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1. UVOD 
 
V pri�ujo�em diplomskem delu sem skušal orisati razvoj pokojninskih skladov kot posledico 
staranja prebivalstva v svetu in s tem povezan problem zagotavljanja socialne varnosti vedno 
števil�nejšim generacijam upokojencev, opisal sem razli�ne pojavne oblike pokojninskih 
skladov v svetu, njihove zna�ilnosti in medsebojne razlike ter posledice za gospodarstva 
posameznih držav. Predpostavljal sem, da so vplivi na trge kapitala in s tem na gospodarski 
razvoj držav pozitivni, zato sem skušal pojasniti tudi vzvode, preko katerih države vplivajo na 
var�evanje za pokojnino, in nujno preobrazbo pokojninskih sistemov, ki smo ji pri�a.  
 
Z razvojem gospodarstev držav neprestano naraš�a blaginja prebivalstva, zato je jasno, da tudi 
v obdobju pokoja zahtevajo ljudje dolo�en socialni nivo, ki bistveno ne odstopa od tistega, ki 
so ga bili deležni tekom delovnih let. Hkrati pa se prebivalstvo stara, saj se zaradi visokih 
stroškov šolanja, pomanjkanja �asa, visokih cen nepremi�nin ter drugih dejavnikov ljudje 
odlo�ajo za manj otrok, isto�asno pa zaradi napredka medicine in drugih ved živijo dlje, tako 
da vedno manjše število zaposlenih vzdržuje vedno ve� upokojencev. Prispevne stopnje v 
javne sisteme socialnega zavarovanja so visoke, kljub vsemu pa je zadolževanje javnih 
blagajn vedno ve�je, zato je nujen razvoj privatnih sistemov var�evanja za pokojnino. 
 
V grobem je diplomsko delo razdeljeno na dve povezani celoti in sicer obravnava prvi del 
pokojninsko tematiko tako z makroekonomskega vidika kot tudi same pojavne oblike 
pokojninskih skladov v svetu, drugi del pa pojasnjuje stanje v Sloveniji. 
 
Prvo poglavje pojasnjuje zna�ilnosti treh stebrov pokojninskega zavarovanja in hkrati podaja 
razloge za razvoj drugega in tretjega stebra, to je poklicnih shem pokojninskega zavarovanja 
ter dodatnega pokojninskega zavarovanja. V drugem poglavju pa sem nakazal vpliv 
preobrazbe pokojninskih sistemov na narodnogospodarsko var�evanje, predvsem na osnovi 
ugotovitev iz �ilskega modela. V tretjem poglavju so opisane oblike pokojninskih skladov po 
svetu, tako v državah s tradicijo kapitalskih trgov kot sta ZDA in Velika Britanija, kot tudi 
ostalih evropskih državah, za primerjavo pa še v Japonski, �ilu ter Madžarski kot predstavnici 
držav v prehodu. �etrto poglavje obravnava strukturo naložb pokojninskih skladov po svetu 
in razkriva, da je ve�ina sredstev naložena v lastniške vrednostne papirje, kljub ve�jemu 
teoreti�nemu tveganju. Peto poglavje primerja regulative držav glede naložb skladov, šesto pa 
dokazuje, da lahko države ustrezno motivirajo var�evalce predvsem z dav�nimi olajšavami, ki 
so jih deležni, in na ta na�in prispevajo k bolj zavedni skrbi za starost, hkrati pa pove�ujejo 
narodnogospodarske prihranke in poglabljajo kapitalske trge. 
 
Sedmo poglavje sodi v sklop drugega dela in orisuje demografsko sliko slovenskega 
prebivalstva, za katero je – tako kot za ve�ino držav – zna�ilno daljšanje življenske dobe, 
hkrati pa upadanje rojstev, kar vodi v negativne stopnje rasti prebivalstva, z vidika socialne 
varnosti pa pomeni, da vedno manjše število aktivnih prebivalcev vzdržuje vedno ve� 
upokojencev.  
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To je tudi v primeru Slovenije terjalo preobrazbo pokojninskih sistemov iz javnega v privatne 
sfere, o �emer je govora v osmem poglavju, predstavljene so oblike pokojninskih skladov v 
Sloveniji ter njihove zna�ilnosti. Za uspešno preobrazbo pokojninskega sistema je klju�na 
vloga države, ki postavlja zakonski okvir delovanja pokojninskih skladov, vpliva na 
(ne)zaupanje prebivalstva v nove oblike var�evanj in finan�nih instrumentov. Paradržavni 
Kapitalski sklad Republike Slovenije je nastal kot stranski produkt lastninjenja podjetij, 
njegov namen pa je ustvarjanje dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V 
okviru Kapitalskega sklada Republike Slovenije deluje Prvi pokojninski sklad, ki je izdajatelj 
pokojninskih bonov kot ene izmed privla�nih oblik var�evanja za pokojnino, saj polica Prvega 
pokojninskega sklada poleg dodatne pokojnine nudi tudi življensko zavarovanje. Kot je 
razvidno iz desetega poglavja je stanje glede dav�nih olajšav dokaj nejasno, predvsem so 
tovrstne prednosti premalo poznane tako posameznikom kot tudi podjetjem. Posledica je 
bistveno manj odlo�itev za oblike dodatnih pokojninskih var�evanj, kar ogroža mnoge 
ponudnike tovrstnih oblik var�evanj na slovenskem trgu. Enajsto poglavje orisuje strukturo 
pokojninskega trga v Sloveniji, ki je sicer zelo dinami�na in se hitro spreminja. Trg je še 
precej razdrobljen, ponudniki pa premajhni, kar nakazuje na združevanja v bližnji prihodnosti, 
saj konkuren�ni boj temeljito znižuje upravljalske provizije in s tem oddaljuje mejo 
rentabilnosti, po drugi strani pa zniževanje provizij pove�uje privla�nost tovrstnih oblik 
var�evanja. 
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1. RAZVOJ VE�STEBRNIH SISTEMOV POKOJNINSKEGA 
ZAVAROVANJA  

 
Gospodarstva se nahajajo na pragu medgeneracijskega konflikta, saj se razmerje med 
aktivnim prebivalstvom in upokojenci nezadržno manjša. Izdatki za socialno varnost so vse 
bolj neobvladljivi, to pa je trajni vir nestabilnosti v nacionalnih javnih financah. Rasto�i 
prora�unski primanjkljaji – osnovni vzrok zanje so ravno neobvladljivi izdatki za socialno 
varnost – imajo neugodne makroekonomske u�inke. Prora�unski primanjkljaji vplivajo na rast 
obrestnih mer in s tem neposredno izrivajo privatne investicije, kar posledi�no zmanjšuje 
gospodarsko rast. Obstoje�i pokojninski sistemi povzro�ajo motnje na trgu delovne sile, 
neustrezno in premajhno dolgoro�no var�evanje, ki je nujno za financiranje investicij, pa spet 
zmanjšuje dolgoro�no rast gospodarstva. Zaradi visokih davkov in prispevkov, ki so potrebni 
za ohranjanje sistema javnega socialnega zavarovanja, je razpoložljiv dohodek ljudi 
premajhen, kar povzro�a konstantne zahteve po višjih pla�ah in s tem inflacijo. Protiutež 
tovrstnim pomislekom o morebitnem zniževanju stroškov na ra�un socialnih pravic so 
argumenti s podro�ja humanisti�nih in pravnih ved, ki socialnega zavarovanja ne obravnavajo 
zgolj kot strošek in ekonomsko zavoro, ampak predvsem kot ekonomsko vzpodbudo, ki 
motivira delovno silo, vpliva na trajen socialni mir in družbeno stabilnost ter prepre�uje 
revš�ino.  
 
Preobrazba pokojninskih sistemov je šla v smeri razvoja ve�stebrnih (multipillar) sistemov.1 
Prvi steber, ki obsega javne pokojninske sheme, sta tekom reformiranja pokojninskih 
sistemov dopolnila še drugi in tretji steber, ki nudita razne poklicne var�evalne in zavarovalne 
sheme ter prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja. Osnovni namen ve�stebrnega 
pokojninskega sistema je ravnovesje med var�evalno, redistributivno in zavarovalno funkcijo 
zagotavljanja socialne varnosti2. Tovrstne oblike var�evanj nudijo pokojninski skladi, 
zavarovalnice (v obliki rentnih, življenjskih ... zavarovanj) ter investicijski skladi. 

                                                
1 Drugi in tretji steber predstavljata dopolnilne oziroma dodatne pokojninske sheme; namesto o stebrih lahko 
govorimo o osnovnih in dopolnilnih (oziroma dodatnih) shemah (Stanovnik, 1996, str. 46). 
2 Socialna varnost je vklju�enost in mobilnost posameznika v njegovem družbenem okolju. K financiranju 
socialne varnosti pa posameznik prispeva vsaj preko obveznosti iz javnega financiranja (Kidri�, 1996, str. 11). 
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1.1 JAVNI POKOJNINSKI SKLADI (PRVI STEBER) 
 
Javne pokojninske sklade oziroma obvezno pokojninsko zavarovanje organizira in nadzira 
država. Za ve�ino javnih pokojninskih skladov je zna�ilno, da se financirajo po principu 
medgeneracijske pogodbe, po kateri aktivna generacija prispeva sredstva za upokojence (pay-
as-you-go), tako da je to prazen (unfunded) pokojninski sklad. Višina pokojninske osnove je 
dolo�ena vnaprej. Pokojninski prispevki oziroma davki so odvisni od razmerja med 
povpre�no pokojnino in povpre�no pla�o, pomnoženo z razmerjem med številom 
upravi�encev in delovno aktivnim prebivalstvom (Bužan, 1996, str. 35). Višina pokojnine 
posameznika pa je najpogosteje odvisna od višine preteklih pla�, delovne dobe in višine 
prispevkov v sklade socialnega zavarovanja.  
 
Tak sistem dolo�anja pokojnin, imenovan Bismarckov sistem3 je še posebej zna�ilen za 
kontinentalno Evropo, medtem ko je v Beveridgevem sistemu višina pokojnine odvisna 
predvsem od starosti upravi�enca in ne preteklega delovnega razmerja, zato je tudi pokojnina 
relativno nizka. Na ta na�in je zagotovljena materialna in socialna varnost v starosti tudi tistim 
ljudem, ki si s svojim delom ne bi zmogli privar�evati sredstev za preživetje. S tem se 
prerazdeljuje dohodek tako med generacijami kot tudi med posameznimi sloji prebivalstva.  
 
Sistemi javnih pokojninskih programov so bili ustanovljeni v državah z mladim 
prebivalstvom, ki je hitro naraš�alo. Pokojnine so bile visoke, davki in prispevki pa relativno 
nizki. Pravi problem javnih pokojninskih programov se je pojavil, ko je nataliteta padla, 
pri�akovana življenska doba pa se je pove�ala. S staranjem prebivalstva se pove�uje javna 
poraba, kar sili državo v zadolževanje, saj se deficiti javnega pokojninskega sistema pokrivajo 
iz prora�unskih sredstev.  
 
Problem nezadostnega kritja izpla�il pokojnin s prispevki zaposlenih je še toliko bolj prere�, 
saj se upokojujejo povojne generacije, ko je bila zna�ilna visoka rast prebivalstva, isto�asno 
pa se je stopnja rodnosti in s tem rast prebivalstva konstantno zmanjševala. Za Slovenijo in 
ostale tranzicijske države je zna�ilno, da je prestrukturiranje velikih podjetij, ki so 
“optimirala”  zaposlenost v bolj fleksibilna tržno usmerjena podjetja, potekalo z 
dokupovanjem let presežnim delavcem in pred�asnim upokojevanjem, saj so s tem zmanjšale 
in prerazporedile socialne pritiske. 
 
Rast prispevnih stopenj pove�uje stroške dela, kar slabša konkuren�nost podjetij, to pa se 
izrazi v realnem zmanjševanju pla� oziroma pove�evanju brezposelnosti (trenutno velik 
problem Nem�ije). Zrelost pokojninskega sistema posamezne države se najlažje definira z 
razmerjem med številom upokojencev in številom delovno aktivnega prebivalstva. 
 

                                                
3 Sistem se imenuje po nemškem kanclerju Bismarcku, ki je bil glavni pobudnik Zakona o državnem in 
socialnem zavarovanju iz leta 1881. 
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1.2 POKLICNE POKOJNINSKE SHEME (DRUGI STEBER) 
 
Drugi steber tvorijo poklicni oziroma dopolnilni pokojninski programi, ki so lahko oblikovani 
na ravni podjetja, panoge ali na državni ravni, glavni nosilci teh stebrov pa so delodajalci, ki 
zbrana sredstva nalagajo v razne kapitalske naložbe. Pomembno vlogo ima država, predvsem 
z vidika zakonodajne funkcije, poleg tega pa z razli�nimi dav�nimi instrumenti neposredno 
vzpodbuja razvoj teh shem.  
 
Najve�krat zavarovanci tekom življenske dobe vpla�ujejo prispevke v kapitalski sklad, �eprav 
se v Nem�iji prispevki zavarovancev uporabljajo za interno financiranje podjetja (in se vodijo 
kot obveznost v premoženjski bilanci), v Franciji pa se te sheme financirajo iz teko�ih 
prispevkov. Višina zbranih sredstev in njihov kapitalski donos so osnova za izra�un pokojnin, 
dejanska pokojnina pa je odvisna še od števila let vpla�evanja v sheme in predvidenega 
števila let prejemanja pokojnine (to je pri�akovane življenske dobe). Delodajalec, ki financira 
pokojninski program lahko zbrane prispevke vodi lo�eno od sredstev podjetja, z njimi pa 
upravljajo finan�ni posredniki (npr. v ZDA so to pogosto pokojninski skladi) ali pa sredstva 
vodi v okviru sponzorskega podjetja in na pasivni strani bilance oblikuje knjižne rezervacije.  
 
Zgodovinsko so te sheme nastajale na pobudo delodajalca, ki si je na ta na�in skušal 
zagotoviti dolgoro�no lojalno in zanesljivo delovno silo. Pri poklicnih shemah je prisotno vse 
ve�je vpletanje države, zlasti pri olajševanju prenosljivosti pravic in zniževanju potrebnega 
delovnega staža pri posameznem delodajalcu za minimalen obseg pravic, kar posledi�no 
zmanjšuje interes podjetij za tovrstne sheme. 
 

1.3 DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE (TRETJI STEBER) 
 
Tretji steber tvorijo individualni, prostovoljni dodatni pokojninski programi, nosilci teh 
programov pa so posamezniki. Odlo�itve glede višine in trajanja prispevkov, vrste finan�nega 
posrednika in s tem tudi strukture naložb so prepuš�ene posameznikom.  
 
Z razvojem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se trg kapitala poglablja, 
razvijajo se finan�ni posredniki, ki dolgoro�ne prihranke suficitarnih celic namenjajo za 
posojila deficitarnim celicam, ki jih uporabijo za produktivne investicije, s �imer se zagotavlja 
dolgoro�na rast gospodarstva. Na trgu kapitala se uveljavljajo nove finan�ne oblike, ki 
spreminjajo npr. nelikvidna posojila v visoko likvidne vrednostne papirje. Nadaljni korak, še 
posebej nujen za slovenski trg kapitala, je investiranje v podjetja in s tem nadzor ter 
optimiranje poslovanja z vidika lastnikov teh podjetij. Pokojninski skladi imajo velik delež 
svojih naložb v lastninskih vrednostnih papirjih, zato imajo pomemben vpliv pri imenovanju 
menedžmenta in strategiji podjetja. V Nem�iji imajo še vedno velik nadzor nad podjetji 
banke, tudi s pomo�jo h�erinskih pokojninskih skladov, podobno velja tudi za slovensko 
gospodarstvo, medtem ko je nadzor nad podjetji v ZDA in Veliki Britaniji precej bolj pod 
vplivom trga in borznih gibanj.  
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Po drugi strani pa koncentracija kapitala pri pokojninskih skladih onemogo�a financiranje 
novonastalih majhnih podjetij, saj pokojninski skladi preferirajo dolgoro�ne in varne naložbe, 
zato poslujejo predvsem z velikimi podjetji.  
 
Interes za vklju�evanje v oblike prostovoljnih dodatnih zavarovanj je odvisen od višine 
obveznih prispevkov v javne sisteme ter od dav�nih olajšav iz naslova var�evanja v shemah 
prostovoljnih dodatnih zavarovanj.  
 

2. VPLIV NA VAR�EVANJE 
 
Var�evanje v pokojninskih skladih prinaša v primerjavi z drugimi oblikami var�evanja 
nekatere prednosti, med katerimi so na prvem mestu dav�ne olajšave. Poleg tega je 
zagotovljeno strokovno in profesionalno upravljanje sredstev, pokojninski skladi pa imajo 
zaradi velikega obsega zbranih sredstev in ustrezne diverzifikacije naložb pri trgovanju z 
vrednostnimi papirji manjše transakcijske in administrativne stroške, kot bi jih imeli 
posamezniki v primeru, �e bi s svojimi prihranki upravljali sami. 
 
V �asu svoje aktivne zaposlitve posameznik vpla�uje prispevke v skladu z dolo�ili 
pokojninskega sklada. Vpla�ana finan�na sredstva se zbirajo oz. akumulirajo v pokojninskem 
skladu in so investirana v razne finan�ne oblike z namenom, da se sredstva pove�ujejo oz. da 
se vsaj ohranja njihova realna vrednost. Ob upokojitvi in po njej pa je posameznik upravi�en 
do prejemanja ustrezne pokojnine, ki je lahko v celoti izpla�ana v obliki enkratnega izpla�ila 
ob upokojitvi ali pa v obliki rednih mese�nih (letnih) izpla�il. 
 
Po svetu so pokojninski skladi najve�krat v obliki skladov z vnaprej dolo�enimi pravicami, v 
ZDA ter Veliki Britaniji pa so predvsem spremembe dav�ne zakonodaje ter zakonskih 
okvirjev povzro�ile porast skladov z vnaprej dolo�enimi prispevki.  
 
V primeru reforme v �ilu, pa tudi v Peruju se je pove�al primanjkljaj javnega sektorja zaradi 
upada prispevkov v javni sklad na ra�un prispevkov v novi, privatno upravljan sklad, saj je 
prispevna stopnja v novi sklad nižja od vsote stopenj delodajalca in delojemalca v javnem 
skladu. Delno se je primanjkljaj v absolutnem znesku var�evanja izravnal s presežkom 
privatnih pokojninskih skladov. Kljub dejanskem pove�anju (konvencionalno merjenega) 
primanjkljaja, pa bi presežek iz naslova privatnih pokojninskih skladov ve� kot kompenziral 
pove�anje primanjkljaja javnega sklada, �e bi bili prispevni stopnji enako visoki. Pod tem 
pogojem in s hkratnim financiranjem deficita z zadolževanjem, bi bila sedanja generacija 
upokojencev in njihova vrednost pokojnin neprizadeta, javni primanjkljaj pa bi se na 
makroekonomski ravni kompenziral s presežkom var�evanja privatne sfere (Mackenzie, 1997, 
str. 27). 
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3. OBLIKE POKOJNINSKIH SKLADOV V SVETU 
 
Pokojninski skladi so bistveno bolj razviti in s tem tudi pomembnejši finan�ni posredniki v 
državah, kjer ima tržno gospodarstvo že tradicijo, to pa so v ve�ini anglosaksonske države 
(ZDA, Velika Britanija, Kanada, Avstralija), med evropskimi državami pa se tem državam 
pridružuje tudi Nizozemska. Na drugi strani imajo ti skladi manjšo vlogo v državah z ban�no 
usmerjenim finan�nim sistemom, kar še posebej velja za ostale evropske države in delno tudi 
Japonsko. 
 
Pokojninski skladi podjetij so po številu vanje vklju�enih delavcev in po višini svojih sredstev 
v razvitih zahodnih državah še vedno najpomembnejša oblika zasebnih pokojninskih skladov. 
Njihov nastanek sega v obdobje pred drugo svetovno vojno, razvili so se v ZDA in Veliki 
Britaniji, kjer imajo še danes bistveno ve�jo vlogo kot v ostalih razvitih državah. Za�etni 
pokojninski skladi so nastali na pobudo podjetij, in sicer s težnjo po pridobitvi strokovne 
delovne sile, saj so pravice, ki so izhajale iz vklju�itve v pokojninski sklad, pomenile dodatne 
ugodnosti za zaposlene delavce. Pokojninski skladi podjetij so bili prvotno namenjeni 
predvsem visoko strokovnim delavcem (beli ovratniki).  
 
V nadaljevanju sem skušal spoznati oblike in na�in delovanja pokojninskih skladov v ZDA in 
Veliki Britaniji, ki sta gospodarstvi z dobro razvitim trgom, ki kreira alokacijo prihrankov, po 
drugi strani pa sta Nem�ija in Francija tipi�ni predstavnici ban�ne ekonomije, prihranki so v 
ve�ji meri naloženi v bankah, le-te pa prosta sredstva posojajo gospodarstvu. Japonska je s 
svojo specifi�no poslovno kulturo zanimiva kot primerjava evropskim in ameriškim 
ekonomijam, �ile in Madžarska pa sta dve izmed mnogih držav v prehodu, ki so morale 
reformirati svoje pokojninske sisteme zaradi nevzdržnega stanja javnih financ, vendar v zelo 
razli�nih okoljih. 
 

3.1.1 POKOJNINSKI SKLADI V ZDA 
 
Pokojninski skladi v ZDA se s finan�nega vidika delijo glede na sistem vpla�evanja sredstev 
v sklad in glede na na�in dolo�anja višine izpla�anih pokojnin. V skladu s tem kriterijem 
lo�imo dve vrsti pokojninskih skladov (Fabozzi, 1994, str. 165):  
 

1. Pokojninski skladi z vnaprej dolo�enimi pravicami (defined benefit plans) in  
2. Pokojninski skladi z vnaprej dolo�enimi prispevki (defined contribution plans).  

 
V tretji tip sodijo skladi, ki kombinirajo obstoje�e zna�ilnosti prejšnjih dveh oblik in se 
najve�krat pojavljajo pod oznako “designer pension” .  
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3.1.1.1 POKOJNINSKI  SKLADI  Z VNAPREJ DOLO�ENIMI 
PRAVICAMI  

 
Za pokojninske sklade z vnaprej dolo�enimi pravicami je zna�ilno, da je višina pokojnine, ki 
jo bo prejemal upravi�enec, znana že ob vklju�itvi v sklad. Višina pokojnine temelji na 
preteklem zaslužku in na delovni dobi zaposlenega. Za dolo�itev pokojnine so potrebni 
aktuarski izra�uni, ki upoštevajo podatke o pri�akovani življenski dobi, oceno rasti pla�, 
pri�akovano donosnost zbranih sredstev in podobno. Obveznosti sklada so dejansko dolg 
sponzorja sklada, ki prevzema tveganje izpla�ila pogodbenih obveznosti upokojencem. 
Pokojninski skladi z vnaprej dolo�enimi pravicami lahko zagotavljajo tudi življenjsko 
zavarovanje in se imenujejo zavarovalni skladi (insured plans). Prispevke v te sklade v 
glavnem (v imenu delavcev) vpla�ujejo podjetja. Pokojnine se pri ve�ini teh skladov 
izpla�ujejo v obliki letnih (mese�nih) anuitet od upokojitve do smrti upravi�enca.  
 

3.1.1.2 POKOJNINSKI  SKLADI  Z VNAPREJ DOLO�ENIMI 
PRISPEVKI  

 
Pri pokojninskih skladih z vnaprej dolo�enimi prispevki je vnaprej dolo�ena višina 
prispevkov, ki jih pla�ujejo delavci ali delodajalci na ra�un posameznega delavca. Višina 
prispevkov je dolo�ena glede na posameznikovo pla�o ali pa kot odstotek dobi�ka. V 
tovrstnih pokojninskih skladih var�ujejo predvsem bolj izobraženi delavci, ki imajo tudi višje 
dohodke, zato so pripravljeni tvegati ve�. Podjetje jam�i zgolj vpla�ila v sklad, zato so 
poznejša izpla�ila pokojnin odvisna od upravljalcev pokojninskega sklada. Višina pokojnine 
je pri skladih z vnaprej dolo�enimi prispevki v celoti odvisna od višine zbranih sredstev in od 
realizirane donosnosti. Takšen pokojninski program ima status polnega (funded) sklada. 
Pokojnina oz. zbrana sredstva se praviloma izpla�ajo v obliki enkratnega izpla�ila ob 
upokojitvi.  
 
Bistvena razlika med omenjenima vrstama skladov je torej v subjektu, ki nosi tveganje za 
donosnost sredstev. Pri skladih z vnaprej dolo�enimi pravicami nosi tveganje sponzorsko 
podjetje, saj mora v primeru manjše donosnosti sredstev od pri�akovane pove�ati višino 
prispevkov. Pri skladih z vnaprej dolo�enimi prispevki pa je tveganje preneseno na 
upravi�ence, saj bo ob manjši donosnosti ustrezno nižja tudi višina pokojnine. Obi�ajno so 
skladi z vnaprej dolo�enimi pravicami bolj priljubljeni pri osebah z nižjimi dohodki, kajti za 
njih je najbolj pomembno, da bodo vnaprej znano višino pokojnine dobili v vsakem primeru, 
ne glede na dosežene investicijske rezultate. Skladi z vnaprej dolo�enimi prispevki pa so bolj 
razširjeni med osebami z višjimi dohodki, ki imajo obi�ajno tudi interes in znanje, da vplivajo 
na izvajanje investicijske politike. 
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3.1.2 POKOJNINSKI SKLADI V VELIKI BRITANIJI 
 
Pokojninski skladi v Veliki Britaniji so treh tipov: poklicne pokojninske sheme (occupational 
oz. superannuation pension schemes), osebne (personal) pokojninske sheme in vodstvene 
(executive) pokojninske sheme (Preda, 1991, str. 40). Vloga poklicnih pokojninskih shem je 
pogojena z organiziranjem in delovanjem javnega sistema pokojninskega zavarovanja. 
Osebne pokojninske sheme so namenjene samozaposlenim, v njih pa so lahko vklju�eni tudi 
posamezniki, ki so hkrati že v poklicnih pokojninskih shemah. Vodstvene pokojninske sheme 
nudijo dav�no ugodno alternativo višji pla�i, privar�evana sredstva so lahko prenosljiva v 
druge sheme, sredstva pa lahko podjetje delno koristi tudi za financiranje svojih investicij.  
 
Zaposleni, ki zaslužijo ve� od predpisane meje avtomati�no postanejo �lani javnega sistema 
pokojninskega zavarovanja (State Earnings Related Pension Scheme - SERPS),4 ki vklju�uje 
tudi dodatno pokojnino, le-ta pa je odvisna od višine dohodkov posameznika in jo upravi�enci 
prejemajo skupaj z osnovno državno pokojnino. Prispevke v SERPS pla�ujejo delodajalci in 
zaposleni, podjetja pa imajo možnost, da se izlo�ijo iz dodatnega javnega pokojninskega 
sistema (SERPS) in sama organizirajo pokojninske sklade za svoje delavce, pod pogojem, da 
ti skladi izpolnjujejo dolo�ene minimalne zahteve o višini pravic oz. pokojnin delavcev. 
Podjetja so zainteresirana za izlo�itev iz javnega sistema SERPS, saj so stroški za doseganje 
iste višine pokojnin v podjetniških skladih nižji kot pri javnem sistemu. Institucionalna 
ureditev pokojninskih skladov je podobna ureditvi v ZDA z razliko, da v Veliki Britanij i 
prevladujejo skladi z vnaprej dolo�enimi pravicami (defined benefit). Ve�ino prispevkov v 
pokojninske sklade vpla�ujejo sponzorska podjetja. Sredstva pokojninskih skladov so tudi v 
Veliki Britaniji lo�ena od ostalega premoženja sponzorskega podjetja in zanje skrbi 
upravljalec. Glede na upravljalca lo�ijo, podobno kot v ZDA, zavarovane in nezavarovane (t.i 
self-administered) sklade. Med majhnimi (po višini zbranih sredstev) pokojninskimi skladi je 
vedno bolj prevladujo�e združevanje sredstev v skupne sklade (pooled funds), ki delujejo 
podobno kot odprti investicijski skladi. Skupni sklad je razdeljen na posamezne vrednostne 
enote5 (value units), ki so razdeljene med posamezne pokojninske sklade. Vsakokratna 
vrednost take enote je odvisna od tržne vrednosti finan�nih naložb, ki jih ima skupni sklad v 
svojem portfelju. V zadnjih letih si vlada v Veliki Britaniji prizadeva, da bi imeli vsi 
posamezniki možnost oblikovanja individualnih pokojninskih skladov (personal pensions), 
kar pomeni, da lahko vsak posameznik (ne glede na to, ali je že vklju�en v pokojninske sklade 
podjetij) ustanovi svoj pokojninski sklad. �e so bili že prej vklju�eni v pokojninski sklad 
podjetja, pripadajo�a sredstva lahko dvignejo in jih prenesejo v svoje pokojninske sklade. Te 
pokojninske sklade, ki so deležni ustreznih dav�nih olajšav, imenujejo Additional Voluntary 
Contribution.  

                                                
4 Podoben je danski sistem imenovan ATP (Arbeijdsmarketedts Tillaegs Pensipn), ki je obvezen za vse 
zaposlene od 16 do 66 leta, ki delajo najmanj 10 ur na teden, organiziran pa je kot pokojninski program z 
dolo�enimi prispevki po principu kapitalskega sklada (funded). Prispevke pla�ujejo zaposleni in delodajalci. 
5 Vrednostne enote skupnih skladov so vsebinsko podobne delnicam odprtih investicijskih skladov. 
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Podoben namen imajo tudi t.i. Personal Equity Plans (PEP), ki so bili uvedeni leta 1986 in 
omogo�ajo vsakemu posamezniku, da letno investira do 4.800 funtov v delnice doma�ih 
podjetij. V nasprotju z IRA ra�uni v ZDA prispevki v PEP niso oproš�eni pla�ila davka, 
neobdav�ene pa so dividende in kapitalski dobi�ki pod pogojem, da posameznik delnic ne 
proda v obdobju dveh let po nakupu. Dodaten namen teh skladov, kot del programa vlade 
Margaret Thatcher, je bil pove�ati neposredno investiranje prebivalcev v delnice doma�ih 
podjetij, saj so imeli prebivalci leta 1984 v svoji lasti samo 23% izdanih delnic britanskih 
podjetij. Tudi v Veliki Britaniji država od pokojninskih skladov zahteva, da težijo k polnemu 
pokrivanju obveznosti sklada z zbranimi sredstvi. 
 

3.1.3 POKOJNINSKI SKLADI V FRANCIJI 
 
V Franciji so se odlo�ili za sistem obveznega financiranja dodatnih pokojninskih programov, 
tako da so prevzeli pogodbeno razmerje, ki so ga predhodno sklenili socialni partnerji. 
Delodajalci so se v�lanili v mrežo dodatnih pokojninskih programov, to mrežo pa organizirajo 
in z njo upravljajo socialni partnerji samostojno, pod državnim nadzorom. V Franciji so leta 
1947 takoimenovani “kadri” , to je vodilni delavci ustanovili pokojninski program AGIRC 
(Association Generale des Institutions de Retraite des Cadres), leta 1961 pa so se v podoben 
program, imenovan ARRCO (Association des Regimes de Retraite Complementaires) 
vklju�ili še ostali zaposleni delavci. �lani AGIRC na osnovi dogovora socialnih partnerjev 
pla�ujejo prispevke tudi v sklad ARRCO in imajo v njem tudi pravico do pokojnine, oba pa 
sta združenje ve�jega števila pokojninskih skladov. Zaposleni dobijo letni znesek to�k glede 
na vpla�ane prispevke, to�ke pa se akumulirajo na posameznikovem ra�unu. Ob upokojitvi se 
sorazmerno številu to�k in vrednosti to�ke dolo�i višina pokojnine posameznika.  
 
Obvezno pokojninsko zavarovanje v okviru drugega stebra je zelo razširjeno, saj poleg 
naštetih obstajajo še druge vrste pokojninskih programov (npr. PREFON za uslužbence v 
javnem sektorju, CANCAVA – obrtniški pokojninski sklad…). Opisani programi obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja se ravnajo po teritorialnem principu, to pomeni, da se 
vanj lahko vklju�ujejo tudi v Franciji zaposleni tujci. Po drugi strani pa omogo�ajo mobilnost 
zavarovancev, saj le-ti, �e se zaposlijo v tujini, lahko še naprej vpla�ujejo prispevke za 
pokojninsko zavarovanje ali pa ohranijo akumulirane pravice (to je zbrane to�ke), s tem pa 
jim pripada revalorizirana vrednost pokojnin ob upokojitvi v skladu z zvišanjem vrednosti 
to�k. Prispevki delodajalcev so oproš�eni davkov, prispevki delavcev pa so izvzeti iz dav�ne 
osnove pod pogojem, da je pokojninski program obvezen za zaposlene in da prispevki ne 
presegajo 19% osemkratnega najvišjega zneska za socialno varnost ter da tudi delodajalec 
prispeva za pokojnine. ARRCO in AGIRC sta nekrita sklada, kar pomeni da imata sredstva v 
obliki rezerv zgolj za nujne primere, vendar so ta sredstva zaradi števil�nega �lanstva zelo 
velika.  
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3.1.4 POKOJNINSKI SKLADI NA JAPONSKEM 
 
Zasebni pokojninski skladi v preteklosti na Japonskem niso imeli tako pomembne vloge pri 
zagotavljanju finan�nih sredstev starejših ljudi kot v ZDA in Veliki Britaniji, vendar se v 
zadnjih letih položaj zelo hitro spreminja. Sredstva v zasebnih pokojninskih skladih so tako 
konec leta 1985 dosegla le približno 2% od celotnih finan�nih prihrankov prebivalstva na 
Japonskem (Institutional Investors Statistical Yearbook, 1998, str. 112). Vzrok za to so višje 
javne pokojnine v primerjavi z ZDA in Veliko Britanijo in relativno pozni za�etki uvajanja 
zasebnih pokojninskih skladov. Zasebni pokojninski skladi so na Japonskem dveh vrst, in 
sicer "kvalificirani" skladi (tax - qualified) ter "pokojninski skladi zaposlenih" (Employees' 
Pension Fund - EPF). 
 
Kvalificirani skladi so podobni pokojninskim skladom podjetij v ZDA in Veliki Britaniji in 
pod pogojem, da izpolnjujejo dolo�ene zahteve, lahko izkoriš�ajo dav�ne prednosti podobne 
tistim, ki veljajo v prej omenjenih državah. EPF pokojninski skladi omogo�ajo podjetjem, da 
del prispevkov, ki jih sicer pla�ujejo za dodatni del javnega pokojninskega zavarovanja6, 
preusmerijo v svoje pokojninske sklade in ta sredstva še dodatno pove�ajo s svojimi 
prispevki. Take sklade lahko vzpostavljajo samo velika podjetja. Poleg pokojninskih skladov 
podjetij lahko posamezniki var�ujejo tudi v individualnih pokojninskih skladih. 
 

3.1.5 POKOJNINSKI SKLADI V NEM�IJI 
 
Pokojninski skladi v Nem�iji so podobno kot na Japonskem v strukturi finan�nih prihrankov 
prebivalstva relativno nepomembni, pokojninske sheme so najve�krat v obliki pokojninskih 
rezerv v bilancah podjetij.7 Velik vzrok za tako stanje je dejstvo, da javni sistem 
pokojninskega zavarovanja v Nem�iji zagotavlja pokojnine v višini približno 60 – 70% zadnje 
neto pla�e pred upokojitvijo.  
 
Posebnost nemške zakonodaje je, da zakon nemškim podjetjem ne dolo�a, da privar�evana 
sredstva zaposlenih iz naslova pokojnin prenašajo v pokojninske sklade. Ta sredstva se 
posledi�no zrcalijo kot pokojninske rezerve v pasivi bilanc nemških podjetij in naj bi v 
grobem znašala 100 milijard 

���������
	�������������������������
��� �"!�#����$�%	&����('&�(�)�"*%�%��� !�+,��+��
�-���-'.���)!

pokojninskih skladih (Pensionskassen), 10% pa v skladih vzajemne podpore 
(Unterstützungskassen) in zavarovalnicah (Preda, 1991, str. 340).  
 

                                                
6 Javno pokojninsko zavarovanje na Japonskem je podobno kot v Veliki Britaniji sestavljeno iz dveh ravni in 
sicer osnovnega zavarovanja (basic pension), ki je neodvisno od višine pokojnine, ter dodatnega zavarovanja 
(income proportional pension), ki je odvisno od dohodkov posameznika in do katerega so upravi�eni prebivalci, 
ki so bili zaposleni. 
7 Pokojninski skladi so leta 1996 predstavljali le 6% celotne finan�ne aktive (assets), v nasprotju z Veliko 
Britanijo (49%) in ZDA (35%) (Institutional Investors Statistical Yearbook, 1998, str. 18). 
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V Nem�iji zakonodaja dovoljuje štiri razli�ne oblike organiziranja zasebnih pokojninskih 
skladov: 
 
1. Avtonomni pokojninski skladi (Pensionskassen) so podobni pokojninskim skladom v 
ZDA in Veliki Britaniji, saj so zbrana sredstva lo�ena od ostalega premoženja sponzorskega 
podjetja. Višina pokojnin je vnaprej dolo�ena. Njihovo delovanje je pod nadzorom države, ki 
postavlja omejitve pri izvajanju investicijske politike in sicer delež navadnih delnic ne sme 
presegati 20% vseh sredstev sklada (sklad tudi ne more imeti ve� kot 20% delnic dolo�enega 
podjetja), delež realnih naložb ne sme biti višji od 25%, delež tujih naložb pa ne sme presegati 
4% sredstev sklada. Dovoljeno je posojanje sredstev sponzorskemu podjetju v skladu z 
regulativo.  
 
2. Pri neposrednem zavarovanju (Direktversicherungszusage) sponzorsko podjetje in 
zavarovalnica za življenjsko zavarovanje skleneta skupinsko ali individualno zavarovalno 
pogodbo. Vpla�ane premije se smatrajo kot dodaten dohodek upravi�encev in so obdav�ene, 
neobdav�eni pa so enkratni dvigi sredstev ob upokojitvi in letne pokojnine. Te oblike se 
poslužujejo predvsem manjša podjetja, zaradi nizko oblikovanih rezervacij pa so to le delno 
polni skladi. 
 
3. Skladi vzajemne podpore (Unterstützungskassen) so najstarejša oblika dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v Nem�iji. Njihova sredstva so lo�ena od premoženja 
sponzorskega podjetja, od pokojninskih skladov pa se lo�ijo po tem, da višina pokojnin ni 
dolo�ena vnaprej, ampak je odvisna od višine vpla�anih zneskov (ki jih vpla�ujejo podjetja) 
in donosov naloženih sredstev (podobno kot pri skladih z vnaprej dolo�enimi prispevki v 
ZDA).  
 
4. Pri pokojninskih rezervah podjetje na pasivni strani svoje premoženjske bilance oblikuje 
rezerve, ki pomenijo obveznosti do delavcev in so sestavni del kapitala podjetja. Te rezerve so 
neke vrste »dolgoro�no posojilo« podjetju s strani zaposlenih, ta sredstva pa lahko do neke 
mere podjetje koristi za financiranje svojih potreb. Vendar morajo biti rezerve formirane tudi 
v primeru, �e se finan�na situacija podjetja poslabša. Oblikovanje pokojninskih rezerv je za 
podjetje dav�ni š�it, saj so priznane kot stroški. Problem nastane v primeru, �e podjetje 
bankrotira, saj delavci poleg zaposlitve izgubijo tudi svoje prihranke za pokojnino, �e so 
sredstva premajhna za popla�ilo le-teh8. Zaradi tovrstnih problemov je na državni ravni 
oblikovana posebna institucija, imenovana Zveza za zavarovanje pokojnin 
(Pensionssicherungsverein), ki zagotavlja izpla�evanje pokojnin v primeru, da sponzorsko 
podjetje tega ni sposobno. Sredstva te institucije se zbirajo s prispevki podjetij, ki so se 
odlo�ila za vzpostavljanje pokojninskih rezerv, njihovo �lanstvo v Zvezi pa je obvezno.  

                                                
8 Privar�evana sredstva iz naslova pokojnin imajo prioriteto v primeru bankrota podjetja. 
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Prispevki, ki jih pla�uje delodajalec so oproš�eni davkov, enako velja tudi za kapitalske 
dobi�ke, pod pogojem, da je upoštevana predpisana struktura finan�nih naložb. Glede na 
velike prednosti, ki jih podjetju prinaša oblikovanje pokojninskih rezerv, je to najbolj pogosta 
oblika pokojninskih skladov v Nem�iji.  
 
3.1.6 POKOJNINSKI SKLADI NA MADŽARSKEM 
 
Madžarska je na za�etku leta 1998 kot prva tranzicijska država uvedla ve�stebrni sistem. 
Sistem tvorijo štirje stebri, pokojninski skladi pa upravljajo predvsem sredstva, naložena v 
drugem stebru. Pokojninske sklade upravljajo zavarovalnice, banke, investicijske družbe, pa 
tudi neprofitne organizacije. Udeležba v drugem stebru je obvezna za zaposlene in sicer v 
višini 8% bruto pla�e, za ostale pa je udeležba prostovoljna. Vpla�anih 8% bruto pla�e se 
razporeja v varnostni sklad, ki služi kot “blazina”  v primeru nelikvidnostni, operativni sklad, 
ki je namenjen teko�emu poslovanju sklada, ter sklad sredstev, ki je namenjen naložbam. 
Poleg varnostnega sklada imajo pokojninski skladi predpisane tudi obvezne rezerve in sicer v 
višini najmanj 0,5% sredstev na pokojninskih ra�unih, poleg tega pa iz jamstvenega sklada 
pokrivajo tudi morebitne prenizke donose naložb skladov. 
 

3.1.7 POKOJNINSKI SKLADI V �ILU 
 
�ilski privatno upravljan, toda državno reguliran pokojninski sklad je bil uveden leta 1981. 
Udeležba v tem skladu je bila za osebe, ki že prispevajo v javni pokojninski sklad 
prostovoljna, za vse novozaposlene pa obvezna. Kmalu je udeležba novozaposlenih, hkrati z 
migracijami iz javnega sklada v privatni sklad, dosegla 90% zastopanost delovne sile, 
približno 60% pa je bilo rednih vpla�nikov.  
 
Udeleženci vpla�ujejo fiksne zneske v odstotku svoje bruto pla�e na ra�un, registriran na 
njihovo ime, v izbrani pokojninski sklad. Konec leta 1994 je poslovalo približno 21 skladov, 
menjava skladov pa var�evalcem ne povzro�a dodatnih stroškov, zaradi ostre konkurence 
glede višine provizij. Povpre�ni donosi pokojninskih skladov so bili visoki, delno tudi zaradi 
politike indeksacije finan�nih sredstev, hkrati pa se je s poglabljanjem trga kapitala ve�ala 
tudi paleta možnih naložb skladov. Po upokojitvi, predpisana starost za moške znaša 65, za 
ženske pa 60 let, lahko upravi�enci izbirajo med mnogimi kombinacijami programiranih 
izpla�il ali pa se odlo�ijo za mese�ne anuitete, ki so indeksirane. 
 
Pokojninski sklad z vnaprej dolo�enimi prispevki je bil v �ilu uveden kot dodatna opcija za 
že sodelujo�e v enem izmed državnih skladov, medtem ko je za novozaposlene udeležba v 
skladu obvezna. Z upokojitvijo in pozneje s smrtjo vseh zavarovancev v državnih PAYG 
skladih bo tovrstna oblika pokojninskega zavarovanja kon�ana. V tem pogledu se �ilska 
reforma razlikuje od reform v Peruju in Argentini. V Peruju udeležba v novem pokojninskem 
skladu ni obvezna niti za novozaposlene, v Argentini pa je pokojninski sklad z vnaprej 
dolo�enimi prispevki mišljen le kot drugi steber v okviru obstoje�ega državnega sistema 
pokojninskega zavarovanja.  
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Ena izmed o�itnih koristi v �ilskem primeru je razvoj trga kapitala, saj pokojninski skladi 
generirajo presežke, ki se investirajo na trgu. Tudi �e se prostovoljno var�evanja zmanjša za 
znesek var�evanja v okviru skladov z vnaprej dolo�enimi prispevki, je bistvena prednost v 
tem, ker tovrstna substitucija davkov s prispevki v sklade ustvarja nov trg za finan�ne naložbe 
(Mackenzie, 1997, str. 38). 
 
V �ilu podeljuje država za svoje impicitne obveznosti v okviru starega sistema tistim 
udeležencem, ki so se prestavili v novi sistem tako imenovane recognition bonds (bonos de 
reconocimiento). Njihova vrednost je približek sedanje vrednosti pri�akovanih pokojnin glede 
višine in dobe pla�evanja prispevkov v stari sistem. 
 

4. STRUKTURA NALOŽB IN INVESTICIJSKA POLITIKA 
POKOJNINSKIH SKLADOV  

 
Izredno pomemben kriterij varnosti poslovanja pokojninskih skladov je prav struktura naložb 
teh skladov. Struktura, ki jo obi�ajno predpiše država, sicer niža donosnost naložb skladov, 
vendar pa s tem bistveno niža tudi rizi�nost njihovega poslovanja. Obveznice predstavljajo 
zelo primerno naložbo pokojninskih skladov, saj so obi�ajno dolgoro�ne, nominirane so v 
stabilni valuti ali pa imajo vklju�eno indeksacijo ter znano dolgoro�no dolo�eno donosnost. 
Pokojninski skladi pa nalagajo svoje premoženje tudi v kratkoro�ne finan�ne naložbe kot so 
ban�ni depoziti in kratkoro�ni vrednostni papirji. Neredko nalagajo pokojninski skladi svoja 
sredstva tudi v nepremi�nine ali pa jih posojajo v obliki hipotekarnih stanovanjskih kreditov 
(mortgages).  
 
Primarni cilj pokojninskih skladov je varnost naložb v skladu z obljubljenimi izpla�ili 
pokojnin v prihodnosti. Pokojninski skladi so na finan�nih trgih tudi pomemben finan�ni 
posrednik, ki poglablja finan�ni trg in ve�a njegovo likvidnost, zato poleg varnosti upravitelj i 
pokojninskih skladov maksimizirajo tudi donosnost.  
 
Zbrana sredstva v pokojninskem skladu so praviloma lo�ena od ostalega premoženja 
sponzorskega podjetja (v primeru pokojninskih skladov podjetij), sponzor sklada pa se skupaj 
z delavci odlo�i, kdo bo upravljal s temi sredstvi ter kdo in kako bo dolo�al investicijsko 
politiko sklada. 
 
Investicijsko politiko pokojninskih skladov lahko v celoti dolo�a in izvaja upravljalec sklada, 
obi�ajno pa jo sooblikujejo tudi njegov sponzor in predstavniki interesov upravi�encev t.j. 
delavcev. Z namenom, da bi zavarovali interese upravi�encev sklada, ki obi�ajno nimajo 
neposrednega vpliva na vodenje investicijske politike, država od upravljalca sklada lahko 
zahteva izpolnjevanje dolo�enih pogojev, ki omejujejo prosto izvajanje investicijske politike. 
Namen teh pogojev oz. zahtev je predvsem zmanjšati raven tveganja pri investiranju sredstev 
in prepre�iti razne špekulacije pri nakupih vrednostnih papirjev.  
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Osnovna zna�ilnost investicijske politike pokojninskih skladov je usmerjenost v nakup 
dolgoro�nih finan�nih oblik, in sicer je ta zna�ilnost pogojena z dolgoro�nim zna�ajem 
obveznosti sklada. Dolgoro�ne finan�ne oblike praviloma prinašajo tudi ve�jo donosnost kot 
kratkoro�ne, zato je taka investicijska politika še toliko bolj upravi�ena. Za pokojninske 
sklade je zna�ilno, da imajo v svojem portfelju sredstev zelo majhen delež visoko likvidnih 
sredstev. Pomanjkljivost pokojninskih skladov je tudi nelikvidnost z vidika var�evalca, saj 
posamezniki te prihranke lahko �rpajo šele po upokojitvi. Glede na majhno tveganje 
neizpla�ila pokojnin, pa so se najve�krat pripravljeni odpovedati likvidnosti teh prihrankov. 
 
Zapadlost obveznosti je znana vnaprej in tej zapadlosti upravljalec prilagaja strukturo 
dospelosti finan�nih naložb (matching principle). Potrebo po likvidnih sredstvih dodatno 
zmanjšuje neprestano pritekanje novih finan�nih sredstev na podlagi teko�ih vpla�i l 
zavezancev, kjer je majhna verjetnost, da le-ti svojih prispevkov ne bi bili sposobni redno 
pla�evati. Reden pritok likvidnih finan�nih sredstev upravljalcu omogo�a, da teko�a izpla�ila 
pokojnin lahko pretežno poravnava s teko�imi prejemki, kar pomeni, da ni potrebno prodajati 
vrednostnih papirjev iz obstoje�ega portfelja. V primeru, da pokojninski sklad še ni dosegel 
svoje "zrelosti" (maturity)9, je znesek vpla�anih prispevkov ve�ji od zneska teko�ih izpla�i l 
pokojnin, kar stalno pove�uje sredstva sklada in obseg njegovih naložb. Pri nalaganju sredstev 
mora upravljalec imeti pred o�mi ne samo doseganje �imve�je donosnosti, ampak mora 
skrbeti tudi za primerno varnost naložb, saj sredstva investira v imenu upravi�encev, ki 
praviloma niso nagnjeni k velikemu tveganju (risk averse). 
 
Ne glede na zahtevo po varnosti naložb med dolgoro�nimi sredstvi pokojninskih skladov 
praviloma prevladujejo delnice podjetij. Dolgoro�no gledano prinašajo delnice ob zmernem 
tveganju najve�jo donosnost. To potrjuje tudi podatek, da so imele finan�ne naložbe 
pokojninskih skladov v lastniške vrednostne papirje v obdobju 1990–1996 dale� najvišjo 
donosnost (18%), v primerjavi z naložbami v dolžniške vrednostne papirje (7%) ter ostalimi 
oblikami (2%) (Institutional Investors Statistical Yearbook, 1998, str. 31). Višja stopnja 
tveganja, ki se pojavlja pri naložbah v posamezne delnice, pa se lahko najve�krat odpravi z 
ustrezno razpršenostjo (diverzifikacijo) naložb. Zmanjšanje tveganja gre na ra�un zmanjšanja 
t.i. nesistemati�nega tveganja posameznih vrednostnih papirjev, ne moremo pa zmanjšati t.i. 
sistemati�nega tveganja, ki je povezano s splošnimi spremembami v gospodarstvu. 
Sistemati�no tveganje lahko delno zmanjšamo samo, �e investiramo v vrednostne papirje 
razli�nih držav. Na investicijsko politiko pokojninskih skladov vpliva tudi dejstvo, da njihovi 
investicijski dohodki niso obdav�eni.  

                                                
9 Ob ustanovitvi pokojninskega sklada je število upravi�encev, ki že prejemajo pokojnine zelo majhno ali jih 
sploh ni, kar pomeni, da je obseg prispevkov bistveno ve�ji od obsega izpla�il. Z leti delovanja sklada pa število 
upravi�encev naraš�a in pravimo, da je pokojninski sklad "zrel" takrat, ko je znesek vpla�anih prispevkov 
približno enak znesku izpla�anih pokojnin. 



16

To pomeni, da pri izbiranju vrednostnih papirjev ni prisotna težnja, da bi pokojninski skladi 
pretežno investirali v finan�ne oblike, pri katerih pri�akujejo pove�anje njihove vrednosti in s 
tem povezane kapitalske dobi�ke, in omejevali investiranje v finan�ne oblike, ki prinašajo 
predvsem teko�e donose iz naslova prejetih obresti oz. dividend10.  
 
V strukturi finan�nih sredstev pokojninskih skladov v ZDA prevladujejo delnice in obveznice 
podjetij. Konec leta 1991 je imelo 1000 najpomembnejših pokojninskih skladov z vnaprej 
dolo�enimi pravicami v lastniških in dolžniških (t.i. »fixed income«) vrednostnih papirjih ve� 
kot 80% sredstev. Vendar pa se delež lastniških vrednostnih papirjev relativno zmanjšuje, kar 
pa ne odraža težnje upravljalcev skladov po ve�ji varnosti sredstev, ampak moramo upoštevati 
tudi relativno velikost ponudbe delnic v primerjavi s ponudbo ostalih vrst vrednostnih 
papirjev. V osemdesetih letih je v prora�unski bilanci ZDA hitro naraš�al deficit, ki so ga med 
drugim financirali tudi z novimi emisijami državnih vrednostnih papirjev. Njihova pove�ana 
ponudba je na finan�nih trgih vplivala na naraš�anje deleža teh papirjev v strukturi finan�nih 
sredstev pokojninskih skladov. Pri analiziranju investicijske politike pokojninskih skladov, ki 
se odraža v spremembah njihovega portfelja, se moramo zavedati, da na spreminjanje 
relativnih deležev posameznih finan�nih oblik mo�no vplivajo trenutna dogajanja na 
finan�nih trgih, ki so posledica delovanja širših gospodarskih in finan�nih dejavnikov in ki v 
dolo�enih obdobjih vplivajo na pove�anje relativne donosnosti posameznih finan�nih oblik v 
primerjavi z drugimi. Pokojninski skladi se s svojo investicijsko politiko seveda odzivajo na 
te spremembe. 
 

5. DRŽAVNA REGULATIVA V ZVEZI S POKOJNINSKIMI SKLADI 
 
Doseganje kriterijev naložbene in stroškovne u�inkovitosti pokojninskih skladov zahteva 
liberalno regulativo glede naložbene strategije skladov. To pomeni, da so pokojninski skladi 
svobodni pri dolo�anju svoje investicijske politike, tako da sledijo principu preudarnosti 
(prudent person rule) in spoštujejo omejitve oziroma prepovedi vlaganja v podjetje, ki je 
ustanovitelj sklada oziroma pla�uje prispevke v korist svojih zaposlenih. V naložbeni politiki 
pokojninskih skladov se uveljavlja stališ�e, da so kvote za investicije v posamezne vrednostne 
papirje nesprejemljive. Prisilno kupovanje npr. državnih obveznic pomeni tako sofinanciranje 
prora�unskih primanjkljajev kot tudi višje stroške in manj racionalne naložbe. Koli�inske 
omejitve ne znižujejo naložbenega tveganja, pa� pa ga lahko celo pove�ujejo, saj zajemajo še 
valutno in deželno tveganje. Koli�inske omejitve otežujejo usklajevanje naložbene politike z 
obveznostmi pokojninskih skladov: zrel pokojninski sklad ima ve� obveznosti s krajšim 
�asovnim horizontom kot pokojninski sklad, ki še ni dosegel zrelosti. Naložbe slednjega so 
lahko tudi bolj tvegane. Koli�inske omejitve zahtevajo strogo, nefleksibilno naložbeno 
politiko, ki ne zmore slediti gibanjem na trgu kapitala.  

                                                
10 V ve�ini držav so dav�ne stopnje za obdav�itev kapitalnih dobi�kov (capital gains) nižje od dav�nih stopenj za 
obresti in dividende. 
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Pri koli�inskih omejitvah naložb zasledujejo upravljalci naložb pokojninskega sklada cil j 
izpolnjevanja vseh predpisanih omejitev in ne cilj doseganja dobrega donosa ob hkratnem 
obvladovanju naložbenega tveganja, koli�inske omejitve zmanjšujejo konkurenco med 
upravljalci naložb pokojninskih skladov in zavirajo razvoj naložbene industrije.  
 
Razprave o tem, kakšne naložbe so najprimernejše za pokojninske sklade, so povezane z 
razpravami o tveganjih, ki spremljajo posle pokojninskih zavarovanj. 
 
Država regulira delovanje pokojninskih skladov predvsem tako, da dolo�a kriterije za njihovo 
ustanovitev in upravljanje z namenom zagotavljanja strokovnosti in varnosti upravljanja z 
naložbami skladov. Garancija za zagotavljanje solventnosti pokojninskih skladov so 
predvsem predpisane rezerve, ki so jih pokojninski skladi oziroma družbe, ki jih upravljajo, 
dolžne formirati. Bistvo regulacije s strani države je v tem, da se zmanjša tveganje, ki so mu 
izpostavljeni upravi�enci v skladih naloženih sredstev, kar se doseže med drugim tudi z 
rednim obveš�anjem o uspešnosti poslovanja skladov, omejevanjem posameznih vrst naložb 
ter dolo�anjem spodnjih (minimalnih) mej donosnosti skladov. S tovrstnimi prijemi država 
prispeva k transparentnosti poslovanja pokojninskih skladov in s tem dviguje zaupanje ter 
vzpodbuja var�evanje v njih. 
 
Kljub odklonilnemu stališ�u do omejevanja oziroma predpisovanja vrst in deležev naložb 
pokojninskega sklada, metoda uravnavanja naložb z obveznostmi (asset-liability management 
method) v nekaterih primerih celo sama zahteva strogo koli�insko omejevanje dolo�enih vrst 
naložb. Zagotavljanje varnosti pokojninskih sredstev pogojuje razpršitev sredstev, vloženih v 
delnice. Evropska unija predlaga pravilo, po katerem je lahko najve� 5% sredstev, vloženih v 
delnice, naloženih v vrednostne papirje posamezne družbe. Enaka omejitev velja v osnovah 
preudarnega investiranja (prudential investment rule) tudi za t. i. samoinvestiranje. To 
pomeni, da je lahko v družbo, ki je soustanovitelj pokojninskega sklada oziroma 
soorganizator pokojninskega na�rta, naloženih v katerikoli obliki (delnice, obveznice, 
posojila) najve� 5% sredstev, ki so v lastniških naložbah sklada. Pokojninski sklad, ki krši 
na�elo omejitve samoinvestiranja, krši eno najpomembnejših pravil preudarnega investiranja, 
to je diverzifikacije naložb.  
 
ZDA na zveznem nivoju ne predpisujejo višine sredstev, investiranih v tuje vrednostne 
papirje, tovrstne odlo�itve so popolnoma prepuš�ene sponzorju sklada. Na primer država 
Oklahoma prepoveduje investicije v tuje vrednostne papirje javnim pokojninskim skladom (in 
država je tudi njihov sponzor).  
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V Veliki Britaniji glede investicijske politike država ne postavlja nobenih omejitev, dovoljen 
je tudi nakup vrednostnih papirjev sponzorskega podjetja. Vendar pa mora v primeru, ko tak 
nakup presega 10% sredstev pokojninskega sklada,upravljalec sklada o nakupu podrobno 
informirati ustrezne državne institucije. Kot »fenomen« (Preda, 1991, str. 350) se v literaturi 
navaja dejstvo, da je bila struktura naložb v petdesetih in zgodnjih šestdesetih letih sestavljena 
skoraj izklju�no iz obveznic, v primerjavi z današnjimi razmerami, ko je v povpre�ju ve� kot 
80% naložb v lastniških vrednostnih papirjih. 
 
Glede investicijske politike pokojninskih skladov na Japonskem država postavlja dolo�ene 
omejitve, in sicer morajo v strukturi sredstev obveznice znašati najmanj 50% vseh sredstev, 
delež delnic ne sme presegati 30%, delež realnih naložb pa ne sme presegati 20%. To se 
razumljivo odraža v strukturi sredstev pokojninskih skladov, kjer so konec leta 1985 najve�ji 
delež zajemale obveznice, in sicer državne obveznice 41% in obveznice podjetij 16%. Visok 
delež državnih obveznic je posledica pove�ane emisije teh papirjev po letu 1975, ko je država 
naraš�ajo�i deficit v prora�unski porabi financirala z izdajanjem vrednostnih papirjev. Delež 
naložb v delnice je znašal 16%, kar je posledica relativno slabo razvitega finan�nega trga, 
delež tujih vrednostnih papirjev, ki so se v portfelju pokojninskih skladov pojavili šele po letu 
1980, pa je znašal 8%. Za portfelj sredstev pokojninskih skladov na Japonskem je zna�ilno, da 
postaja vedno bolj podoben portfelju pokojninskih skladov v ZDA in Veliki Britaniji, to pa 
ustvarja pritiske na državo, da odpravi omejitve glede investicijske politike. 
 
V Nem�iji so naložbe praviloma neregulirane s strani države, vendar pa dolo�ena vrsta 
naložbe ne sme predstavljati ve� kot 50% vseh naložb sklada. Splošno pravilo je, da se lahko 
najve� 2% skupne vrednosti naložb plasira v eno banko. 
 
V Franciji Zakon o socialni varnosti vsebuje splošna pravila o nalaganju sredstev in sicer 
dolo�a, da mora biti polovica sredstev v državnih vrednostnih papirjih oziroma takšnih, za 
katere država jam�i. Posamezni skladi pa nadalje izdelajo še ustrezno investicijsko politiko, 
tako da npr. ARRCO in AGIRC, ki sta nekrita sklada, v ve�jem obsegu investirata v 
kratkoro�ne vrednostne papirje, ki zagotavljajo potrebno likvidnost11 (Ambachtsheer, 1986, 
str. 92). 
 
Država lahko, z namenom da bi prepre�ila velika nihanja, postavi tako spodnjo kot tudi 
zgornjo mejo donosnosti sredstev (ta na�in regulacije je bil uveden v �ilu), presežek pa se 
prenese v rezerve iz dobi�ka (profitability reserves), iz katerih se krije primanjkljaj v primeru 
nižje donosnosti kot je predpisana. Tovrstne omejitve se pojavljajo predvsem v državah s 
krajšo tradicijo pokojninskih skladov, kjer so finan�ni trgi praviloma tudi bolj nestabilni. V 
Švici pokojninski skladi vpla�ujejo premije v sklad (Guaranty Fund), ta sredstva pa služijo 
kot »blazina«, iz katere se pokriva razlika v primeru neustreznih donosov dolo�enega sklada. 
 

                                                
11 AARCO ima zelo konzervativno investicijsko politiko: v obveznice investirajo najmanj 68% naložb, v 
posojila ne ve� kot 12% in v delnice ali nepremi�nine najve� 20% od sredstev namenjenim naložbam. 
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Država dolo�a tudi vrste provizij, ki jih pokojninski skladi zara�unavajo za svoje poslovanje, 
njihovo višino pa je najbolj smiselno prepuš�ati trgu, saj gredo koristi iz naslova zniževanja 
provizij var�evalcem, ki se posledi�no bolj množi�no odlo�ajo za tovrstne oblike var�evanja, 
kar ima pozitivne makroekonomske u�inke. 
 
Država je klju�ni faktor deželnega tveganja, pa tudi tveganja spremembe deviznega te�aja, saj 
lahko poslabšanje bonitete države na finan�nih trgih zaradi dolžniške krize in posledi�no 
drasti�nega padca te�aja doma�e valute popolnoma razvrednoti prihranke, ki so v tej valuti 
definirani (aktualen primer Argentine), poleg navedenega pa so dolgoro�ni prihranki hkrati z 
investicijskim tveganjem, ki predstavlja trade-off med donosnostjo in varnostjo naložb, 
izpostavljeni še inflacijskemu tveganju, saj lahko inflacija na dolgi rok razvrednoti prihranke 
in s tem bistveno zmanjša realno donosnost.  
 
Država regulira tudi prenos pravic med pokojninskimi skladi in uveljavljanje le-teh. Dav�na 
zakonodaja ZDA (ERISA Act, 1974) dolo�a, da ima udeleženec pravico do pokojnine v 
dolo�eni višini po desetih letih udeležbe, nasprotno pa v Švici zakon predpisuje takojšnje 
izpla�ilo prispevkov delojemalca, medtem ko so delodajal�evi prispevki v celoti izpla�ani šele 
po tridesetih letih. Na Japonskem zakon ne predpisuje izpla�il, toda »kaznuje« tiste, ki 
izstopijo po krajšem �asu vpla�evanja v sklad. 
 

6. DAV�NA POLITIKA DRŽAVE ZA VZPODBUJANJE UVELJAVITVE 
POKOJNINSKIH SKLADOV 

 
Dolgoro�ni cilji držav so usmerjeni v zagotavljanje potrebnega dohodka izklju�no iz naslova 
dodatnih pokojnin, obvezne naj bi le poskrbele za minimalni nivo socialne varnosti 
upokojencev. Na ta na�in je potrebna tudi »prisila« države v smislu dodatnega var�evanja 
tekom delovnih let prebivalstva, kar je najlažje dose�i z olajšavami. Na nek na�in je velika 
rast sredstev pokojninskih skladov po drugi svetovni vojni presenetljiva, saj so sredstva, 
naložena v pokojninske sklade nelikvidna in jih ni mo� koristiti pred upokojitvijo. Klju�ni 
faktor, ki v razvitih državah (predvsem v ZDA in Veliki Britaniji) prepri�ljivo pojasnjuje hitro 
rast sredstev v pokojninskih skladih so predvsem dav�ne ugodnosti glede vpla�anih 
prispevkov ter realiziranih donosov na vložena sredstva. Poleg tega je pomembno, da država z 
ustrezno zakonsko regulativo skrbi za varnost upravi�encev in s tem pove�uje zaupanje ljudi v 
tovrstne oblike nalaganja prihrankov. Pri oblikovanju pravnih podlag za pokojninske sklade je 
potrebno upoštevati, da je pokojninski sklad relativno lahko ustanoviti in ga v �asu, ko ni 
izdatkov za pravice, tudi uspešno plemenititi. Problemi nastajajo šele, ko je tak sklad zrel in 
se iz leta v leto pri�ne pove�evati število koristnikov pravic. 
 
Naložbe v pokojninske sklade se lahko obdav�ujejo v to�ki vpla�ila delodajalcev in 
delojemalcev v pokojninske sklade, kot realizirani donosi naložb pokojninskih skladov ali pa, 
kar je v praksi dale� najbolj pogosto, kot izpla�ila privar�evanih sredstev upravi�encem.  
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Glede na obdav�itev sredstev obstajajo štirje dav�ni režimi (Bešter, 1996, str. 43): 
 
1. Neobdav�eni prispevki in donosi, obdav�ene pokojnine  

(EET: Exempt, Exempt, Taxed) 
2. Obdav�eni prispevki, neobdav�eni donosi, neobdav�ene pokojnine 

(TEE: Taxed, Exempt, Exempt) 
3. Obdav�eni prispevki, obdav�eni donosi, neobdav�ene pokojnine 

(TTE: Taxed, Taxed, Exempt) 
4. Neobdav�eni prispevki, obdav�eni donosi, obdav�ene pokojnine 

(ETT: Exempt, Taxed, Taxed) 
 
V praksi se najve�krat pojavlja režim EET, to pa sproža problem dav�nih izdatkov (tax 
expenditures), ki so visoki v primeru velikih donosov naložb in razvitega kapitalskega trga. V 
sponzorskem podjetju imajo prispevki v pokojninski sklad zna�aj stroška in na ta na�in 
zmanjšujejo dav�no osnovo (dobi�ek) in znesek pla�anih davkov. Nasprotovanje dav�nim 
olajšavam se najve�krat argumentira z dejstvom, da v prostovoljnih var�evalnih shemah 
najve�krat var�ujejo tisti, ki so v višjih dohodkovnih razredih, pri tem pa so še deležni 
dav�nih olajšav. Vendar je smiselno pri�akovati, da bi ti ljudje zahtevali bistveno višje 
pokojnine in s tem pove�evali fiskalno breme, kar bi bolj vplivalo na pove�anje zadolževanja, 
kot pa izpad davkov iz naslova vpla�il v sheme prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja.  
 
V režimu EET so sredstva pokojninskih skladov obdav�ena šele ob izpla�ilu pokojnin, in 
sicer se izpla�ane pokojnine prištevajo k dav�ni osnovi prejemnikov, od katere pla�ajo 
dohodnino. Tak sistem obdav�itve pokojninskih skladov prinaša posameznikom �asovno 
odložitev pla�ila davkov in najve�krat tudi njihovo absolutno zmanjšanje. Dohodki 
upokojencev so namre� obi�ajno nižji od tistih, ki so jih prejemali v �asu polne zaposlitve, kar 
pomeni, da dav�ni zavezanci padejo v nižji dav�ni razred in tako pla�ajo manjši davek.  
 
Zaradi u�inkovitosti naložbenega sistema in starajo�ega se prebivalstva so v ve�ih državah 
davki iz naslova dodatnih pokojnin že presegli izpade davkov zaradi dav�nih olajšav. Tako je 
eden najve�jih pokojninskih skladov, nizozemski ABP - pokojninski sklad državnih 
uslužbencev, leta 1996 prejel 9 milijard 

� ��*%	%'.� � �"� � � ��� �
�al 12,5 milijard 

� ��� �� � ��� � � ���

predpostavki 50% dohodninske stopnje in 40% obdav�itvi pokojnin to pomeni pozitivni 
dav�ni priliv v višini 0,5 milijarde 

� ��� �-� � �� � �	� ��
 � * 	 � ���-�� � ��� ������ ���� ��������� ���
meni, ve� 

ko bo imel upokojencev, višji bodo pozitivni dav�ni u�inki. Po projekcijah naj bi leta 2010 
dosegli že 11 milijard 
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znašali 129 milijard dolarjev, izpla�ane dodatne pokojnine pa 172 milijard (Institutional 
Investors Statistical Yearbook, 1998, str. 176). 
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Tudi v Veliki Britaniji z dav�no zakonodajo vzpodbujajo vzpostavljanje pokojninskih 
skladov, saj se prispevki v pokojninski sklad ne štejejo v dav�no osnovo zavezanca – 
vpla�nika (podjetja, posameznika), neobdav�eni so vsi investicijski dohodki sklada, izpla�ane 
pokojnine pa imajo isti status kot ostali viri upokojen�evega dohodka in so torej obdav�ene. 
Za razliko od ZDA pa je neobdav�en tudi del pokojnine, ki jo lahko posameznik dvigne kot 
enkraten znesek ob upokojitvi12. Ta dav�na olajšava ima mnogo nasprotnikov, ki so vse 
glasnejši, saj neobdav�itev enkratnih dvigov sredstev ob upokojitvi pomeni, da ti dohodki 
sploh niso nikdar obdav�eni. 
 
Nemško sponzorsko podjetje pri pokojninskih rezervah na pasivni strani svoje premoženjske 
bilance oblikuje rezerve, ki pomenijo obveznosti do delavcev in izhajajo iz pokojninskih 
skladov. Pokojninska sredstva se torej ne nakazujejo na poseben sklad, ampak so sestavni del 
premoženja sponzorskega podjetja. Oblikovanje pokojninskih rezerv je za podjetje ugodno iz 
dav�nega vidika, saj ima pove�evanje rezerv status stroška in torej znižuje nivo obdav�itve in 
pa finan�nega vidika, saj podjetje te rezerve lahko uporablja kot dolgoro�en vir financiranja. 
Podjetje, ki je sponzorsko podjetje pokojninskemu skladu lahko izvede swap, s katerim 
pove�a svoje prihodke po pla�ilu davkov. Znotraj pokojninskega sklada so kapitalski dobi�ki 
izvzeti iz dav�ne osnove. Pokojninski sklad investira v lastniške vrednostne papirje podjetja in 
v isti višini izda dolžniške vrednostne papirje, ki jih kupi podjetje. Obresti na dolžniški kapital 
pa zmanjšujejo obdav�ljive prihodke podjetja (Ambachtsheer, 1986, str. 74). 
 
Avtonomni pokojninski skladi v Nem�iji (Pensionskassen) so dav�no diskriminirani glede na 
pokojninske rezerve, ki jih iz naslova privar�evanih sredstev za pokojnine tvorijo v pasivi 
bilanc nemška podjetja, saj imajo pokojninske rezerve status stroška in zmanjšujejo dobi�ek 
ter posledi�no dav�no osnovo. Pri izpla�ilu dividend je s strani podjetja zadržanih 36% kot 
akontacija davka, ki ga pla�a podjetje, vendar delni�arji to kompenzirajo z uveljavljanjem pri 
obra�unu davka na dohodek. Pokojninski skladi, ki so davka oproš�eni, ne morejo uveljavljati 
teh 36% in tako so za njih izgubljeni. 
 
Dav�ne olajšave nimajo prave funkcije v državah v razvoju, ki bi za hitrejšo in trajno rast 
gospodarstva nujno potrebovala globlji trg kapitala, vendar so druge oblike relativno nizko 
obdav�ene ali pa sploh ne (npr. obresti na ban�ne vloge v Sloveniji), po drugi strani pa je 
dav�na kontrola davka na dohodek in njeno poravnavanje nedosledno. 
 
Pomembno vlogo lahko država odigra tudi z vidika subvencioniranja osebnih prostovoljnih 
shem, kot je to poznano na primeru �eške, ki se je odlo�ila za takoimenovani fiskalni 
intervencionizem. Država je v obdobju dveh let subvencionirala te sheme tako, da je za 

(približno) vsake 3 krone osebnega var�evanja dodala 1 krono subvencije (Stanovnik, 1996, 

str. 55). Zanimivo je, da so se odlo�ili za individualni pristop, to je razvoj tretjega stebra, ne 
pa za panožni oziroma poklicni pristop. 

                                                
12 Maksimalna višina enkratnega dviga ob upokojitvi znaša do ene tretjine sredstev do katerih je upravi�en 
upokojenec. 
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Standardna praksa je, da so prispevki v pokojninske sklade izvzeti iz dav�ne osnove, vsaj do 
dolo�ene višine. Skladno s tem ima pogodbeno var�evanje ugodnejši status glede na razne 
oblike prostovoljnega var�evanja, �eprav so v ZDA ra�uni IRA (Individual retirement 
account) in RRSP (Registered retirement savings plan) v Kanadi, kot obliki individualnih 
pokojninskih skladov, deležni podobno ugodne dav�ne obravnave. Spremembe v dav�ni 
politiki ZDA glede skladov z vnaprej dolo�enimi obveznostmi, katere so preferirali 
delodajalci, so povzro�ile upad skladov z vnaprej dolo�enimi pravicami iz 87% vseh skladov 
leta 1975 na 71% v letu 1985 (Mackenzie, 1997, str. 19). 
 

7. DEMOGRAFSKA SLIKA SLOVENSKEGA PREBIVALSTVA 
 
Leta 2000 je prišlo na upokojenca 1,68 zaposlenega, medtem ko je še sredi osemdesetih let 
(1987) to razmerje znašalo 2,77 zaposlenega na vsakega upokojenca. V tem �asu se je število 
brezposelnih približno po�etverilo. Ob teh podatkih ni ni� presenetljivega, da pokojninska 
blagajna od državnega prora�una vsako leto zahteva izdatno dotacijo (okoli petino vseh 
prihodkov ZPIZ-a leta 2000), sicer bi v njej nastala ogromna luknja in ogrozila izpla�evanje 
pokojnin.  
 
Demografske projekcije za Slovenijo so nadvse neugodne. Delež prebivalstva, starega 60 let 
in ve�, ki je leta 1997 znašal 18,3% (leta 1985 14,6 in leta 1990 15,6), naj bi se do leta 2012 
dvignil na 23, do leta 2020 pa celo na 26 do 27% prebivalstva – to je pove�anje za približno 
polovico v �asu ene generacije.  
 
Zaradi teh problemov je vlada pred tem izvedla pokojninsko reformo, ki predvideva nižjo 
stopnjo pokojnine in višjo zahtevano starost za upokojitev. Uveden je bil tristebrni 
pokojninski sistem, kjer drugi steber sestavljajo pokojninski skladi in pokojninske družbe. Te 
naj bi zbirale prispevke zavarovancev in jih plemenitile na kapitalskih trgih, dokler se 
zavarovanci ne bi upokojili.  
 
V prihodnjih desetih letih se bo doma�a pokojninska slika zmra�ila. V pokoj bodo odhajale 
števil�no najmo�nejše generacije, in sicer tiste, rojene po 2. svetovni vojni. Na trg dela bodo 
prihajale generacije, rojene v 80. letih, v �asu, ko je za�ela rodnost mo�neje padati. Doma�a 
brezposelnost je hkrati že zdaj ve�inoma strukturna in na nekaterih podro�jih delovne sile 
primanjkuje. �ez deset let bo to pomanjkanje še ve�je.  
 
Dejstvo je, da dodatno pokojninsko zavarovanje zmanjšuje (posameznikovo) potrošnjo, s 
�imer ostaja ve�ji delež ustvarjenega na voljo za medgeneracijsko prerazdelitev. Dobro je, da 
se ti prihranki usmerjajo na kapitalski trg, saj tako omogo�ajo hitrejšo gospodarsko rast. 
Vendar je zmotno mišljenje, da so kapitalski trgi zdravilo za neugodna demografska gibanja. 
Dolgoro�no lahko rastejo zgolj s stopnjo rasti gospodarstva (popravljeno s spremembo stopnje 
var�evanja). Visoka rast kapitalskih trgov v zadnjih 15 letih, sode� po zgodovinskih 
izkušnjah, ne pomeni ni� dobrega za prihodnja leta.  
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Problem dodatno zaostruje vprašanje, kaj bo, �e bodo neko� generacije prodajalcev 
finan�nega premoženja števil�nejše od generacij kupcev tega istega premoženja. Posebna 
težava je tudi izra�un zajam�ene donosnosti, ki je vezan na obrestno mero državnih 
obveznic,saj velja da cena obveznic pade, �e obrestna mera naraste in nasprotno. V drugi 
steber slovenskega pokojninskega sistema je torej vgrajena sistemska nestabilnost. Zanimivo 
vprašanje je tudi, od koga bo država dobila denar za popla�ilo svojih obveznic.  
 
Na višino pokojnin bo ugodno vplivala predvsem rast produktivnosti in odpravljanje 
strukturnih neskladij (brezposelnost), kjer ima Slovenija še dosti možnosti za izboljšanje. 
Ugodno bi vplival tudi ve�ji naravni prirast ali pozitivne neto migracije.  
 
Edino sistemsko zdravilo je uravnoteženje števil�nosti generacij in zmanjšanje mase pokojnin 
(nižja potrošnja) ter v konkretnem doma�em primeru še možnosti za izboljšanje iz naslova 
prenizke produktivnosti in strukturne narave brezposelnosti. Novo pokojninsko reformo pa je 
pri�akovati vsakih nekaj let. 
 
 

8. RAZVOJ POKOJNINSKIH SKLADOV V SLOVENIJI 
 

V preteklih letih je v skoraj vseh državah Evrope, zlasti pa v tranzicijskih državah (in s tem 
tudi v Sloveniji), prišlo do velikega porasta števila upokojencev in zmanjšanja števila aktivnih 
zavarovancev, kar nazorno prikazuje slika št. 1. Ob nespremenjenem razmerju med pokojnino 
in pla�o se mora pove�ati prispevna stopnja, kar pa vpliva na stroške dela in s tem neposredno 
na konkuren�nost gospodarstva. Z vidika zavarovanca sedanji prispevki za pokojninsko 
zavarovanje predstavljajo izjemno neugodno obliko var�evanja za starost. Že Samuelson je 
leta 1958 pokazal, da je var�evanje v obliki pla�evanja prispevkov v PAYG sistem (in 
kasnejše �rpanje pravic iz sistema) za zavarovanca ugodno le, �e je vsota stopnje rasti 
prebivalstva in stopnje gospodarske rasti višja od obrestne mere. Ker je bila od osemdesetih 
let dalje vsota teh dveh stopenj precej nižja od obrestne mere, bi bili zavarovanci v boljšem 
položaju, �e bi namesto pla�evanja prispevkov lahko ta denar naložili kot ban�ni depozit. 
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Slika 1: Starostna struktura prebivalstva v Slovenij i 
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Vir: Ekonomski vidiki pokojninske ureditve, 1996, str. 45. 

 

V Sloveniji je bila leta 1995 predstavljena raziskava Mednarodnega denarnega sklada s 
tematiko pokojninske reforme (Republic of Slovenia: New Challenges Confronting the Social 
Insurance System), nato pa je leta 1997 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdalo 
Belo knjigo o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer je bilo med drugim 
predstavljeno tudi na�rtovano reformiranje prvega stebra in uvedba modela ve�ih stebrov. 
Vzpostavitev drugega stebra je bila omejena le na delavce z benificirano delovno dobo, 
medtem ko so ostali zavarovanci, z odpravo drugega stebra iz predloga Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (avgust 1998), izklju�eni iz tovrstnega 
zavarovanja. V sistem pokojninskega zavarovanja v Sloveniji je Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki velja od 01.01.2000, z uvedbo dodatnih pokojninskih zavarovanj 
vnesel nove finan�ne institute, ki nudijo tovrstne finan�ne storitve.  
 
Obvezno pokojninsko zavarovanje zajema prispevke v pokojninsko blagajno, ki so obvezni 
tako za zaposlene kot tudi za delodajalce. To zavarovanje izvaja Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. 
 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je nadomestilo za dosedanje benificiranje delovne 
dobe. To zavarovanje pla�ujejo delodajalci. Za izvajanje tega zavarovanja pa je pristojen 
državni pokojninski sklad, ki je del Kapitalskega sklada, ter pokojninske družbe. 
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Prostovoljno dodatno zavarovanje izvajajo pokojninski skladi in zavarovalnice. Zavarovanje 
se izvaja po pokojninskem na�rtu, ki je zavarovalni produkt. Pokojninski na�rt dolo�a pogoje 
za pridobitev pravic iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg teh pravic ter 
postopek za njihovo uveljavitev. Pokojninski na�rt, na podlagi katerega se lahko uveljavljajo 
dav�ne olajšave, mora odobriti minister za delo. Zahtevo za odobritev pokojninskega na�rta 
vloži izvajalec tega na�rta. Premijo tega zavarovanja lahko pla�uje delavec, delodajalec ali 
oba.  
 
Pokojninski na�rt izvajajo pokojninski skladi, ustanovljeni po zakonu, ter zavarovalnice, ki 
imajo dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja 
zavarovalništvo. Pokojninski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni pokojninski sklad ali se 
ustanovi kot pokojninska družba. 
 
�e upravljalec pokojninskega sklada ne dosega vsaj minimalnega zajam�enega donosa, to je 
40% realne obrestne mere za državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom, mora 
primanjkljaj pokriti iz lastnih virov. Zavarovanec bo pridobil dodatno starostno pokojnino, ko 
bo uveljavil pravico do pokojnine iz obveznega zavarovanja in dopolnil 60 let, hkrati pa mora 
biti vklju�en v prostovoljno dodatno zavarovanja najmanj 120 mesecev. 
 

8.1.1 VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLAD 
 
Vzajemni pokojninski sklad je premoženje, ki je financirano s sredstvi, zbranimi z vpla�ilom 
premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja, oziroma ustvarjenimi z upravljanjem s temi 
sredstvi in je namenjeno kritju obveznosti do zavarovancev prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja. Vzajemni pokojninski sklad je v lasti zavarovancev prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja. Zavarovanec postane lastnik sorazmernega dela vzajemnega pokojninskega 
sklada z vpla�ilom premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Vzajemni pokojninski sklad 
ni pravna oseba. Imeti mora najmanj 1000 �lanov, oblikuje in upravlja se izklju�no v korist 
zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 
 
Vzajemni pokojninski sklad je lahko odprt vzajemni pokojninski sklad ali zaprt vzajemni 
pokojninski sklad. 
 

8.1.1.1 ZAPRT VZAJEMNI  POKOJNINSKI  SKLAD 
 
Zaprt vzajemni pokojninski sklad je tisti vzajemni pokojninski sklad, katerega �lani lahko 
postanejo le zavarovanci prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki so v delovnem razmerju 
pri delodajalcu, ki je ustanovitelj sklada. Zaprt vzajemni pokojninski sklad lahko ustanovi 
delodajalec, ki izpolnjuje potrebne pogoje.  
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Tudi Republika Slovenija lahko oblikuje posamezne pokojninske na�rte za posamezne 
skupine zaposlenih in zaprte vzajemne pokojninske sklade za izvajanje teh pokojninskih 
na�rtov.13 Pred ustanovitvijo zaprtega vzajemnega sklada delodajalec za svoje zaposlene 
najprej oblikuje pokojninski na�rt. Pokojninski na�rt je ustrezen, �e sta vanj vklju�eni vsaj 
dve tretjini zaposlenih. Zaprti vzajemni pokojninski sklad je v lasti zavarovancev, kar pomeni, 
da podjetje sredstev sklada ne more uporabljati kot »neobdav�eni« vir notranjega financiranja, 
saj bi s tem ogrozilo varnost zbranih sredstev. Ob propadu podjetja, ki je zasnovalo 
pokojninski sklad, bi bili namre� tudi zavarovanci ob svoje pokojnine. Velika podjetja z ve� 
kot tiso� zaposlenimi lahko imajo svoj (zaprti) vzajemni pokojninski sklad, sicer pa se ve� 
srednje velikih podjetij poveže, tako da njihovo skupno število zaposlenih presega število 
tiso�. Zaprt vzajemni pokojninski sklad lahko preko pooblastila delodajalca upravlja 
zavarovalnica, banka ali pokojninska družba. 
 

8.1.1.2 ODPRT VZAJEMNI  POKOJNINSKI  SKLAD 
 
Odprt vzajemni pokojninski sklad je tisti vzajemni pokojninski sklad, ki �lanstva v skladu ne 
pogojuje z delovnim razmerjem pri dolo�enem delodajalcu. Odprt vzajemni sklad lahko 
ustanovita zavarovalnica ali banka. �e je ustanovitelj delodajalec, oblikuje vzajemni 
pokojninski sklad tako, da sprejme opredeljena pravila vzajemnega pokojninskega sklada ter 
sklene pogodbo o upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada z upravljalcem.  
 
Razlika med zaprtim in odprtim vzajemnim pokojninskim skladom je v tem, kdo ga ustanovi 
in v pogojih pristopa k pokojninskemu na�rtu. �e gre za zaprt sklad, se lahko vanj vklju�ujejo 
samo zaposleni pri delodajalcu, ki je sklad ustanovil, v odprtem skladu pa lahko var�uje vsak. 
Za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada mora ustanovitelj pridobiti dovoljenje 
Agencije za trg vrednostnih papirjev. 
 

8.1.2 POKOJNINSKA DRUŽBA 
 
Pokojninska družba je posebna oblika zavarovalne delniške družbe, ki opravlja izklju�no 
zavarovalne posle prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Za pokojninsko družbo veljajo 
pravila, ki jih za zavarovalno delniško družbo dolo�a Zakon o zavarova1ništvu, imeti mora 
najmanj 15.000 zavarovancev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Pokojninska družba lahko oblikuje ve� pokojninskih na�rtov in za vsakega vodi lo�en kritni 
sklad. Upravlja lahko tudi odprte in zaprte vzajemne pokojninske sklade. Pokojninska družba 
s premoženjem upravlja sama, ali pa to prepusti pooblaš�eni družbi za upravljanje. 

  
Upravljalec pokojninskega sklada je upravi�en do povra�ila vstopnih in izstopnih stroškov 
kakor tudi do letne provizije za upravljanje z vzajemnim pokojninskim skladom.  
 
                                                
13 Trenutno je aktualno vprašanje zaprtega pokojninskega sklada za zaposlene v državni upravi, kot jih poznajo v 
ostalih finan�no bolj razvitih državah. 
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Premoženje pokojninskega sklada je razdeljeno na enake enote. V primeru vzajemnega 
pokojninskega sklada je to premoženje sklada, v pokojninski družbi in v zavarovalnici pa se 
oblikujejo kritni skladi. Vrednost enote premoženja sklada je enaka skupni �isti vrednosti 
premoženja sklada, deljeni s številom enot v obtoku. Vpla�ana �ista premija se prera�una v 
ustrezno število enot premoženja sklada na dolo�eni datum (datum konverzije), glede na 
vrednost enote premoženja na ta datum. �e premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
vpla�uje poleg zavarovanca tudi delodajalec, mora upravljalec pokojninskega sklada na 
osebnem ra�unu zavarovanca voditi lo�eno evidenco o številu enot, ki jih je financiral 
delodajalec.  
 
Upravljalec pokojninskega sklada mora dosegati v pokojninskem na�rtu predvideno 
zajam�eno donosnost. Vsako leto se osebnemu ra�unu zavarovanca pripiše poleg 
zajam�enega donosa še dobi�ek. Ustvarjeni dobi�ek, od katerega se odštejejo stroški 
upravljanja, se v celoti razdeli zavarovancem tako, da se sorazmerni del dobi�ka (namenjen 
delitvi) pripiše na osebni ra�un dodatnega pokojninskega zavarovanja v obliki enkratnega 
vpla�ila.  
 
Možno je, da nekdo, ki ima svoja sredstva v nekem skladu, ta sredstva odkupi po odkupni 
vrednosti, ali pa sredstva prenese v drugi sklad (npr. �e zavarovanec menja službo). Sredstva 
lahko v posameznem skladu zavarovanec zamrzne – zavarovanje miruje, in ta sredstva �rpa, 
ko izpolni pogoje za pokojnino. Tako lahko posameznik prejema dodatno pokojnino iz ve� 
naslovov. Pri prenosu sredstev je potrebno upoštevati izstopne stroške, ki jih navaja 
pokojninski na�rt in pripadajo upravljalcu tega sklada. 
 

9. ZAKONSKI OKVIR VAR�EVANJA ZA POKOJNINO V SLOVENIJI 
 
Eden izmed predlogov za reformiranje pokojninskega sistema ter v tem kontekstu 
vzpostavitev drugega in tretjega stebra je bil povezan s procesom lastninjenja slovenskih 
podjetij in sicer bi se naj premoženje podjetij preneslo na pokojninski sklad. Dejansko pa je 
bilo v okviru lastninjenja s certifikati na pokojninski sklad prenesenega le 10% premoženja 
podjetij, nastal pa je problem premoženjske luknje pooblaš�enih investicijskih družb (PID-
ov). V maju 1999 je Vlada RS sprejela predlog zakona o prvem pokojninskem skladu, ki 
delno rešuje problem privatizacijske vrzeli, s tem da omogo�a menjavo dela neizkoriš�enega 
lastninskega certifikata za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z dobljenim 
premoženjem upravlja prvi pokojninski sklad kot sklad v okviru paradržavnega Kapitalskega 
sklada.  
 
Dodatno pokojninsko zavarovanje je namensko var�evanje za starost, pri katerem 
zavarovanec ali/in njegov delodajalec mese�no vpla�uje premijo na zavarovan�ev osebni 
ra�un, odprt pri izvajalcu zavarovanja. Premija se obrestuje z doseženim donosom (ta ne more 
biti nižji od zajam�enega donosa, ki znaša najmanj 40% donosa dolgoro�nih državnih 
vrednostnih papirjev).  
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Ob upokojitvi se za zbrana sredstva na osebnem ra�unu kupi polico življenjskega zavarovanja 
z dosmrtno rento. Na podlagi te se zavarovancu od upokojitve do smrti izpla�uje dodatna 
mese�na pokojnina. 
 
V letu 2002 je sprememba zakona omogo�ila prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
v dveh pokojninskih na�rtih. Zavarovanec je lahko vklju�en v en na�rt kolektivnega (v okviru 
podjetja) in en pokojninski na�rt individualnega zavarovanja. Ta sprememba rešuje probleme 
zavarovancev, ki so se sami dodatno pokojninsko zavarovali, preden se je za kolektivno 
dodatno pokojninsko zavarovanje odlo�il njihov delodajalec, saj lahko ostanejo v 
individualnem pokojninskem na�rtu, samo pri dav�nih olajšavah bo imel prednost 
delodajalec. Ta sprememba bo pripomogla k hitrejšemu razvoju dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, tudi zato, ker je zaradi omenjene zagate ve�ina zaposlenih �akala, kaj bo v zvezi 
z njihovim zavarovanjem naredil delodajalec. Zavarovanec, ki je že bil vklju�en v 
individualni na�rt, pozneje pa ga je bil pripravljen zavarovati in mu pla�evati premijo 
delodajalec, je moral po prejšnji ureditvi iz individualnega na�rta izstopiti, �e se je želel 
zavarovati pri delodajalcu. V novi ureditvi mu je omogo�eno, da ostane v individualnem in 
kolektivnem pokojninskem na�rtu. Pri izstopu iz individualnega na�rta je namre� treba pla�ati 
visoke izstopne stroške, prej kot v treh letih od vstopa pa prenos sredstev v drug pokojninski 
na�rt tudi ni mogo�.  
 
Izkazalo se je, da je zavarovanje vabljivo predvsem, �e premijo pla�uje delodajalec, da pa je 
zavedanje in osebna pripravljenost var�evanja za starost še zelo majhna. Obseg sklenjenih 
zavarovanj je jeseni leta 2001 vendarle presegel dotedanje pesimisti�ne napovedi, saj je 
znatno število velikih slovenskih podjetij dodatno pokojninsko zavarovalo svoje delavce. Prav 
to pa bo povzro�ilo pritiske zaposlenih na delodajalce in verjetno tudi ve�je zanimanje 
sindikatov.  
 
Do zdaj so se za zavarovanje praviloma odlo�ala dobro stoje�a podjetja, saj podjetjem pla�ilo 
premije za zaposlene pomeni dodaten strošek. Dogovornega zniževanja pla� v korist 
vpla�evanja premij za dodatno pokojninsko zavarovanje ni bilo, pa tudi vnaprejšnjih 
dogovorov z zaposlenimi o zaostajanju pla� iz tega razloga ni bilo veliko. Zavarovanje 
zaposlenih v negospodarstvu in slabše stoje�ih podjetjih ostaja tudi letos odprto, �eprav bodo 
tudi ti zaposleni po upokojitvi imeli bistveno nižje prihodke iz naslova pokojnin iz prvega 
stebra.  
 
Parlament je decembra 2001 sprejel spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju z namenom pospešiti izvajanje zavarovanja. Znižal je potrebno ve�ino za 
kolektivno zavarovanje iz 66 na 51%, poenostavil je ugotavljanje višine dav�ne olajšave, po 
drugi strani pa je uzakonil lo�ene pokojninske na�rte za kolektivne in individualne 
zavarovance in otežil postopek sklenitve zavarovanja v podjetjih. Minimalno mese�no 
premijo je zvišal na 3.683 tolarjev, maksimalno pa na 441.958 tolarjev na leto.  
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Kljub napredku ostaja še veliko odprtih tem s podro�ja državne regulative. V Sloveniji 
imamo, v primeru, da zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje, edinstveno ureditev 
upravljanja s sredstvi. To velja tudi za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, pri 
katerem vpla�ane premije niso fizi�no lo�ene od upravljalca. V Sloveniji ne poznamo 
skrbnika, ki ima pri tovrstnih finan�nih storitvah edini neposreden dostop do denarja 
zavarovancev. Institut banke skrbnice je v svetu uveljavljeno varovalo, le-ta pa zagotavlja, da 
upravljalec pokojninskega na�rta opravlja administrativne posle in odlo�a o nalaganju 
premije, sam denar zavarovancev pa je od njega popolnoma lo�en. Pri tem banka skrbnica 
tudi nadzira, ali upravljalec pokojninskega na�rta upošteva pravila in na�ela skrbnosti pri 
upravljanju z denarjem zavarovancev. Prav to, da pokojninske družbe, vzajemni pokojninski 
skladi in zavarovalnice, ki ponujajo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
upravljajo s sredstvi drugih, je pri nas še premalo poudarjeno. Pri klasi�nih življenjskih in 
rentnih zavarovanjih, ki jih ponujajo zavarovalnice, in razli�nih oblikah var�evanja, ki jih 
imajo banke, zavarovanci oziroma var�evalci ne prevzemajo tveganja. Zaradi tega so donosi 
bistveno nižji kot pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, saj si 
zavarovalnica oziroma banka pri storitvah, kjer prevzame tveganje, zara�una ustrezen 
pribitek. 
 
Zavarovalnice in pokojninske družbe, ki lahko upravljajo ve� pokojninskih na�rtov, morajo 
15.000 zavarovancev, vzajemni pokojninski skladi, ki lahko upravljajo le en pokojninski 
na�rt, pa 1.000 zavarovancev oziroma 50 milijonov tolarjev �iste vrednosti sklada zbrati do 
konca leta 2002. Število zavarovancev je pri dodatnem pokojninskem zavarovanju pomembno 
zaradi tega, ker je dodatno pokojninsko zavarovanje množi�en posel, ki se izvaja ob nizkih 
stroških in z majhnimi zaslužki za izvajalca. Veliko število zavarovancev omogo�a tudi 
u�inkovitejše upravljanje premoženja in izravnavo tveganj. 
 
Upravljalci pokojninskih na�rtov znižujejo upravljalske, vstopne in izstopne provizije in s tem 
skušajo pove�ati zanimanje za dodatno pokojninsko zavarovanje. V skladu s predpisom 
ministrstva za finance lahko upravljalci pokojninskih na�rtov prva tri leta po ustanovitvi za 
vstopne stroške zara�unajo najve� 9% vpla�ane premije, potem pa 6%. Izstopni stroški po 
zaklju�ku var�evanja lahko znašajo najve� 1% od odkupne vrednosti oziroma zbranega 
denarja. Upravljalska provizija pa lahko znaša najve� 1,5% �iste vrednosti sredstev. 
 
Na agenciji za trg vrednostnih papirjev ugotavljajo, da so izvajalci pokojninskih na�rtov po 
za�etku poslovanja zara�unavali vstopne stroške, ki so se približevali 9% vpla�ane premije, 
zdaj pa so njihove ponudbe že nižje od 5%. Zniževati so za�eli tudi provizijo za upravljanje. 
Pravi konkuren�ni boj pa poteka pri izstopnih stroških, s katerimi skušajo zadržati 
zavarovance, ki so jih že pridobili. 
 
Zakon omogo�a, da lahko upravi�enec ves privar�evani denar dobi naenkrat in s tem denar, ki 
ga je s pokojninskim zavarovanjem hranil za pokoj, v celoti porabi. Verjetno bi bilo z vidika 
razvoja in poglabljanja trga bolj smotrno, da bi država posegla v pravico dvigovanja 
prihranjenega denarja, oziroma v primeru dviga predpisala pla�ilo vseh prispevkov in davkov. 
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9.1 KAPITALSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
V okviru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) delujejo trije skladi. Dva 
od njih, to sta Kapitalski sklad in Stanovanjski sklad, sta nastala na osnovi lastninjenja 
družbene lastnine z namenom pridobitve dodatnega vira za obvezno pokojninsko zavarovanje. 
Tretji, to je Sklad dodatnega zavarovanja, pa je nastal z namenom dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zavarovancem obveznega pokojninskega zavarovanja. S spremembo Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju v letu 1996 je bila ustvarjena pravna podlaga za 
ustanovitev Kapitalskega sklada kot samostojne pravne osebe in za njegovo izlo�itev iz 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Kapitalski sklad je bil 
ustanovljen z namenom ustvarjati dodatna sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
njegov ustanovitelj in edini delni�ar je Republika Slovenija. Posluje kot delniška družba s 
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, dolo�enimi z Zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in Zakonom o gospodarskih družbah ter s Statutom, ki ga je 
26.10.1996 sprejela skupš�ina sklada (naziv sklada je »Kapitalski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja d.d.«). Naloga Kapitalskega in Stanovanjskega sklada je profitno 
upravljanje prejetega premoženja in prerazporejanje ustvarjenega dobi�ka v korist obveznega 
pokojninskega zavarovanja. Po velikosti kapitala sklad v mednarodnem merilu ni posebno 
velik (141.250.995.000 SIT na dan 31.12.2000). Sklad je namenjen podpori pokojninskega 
sistema, zato mora biti njegov kapital dolgoro�no in predvsem varno naložen.  
 

9.1.1 OBLIKOVANJE PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA (PPS) 
 
Kapitalski sklad lo�eno od drugega premoženja v svojem imenu in za ra�un zavarovancev 
upravlja Prvi pokojninski sklad (PPS), ki se je oblikoval z Zakonom o prvem pokojninskem 
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaš�enih investicijskih družb, le-ta je 
izdajatelj pokojninskih bonov in zavarovalnih polic ter izra�unava in izpla�uje pokojninske 
rente zavarovancem. 
 
PPS se je oblikoval kot premoženje, nastalo z zamenjavo lastniških certifikatov pooblaš�enih 
investicijskih družb in se upravlja izklju�no z namenom zagotoviti kritje za izpolnitev 
obveznosti iz zavarovalnih polic dodatnega pokojninskega zavarovanja oz. za izpla�ilo 
pokojninske rente. 
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9.1.1.1 POKOJNINSKI  BONI  
 
Kot ena od možnosti varnega in donosnega var�evanja se pojavljajo pokojninski boni, ki so 
zaradi svoje trenutne tržne (nakupne) cene tudi najcenejša oblika dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. Naložba je primerna in priporo�ljiva vsem. Starejšim zato, ker bodo pravico do 
pokojninske rente prejeli prej, vendar bodo v relativno bližnji prihodnosti donosi Prvega 
pokojninskega sklada verjetno manjši, zaradi �esar bo tudi renta skromnejša. Mlajšim pa zato, 
ker bodo na ta na�in že delno poskrbeli za svojo varnost v starosti, hkrati pa lahko pri�akujejo 
na daljši rok bistveno boljše donose, ki bodo pove�evali njihovo zavarovalno osnovo, zaradi 
�esar bo tudi pokojninska renta višja. Za razliko od zavarovalniških ponudb nudijo 
pokojninski boni poleg pokojninskega zavarovanja tudi življenjsko zavarovanje. 
 
Pokojninski boni so enostransko upravi�enje, ki dajejo imetniku pravico, da jih zamenja za 
polico dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Prvem pokojninskem skladu Republike 
Slovenije (v nadaljevanju PPS). Rojstvo pokojninskih bonov je povezano z zapolnjevanjem 
privatizacijske vrzeli. S sprejetjem zakona o PPS in preoblikovanju pidov je bilo delni�arjem 
pidov omogo�eno, da v danem roku delnice pooblaš�enih investicijskih družb zamenjajo za 
pokojninske bone in te kasneje spremenijo v polico prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja pri PPS ali pa jih enostavno prodajo. To možnost je izbralo dobrih 5% 
delni�arjev pidov, ki jim je pripadla tudi enkratna 20% dav�na olajšava. Ob tem je takratna 
vlada z zakonom v pokojninske bone spremenila tudi vse certifikate, ki so jih prejeli državni 
uslužbenci namesto neizpla�anih pla�. PPS je tako med približno 143.000 oseb razdelil 
143.690.036 pokojninskih bonov (Delo, 26.03.2002). Prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje lahko pri PPS sklenejo le fizi�ne osebe in sicer smejo v zavarovanje spremeniti 
najve� 10.000 pokojninskih bonov. Nakup in zamenjava pokojninskih bonov (v nadaljevanju 
PBON) za zavarovalno polico se opravita preko borzno posredniške družbe. Zavarovalna 
polica se glasi na ime ter na število to�k, ki je enako številu za polico zamenjanih 
pokojninskih bonov in ni prenosljiva. Na Ljubljanski borzi se trguje s pokojninskimi boni z 
oznako v te�ajnici PBON. Število PBON-ov je omejeno in se zmanjšuje zaradi njihove 
zamenjave za zavarovalne police PPS-a. Do šestdesetega leta starosti zavarovanca oz. do 
prejema prve pokojnine zagotavlja zavarovalna polica Prvega pokojninskega sklada 
življenjsko zavarovanje, po dopolnjenem šestdesetem letu starosti pa doživljenjsko mese�no 
pokojnino, vendar ne prej kot 13.07.2004. To pomeni, da so zavarovanci lahko tudi že 
obstoje�i upokojenci ne glede na njihovo trenutno starost. Na dan 21.8.2000 znaša zajam�ena 
vrednost PBON-a 252,7 SIT. Od te vrednosti se ra�una tako višina pokojnine kot tudi 
odkupna vrednost zavarovalne police v primeru smrti zavarovanca. Za 1% letni donos jam�i 
Kapitalska družba. �e premoženje PPS-a ne bi zadoš�alo za izpla�ilo zajam�enega donosa in 
tega izpla�ila tudi ne bi bilo mogo�e zagotoviti iz premoženja Kapitalske družbe, ki znaša ve� 
kot 140 milijard SIT, jam�i za izpla�ilo pravic iz zavarovalnih polic Prvega pokojninskega 
sklada Republika Slovenija (jamstvo države). Donosi PPS-a, ki bodo presegali zajam�eni 
donos, pripadajo obstoje�im zavarovancem. Pokojnina pri PPS-u je za moške in ženske enaka. 
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Na podlagi zavarovalne police Prvega pokojninskega sklada pridobi zavarovanec pravico do 
mese�ne pokojnine z dopolnjenim šestdesetim letom starosti. Višina mese�ne pokojnine se 
izra�una z uporabo ustreznih aktuarskih metod vrednotenja ob upoštevanju vrednosti enote 
premoženja PPS-a na dan pridobitve pravice do pokojnine. 

 
�e zavarovanec umre preden pri�ne prejemati mese�no pokojnino, pripada pravica do 
zavarovalne vsote v višini odkupne vrednosti police njegovi zapuš�ini in preide kot del 
njegove zapuš�ine na njegove dedi�e. Višina zavarovalne vsote je neodvisna od trenutne 
starosti zavarovanca. 
 
Finan�no ministrstvo je na pobudo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (Kad) podaljšalo veljavnost bonov do konca leta 2002. Vzrok te pobude je 
predvsem prepozna zapolnitev privatizacijske vrzeli. Vlada je šele v februarju 2002 
zagotovila približno 8 milijard dopolnilnega premoženja za prvi pokojninski sklad (PPS), prva 
vrednost enote premoženja pa bo dolo�ena konec maja 2002. Ob koncu leta, ko bo potekla 
možnost trgovanja s pokojninskimi boni na prostem trgu, se bodo boni spremenili v 
pokojninsko zavarovanje, boni, ki jih bodo morebiti še imele pravne osebe, pa bodo propadli.  
 

9.1.1.2 PREDNOSTI  ZAVAROVALNE POLICE PPS-a V PRIMERJAVI  S 
PREOSTALO ZAVAROVALNIŠKO PONUDBO  

 
Zavarovalna polica PPS-a nudi dve vrsti zavarovanj (življenjsko in pokojninsko zavarovanje) 
za bistveno manjše pla�ilo. Za ženske je PPS še posebej ugoden, saj jih za razliko od 
zavarovalnic izena�uje z moškimi (mese�na pokojnina je enaka ne glede na spol). PPS sodi v 
tretji pokojninski steber, kar pomeni, da pokojnina iz PPS-a ni obdav�ena za razliko od 
drugega pokojninskega stebra, kjer je pokojnina obdav�ena zaradi uveljavljanja dav�nih 
olajšav pri pla�ilu premij. V primerjavi z dodatnim pokojninskim zavarovanjem (drugi 
pokojninski steber), kjer je potrebno vsaj 10 let var�evati, je PPS nedvomno boljša naložba, 
saj omogo�a ljudem, ki so stari 50 let ali ve�, da pridobijo pravico do dodatne pokojnine 
bistveno hitreje. V kolikor znaša zavarovalna doba za sklenitev življenjskega ali 
pokojninskega zavarovanja pri zavarovalnicah manj kot 10 let, je potrebno pla�ati davek na 
premijo v višini 6,5%. Pri zavarovalni polici PPS-a tega davka ni potrebno pla�ati. Pri Prvem 
pokojninskem skladu ni vstopnih stroškov. Za obveznosti PPS-a (pokojninski boni) jam�i 
država, medtem ko pri ostalih oblikah dodatnega pokojninskega zavarovanja ni državnega 
jamstva. Pokojninski boni so edina zavarovalna oblika, ki nudi za eno pla�ilo dve vrsti 
zavarovanja (življenjsko in pokojninsko zavarovanje). 
 
Cena pokojninskega bona je za�ela rasti po 23. novembru 2001, ko je Kapitalska družba 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja napovedala morebitno podaljšanje življenske dobe 
bonov, pa tudi pove�anje najve�jega števila bonov, ki jih je mogo�e spremeniti v pokojninsko 
zavarovanje.  
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Vlada je s spremembo zakona podaljšala rok, do katerega lahko lastniki pokojninskih bonov 
te spremenijo v polico prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer do konca 
leta 2002. Cilj, ki ga vlada s spremembami želi dose�i, je zagotoviti ustrezno dinamiko 
koncentracije lastništva pokojninskih bonov in nemoteno uresni�itev pravic lastnikov 
pokojninskih bonov za zamenjavo bonov za pokojninsko zavarovanje. Razumljivo je, da si 
Kad želi �im ve�jo koncentracijo bonov v rokah posameznikov, hkrati pa tudi �im mlajših 
zavarovancev, da bo pokojnine izpla�eval �im pozneje. 
 

10. DAV�NE OLAJŠAVE V SLOVENIJI 
 
Dav�ne olajšave do zdaj niso bile dovolj mo�na vaba, da bi se za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje bolj množi�no odlo�ali tudi posamezniki. V letu 2000 pa je za�el 
veljati novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je hkrati z zaostritvijo 
pogojev upokojevanja uvedel možnost prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
z dav�no olajšavo.  
 
Premija, pla�ana za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, prinaša pla�niku dav�ne 
olajšave. V obdobju, ko bo zavarovanec prejemal dodatno pokojnino, torej od upokojitve do 
smrti, pa bo od prejete dodatne rente moral pla�evati dohodnino. Podjetja so oproš�ena davka 
na dobi�ek v višini vpla�anih sredstev za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vendar le do 
zneska najvišje mese�ne premije za posameznega zavarovanca in najve� do višine dav�ne 
osnove. Prek dav�nih olajšav bo tako država podjetjem nadomestila del premije, ki jo bodo 
pla�evala za zaposlene. Pla�ana premija se bo obravnavala na enak na�in kot prispevek 
delodajalca za socialno varnost, zato se nanjo ne pla�ujejo nobeni davki ali prispevki in tako 
tudi ne bo uvrš�ena med bonitete. 
 
V primeru vpla�evanja v pokojninski sklad dav�na olajšava za vpla�ane premije dodatnega 
pokojninskega zavarovanja pripada pla�niku premije, bodisi delodajalcu, zaposlenemu ali 
obema, �e sta pla�nika oba. V skladu s pokojninskim zakonom delodajalec od vpla�anih 
premij v pokojninski sklad ne pla�a davka na izpla�ane pla�e, prispevkov za socialno varnost, 
hkrati pa mu vpla�ana premija znižuje osnovo za obra�un davka na dobi�ek. �e premijo 
vpla�uje delavec, je oproš�en dohodnine. Od tega, kdo pla�uje premijo, je torej odvisno, kdo 
in v kakšni višini bo imel pravico do dav�ne olajšave. �e gre za skupno vpla�evanje premije 
pa ima prednost pri dav�ni olajšavi zaposleni. Ko skupna premija presega 5,84% bruto pla�e 
zaposlenega, lahko delodajalec uveljavlja olajšave od razlike med maksimalno premijo in 
premijo, ki jo je vpla�al delavec.  
 
Pri kolektivnem zavarovanju posameznik dobiva na svoj ra�un bruto znesek, pri 
individualnem pa sredstva praviloma vpla�uje iz neto osebnega dohodka, kjer je prispevke že 
pla�al. Podjetjem vpla�ani prispevki zmanjšujejo dav�no osnovo, niso pa dav�no priznan 
odhodek.  
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Posameznik, ki se je vklju�il v pokojninski na�rt individualnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ima za pla�ane zneske pravico uveljavljati olajšavo pri pla�ilu dohodnine do 
5,84 odstotka njegove bruto pla�e, vendar ne manj kot 3.683 tolarjev na mesec oziroma 
44.196 na leto in ne ve� kot 36.830 tolarjev na mesec oziroma 441.960 na leto. Olajšavo 
uveljavi tako, da konec leta pri napovedi dohodnine uveljavlja pla�ane prispevke kot dav�no 
olajšavo, in sicer neodvisno od dav�nih olajšav v višini treh odstotkov, ki jih že poznamo. Pri 
tem pa ne gre za oprostitev, temve� le za odložitev pla�ila dohodnine. Dohodnino bo 
posameznik pla�al takrat, ko bo iz naslova privar�evanih sredstev za�el prejemati dohodke. 
Ta bo po pri�akovanjih nižja kot tista, ki bi jo pla�al zdaj.  
 
Za prispevke, ki jih podjetje nakaže za posameznika za dodatno pokojninsko zavarovanje v 
okviru kolektivnega zavarovanja, ni treba pla�ati nobenih prispevkov in davkov. To pomeni, 
da lahko podjetje celoten znesek nakaže na posameznikov ra�un v bruto znesku. Ker pri tem 
ni bila pla�ana dohodnina, posameznik ne more uveljavljati vra�ila dohodnine.  
 
Za podjetje so pla�ani prispevki strošek, ne pa tudi dav�no priznan odhodek, vendar pa lahko 
zmanjšujejo dav�no osnovo do višine ni�, kar pomeni dejansko enako situacijo, kot da bi bilo 
navedeno pla�ilo dav�no priznan odhodek. To, da pomeni pla�ilo dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za podjetja olajšavo pri pla�ilu davka na dobi�ek sicer drži tehni�no, ne pa tudi 
vsebinsko. Podjetje ima namre� zaradi pla�ila dodatnega pokojninskega zavarovanja višje 
stroške (denimo sto enot), zaradi tega pla�a manj davka na dobi�ek (25 enot), še vedno pa mu 
ostaja skupno pove�anje stroškov za 75 enot.  
 
Posameznik, podobno kot pri individualnem zavarovanju, za�ne pla�evati dohodnino, ko 
za�ne prejemati rento. Nova dolo�ba sprememb zakona o pokojninskem zavarovanju, ki je 
za�ela veljati s 1. januarjem 2002, govori, �e se za posameznika pla�uje dodatno pokojninsko 
zavarovanje kolektivno in hkrati individualno, ima prednost pri uveljavljanju dav�nih olajšav 
kolektivno zavarovanje. Ne glede na to, ali se pla�uje individualno ali kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, so skupne dav�ne olajšave za posameznika omejene na višini 5,84 
odstotka njegove bruto pla�e ob omejitvi najve�jega in najmanjšega zneska. 
 

11. STRUKTURA POKOJNINSKEGA TRGA V SLOVENIJI 
 
Leta 2001 so bile pri sklenitvi zavarovanj pred vzajemnimi pokojninskimi skladi v prednosti 
pokojninske družbe in zavarovalnice. Po dosedanji zakonodaji je bilo izkazovanje donosov 
pokojninskih družb in zavarovalnic v primerjavi s prikazovanjem donosov pri vzajemnih 
pokojninskih skladih konservativnejše, po novi zakonodaji pa bo pokojninskim družbam 
omogo�eno, da same izberejo na�in vrednotenja naložb.  
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V dodatno pokojninsko zavarovanje se je do oktobra 2001 vklju�ilo 1.230 podjetij. Junija 
2001 je bilo po podatkih Agencije za zavarovalni nadzor 23.989 zavarovancev, do oktobra 
2001 pa so vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe in zavarovalnice zbrali 53 tiso� 
zavarovancev in za tri milijarde premij, kar je bilo bistveno manj od pri�akovanj. Glavni 
razlog za manjše zanimanje podjetij in posameznikov se skriva predvsem v množici 
pokojninskih družb na slovenskem trgu, saj je jasno, da bo prišlo do združevanj in 
konsolidacije. Poleg tega imajo mnoga podjetja precej pomanjkljivo znanje o možnostih 
pokojninskih zavarovanj, v marsikaterem podjetju pa se zaposleni niso pripravljeni 
odpovedati pla�ilu na ra�un var�evanja iz naslova pokojninskega zavarovanja, predvsem na 
podlagi preteklih (negativnih) izkušenj z inflacijo. Nezaupanje in nepreglednost še dodatno 
potencira državna uprava, ki ne posreduje podatkov o številu zavarovancev in številu podjetij 
po posameznih pokojninskih družbah, skladih in zavarovalnicah.  
 
Povpre�na premija, ki so jo pri izvajalcih vpla�evala podjetja za posameznega zavarovanca, je 
oktobra 2001 znašala okoli 10.000 tolarjev. Podjetja se odlo�ajo za razli�ne oblike 
zavarovanj, klju�ni dejavniki, ki vplivajo na vrsto zavarovanja za svoje zaposlene pa so 
velikost podjetja, število zaposlenih ter kapitalska mo� podjetja. Predvsem v ve�jih podjetjih 
imajo pomembno vlogo pogajanja med sindikatom in delodajalcem. 
 
Kljub temu, da se izvajalci ubadajo s številnimi zadržki potencialnih zavarovancev, pa je v 
prihodnje vendarle pri�akovati pove�ano vklju�evanje v sistem, saj se podjetja zavedajo, da se 
dodatnemu zavarovanju ni mo� izogniti. V HIT-u d.d. je obveljal dogovor s sindikati, da 
podjetje za premije prispeva 50% pla�ila, v nadalje pa odstotek prilagajajo poslovnim 
rezultatom. S tovrstno formulo ve�ajo pripadnost podjetju in izboljšujejo kvaliteto dela, 
�eprav se zavedajo, da bo to pove�alo stroške dela. V Kolinski predvidevajo vpla�evanje v 
višini minimalnega zneska ter njegovo vsakoletno prilagajanje poslovnim rezultatom, 
posameznik pa naj bi, kolikor pa� želi, dodal sam. 
 
Podjetja dajejo slutiti, da se bodo v sistem vklju�ila zdaj ali v bližnji prihodnosti, vendar s tem 
ne rešujejo klju�ne težave izvajalcev, to je �asa. Prepo�asno vklju�evanje zavarovancev v 
pokojninske na�rte lahko pripelje do tega, da nekateri izvajalci ne bodo dosegli spodnje meje 
zavarovancev, ki jo predpisuje zakon. Ta meja je za vzajemne pokojninske sklade postavljena 
na 1000 zavarovancev do 1. januarja 2003, pokojninske družbe pa morajo do istega datuma 
vklju�iti najmanj 15.000 ljudi.  
 
Po prejšnjem zakonu so morale pokojninske družbe leto po ustanovitvi zbrati petnajst tiso� 
zavarovancev, vzajemni pokojninski skladi pa tiso�, saj bi druga�e izgubili licenco. S 
spremembo zakona se je �as, ko morajo družbe in skladi izpolnjevati omenjene pogoje, 
odložil za eno leto, in sicer do 1. januarja 2003, kar bo vsaj delno tudi pripomoglo k razvoju 
trga. 
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Število zavarovancev v pokojninskih skladih v zadnjem �asu precej raste. Dejanska slika se 
bo izostrila prav v tem �asu, saj se veliko delodajalcev ni upalo vstopiti v pokojninske sklade, 
ker še niso poznali poslovnih rezultatov podjetja. Nekatere družbe pa so pripravljene pla�evati 
celoletno premijo tudi zaradi dav�nih olajšav pri davku iz dobi�ka pravnih oseb.  
 
Po�asi se oblikuje še trg ponudbe prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj. V zadnjem 
�asu so pod drobnogled strokovnjakov na ministrstvu za delo prihajali pokojninski na�rti na 
podlagi zdaj že uzakonjenega stališ�a, da je treba oblikovati poseben pokojninski na�rt za 
individualno in kolektivno zavarovanje.  
 
Trenutno je v Sloveniji osemnajst ponudnikov dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki 
imajo tudi po ve� pokojninskih na�rtov, po številu zavarovancev in tudi obsegu zbranih 
premij, pa jih ima vodilno vlogo pet. Iz tega se že zrcali kon�na slika na tem podro�ju, saj bo 
tudi med ponudniki prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja prišlo do 
združevanja, saj že zdaj konkurenca med ponudniki znižuje stroške in upravljalske provizije.  
 
Ob dolgoro�ni predpostavki približno 400.000 zavarovancev in z domnevo, da bi povpre�na 
mese�na premija ostala na ravni približno 10.000 SIT, bi prilivi na kapitalski trg na mesec 
znašali okoli 4 milijarde tolarjev, od tega se odštejejo še provizije. 80% denarja, to je dobre 3 
milijarde tolarjev, bo na mesec zaradi omejitev vlaganja v tujino moralo ostati na doma�em 
kapitalskem trgu. To bi lahko pomembno vplivalo na razvoj slovenskega trga kapitala in 
pove�evalo pestrost razli�nih finan�nih instrumentov. 
 
Za pokojninsko družbo je števil�ni prag zavarovancev za solidno poslovanje nekje med 
40.000 in 50.000 zavarovanci, ustrezna velikost za resno delo pa je nekje okoli 80.000 
zavarovancev. Pod temi predpostavkami je pri 400.000 zavarovancih najprimernejše število 
pokojninskih družb 5. 
 
Skupno je na trgu dejavnih osem vzajemnih skladov, šest pokojninskih družb in šest 
zavarovalnic, ki imajo pravico do prodajanja omenjenih storitev. Tri zavarovalnice se tega še 
niso lotile, in sicer Krekova zavarovalnica, Zavarovalnica Maribor in Zavarovalnica Grawe. V 
Zavarovalnici Maribor bodo ponudbo tržili v Moji naložbi.  
 
Na slovenskem trgu ima vodilno vlogo pet pokojninskih družb, to so Pokojninska družba A, 
Zavarovalnica Triglav, Skupna pokojninska družba, Kapitalska in Prva pokojninska družba. 
Pokojninski družbi A uspeva pridobivati zlasti velika podjetja, med drugim tudi Mercator, ki 
je njen družbenik. Zavarovalnici Triglav zaupajo predvsem individualni zavarovanci in tudi 
manjša podjetja. Veliko število podjetij je uspelo privabiti tudi Prvi pokojninski družbi. 
 
Po podatkih iz oktobra 2001 je ve� kot polovica podjetij var�evala pri Zavarovalnici Triglav. 
Le-ta je po istih podatkih imela tudi najve�je število zavarovancev, ki so pla�evali premije 
dodatnega zavarovanja in sicer 24.500. 
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V Zavarovalnici Triglav imajo sklenjenih ve� individualnih zavarovanj kot kolektivnih 
zavarovanj, kar utemeljujejo predvsem z neustrezno pojasnjenimi postavkami v dav�nih 
olajšavah, hkrati pa bodo kolektivna zavarovanja verjetno bistveno narastla z vklju�itvijo 
državne uprave in samostojnih podjetij. Dodatno pokojninsko zavarovanje v Zavarovalnici 
Triglav tržijo vedno bolj uspešno, saj se vedno ve� ljudi odlo�a za tovrstne oblike var�evanja 
za pokojnino. 
 

Slika 2: Skupna vrednost premij  v zavarovalnicah (v mio SIT) 

 
 
Vir: NIDORFER Matjaž, str. 53. 
 
Slika številka 2 prikazuje, da ima dale� najve�jo vrednost premij individualnih zavarovancev 
Zavarovalnica Triglav, kjer te sestavljajo kar 72% vseh zbranih premij. Sledita ji Slovenica in 
Adriatic. Med najpomembnejšimi družbami pa premije individualnih zavarovancev pomenijo 
vidnejši del le pri Kapitalski družbi, in sicer 58-odstotnega, prenesli pa so jih iz sklada 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 
Prva pokojninska družba ima potrjenih osem pokojninskih na�rtov, število zavarovancev se 
pove�uje, saj so se nejasnosti glede dav�nih olajšav s�asoma odpravile, pa tudi sindikati 
postajajo zainteresirani za projekt dodatnega pokojninskega zavarovanja in ra�unajo na 
dolgoro�ne koristi, s takšnimi argumenti pa se pogajajo z upravami, ki ravno zaradi dav�nih 
olajšav lažje pristajajo na tovrstno zviševanje stroškov dela, kot na pove�evanje teko�ih pla�. 
Sorazmerno s problemati�nostjo svojega statusa bi moral najve�ji pritisk vršiti tisti del 
zaposlenih, ki ima 8 do 15 let do upokojitve, saj bodo ravno nanje udarili vsi negativni u�inki 
zakona, hkrati pa z vsakim mesecem izgubljajo možnost, da to nadomestijo.  
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Po skupni vrednosti premij so najmo�nejše Pokojninska družba A, Zavarovalnica Triglav, 
Skupna pokojninska družba, Kapitalska družba in Prva pokojninska družba. 
 
Slika številka 3 prikazuje razporeditev zavarovancev po vzajemnih pokojninskih skladih, iz 
nje pa je razvidno, da odpade na Kapitalsko družbo ve� kot polovica zavarovancev, slaba 
�etrtina var�uje v Generali SKB, ostali pa se razporejajo v Banko Koper, A banka, Probanka.  
 
 

Slika 3: Razporeditev zavarovancev po vzajemnih pokojninskih skladih 
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Vir: NIDORFER Matjaž, str. 54. 

 
Po številu zavarovancev, kar je razvidno tudi iz slike številka 4, je na prvem mestu Skupna 
pokojninska družba, sledijo pa ji Pokojninska družba A in Prva pokojninska družba. 
Kapitalska družba ima v primerjavi z njimi sorazmerno malo zavarovancev. Najve� 
individualnih zavarovancev ima Zavarovalnica Triglav, sledita pa ji Kapitalska družba in 
Pokojninska družba A. Najve� podjetij je uspelo privabiti Zavarovalnici Triglav – kar 57% 
vseh, ki so se odlo�ila za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Precej podjetij pa je 
pridobila tudi Prva pokojninska družba.  
 
Pokojninska družba A, ki dosega najve�ji obseg zbranih premij, ima v svojem portfelju 
sorazmerno malo podjetij, iz �esar je mogo�e sklepati, da je privabila ve�inoma velika 
podjetja. K Prvi pokojninski družbi so se obrnila srednja in mala podjetja, Zavarovalnici 
Triglav pa predvsem mala.  
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Slika 4: Razporeditev zavarovancev po pokojninskih družbah 
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Vir: NIDORFER Matjaž, str. 54. 

 
Prihodnje zavarovance zanima tudi zajam�eni donos – ponudniki ponujajo razli�ne zajam�ene 
donose, ki so vezani na obrestno mero za državne obveznice, izra�un zajam�enega donosa pa 
je dolo�en z zakonom. Tako nekateri jam�ijo 90, drugi pa 50% imenovane obrestne mere. 
Zaradi visoke inflacije, ki je seveda višja od zajam�enega odnosa, ta ni bistven pri sklepanju 
pogodbe. Pomembno je, kako dobro upravljavec upravlja denar, od tega pa je odvisno, kakšno 
bo denarno stanje zavarovanca ob vstopu v pokoj.  
 

11.1 NADZOR DRŽAVE NAD VARNOSTJO IN USTREZNOSTJO 
POSLOVANJA POKOJNINSKIH SKLADOV 

 
Na ATVP vsak mesec preverjajo notranjo urejenost skladov, nadzirajo sestavo sredstev in 
obseg prehodnih in za�asnih obra�unskih postavk. Bistvo nadzora poslovanja sklada je v 
spremljanju pravilnega nalaganja premoženja. Pri tem preverijo, v katere vrste naložb so 
sredstva naložena in ali skladi izpolnjujejo predpise o omejitvah. Zelo pomembno je tudi 
vrednotenje naložb, saj imajo lahko pokojninski skladi tržne in netržne naložbe, pri �emer gre 
lahko pri slednjih za obveznice in delnice, ki ne kotirajo na borzi, kot tudi za nepremi�nine. V 
ATVP zlasti preverjajo, ali odkupna vrednost enote premoženja odseva teko�o vrednost 
premoženja. Preverjajo tudi lo�enost premoženja, da ne prihaja do transakcij s povezanimi 
osebami. Vsak mesec pregledajo rast vrednosti enote premoženja in ga primerjajo s 
predpisanim minimalnim zajam�enim donosom. 
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Na Agenciji za zavarovalni nadzor, ki bedi nad poslovanjem pokojninskih družb in 
zavarovalnic, pa skrbijo predvsem za varnost zavarovancev. Nadzirajo obvladovanje tveganj 
teh družb, pri �emer dajejo poseben poudarek njihovi kapitalski ustreznosti, pravilnemu 
oblikovanju matemati�nih rezervacij in kritnega sklada ter ustreznemu upravljanju tega 
premoženja. 
 

11.1.1 VSTOPNI IN IZSTOPNI STROŠKI TER PROVIZIJE 
 
Stališ�e ministrstva za delo je, da morajo biti vstopni stroški pri individualnem pokojninskem 
na�rtu za vsakega zavarovanca enaki, ker so enaki tudi dejanski stroški. Po zakonu ti lahko 
znašajo najve� 6%, vendar jih izvajalci znižujejo, najnižji ponujeni so trenutno 2,5%.  
 
Pri kolektivnem pokojninskem na�rtu lahko ponudniki vstopne stroške prilagajajo 
posameznemu delodajalcu. �e denimo izvajalec pridobi podjetje, ki ima tiso� zaposlenih, ali 
takega, ki ima tri, je dejanski strošek na zavarovanca pri prvem veliko nižji in je z vidika 
konkurence bolje, da dopustimo spremembo stroškov. Argument, da bodo tako delodajalci 
med seboj diskriminirani, pa ni upravi�en, saj je denimo v tujini dober pokojninski na�rt tudi 
del kadrovske politike podjetja. Pri kolektivnih pokojninskih na�rtih se nadzira le, da stroški 
ne presegajo najve�je vrednosti, dolo�ene v pokojninskem na�rtu. 
 
S tem, da se dopusti nižanje stroškov, je zagotovljena ve�ja preglednost na trgu, saj so denimo 
v zadnjem �asu pri kolektivnih zavarovanjih posamezni akterji na trgu sicer nastopali z 
vstopnimi stroški, kot so bili dolo�eni v pokojninskem na�rtu, hkrati pa so ponujali rabate, s 
�imer so stroške dejansko nižali. Ve� pozornosti kot upravljavski proviziji ter vstopnim in 
izstopnim stroškom pa bi morali posvetiti naložbeni politiki, ustanovnemu kapitalu, predvsem 
pa ustanoviteljem družbe, ki ponuja dodatno pokojninsko zavarovanje. 
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12. SKLEP 
 
Glede na demografska gibanja je nujno reforma pokojninskih sistemov. Pri tem je potrebno 
dose�i, da reforma javnega pokojninskega sistema ne bi temeljila na zmanjševanju socialnih 
pravic iz naslova pokojnin bodo�im upokojencem temve� predvsem na vzpodbujanju ostalih 
oblik var�evanja za pokojnino. Javni pokojninski programi naj bi bili namenjeni zgolj 
redistribuciji dohodka in s tem prepre�evanju revš�ine starejših ljudi, ve�ji del pokojninskih 
dohodkov pa bi ljudje prejemali iz pokojninskih skladov in podobnih oblik privatnega 
var�evanja. Pokojninski skladi pozitivno vplivajo tudi na narodno gospodarstvo, saj se 
pove�ujejo razpoložljivi prihranki, ki so namenjeni za financiranje produktivnih investicij.  
 
Slovenski pokojninski skladi so še v za�etnih fazah razvoja, mnogo je zakonskih 
pomanjkljivosti, pa tudi zavest ljudi še ni dovolj mo�na, da bi se množi�no odlo�ali za 
var�evanje v njih. Glede na to, da so pokojnine sedanjih zaposlenih, ki predstavljajo najbolj 
množi�ne generacije, zelo negotove, je pri�akovati hitro rast var�evanja v pokojninskih 
skladih. Tovrstno var�evanje pa je mo�no povezano z življenskim standardom, saj je 
povpre�en zaslužek aktivnega prebivalca Slovenije še vedno na ravni, ko je težko pokriti 
teko�o potrošnjo in hkrati tudi var�evati. Verjetno je potrebna tudi ve�ja prilagodljivost 
delodajalcev in predvsem sindikatov. 
 
Med slovenskimi pokojninskimi skladi je pri�akovati združevanja in nižanje stroškov ter 
proviziji, pa tudi širjenje pestrosti raznih oblik var�evanja, predvsem v povezavi z raznimi 
oblikami zavarovanj. 
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