravljavcev predstavljajo vstopni in izstopni stroški ter 
upravljavska provizija, pri katerih so zgornje meje zakonsko določene. Prvi cilj upravljavcev je 
tako maksimiranje nagrade, saj zakon samo postavlja okvirje, ki jih te nagrade ne smejo preseči. 
Zavarovanci so z višino nagrade (v njihovem primeru so to stroški) vnaprej seznanjeni, saj so vse 
tri kategorije stroškov natančneje določene v pokojninskem načrtu.  

Drugi cilj upravljavcev je povečanje števila zavarovancev. Zakon določa, da morajo imeti 
pokojninske družbe najmanj 15000 članov, vzajemni pokojninski skladi pa 1000 članov, po 
prvem letu od ustanovitve. V primeru, da pokojninskemu skladu ne uspe izpolniti tega 
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zakonskega pogoja, mora prenesti pokojninski načrt na drugega izvajalca in prekiniti s 
poslovanjem. V Sloveniji sta iz tega razloga že prenehali poslovati dve pokojninski družbi.   

Pokojninski skladi si zagotovo prizadevajo, da bi pridobili višje število članov, kot je spodnja 
meja. Na ta način namreč zberejo več sredstev, s katerimi lahko razpolagajo, kar dejansko 
pomeni, da sklad raste. Koliko članov posamezni sklad potrebuje za učinkovito poslovanje pa je 
odvisno od vsakega sklada posebej in od višine premije, ki jo zaračunava. Pri dovolj velikem 
obsegu zavarovancev lahko nastopi izkoriščanje ekonomije obsega in sklad zniža mesečno 
premijo, s tem pa postane bolj konkurenčen. Pomembno je, da vsak sklad določi višino mesečne 
premije, ki bo pritegnila nove člane, zagotovila rentabilnost poslovanja in njegovo dolgoročno 
rast oz. obstoj.  

Nevarnost, da bo sklad postavil previsoko premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, je v tem, da je nanjo v veliki meri vezana nagrada za delo upravljavca. V 
nadaljevanju bom natančneje predstavila, kakšen vpliv ima višina premije na nadaljnje stroške, 
ki jih mora član sklada poravnati. Zaenkrat je pomembno samo to, da je lahko visoka premija cilj 
upravljavcev, vendar ne za vsako ceno. 

Naslednji pogoj, ki ga morajo upravljavci dosegati, je minimalna zajamčena donosnost. Ta je 
zakonsko določena in jo za vsak mesec izračunava minister za finance, znaša pa 40% od 
povprečne letne čiste obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. 
Večina pokojninskih skladov je v svojem pokojninskem načrtu opredelila višjo zajamčeno 
donosnost od zakonsko določene in tako dodala še en cilj, ki ga mora doseči. V kolikor 
upravljavec ne doseže minimalne zajamčene donosnosti, mora namreč v sklad vplačati 
nepovratna denarna sredstva v višini razlike med dejansko čisto vrednostjo sredstev vzajemnega 
pokojninskega sklada in zajamčeno čisto vrednostjo sredstev vzajemnega pokojninskega sklada. 
S tem določilom zakon prenaša na upravljavce določeno stopnjo tveganja, ki izhaja iz 
negotovosti o uspešnosti upravljanja s sredstvi sklada in usmerja upravljavce, da zmanjšujejo 
možnosti nedoseganja zajamčene donosnosti. Minimalna zajamčena donosnost predstavlja 
osnovo (»benchmark«) za ugotavljanje uspešnosti sklada in tako omogoča primerjavo poslovanja 
med pokojninskimi skladi na trgu.  

Med najpomembnejše cilje upravljavcev bi lahko uvrstili tudi izvajanje naložbene politike, ki je 
opredeljena v pokojninskem načrtu. Naložbena politika mora biti določena in izpeljana v skladu 
s tveganjem, donosnostjo in likvidnostjo, ki iz nje izhajajo. Učinkovito upravljanje s sredstvi je 
dolgoročni cilj pokojninskega sklada, saj je glavni razlog za njegovo ustanovitev. Po drugi strani 
pa je sklad, ki uspešno izvaja naložbeno politiko, bolj zanimiv za nove člane, torej bolj 
konkurenčen. Donosnost vloženih sredstev je namreč prva informacija, ki jo bodoči člani želijo 
imeti pri odločanju o vključitvi v pokojninski načrt. Nenazadnje ni pomembna samo konkurenca 
med pokojninskimi skladi, torej na trgu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
temveč konkurenco predstavljajo tudi vsi alternativni načini varčevanja za starost. Pri 
povečevanju donosnosti sredstev morajo pokojninski skladi upoštevati, da nanjo vpliva tudi 
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dogajanje na finančnih trgih, kamor usmerjajo svoje investicije. Ne sme jih zavesti želja po 
visoki nagradi, ki je neposredno vezana na donosnost sredstev. 

5.3 Upravljavci pokojninskih skladov in stroški upravljanja 

ZPIZ-1 določa, da morajo pokojninski skladi v pokojninskem načrtu opredeliti vstopne stroške, 
izstopne stroške in upravljavsko provizijo, do katerih so upravljavci upravičeni. Minister, 
pristojen za delo, je z odredbo natančneje opredelil vrednosti stroškov, ki jih pokojninski skladi 
ne smejo preseči. Odredba velja predvsem za VPS, upoštevajo pa jo tudi pokojninske družbe .  

Vstopni stroški lahko znašajo največ 6% od vplačane premije, prva tri leta po ustanovitvi so 
sicer lahko za 50% višji, natančneje pa jih vsak sklad določi v pokojninskem načrtu. Vstopni 
stroški se razlikujejo tudi glede na to, ali gre za individualno ali kolektivno obliko zavarovanja. 

Izstopni stroški ne smejo presegati 1% od odkupne vrednosti ob unovčenju ali izplačilu, so pa 
prav tako natančneje opredeljeni v pokojninskem načrtu. Upravljavci lahko določijo različne 
stopnje izstopnih stroškov glede na to, ali gre za redno ali izredno prenehanje, seveda v zakonsko 
določenih mejah. 

Upravljavska provizija,  kot jo določa zakon, lahko znaša največ 1,5% od povprečne čiste letne 
vrednosti sklada. Upravljavci jo določijo v pokojninskem načrtu in predstavlja nagrado za 
njihovo upravljanje s premoženjem sklada. 

Omenjeni stroški, ki jih je dolžan poravnati vsak zavarovanec, so pomembni predvsem zato, ker 
predstavljajo nagrado upravljavcev sklada. Teorija agenta, ki smo jo opisali v drugem poglavju, 
predvideva, da nagrada upravljavca predstavlja vzpodbudo za odločanje v interesu lastnikov, ki 
seveda želijo maksimalno vrednost enote premoženja sklada, v katerega so vložili svoj denar. 
Glede na to, da so vstopni in izstopni stroški enkratno plačilo, obremenjujejo premijo vplačnika 
samo enkrat, medtem ko je premija s plačilom upravljavske provizije obremenjena večkrat. 
Nagrada upravljavca je odvisna tudi od uspešnosti upravljanja s sredstvi sklada še posebej pri 
upravljavski proviziji in izstopnih stroških, vstopni stroški pa so odvisni zgolj od vplačane 
premije (Skok, 2002, str. 50).  

a.) Vstopni stroški kot nagrada 

Omenila sem že, da je višina vstopnih stroškov odvisna od višine sredstev, vplačanih v sklad, in 
ne od uspešnosti upravljanja s sredstvi istega sklada. Obračunajo se v trenutku vplačila premij, 
neto premija predstavlja bruto premijo, zmanjšano za vstopne stroške. Sama višina vstopnih 
stroškov, ki se med skladi razlikuje, vpliva na višino sredstev, zbranih na osebnem kapitalskem 
računu vplačnika, ob višjih vstopnih stroških ostane manj sredstev na osebnem kapitalskem 
računu zavarovanca. Naj poudarim, da imajo vsi slovenski skladi v pokojninskih načrtih 
opredeljene vstopne stroške, ki se v prihodnosti ne bodo spreminjali ali pa se bodo celo zniževali 
v odvisnosti od števila let članstva v skladu. 
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V primeru, da bi pokojninski skladi zaračunavali zgolj vstopne stroške, bi bili upravljavci v 
celoti poplačani za svoje delo, še preden bi kaj v resnici naredili. Iz tega sledi, da vplačniki 
nosijo celotno tveganje nedoseganja s strani lastnikov postavljenega cilja (Skok, 2002, str. 65). 

Pri opredeljevanju ciljev upravljavcev sem že navedla, da visoka donosnost vloženih sredstev 
predstavlja tudi konkurenčno prednost pri pridobivanju novih članov. Novi člani bodo tako 
plačali vstopne stroške in nagrada upravljavcev se bo spet povečala. 

b.) Upravljavska provizija kot nagrada 

Absolutna višina upravljavske provizije je dejansko odvisna od neto premije, vplačane v sklad, 
in učinkovitosti upravljanja s sredstvi sklada. Upravljavska provizija na prvi pogled predstavlja 
glavno nagrado upravljavcev za upravljanje s sredstvi sklada, namreč večja kot je donosnost 
sklada, večja je absolutna vrednost upravljavske provizije, ki se izračuna kot delež od povprečne 
letne čiste vrednosti sredstev. Vprašanje je ali upravljavska provizija resnično predstavlja 
nagrado, ki je v celoti vezana na rezultat dela upravljavcev in zato deluje kot največja motivacija 
za uresničevanje interesov vplačnikov. Vedeti moramo, da se del upravljavske provizije 
obračunava od donosa na osnovni vložek, del pa na sam osnovni vložek. Kateri od omenjenih 
delov je pomembnejši in predstavlja večji odstotek upravljavske provizije, je tudi povezan z 
večjim tveganjem.  Hipotetični izračuni so pokazali, da je del, vezan na osnovni vložek, večji od 
dela upravljavske provizije, ki se obračuna na donos osnovnega vložka. V času sicer del na 
osnovni vložek pada, vendar je tovrstna nagrada upravljavcev še vedno v manjši meri vezana na 
uspešnost delovanja izvajalca, saj je odvisna predvsem od vrednosti osnovnega vložka (Skok, 
2002, str. 55). 

Pomembno pa je, da tisti del, ki je vezan na donos osnovnega vložka, obstaja, saj tako 
upravljavci VPS postanejo delni lastniki sklada v višini neizplačane upravljavske provizije, kar 
navaja na misel, da nagrada v obliki upravljavske provizije zmanjšuje problem agenta, vsekakor 
bolj kot vstopni stroški, ga pa nikakor ne odpravi. 

c.) Izstopni stroški kot nagrada 

Ostaja le še zadnja možnost nagrajevanja upravljavcev skladov, in sicer izstopni stroški. 
Dejansko le ti ne predstavljajo vzpodbude za izvajalce pokojninskih načrtov, saj se obračunajo le 
enkrat, na koncu ob rednem ali izrednem prenehanju varčevanja. Relativna vrednost izstopnih 
stroškov je nižja od vrednosti vstopnih stroškov, nekateri slovenski skladi izstopnih stroškov ob 
rednem prenehanju, torej ob upokojitvi, sploh ne zaračunajo, sicer pa znašajo 1%. Višina 
izstopnih stroškov je odvisna od osnovnih vložkov v sklad kot tudi od donosnosti sredstev, ki jih 
ustvari upravljavec sklada v obdobju varčevanja.  

Zanimivo je, da so se prav vsi pokojninski skladi odločili, da bodo zaračunali vse stroške, ki jim 
jih zakon dovoljuje, čeprav bi se lahko kateri od nagrad odrekli. Pri pregledu dejanske relativne 
vrednosti stroškov, sem ugotovila, da se je le en VPS odrekel izstopnim stroškom, pa še to le pri 
rednem prenehanju, nekoliko bolje je pri pokojninskih družbah, kjer lahko rečem, da le dve 
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zaračunavata izstopne stroške v višini 1%, in sicer pri izrednem prenehanju. Ti podatki jasno 
namigujejo na dejstvo, da so izstopni stroški manj pomembna nagrada od vstopnih stroškov in 
upravljavske provizije. Razlog je morda v tem, da je varčevanje v pokojninskem skladu 
dolgoročne narave, zato upravljavci, ki se trudijo za učinkovito poslovanje sklada, ne morejo 
pričakovati velikega števila predčasnih izstopov iz sklada, hkrati pa predčasnih izstopov niti ne 
morejo nadzorovati. Nagrajevanje upravljavcev z izstopnimi stroški bi bilo v največji meri 
primerno za sklade, katerih je starostna struktura opredeljena kot stara (Skok, 2002, str. 64).  

Zaključek, ki jih obravnava stroškov ponuja, je lahko naslednji, v pričujočem odnosu principal - 
agent, torej zavarovanec – upravljavec bi bilo z vidika zavarovanca najbolje nagrajevati 
upravljavca z izstopnimi stroški, ki so odvisni v veliki meri od uspešnosti poslovanja. Ne smemo 
pozabiti, da neizplačani izstopni stroški predstavljajo vložek upravljavca sklada, ki je podobna 
nagrada managerjev kot delniška opcija. Glede na slovenske razmere lahko ugotovimo, da je 
relativna vrednost izstopnih stroškov najnižje zastavljena od vseh oblik treh oblik nagrajevanja. 
Nekateri skladi pa izstopnih stroškov niti ne zaračunavajo, kar je dobro zaradi zniževanja 
stroškov zavarovancev, slabo pa zato, ker upravljavci skladov z nizkimi izstopnimi stroški 
zmanjšajo moč nadzora in vpliva zavarovancev na njihove poslovne odločitve. 

5.4 Donosnost pokojninskega sklada 

Naložbena politika pokojninskih skladov je tako kot vse pomembne določbe opredeljena že v 
pokojninskem načrtu in mora strogo upoštevati določila ZPIZ-1 UPB 2 glede tveganja in 
zagotavljanja donosnosti. Pri problemu korporacijskega upravljanja so ta določila zelo 
pomembna, saj zavarovancem vnaprej predstavijo naložbeno politiko, ki bo plemenitila vložena 
sredstva. Jasno pa je, da se upravljavci še zmeraj trudijo, da dosežejo obljubljeno donosnost in ne 
izpostavijo sredstev prevelikemu tveganju, ki so zaradi svoje narave še posebej občutljiva.  

ZPIZ-1 UPB 2 v 298. členu (2004) določa, da mora biti zajamčen donos izražen z letno stopnjo 
donosnosti, za katero jamči upravljavec pokojninskega sklada, ta pa ne sme biti nižja od 40% 
povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. 
Tako imenovano minimalno zajamčeno donosnost objavi minister pristojen za finance 
najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Poleg teh določil se za naložbe VPS in 
pokojninskih družb uporabljajo določbe Zakona o zavarovalništvu o naložbah kritnega sklada. 
Vsi slovenski pokojninski skladi, tako VPS kot pokojninske družbe, v pokojninskih načrtih 
obljubljajo donosnost minimalno 50% povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne 
papirje z dospelostjo nad enim letom. 

Donos sklada (izražen v odstotku) je razlika, izražena v odstotku, med vrednostjo obračunske 
enote na zadnji delovni dan tekočega meseca in vrednostjo te enote na zadnji delovni dan pred 
12 meseci (ZPIZ-1 UPB 2, 2004, 322. člen), to je dejanski donos sklada. Če je ta v obračunskem 
obdobju višji od zajamčenega donosa, opredeljenega v pokojninskem načrtu, potem mora 
upravljavec v višini razlike oblikovati rezervacije. Zakon pa določa še, da skupni znesek 
rezervacij ne sme biti višji od 10% čiste vrednosti sredstev sklada. Rezervacije se lahko 
uporabijo samo za kritje razlike med dejanskim in zajamčenim donosom, v obračunskih obdobjih, 
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kjer je dejanski donos nižji od zajamčenega. Če rezervacije ne zadostujejo za pokritje razlike, 
mora upravljavec na ločen račun iz lastnih sredstev vplačati denarni znesek v višini te razlike. Za 
naložbe pokojninskega sklada pa se uporabljajo določbe Zakona o zavarovalništvu, ki ureja 
naložbe kritnega sklada. 

Na podlagi preteklih povprečnih mesečnih donosnosti sredstev lahko bodoči ali obstoječi 
zavarovanci ocenijo, katera družba je najbolje naložila zbrana sredstva. Iz podatkov v spodnji 
tabeli je mogoče ugotoviti, da so sredstva pokojninske družbe Moja naložba prinesla najvišji 
donos, najnižjega pa sredstva Pokojninske družbe A. Zanimivo je tudi, da bistvenih razlik med 
donosnostmi posameznih pokojninskih družb ni, kar nakazuje na podobnost pokojninskih 
načrtov glede naložbene politike. Zavarovanec se zgolj na podlagi tega podatka težko odloči za 
eno izmed pokojninskih družb. Če bi izbiral glede na preteklo povprečno mesečno donosnost v 
letu 2004, bi najbrž raje izbral pokojninski načrt katerega izmed VPS.   

Tabela 6: Povprečna mesečna donosnost naložb slovenskih pokojninskih družb v letu 2004 

Pokojninska družba Povprečna mesečna donosnost 

Pokojninska družba A 0,56 % 

Prva pokojninska družba 0,62 % 

Skupna pokojninska družba 0,62 % 

Moja naložba 0,65 % 

Vir: Kranjec, 2005. 

Tabela 7 prikazuje povprečno mesečno donosnost posameznega VPS v letu 2004. V primerjavi s 
pokojninskimi družbami so ti večinoma dosegali višje donosnosti. Čeprav bi težko rekli, da so 
razlike med donosnostmi posameznih VPS bistvene, vendarle obstajajo. Na podlagi teh podatkov 
bi lahko rekli, da je bil najuspešnejši VPS Banke Koper med pokojninskimi skladi nasploh. 

Tabela 7: Povprečna mesečna donosnost naložb slovenskih vzajemnih pokojninskih skladov v  
    letu 2004 

Vzajemni pokojninski sklad Povprečna mesečna donosnost 

VPS Banke Koper 0,87 % 

A III VPS 0,76 % 

KVPS 0,67 % 

LEON 2 0,75 % 

Delta 0,83 % 

Vir: Kranjec, 2005. 
 
Dejanske donosnosti sklada so v veliki meri odvisne od izbranih naložb in njihove tveganosti. 
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar, 2000, 122. člen), določa, katere naložbe so dovoljene in 
omejitve naložb, ki veljajo za pokojninske sklade in VPS: 

• Naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja (obveznice in delnice, s katerimi se bodisi 
trguje na organiziranem trgu ali ne) ne smejo skupno presegati 5% zavarovalno-tehničnih 
rezervacij/naložbenih sredstev sklada. 
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• Naložbe v delnice in kupone delniških vzajemnih skladov skupaj ne smejo presegati 30% 
sredstev. 

• Naložbe v delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, skupno ne smejo 
presegati 5% sredstev (delnic istega izdajatelja je lahko največ 1%) 

• Naložbe v kupone obvezniških vzajemnih skladov skupno ne smejo presegati 40% 
sredstev 

• Posojila posameznemu posojilojemalcu ne smejo presegati 2% sredstev, skupno pa vsa 
posojila ne smejo presegati 5% sredstev. 

• Naložbe v nepremičnine ne smejo presegati 30% sredstev, naložbe v eno nepremičnino 
pa 10% sredstev. 

• Naložbe v depozite ali potrdila o vlogah pri bankah skupno ne smejo presegati 30% 
sredstev, pri posamezni banki pa skupno ne smejo presegati 10% sredstev, naložbe pri 
posamezni hranilnici ne smejo presegati 2% sredstev. 

• Gotovina v blagajni in na vpoglednih računih skupno ne sme presegati 3% sredstev.  

Takšna zakonska določila predstavljajo dve plati, ki sta za problem agenta zelo pomembni. 
Zavarovanci namreč na podlagi zakona in podrobnejše opredelitve naložbene politike v 
pokojninskem načrtu lahko še pred vplačilom v sklad približno predvidijo tveganje, ki mu bo 
sklad izpostavljen. Vsi pokojninski skladi poudarjajo, da je njihova naložbena politika srednje do 
nizko tvegana. Po drugi strani pa določila precej omejujejo upravljavce skladov, da ne morejo 
izvesti bolj tveganih poslov, ki bi ogrozili donosnost sredstev zavarovancev. Jasno je, da si 
zaradi nizko tveganih naložb velikega donosa ni mogoče obetati. Takšen pravni okvir omogoča 
zavarovancem, da bdijo nad investicijsko aktivnostjo skladov in temu prilagodijo tudi svoja 
pričakovanja o donosnostih.  

5.5 Nadzor 

Nadzor je zelo pomemben dejavnik uspešnega korporacijskega upravljanja, saj je vezni člen med 
upravljavci in lastniki. V primeru pokojninskih skladov v vlogi principala nastopajo predvsem 
zavarovanci ali varčevalci. Nadzor nad pokojninskimi skladi, poleg notranjega nadzora, izvajata 
še državni agenciji, vendar ga ne moremo posplošiti za pokojninske sklade. Nadzor nad VPS 
namreč ni enak nadzoru nad pokojninskimi družbami. Obe obliki nadzora, ki ju bom v 
nadaljevanju opisala, tudi ne prinašata enakih posledic in nimata enakih učinkov za upravljavce 
in zavarovance. 

a.) Nadzor v pokojninskih družbah 

Pokojninska družba je lahko organizirana le kot delniška družba in kot taka mora oblikovati 
nadzorni svet, ki mora po določilih ZPIZ-1 izpolnjevati kar nekaj specifičnih zahtev. Član 
nadzornega sveta ne more biti oseba, ki je povezana s pravnimi osebami, v katerih je 
pokojninska družba udeležena z več kot 5% kapitalskim deležem. Pomembna pri vplivanju na 
korporacijsko upravljanje je tudi zahteva, da mora biti imenovana najmanj ena tretjina članov 
nadzornega sveta na predlog zavarovancev pokojninske družbe.  
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Nadzorni svet predvsem spremlja investicijsko aktivnost, ki je v skladu z investicijsko politiko 
zapisana v pokojninskem načrtu družbe. V pokojninskem načrtu je opredeljena stopnja tveganja, 
ki je družba ne želi preseči, oblike naložb in njihova sestava; postavljene pa so tudi okvirne meje 
in cilji delovanja sklada. Nadzorni svet primerja dosežene rezultate z želenimi in nato 
informacije posreduje varčevalcem. Pri pokojninskih družbah, kjer se izvaja tako kolektivno kot 
individualno prostovoljno pokojninsko zavarovanje, moramo imeti v mislih tudi to, da nadzorni 
svet predstavlja v prvi vrsti vez med upravljavci in delodajalci, ki v primeru kolektivnega 
zavarovanja nato odločijo, kakšne bodo posledice aktivnosti upravljavcev. Tako delodajalec kot 
tudi posameznik se lahko ob neželenih slabih rezultatih odločita za menjavo pokojninskega 
načrta, menjavo upravljavca ali kakšen drug ukrep, vsekakor pa morata najprej ugotoviti, ali je 
vzrok slabih rezultatov res nesposobnost upravljavca ali so ti posledica drugih dejavnikov.  

Nadzor nad poslovanjem pokojninskih družb izvaja tudi Agencija za zavarovalni nadzor v skladu 
z zakonom, ki ureja zavarovalnice, medtem ko nadzor nad izvajanjem pokojninskega načrta in 
pravic, ki iz njega izhajajo, opravlja minister pristojen za delo. ZPIZ-1 vsebuje tudi določbe 
glede pridobitve davčnih in drugih olajšav, nadzor nad njihovim izvajanjem opravlja Davčni 
urad RS. 

V primeru pokojninskih družb se zdi, da je nadzor dobro urejen, da so zakonska določila pokrila 
vse možne oblike nadzora in državne institucije predstavljajo avtoriteto, ki ji je moč zaupati. Pa 
vendar ostaja prostor za problem agenta, ki je sicer nekoliko omejen, ni pa odpravljen. V 
pokojninskih družbah je število zavarovancev precej veliko, problem zastonjkarstva je neizbežen, 
še dodatno pa ga povečuje širok nadzor s strani države. Lahko vidimo, da imajo zakonska 
določila dve plati, v zavarovancih zbujajo občutek varnosti, po drugi strani pa jih ne motivirajo 
za nadzor ali za podrobnejše zanimanje o poslovanju pokojninske družbe.  

b.) Nadzor v vzajemnih pokojninskih skladih  

Nadzor nad VPS se nekoliko razlikuje od nadzora nad pokojninskimi družbami. Značilnost VPS 
namreč je, da ni pravna oseba in torej ne delniška družba, zato nima oblikovanega nadzornega 
sveta. Razpršeno lastništvo, ki je značilno za VPS, povečuje možnost nastanka problema agenta. 
Za VPS je namreč značilno, da so zavarovanci v sorazmernem deležu tudi lastniki sklada, kar 
predstavlja tipični odnos principal-agent. V drugem poglavju sem že pisala o ločitvi funkcije 
lastništva in upravljanja ter ločitvi nadzorne funkcije. Problem je ta, da nadzorno funkcijo 
opravlja le državna agencija. 

Nad upravljanjem VPS v Sloveniji izvaja nadzor Agencija za trg vrednostnih papirjev (v 
nadaljevanju ATVP), kar predstavlja edino obliko nadzora, ki jo predvideva ZPIZ-1. VPS mora 
redno poročati ATVP o poslovanju sklada, predvsem o vrednosti sredstev, vrednosti enot 
premoženja in donosnosti sklada. ATVP preverja tudi ustreznost in skladnost naložb s 
pokojninskim načrtom posameznega sklada. Zakon ne predvideva nobene oblike neposrednega 
nadzora, kot jo imajo pokojninske družbe z nadzornim svetom. Tudi pri VPS vplačnike 
predstavljajo tako delodajalci pri kolektivni obliki zavarovanja kot zavarovanci sami, bodisi 
preko delodajalca ali kot posamezniki pri individualnem zavarovanju. Možno bi bilo oblikovati 
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posebni organ, ki bi izvajal nadzor nad upravljavci in bi se imenoval svet zavarovancev in 
delodajalcev, s podobno vlogo kot jo ima nadzorni svet. Prostovoljno tak organ še ni bil 
ustanovljen, vsaj iz dveh razlogov. Prvi je ta, da delodajalci kot ključni vplačniki ne sledijo 
svojih neposrednih interesov, drugi pa predvsem neustrezno znanje zavarovancev (Skok, 2002, 
str.72). 

Pri obeh oblikah pokojninskih skladov se pojavlja tudi neformalni nadzor, ki ga predstavlja trg 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Grožnja nad upravljavci je predvsem ta, 
da lahko zavarovanci izberejo drug konkurenčni sklad in zamenjajo pokojninski načrt ali pa 
unovčijo svoja sredstva.  

6 VPLIV POKOJNINSKIH SKLADOV NA KORPORACIJSKO UPRAV LJANJE 
PODJETIJ 

Pomen korporacijskega upravljanja pokojninskih skladov v podjetjih je možno določiti, če vemo, 
kakšna je relativna velikost sektorja pokojninskih skladov. Ugotoviti je potrebno, v kolikšni meri 
pokojninski skladi vlagajo v delnice podjetij in kakšen pomen imajo investicije pokojninskih 
skladov na domačem trgu kapitala. 

6.1 Naložbe slovenskih pokojninskih skladov 

Naložbe slovenskih pokojninskih skladov so po zakonu zelo omejene, nato pa jih pokojninski 
skladi še sami omejijo v pokojninskem načrtu. Namen omejevanja investicij v posamezne oblike 
naložb je obvladovanje stopnje tveganja, ki ji smejo biti sredstva pokojninskega sklada 
izpostavljena.  Če želimo ugotoviti, kakšen vpliv imajo pokojninski skladi na trgu kapitala, 
moramo najprej pogledati strukturo naložb posameznih skladov. 

Tabela 8: Struktura naložb slovenskih pokojninskih družb, vzajemnih pokojninskih skladov in 
      zavarovalnic na dan 30.9.2004 

Pokojninske družbe VPS Zavarovalnice Skupaj  

v mio SIT v % v mio SIT v % v mio SIT v % v mio SIT v % 

Državni 
VP 

18.790 46,7 20.609 30,8 7.956 68,5 47.355 39,9 

Bančni 
depoziti 

6.990 17,4 3.803 5,7 683 5,9 11.476 9,7 

Drugi VP 
14.300 35,5 42.123 62,9 2.872 24,7 59.294 49,9 

Ostalo 195 0,5 403 0,6 97 0,8 695 0,6 

Skupaj 40.275 100,0 66.938 100,0 11.607 100,0 118.820 100,0 

Vir: Finančni trgi, 2005. 
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Zanima nas predvsem, kaj predstavlja največji delež naložb pokojninskih skladov in kakšen 
delež naložb dosegajo delnice podjetij, tako slovenskih kot tujih. Pokojninski sklad z naložbami 
v delnice postane sam delni lastnik podjetja, v tem primeru pa je problem agenta nekoliko 
drugačen. Pokojninski sklad kot investitor in lastnik se znajde v vlogi principala, agenti pa so 
managerji podjetij, v katera skladi usmerjajo svoja sredstva.  

Pokojninske družbe in VPS predstavljajo skupaj več kot 90% sredstev (glej Tab. 8, na str. 34), ki 
jih ponudniki prostovoljnega pokojninskega zavarovanja usmerjajo v naložbe. Zavarovalnice 
predstavljajo le manjši del in nas v tem trenutku ne zanimajo. Konec tretjega četrtletja 2004 so 
pokojninske družbe vlagale v državne vrednostne papirje kar 46,7% vseh naložb, medtem ko 
pokojninski skladi nekoliko manj 30,8%. Naložbe v bančne depozite pokojninskih družb so 
znašale 17,4% vseh naložb, pri VPS pa je bil delež bančnih depozitov precej nižji, in sicer 5,7%. 
Obe obliki pokojninskih skladov se precej razlikujeta tudi pri naložbah v druge vrednostne 
papirje, pokojninske družbe so jim namenile 35,5% sredstev, VPS pa kar 62,9% sredstev. Pri 
pokojninskih družbah prevladujejo naložbe v državne vrednostne papirje, 29% sredstev je v 
drugih dolžniških vrednostnih papirjih, v delnicah imajo 7% sredstev. Pri VPS prevladujejo 
drugi vrednostni papirji, med katerimi prevladujejo lastniški vrednostni papirji (Finančni trgi, 
marec 2005). 

Tabela 9: Sestava naložb ponudnikov prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na  
     dan   31.12.2004 (v %) 

 Depoziti Obveznice -
skupaj 

Državne 
obveznice 

Denarna 
sredstva 

Delnice VS* Tuji VP** 

Pokojninska družba A 18 23,7 53 0 5,3 0 5,2 

Prva pokojninska družba 19,1 25,6 32,8 0,2 0,5 2,2 19,6 

Skupna pokojninska družba 13,9 30,3 45,1 0,1 10,6 0 24 

Moja naložba 13 80*** / 0 7**** / 0 

Banka Koper 11,16 21,28 56,29 0,89 6,23 4,08 0 

Kapitalska družba 12,71 77,16*** / 1,79 7,12 0 0 

Generali 1 22 65 1 7 0 0 

A banka Vipa 10,33 17,19 55,39 1,77 6,95 0,81 4,11 

Probanka 3,75 23,03 57,77 0,02 7,46 7,97 0 

Legenda: * - vzajemni skladi, ** -  tuji vrednostni papirji, *** -vse obveznice, **** - delnice in vzajemni skladi skupaj. 

Vir: Kranjec, 2005; Pokojninski načrti izbranih skladov. 
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S podrobnejšim prikazom sestave sredstev pokojninskih skladov (glej Tab. 9, na str. 35) bom 
lažje prikazala, kakšen je možni vpliv pokojninskih skladov na podjetja, v katera vlagajo. 
Opazimo lahko, da brez izjeme vsi pokojninski skladi, tako pokojninske družbe kot VPS, večino 
svojih sredstev vlagajo v obveznice, pa še to večinoma v državne in malo manjši del v 
podjetniške obveznice. Pri naložbah v delnice so skladi precej previdni Največ naložb v delnice 
ima Skupna pokojninska družba, medtem ko Prva pokojninska družba v delnice skoraj ne vlaga 
oziroma je njihov delež v strukturi naložb zanemarljiv. Naložbe v vzajemne sklade ne dosegajo 
niti deleža delnic v sestavi naložb. Tako lahko zaključimo, da so naložbe pokojninskih skladov 
nizko tvegane, saj se odločajo za najvarnejše naložbe, poleg obveznic imajo namreč relativno 
velik del naložb še v depozitih.  

Pozornost v zgoraj omenjeni tabeli pritegne predvsem zadnji stolpec, ki za večino pokojninskih 
skladov ni pomemben, saj se za naložbe v tuje vrednostne papirje ne odločajo. Kljub temu pa 
predstavljajo tuji vrednostni papirji relativno velik del sestave naložb Prve pokojninske družbe in 
Skupne pokojninske družbe. Vendar moram opozoriti na to, da tuje vrednostne papirje v večji 
meri predstavljajo tuje podjetniške obveznice in nato tuje državne obveznice. 

6.2 Pomen naložb slovenskih pokojninskih skladov 

Zgoraj sem že prikazala deleže posameznih naložb v strukturi portfelja posameznega 
pokojninskega sklada. V nadaljevanju bi rada predstavila pomen, ki ga ima posamezna oblika 
naložbe za pokojninski sklad in za trg vrednostnih papirjev. Namreč le tako lahko nakažem, kako 
pomembni igralci so pokojninski skladi na trgu in kakšen je njihov morebitni vpliv. Poleg tega 
pa izbrana sestava naložb dobro prikaže interese, ki jih pokojninski skladi imajo, s tem mislim 
predvsem odnos do tveganja in pridobivanja lastniških deležev.  

Zavarovanci vplačujejo v pokojninske sklade z namenom, da pri njem ostanejo daljše obdobje in 
ob koncu uživajo pravice prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, zato lahko 
rečemo, da je poslovanje skladov dolgoročno usmerjeno. Dolgoročna usmerjenost poslovanja pa 
pokojninskim skladom omogoča, da tudi del svojih naložb namenijo v dolgoročne investicije, 
celo z ročnostjo daljšo od deset let. V prejšnjem poglavju smo videli, kakšno sestavo naložb 
upravljavci izbirajo, nanjo pa ne vpliva samo donosnost, ampak tudi odnos do tveganja, 
zakonska določila in omejitve ter nenazadnje razvitost finančnih trgov. 

Pri izbiri naložb upravljavci upoštevajo tudi cilje, ki so si jih zadali v pokojninskem načrtu, in 
sicer varnost, donosnost, likvidnost in razpršenost naložb, in bi morali biti enaki interesom 
zavarovancev.  

a.) Obveznice 

Obveznice so najpomembnejša sestavina naložb pokojninskih skladov. Lahko rečemo, da so 
najpogosteje uporabljen dolžniški vrednostni papir, ki ga izda država, občina, banka ali podjetje 
za pridobivanje finančnih sredstev. Varnost naložbe v obveznice se razlikuje glede na to, kdo je 
izdajatelj. Državne obveznice so najbolj varne, ker zanje jamči država, pri podjetniških 
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obveznicah pa je varnost naložbe odvisna od bonitetne ocene ali kreditne sposobnosti podjetja, 
zato so te ponavadi bolj tvegane kot državne obveznice. Obrestne mere so pri državnih 
obveznicah nižje kot pri podjetniških zaradi nižjega tveganja. 

Ni presenetljivo, da pokojninski skladi, ki se ne želijo preveč izpostavljati tveganju, večino 
svojih naložb usmerjajo v obveznice, saj vedo, kakšna je njihova tržna cena, kakšen je rok 
dospelosti, koliko obveznic imajo v lasti in kakšna je njihova trenutna donosnost. Dodatno pa 
varnost naložbe omogoča tudi manjše gibanje cen na borzi kot pri delnicah. Izguba vloženih 
sredstev, zaradi znižanja cen obveznic, je tako mnogo manjša kot pri delnicah, še posebej pri 
investicijah v državne obveznice. 

b.) Delnice 

Ugotovili smo že, da delnice ne igrajo bistvene vloge pri naložbah pokojninskih skladov, kar je 
povezano predvsem z visokim tveganjem, saj cene delnic nihajo dnevno. Sklad, ki mora 
zagotoviti določeno donosnost in ne sme izpostavljati sredstev prevelikemu tveganju,  torej ne bo 
izbral delnic kot primarno naložbo, ampak jih bo vključil zaradi razpršitve tveganja. 

Za delnice je značilno, da z daljšanjem investicijskega horizonta postajajo relativno manj 
tvegane, kar je še posebej pomembno za pokojninske sklade, ki veljajo za racionalne dolgoročne 
investitorje. Ker imajo pokojninski skladi natančno izdelano naložbeno strategijo in upravljanje s 
sredstvi v pokojninskem načrtu predvsem na dolgi rok, bi lahko več investirali v delnice.  

Delnice so tudi edini lastniški vrednostni papir, ki jih pokojninski skladi kupujejo, vse ostale 
naložbe spadajo med dolžniške vrednostne papirje. Glede na to, da je le malo investicij 
usmerjenih v podjetja, tudi ne moremo pričakovati, da bi si pokojninski skladi lahko pridobili 
pomembnejše lastniške deleže v posameznih podjetjih. V Sloveniji bi tako težko govorili, da so 
pokojninski skladi pomembni investitorji na trgu, vsaj z vidika podjetij.  

c.) Tuji vrednostni papirji 

Z vključevanjem tujih vrednostnih papirjev v strukturo naložb pokojninski skladi še dodatno 
razpršijo tveganje, saj lahko to prinese ugodnejše razmerje med tveganjem in pričakovano 
donosnostjo. Za investicije v tujino se odločajo predvsem zaradi majhnosti slovenskega trga, kar 
prinaša nekaj dodatnih tveganj. Poleg valutnega in deželnega tveganja je pomembno, da znajo 
upravljavci skladov oceniti tudi tveganja v tujini. Podatki o sestavi naložb kažejo, da ni veliko 
skladov, ki bi bili dovolj pogumni in bi se odločili za naložbe v tujino, tisti ki se, pa usmerjajo 
sredstva v zelo varne državne obveznice in obveznice najboljših podjetij. 

Zaključimo lahko, da pokojninski skladi, zaradi omejitev, ki jih predpisuje zakon, ne morejo 
pridobiti pomembnega lastniškega deleža v posameznem podjetju, saj imajo lahko največ 1% 
sredstev naloženih v delnice istega izdajatelja, če bi pri njem želeli investirati še v obveznice, pa 
skupna naložba ne sme presegati 5%. Glede na to, da v delnice podjetij skladi vlagajo zelo malo 
sredstev, si v nobenem podjetju niso mogli pridobiti pomembnega lastniškega deleža, ki bi jim 
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kot večinskemu lastniku ali velikemu delničarju omogočal pomembno poseganje v poslovanje 
podjetja in njegovo korporacijsko upravljanje. 

6.3  Problemi pokojninskih skladov pri investiranju 

a.) Količinske omejitve 

Količinske omejitve opredeljuje zakon in smo jih v prejšnjem poglavju že natančneje opisali, 
tukaj pa nam pomagajo pojasniti, zakaj pokojninski skladi, tudi če bi želeli postati pomembni 
igralci na kapitalskem trgu, tega ne morejo doseči.  

Pokojninski skladi imajo možnost s povečevanjem števila zavarovancev in s tem sredstev za 
naložbe pomembno poseči na trg kapitala in postati eden glavnih institucionalnih investitorjev. 
Prav količinske omejitve pa onemogočajo, da bi si pridobili pomemben delež v kakšnem 
podjetju, na katerega bi lahko vplivali. Racionalnost količinskih omejitev je mogoče pripisati 
varnosti zavarovancev, ki jo zakon s tem zagotavlja, saj morajo skladi paziti, da ostajajo 
naložbena struktura v skladu s predpisi.  

Pokojninski skladi sicer imajo možnost, da z utemeljenimi razlogi prepričajo Agencijo za 
zavarovalni nadzor, da izda dovoljenje za prekoračitev posamezne omejitve pri neki vrsti naložb, 
vendar je takšno dovoljenje časovno omejeno. Bešter (2000) pravi, da država s količinskim 
omejevanjem spodbuja prisilno kupovanje državnih obveznic, kar podatki o strukturi naložb 
potrjujejo, s tem pa sofinancira proračunski primanjkljaj, sili sklade v manj učinkovito 
investiranje pokojninskih sredstev, večje stroške skladov in nižje prihodnje pokojnine. 
Količinske omejitve tako ne znižujejo naložbenega tveganja, ampak ga celo povečujejo (Bešter, 
2000, str. 49). 

Nefleksibilna naložbena politika sili sklade k poenotenju, kar pa nikakor ni dobro, saj se skladi 
med seboj razlikujejo tako po strukturi zavarovancev kot tudi po zrelosti. Zrel sklad bo bolj 
naklonjen tveganju kot manj zrel, saj lažje usklajuje naložbeno politiko z obveznostmi. Oteženo 
je tudi vsako odzivanje skladov na spremembe, bodisi splošne gospodarske kot tudi tržne. 

Kljub količinskim omejitvam pa je potrebno poudariti, da zakon ne prepoveduje investicij v tuje 
vrednostne papirje, kar literatura imenuje pravilo pametnega ali preudarnega investitorja (ang. 
prudent man/investor  rule). Omenjeno pravilo sili upravljavce skladov, da se odločajo za 
smiselne investicije in upoštevajo dejstvo, da so obkroženi z ostalimi preudarnimi investitorji. 
Upoštevanje tega pravila razširi investicijske možnosti in upravljavcu omogoča, da z naložbami 
v tujini, kjer je ponudba raznovrstnih vrednostnih papirjev mnogo večja, spremeni strukturo 
naložb in se s tem loči od svojih konkurentov (Chan-Lau, 2004, str.12). Glede na to, da slovenski 
pokojninski skladi tovrstne prepovedi nimajo, obstaja vrzel, ki bi morda omogočila razlikovanje 
skladov med seboj. 
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b.) Minimalna zajamčena donosnost 

Minimalna zajamčena donosnost je tista donosnost, ki jo določa zakon in jo upravljavci 
pokojninskih skladov morajo doseči. V pokojninskem načrtu pa lahko skladi sami določijo višji 
odstotek zajamčene donosnosti, ki je nato za njih zavezujoč. Dobra stran določanja minimalne 
zajamčene donosnosti je ta, da zavarovanci še preden se vključijo v katerokoli obliko 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vedo, koliko najmanj lahko pričakujejo za 
svojo naložbo v posamezni pokojninski načrt. 

Za prve mesece leta 2005 je minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na letni ravni v povprečju znašala 
približno 3%. Na mesečni ravni so vrednosti nihale in dosegale tudi negativne vrednosti, najvišja 
minimalna zajamčena donosnost je bila meseca maja 0,74%, najnižja pa junija -0,03% 
(Ministrstvo za finance, 2005) Pokojninski skladi morajo torej jamčiti za donosnost v višini 40% 
oziroma 50% te donosnosti, odvisno od vrednosti, ki so si jo zadali v pokojninskem načrtu. Ali 
pokojninski skladi upoštevajo določila o minimalni zajamčeni donosnosti, pa preverjata pristojni 
državni agenciji (Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor). 

V nadaljevanju bi rada opozorila na težave, ki jih minimalna zajamčena donosnost prinaša. 
Naložbeno tveganje se namreč prav zaradi tega razdeli med upravljavca sklada in zavarovanca, 
ki nosi naložbeno tveganje nad zajamčeno višino donosa. Kakšna bo razlika med zajamčenim 
donosom in dejanskim donosom je negotovost, ki jo sprejme zavarovanec in prepusti v skrb 
upravljavcu. 

Minimalna zajamčena donosnost pomembno vpliva na odločitve upravljavcev pokojninskih 
skladov, saj nikakor ne želijo iz lastnih sredstev vplačevati v sklad, v primeru, da ne uspejo 
doseči postavljene meje. Vprašanje je, ali je nujna za zagotavljanje ustrezne naložbene politike, 
saj je niso postavili zavarovanci, ampak je zakonsko določena. Kot vemo, je glavni cilj 
zavarovancev čim višja donosnost, vendar ob zmernem tveganju. Nujnost minimalne zajamčene 
donosnosti najlažje določimo, če pogledamo prednosti in slabosti, ki jih prinaša. 

Najpomembnejši argument, ki je pri minimalni zajamčeni donosnosti največkrat izpostavljen, je 
varnost zavarovancev. Zakon namreč namesto zavarovancev odloči, kaj je zanje najbolje in jih 
varuje pred pretirano tveganimi investicijami, po katerih bi lahko posegli upravljavci. Če namreč 
sledimo misli, da je upravljavec nagrajen glede na donosnost sklada, potem bi lahko investiral v 
preveč tvegane naložbe. Minimalna zajamčena donosnost ga sili, da tveganje omeji. 

Druga prednost minimalne zajamčene donosnosti je prav tako povezana z varnostjo 
zavarovancev, vendar v tem primeru mislimo na »občutek« varnosti naložbe s strani zavarovanca. 
Namreč država z nadzornimi organi zagotavlja, da se doseže zajamčena donosnost in 
zavarovanec s tem nima skrbi. Obstajajo namreč zavarovanci, ki se zadovoljijo s tem, da jim 
upravljavec nekaj jamči, ne glede na to kaj (Ivanc, 2004, str. 24). Nikakor namreč ne smemo 
pozabiti, da zavarovanci izberejo pokojninski sklad zato, da prepustijo upravljanje sredstev 
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strokovnjakom, saj sami nimajo potrebnih znanj. Zanje je toliko bolj pomembno, da država bdi 
nad poslovanjem sklada, saj bi sami nepravilnosti le težko ugotovili.  

Trg prostovoljnega pokojninskega zavarovanja bi moral biti konkurenčen trg, toda prav 
minimalna zajamčena donosnost in ostale količinske omejitve silijo trg h konvergenci. Namreč 
minimalna zajamčena donosnost lahko predstavlja izhodišče, ki ga morajo vsi akterji na trgu 
doseči, zato slej kot prej vsak pokojninski sklad sestavi svoje naložbe tako, da so zelo podobne 
vsem ostalim konkurentom na trgu. Vsi pač pridejo do enakih izračunov tveganj in se zato 
odločajo za bolj ali manj enake investicije. 

Minimalna zajamčena donosnost ne razlikuje med zavarovanci glede stopnje tveganja, 
zakonodajalec predpostavi, da so vsi tveganju nenaklonjeni in imajo enake preference, čeprav 
vemo, da nanje vpliva cela vrsta različnih dejavnikov (Ivanc, 2004, str.24). Minimalna 
zajamčena donosnost torej ni samo regulativa v prid zavarovancev, saj so to racionalni 
posamezniki, ki se odločajo za investicijo, še preden vložijo v pokojninski sklad. Na podlagi 
podatkov o preteklih donosnostih, ki jih ti prinašajo, pa se lahko posameznik odloči tudi za 
kakšno drugo obliko varčevanja za starost, ki bolj ustreza njegovim naložbenim lastnostim. 
Jasno je, da je zakon moral postaviti določila, ki bi bila primerna za čim širšo množico 
zavarovancev, omejiti tveganost, toda s tem je dosegel tudi to, da so si pokojninski skladi med 
seboj zelo podobni in lahko kaj hitro postanejo nekonkurenčni nasproti ostalim oblikam naložb.   

Pri reševanju problema agenta pa obstaja še ena razsežnost minimalne zajamčene donosnosti. 
Upravljavska provizija je namreč vezana na donosnost sredstev, v primeru, da upravljavec te 
meje ne doseže, izgubi upravljavsko provizijo. Tako lahko dodamo še en razlog, zakaj 
upravljavci niso stimulirani za prevzemanje tveganj, dokler morajo sami pokrivati morebitne 
izgube. 

Problemi, povezani z minimalno zajamčeno donosnostjo, v veliki meri pripomorejo k 
razumevanju izbire naložb pokojninskih skladov. Tako ni več nenavadno, da je investiranje v 
delnice podjetij zanemarljivo v primerjavi z ostalimi naložbami. Dokler bodo zakonska določila 
ostala enaka, tudi ne vidim nobene možnosti, da bi pokojninski skladi spremenili svojo 
investicijsko politiko. Tako najbrž niti v bližnji prihodnosti ne bomo priča povečevanju 
lastniških deležev pokojninskih skladov v slovenskih podjetij, še manj pa njihovemu vplivu na 
korporacijsko upravljanje. Zavest, kaj lahko učinkovito korporacijsko upravljanje prinese vsem 
udeležencem v podjetju, še ni dovolj visoka, da bi obstajala močna želja po doseganju 
pomembnih lastniških deležev. 

6.4 Vpliv pokojninskih skladov na razvoj trga kapitala 

Za pokojninske sklade držav, ki še nimajo dobro razvitih trgov kapitala, je značilno, da imajo 
večino sredstev naloženih v domačih državnih obveznicah, pri čemer Slovenija ni nobena izjema, 
kot smo zgoraj že ugotovili. Naložbe v državne obveznice v večini teh držav predstavljajo 
vzpodbudo za razvoj in izdajo podjetniških obveznic, ki pa so v primerjavi z državnimi še zmeraj 
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majhne. Dodaten razmah podjetniških obveznic pa ovirajo tudi relativno nizki stroški bančnih 
posojil (Chan-Lau, 2004, str. 19). 

Večina avtorjev, ki se ukvarjajo s pokojninskimi skladi je napovedovala ali še zmeraj 
napoveduje, da bodo z razvojem pokojninskih skladov pridobili tudi trgi vrednostnih papirjev. 
Pričakovanja so bila tudi v Sloveniji velika, saj naj bi pokojninski skladi predstavljali 
institucionalnega investitorja z velikim pomenom, vendar temu zaenkrat še ni tako. Vsaj trije 
razlogi so pripomogli, da vpliv pokojninskih skladov na trg kapitala ni tako velik, kot bi lahko 
bil. V veliki meri smo jih že opisali, to so količinske omejitve, dejanske investicije in investicije 
v tuje vrednostne papirje.  

Omejene možnosti investiranja doma imajo negativne posledice na diverzifikacijo portfelja 
pokojninskega sklada, zato bi bilo potrebno razmisliti o povečanju investiranja v tujini. Država 
lahko nasprotuje vlaganjem v tujino in ustvarja takšno klimo, ker želi kapital zadržati doma. 
Drugi razlog za omejevanje vlaganja v tujino pa je zmanjševanje valutnega tveganja, ki se mu na 
ta način sklad izpostavi. Valutno tveganje je sicer mogoče zmanjšati z vlaganjem v vrednostne 
papirje, denominirane v različnih tujih valutah. Ne smemo pa pozabiti, da se pokojninski skladi v 
primeru, da se odločijo za naložbe v tujino, odločajo predvsem med evropskimi vrednostnimi 
papirji, ti pa so zaradi EMU večinoma denominirani v evrih. Pričakujemo sicer lahko, da se bo z 
vključitvijo Slovenije v EMU, predvidoma leta 2007, razmahnilo tudi investiranje v tuje 
vrednostne papirje. Količinska omejitev, ki pravi, da naj pokojninski skladi ne bi imeli več kot 
30% naložb denominiranih v drugačni valuti kot so njene obveznosti, bo s prevzemom evra 
omejevala le še naložbe izven Evropske unije. 

Ustanovitelji pokojninskih skladov so tudi pomembna interesna skupina v posamezni 
pokojninski družbi. Naj spomnim, da lahko VPS ustanovijo le banke, zavarovalnice in 
pokojninske družbe. Ustanovitelji in lastniki pokojninskih družb pa so v Sloveniji prav tako 
banke, zavarovalnice in velika podjetja. To je eden izmed možnih konfliktov interesov, ki se pri 
korporacijskem upravljanju pokojninskih skladov pojavi. Namreč, ali pokojninske družbe res 
zastopajo interese zavarovancev ali tudi svojih lastnikov. Navzkrižje interesov lahko nastane 
recimo v primeru, ko je ustanoviteljica pokojninskega sklada banka, ta sklad pa ima naložbe v 
bančne depozite. Poleg tega lahko banke ustanoviteljice poslujejo z družbami, katerih delnice 
pokojninski skladi kupujejo. Kljub delovanju državnih nadzornih agencij se zdi, da te preverjajo 
le upoštevanje zakonskih določil, resnih spornih področij pa sploh ne zaznajo. Dejstva namreč 
pričajo, da so igralci na slovenskem kapitalskem trgu vse preveč povezani med seboj in lahko 
izkoriščajo nepazljivost nadzornikov in zakonske luknje. Na takšen način pa pokojninski skladi 
ne morejo prispevati k razvoju trga, s čimer mislim tudi na njegovo kvaliteto in ne samo rast 
trgovanih vrednostnih papirjev.  

6.5 Slabosti pravnega okvira  

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki določa poslovanje VPS, Zakon o zavarovalništvu pa poslovanje pokojninskih 
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družb. Pravna ureditev poslovanja slovenskih pokojninskih skladov je rigorozna, za takšno 
obliko pravne ureditve pa je značilno (Herič, 2002, str. 80): 

• določena stopnja izbire posameznika (npr. zamenjava upravljavca), 

• izvajalci pokojninskega varčevanja morajo imeti dovoljene za poslovanje, 

• varčevalec ima lahko le en varčevalni račun, 

• vsi zaposleni v podjetju so lahko vključeni le v en pokojninski sklad, 

• predpisane so dovoljene vrste stroškov v breme varčevalcev, 

• natančna pravila glede dovoljenih naložb in njihovega obsega, 

• prepoved naložb v tujino, ali ostre omejitve naložb v tujino, 

• predpisane minimalne zajamčene donosnosti. 

Vse zgoraj navedene splošne značilnosti v glavnem veljajo za slovenski sistem dodatnega 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Le prepoved naložb v tujino za Slovenijo ne ustreza 
popolnoma, saj so tovrstne naložbe dovoljene in nimajo večjih omejitev kot naložbe v domače 
vrednostne papirje. Pri tem je treba upoštevati tudi, da zakon določa, da se sme vlagati v države 
članice EU ali OECD ali vrednostne papirje, za katere jamči ena teh držav. 

Najpomembnejša razlika med obema oblikama pokojninskih skladov je nadzor, ki ga opravljata 
dve ločeni državni agenciji, kar prinaša določene razlike med obema ureditvama. Najbolj je 
razlika očitna pri vrednotenju naložb, kjer VPS vrednotijo naložbe po tržnih cenah, kar jim 
predpisuje Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki nadzira tudi vzajemne sklade in so pravila 
zato enaka. Pokojninske družbe lahko izbirajo vrednotenje naložb, bodisi kot VPS ali kot 
zavarovalnice, kot to predpisuje Agencija za zavarovalni nadzor. Zavarovalnice namreč 
upoštevajo načelo previdnosti in vrednotijo naložbe po nižji ceni (Herič, 2002, str. 82). Dobro bi 
bilo, da bi imeli pokojninski skladi enoten nadzor, in sicer Agencijo za trg vrednostnih papirjev, 
saj do izplačevanja rente ponujajo varčevalni produkt in ne zavarovalni. Pokojninska družba je 
prav tako institucionalni investitor, zanjo pa veljajo drugačna pravila kot za ostale. 

Naj omenim še to, da so VPS veliko bolj podobni vzajemnim skladom kot pokojninskim 
družbam.  Med drugimi tudi zato, ker poleg stroškov, ki so opredeljeni v zakonu, zaračunavajo 
še ostale stroške, kot so stroški plačilnega prometa, stroški borze in klirinško depotne družbe pri 
nakupu in prodaji vrednostnih papirjev, stroške nadomestil nadzornim institucijam in stroške 
banke skrbnice. Navedeno je še en dokaz za to, da je potrebno večje poenotenje med 
pokojninskimi skladi, saj so lahko bodoči zavarovanci pri primerjavi med obema oblikama 
zavedeni in se odločijo na podlagi vstopnih in izstopnih stroškov ter upravljavske provizije in se 
sploh ne zavedajo, da VPS obračunavajo še zgoraj naštete stroške. 

7 SKLEP 

Trg prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je zaradi kratkega časa obstoja pustil 
še ne rešena vprašanja. Poznavanje konceptov korporacijskega upravljanja mi je omogočilo 
opozoriti na nekatere težave, ki jih ustanovitev in uvedba pokojninskih skladov prinaša.  
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Problem agenta, ki se pri pokojninskih skladih pojavlja v več oblikah, najprej med upravljavci in 
zavarovanci in nato med lastniki in upravljavci, nikakor ni rešen. Interes zavarovancev je namreč 
čim večja donosnost vloženih sredstev, ki naj bi jo upravljavci skušali doseči. Nagrado za svoje 
delo, ki bi morala stimulirati upravljavce k sledenju istega cilja, si ti obračunavajo v obliki 
vstopnih in izstopnih stroškov ter upravljavske provizije. Vendar ta nagrada ni v celoti vezana na 
donosnost sredstev in zato ni tako stimulativna kot bi lahko bila. Vstopni stroški se obračunavajo 
na vplačano premijo, ki je zelo pomembna tudi pri obračunavanju izstopnih stroškov in 
upravljavske provizije, torej ni donosnost vloženih sredstev glavni del nagrade. Zaradi razlik bi 
bilo potrebno pokojninske družbe in vzajemne pokojninske sklade obravnavati ločeno. 
Zavarovanci vzajemnih pokojninskih skladov so namreč tudi njegovi lastniki, kar spremeni tako 
njihov agentski odnos kot tudi interese. Zavarovanci pokojninske družbe pa po drugi strani niso 
hkrati lastniki, zato je razumljivo, da nimajo posebno velike moči vplivanja na poslovanje.  

Nadzor, ki je pomemben segment uspešnega korporacijskega upravljanja, je v primeru 
pokojninskih skladov precej čudno urejen, saj pokojninske družbe in vzajemni pokojninski 
skladi nimajo enotnega državnega organa nadzora. Pokojninske družbe nadzira Agencija za 
zavarovalni nadzor. Poleg tega morajo kot ostale delniške družbe oblikovati nadzorni svet, v 
katerega lahko zavarovanci predlagajo vsaj tretjino članov. Pri vzajemnih pokojninskih skladih 
pa nadzor nad poslovanjem in izvajanjem pokojninskega načrta izvaja ATVP, ki postavlja zanje 
enaka merila kot za ostale vzajemne sklade. Nenavadno je, da prav v obliki pokojninskega 
sklada, kjer zavarovanci imajo lastniške deleže, dejansko ni nobenega notranjega organa nadzora. 
Neenotnost nadzora vnaša v obravnavano področje zmedo, posledice nepravilnosti pa nosijo 
predvsem zavarovanci. 

Ugotovila sem tudi, da si pokojninski skladi niso mogli pridobiti pomembnejšega lastniškega 
deleža v katerem izmed slovenskih podjetij, saj v delnice vlagajo zelo malo. K takemu načinu 
investiranja jih, bolj kot zavarovanci, sili zakonodaja, ki postavlja omejitve naložb in minimalno 
zajamčeno donosnost. Oboje vpliva na upravljavce tako, da vlagajo večino sredstev predvsem v 
netvegane naložbe (državne obveznice). Upravljavci, ki ne bi dosegli zajamčene donosnosti bi 
namreč morali razliko med dejansko donosnostjo in zajamčeno donosnostjo pokriti sami, zato se 
temu tveganju sploh ne izpostavljajo. Vse to je pripeljalo v strukturo naložb, ki ni nujno najbolje 
diverzificirana. Majhen delež delnic v strukturi naložb pokojninskih skladov tako ne omogoča 
bistvenega poseganja v korporacijsko upravljanje podjetij. V Sloveniji zato ne moremo govoriti, 
da so pokojninski skladi pomembni institucionalni investitorji; vsaj zaenkrat še ne. Zgoraj 
našteto so izhodišča, ki so potrebna nadaljnje obravnave, da bi se poslovanje pokojninskih 
skladov izboljšalo. S tem ne mislim samo strukture naložb, ampak tudi transparentnost, 
primerljivost med pokojninskimi skladi in večjo udeleženost ter pomen zavarovancev. 
Zavarovanci namreč nimajo dejansko nobene prave možnosti vpliva na poslovanje skladov, 
razen izstopa iz pokojninskega sklada, ki je spet povezan s stroški. Ker se zavarovanci 
pravzaprav ne zavedajo svoje moči, je namesto njih vpliv določila država z zakonodajo in 
nadzornimi agencijami.  
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