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UVOD  
 
Slovenija je področno zakonodajo, ki ureja pokojninski sistem, nasledila iz prejšnje skupne 
države. Po njenem razpadu v začetku devetdesetih let 20. stoletja se je v Sloveniji začela 
transformacija iz t.i. socialističnega samoupravljanja v sodobno tržno gospodarstvo, ki je 
zahtevala nastanek trgov in upoštevanje novih zakonitosti. Tako je bilo tudi na trgu dela. Zaradi 
zmanjšanega povpraševanja po delavcih se je problem "zaposlenih brez dela" reševal z 
množičnim predčasnim upokojevanjem. Slovenija je država, ki je v obdobju prehoda pred 
posledicami tranzicijskih reform, z izredno ugodnim sistemom predčasnega upokojevanja, 
močno zaščitila starejše prebivalstvo in tako imela visok delež relativno mladih upokojencev, ki 
so hkrati obdržali visoko razmerje med pokojnino in plačo. Tako je za večino oseb, ki se 
upokojujejo še danes, značilno, da so imele v 70-tih ter 80-tih, pred začetkom tranzicije višje 
plače v primerjavi s povprečjem, zaradi socialistične plačne uravnilovke. Poleg tega takratna 
pokojninska zakonodaja ni poznala kazni za predčasno upokojevanje, posamezniki pa so se 
lahko s trga dela predčasno umaknili na račun tehnoloških viškov. Povečanje plačne neenakosti 
v obdobju 1987-1993 je povzročilo, da so bile pokojninske osnove, ki so bile v proučevanem 
obdobju določene na podlagi 10-letnih povprečij, relativno visoke, pokojnine pa so bile pogosto 
višje od plač. Relativno ugodna pokojninska statistika je v nekaj letih postala nevzdržna, zato je 
leta 1996 prišlo do zloma pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sicer finančno 
avtonomna pokojninska blagajna je prvič izkazala primanjkljaj, ki pa se je zaradi nadaljnje 
ohranitve socialnega miru začel krpati iz centralnega državnega proračuna. Zlom pokojninskega 
sistema je zato minil neopazno, vendar pa so posledice pokojninske vrzeli vidne v nerazvojnem 
značaju slovenskega proračuna. Problem, na katerega je Mednarodni denarni sklad opozoril že 
leta 1995, kasneje pa tudi Svetovna banka, se je začel reševati s pripravo reforme, ki je bila 
sprejeta leta 1999, izvajati pa se je začela 1. januarja 2000.  
 
Pokojninska reforma iz leta 2000 je močno zaostrila glavne značilnosti obveznega javnega 
pokojninskega sistema. Povečala se je minimalna upokojitvena starost, letna odmerna stopnja 
se je znižala, obdobje za ugotavljanje pokojninske osnove podaljšalo, uvedeni so bili bonusi za 
tiste, ki delajo tudi potem, ko že dosežejo upokojitveno starost, zmanjšale pa so se pokojnine 
tistim, ki se odločijo za upokojitev, še preden dosežejo predpisano starost. Zakon je tako 
onemogočil upokojevanje premladim ljudem, ki so še produktivni na svojih delovnih mestih, 
poleg tega pa je znatno znižal višino pokojnin.  
 
Navkljub navedenim spremembam nekateri avtorji opozarjajo na finančno nevzdržnost javnih 
financ. Po projekcijah naj bi se izdatki za pokojnine iz ravni 11.2 odstotka bruto domačega 
proizvoda v letu 2005 dvignili na 18.5 odstotkov bruto domačega proizvoda v letu 2050, kar pa 
med drugim predstavlja tudi tveganje glede povečanja splošne zadolženosti države, ki je 
trenutno še vedno nizka - 30 odstotkov BDP, vendar bo ta brez spremembe politike narasla na 
200 odstotkov BDP do leta 2050 (Konvergenčni program, 2005, str. 37). Slovenija je, zaradi 
demografskih pritiskov na področju javnih financ, med šestimi najbolj ogroženimi državami, 
skupaj s Ciprom, Portugalsko, Luksemburgom, Madžarsko in Španijo, zato se poudarja nujnost 
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nadaljnjih sprememb slovenskega pokojninskega sistema. Demografska slika Slovenije je 
neugodna; delež prebivalstva starega nad 65 let naj bi se v državi do leta 2050 skoraj podvojil (s 
15 na 31 odstotkov), delež prebivalstva v starosti od 15 do 64 let, ki lahko prispeva sredstva za 
javno pokojninsko blagajno, pa občutno zmanjšal (s 70 na 56 odstotkov).  
 
Poleg podaljševanja življenjske dobe prebivalstva smo tako v Sloveniji kot tudi drugod po 
Evropi priča zgodnjemu upokojevanju, saj se prebivalstvo v povprečju upokojuje kar pet let 
prej kot se je v letu 1960 (Blöndal & Scarpetta, 1999, str. 12). 
 
Namen mojega diplomskega dela je ugotoviti, kakšna je dinamika plačne porazdelitve v 
Sloveniji od 70-ih let pa do zdaj, ter kako spremenjena plačna zgodovina vpliva na odločanje o 
upokojitvi v Sloveniji.  
 
Diplomsko delo je poleg uvoda razdeljeno na 4 poglavja. V prvem poglavju bo predstavljena 
plačna porazdelitev v Sloveniji za obdobje plansko-tržnega in tržnega gospodarstva. Pregled 
plačne porazdelitve v Sloveniji nam bo v pomoč pri razumevanju standarda upokojene 
generacije. V samem poglavju pa bo nekaj besed namenjenih tudi situaciji upokojevanja v 
Sloveniji, ob tem pa so vseskozi nakazane vzporednice z ostalimi evropskimi državami. V 
drugem poglavju sledi pregled teoretičnega modela odločanja o upokojitvi, pri tem pa je 
poudarek na pristopu opcijske vrednosti. Avtorja modela opcijske vrednosti sta James Stock in 
David A. Wise, bistvo modela pa je, da se mora posameznik v času, ko še ni upokojen, odločiti, 
ali bo ostal na trgu dela ali se bo odločil za upokojitev. Tretje poglavje je namenjeno določanju 
pokojnin v Sloveniji, v četrtem poglavju pa so prikazani izračuni opcijskih vrednosti. Zadnje 
poglavje poda sklep.  
 
 

1 PLAČNA PORAZDELITEV V SLOVENIJI 
 

1.1 Kratek pregled literature 
 
Literatura s področja plačne distribucije ter neenakosti dohodkov je precej obširna. V 
svetovnem merilu se med pomembnejše avtorje s tovrstnega področja uvrščajo Atkinson (2002), 
Acemoglu (2002), Caminada in Goudswaard (2001) ter drugi. T. Atkinson je na primeru 
devetih držav članic OECD analiziral plačno neenakost za obdobje 1945-2001. Povečanje 
neenakosti je utemeljil s povečanim tehnološkim napredkom ter spremembami v globalizaciji, 
pri tem je opozoril, da je "zgodba" vsake države različna in nikakor ne moremo govoriti o 
enotni trajektoriji dohodkovne neenakosti (Atkinson, 2002, str. 18-20). D. Acemoglu je skušal 
pojasniti, zakaj se je neenakost v ZDA povečevala bistveno hitreje kot v Evropi. Ugotovil je, da 
je večja neenakost v ZDA predvsem posledica hitrejšega povpraševanja po terciarno izobraženi 
delovni sili od ponudbe (Acemoglu, 2002, str. 5). K. Caminada in K. Goudswaard sta s 
pomočjo Ginijevega koeficienta skušala ugotoviti vpliv socialne politike na spremembo v 
dohodkovni neenakosti držav OECD. Ugotovila sta, da je za države z večjo neenakostjo 
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značilno nižje razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo. Posebej sta se 
osredotočila na vpliv dohodkovne neenakosti na Nizozemskem, kjer sta ugotovila, da je 
občuten porast dohodkovne neenakosti morebitna posledica slabšega ekonomskega položaja v 
osemdesetih letih dvajsetega stoletja (Caminada & Goudswaard, 2001, str. 19).   
 
Tudi na primeru Slovenije je bilo na temo plačne neenakosti narejenih že nekaj raziskav. T. 
Stanovnik in N. Stropnik (1998) sta s pomočjo podatkov iz Ankete o porabi gospodinjstev, 
proučevala vpliv socialnih transferjev na zmanjševanje dohodkovne neenakosti in revščine v 
Sloveniji v devetdesetih letih 20. stoletja. Ugotovila sta, da socialni transferji vplivajo tako na 
manjše tveganje revščine kot tudi na manjšo dohodkovno neenakost (Stanovnik & Stropnik, 
1998, str. 27). S pomočjo ankete o porabi gospodinjstev pa se je proučevanja dohodkovne 
neenakosti lotil tudi M. Čok, ki je ugotovil, da so izvor dohodkovne neenakosti plače 
posameznikov (2003, str. 1). Omenjeni avtorji so neenakost analizirali zgolj za posamezna leta. 
Borak in Pfajfar (2002) pa sta naredila korak naprej, saj sta dohodkovno neenakost analizirala 
za obdobje 1991-2000. Avtorja sta prišla do zaključka, da se neenakost v Sloveniji povečuje, 
pri tem pa je krivulja plačne porazdelitve asimetrična v desno (Borak & Pfajfar, 2002, str. 458). 
Med pomembnejše prispevke neenakosti pa zagotovo sodijo študije B. Milanovića (1994, 1998 
ter 1999). Avtor skuša v raziskavi iz leta 1994 s pomočjo Kuznetsove krivulje  pojasniti, kako 
se spreminja dohodkovna neenakost v teku gospodarskega razvoja. Le-ta naj bi bila na začetku 
majhna, z napredkom gospodarskega razvoja pa naj bi se neenakost povečevala, ko pa država 
doseže visoko raven gospodarske razvitosti, pa naj bi se zopet zmanjšala (Milanović, 1994, str. 
11). Posebno pozornost pa je Milanović posvetil proučevanju neenakosti v državah vzhodne in 
srednje Evrope, kjer so ga zanimali predvsem dejavniki dohodkovne neenakosti (1998, 1999). 
Ugotovil je, da je največji vzrok neenakosti v obdobju 1987-1995 porast neenakosti v 
porazdelitvi plač, v nekaterih državah pa tudi razvoj zasebnega sektorja (Milanović, 1999, str. 
30-31). 
 
Med novejše raziskave s področja neenakosti se uvršča raziskava T. Stanovnika in M. Verbiča, 
objavljena leta 2005. Avtorja sta analizirala neenakost bruto plač v obdobju 1993-2002. 
Ugotovila sta, da je bil velik porast neenakosti v porazdelitvi bruto plač opazen do vključno leta 
1995, nato pa je rast nekoliko stagnirala. Močan porast v prvih letih tranzicije je posledica 
uveljavljanja tržnega gospodarstva ter večjega poudarka individualnim pogodbam o zaposlitvi. 
Hkrati pa je k povečanju neenakosti v porazdelitvi bruto dohodkov doprinesla tudi dohodninska 
zakonodaja (Stanovnik & Verbič, 2005, str. 1).  
 
 

1.2 Značilnosti plansko-tržnega in tržnega gospodarstva 
 
Ključna značilnost socialističnih držav je bila majhna plačna neenakost. V času plansko-tržnega 
gospodarstva je bila močno poudarjena družbena in ekonomska enakost, socialna varnost in 
predvsem varnost zaposlitve. Za socialistična gospodarstva je bila značilna polna zaposlenost 
delovne sile, bistvo socialističnih gospodarstev pa je predstavljala zakonsko zagotovljena 
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zaposlitev (Vodopivec & Hribar-Milič, 1993, str. 2). Prostovoljno prenehanje delovnega 
razmerja je bilo poleg upokojitve in smrti praktično edini razlog za odhod iz podjetja. Poleg 
zagotovljene zaposlitve ter ideje o enakopravnosti med spoloma je za plansko-tržni sistem 
značilna relativna manjša neenakost dohodkov glede na izobrazbo1 (Oražem & Vodopivec, 
1994, str. 2).  
 
Relativno manjšo neenakost dohodkov glede na posamezne stopnje izobrazbe v letu 1976 
prikazuje Slika 1. 

 

Slika 1: Razmerje med neto in povprečno neto plačo za moške glede na stopnjo izobrazbe v letu 1976 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

Starost

In
de

ks

Visoka izobrazba

Višja izobrazba

Srednja izobrazba

Osnovna šola

 
Vir: M. Bevc - interni podatki, 2008; Lastni izračuni. 

 
Slika prikazuje razmerje povprečnih neto plač za posamezne stopnje izobrazbe in starost glede 
na povprečno neto plačo vseh moških v letu 19762. Značilnost plansko-tržnih gospodarstev v 
primerjavi s tržnimi gospodarstvi je, da so bile v prvih razlike v povprečnih plačah 
nekvalificiranih in kvalificiranih delavcev manjše kot v tržnih gospodarstvih.  
 
Slika 2 prikazuje razmerja neto plač med posameznimi stopnjami izobrazbe za moške v letu 
2004. Opazimo, da so razmerja med posameznimi stopnjami izobrazbe večja kot v letu 1976.  

 

                                                 
1 V Sloveniji je v 70-ih ter 80-ih letih razmerje v plačah nekvalificiranih delavcev ter tistih z univerzitetno 
izobrazbo znašalo 1:2.5 ter 1:2.6, v ZDA pa je to razmerje znašalo kar 1:60 (Haltiwanger & Vodopivec, 2002, str. 
14). 
2 Vir podatkov o povprečni mesečni neto plači za leto 1976 je Statistični letopis SR Slovenije 1987, kjer je za 
omenjeno leto podan podatek o povprečnih mesečnih čistih osebnih dohodkih. Povprečne mesečne čiste osebne 
dohodke sestavljajo prejemki delavcev v delovnem razmerju, poleg teh pa so upoštevani tudi stimulativni dodatki 
kot so: nadurno delo, nadomestila za letni dopust, državni prazniki, itd. Povprečni mesečni čisti osebni dohodki za 
leto 1976 znašajo 4068 DIN. Le-ti so nato po takratnem uradnem povprečnem letnem deviznem tečaju med DIN in 
DEM, preračunani v DEM. 
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Slika 2: Razmerje med neto in povprečno neto plačo za moške glede na stopnjo izobrazbe v letu 2004 
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Vir: A. Ahčan, S. Polanec & M. Kozamernik, Donosnost terciarnega izobraževanja v Sloveniji v obdobju 

1994-2004, 2008; Lastni izračuni. 

 
V času socializma so bile plače nizko izobraženih delavcev relativno visoke, medtem ko je za 
tržna gospodarstva značilno, da so plače nizko izobraženih delavcev nižje kot visoko 
izobraženih ljudi. K večjemu razkoraku med plačami nizko ter visoko izobraženih pa prispeva 
tudi donos na delovne izkušnje. Delovne izkušnje so namreč komplementarne višjim 
izobrazbenim stopnjam in tako kot formalno izobraževanje tudi te povečujejo posameznikove 
dohodke3. Za obdobje socializma je značilno, da so imele osebe z nizko stopnjo izobrazbe 
relativno visoke plače, posledično pa so imele pogosto višjo pokojnino od dohodkov, prejetih v 
delovni aktivnosti. Razlog za slednje je bil v izračunani pokojninski osnovi, saj se je le-ta v 
proučevanem obdobju določala na podlagi najboljših 10 let.  
 
Sliki 3 in 4 prikazujeta razmerja v plačah glede na različno stopnjo za ženske, ki pa se ne 
razlikujejo kaj dosti od moških. Bistvena razlika med moškimi in ženskimi krivuljami 
dohodkov je v višini dohodkov, ki jih prejmejo za enako stopnjo izobrazbe, saj imajo ženske v 
primerjavi z moškimi na vsaki ravni izobrazbe nižje dohodke.  

                                                 
3 Plačne premije za delovne izkušnje za osebe, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe od srednješolske, so bolj ali manj 
institucionalno določene, medtem ko so plačne premije za delovne izkušnje oseb z višjimi stopnjami izobrazbe 
višje, tudi zaradi tega, ker lahko napredujejo na bolj zahtevna in odgovorna delovna mesta (Ahčan et al., 2006, str. 
29).  
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Slika 3: Absolutna rast dohodkov v odvisnosti od starosti za moške v letu 1986 
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Vir: M.  Bevc - interni podatki, 2008; Lastni izračuni. 

 
 

Slika 4: Absolutna rast dohodkov v odvisnosti od starosti za ženske v letu 1986 
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Vir: M.  Bevc - interni podatki, 2008; Lastni izračuni. 

 
Z vplivom tranzicije na plačno distribucijo ter razlikami med plačami glede na spol sta se 
ukvarjala Machnes in Schnytzer (1998, str. 12). Avtorja sta ugotovila, da je v obdobju 1991-
1995 prišlo do večjega razkoraka med moško in žensko povprečno plačo, saj se je le-ta s 13 
odstotkov leta 1991 povečala na 18 odstotkov v letu 1995. Do razkoraka je prišlo kljub dejstvu, 
da je relativna raven izobraženosti žensk višja od moških, poleg tega pa ta še vedno raste. Kljub 
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temu ženske zapuščajo trg dela ob nižjih starostih (celo pri 50 letih). Po drugi strani pa imamo 
večji delež brezposelnih žensk, kar je lahko morebitni vzrok za nižje povprečne plače v 
primerjavi z moškimi. 
 
Za prebivalstvo Slovenije je bila v začetku devetdesetih let značilna relativno nizka izobrazbena 
raven. Velik delež prebivalstva so namreč predstavljali ljudje z nedokončano in končano 
osnovno šolo. Nato se je povečalo predvsem število ljudi s terciarno izobrazbo, kar je 
posledično pomenilo, da so višje kvalificiranimi delavci začeli izrivati nižje kvalificirane 
delavce, na trgu dela pa se pojavlja čedalje bolj izobražena delovna sila. 
 
V obdobju 1983-1993 je v Sloveniji na eni strani prišlo do velikega zmanjšanja deleža 
zaposlenih oseb na gospodinjstvo, na drugi strani pa so se povečali deleži brezposelnih oseb (z 
1.5 odstotka leta 1980 na 12.5 odstotkov v začetku leta 1993), samozaposlenih ter števila 
upokojencev (Vodopivec & Hribar-Milič, 1993, str. 2). Država je bila v omenjenem obdobju 
solidarna. Večjo pozornost je posvečala upokojencem, brezposelnim ter slabo stoječim 
panogam (Oražem & Vodopivec, 1994, str. 3). Glavno breme zmanjševanja zaposlenosti v 
Sloveniji je v začetku tranzicijskega obdobja nosilo invalidsko in pokojninsko zavarovanje, saj 
se je v letih 1988 do 1992 starostno ali invalidsko upokojilo več kot 15 odstotkov zavarovancev. 
Poglavitni razlog za povečanje deleža upokojencev je bilo predčasno upokojevanje, z dokupom 
let delovne dobe, ob tem pa so se ženske predčasno upokojile s 50 leti starosti ter 30 leti 
delovne dobe, moški pa s 55 leti starosti ter 35 leti delovne dobe (Vodopivec & Hribar-Milič, 
1993, str. 30; Oražem & Vodopivec, 1994, str. 10). Pri starosti 55 let so se s trga dela umaknili 
predvsem moški z osnovnošolsko izobrazbo ter več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami. 
Machnes in Schnytzer (1998, str. 9) sta fenomen zgodnjega umika s trga dela utemeljila z 
dejstvom, da se podjetja raje odločajo za mlajši kader, saj so prepričana, da starejše ljudi bolj 
pestijo težave z zdravjem, hkrati pa posedujejo zastarelo znanje. Poleg tega pri starejših ljudeh 
pride do težnje, da posameznik noče več povečevati napora, da bi zadovoljil osnovne potrebe, 
delo postaja rutinsko in zato je trg dela pripravljen zapustiti predčasno. V primeru, da 
institucionalna ureditev na slovenskem trgu dela ne bi predvidevala posebnih dodatkov za 
delovno dobo, bi po vsej verjetnosti razlike med plačami glede na delovno dobo izginile, razlike 
v plačah med delavci, ki imajo več delovnih izkušenj in tistimi, ki so praktično brez njih, pa bi 
praktično izginile. 
 
S predčasnim umikom s trga dela sta se ukvarjala tudi Boskin in Hurd, ki sta učinke 
predčasnega upokojevanja analizirala na primeru Združenih držav Amerike. Avtorja sta prišla 
do ugotovitve, da na predčasen umik s trga dela vpliva zdravje ter zakonski stan posameznika. 
Pri tem večjo težnjo po umiku s trga dela kažejo samski moški v primerjavi s poročenimi 
moškimi (Boskin & Hurd, 1978, str. 372). Poleg zakonskega stanu ter zdravja posameznika pa 
verjetnost predčasne upokojitve povzročata še prisotnost denarne podpore ter obdavčenje 
dohodkov (Boskin, 1975, str. 11). Slednja dejavnika tudi dejansko povzročata upad prisotnosti 
zaposlenih na trgu dela. 
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Stranski učinek reševanja brezposelnosti z upokojevanjem je veliko število relativno mladih 
upokojencev, ki sedaj finančno bremenijo delovno aktivno populacijo, na kar je opozorila 
Ollivia S. Mitchell (1992, str. 34), ki je dejala, da pokojninski sistem ter s tem predčasno 
upokojevanje, ni pravi način za reševanje problema brezposelnosti. Avtorica je zagovarjala 
stališče aktuarsko pravičnih pokojnin za predčasno upokojene, pri tem pa se je naslanjala 
predvsem na švedski pokojninski sistem. Švedi so se odločili za t.i. kaznovanje predčasne 
upokojitve in sicer se pokojnina zmanjša glede na koeficient preostale pričakovane življenjske 
dobe zavarovanca. Gre za t.i. aktuarsko zmanjšanje, pri katerem velja, da mlajši ko je 
zavarovanec ob upokojitvi, višji je koeficient in nižja je pokojnina (nasprotno velja za višjo 
upokojitveno starost).4  
 
Danes velik problem na slovenskem trgu dela predstavlja nizka stopnja zaposlenosti starejših 
(55-64 let). Le-ta se je po letu 2000 sicer povečala, vendar spada Slovenija kljub temu na dno 
lestvice z zaposljivostjo starejših v primerjavi z ostalimi državami EU, kar prikazuje Tabela 4 v 
Prilogi 3. Nizka stopnja zaposlenosti starejših v Sloveniji je predvsem posledica relativno 
zgodnjega upokojevanja sedanjih generacij ter množičnega zgodnjega upokojevanja v začetku 
devetdesetih let. Na težjo zaposljivost starejših sta v svoji študiji opozorila Bednárik in Škorpik 
(2007, str. 7), ki sta se ukvarjala z zaposljivostjo starejših v državah Evropske Unije.  Avtorja 
menita, da delodajalci raje posegajo po mladih kadrih, saj velja prepričanje, da so bolj 
produktivni. Pravita, da so starejši ljudje manj prilagodljivi, da so v slabši fizični kondiciji ter 
da jih pogosteje težijo težave z zdravjem, hkrati pa se težje prilagajajo vse hitrejšemu 
tehnološkemu napredku.  
 
V obdobju 1983-1993 je v Sloveniji prišlo do porasta deleža pokojnin v bruto domačem 
proizvodu, kar pa ni le odraz povečanja števila upokojencev, temveč tudi posledica izboljšanja 
                                                 
4 V kontekstu predčasnega upokojevanja in aktuarsko pravičnega izračuna pokojnine v Sloveniji je v preteklosti 
prihajalo do trivialnih dilem ob vprašanju, na čem naj temelji izračun višine prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje v primeru predčasne upokojitve. Nekateri predlagatelji zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju so namreč vztrajno zagovarjali stališče, v skladu s katerim bi posameznik, ki se odloči za predčasno 
upokojitev, vplačal v pokojninsko blagajno obseg prispevkov na podlagi manjkajočih let do polne delovne dobe. 
Za ponazoritev škodljivosti takšnega sistema z vidika pravičnosti ter javnofinančne vzdržnosti, vzemimo naslednji 
miselni primer. Imamo dve osebi; oseba A začne prispevke plačevali pri dvajsetih letih, kar pomeni, da bi 
zahtevani pogoj štiridesetletne delovne dobe izpolnila pri starosti šestdeset let. Zaradi lažjega izračuna 
predpostavimo, da je pričakovana življenjska doba osebe A osemdeset let. Slednje bi pomenilo, da bi bilo 
prejemanje pokojnine, na letni ravni, financirano z dvoletnim plačevanjem prispevkov v času njene delovne 
aktivnosti [

Aq = 40/20 let]. Sedaj pa vzemimo osebo B, ki je istega spola, prispevke prav tako prične plačevati pri 

dvajsetih letih, a se za razliko od osebe A namerava predčasno upokojiti pri starosti petdeset let. Oseba B bi torej 
prispevke za pokojninsko zavarovanje plačevala 30 let, dodatnih 10 let pa je pripravljena odkupiti. Izračun na 
identični osnovi pravi, da bi oseba B eno leto prejemanja pokojnine financirala z zgolj 1.3 letnim plačevanjem 
prispevkov [

Bq = 40/30 let]. Očitna razlika nas ne sme presenetiti, saj je do nje prišlo zato, ker bi oseba B plačala 

obseg prispevkov, ki ustrezajo dvajsetim letom prejemanja pokojnine po šestdesetem letu starosti oziroma 
povedano drugače: izguba v pokojninski blagajni bi bila v višini  dvajsetih let plačevanj prispevkov, v kolikor bi se 
oseba B dejansko upokojila s petdesetim letom starosti. Če bi torej hoteli vzpostaviti sistem pravičnega odkupa let, 
bi morali težiti k temu, da se kvocienta 

Aq   in 
Bq , tj. ene in druge osebe izenačita. Do izenačitve pa bi prišli tako, 

da oseba B ne bi prispevala zgolj za dvajset, temveč za trideset let prejemanja pokojnine, pri čemer bi dobili: 
Aq = 

40/20 let = 
Bq = 60/30 let. Edino premišljeno in pravično bi torej bilo, da bi bil izračun prispevkov za nadomestilo 

manjkajočih let do upokojitve pripravljen na podlagi podaljšanega časa prejemanja pokojnine. Nikakor pa ne samo 
na podlagi števila manjkajočih let do polne delovne dobe. 
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njihovega dohodkovnega položaja. Zaradi redne valorizacije pokojnin glede na porast bruto 
plač je razmerje med povprečno pokojnino in povprečno neto plačo v omenjenem obdobju 
ostalo razmeroma stabilno in precej visoko — 73.9 odstotkov v letu 1993 (Stanovnik & 
Stropnik, 1998, str. 8). Glede na to, da zahodni pokojninski sistemi temeljijo na pravilu, da je 
relativna višina pokojnine glede na plačo odvisna zlasti od dolžine pokojninske dobe, bi se 
morala Slovenija uvrščati med države z najnižjim nadomestitvenim razmerjem5 med povprečno 
pokojnino in povprečno plačo. Vendar temu ni tako, saj so slovenski upokojenci skozi celotno 
obdobje prehoda in tudi po letu 2000 prejemali relativno višje pokojnine glede na plačo kot 
upokojenci v drugih evropskih državah. Slovenija se tako uvršča med države z najvišjimi 
pokojninami na višino plač, kar je prikazano v Sliki 5. Tabela 1 (na str. 10) pa prikazuje 
razmerje med povprečno starostno pokojnino ter povprečno plačo v Sloveniji za obdobje 1992-
2007. 

 
Slika 5: Razmerje med povprečno pokojnino in poprečno plačo, za leto 1997, v odstotkih 
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Opomba: Za države vzhodne Evrope ter Slovenijo je upoštevano razmerje med povprečno pokojnino ter povprečno neto 
plačo, pri državah zahodne Evrope pa ni opredeljeno ali so upoštevane bruto ali neto plače. Ne glede na to, ali 
nadomestitveno razmerje vključuje bruto ali neto plače, rezultat ostaja nespremenjen, kajti v vsakem primeru, je 
nadomestitveno razmerje v Sloveniji relativno višje kot v ostalih državah po Evropi. 

 
Vir: B. Casey et al., Policies for an ageing Society, 2003, str. 54; S. Blöndal & S. Scarpetta, Early Retirement in OECD 

Countries, 1997, str. 8; B. Milanović, Explaining the Increase in Inequality during the Transition, 1999, str. 22. 

                                                 
5  Nadomestitveno razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo izraža radodarnost pokojninskega 
sistema do upokojene generacije - čim višje je to razmerje, tem bolj darežljiva je delovno aktivna generacija do 
upokojencev. 
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Tabela 1: Razmerje starostna pokojnina — plača v Sloveniji v obdobju 1992-2007, v odstotkih 
 

Leto  

1992 77.8 
1993 73.9 
1994 75.4 
1995 76.2 
1996 74.6 
1997 74.3 
1998 74.5 
1999 75.8 
2000 75.3 
2001 73.2 
2002 72.8 
2003 71.1 
2004 70.2 
2005 69.1 
2006 68.6 
2007 67.1 

 
Vir: Mesečni statistični pregled 

2003-2008, ZPIZ, 2008. 

 
Leta 2001 se je Slovenija uvrščala med evropske države z največjim deležem izdatkov 
pokojninske blagajne, ki so namenjeni predčasno upokojenim. Slovenija je tako za predčasno 
upokojene namenjala kar 22 odstotkov vseh pokojninskih izdatkov, medtem ko se povprečje 
EU-15 giblje okrog 5 odstotkov. Spodnja slika prikazuje delež pokojninskih izdatkov za 
predčasno upokojene. 
 

Slika 6: Delež pokojninskih izdatkov za predčasno upokojene, izražen kot delež vseh izdatkov za 
pokojnine, leto 2001 
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Vir: R. Duval, The Retirement Effects of Old-Age Pension and early Retirement Schemes in OECD Countries, 2003, str. 8, 35; 

Labour market policy, 2007, str. 11-13, 88-152. 
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Rečemo lahko, da je v Evropi tistih, ki dobivajo pokojnine, vedno več, tistih, ki za pokojnine 
plačujejo prispevke od svojih plač, pa vedno manj. Posameznega upokojenca, poenostavljeno 
rečeno, preživlja vse manj aktivnih prebivalcev, obremenitev gospodarstva in države zaradi 
naraščajočega števila upokojencev pa postaja vse hujša. Razmerje med prilivi in odlivi v 
pokojninske blagajne je tako vse slabše, v primeru, ko pa bi z nespremenjenim sistemom 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja nadaljevali, bi v prihodnjih desetletjih doživeli 
javnofinančni bankrot države. V skladu z napovedmi AWG, ki jih je skupina pripravila leta 
2005, bodo v letu 2050 javni izdatki za pokojnine narasli na 18.3 odstotkov BDP, kar pomeni 
povečanje v višini 7.3 odstotnih točk glede na BDP iz leta 2004 (Joint Report on Social 
Protection and Social Inclusion, 2007, str. 212).  

 
Tabela 2: Izdatki za pokojnine v odstotku BDP v letu 2004 ter projekcije za leti 2030 ter 2050 

 
  

Država 2004 2030 2050 

Avstrija 13.4 14.0 12.2 
Belgija 10.4 14.7 15.5 
Ciper 6.9 12.2 19.8 
Češka 8.5 9.6 14.1 

Danska 9.5 12.8 12.8 

Finska 10.7 14.0 13.7 
Francija 12.8 14.3 14.8 
Irska  4.7 7.9 11.1 
Italija 14.2 15.0 14.7 
Luksemburg 10.0 15.0 17.4 
Madžarska 10.4 13.5 17.1 
Nemčija 11.4 12.3 13.1 
Nizozemska 7.7 10.7 11.2 
Poljska 13.9 9.2 8.0 
Portugalska 11.1 16.0 20.8 
Slovaška 7.2 7.7 9.0 
Slovenija 11.0 14.4 18.3 
Španija 8.6 11.8 15.7 
Švedska 10.6 11.1 11.2 
Velika Britanija 6.6 7.9 8.6 

 
Vir: The Long-term Sustainability of Public Finance in the European Union, 2006, str. 25. 

 
Izdatki za pokojnine so največji v Italiji, kjer so ti v letu 2004 znašali 14.2 odstotke BDP, 
sledijo pa Poljska, Avstrija, Francija, Nemčija, Portugalska ter Slovenija. Na drugi strani pa je 
Irska, kjer so izdatki za pokojnine v letu 2004 obsegali le 4.7 odstotke BDP. Razlike med 
državami obstajajo predvsem zaradi obsega pravic iz naslova javnega pokojninskega 
zavarovanja. Tako se države, ki ponujajo manjši obseg javnih pokojninskih zavarovanj in s tem 
večji obseg dodatnih naložbenih pokojninskih zavarovanj (Danska, Irska, Nizozemska, Velika 
Britanija), posledično soočajo z manjšim obsegom izdatkov. Tiste države, katerih osnova je 



12 
 

zgodovinsko izročilo Bismarckovega modela (gre za sistem obveznega pokojninskega 
zavarovanja, ki temelji na socialni solidarnosti in medgeneracijski vzajemnosti), pa beležijo 
višje izdatke. Poleg pokojninskega sistema države pa na delež pokojnin v BDP nedvomno 
vplivajo tudi starost prebivalstva, stopnja zaposlenosti, starost ob upokojitvi ter gospodarska 
rast. Prvi dve kategoriji deleže pokojnin v BDP povečujeta, povprečna starost ob upokojitvi in 
gospodarska rast pa jih zmanjšujeta.  
 
 

1.2.1 Osnovne značilnosti prejemnikov starostnih pokojnin 
 
Za Slovenijo je značilna izjemno nizka starost ob upokojitvi. Leta 2006 so se Slovenci lahko 
upokojili pri starosti 61 let ter 6 mesecev, Slovenke pa pri starosti 55 let in 4 mesece. In čeprav 
je starostna meja 58 let minimalna upokojitvena starost, je pred letom 2000 oziroma pred 
sprejetjem nove zakonodaje, prihajalo do upokojevanja moških s starostjo, nižjo od 58 let. Pred 
letom 1999 so se moški lahko upokojevali z manj kot 58 leti in delovno dobo manjšo od 40 let 
kot tehnološki viški, po sprejetju nove zakonodaje pa takšen ukrep ni bil več dovoljen. Iz 
Tabele 3 je razvidno, da je pred letom 2000 prihajalo do relativno množičnega upokojevanja 
moških pred starostjo 58 let.  
 

Tabela 3: Povprečna starost novih prejemnikov starostnih pokojnin 
 

 Moški Ženske Skupaj 
Leto let mes let mes let mes 

1992 56 2 52 6 54 3 
1993 56 2 53 3 55 1 
1994 57 7 53 2 55 0 
1995 57 6 53 1 55 7 
1996 57 6 54 0 55 8 
1997 58 3 54 11 56 6 
1998 58 5 55 3 56 10 
1999 58 2 54 10 56 7 
2000* 59 2 55 5 57 2 
2001 59 3 55 5 57 2 
2002 59 11 55 6 57 8 
2003 59 11 55 8 57 8 
2004 60 7 56 7 58 7 
2005**  60 5 57 1 58 10 
2006 60 4 57 2 58 11 
2007 60 8 57 5 59 2 

* Tega leta je povprečna pokojninska doba za ženske znašala 33.3 let, moški pa so se v 
povprečju upokojili s 39.6 let pokojninske dobe. Za primerjavo, Madžarke so se 
upokojile s povprečno 32 leti pokojninske dobe, Irke pa s 43.6 leti pokojninske dobe. 
** V EU-25 je leta 2005 povprečna upokojitvena starost znašala 60 let in 11 mesecev. 

 
Vir: Zavarovanci, ZPIZ, 2008. 
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Zadnja leta opazimo, da se vse večji delež moških upokoji pri starosti, višji od minimalne, tj. 58 
let. Razlog je v vse večjem deležu moških z vsaj nekaj leti terciarne izobrazbe, ki ne dosegajo 
pogoja 40 let pokojninske dobe ter starosti 58 let.  
 
Čeprav se povprečna starost novih prejemnikov starostnih pokojnin v Sloveniji povečuje, od 54 
let in 3 mesece v letu 1992 na 59 let in 2 meseca leta 2007, je starost slovenskih upokojencev 
ob izstopu s trga dela, v primerjavi z EU-25 še vedno nizka6, kar je posledica nekdanje 
zakonodaje, ki je omogočala beneficirano delovno dobo vrsti poklicev, kar je imelo za 
posledico množično upokojevanje dela generacij, ki bi bile lahko še dolgo delovno aktivne. 
 
V primerjavi z zakonsko določeno polno upokojitveno starostjo 63 let za moške oziroma 61 let 
za ženske, so se moški v letu 2007 upokojevali v povprečju pri starosti 60 let in 8 mesecev, 
ženske pa pri starosti 57 let ter 5 mesecev. Po letu 2004 se je povprečna starost novih 
upokojencev nekoliko povečevala le na račun manj upokojevanja po posebnih predpisih, pri 
moških pa se je celo znižala.  
 
Po sedaj veljavni zakonodaji, je minimalna upokojitvena starostna meja 58 let  in velja tako za 
moške kot za ženske, pri tem pa je dolžina pokojninske dobe različna. Po reformi iz leta 1999 
ima posameznik za pridobitev pravice do starostne pokojnine, na voljo tri različne možnosti:  

a. izpolnitev starostnega pogoja in pogoja pokojninske dobe,  
b. izpolnitev starostnega pogoja in "milejših" pogojev pokojninske dobe,  
c. izpolnitev starostnega pogoja in pogojev zavarovalne dobe.7  

 
V primerjavi s prejšnjo ureditvijo ostajajo pogoji za moške nespremenjeni, na strani žensk pa so 
se pogoji nekoliko zaostrili. Pridobitev pravice do starostne pokojnine pod različnimi pogoji, 
posebej za moške in za ženske, ter primerjavo sedanje ureditve s prejšnjo prikazuje Tabela 4. 
 

Tabela 4: Načini upokojevanja pred in po reformi iz leta 2000, ločeno po spolu 
 
 

Pred reformo iz leta 2000 Po reformi leta 2000 
Spol/pogoj Polna upokojitvena 

starost 
Pokojninska/ 

zavarovalna doba 
Polna upokojitvena 

starost 
Pokojninska/ 

zavarovalna doba 

58 40 58 40 
63 20 63 20 Moški 

65 15 65 15 

53 35 58 38 
58 20 61 20 Ženske 
60 15 63 15 

 
Vir: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 1992, 39. člen; Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

1999, 36. člen. 

                                                 
6 Povprečne starosti izstopa s trga dela po posameznih državah prikazuje Tabela 5 v Prilogi 4, potrebna leta za 
upokojitev po posameznih državah pa so prikazana v Tabeli 6 v Prilogi 5. 
7 Razlage izbranih terminov so opisane v Prilogi 1. 



14 
 

Spremembe, ki jih je prinesla nova pokojninska reforma, se torej nanašajo le na ženski del 
prebivalstva. Starostna meja ob doseganju polne pokojninske dobe za moške je ostala 
nespremenjena, za ženske pa se je s 53 let povečala na 58 let. Prav tako je se povečala starostna 
meja za ženske, ki ne dosegajo polne pokojninske dobe (20 let), in sicer z 58 let na 61 let, 
povečala pa se je tudi starostna meja za ženske, ki ne dosegajo 15 let zavarovalne dobe, in sicer 
iz 60 let na 63 let8. Poleg višje upokojitvene starosti pa se novosti nove pokojninske reforme 
nanašajo še na znižanje pokojninske osnove, uvajanje bonusov ter malusov, idr. Ženske tako za 
38 let, moški pa za 40 let dela, prejemajo 72.5 odstotno pokojninsko osnovo, kar je za 12.5 
odstotkov manj kot v prejšnjem sistemu, kjer je polna pokojnina znašala 85 odstotkov, 
izračunana pa je bila na podlagi 10 zaporednih let, od katerih je zavarovanec plačeval prispevke 
ter so bila zanj najugodnejša. 
 
Situacijo pred in po sprejetju nove pokojninske reforme prikazuje spodnja slika, ki nazorno 
prikazuje, kakšen je izpad posameznikovega dohodka zaradi sprejetja nove pokojninske 
reforme.  
 

Slika 7: Vpliv pokojninske reforme na dohodek 

                

 
 
 

Vir:  Lastna izvedba, 2008. 

                                                 
8 Starostno pokojnino je mogoče uveljaviti tudi pri nižji starosti in sicer je znižanje starostne meje možno bodisi na 
račun otrok bodisi na račun zaposlitve pred 18. letom starosti. Eden od staršev lahko namreč uveljavlja pravico do 
znižanja starostne meje in sicer za 8 mesecev za enega otroka, 20 mesecev za dva otroka ter 36 mesecev za tri 
otroke. Za vsakega nadaljnjega otroka se starostna meja zniža za 20 mesecev (Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, 1999, 37. člen). Ob tem pa velja omejitev znižanja upokojitvene starosti pri ženskah 
največ do starosti 56 let, pri moških pa do 58 let starosti. Novost nove pokojninske reforme je tudi možnost 
znižanja starostne meje za ženske na račun zaposlitve pred 18. letom starosti, in sicer v višini časa trajanja 
obveznega zavarovanja pred to starostjo, toda največ do starosti 55 let (Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, 1999, 38. člen).    

Starost 

Osebni 
dohodek 

  ∆R (-) 

  ∆t (+) 

Izpad dohodka 
pred pokojninsko 
reformo 

Izpad dohodka po 
pokojninski 
reformi 

BRt  ARt  

0R  

1R  
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Iz Slike 7 lahko razberemo, kakšen je učinek nove pokojninske reforme na posameznika. Nova 
pokojninska reforma je povzročila, da se delovna doba povečuje - posameznik dela dlje, ob tem 
je manj let upravičen do pokojnine, njegova pokojnina pa je nižja kot pred nastopom reforme. 

Premik iz točke BRt  (obdobje pred pokojninsko reformo) v ARt  (obdobje po pokojninski 

reformi) je posledica nove pokojninske reforme, ki je povišala starost, pri kateri je posameznik 

upravičen do prejemanja starostne pokojnine. Z  0R  so prikazani dohodki, ki bi jih posameznik 

dobival v času upokojitve pred pokojninsko reformo, 1R  pa prikazuje dohodke, do katerih je 

posameznik upravičen v času upokojitve po sedaj veljavnem zakonu. Posledica nove 

pokojninske reforme je torej premik iz točke BRt  v ARt ter večji izpad posameznikovega 

dohodka kot pred uveljavitvijo reforme. Racionalni posameznik bi moral, preden sklene 
odločitev o upokojitvi, pretehtati svoje pričakovane dohodke, če ostane na trgu dela ter njegov 
pričakovani izpad dohodka, če trg dela zapusti. V primeru, ko so pričakovani zaslužki večji od 
pričakovane pokojnine, bi se mu splačalo ostati na trgu dela.  
 
V interesu pokojninske blagajne je, da posameznik dela čim dlje, saj v tem času dobiva plačo, 
ki se plačuje iz gospodarstva, pokojninska blagajna pa ima pri tem le dobrobit, saj se vanjo 
stekajo prispevki. Nadaljnje je v interesu pokojninske blagajne, da je posameznikovo obdobje 
prejemanja pokojnine čim krajše. Glede na to, da je država prekomerno odtekanje iz 
pokojninske reforme poskušala zajeziti z dvigom starostne meje, a pri tem ni bila najbolj 
učinkovita, bi bilo možno, da bi država še nekoliko znižala nadomestitveno razmerje med neto 
pokojnino in neto plačo. Takšnega ukrepa so se na primer poslužili v Nemčiji, kjer so se zaradi 
majhne odzivnosti na podaljševanje delovne dobe odločili za zmanjšanje ravni 
nadomestitvenega razmerja. Le-to naj bi se iz ravni 72 odstotkov leta 1997 postopno znižalo na 
64 odstotkov leta 2030 (Börsch-Supan et al., 2002, str. 12). Znižanje nadomestitvenega 
razmerja bi povzročilo še nižje pokojnine ter s tem še večji izpad posameznikovega dohodka 
zaradi nedela, posamezniki pa bi bili zaradi nizkih pokojnin primorani dlje delati. 
 
Glede na precej zaostrene pogoje upokojevanja, se je v Sloveniji uveljavilo t.i. prehodno 
obdobje9, za katero velja, da se starostni pogoj in pogoj dolžine pokojninske dobe postopoma 
dvigujeta na 58 let in 38 let pokojninske dobe. Starostna meja za upokojitev se namreč vsako 
leto zviša za 4 mesece. Tako bo nova najnižja starost za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine 58 let za ženske stopila v veljavo leta 2014, nova pokojninska doba, kateri bo 
potrebno zadostiti, tj. 38 let za ženske, pa leta 2013. Nova potrebna starost za izpolnitev pogoja 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri pokojninski dobi najmanj 20 let je stopila v 
veljavo leta 2008.   
 
Pri odločanju o upokojitvi nedvomno pomembno vlogo igra stopnja formalne izobrazbe, kajti 
od slednje je odvisno, kdaj bo posameznik vstopil na trg dela oziroma pri kateri starosti bo iz 
njega izstopil. Daljše šolanje pomeni kasnejši pričetek na trgu dela ter posledično višjo starost 
ob kateri bo oseba zadostila minimalnim starostnim pogojem za upokojitev. Za osebe z višjo 

                                                 
9 Več o prehodnem obdobju si lahko preberete v Prilogi 2. 
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stopnjo izobrazbe namreč velja, da se praktično ne morejo upokojiti pri starosti 58 let ter s 40 
leti pokojninske dobe, saj moški (ženske) ne dosežejo 40 let (38 let) pokojninske dobe. 
 
Tabela 5 prikazuje povprečna razmerja med letnimi pokojninami ter neto plačami novih 
prejemnikov starostnih pokojnin. Iz tabele vidimo, da se povprečna razmerja med letnimi 
pokojninami in neto plačami znižujejo s starostjo ob upokojitvi, kar pomeni, da so osebe, ki so 
bile upravičene do relativno večjih pokojnin, nagnjene k upokojitvi pri nižji starosti. To ni 
presenetljivo, kajti zaradi majhne plačne neenakosti v času socializma so bile pokojnine 
predvsem nizko izobraženih oseb relativno visoke ter včasih celo višje od plač. To med drugim 
prikazuje razmerje med povprečno letno pokojnino ter neto plačo moškega, ki je pri starosti 58 
let ter leta 2003 prvič prejel pokojnino. Opazimo, da je bila pokojnina tega moškega celo višja 
od njegovih dohodkov, ki jih je prejemal v času delovne aktivnosti.  
 

Tabela 5: Povprečna razmerja med letnimi pokojninami in neto plačami novih prejemnikov ter 

prejemnic starostnih pokojnin, 1997-2003 
 

Moški Ženske 
Starost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

50 - - - - - - - 1.59 0.90 - - - 0.86 - 
51 - - - - - - - 1.15 0.57 - - 0.97 0.97 - 
52 - - - - - - - 1.14 4.76 0.93 - 0.90 - 1.41 
53 - - - - - - - 0.97 1.05 1.42 1.80 1.75 1.10 1.92 
54 - - - - - - - 0.81 1.07 2.28 1.06 1.35 0.93 1.04 
55 0.90 0.91 - 0.85 0.81 - - 0.78 0.99 0.89 1.09 1.06 0.93 1.11 
56 1.11 1.03 1.02 0.76 0.77 0.94 - 0.78 0.90 0.87 0.91 0.73 0.76 0.77 
57 0.93 1.25 1.06 0.88 0.96 0.77 0.64 0.81 0.81 0.80 0.76 1.12 0.76 0.77 
58 0.92 0.94 0.97 1.06 1.01 0.99 1.09 0.86 1.08 0.80 0.81 1.63 0.77 0.89 
59 0.88 0.93 0.97 0.95 1.07 0.96 0.98 0.73 0.73 0.81 0.73 0.80 0.74 0.71 
60 0.89 0.87 0.90 0.95 0.98 0.91 0.91 0.70 0.72 0.74 0.72 0.66 0.70 0.70 
61 0.86 0.84 0.91 0.87 0.89 0.87 0.88 0.78 0.70 0.70 0.72 0.71 0.83 0.67 
62 0.86 0.82 0.84 0.84 0.90 0.86 0.87 0.68 0.76 0.64 0.74 0.66 0.72 1.40 
63 0.78 0.87 0.81 0.78 0.81 0.80 0.82 0.69 0.85 0.64 0.73 0.72 0.69 0.71 
64 0.74 0.75 0.73 0.84 0.80 0.91 0.72 0.74 1.21 0.70 0.68 0.45 0.73 0.67 
65 0.85 0.79 0.70 0.71 0.71 0.85 0.68 1.10 0.72 0.83 0.39 0.63 0.67 1.21 
66 0.76 0.70 0.78 0.69 0.75 0.64 0.70 - - - - - - - 
67 0.72 0.78 0.79 0.85 0.66 0.62 0.67 - - - - - - - 
68 0.70 0.71 0.85 0.68 0.70 0.59 0.65 - - - - - - - 
69 0.75 0.72 0.71 0.73 0.60 0.80 0.63 - - - - - - - 
70 0.74 1.22 0.65 0.62 0.74 0.66 0.58 - - - - - - - 

Opomba: Povprečna razmerja so izračunana med neto povprečno plačo iz leta pred upokojitvijo in pokojnino leto po 
upokojitvi, za osebe, ki so živele vsaj do konca naslednjega leta po upokojitvi. Iz izračuna so izvzete osebe, ki so bile v 
predhodnem letu brezposelne. Za primerljivost neto plač in pokojnin smo prve povečali za povprečno stopnjo rasti 
pokojnin in slednje zmanjšali za stopnjo po kateri so se individualne pokojnine usklajevale. 

 

Vir: A. Ahčan & S. Polanec, Vpliv opcijske vrednosti na odločitev o upokojitvi v Sloveniji, 2007, str. 46. 
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2 TEORETI ČNI MODEL ODLO ČANJA O UPOKOJITVI 
 
Čeprav izraz upokojitev pogosto obravnavamo kot institucionalno odločitev, lahko ugotovimo, 
da trendi v deležu zaposlenega, za delo zmožnega prebivalstva, vse bolj izkazujejo prisotnost 
elementa individualnega izbora v procesu upokojevanja. 
 
Eden izmed ciljev pričujoče diplomske naloge je predstavitev spoznanj ekonomske teorije, ki 
pojasnjujejo odločanje o upokojitvi racionalnega posameznika. V ta namen bo najprej 
predstavljena teorija življenjskega cikla ponudbe dela, ki je osnova za sodobno teorijo 
upokojevanja, ki temelji na opcijski vrednosti. 
 
 

2.1 Kratek pregled literature 
 
Sodobno proučevanje odločitev o upokojitvi se prične z Boskinom in Quinnom v drugi polovici 
sedemdesetih let 20. stoletja (Verbič, 2002, str. 199). Boskinova in Quinnova raziskava, pa tudi 
večina drugih kasnejših raziskav, temelji na ex-post analizi opazovane starosti upokojitve z 
uporabo modela življenjskega cikla ponudbe dela. Raziskovanje življenjskega cikla ponudbe 
dela, varčevanja in potrošnje je pomembno za pojasnjevanje obnašanja posameznikov. Poleg 
Boskina in Quinna pa so se s tovrstno tematiko v povezavi z odločanjem o upokojevanju 
ukvarjali tudi številni drugi ekonomisti (npr. Benitez-Silva 2001; Bhattcharya, Mulligan & 
Reed 2001; Kenc 2000, idr.). 
 
Med številnimi raziskavami s področja odločitve o upokojevanju je bil razvit tudi pristop 
opcijske vrednosti. Avtorja omenjenega pristopa sta Stock in Wise (1990). Pristop opcijske 
vrednosti temelji na primerjanju vrednosti dela (zaposlenosti) in umiku s trga dela (upokojitve) 
oziroma na vrednotenju oportunitetnega stroška upokojitve. V primeru, ko je opcijska vrednost 
nadaljnje zaposlitve oziroma preložitve upokojitve v prihodnost večja od takojšnje upokojitve, 
je smiselno, da bi se oseba odločila za kasnejšo upokojitev.  
 
 

2.2 Model življenjskega cikla ponudbe dela 
 
Ekonomska teorija omogoča, z uporabo modela življenjskega cikla ponudbe dela, vpogled v 
odločanje o upokojevanju.  
 
Predpostavimo, da so vsi potrošniki med seboj enaki in maksimizirajo življenjsko funkcijo 
koristnosti, ki je opredeljena na potrošnih ravneh za vsa obdobja življenja, ob omejitvi, ki jo 
postavljajo razpoložljivi viri, ter da v razmerah negotovosti maksimizacija temelji na 
pričakovanih vrednostih prihodnjih relevantnih spremenljivk, ki jih agenti oblikujejo racionalno 
(Dornbusch et al., 2001, str. 310). 
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Zanima nas torej problem maksimizacije koristnosti reprezentativnega agenta, ki živi v 
negotovem svetu in oblikuje pričakovanja. Reprezentativni potrošnik se sooča z naslednjim 
problemom: 
 

 
{ }

( )
{ }

( )T
cc

cccUEUE
T
tt

T
tt

,...,,maxmax 100000
00 ==

= . (1) 

 

Ob naslednjem zaporedju omejitev za ( )T , 2, 1, 0, …=t : 

 

 ( ) 111 1 +++ −+⋅+= ttttt cybrb ; { }T , 2, 1, 0, …∈∀t . (2) 
 

Pri tem je 0U  funkcija življenjske koristnosti, tb  predstavlja finančno premoženje v trenutku t , 

tr  je obrestna mera, ki jo mora plačevati reprezentativni potrošnik med trenutkoma t  in 1+t , 

ty  je dohodek od dela, ki ga zasluži posameznik, tc  pa je njegova potrošnja v obdobju t . Za 

empirično preverljive implikacije tega modela upoštevamo naslednje predpostavke (Dornbusch 
et al., 2001, str. 310): 
 
1. Funkcijo življenjske koristnosti lahko razbijemo na posamezna podobdobja. Funkcija 

koristnosti, ki je v skladu s to predpostavko, ima naslednjo obliko 
 

( ) ( ) ( ) ( )TTT cvcvcvcccU +++= ....,...,, 2211210 , 

 

pri čemer je ( )tt cv  enaka koristi v trenutku 1, ki jo uživa potrošnik od potrošnje v trenutku 

,t  t.i. trenutna funkcija koristnosti. Poleg tega predpostavljamo stabilno potrošnjo, kar 

pomeni, da je funkcija ( )tt cv  na danem intervalu naraščajoča in konkavna. 

 
2. Prihodnost diskontiramo tako, da je izbira dinamično konsistentna, kar pomeni, da zaradi 

diskontiranja potrošnik od danes na jutri ne spremeni odločitve. Ključno je, da je diskontni 
faktor za enako distanco v času vedno enak. Velja torej: 
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3. Pri računanju pričakovane funkcije koristnosti bomo uporabljali matematično upanje. 
 

4. Predpostavljamo, da obstaja samo en vrednostni papir, ki ni tvegan in ima letni donos .r  

 
Ob upoštevanju navedenih predpostavk ter predpostavke, da je življenje končno in traja T  let, 
je problem reprezentativnega potrošnika: 
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ob naboru omejitev: 
 

 ( ) 111 1 +++ −++= tttt cybrb ; { }T , 2, 1, 0, …∈∀t . (4) 
 

V nadaljevanju je namesto diskontnega faktorja 








+ ρ1

1
 uporabljen diskontni faktor δ . 

 

V enačbi (3) smo torej upoštevali, da je življenje končno in negotovo, zaradi slednje 
predpostavke smo opustili operator pričakovanj, predpostavili pa smo logaritemsko funkcijo 

koristnosti ( ) ccu ln=  (Coile & Gruber, 2000, str. 4). 

 
Do sedaj smo si pogledali model življenjskega cikla ponudbe dela, kjer smo imeli funkcijo 
življenjske koristnosti, ki jo lahko razbijemo na koristnosti po posameznih podobdobjih, pri tem 

pa je bila funkcija odvisna zgolj od potrošnje )( tt cu . Če pa gledamo na model življenjskega 

cikla ponudbe dela kot na statično analizo odločitve posameznika o upokojitvi, moramo 

upoštevamo, da sta vira posameznikove koristnosti tako potrošnja ( )c  kot prosti čas ( )l , ki sta 

ločljiva elementa funkcije koristnosti. Funkcija koristnosti sedaj dobi naslednjo obliko: 
 

 ( )ttt lcuu ,= . (5) 
 
Posameznik se torej odloča med potrošnjo in prostim časom. Zveza med potrošnjo in funkcijo 
koristnosti je pozitivna, med prostim časom in funkcijo koristnosti pa je negativna povezava. 
Velja namreč, da več kot delamo (torej manj ko imamo prostega časa), manjše je naše 
zadovoljstvo oz. funkcija koristnosti (Barro & Grilli, 1994, str. 35). V primeru, ko ima oseba 
veliko prostega časa, se pravi, da posledično manj dela, ima relativno majhno potrošnjo, in v 
tem primeru se je posameznik pripravljen odpovedati delu prostega časa ter ga zamenjati z 
delom in večjo potrošnjo. Velja pa tudi nasprotno; posameznik, ki veliko dela, si lahko privošči 
večjo potrošnjo in se je zato pripravljen odpovedati delu povečane potrošnje in s tem povečati 
svoj prosti čas. 
 
Odločanje o upokojevanju v odvisnosti od potrošnje in prostega časa prikazuje Slika 8 (na str. 
20). 
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Slika 8: Statični model odločanja o upokojevanju 

    
Vir: R. Disney, Can We Afford to Grow Older, 1996, str. 203. 

 
Predpostavimo, da vse kar posameznik zasluži tudi porabi. Vrednost mejnega proizvoda (MVP) 
lahko prikažemo v obliki obrnjene U-krivulje, za mejno koristnost prostega časa (MUL) pa 
predpostavljamo, da narašča s časom. Posameznik bo ostal zaposlen, dokler vrednost mejnega 
proizvoda dodatnega leta zaposlitve (plača) ne doseže vrednosti mejne koristnosti prostega časa. 
Ko pade pod to vrednost, se bo posameznik upokojil. Iz slike je razvidno, da se to ne zgodi niti 
v maksimumu MVP, niti v maksimumu MUL, ampak v eni izmed točk med tema vrednostma 
(v ravnovesju E). 
 
Zgoraj je opisana le osnovna logika statičnega modela glede odločitve o upokojitvi v okviru 
modela življenjskega cikla ponudbe dela. Kljub temu, da je odločanje o upokojevanju že mnoga 
leta predmet raziskovanja številnih ekonomistov, pa je mogoče zaslediti le malo metod, ki 
vključujejo dinamične elemente oziroma ki postavljajo odločanje o upokojevanju v kontekst 
dinamičnega modela življenjskega cikla ponudbe dela. V ta namen se bomo v nadaljevanju 
osredotočili na enega izmed dinamičnih pristopov odločanja o upokojevanju in sicer na pristop 
opcijske vrednosti dela.  
 
 

2.3 Pristop opcijske vrednosti 
 

Osnova opcijskega modela je funkcija življenjske koristnosti ( )u , ki je odvisna od obdobnih 

koristnosti, le-te pa so odvisne od potrošnje ( )c , vrednosti prostega časa ( )l  in pa parametrov 

α  in β . Parametra α  in β  odražata pomen, ki ga oseba pripisuje potrošnji in prostemu času. 

Ob predpostavki Cobb-Douglasove proizvodnje funkcije, da je posameznikovo življenjsko 
pričakovanje T  let, lahko funkcijo koristnosti zapišemo v naslednji obliki: 
 

MUL 

MVP 

E 

MVP 
MUL 

t 
R T 
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 ( ) TT
T

TT lclclclllcccu ⋅⋅++⋅⋅+⋅= −1
22112121 ...,...,,,...,, δδ , (6) 

 
V nadaljnji analizi upoštevamo predpostavko o linearni funkciji koristnosti. Na to so v 
empirični analizi opozorili Lumsdaine in drugi (1995, str. 25), ki so z metodo največjega 
verjetja prišli do ugotovitve, da je periodna funkcija koristnosti linearna, torej lahko 

predpostavimo 1=γ .  

 
Ob zgornji funkciji koristnosti se posameznik sooča z naslednjo proračunsko omejitvijo: 
 

 ( ) 112 1 cwrbb neto −++= , (7) 
 

kjer tb  predstavlja finančno premoženje posameznika, tr  so obresti, netow  je neto plača 

posameznika, ki jo prejema v obdobju delovne aktivnosti (torej do upokojitve R ), tc  pa 

predstavlja potrošnjo. Na tem mestu v model vključimo še predpostavko o enakosti neto plače s 
potrošnjo. Predpostavimo namreč, da vse kar posameznik zasluži tudi potroši. Omenimo, da gre 
pri tem v osnovi sicer za zelo nerealistično predpostavko, ki pa je z vidika poenostavitve 
modela ter pomanjkanja podatkov nujna. Vemo sicer, da posameznik del plače tudi privarčuje, 
vendar pa nam omenjeni podatek ni na voljo.  
 

Ob upoštevanju predpostavke cwneto =  ima funkcija naslednjo obliko: 

 

 ( ) TT
T

TT lwlwlwllwwu ⋅⋅++⋅⋅+⋅= −1
221111 ...,...,,,..., δδ . (8) 

 

Do sedaj smo upoštevali proračunsko omejitev ( ) 112 1 cwrbb neto −++= , pri kateri smo 

upoštevali predpostavko, da vse kar posameznik zasluži tudi potroši, pri tem pa smo imeli 
funkcijo koristnosti odvisno zgolj od plače in prostega časa, torej le za obdobje posameznikove 
delovne aktivnosti. 
 
Vpeljimo sedaj v analizo tudi čas, ko se posameznik upokoji in prične prejemati pokojnino. V 
tem primeru imamo novo proračunsko omejitev: 

 

 ( ) 1112 1 cPrbb −++= . (9) 
 

Zopet predpostavimo, iz enakih razlogov kot prej, da posameznik celoten znesek pokojnine 
potroši. Proračunska omejitev se z upoštevanjem slednje predpostavke poenostavi: 

( )rbb += 112 ; 11 cP = , funkcija koristnosti pa dobi naslednjo obliko:  
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pri tem tw , { }3 2, 1,∈t , predstavlja neto plačo posameznika, ki jo le-ta dobiva do obdobja 

upokojitve, torej do obdobja R  (upokojitev v konkretnem primeru nastopi v 4. obdobju). tP , 

kjer je { }T6,..., 5, 4,∈t , pa predstavlja dohodke, ki jih posameznik dobiva v času upokojitve. 

Na tem mestu pa je potrebno opozoriti na razliko med prostim časom, ki ostane posamezniku v 
času, ko je polno zaposlen in času upokojitve. Predpostavlja se, da ima dan 16 ur, od tega je 8 

ur delovnih. V obdobju, ko je posameznik zaposlen, znaša njegov prosti čas 
−

==== lhlll 8321 . 

V času upokojitve pa ima posameznik na voljo ves prosti čas, tako da je le-ta enak 
−

===== lhlll PPP 16...654 . Funkcija koristnosti, pri kateri posameznik tehta med koristmi 

takojšnje in odložene upokojitve, predstavlja sedanjo vrednost ob upokojitvi ( )PV .   

 
Sedanja vrednost ob upokojitvi za posameznika ima naslednjo obliko: 
 

 

−−

+

−

−+

−
+
+ ⋅++⋅+⋅++⋅= lPlPlwlwPV Tktktt
kt
ktt ...... 1)(, . (11) 

 

V zgornji enačbi faktor t  predstavlja leto zaposlitve, faktor kt +  pa leto upokojitve. 

Posameznik torej prejema plačo do obdobja 1)( −+ kt , leta kt +  pa začne prejemati pokojnino, 

ki jo prejema do konca svojega življenja. 
 
Predstavljajmo si posameznika, ki bo upokojen v obdobju 2. Vse do upokojitve bo posameznik 

prejemal plačo w . Če se posameznik upokoji v drugem obdobju, bo v tem letu pričel prejemati 

pokojnino .2P  Višina pokojnine bo odvisna od starosti posameznika, števila let zaposlitve in 

njegovega zaslužka preko celotnega zaposlitvenega obdobja. Lahko bi rekli, da višji dohodki 
posameznika pred upokojitvijo negativno vplivajo na odločitev o upokojitvi, višji dohodki po 

upokojitvi pa pozitivno. Tako naj bi veljali naslednji relaciji: 123 PPP >>  in tt Pw > . Sedanja 

vrednost upokojitve je torej odvisna od prihodnjih zaslužkov in pokojninskih ugodnosti, ki 

zavisijo od leta upokojitve. Posameznik se mora torej v času t , ko še ni upokojen, odločiti med 
delom in upokojitvijo, pri čemer tehta med opcijo: nadaljevati z delom ali se upokojiti. 
Nadaljnje delo ima v tem modelu tri učinke (Stock & Wise, 1990b, str. 8): (i) povečuje celoten 
zaslužek iz naslova plač in s tem povečuje koristnost, (ii) zmanjšuje število let, v katerih bo 
posameznik prejemal pokojninske ugodnosti in (iii) lahko spremeni obseg teh ugodnosti, kar je 
odvisno od pokojninskih koristi.  
 
V primeru modela opcijske vrednosti posameznik torej tehta med nadaljnjo zaposlitvijo ter 
takojšnjo upokojitvijo in v primeru, ko naj bi bila pričakovana koristnost preložitve upokojitve 
v prihodnost večja od pričakovane vrednosti takojšnje upokojitve, je smiselno, da oseba odloži 

upokojitev. Če torej z tE  označimo posameznikova pričakovanja o prihodnjih razmerah na 

osnovi informacij, ki so mu dosegljive na začetku leta t , lahko zapišemo pričakovani zaslužek 
od odložene upokojitve v leto R  oziroma opcijsko vrednost takole: 
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 { } ( ) ( )tPVErPVEOV ttttRttrt −= ++∈ ,...,2,1max
, (12) 

 

kjer ( )rPVE tt  predstavlja pričakovano vrednost nadaljnjega dela vse do obdobja 1−R , torej 

nastop upokojitve v obdobju R , ( )tPVE tt  pa predstavlja pričakovano vrednost upokojitve. 

Posameznik torej razmišlja o upokojitvi med letoma 1+t  in R . 
 

Predpostavimo sedaj, da je *R tisto leto, ki prinaša največjo pričakovano vrednost. Racionalni 
posameznik se bo v tem primeru upokojil, če nadaljnje delo ne bo prineslo dodatnega 

pričakovanega dobička, ( ) ( ) 0* ≤− tPVERPVE tttt  oziroma bo ostal zaposlen v nasprotnem 

primeru, ( ) ( ) 0* >− tPVERPVE tttt  (Stock & Wise, 1990a, str. 12). Posameznik bo torej z 

delom nadaljeval, dokler bo njegova pričakovana sedanja vrednost nadaljevanja z delom višja 
od pričakovane vrednosti takojšnje upokojitve. 
 
Cilj posameznika je torej maksimizirati sedanjo vrednost ob upokojitvi, torej v trenutku, ko 
nam upokojitev prinese največjo sedanjo vrednost oziroma življenjsko koristnost. Tako lahko 
zapišemo opcijsko vrednost: 
 

 1* PVPVOV
R

−=
 . (13) 

 
Rezultati za Slovenijo kažejo, da se je v obdobju 1997-2003 opcijska vrednost oseb, ki so se 
upokojile, zelo malo razlikovala od opcijske vrednosti oseb, ki so nadaljevale z delom (Ahčan 
& Polanec, 2007, str. 2). Opcijske vrednosti za večino držav so relativno nizke oziroma celo 
negativne, kar pomeni, da se večini ljudi ni izplačalo nadaljnje delo in so izstopili iz trga dela 
ob izpolnitvi minimalnih pogojev za upokojitev (Gruber & Wise, 2002, str. 16). Slednje zlasti 
velja za osebe z nizkimi stopnjami izobrazbe, ki so imele v času socializma relativno visoke 
plače, v času pred upokojitvijo pa relativno nizke plače. Posledično je bila za take osebe 
izračunana pokojninska osnova ter s tem pokojnina pogosto višja od delovnega dohodka, ki ga 
je oseba prejemala v času delovne aktivnosti. Za osebe z višjimi stopnjami izobrazbe pa je 
opcijska vrednost navadno pozitivna, kar pomeni, da se te osebe upokojujejo pri nekoliko višjih 
starostih. Razlog za upokojevanje pri višjih starostih pa izvira tudi iz neizpolnitve pogojev o 
minimalni pokojninski dobi (pri moških 40 let, pri ženskah pa 38 let). 
 
 

3 DOLOČANJE POKOJNIN V SLOVENIJI 
 

3.1 Institucionalni okvir dolo čanja pokojnin v Sloveniji  
 
Podlaga za izračun pokojnine (po zadnjih pogojih upokojevanja) so pokojninske osnove, 
podlaga za izračun teh pa so plače oziroma zavarovalne osnove, od katerih so bili plačani 
prispevki. V skladu z določbo 39. člena veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem 
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zavarovanju se za izračun pokojninske osnove vzamejo plače oziroma osnove, ki jih je 
zavarovanec prejel v najboljših zaporednih 18 letih zavarovanja10 po 1.1.1970 ter so zanj 
najugodnejša, in od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšane za davke in prispevke, ki se 
obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji, pri tem pa povprečne stopnje davkov 
in prispevkov ugotovi in določi minister za finance11. Ker se za izračun pokojninske osnove 
upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove od 1.1.1970 dalje, se zaradi medsebojne 
primerljivosti te, v skladu s 47. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
preračunajo z valorizacijskimi količniki, tako da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in 
pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.12 Valorizacijske količnike 
za vsako koledarsko leto posebej določa minister za delo, v soglasju z ministrom za finance. 
Določijo se tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 
1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31.12.1999 
in po 150. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, opravljenih od 1.1.1991 
do konca koledarske leta pred letom uveljavitve valorizacijskih količnikov, deli z zneskom 
povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se plače upoštevajo za 
izračun pokojninske osnove. 
 
S formulo je višina pokojninske osnove enaka: 

 

 
∑

=

⋅⋅−
+

=
n

k
k

bruto
k vwT

n
po

1

)1(
10

1

, (14) 
 

kjer je T  povprečna davčna stopnja, bruto
kw  višino bruto plače v najboljših zaporednih n+10  

letih, kv  pa predstavlja valorizacijski faktor.  

 
Nadaljnje ZPIZ v 50. členu določa, da se višina starostne pokojnine odmeri do pokojninske 
osnove v odstotkih, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Za zavarovanca (zavarovanko) je 
pokojnina za 15 let pokojninske dobe enaka 35 (38) odstotkov pokojninske osnove, nato pa se 
za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe odmerni odstotek poveča za 1.5 odstotka. Po 
prejšnjem zakonu se je za vsako dodatno leto pokojnina povečevala za 2 odstotka, vendar pa do 
največ 85 odstotkov pokojninske osnove. Tako je po novem zakonu za 40 let delovne dobe 
odmerna stopnja največ 72.5 odstotkov, medtem ko je bila prej 85 odstotkov pokojninske 
stopnje. Novi pokojninski sistem je vpeljal nižje odmerne stopnje, hkrati pa večje spodbude za 
podaljševanje delovne dobe nad 40 let.  
 

                                                 
10 Pred pokojninsko reformo iz leta 2000 je bila pokojninska osnova določena na podlagi 10 letnega povprečja neto 
plač. 
11 Povprečna stopnja davkov in prispevkov je npr. v letu 2004 znašala 37.10 odstotkov, faktor za preračun iz bruto 
v neto vrednost pa 1.58982. 
12 Za izračun pokojninske osnove se ne upoštevajo plače, nadomestila plače oziroma zavarovalne osnove iz 
koledarskega leta, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine. 
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Med pomembne spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa se 
prištevata tudi 48. in 49. člen zakona. Sistem obveznega zavarovanja v Sloveniji namreč temelji 
na načelu vzajemnosti in solidarnosti, ki se odraža preko najnižje in najvišje pokojninske 
osnove. Najnižja pokojninska osnova se določi v višini najnižje pokojninske osnove, veljavne 
za zadnji mesec pred uveljavitvijo veljavnega zakona. Osebam, ki so bile zavarovane za celoten 
obseg pravic, je z zakonom zajamčena odmera pokojnine od najnižje pokojninske osnove, če 
starostna pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobe od zavarovančeve 
pokojninske osnove, skupaj s pripadajočimi uskladitvami, ne dosega zneska, ki bi ga dobil 
prejemnik, če bi bila pokojnina odmerjena od najnižje pokojninske osnove. Najvišja 
pokojninska osnova je po zakonu štirikratnik najnižje pokojninske osnove. 
 
Zaradi zaostritve pogojev glede določitve odstotka za odmero starostne pokojnine, se je tudi tu, 
podobno kot pri starostnih mejah, uveljavilo prehodno obdobje. Zakon v prehodnih določbah 
(409. člen) določa, da se zavarovancem, ki niso dopolnili 15 let delovne dobe do 31.12.1999, 
del pokojninske dobe, ki jo je dopolnil do 31.12.1999, odmeri po zakonu iz leta 1992, preostali 
del pa po novem zakonu.  
 
Čeprav je odmerna stopnja določena glede na pokojninsko osnovo, pa to še ne določa višine 
pokojnine. Zaradi zamrznitve revalorizacije pokojnin od oktobra 1990 do julija 1991 so se 
realne pokojnine zmanjšale za 15.9 odstotkov. Zato je bilo potrebno popravljati pokojninsko 
osnovo vstopajočih upokojencev. Ta problem je reševala statična formula starega 
pokojninskega zakona  (1992, 161. člen), ki se je leta 1996 (21. člen) spremenila v dinamično.  
 
Višina pokojnine v danem letu se tako izračuna kot produkt 
 

 ititititit IbSpoP ⋅+⋅⋅= )1( , (15) 
 

kjer je itpo pokojninska osnova, itS je odmerna stopnja, ki je odvisna od pokojninske dobe, 

bonusov in malusov ter indeksa pokojnin itI .  

 
Izračun pokojnine lahko ponazorimo s Sliko 9 (na str. 26). 
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Slika 9: Izračun pokojnine 

 
Vir: M. Verbič, Modelling the pension system in an overlapping-generations general equilibrium modelling framework, 2008, 

str. 122; Lastna priredba. 

 
Zatem ko je zaključen prvi cikel aktivnosti v okviru obveznega pokojninskega zavarovanja do 
trenutka upokojitve, nastopi faza usklajevanja pokojnin. Namen usklajevanja pokojnin je 
vzpostavljanje primerljivosti med pokojninami v različnih obdobjih oziroma v povečevanju 
socialne varnosti upokojencev. 

 
V Sloveniji se pokojnine usklajujejo glede na rast plač, rast plač pa je posledica rasti inflacije 

( π∆ ) ter rasti produktivnosti ( 'p∆ ). Tudi v večini drugih evropskih državah se pokojninski 

prejemki bolj ali manj periodično usklajujejo z gibanjem cen, plač ali kombinacijo obojega. 
Indeksacija z gibanjem cen naj bi ohranila realno raven pokojnin, indeksacija pokojnin z 
gibanjem plač pa povezuje položaj upokojenske generacije z materialnim položajem aktivne 
generacije.  
 

Osebni 
Dohodek 

 (Revenue) 

Starost 

Pokojnina 

*
uRt +  

*
uRt +  

Pokojninska  
osnova 

Izračun pokojninske 
osnove 

Višina 
pokojnine 

Odmera  
pokojnine 

Usklajevanje z rastjo 
plač 

(indeksacija) 

{ I. }  aktivnosti v okviru I. pokojninskega stebra do trenutka 
upokojitve oziroma do odmere pokojnine 

{ II. }  aktivnosti v okviru I. pokojninskega stebra po 
upokojitvi, povezane z usklajevanjem pokojnin z rastjo bruto plač 

(t.i. indeksacija) 

nu a&&  

xRt u ++ *  

nxu a&&+  

R 

π∆  

'p∆  
  Rast plač 



27 
 

Pokojnine se v Sloveniji usklajujejo glede na rast bruto plač, čeprav 150. člen Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju govori zgolj o usklajevanju z rastjo plač ter ob tem 
ne omenja ali gre za rast bruto ali neto plač. Spremembe davčne zakonodaje, uveljavljene v letu 
2007, so razbremenile bruto plače, na ta način pa so se bolj kot bruto, povečale neto plače. 
Spremembe davčnih predpisov so sicer vplivale na višjo raven pokojnin, vendar precej manj kot 
na raven neto plač. To pomeni, da so se povprečne pokojnine v razmerju do povprečnih neto 
plač znižale bolj, kot bi se samo zaradi učinkov uskladitve, s katero se vzpostavlja relativna 
enakost med pokojninami iz različnih obdobij.   
 
Slovenija si prizadeva doseči, da se pokojnine usklajujejo sorazmerno z rastjo plač tako, da bi 
se pokojninski sistem še dodatno prilagodil starajočemu se prebivalstvu, pri čemer je v sistem 
pokojninskega zavarovanja vgrajen varovalni mehanizem, da pokojnine ne bi smele realno 
padati. 
 
 

3.2 Razmerje med plačanimi prispevki in izplačano pokojnino 
 
Financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tako v Sloveniji kot tudi v večini 
evropskih držav, temelji na takojšnji prerazporeditvi sredstev zbranih s prispevki aktivnih 
zavarovancev za izplačilo pokojnin upokojencev. Gre za t.i. "pay as you go" sistem, kar pomeni, 
da celotna aktivna generacija s svojimi prispevki od osebnih prejemkov financira pokojnine 
celotne upokojene generacije. Pri tem je individualna pokojnina posameznega upokojenca 
odvisna od njegove delovne dobe, starosti ter prejemkov, ki jih je zavarovanec prejel v 
najboljših zaporednih 18. letih zavarovanja po 1.1.1970, ki so zanj najugodnejša. 
 
Glede na to, da se upokojitveni pogoji ločijo po spolu, bom na tem mestu skušala pojasniti ali je 
razlikovanje po spolu v korist žensk na področju pokojninskega zavarovanja sploh utemeljeno. 
Pri odgovoru o upravičenosti krajše delovne dobe in nižje starosti za dosego polne pokojninske 
dobe pri ženskah, si bom pomagala s principom zavarovalništva. Princip zavarovalništva 
pomeni izenačitev kapitalizirane vrednosti vseh plačanih prispevkov in diskontirane vrednosti 
vseh bodočih pokojnin.  
 
Analiza je narejena za zavarovanca in zavarovanko, ki sta se v začetku leta 1986 ter 2004 
vključila v zaposlitev pod predpostavko, da bosta vso svojo delovno dobo zaslužila povprečno 
slovensko plačo, obremenjeno z enakimi prispevki kot v začetku leta, ko sta se vključila v 
zaposlitev. Izračun za leto 1986 prikazuje situacijo pred novo pokojninsko reformo, za leto 
2004 pa situacijo, ko so se pogoji upokojevanja nekoliko zaostrili. Ker me zanima zgolj, kako je 
nova pokojninska reforma zaostrila pogoje ter na kakšen način je to vplivalo na bodoče 
upokojence, bom tako za leto 1986 kot tudi za 2004 predpostavila, da delež prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ostane nespremenjen, prav tako pa je nespremenjen tudi 
delež bruto pokojnin v odvisnosti od neto plač. 
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Izračun temelji na naslednjih predpostavkah: 
 
1. Predpostavljamo ničelno obrestno mero, kar pomeni, da je zmnožek plačanih prispevkov ter 

števila mesecev posameznikove aktivne delovne dobe enak deležu bruto pokojnin, 
pomnoženemu s številom  mesecev prejemanja pokojnine. 

2. Tako zavarovanec kot zavarovanka sta se zaposlila z 18 leti in bosta skozi celotno delovno 
dobo prejemala povprečno neto plačo. 

3. Obremenitev neto plače s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 50.172 
odstotkov neto plače za obe leti. 

4. Število mesecev aktivne delovne dobe za moške je tako za leto 1986 kot za leto 2004 48013. 
5. Število mesecev aktivne delovne dobe za ženske je 420 mesecev v letu 1986 ter 456 

mesecev v letu 200414. 
6. Pričakovano trajanje življenja je za moške 74, za ženske pa 78 let.  
7. Število mesecev prejemanja pokojnine znaša za moške 192 za obe leti. 
8.  Število mesecev prejemanja pokojnine za ženske je 300 mesecev v letu 1986 oziroma 240 

mesecev leta 2004. 
9. Višina pokojnine kot odstotek od neto plače znaša 81.7 odstotkov za obe leti. 
 
Rezultat vsote kapitaliziranih tokov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
diskontiranih tokov pokojnin prikazuje Tabela 6. 

 
Tabela 6: Kapitalizirana vrednost prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter diskontirana 

vrednost pokojnin ob ničelni obrestni meri 
 

 Vsota kapitaliziranih tokov PIZ Vsota diskontiranih tokov pokojnin 

 Moški Ženske Moški Ženske 

1986 240.8 210.7 156.9 245.1 

2004 240.8 228.8 156.9 196.1 

 

Vir: Lastni izračuni, 2008. 

 
Zgornjo tabelo interpretiramo na naslednji način: ob ničelni obrestni meri bo moški, ki je na trg 
dela vstopil leta 1986, v teku 40-letne delovne dobe, vplačal prispevkov za PIZ za 240.8 
mesečnih plač, ob tem pa bo njegovo premoženje v obliki prihodnjih pokojnin znašalo 156.9 
mesečnih plač. Ženska pa bo plačala prispevkov za 210.7 mesečnih plač, ob tem pa bo njeno 
premoženje v obliki prihodnjih pokojnin znašalo za 245.1 mesečnih plač. V letu 2004 situacija 
za moške ostane nespremenjena, situacija za ženske pa se v primerjavi z letom 1986 malce 
poslabša, saj leta 2004 ženska v pokojninsko blagajno vplača več prispevkov (v primerjavi z 
letom 1986), njena pokojnina pa obsega manjše število plač v primerjavo s predhodnim 

                                                 
13 Tako leta 1986 kot leta 2004 se je moški lahko upokojil pri starosti 58 let ter s 40 leti delovne dobe. 
14 Leta 1986 so se ženske lahko upokojile pri starosti 53 let ter s 35 leti delovne dobe, z novo pokojninsko reformo 
pa se je pogoj glede upokojitvene starosti za ženske nekoliko zaostril. Glede na to, da se je upokojitvena starost 
povečala za 5 let ter bo polna starost v veljavo stopila šele leta 2014, je bilo leta 2004 ženskam potrebno zadostiti 
starosti 54 let ter 8 mesecev ter pogoju pokojninske dobe 35 let in 9 mesecev. 
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opazovanim letom. Slednje pomeni, da je pokojninska reforma nekoliko poslabšala položaj 
žensk, vendar kljub temu položaj žensk ostaja nedvomno boljši od moških, kar pomeni, da z 
aktuarskega vidika razlikovanje med moškimi in ženskami zagotovo ni utemeljeno. Zavedati pa 
se je potrebno, da izračun temelji na določenih predpostavkah, ki v praksi niso popolnoma 
relevantne. Prvič, stopnja prispevkov za obe leti ni enaka, temveč so prispevki v letu 1986 nižji 
od tistih v letu 2004. Pred letom 1985 so prispevki delojemalcev ter delodajalcev v pokojninsko 
blagajno znašali okrog 20 odstotkov povprečne neto plače, po letu 1985 pa je sledil skok; leta 
1995 so prispevki za PIZ namreč znašali kar 48 odstotkov povprečne neto plače. Drugič, 
predpostavljamo enako odmerno stopnjo. Velja, da je odmerna stopnja leta 2004 nižja od tiste v 
letu 1986. Tretjič, predpostavljamo enako življenjsko dobo za leti 1986 ter 2004, vemo pa, da je 
bilo življenjsko trajanje leta 2004 daljše. Četrtič, predpostavljamo ničelni obrestni faktor. Z 
višanjem obrestne mere se razlike med vplačanimi prispevki in prejetimi pokojninami 
povečujejo in če je leta 1986 ob ničelni obrestni meri to razmerje znašalo 1.5:1 za moške, bo to 
razmerje ob 3-odstotni realni obrestni meri že 3.7:1 za moške ter nekoliko manj za ženske. Če 
bi upoštevali vse omenjene predpostavke, bi izračun pokazal priviligiran in precej visok 
standard upokojene generacije. V preteklosti so bile namreč prispevne stopnje znatno nižje od 
sedanjih, kar pomeni, da je bila obremenitev plač sedanjih upokojencev s prispevki PIZ nižja, 
kot je obremenitev sedanje aktivne generacije, pokojnine upokojene generacije pa so bile v 
povprečju višje od vplačanih prispevkov, pri tem pa so predvsem ženske tiste, ki so iz pokojnin 
dobile več, kot pa so zanje vplačale. 
 
Višina pokojnine je torej odvisna od vplačanih prispevkov, le-ti pa se od delovno aktivne 
generacije stekajo v pokojninsko blagajno. Razmerje med delovno aktivno ter upokojensko 
generacijo ima tako pomemben vpliv na pokojnine. Danes v Sloveniji skoraj četrtino 
prebivalstva predstavlja upokojena generacija. Pred leti je bilo razmerje med upokojenci in 
zavarovanci precej ugodno; v letu 1984 so 3 zaposleni vzdrževali enega upokojenca, leta 1990 
pa je razmerje znašalo 2.3:1 v prid zavarovancem. Rečemo lahko, da je v obdobju 1981-2003 
prišlo do drastičnih sprememb pri razmerju med delovno aktivno in upokojeno populacijo. 
Najbolj kritično je bilo obdobje osamosvajanja in formiranja lastne slovenske države, ko je 
zaradi občutnega zmanjšanja gospodarskih stikov z bivšimi jugoslovanskimi republikami prišlo 
do poglabljanja krize (upada števila zaposlenih, povečanja števila nezaposlenih in povečanega 
upokojevanja presežnih delavcev). Upokojensko breme za zaposlene se je iz leta 1984 pa do 
danes, ko le še 1.59 zaposlena vzdržujeta enega upokojenca, več kot podvojilo. Hkrati pa se je v 
zadnjih dvajsetih letih podvojil tudi indeks staranja, ki že presega 100 (108.7 za leto 2005), kar 
pomeni, da je število starejših prebivalcev (65 let in več) večje od števila otrok (pod 15 let). S 
sedanjega razmerja 1.5 zaposlenega proti enemu upokojencu bo leta 2025 število upokojencev 
enako številu zaposlenih. Brez sprememb bo tako v prihodnosti en zaposleni moral ustvariti 
dovolj za svojo plačo, davke ter za pokojnino enemu upokojencu. Razmerje delovno aktivne vs. 
upokojene generacije prikazuje Slika 10 (na str. 30).    
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Slika 10: Število zavarovancev in upokojencev 
 

 
       

   
  

Vir: Prva pokojninska družba, 2008. 

 
 

4 IZRA ČUN OPCIJSKIH VREDNOSTI 
 
V nadaljevanju so prikazane simulacije izračuna opcijske vrednosti. Namen simulacij je 
primerjati osebne značilnosti posameznikov v različnih letih. Simulacije so narejene za 
posameznika, ki se je zaposlil v začetku 70., 80. ter 90-ih let. Njegovo plačno dinamiko tako 
sestavljajo plače iz 70., 80., 90-ih let ter plače v sedanjosti oziroma odvisno od tega, kdaj je 
posameznik na trg dela vstopil. Izračun je narejen za leto, ko je posameznik vstopil na trg dela, 
ter za štiri stopnje izobrazbe in ločeno po spolu. 
 
Osnova simulacij so naslednje predpostavke: 
 
1. Oseba z osnovnošolsko izobrazbo vstopi na trg dela pri starosti 16 let. 
2. Oseba s srednješolsko izobrazbo vstopi na trg dela pri starosti 18 let. 
3. Oseba z višjo šolo vstopi na trg dela pri starosti 21 let. 
4. Oseba z visoko šolo vstopi na trg dela pri starosti 24 let.  
5. Med posameznimi skupinami ne upoštevamo heterogenosti. 
6. Predpostavljamo, da se posameznik upokoji takoj, ko zadosti minimalnim pogojem za 

pridobitev pravice do starostne pokojnine. 

 
 

  število zavarovancev 
   

  število upokojencev 
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7. Ne upoštevamo znižanja starostne meje bodisi zaradi otrok bodisi zaradi zaposlitve pred 18. 
letom starosti (za ženske), hkrati ne upoštevamo bonusov in malusov zaradi preseganja 
oziroma nedoseganja pogojev za upokojitev. 

8. Predpostavljamo 72.5 odstotno odmerno stopnjo. 
9. Pokojninsko osnovo predstavlja povprečje mesečnih plač, ki jih je zavarovanec prejel v 

zaporednih 18 letih, ki so zanj najugodnejša.  
10. Valorizacijski količnik je 0.772. 
11. Predpostavljamo linearno funkcijo koristnosti. 
12. Pričakovano trajanje življenja je za moške 74, za ženske pa 78 let.  
13. Posameznik bo do konca svojega življenja prejemal enako pokojnino. 
 
Na podlagi zgoraj omenjenih predpostavk ter razpoložljivih podatkih o neto plačah 
posameznikov glede na dano stopnjo izobrazbe, izračunamo dinamiko pokojninskih osnov. 
Nadalje na podlagi slednje izračunamo višino pokojnine ter sedanjo vrednost posameznika ob 
upokojitvi, navsezadnje pa še opcijsko vrednost oseb, ki so se upokojile.  
 
Spodnji sliki prikazujeta povprečno letno višino pokojnine v eurih, ki jo lahko pričakuje 
posameznik, ki je na trg dela vstopil v posameznih letih. Višina pokojnine je izračunana na 
podlagi zgoraj omenjenih predpostavk.  
 

Slika 11: Povprečna letna neto pokojnina za moške, v EUR 
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Vir: M. Bevc - interni podatki, 2008; A. Ahčan et al., Donosnost terciarnega 

izobraževanja v Sloveniji v obdobju 1994-2004, 2008; Lastni izračuni. 
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Slika 12: Povprečna letna neto pokojnina za ženske, v EUR 
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Vir: M. Bevc - interni podatki, 2008; A. Ahčan et al., Donosnost terciarnega 

izobraževanja v Sloveniji v obdobju 1994-2004, 2008; Lastni izračuni. 

 
Iz zgornjih slik nazorno vidimo, da je bila povprečna letna neto pokojnina za nizko izobražene 
v 70-ih tako za moške kot za ženske višja kot v kasnejših letih, kar potrjuje dejstvo o relativno 
visokih pokojninah v času socializma. Pri visoko izobraženih opazimo porast višine neto 
pokojnin, kar je posledica višjih plač, medtem ko je pri nizko izobraženih prisoten trend 
padanja neto plač ter na tej osnovi izračunanih pokojnin. 
 

Sedaj si predstavljajmo posameznika, ki v letu t  še ni upokojen ter razmišlja o upokojitvi med 

letoma 1+t in R(predpostavimo, da upokojitev nastopi leta R). Leta Rbo posameznik začel 
uživati pokojninske koristi, le-te pa bodo odvisne od starosti posameznika, števila let zaposlitve 
in posameznikovega zaslužka preko celotnega zaposlitvenega obdobja (Stock & Wise, 1990b, 
str. 2). Do leta R  posameznik ne prejema nobenih pokojninskih ugodnosti.  
 
Oglejmo si scenarij, ko je posameznik star 1−R . Posameznikov časovni horizont je v tem 

primeru eno leto, na voljo pa ima dve možnosti: (i) ostane zaposlen do leta 1+t  oziroma do 

obdobja upokojitveR , ali pa (ii) se upokoji takoj, torej v letu t . Ob upoštevanju enačbe (12) bo 

posameznik v letu 1+t  ostal zaposlen, če bo koristnost upokojitve v starosti R  višja od 
koristnosti takojšnje upokojitve, hkrati pa bo koristnost realnega dohodka višja od pokojninskih 
ugodnosti, ki bi jih bil v primeru umika s trga dela deležen posameznik. Velja pa tudi obratno; 
posameznik se bo odločil za takojšnjo upokojitev v primeru, ko je koristnost takojšnje 
upokojitve višja od koristnosti preložitve upokojitve za eno leto. 
 
Razliko med koristnostjo nadaljnjega dela in takojšnje upokojitve predstavlja opcijska vrednost 
nadaljnje zaposlitve. Opcijske vrednosti za posameznika, ki je vstopil na trg dela v posameznih 
letih, ločeno po spolu in izobrazbi, prikazujeta Sliki 13 in 14 (na str. 33). 
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Slika 13: Opcijske vrednosti za moške 
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Vir: M. Bevc - interni podatki, 2008; A. Ahčan et al., Donosnost terciarnega 

izobraževanja v Sloveniji v obdobju 1994-2004, 2008; Lastni izračuni. 

 
 

Slika 14: Opcijske vrednosti za ženske 

-1000

0

1000

2000

3000

2010 2013 2020 2023 2030 2033

Leto upokojitve

Visoka šola

Višja šola

Srednja šola

Osnovna šola

 
Vir: M. Bevc - interni podatki, 2008; A. Ahčan et al., Donosnost terciarnega 

izobraževanja v Sloveniji v obdobju 1994-2004, 2008; Lastni izračuni. 

 
Opcijske vrednosti, ki so odraz 70-ih in 80-ih let, so za posameznike z osnovnošolsko ter 
srednješolsko izobrazbo negativne. Negativne opcijske vrednosti so posledica relativno visokih 
plač v času socializma. Pokojnine ljudi s primarno in sekundarno izobrazbo so bile v času 
socializma relativno visoke in pogosto celo višje od plač. Za 90. leta pa opazimo pozitivne 
opcijske vrednosti za osnovnošolsko ter srednješolsko izobražene, kar pomeni, da lahko v 
prihodnje pričakujemo, da bodo ljudje na prvi ter drugi stopnji izobraževanja delali dlje, saj 
bodo imeli zaradi nizkih pokojnin večjo motivacijo delati dlje. Plače za osnovnošolsko 
izobražene v 90-ih letih namreč niso več tako visoke kot so bile v času plansko-tržnega 
gospodarstva. 
 
Za osebe s terciarno izobrazbo so značilne pozitivne opcijske vrednosti, kar lahko pomeni, da 
umik s trga dela, zgolj z vidika višine pokojnine, do katere je upravičen posameznik, morda ni 
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ravno racionalna odločitev. Posameznikov izpad dohodka je v primeru upokojitve relativno 
visok, zato bi moral ta razmisliti o podaljšanju delovne dobe, ne pa se s trga dela umakniti ob 
prvi priložnosti, tj. zadostiti minimalnim upokojitvenim pogojem. Za osebe z višjimi stopnjami 
izobrazbe velja, da so povprečne plače višje od pokojnin, opcijske vrednosti oseb pa so 
običajno pozitivne in višje od vrednosti, ki jih imajo osebe s primarno izobrazbo. Bolj 
izobražene osebe se navadno upokojujejo ob nekoliko višjih starostih (63 let za moške in 61 let 
za ženske), saj pri nižji starostni meji za upokojitev, ne izpolnjujejo pogoja, ki določa 
minimalno pokojninsko dobo (40 let za moške in 38 let za ženske). 
 
Iz Slik 13 in 14 opazimo naraščanje opcijskih vrednosti za osnovnošolsko in srednješolsko 
izobražene, medtem ko opcijske vrednosti za osebe s terciarno izobrazbo padajo. Negativni 
trend opcijskih vrednosti pri osebah s terciarno izobrazbo je posledica vse večjega števila oseb z 
dokončano visoko šolo15 in vse večje neenakosti dohodkov. Vse večja neenakost dohodkov je 
odraz tehnološkega napredka, ki je komplementaren visoko izobraženim delavcem in 
substitutabilen nizko izobraženim delavcem. Slednje pomeni, da se plače visoko izobraženih 
delavcev povečujejo, plače nizko izobraženih delavcev pa znižujejo. Za osebe s terciarno 
izobrazbo velja, da so njihove plače iz leta v leto višje, posamezniki pa imajo zaradi višjih plač 
vse večjo motivacijo ostati na trgu dela. Višji dohodki pred upokojitvijo namreč na odločitev o 
upokojitvi vplivajo negativno, višji dohodki po upokojitvi pa pozitivno.  
 
Ob vsem tem pa se je potrebno zavedati, da nekateri posamezniki bolj kot denar cenijo prosti 
čas. Posameznik pri odločitvi o upokojitvi namreč tehta koristi (višji dohodki) ter stroške dela 
(izgubljena korist od prostega časa). Čas je namreč redka dobrina ter posameznikom, tako kot 
večja potrošnja, ki je posledica višjega dohodka, tudi ta prinaša večje zadovoljstvo. Tako je 
lahko kljub pozitivni opcijski vrednosti posameznikova odločitev za prehod v upokojitev 
povsem racionalna, saj mu to morebiti prinaša večje zadovoljstvo, kot pa bi ga bil deležen ob 
nekoliko višji pokojnini, ki bi bila posledica daljšega obstoja na trgu dela. Predvsem pri 
upokojenem prebivalstvu pa je situacija ravno obratna in imamo nekakšno ekstremno 
kombinacijo dohodka ter prostega časa. Večina upokojencev ima namreč veliko prostega časa 
ter nizke dohodke in v takšnem primeru je dodatna korist od potrošnje velika, dodatna korist od 
prostega časa pa zelo majhna.  
 
Opcijske vrednosti za nizko izobražene osebe so tako v Sloveniji kot tudi v večini drugih držav 
večinoma negativne, kar pomeni, da osebe trg dela zapustijo ob prvi priložnosti, tj. zadostitvi 
minimalnih pogojev za upokojitev. Razlog tiči v vse nižjih pokojninah, do katerih so 
upravičene nizko izobražene osebe. Za visoko izobražene pa velja, da je razkorak med plačo ter 
pokojnino vse manjši, opcijske vrednosti pa se posledično zmanjšujejo.  
 
V evropskem prostoru je bilo glede odločitev o upokojitvi z vidika opcijske vrednosti narejenih 
kar nekaj raziskav. Raziskava Berkel in Börsch-Supan, narejena leta 2003 za Nemčijo, je 

                                                 
15 Delež zaposlenih oseb z visokošolsko izobrazbo se je od leta 1994-2004 med moškimi povečal za 31.5 odstotkov, 
med ženskami pa za več kot 90 odstotkov (Ahčan et al., 2008, str. 31). 
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pokazala, da se predvsem moška populacija na opcijsko vrednost odziva z daljšo delovno 
aktivnostjo, medtem ko je podaljšanje delovne dobe pri ženskah minimalno (2003, str. 22).   
 
 

SKLEP 
 
Slovenija je država, ki se na eni strani sooča z vse daljšo življenjsko dobo, na drugi strani pa z 
vse krajšimi delovnimi dobami. Nova pokojninska reforma, ki je zaostrila minimalne pogoje za 
prejemanje pokojnine, je sicer dosegla nekoliko daljšo delovno dobo, vendar kljub temu 
Slovenija, z vidika pokojninske blagajne ter samega pokojninskega sistema, ostaja med najbolj 
ogroženimi državami. Primerjave z ostalimi evropskimi državami potrjujejo, da imajo slovenski 
upokojenci vseskozi visoke pokojnine glede na plačo, hkrati pa se upokojujejo pri nižjih 
starostnih mejah. Primerjava slovenskega in češkega pokojninskega sistema na primer pokaže, 
da je na Češkem v obdobju 1993-2000 razmerje med neto povprečno starostno pokojnino ter 
neto plačo v povprečju znašalo 57.8 odstotka, v Sloveniji pa je v tem obdobju nadomestitveno 
razmerje med neto povprečno starostno pokojnino in neto plačo, doseglo vrednost 75 odstotkov. 
Ob tem velja poudariti, da so se ženske na Češkem upokojile pri starosti 56.8 leta, v Sloveniji 
pa so se ženske umaknile s trga dela pri 53.7 letih. S samega aktuarskega vidika ni nobene 
osnove za razlikovanje upokojitvenih pogojev glede na spol, saj ženske v povprečju živijo šest 
do osem let dlje kot moški, kar pomeni, da ob krajši delovni dobi plačujejo prispevke manj časa, 
pokojnino pa uživajo dlje časa kot moški.  
 
Navedena primerjava razkriva priviligiran in nezaslužno visok standard slovenskih 
upokojencev, breme takšnega položaja pa nosi delovno aktivna generacija. Vzrok relativno 
visokega standarda slovenskih upokojencev, zlasti tistih z nizko izobrazbo, je majhna neenakost 
dohodkov v času plansko-tržnega gospodarstva. Pokojnine nizko izobraženih so bile namreč v 
času plansko-tržnega gospodarstva pogosto višje od plač, pokojninska osnova se je določala na 
podlagi 10-ih zaporednih mesečnih plač, hkrati pa je bilo nadomestitveno razmerje višje od 
današnjega. Opcijske vrednosti za nizko izobražene so bile v času socializma negativne, osebe 
pa so se s trga dela umaknile ob prvi priložnosti. Negativne opcijske vrednosti so predvsem 
posledica relativno visokih dohodkov, ki so osnova za visoke pokojnine.  
 
Za tržna gospodarstva velja, da položaj nizko izobraženih delavcev ni več tako ugoden. Na trgu 
dela je namreč prišlo do porasta višje izobražene delovne sile, ki je začela izpodrivati nižje 
izobražene, razkorak med plačami oseb z višjimi ter tistimi z nižjimi stopnjami izobrazbe pa je 
postal občutnejši. V tržnih gospodarstvih je prišlo do povečane neenakosti dohodkov, kar je 
prizadelo zlasti nizko izobražene osebe. Pokojnine nizko izobraženih so postale nižje od 
povprečnih plač, opcijske vrednosti za ljudi na prvi stopnji pa so navadno pozitivne. Povod za 
spremembo negativnih opcijskih vrednosti v času plansko-tržnega gospodarstva v pozitivne 
opcijske vrednosti  času tržnega gospodarstva je odraz  t.i. tranzicijskega prehoda. Posledica 
tranzicijskega prehoda je, da so se opcijske vrednosti nizko izobraženih v času plansko-tržnega 
gospodarstva prevesile v pozitivne opcijske vrednosti v času tržnega gospodarstva. Obdobje 
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visokih pokojnin za nizko izobražene se tako postopoma končuje, v prihodnosti pa lahko 
pričakujemo, da se bodo tudi nizko izobražene osebe pogosteje odločile za odložitev upokojitve.  
 
Opcijske vrednosti za osebe s terciarno izobrazbo so tako v obdobju plansko-tržnega kot tudi 
tržnega gospodarstva pozitivne. Pozitivne opcijske vrednosti so posledica čedalje večjih plač, 
posameznik pa je ob višji plači bolj občutljiv na morebitni izpad dohodka, zato teži h kasnejši 
upokojitvi.  
 
Z vidika nadaljnjega dela bi bilo za racionalnega agenta smiselno, da bi nadaljnje delo izbral v 
primeru, ko je razlika med koristnostjo nadaljnjega dela in takojšnje upokojitve pozitivna 
oziroma ko je opcijska vrednost nadaljnje zaposlitve pozitivna. Racionalni agent bi moral 
poiskati tisto optimalno upokojitveno starost, pri kateri je koristnost takojšnjega odhoda v 
upokojitev višja od nadaljnjega dela. Verjetnost takojšnje upokojitve namreč vpliva negativno 
na opcijsko vrednost in tedaj se osebi izplača takojšnja upokojitev. Osebe, ki se jim izplača 
takojšnja upokojitev so bodisi brezposelne bodisi nižje izobražene osebe, ki prejemajo relativno 
nizko plačo.  
 
Plačna porazdelitev za Slovenijo je pokazala, da se neenakost dohodkov povečuje, pričakujemo 
pa lahko, da se bo ta z leti še povečevala. Sicer pa se je Evropa z neenakostjo dohodkov srečala 
precej pozneje ter v manjši meri kot Amerika, kjer je do velike plačne neenakosti prišlo že v 
letu 1980 (Acemoglu, 2002, str. 2). Po mnenju D. Acemogla je večja neenakost v ZDA odraz 
hitrejšega povpraševanja po visoko izobraženih delavcih, kot pa je ponudba le-teh, in tako je 
navkljub povečevanju deleža diplomantov v populaciji prišlo do povečanja njihove plačne 
premije. Tako v ZDA kot tudi drugod po Evropi je prišlo do naraščajoče neenakosti delovnih 
dohodkov in to navkljub povečanju deleža visokošolskih diplomantov. Poenostavljeno lahko 
rečemo, da je večja neenakost posledica tehnološkega napredka, ki favorizira visoko izobražene 
ljudi.  
 
Na podlagi vsega zapisanega lahko sklenemo, da se je potrebno boriti za čim višjo pokojnino, 
vendar je za to potrebno dvigniti starostno mejo za upokojitev, kajti le delovna doba je tista, ki 
na eni strani zmanjšuje število upokojenih, po drugi strani pa povečuje število delovno aktivnih. 
Pri tem pa ni odveč dodati, da je na najslabšem ravno sedanja delovno aktivna generacija, torej 
predvsem mlada ter srednja generacija, ki plačuje visoke prispevke, ob tem pa bodo njihove 
pokojnine znašale le 30 do 40 odstotkov plače. Na najboljšem pa so zagotovo upokojenci, ki so 
v preteklosti plačevali nizke prispevke ter imeli visoke pokojnine, saj so le-te v 90-ih letih 
predstavljale od 70 do 85 odstotkov plače.  
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PRILOGE 
 
PRILOGA 1 - Razlaga terminov 
 
Pokojninska doba je zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za 
pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine. 
 
Zavarovalna doba je obdobje, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno ali prostovoljno 
pokojninsko zavarovanje, ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki. V zavarovalno dobo 
se šteje tudi vsa dokupljena doba. 
 
Razlika med pokojninsko in zavarovalno dobo je torej v tem, da morajo biti pri zavarovalni 
prispevki nujno plačani, medtem ko pri pokojninski dobi to ni nujno, če je v skladu z zakonom. 
 
Posebna doba je obdobje, ki se v skladu z zakonom šteje v pokojninsko dobo, ne glede na 
plačilo prispevkov. V večini primerov pa gre za čas zunaj zavarovanja, ki se po zakonu 
upošteva praviloma tako za izpolnitev pogojev za pridobitev kot tudi za odmero pokojnine. 
 
Delovna doba je po novem zakonu okrnjena zavarovalna doba, v katero niso všteta dokupljena 
leta študija, služenje vojaškega roka in dodana doba. 
 
Potrebno je razlikovati med delovno ter pokojninsko dobo. Delovna doba se razlikuje od 
pokojninske dobe, saj obsega vso zavarovalno dobo brez dokupljene dobe študija in vojaškega 
roka ter dodane dobe.  
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PRILOGA 2 - Prehodno obdobje 
 
Med prehodnim obdobjem za pridobitev pravice do starostne pokojnine velja vsako leto 
drugačna starost oz. velja tudi različno dolga pokojninska doba. Od leta 2000 se bodo ženske 
lahko upokojile na tri načine: 
i. imeti bodo morale 53 let in 4 mesece ter 35 let pokojninske dobe 

ii.  stare bodo morale biti 58 let in 4 mesece in imeti vsaj 20 let pokojninske dobe 
iii.  imeti bodo morale 60 let in 4 mesece ter vsaj 15 let zavarovalne dobe 
 

Tabela 1: Minimalna starost in pokojninska doba za pridobitev pravice do starostne pokojnine za ženske v 
prehodnem obdobju 

 
 
 

 Starostna meja Pokojninska doba 
Leto leta meseci leta meseci 

2000 53 4 35 0 
2001 53 8 35 0 
2002 54 0 35 3 
2003 54 4 35 6 
2004 54 8 35 9 
2005 55 0 36 0 
2006 55 4 36 3 
2007 55 8 36 6 
2008 56 0 36 9 
2009 56 4 37 0 
2010 56 8 37 3 
2011 57 0 37 6 
2012 57 4 37 9 
2013 57 8 38 0 
2014 58 0   

 

Vir: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 1999, 398. člen. 

 
 

Tabela 2: Minimalna starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine za ženske v prehodnem obdobju ob 

doseženi pokojninski dobi 20 let 
 

 

Starostna meja 
Leto Starost v letih Starost v mesecih 

2000 58 4 
2001 58 8 
2002 59 0 
2003 59 4 
2004 59 8 
2005 60 0 
2006 60 4 
2007 60 8 
2008 61 0 

 

Vir: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
1999, 398. člen. 
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Tabela 3: Minimalna starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine za ženske v prehodnem obdobju ob 

doseženi zavarovalni dobi 15 let 
 
 
 

 Starostna meja 
Leto Starost v letih Starost v mesecih 

2000 60 4 

2001 60 8 
2002 61 0 
2003 61 4 
2004 61 8 
2005 62 0 
2006 62 4 
2007 62 8 
2008 63 0 

 

Vir: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

1999, 398. člen. 

 
Nova najnižja starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine 58 let za ženske bo 
torej stopila v veljavo leta 2014, nova pokojninska doba, kateri bo potrebno zadostiti, tj. 38 let 
za ženske, pa leta 2013.  
 
Nova potrebna starost za izpolnitev pogoja za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri 
pokojninski dobi najmanj 20 let bo stopila v veljavo leta 2008. Prav tako pa bo leto 2008 
prineslo tudi novo potrebno starost za ženske ob zavarovalni dobi vsaj 15 let.  
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PRILOGA 3 - Zaposlenost starejših delavcev 
 

Tabela 4: Stopnja zaposlenosti starejših delavcev (55-64 let) v letu 2005 
 

 Moški Ženske 

EU-15 53.1 35.4 
Avstrija 41.3 22.9 
Belgija 41.7 22.1 
Ciper 70.8 31.5 
Češka 59.3 30.9 
Danska 65.6 53.5 
Finska 52.8 52.7 
Francija 40.7 35.2 
Grčija 58.8 25.8 
Hrvaška 43.0 23.8 
Irska  65.7 37.3 
Italija 42.7 20.8 
Luksemburg 38.3 24.9 
Madžarska 40.6 26.7 
Nemčija 53.5 37.5 
Nizozemska 56.9 35.2 
Poljska 35.9 19.7 
Portugalska 58.1 43.7 
Slovaška 47.8 15.6 
Slovenija 43.1 18.5 
Španija 59.7 27.4 
Švedska 72.0 66.7 
Velika Britanija 66.0 48.1 

 

Vir: A. Zaidi & M. Fuchs, Transition from Work to 
Retirement, 2006, str. 14.
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PRILOGA 4  - Povprečne starosti izstopa delavcev s trga dela 
 

Tabela 5: Povprečna starost izstopa s trga dela po posameznih državah 
 

 Moški Ženske Total 
Država 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 

Avstrija 60.0 59.4 ... ... ... 58.5 59.2 58.2 … 59.4 59.2 59.3 58.8 58.8 59.8 
Belgija 57.8 58.6 58.6 59.1 61.6 55.9 58.4 58.7 59.6 59.6 56.8 58.5 58.7 59.4 60.6 
Ciper ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62.3 61.4 62.7 62.7 ... 
Češka 60.7 62.2 61.2 61.3 62.3 57.3 58.4 59 58.9 59.1 58.9 60.2 60.1 60.0 60.6 
Danska 62.1 61.9 62.3 62.6 61.2 61.0 59.8 62.0 61.6 60.7 61.6 60.9 62.2 62.1 60.9 
Finska 61.5 60.6 60.7 60.2 61.8 61.3 60.4 60.0 60.8 61.7 61.4 60.5 60.4 60.5 61.7 
Francija 58.2 58.9 59.7 58.4 58.5 58.0 58.7 59.6 59.4 59.1 58.1 58.8 59.6 58.9 58.8 
Grčija 61.2 61.1 63.4 … 62.5 57.7 61.5 62.2 … 61.0 59.3 61.3 62.7 59.5 61.7 
Islandija 63.3 63.9 60.8 65.3 65.0 60.4 63.6 61.1 61.9 65.5 62.5 64.4 … 64.0 66.3 
Italija 59.9 60.2 60.9 … 60.7 59.8 59.7 61.0 … 58.8 59.8 59.9 61.0 61.0 59.7 
Luksemburg 57.5 ... ... ... ... 55.3 ... ... ... ... 56.8 59.3 57.4 58.3 59.4 
Madžarska 58.4 59.6 60.9 60.3 61.2 57.0 58.8 62.1 60.7 58.7 57.6 59.1 61.6 60.5 59.8 
Nemčija 60.9 61.1 61.9 61.4 … 60.4 60.3 61.4 61.1 … 60.6 60.7 61.6 61.3 ... 
Nizozemska 61.1 62.9 61.0 61.1 61.6 60.8 61.6 60.1 61.1 61.4 60.9 62.2 60.5 61.1 61.5 
Norveška 63.0 62.2 62.8 62.8 63.1 … … 62.8 61.1 63.1 63.3 62.5 62.8 62.0 63.1 
Poljska 57.8 58.1 59.8 60.0 62.0 55.5 55.8 56.4 55.8 57.4 56.6 56.9 57.9 57.7 59.5 
Portugalska 62.3 62.9 63.7 61.2 62.4 61.6 63.1 60.6 63.1 63.8 61.9 63.0 62.1 62.2 63.1 
Slovaška 59.3 59.6 60.0 60.3 61.1 56.0 55.7 55.9 57.0 57.6 57.5 57.5 57.8 58.5 59.2 
Slovenija 59.3 ... ... ... 60.5 55.5 ... ... ... 57.1 56.2 56.6 56.2 … 58.5 
Španija 60.6 61.4 61.7 61.5 62.0 60.0 61.6 61.3 62.9 62.8 60.3 61.5 61.5 62.2 62.4 
Švedska 61.9 63.4 63.5 63.1 64.3 61.6 63.1 62.8 62.4 63.0 61.8 63.3 63.1 62.8 63.7 
Švica 64.6 … 63.6 62.9 63.1 ... ... 62.5 61.3 62.0 63.9 … 63.0 62.1 62.5 
Velika Britanija 63.0 62.7 64.2 62.9 63.4 61.0 61.8 61.9 61.4 61.9 62.0 62.3 63.0 62.1 62.6 

 

Vir: Average exit age from the labout force, Eurostat, 2008. 

 



- 6 - 
 

PRILOGA 5 - Standardne upokojitvene starosti  
 

Tabela 6: Potrebna leta za upokojitev po posameznih državah v letu 2006 glede na spol 
 
 
 

Država Moški Ženske 

Avstrija 65 60 
Belgija 65 64 
Ciper 65 65 
Češka 61.5 55.7 
Danska 65 65 
Finska 65 65 
Francija 60 60 
Grčija 65 60 
Hrvaška 64 59 
Irska  65 65 
Islandija 67 67 
Italija 65 60 
Luksemburg 65 65 
Madžarska 62 60 
Nemčija 65 65 
Nizozemska 65 65 
Norveška 67 67 
Poljska 65 60 
Portugalska 65 65 
Slovaška 62 62 
Slovenija 61.5 55.3 
Srbija in Črna Gora 63 58 
Španija 65 65 
Švedska 65 65 
Švica 65 64 
Ukrajina 60 55 
Velika Britanija 65 60 

Opomba: Podatki o starostnih mejah, potrebnih za upokojitev, so zgolj 
informativne narave, saj ne vsebujejo primerljivih informacij glede pokojninske 
ter zavarovalne dobe. V Sloveniji minimalna pokojninska doba znaša 15 let, na 
Madžarskem 20 let, na Poljskem pa 20 let za ženske oziroma 25 let za moške 
(Whitehouse, 2007, str. 155, 164). 

 

Vir: Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006, str. 21-22. 
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PRILOGA 6 - Slovarček slovenskih prevodov tujih izrazov 
 

 

TUJ IZRAZ      SLOVENSKI PREVOD 
 
Marginal product of labor (MVP)   Vrednost mejnega proizvoda 
 

Marginal utility of leisure (MUL)   Mejna koristnost prostega časa 
 

Old-age pension     Starostna pokojnina 
 

Option value approach    Pristop opcijske vrednosti 
 

Pay as you go      Sistem sprotnega prispevnega kritja 
 

Pensionable earnings    Zaslužek, ki predstavlja osnovo za   
       določanje pokojninskega prispevka 
 

Pension replacement rate    Razmerje med povprečno pokojnino ter  
       povprečno plačo (t.i. nadomestitveno  
       razmerje) 
 

Retirement decision     Odločitev posameznika o upokojitvi 
             

Replacement rate     Nadomestitvena stopnja  
 

Social Security wealth    Premoženje v obliki prihodnjih   
       pokojnin 
 

Working life      Čas delovne aktivnosti  


