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1. UVOD 
 
V vseh razvitih državah poznajo določene oblike zavarovanja za starost. Sistemi 
pokojninskega varstva so namenjeni starejšim, že upokojenim ljudem. Po prenehanju 
zaposlitve postane njihov vir za preživetje pokojnina, oziroma več vrst pokojnin iz sistema 
pokojninskega zavarovanja namesto zaslužka za delo. Oblike pokojninskega zavarovanja 
so v posameznih državah nastajale bolj ali manj stihijsko, zato se med seboj tudi močno 
razlikujejo. Prav tako pa se je to področje skozi zgodovino prilagajalo trenutnim potrebam 
in možnostim, ki so bile v različnih državah različne. 
 
Ta čas je, zaradi naraščajočih stroškov in staranja celotne populacije, reforma pokojninskih 
sistemov eden od osrednjih problemov, s katerimi se srečujejo številne evropske države, 
predvsem tiste v tranziciji. Obseg in vsebina reform je specifična za posamezne države, za 
vse države pa je značilno, da se zavedajo njene nujnosti. Pritiski na sisteme zagotavljanja 
socialne varnosti, zaradi spremenjenih gospodarskih razmer, so vse večji. Razmerje med 
delovno neaktivnim in delovno aktivnim prebivalstvom je vse večje in je doseglo že 
zastrašujočo raven. 
 
Slovenija je država v tranziciji, zato je bilo potrebno spremeniti sistem pokojninskega 
zavarovanja, ki je temeljil izključno na medgeneracijski solidarnosti. V Sloveniji smo se z 
novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati 1.januarja 
2000, lotili spremembe pokojninske ureditve. Z novim zakonom so dobili tudi slovenski 
delodajalci možnost, da oblikujejo za svoje zaposlene pokojninske načrte, s katerimi jim 
lahko zagotovijo dodatno pokojnino. K njihovemu oblikovanju jih spodbujajo davčne 
olajšave pri obračunu davka od dobička, ki jim jih priznava država za vplačane premije 
vanje. Oblikovanje pokojninskih načrtov ima tudi ugodne narodnogospodarske posledice, 
saj bodo pokojninski skladi z zbranimi sredstvi nastopali kot pomemben povpraševalec na 
kapitalskem trgu. 
 
Namen diplomskega dela je pokazati razliko med različnimi izvajalci pokojninskih 
načrtov, ki jih določa zakon ter predstaviti kriterije, na podlagi katerih se zavarovanci 
odločijo za posameznega izvajalca dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zaradi 
zakonskih omejitev ni velike razlike med ponudniki oziroma izvajalci pokojninskih 
načrtov oziroma so razlike opazne le pri nekaterih kriterijih.  
 
S pomočjo primerjave bom poskušal utemeljiti stroške, ki jih izvajalec zaračunava za vstop 
in izstop v pokojninski načrt ter upravljalske stroške, kot najpomembnejši kriterij za izbiro 
izvajalca dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na eni strani je izvajalec pokojninskega 
načrta organiziran kot pokojninska družba na drugi strani pa kot vzajemni pokojninski 
sklad. 
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Na začetku bom predstavil pokojninsko ureditev na splošno oziroma zagotavljanje socialne 
varnosti za starost. Sledi pokojninska ureditev Slovenije po novem zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. Podrobneje se bom dotaknil seveda dela zakona, ki določa 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Bistveni del diplomskega dela je tretje 
poglavje, v katerem je podana sama primerjava med pokojninsko družbo ter vzajemnim 
pokojninskim skladom. Na začetku primerjave bom na kratko predstavil oba izvajalca, 
potem pa sledi konkretnejša primerjava po različnih vsebinah oziroma točkah. V 
primerjavi so prikazane razlike oziroma podobnosti o številu in strukturi zavarovancev, 
naložbeni politiki, o stroških izvajalca, o načinu plačevanja zavarovalnih premij, o 
mirovanju zavarovanja, o prenosu sredstev na drugega izvajalca in o načinu poročanja 
poslovnega izida. 
 
2. POKOJNINSKA UREDITEV 
 
Razvoj pokojninskega varstva je bil v različnih državah povezan z značilnostmi 
gospodarstva, kulture in mentalitete posameznih narodov. Zato se ureditve pokojninskega 
varstva med seboj zelo razlikujejo. 
 
V večini razvitih držav imajo poleg javnega pokojninskega zavarovanja, ki deluje na 
osnovi medgeneracijske menjave, razvite tudi druge oblike pokojninskih zavarovanj. 
Slednja so financirana pretežno na kapitalski osnovi (princip skladov). Prispevki za 
pokojninske načrte znotraj podjetij, sindikatov ali stanovskih organizacij in združenj, ne 
sodijo med prispevke za socialno zavarovanje in ne bremenijo javnih financ (Rupnik, 
Stanovnik, 1995, str. 39). 
 
Kljub temu je državna regulativa tudi v privatnih oblikah pokojninskih zavarovanj zelo 
močna (predpisana višina prispevkov delodajalcev in delojemalcev, predpisana 
investicijska politika zbranih sredstev, bolj ali manj stimulativna davčna politika, ponekod 
obvezno pozavarovanje), saj je od tega odvisna sedanja in bodoča socialna varnost zelo 
velikega števila ljudi. Zato lahko trdimo, da so tudi privatna pokojninska zavarovanja (v 
državah, kjer so organizirana) del celotnega sistema socialne varnosti (Bešter, 1996, str. 
27). 
 
Pokojninski sistemi v Evropi so usmerjeni v večsteberni sistem pokojninskega 
zavarovanja. V večini evropskih držav prevladuje sistem treh stebrov ali pa so v procesu 
reforme njihovega uvajanja. Delovanje drugega stebra je tesno povezano s prvim stebrom, 
saj le ta odločilno vpliva na moč in zastopanost drugega stebra v celotnem pokojninskem 
sistemu. Osnovna značilnost drugega stebra ni popolna nadomestitev, temveč dopolnitev in 
razbremenitev prvega stebra (Gollier, 2000, str. 225). 
 
Prvi steber je osrednji steber pokojninskega zavarovanja in temelji na medgeneracijski 
solidarnosti. Nanaša se na socialno varnost, ki jo ob upokojitvi nudi država vsakemu 
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državljanu, ki je v svoji aktivni dobi plačeval obvezne prispevke za pokojninsko 
zavarovanje. Sredstva za izplačevanje pokojnin se sproti zagotavljajo iz prispevkov 
zavarovancev, ki so v aktivni dobi. V okviru medgeneracijske pogodbe mlajše generacije 
zavarovancev plačujejo prispevke s tem namenom, da bodo naslednje generacije prav tako 
zbirale sredstva za izplačevanje njihovih pokojnin. Ravno tu nastane problem trajnosti 
javnega pokojninskega zavarovanja. Demografske razmere in drugi vzroki v primeru 
sprotnega prispevnega kritja povečujejo negotovost za sedanje zaposlene, ki bodo nekoč 
postali upokojenci, saj jim bo pokojnina iz prvega stebra nudila le osnovno socialno 
varnost. Sistem tudi ne ustvarja nobenih rezerv (Holzmann, 1997, str. 6-8). 
 
Drugi steber praviloma temelji na sistemu naložbenega financiranja. Namen drugega stebra 
ni izriniti oziroma nadomestiti prvi steber, ampak nuditi dodatno pokojnino, ki bi skupaj s 
pokojnino iz prvega stebra omogočila zadovoljivo stopnjo nadomestila za dohodek iz 
aktivne dobe. Področje, kjer deluje drugi steber, predstavljajo privatni pokojninski skladi in 
zavarovalnice, ki v sodelovanju s podjetji oblikujejo finančni dogovor, z namenom, da 
nudijo dodatne pravice ob upokojitvi. 
 
Tretji steber predstavlja privatne prihranke posameznika, ki so namenjeni za potrošnjo v 
njegovi starosti. Tretji steber praviloma ne uživa vzpodbud s strani države v obliki davčnih 
olajšav. Vsebuje večje finančno tveganje zaradi ekonomskega in socialnega razvoja in tudi 
zaradi neprevidnosti individualnega varčevalca. Finančni produkti, ki jih nudijo 
zavarovalnice, banke in investicijski skladi, v okviru tretjega stebra vsebujejo posebne 
pogodbene pogoje, kot so na primer narava kapitala, pravic, življenjske rente, leto 
pridobitve pravic iz tretjega stebra itd. (Pesando, 2000, str. 340). 
  
2.1. POKOJNINSKA UREDITEV V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji smo se z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v 
nadaljevanju ZPIZ), ki je začel veljati 1.januarja 2000, lotili spremembe pokojninske 
ureditve. Razlog za to je previsoka raven pravic ob ne dovolj veliki rasti družbenega 
produkta in v demografskih spremembah. Z uveljavitvijo tega zakona so se zaostrili prej 
veljavni pogoji za pridobitev pravic do pokojnin. 
 
Z zakonom določena ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja obsega: 
- obvezno zavarovanje, temelječe na medgeneracijski solidarnosti, 
- obvezno in prostovoljno dodatno zavarovanje, 
- zavarovanja na podlagi osebnih varčevalnih računov. 
 
Prvo obliko obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja smo poznali že v 
starem sistemu. Gre za zavarovanje, ki temelji na načelu vzajemnosti in solidarnosti, po 
katerem nove generacije zavarovancev in njihovi delodajalci s plačevanjem prispevkov 
zagotavljajo sredstva za izplačila pokojnin prejšnjim (upokojenim) generacijam. Pri tej 
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obliki zavarovanja ima država pomembno vlogo, tudi s prispevanjem dodatnih sredstev iz 
proračuna, če sredstva, zbrana iz prispevkov, ne zadoščajo za izplačila pokojnin. Zaradi 
vse večjih težav pri zagotavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
bilo uvedeno dodatno zavarovanje, ki naj bi nadomestilo zmanjšanje pravic ter zaostritev 
pogojev za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na področju 
obveznega zavarovanja. S tretjo obliko, zavarovanjem na podlagi osebnih pokojninskih 
varčevalnih računov, pa naj bi uvedli tako imenovani tretji steber pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
 
V diplomskem delu je poudarek na področju pokojninske ureditve, ki pokriva prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 
 
2.1.1. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika zavarovanja, pri kateri se 
vplačana sredstva zbirajo na osebnih računih zavarovancev, vključenih v to obliko 
zavarovanja. Sredstva se zbirajo, de se bodo zavarovancem po upokojitvi (ob izpolnitvi 
zakonskih pogojev) zagotovile dodatne starostne pokojnine. To je osnovni namen tega 
zavarovanja. Ob izpolnitvi zakonsko določenih pogojev pa lahko zagotavlja zavarovancem 
še nekatere druge pravice, na primer pravico do predčasne starostne pokojnine, dodatne 
invalidske pokojnine in dodatne družinske pokojnnine. 
 
Za prostovoljno dodatno zavarovanje je značilno, da zavarovanec prevzame naložbeno 
tveganje z zajamčenim donosom na vplačano čisto premijo. Naložbeno tveganje je 
tveganje, povezano z donosnostjo naložb v vrednostne papirje, depozite, posojila in druge 
vrste finančnih naložb. Čista premija je vplačana premija, zmanjšana za vstopne stroške, ki 
v skladu z zakonom pripadajo izvajalcu pokojninskega načrta (drugi odstavek 298. člena 
ZPIZ). To tveganje zavarovanec prevzame le v primeru, če prostovoljno dodatno 
zavarovanje krije le dodatno starostno pokojnino oziroma dodatno predčasno starostno 
pokojnino. Če pa prostovoljno dodatno zavarovanje vključuje poleg tega tveganja tudi 
pravico do dodatne invalidske in dodatne družinske pokojnine, zavarovanec za ta del 
zavarovanja ne prevzema naložbenega tveganja, saj mora to zavarovanje kriti zajamčeno 
izplačilo.   
 
Čeprav je dodatno prostovoljno zavarovanje oblika varčevanja, zavarovancu ne zagotavlja 
nespremenljivega donosa, temveč je donos odvisen od izvajalca. Donos pa ne sme biti 
manjši od zajamčenega donosa, ki ga določa zakon. Letna stopnja donosnosti, ki je podlaga 
za izračun zajamčenega donosa, ne sme biti nižja od 40 odstotkov povprečne letne obrestne 
mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom (četrti odstavek 298. 
člena ZPIZ). 
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Izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja je upravičen do povračila stroškov za 
vstop v zavarovanje in izstop iz njega ter do letne provizije za upravljanje sredstev 
zavarovancev. Vstopni stroški se obračunavajo v odstotku od vplačane premije ob vplačilu, 
izstopni stroški pa v odstotku od odkupne vrednosti premoženja zavarovanca. Provizija za 
upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada se obračuna v odstotku od poprečne čiste 
letne vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada (318. člen ZPIZ). 
 
Premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja je denarni znesek na podlagi katerega 
zavarovanec pridobi pravice iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Premijo za 
prostovoljno dodatno zavarovanje lahko vplačuje zavarovanec sam, lahko pa jo (delno ali v 
celoti) zanj plačuje delodajalec, pri katerem je zavarovanec zaposlen. Premijo pa lahko 
plačuje tudi državni organ, pri katerem zavarovanec poklicno opravlja funkcijo. 
 
ZPIZ uvaja več oblik prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Vsem je skupno, da se vanje 
lahko vključijo le zavarovanci, ki so že vključeni v obvezno zavarovanje. Vse oblike tudi 
prinašajo davčne olajšave, čeprav se te, glede na načine organiziranja dodatnega 
zavarovanja, razlikujejo. 
 
2.1.1.1. Pokojninski načrt 
 
Pogoje za pridobitev pravic iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg teh 
pravic ter postopek za njihovo uveljavitev določa pokojninski načrt.  V 295. členu ZPIZ-a, 
je določeno kaj vse mora vsebovati pokojninski načrt. Za predstavo pa je dovolj, če 
naštejem samo nekaj najpomembnejših sestavin: 
- velikost, način vplačevanja in roki za vplačila zavarovalnih premij, 
- določba o neprenosljivosti pravic, razen v primerih, ki jih določa zakon, 
- naložbena politika, 
- zajamčeni donos (najmanjši zajamčeni donos je določen v zakonu v velikosti 40% 

povprečne letne obrestne mere za državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim 
letom), 

- velikost stroškov, ki jih zaračunava izvajalec pokojninskega načrta ob vstopu in izstopu 
iz le tega, 

- pogoji za pridobitev pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma predčasne 
starostne pokojnine, 

- način izračunavanja pokojninske rente, 
- določba, ali bo pokojninsko rento izplačeval izvajalec pokojninskega načrta ali pa bo 

izvajalec v imenu in za račun zavarovanca sklenil z zavarovalnico ustrezno 
zavarovalno pogodbo, 

- način izračuna odkupne vrednosti (o odkupni vrednosti premoženja bomo govorili, 
kadar bo na primer zavarovanec na lastno zahtevo izstopil iz dodatnega zavarovanja in 
zahteval predčasno izplačilo premoženja s svojega osebnega računa), 

- pogoji za prenehanje zavarovanja, 
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- pogoji za pridobitev drugih pravic (do dodatne invalidske pokojnine oziroma dodatne 
družinske pokojnine). 

 
ZPIZ ureja le tiste oblike prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki prinašajo 
zavarovancem, vključenim v to obliko zavarovanja, in njihovim delodajalcem, ki oziroma 
če plačujejo premije v korist zavarovancev, davčne olajšave (292. člen ZPIZ). Davčne 
olajšave pa zagotavljajo le tisti pokojninski načrti, ki jih odobri minister za delo, družino in 
socialne zadeve. Ti se na podlagi odločbe o odobritvi vpišejo v poseben register, ki ga vodi 
pristojni davčni urad.  
 
2.1.1.2. Financiranje pokojninskega načrta 
 
Na podlagi odobrenih pokojninskih načrtov vplačuje premije za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje zavarovanec sam ali za njegov račun njegov delodajalec. Premije 
se v skladu s pokojninskim načrtom lahko vplačujejo mesečno, polletno ali letno. 
 
Velikost premije sicer ni omejena, vendar pa davčne olajšave prinaša le do velikosti, 
določene v 301. členu ZPIZ. Znesek mesečne premije prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja v koledarskem letu ne sme biti nižji od 3.683 tolarjev. Znesek davčne olajšave 
za premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vplačane v koledarskem letu, lahko 
znaša največ 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
zavarovanca oziroma 5,844% pokojnine zavarovanca, vendar ne več kot 441.958 tolarjev 
letno (drugi odstavek 301. člena ZPIZ). Znesek premije in znesek davčne olajšave se 
valorizirata s koeficientom rasti poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. 
Valorizirane zneske ugotovi minister pristojen za finance. 
 
Kot rečeno, se davčne olajšave zavarovancu in njegovemu delodajalcu priznajo le do 
velikosti zakonsko določene premije. Če vplačujeta večjo premijo, se zavarovancu 
upoštevajo pravice iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja v skladu s pokojninskim 
načrtom. Davčne olajšave pa se od razlike nad zakonsko določenim zneskom ne priznajo. 
Premijo lahko plačujeta tako delodajalec kot zaposleni. V tem primeru se pri določitvi 
maksimalne višine premije, za katero se prizna davčna olajšava po zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, upošteva kumulativni znesek vplačanih premij. Če skupni 
znesek vplačanih premij presega najvišjo premijo, lahko zavarovanec uveljavlja davčne 
olajšave samo od tistega dela vplačane premije, ki je enaka razliki med najvišjo premijo in 
premijo, ki jo je zanj vplačal delodajalec (šesti odstavek 301. člena ZPIZ). 
 
Po zakonu je lahko posameznik sočasno zavarovan v enem kolektivnem in enem 
individualnem pokojninskem načrtu, tudi pri različnih izvajalcih. 
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2.1.1.3. Izvajalci pokojninskega načrta 
 
Pokojninski načrt, ki ga odobri minister pristojen za delo, izvajajo pokojninski skladi, 
ustanovljeni po ZPIZ-u. Izvajajo pa ga lahko tudi zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje poslov življenjskega zavarovanja. Pokojninski skladi se lahko oblikujejo kot 
vzajemni skladi ali ustanovijo kot pokojninske družbe. 
 
2.1.1.3.1. Vzajemni pokojninski sklad 
 
Vzajemni pokojninski sklad ni organiziran kot pravna oseba. Je premoženje, ki je 
financirano s sredstvi, zbranimi z vplačili premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
oziroma ustvarjenimi z upravljanjem teh sredstev. To premoženje je namenjeno kritju 
obveznosti do zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Vzajemni pokojninski 
sklad je last zavarovancev. Vsak od njih postane z vplačilom premije lastnik sorazmernega 
dela vzajemnega pokojninskega sklada.  
 
Vzajemni pokojninski sklad lahko upravlja le: 
- zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih 

skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, 
- banka, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov, po 

zakonu, ki ureja bančništvo, 
- pokojninska družba, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih 

skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo (prvi odstavek 315. člena ZPIZ). 
 
Vzajemni pokojninski sklad je lahko zaprti ali odprti sklad. Zaprti vzajemni sklad je tisti, 
katerega člani lahko postanejo le zavarovanci prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki so 
v delovnem razmerju pri delodajalcu, ki je ustanovitelj sklada. Odprti vzajemni sklad pa je 
tisti, ki članstva v skladu ne pogojuje z delovnim razmerjem pri določenem delodajalcu. 
 
a) Zaprti vzajemni sklad 
Člani zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada torej lahko postanejo le zavarovanci 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so v delovnem razmerju pri 
delodajalcu, ki je ustanovitelj sklada. Tak sklad pa lahko ustanovi tudi več delodajalcev 
skupaj, člani sklada lahko postanejo zavarovanci, ki so zaposleni pri teh delodajalcih. 
Pokojninski načrt, ki ga oblikujejo ustanovitelji zaprtega vzajemnega sklada, mora poleg 
že omenjenih sestavin, izpolnjevati še nekaj dodatnih zahtev. Vanj mora biti vključenih 
najmanj 51% vseh zaposlenih, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu, ki načrt 
financira. 
 
b) Odprti vzajemni sklad 
Odprti vzajemni pokojninski sklad je tisti vzajemni pokojninski sklad, ki članstva ne 
pogojuje z delovnim razmerjem pri določenem delodajalcu (tretji odstavek 309. člena 
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ZPIZ). Odprti vzajemni sklad lahko ustanovi zavarovalnica ali banka, ki ga potem tudi 
sama upravlja. Seveda lahko zavarovalnica ali banka kot delodajalec ustanovi tudi zaprti 
vzajemni sklad za svoje zaposlene, vendar ga mora prenesti v upravljanje družbi za 
upravljanje investicijskih skladov.     
   
2.1.1.3.2. Pokojninska družba 
 
Pokojninska družba je pravna oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Organizirana je kot delniška družba z izključno 
imenskimi delnicami, njen osnovni kapital pa mora biti vedno enak tretjini najmanjšega 
kapitala, ki ga za zavarovalnico, ki opravlja posle v skupini življenjskih zavarovanj, 
predpisuje zakon o zavarovalništvu in ne sme biti manjši od zajamčenega kapitala, ki ga za 
takšno zavarovalnico določa zakon. 
 
ZPIZ izrecno ne predvideva, kdo lahko ustanovi pokojninsko družbo, vendar, če 
potegnemo vzporednico s pokojninskimi skladi, kot jih poznajo v anglosaškem pravnem 
sistemu, potem je ta oblika izvajanja dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja namenjena delodajalcem ali sindikatom, ki lahko na takšen način ceneje 
zagotavljajo socialno varnost za svoje ostarele delavce oziroma svoje člane, kot pa če bi to 
storitev za njih izvajala banka ali zavarovalnica. 
 
2.1.1.4. Davčne olajšave 
 
Osnovno vodilo pri uvedbi dodatnih zavarovanj, ki ga zasleduje država, je, da je potrebno 
spodbujati varčevanje in obdavčiti potrošnjo.  
 
Glavna značilnost pokojninskih prihrankov je, da je njihovo črpanje omejeno in praktično 
nemogoče do določene starosti oziroma do upokojitve. Posameznik v prvih desetih letih 
varčevanja ne more črpati prihrankov. To je nujno za dolgoročno kapitalizacijo, hkrati pa 
tudi neatraktivno za posameznika. Razlog za omejitev prispevkov, ki jih posameznik lahko 
neobdavčene vplača v sistem, je, da se bogati ne bi izognili plačilu davkov. 
 
Slovenska vlada želi prepričati svoje državljane v nujnost dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, zato je tudi pripravljena sprejeti davčne izdatke, ki bodo nastali zaradi 
davčnih olajšav. Davčne spodbude so nujno potrebne in upravičene ter služijo kot 
učinkovit instrument za spodbujanje varčevanja namesto potrošnje. 
 
ZPIZ  določa, da se z njim urejajo le tiste oblike prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, pri katerih zavarovanci, vključeni v to obliko zavarovanja, in delodajalci, ki v 
korist svojih zaposlenih plačujejo premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, pridobijo 
davčne olajšave (292. člen ZPIZ). Iz besedila tega člena lahko sklepamo, da davčne 
olajšave zavarovancem in delodajalcem pripadajo, če se v prostovoljno dodatno 



                                                                                   

                                                                                 13

zavarovanje vključijo pod pogoji, ki jih določa zakon. To pomeni, da se vključijo v 
zavarovanje na podlagi pokojninskega načrta, za katerega je izvajalec pridobil soglasje 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter je vpisan v register pokojninskih 
načrtov. 
 
2.1.1.4.1. Davčne olajšave za zavarovance 
 
Zavarovancu se za znesek premije, ki jo je vplačal v posameznem koledarskem letu iz 
svoje neto plače, ob letni odmeri zmanjša osnova za dohodnino za leto, v katerem je bila 
premija vplačana. 
 
Zavarovancu, ki v svojo korist plačuje premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Republiki Sloveniji po pokojninskem načrtu, 
ki izpolnjuje pogoje (369. člen ZPIZ), se lahko zniža osnova za dohodnino za leto, v 
katerem je bila premija plačana, vendar največ do zneska olajšave, določene v ZPIZ-u 
(drugi odstavek 301. člena ZPIZ), oziroma do višine razlike določene iz ZPIZ-a (šesti 
odstavek 301. člena ZPIZ). Plačane premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja ni 
mogoče uveljavljati kot zmanjšanje osnove za dohodnino v skladu s 4. točko prvega 
odstavka 9. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95 in 44/96), (prvi 
odstavek 367. člena ZPIZ). 
 
Premijo pa lahko za svoje zaposlene plačuje tudi delodajalec. Kadar premijo oziroma del 
premije za zavarovanca plačuje delodajalec, se zavarovancu v letu, v katerem je bila 
premija plačana, ta olajšava zagotovi tako, da se zneski premij, ki jih je za zavarovanca 
plačal delodajalec, v tem letu ne vštejejo v zavarovančevo osnovo za dohodnino (drugi 
odstavek 367. člena ZPIZ). 
 
Davčna olajšava, priznana v obliki odložitve plačila dohodnine, ni dokončna, temveč se 
obveznost plačila dohodnine odloži do takrat, ko zavarovanec uveljavi pravice iz 
zavarovanja. Od zneskov, ki jih zavarovanec prejme na podlagi uveljavitve pravic iz 
zavarovanja, mora namreč ta plačati (odloženo) dohodnino. 
 
 2.1.1.4.2. Davčne olajšave delodajalca 
 
Za delodajalca je premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje za 
zaposlene, strošek in s tem povzroči odhodke. Vendar pa vsi odhodki v računovodskem 
pomenu niso hkrati tudi davčno priznani odhodki pri odmeri davka od dobička pravnih 
oseb, zato te plačane premije nimajo narave davčno priznanih odhodkov. Po ZPIZ-u pa 
lahko delodajalec uveljavlja davčno olajšavo v obliki znižanja davčne osnove za odmero 
davka od dobička pravnih oseb za leto, v katerem so bile premije plačane (prvi odstavek 
368. člena ZPIZ). 
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Od premije, ki jo je za prostovoljno dodatno zavarovanje pri njem zaposlenih delavcev 
(zavarovancev) plačal delodajalec, niti delodajalec niti zavarovanec nista zavezana plačati 
prispevkov za socialno varnost, torej niti prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje po ZPIZ niti prispevkov za druga obvezna socialna zavarovanja po drugih 
zakonih. 
 
3. PRIMERJAVA POKOJNINSKE DRUŽBE ENA d.d. IN VZAJEMNEGA 
POKOJNINSKEGA SKLADA DVE 
 
Po ZPIZ-u lahko pokojninski načrt izvajajo pokojninski skladi. Pokojninski sklad se lahko 
oblikuje kot vzajemni pokojninski sklad ali ustanovi kot pokojninska družba (drugi 
odstavek 306. člena ZPIZ). 
 
Že sam naslov tretje točke nam pove, da bom primerjal dve različni obliki pokojninskih 
skladov. Primerjavo obeh oblik pokojninskih skladov bom naredil preko kriterijev, ki so 
pomembni pri izbiri izvajalca dodatnega pokojninskega zavarovanja. Kriterijev je več vrst, 
najpomembnejši so tržni delež izvajalca, njegova naložbena politika ter stroški, ki jih ta 
zaračunava (Parnizcky, 2000, str.95-103) oziroma administrativni stroški, katerih višina je 
posledično odvisna od števila zavarovancev (Bejaković, 2002).  
 
Sam pa sem mnenja, da je  pri izbiri izvajalca, dobro upoštevati oziroma je dobro biti 
pozoren na naslednje kriterije, ki jih nudijo izvajalci v svojih pokojninskih načrtih: 
- stroški, 
- plemenitenje vplačanih sredstev, 
- mirovanje, 
- prehodi med izvajalci pokojninskega zavarovanja, 
- plačevanje premij. 
 
Poleg naštetih kriterijev in pogojev, ki jih posamezni izvajalci nudijo v svojih pokojninskih 
načrtih, je za izbiro dobrega izvajalca vsekakor pomembno upoštevati tudi: 
- kdo so ustanovitelji izvajalca, 
- ugled, zaupanje in uveljavljenost ustanoviteljev, 
- samo velikost izvajalca oziroma tržni delež. 
 
Primerjavo bom začel s kratkim opisom oziroma kratko predstavitvijo pokojninskih 
skladov oblikovanih kot pokojninska družba  in kot vzajemni pokojninski sklad. 
Primerjava za obe obliki pokojninskega sklada temelji na resničnih podatkih obstoječih 
pokojninskih skladov. V diplomskem delu ne bom uporabljal resničnih imen, temveč bom 
uporabjal izmišljeni imeni in sicer Pokojninska družba Ena ter Sklad Dve. V nadaljevanju 
pa se bom posvetil bolj podrobni primerjavi obeh oblik v zgoraj omenjenih točkah (stroški, 
naložbena politika, število zavarovancev, mirovanje…). 
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3.1. Osnovni podatki Pokojninske družbe Ena 
 
Pokojninsko družbo Ena je ustanovila skupina velikih gospodarskih družb z namenom, da 
v njej na čim bolj ekonomičen in varen način zavarujejo svoje zaposlene in zaposlene 
drugih družb. Pri ustanovitvi je bilo poudarjeno partnerstvo, zato nihče od ustanoviteljev 
ne presega 8,6 odstotnega lastniškega deleža. Ustanovitelji so sprejeli statutarno obvezo, da 
bodo v Pokojninski družbi Ena dodatno pokojninsko zavarovali svoje delavce. 
 
Družba je organizirana za izvajanje kolektivnega zavarovanja, kar ji omogoča poslovanje z 
nižjimi stroški. Posledično temu znaša vstopna provizija družbe 3%, provizija za 
upravljanje pa 1,25% (kar je najnižje izmed vseh odobrenih pokojninskih načrtov). 
Statutarno določilo zavezuje upravo k nadaljnjem zniževanju provizije za upravljanje in 
sicer v šestem letu na 1%, v desetem letu pa na 0,5%. Družba oddaja sredstva v upravljanje 
bankam, s čimer se tveganje zajamčenega donosa porazdeli med banke, pri upravljanju 
sredstev pa lažje dosega konkurenčnost. Izplačevanje pokojnine bo družba prenesla na 
zavarovalnice s katerimi bo sklenila pogodbe o izločenih poslih. Izbiro zavarovalnice bo 
prepustila zavarovancu, torej konkurenčnosti zavarovalnic v času upokojitve zavarovanca. 
Družba izvaja zavarovanje za dodatno starostno pokojnino in predčasno pokojnino. 
 
Poslovanje pokojninske družbe nadzira in usmerja nadzorni svet družbe, sestavljen iz 
predstavnikov ustanoviteljev in zavarovancev, ter njegovi komisiji (komisija za naložbe in 
komisija za pokojninski načrt). 
 
Ustanovitelji Pokojninske družbe Ena skupno zaposljujejo preko 35.000 delavcev. V 
Pokojninski družbi Ena je v času pisanja tega diplomskega dela zavarovanih 20.000 
zaposlenih pri ustanoviteljih in tudi drugih družbah, z 1,9 milijarde SIT vplačanih premij. S 
tem se družba uvršča med največje izvajalce dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Tako veliko število zavarovancev predstavlja tisto poglavitno prednost, ki bo omogočala 
Pokojninski družbi Ena, da tudi dejansko uresniči v pokojninskem načrtu predlagane in s 
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Vlade RS potrjene pogoje dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 
 
Sestava ustanoviteljev (uveljavljene gospodarske družbe) in sestava nadzornega sveta 
družbe (priznani gospodarstveniki) pa kaže na visoko kredibilnost in konkurenčno prednost 
Pokojninske družbe Ena usmerjeno v korist zavarovancev družbe. Pokojninska družba Ena 
nudi vsem ostalim družbam in njihovim zaposlenim enake pogoje zavarovanja kot jih 
imajo zavarovanci ustanoviteljev, ki so že pristopili k pokojninskemu načrtu družbe. 
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3.2. Osnovni podatki Vzajemnega pokojninskega sklada Dve 
 
Ustanovitelj in upravljalec Vzajemnega pokojninskega sklada Dve (v nadaljevanju Sklad 
Dve) je velika državna družba, s sedežem v Ljubljani, kar kaže na visoko kredibilnost 
Sklada Dve. 
 
Sklad je odprti vzajemni pokojninski sklad, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje po pokojninskem načrtu za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki 
ga je odobril minister za delo, družino in socialne zadeve. Član sklada lahko postane vsaka 
oseba, ki se želi vključiti v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu s 
pokojninskim načrtom, hkrati pa mora biti zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije. Z vključitvijo v prostovoljno dodatno zavarovanje se član sklada zaveže 
plačevati premije za dodatno starostno pokojnino z možnostjo pridobitve predčasne 
dodatne starostne pokojnine. Če je tako dogovorjeno, lahko premijo ali del premije v korist 
člana Sklada plačuje tudi delodajalec, pri katerem je član Sklada zaposlen oziroma pravna 
oseba ali državni organ, pri katerem član Sklada poklicno opravlja določeno funkcijo. 
 
Upravljavec premoženja Vzajemnega pokojninskega sklada Dve je velika državna družba.  
Naložbena politika je usmerjena v varnost, likvidnost in razpršenost naložb ob sočasnem 
upoštevanju zakonskih omejitev glede naložb ter omejitev. ki izhajajo iz pokojninskega 
načrta.  
 
Upravljavec Sklada je upravičen do povračila vstopnih in izstopnih stroškov, do letne 
provizije za upravljanje Sklada ter do stroškov prenosa. Vstopni stroški so različni glede na 
število let članstva v Skladu ter glede na višino vplačila. Ti stroški znašajo 6% vplačane 
premije in se po petih letih začnejo zmanjševati za 0,1 odstotne točke na leto, vendar ne 
morejo biti nižji kot 4% vplačane premije. Provizija za upravljanje pa znaša 1,3% 
povprečne čiste vrednosti sredstev Sklada. V primeru prenosa sredstev k drugemu 
izvajalcu pokojninskega načrta, ima upravljavec pravico do povračila stroškov prenosa v 
višini 1% vrednosti prenesenih sredstev. 
 
Notranji nadzor nad poslovanjem Sklada izvaja notranja revizija, ki je organizirana pri 
upravljavcu. Upravljavec je dolžan obveščati javnost in poročati nadzornim organom. 
Upravljavec poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev mesečno in letno, na način in v 
rokih, ki so določeni s predpisi, ki jih izda Agencija za trg vrednostnih papirjev.  
 
3.3. Podatki o zavarovancih 
 
Število zavarovancev je povezano s samo velikostjo pokojninskega sklada, ki posledično 
vpliva tudi na stroške sklada. Študije v ZDA kažejo, da se administrativni stroški relativno 
zmanjšujejo do 75 milijonov dolarjev vrednosti sklada, potem pa ostajajo stalni. V Franciji 
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je minimalna učinkovita velikost pokojninskega sklada okoli 500 milijonov dolarjev, za 
Veliko Britanijo pa se ocenjuje, da mora pokojninski sklad imeti vsaj 500.000 članov za 
uspešno pokrivanje stroškov (Bejaković, 2002, str.575-580). 
 
Če primerjamo trenutno število zavarovancev s potencialnim številom varčevalcev za 
dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je okoli 450.000, je trenutno v Sloveniji v drugi 
steber vključenih 18% aktivnega prebivalstva.  
 
3.3.1. Podatki o zavarovancih Pokojninske družbe Ena 
 
Slika 1: Število zavarovancev Pokojninske družbe Ena 
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Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena 
 
Slika 1 prikazuje rast števila zavarovancev Pokojninske družbe Ena d.d. Iz slike je mogoče 
razbrati, da se je število zavarovancev povečevalo iz meseca v mesec. V mesecu aprilu leta 
2002 je bilo v Pokojninski družbi Ena d.d. dodatno zavarovanih 20.000 zavarovancev, kar 
uvršča to družbo tako po številu zavarovancev kot po zbranih sredstvih (2 milijardi SIT 
vplačanih premij) med največje izvajalce prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v Sloveniji.  
 
Pokojninska družba Ena d.d. izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje na 
podlagi pogodbe o pristopu delodajalca k pokojninskemu načrtu, ki jo skleneta 
Pokojninska družba in delodajalec ter na podlagi določb pokojninskega načrta omenjene 
družbe. Večina zavarovancev je zavarovana na podlagi pokojninskega načrta kolektivnega 
zavarovanja, saj je izmed vseh 20.000 zavarovancev le okoli 500 takšnih, ki so 
individualno zavarovani.   
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V tabeli številka 1 je prikazana struktura zavarovancev Pokojninske družbe Ena po spolu 
in starosti na dan 31.12.2001. Za vsak razred je podana tudi skupna vplačana čista premija 
zavarovancev razreda. V Pokojninski družbi Ena je bilo na dan 31.12.2001 zavarovanih 
18.052 zavarovancev, vplačanih pa je bilo za 1.622.782.947,82 SIT čistih premij.   
 
Tabela 1: Struktura zavarovancev Pokojninske družbe Ena na dan 31.12.2001 
 

   Vplačana  Vplačana  Skupaj 
Zap.št. Starost Spol-M premija Spol-Ž premija Skupaj vpl. premije 

1   0 - 20 115 6.549.359,10 113 7.371.516,61 228 13.920.875,71
2 21 - 30 1.626 135.927.551,82 1.658 133.897.541,04 3.284 269.825.092,86
3 31 - 40 2.808 280.952.518,37 4.101 358.414.105,51 6.909 639.366.623,88
4 41 - 50 2.920 249.028.420,21 3.594 323.987.114,31 6.514 573.015.534,52
5 51 - 60 892 89.807.219,44 218 35.451.650,55 1.110 125.258.869,99
6 61 - 70 7 1.395.950,86 7 1.395.950,86

         Skupaj 8.368 763.661.019,80 9.684 859.121.928,02 18.052 1.622.782.947,82
Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena  
 
3.3.2. Podatki o zavarovancih Sklada Dve 
 
Slika 2: Število članov Sklada Dve 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

ap
r.0

1

maj.
01

jun
.01

jul
.01

av
g.0

1

se
pt.

01
ok

t.0
1

no
v.0

1

de
c.0

1

obdobje

št
. č

la
no

v

 
Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
 
Slika 2 prikazuje rast števila članov Sklada Dve. Iz slike je razvidno, da se je število članov 
Sklada Dve povečevalo iz meseca v mesec. S podpisom Izjave o pristopu k Pravilom 
Sklada Dve posameznik postane član sklada. 
 
V tabeli 2 je prikazan pregled članstva Sklada Dve po spolu in starosti na dan 31.12.2001. 
Preglednica prikazuje število aktivnih članov Sklada Dve, za katere je bila v letu 2001 
premija plačana in konvertirana v število enot premoženja. Na dan 31.12.2001 je bilo v 
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Skladu Dve zavarovanih 12.337 zavarovancev, ki so imeli 9.181.382,76 enot premoženja 
Sklada. 
 
Tabela 2: Pregled aktivnega članstva Sklada Dve po spolu in starosti na dan    
                 31.12.2001                                                                                                  
 

   Število enot  Število enot  Skupaj št. enot 
Zap.št. Starost Spol-M premoženja-M Spol-Ž premoženja-Ž Skupaj premoženja 

1   0 - 20 28 4.157,31 4 942,96 32 5.100,27
2 21 - 30 1.333 400.397,64 693 323.185,25 2.026 723.582,89
3 31 - 40 3.185 1.575.529,74 1.640 1.347.700,08 4.825 2.923.229,82
4 41 - 50 2.638 1.646.398,17 1.422 1.331.874,89 4.060 2.978.273,06
5 51 - 60 1.072 1.737.340,94 302 647.769,67 1.374 2.385.110,61
6 61 - 70 19 164.332,31 1 1.753,80 20 166.086,11

       Skupaj 8.275 5.528.156,11 4.062 3.653.226,65 12.337 9.181.382,76
Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
 
3.3.3. Primerjava podatkov o zavarovancih Pokojninske družbe Ena in Sklada Dve 
 
Zaradi ustreznosti in trasparentnosti primerjave podatkov sem se odločil, da bom podatke 
primerjal na točno določen datum v letu. Odločil sem se za 31.12.2001, ker je to tudi konec 
poslovnega leta. 
 
Kot je mogoče razbrati iz tabele 1 in tabele 2 se število zavarovancev, zavarovanih v 
Pokojninski družbi in zavarovanih v Skladu, razlikuje. Prav tako pa se razlikuje tudi sama 
struktura zavarovancev tako po spolu kot starosti. V Pokojninski družbi Ena je bilo na dan 
31.12.2001 zavarovanih 18.052 zavarovancev, od tega 8.368 moških in 9.684 žensk. V 
Skladu Dve pa je bilo na isti dan zavarovanih 12.337 zavarovancev, od tega 8.275 moških 
in 4.062 žensk (aktivnih članov za katere je bila v letu 2001 premija plačana in 
konvertirana v število enot premoženja). Število moških se skoraj ne razlikuje, razlika v 
številu žensk pa je zelo očitna in je zato tudi glavni razlog za odstopanje v skupnem številu 
zavarovancev. 
 
V Pokojninski družbi je bilo 31.12.2001 za 1.622.782.947,82 SIT vplačanih čistih premij.  
Število enot premoženja Sklada na dan 31.12.2001 je 9.181.382,76. Če to preračunamo na 
vplačane čiste premije, da sta podatka primerljiva, potem je bilo vplačanih čistih letnih 
premij za 975.925.000 SIT. Kot vidimo je bilo na dan 31.12.2001 v Pokojninski družbi 
zavarovanih za 46% več zavarovancev in vplačanih za 66% več čistih premij kot v Skladu.  
 
3.3.3.1. Tržni delež 
 
V Sloveniji je bilo na dan 31.12.2001 štirinajst izvajalcev dodatnega prostovoljnega 
zavarovanja, ki so zavarovali skupaj 85.086 kolektivnih zavarovancev. Privarčevanih 
sredstev je v pokojninskih družbah in vzajemnih pokojninskih skladih za 4,8 milijarde 
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tolarjev. Približno 1200 slovenskih podjetij se je že priključilo kakšnemu pokojninskemu 
načrtu.   
Pokojninska družba Ena je v svojem prvem letu poslovanja zbrala največ premij izmed 
vseh izvajalcev, prav tako pa je vodilna tudi po številu zavarovancev. Sklad Dve je po 
številu zavarovancev na četrtem mestu, po zbranih premijah pa na tretjem. 
 
Statistični vzorec za oceno tržnih deležev ni dovolj kvaliteten, saj gre za novo dejavnost v 
Sloveniji. Mislim, da se bo trg na področju dodatnega prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja izoblikoval v prihodnjih dveh letih. 
 
Razdelitev tržnih deležev na dan 31.12.2001 predstavlja naslednja tabela. 
 
Tabela 3: Tržni delež izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega   
                 zavarovanja na dan 31.12.2001 
 
  Št. kolektivnih   Zbrane premije v  
Izvajalec zavarovancev Tržni delež      mio SIT Tržni delež
Pokojninska družba Ena 18.052 21% 1.622 34%
Skupna 18.160 21% 1.043 21%
Prva 15.150 18% 331 7%
Sklad Dve 14.000 16% 1.023 21%
Zavarovalnica Triglav 6.559 8% 414 8%
Ostali 13.165 16% 450 9%
Skupaj 85.086 100% 4.883 100%
Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena 
 
Slika 3: Tržni deleži po številu zavarovancev 

Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena  
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Slika 4: Tržni deleži po zbranih premijah 

Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena 
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provizija pri večini upravljavcev zaša 1,5% letne vrednosti vplačanih sredstev.    
 

34%

21%7%

21%

8%

9%
Pokojninska
družba Ena
Skupna

Prva

Sklad Dve

Zavarovalnica
Triglav
Ostali



                                                                                   

                                                                                 22

3.4.1. Vstopni in izstopni stroški ter provizija za upravljanje Pokojninske družbe  
          Ena d.d. 
 
V Pokojninski družbi Ena d.d. so se odločili in organizirali predvsem za izvajanje 
kolektivnega zavarovanja, kar jim omogoča poslovanje z nižjimi stroški. Višina vstopne 
provizije znaša 3% od vplačane premije ob njenem vplačilu in se s številom let 
zavarovanja ne spreminja.  
 
Upravljavska provizija pa znaša 1,25% od vrednosti zavarovalno tehničnih rezervacij 
Pokojninske družbe letno in se z leti zavarovanja znižuje in sicer v šestem letu znaša 1%, v 
desetem 0,5% in v štirinajstem letu 0,3%. Upravljavska provizija ne more biti nižja od 
0,3%. Upravljavska provizija se obračunava mesečno v višini 1,25%/12 od vrednosti teh 
rezervacij ob koncu meseca (za prvih 5 let, potem pa se upošteva spremenjene stopnje). 
 
Izstopne stroške Pokojninska družba obračunava v primeru izrednega prenehanja 
zavarovanja. Ti stroški znašajo 1% odkupne vrednosti na dan izstopa. 
 
V tabeli številka 4 je prikazan izračun plačila vstopnih stroškov in provizije za upravljanje 
pri letni premiji 120.000 SIT za 30 let. Vstopna provizija v 30 letih znaša 108.000 SIT, 
provizija za upravljanje v primeru, da se le ta ne znižuje pa znaša 608.927,38 SIT. Znižana 
provizija za upravljanje, ki jo ponujajo v Pokojninski družbi Ena d.d. v istem 30 letnem 
obdobju znaša 182.181,50 SIT, kar pomeni prihranek za zavarovanca 426.745,88 SIT. 
Pomembno je, da je prihranek zavarovanca vse večji, čim višji je donos Pokojninske 
družbe Ena. Zaradi padajoče provizije zavarovanec prihrani več, kot če bi zavarovancu 
ponudili vstopno provizijo 0%. Zaradi poenostavljenega izračuna sem pri izračunu 
upošteval 5% donos, ki se ni spreminjal oziroma je bil enak vseh 30 let. 
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Tabela 4: Prihranek zavarovanca zaradi padajoče provizije Pokojninske družbe Ena 
 

  Provizija za Zneski Padajoča Zneski 
 Letna Vstopna Povprečna upravljanje plačane provizija plačane 
 premija provizija sredstva stalna provizije Pokojn.druž. provizije 

1 120.000,00 3.600,00 58.200,00 1,25% 727,50 1,25% 727,50
2 120.000,00 3.600,00 182.566,13 1,25% 2.282,08 1,25% 2.282,08
3 120.000,00 3.600,00 302.389,94 1,25% 3.779,87 1,25% 3.779,87
4 120.000,00 3.600,00 420.641,08 1,25% 5.258,01 1,25% 5.258,01
5 120.000,00 3.600,00 537.340,16 1,25% 6.716,75 1,25% 6.716,75
6 120.000,00 3.600,00 652.507,57 1,25% 8.156,34 1,00% 6.525,08
7 120.000,00 3.600,00 766.163,41 1,25% 9.577,04 0,80% 6.129,31
8 120.000,00 3.600,00 878.327,52 1,25% 10.979,09 0,65% 5.709,13
9 120.000,00 3.600,00 989.019,47 1,25% 12.362,74 0,60% 5.934,12

10 120.000,00 3.600,00 1.098.258,59 1,25% 13.728,23 0,50% 5.491,29
11 120.000,00 3.600,00 1.206.063,94 1,25% 15.075,80 0,50% 6.030,32
12 120.000,00 3.600,00 1.312.454,35 1,25% 16.405,68 0,40% 5.249,82
13 120.000,00 3.600,00 1.417.448,39 1,25% 17.718,10 0,40% 5.669,79
14 120.000,00 3.600,00 1.521.064,38 1,25% 19.013,30 0,30% 4.563,19
15 120.000,00 3.600,00 1.623.320,41 1,25% 20.291,51 0,30% 4.869,96
16 120.000,00 3.600,00 1.724.234,33 1,25% 21.552,93 0,30% 5.172,70
17 120.000,00 3.600,00 1.823.823,75 1,25% 22.797,80 0,30% 5.471,47
18 120.000,00 3.600,00 1.922.106,07 1,25% 24.026,33 0,30% 5.766,32
19 120.000,00 3.600,00 2.019.098,43 1,25% 25.238,73 0,30% 6.057,30
20 120.000,00 3.600,00 2.114.817,76 1,25% 26.435,22 0,30% 6.344,45
21 120.000,00 3.600,00 2.209.280,78 1,25% 27.616,01 0,30% 6.627,84
22 120.000,00 3.600,00 2.302.503,97 1,25% 28.781,30 0,30% 6.907,51
23 120.000,00 3.600,00 2.394.503,60 1,25% 29.931,30 0,30% 7.183,51
24 120.000,00 3.600,00 2.485.295,74 1,25% 31.066,20 0,30% 7.455,89
25 120.000,00 3.600,00 2.574.896,23 1,25% 32.186,20 0,30% 7.724,69
26 120.000,00 3.600,00 2.663.320,72 1,25% 33.291,51 0,30% 7.989,96
27 120.000,00 3.600,00 2.750.584,64 1,25% 34.382,31 0,30% 8.251,75
28 120.000,00 3.600,00 2.836.703,21 1,25% 35.458,79 0,30% 8.510,11
29 120.000,00 3.600,00 2.921.691,48 1,25% 36.521,14 0,30% 8.765,07
30 120.000,00 3.600,00 3.005.564,28 1,25% 37.569,55 0,30% 9.016,69

 108.000,00 608.927,38 182.181,50
Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena 
 
 
3.4.2. Vstopni in izstopni stroški ter provizija za upravljanje Sklada Dve 
 
Vstopni stroški so različni glede na število let članstva v Skladu ter glede na višino 
vplačila. Vstopni stroški mesečnih, polletnih oziroma letnih premij znašajo 6% vplačane 
premije za dodatno starostno pokojnino in se obračunajo ob vplačilu premije. Ti stroški se 
po preteku petih let članstva v Skladu zmanjšujejo za 0,1 odstotne točke na leto, vendar ne 
morejo biti nižji kot 4% vplačane premije. 
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Tabela 5: Vstopni stroški glede na leto članstva Sklada Dve 
 
        Leto članstva       
  1.-5.leto    6.leto   7.leto … …  24.leto  25.leto  26.leto 
Vstopni stroški 6% 5,90% 5,80% … … 4,10% 4% 4% 
Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
 
V primeru, ko zavezanec za plačilo poleg rednih premij vplača tudi dodatno premijo, se ob 
vplačilu dodatne premije obračunajo naslednji vstopni stroški: 
 
Tabela 6: Vstopni stroški glede na višino dodatnega vplačila Sklada Dve 
 
Višina dodatnega vplačila         Vstopni stroški 
   500.000 -   999.999 SIT        4% 
1.000.000 - 1.999.999 SIT      3% 
2.000.000 - 3.999.999 SIT         2% 
4.000.000 SIT in več         1% 
Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
 
Upravljavec lahko s sklepom spremeni mejne zneske, razvidne iz tabele. Spremenjeni 
zneski pomenijo spremembo pokojninskega načrta in veljajo, ko tako spremenjen 
pokojninski načrt odobri minister, pristojen za delo. 
 
Izstopni stroški znašajo 1% odkupne vrednosti enot premoženja ob njenem unovčenju 
oziroma izplačilu. 
 
Provizija za upravljanje Sklada znaša 1,3% povprečne čiste letne vrednosti sredstev 
Sklada, izračunane kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev Sklada na dneve 
konverzije v tekočem letu. Upravljavska provizija se z leti članstva v Skladu ne spreminja. 
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Tabela 7: Prikaz višine vstopne in upravljavske provizije Sklada Dve 
 
    Stopnja       Zneski 
  Letna vstopne Vstopna Povprečna Provizija za plačane 
  premija provizije provizija sredstva upravljanje provizije 

1 120.000,00 6,00% 7.200,00 56.400,00 1,30% 733,20 
2 120.000,00 6,00% 7.200,00 176.890,14 1,30% 2.299,57 
3 120.000,00 6,00% 7.200,00 292.915,59 1,30% 3.807,90 
4 120.000,00 6,00% 7.200,00 407.357,29 1,30% 5.295,64 
5 120.000,00 6,00% 7.200,00 520.236,86 1,30% 6.763,08 
6 120.000,00 5,90% 7.080,00 631.638,63 1,30% 8.211,30 
7 120.000,00 5,80% 6.960,00 741.645,76 1,30% 9.641,39 
8 120.000,00 5,70% 6.840,00 850.277,30 1,30% 11.053,60 
9 120.000,00 5,60% 6.720,00 957.552,01 1,30% 12.448,18 

10 120.000,00 5,50% 6.600,00 1.063.488,43 1,30% 13.825,35 
11 120.000,00 5,40% 6.480,00 1.168.104,81 1,30% 15.185,36 
12 120.000,00 5,30% 6.360,00 1.271.419,18 1,30% 16.528,45 
13 120.000,00 5,20% 6.240,00 1.373.449,31 1,30% 17.854,84 
14 120.000,00 5,10% 6.120,00 1.474.212,73 1,30% 19.164,77 
15 120.000,00 5,00% 6.000,00 1.573.726,72 1,30% 20.458,45 
16 120.000,00 4,90% 5.880,00 1.672.008,35 1,30% 21.736,11 
17 120.000,00 4,80% 5.760,00 1.769.074,44 1,30% 22.997,97 
18 120.000,00 4,70% 5.640,00 1.864.941,57 1,30% 24.244,24 
19 120.000,00 4,60% 5.520,00 1.959.626,12 1,30% 25.475,14 
20 120.000,00 4,50% 5.400,00 2.053.144,22 1,30% 26.690,87 
21 120.000,00 4,40% 5.280,00 2.145.511,81 1,30% 27.891,65 
22 120.000,00 4,30% 5.160,00 2.236.744,57 1,30% 29.077,68 
23 120.000,00 4,20% 5.040,00 2.326.858,01 1,30% 30.249,15 
24 120.000,00 4,10% 4.920,00 2.415.867,39 1,30% 31.406,28 
25 120.000,00 4,00% 4.800,00 2.503.787,80 1,30% 32.549,24 
26 120.000,00 4,00% 4.800,00 2.590.571,10 1,30% 33.677,42 
27 120.000,00 4,00% 4.800,00 2.676.169,81 1,30% 34.790,21 
28 120.000,00 4,00% 4.800,00 2.760.600,09 1,30% 35.887,80 
29 120.000,00 4,00% 4.800,00 2.843.877,90 1,30% 36.970,41 
30 120.000,00 4,00% 4.800,00 2.926.018,96 1,30% 38.038,25 

      178.800,00    614.953,52 
Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
 
V tabeli številka 7 je prikazan izračun višine vstopnih stroškov ter provizije za upravljanje 
pri letni premiji 120.000 SIT za 30 let. Vstopna provizija v 30 letih znaša 178.800 SIT, 
provizija za upravljanje pa znaša 614.953,52 SIT. Tudi tukaj sem zaradi lažjega izračuna 
upošteval 5% donos, ki je bil enak za vseh 30 let. 
 
3.4.3. Primerjava stroškov Pokojninske družbe Ena in Sklada Dve 
 
Če primerjamo izračune iz tabel 4 in 7 potem vidimo, da zavarovanec zavarovan v 
Pokojninski družbi Ena v 30 letih pri letni premiji 120.000 SIT plača skupaj 290.181,5 SIT 
vstopne in upravljavske provizije upravljavcu. Zavarovanec v Skladu Dve pa v istem 
obdobju pri letni premiji 120.000 SIT plača skupaj 793753,52 SIT vstopne in upravljavske 
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provizije upravljavcu. Pri isti premiji, letih zavarovanja in istem donosu, plača zavarovanec 
Sklada Dve 503.572,02 SIT več kot zavarovanec Pokojninske družbe Ena. Naj še enkrat 
omenim, da je bil pri izračunih  upoštevan 5% donos, kar pomeni, da bi bila razlika ob 
višjem donosu večja oziroma manjša ob nižjem donosu. 
 
3.5. Naložbena politika 
 
Država je izvajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja predpisala, da morajo svojim 
zavarovancem nuditi vsaj minimalni donos na privarčevana sredstva v višini 40% letnega 
donosa državnih vrednostnih papirjev. 
 
Večina izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja ponuja zavarovancem višje realne 
donose od zajamčenih, odvisno od tega, kakšno naložbeno politiko načrtujejo. Naložbe v 
domače in tuje delnice običajno prinašajo višje donose, so pa zaradi tega bolj tvegane v 
primerjavi z naložbami v obveznice ali druge državne vrednostne papirje. 
Izvajalci načrtujejo naložbe tudi v bančne depozite, nepremičnine, investicijske kupone, 
vzajemne sklade in drugo. Vsaka od teh naložb je lahko bolj ali manj rizična in zato 
prinaša lahko večje ali manjše donose.  
 
Politika naložb izvajalcev ima veliko vlogo pri plemenitenju vloženih sredstev 
zavarovancev in lahko občutno vpliva na višino dodatnih pokojnin, zato se morajo 
zavarovanci še pred sklepanjem zavarovalne pogodbe temeljito seznaniti o tem: 
- kakšne naložbe načrtuje izvajalec, 
- kakšna je rizičnost vlaganj, 
- ali načrtuje naložbe doma ali v tujini, 
- kakšne donose pričakuje. 
 
Na osnovi teh podatkov lahko izbere izvajalca, ki ponuja bolj stabilne a nižje donose, ali pa 
se odloči za izvajalca, ki nudi možnost večjih donosov, ki pa so bolj tvegani in je zato 
možnost, da načrtovanega ne uresničijo. V osnovi pa morajo zavarovanci upoštevati, da vsi 
izvajalci jamčijo le za zajamčene donose, ki so jih opredelili v pokojninskih načrtih, ne pa 
tudi za načrtovane donose. 
 
Za zagotovitev večje varnosti je zakonadajalec določil zelo stroga merila pri izvajanju 
naložbene politike izvajalcev, ki morajo imeti več kot 50% sredstev vloženih v naložbe z 
vnaprej opredeljenim donosom, s čimer se posledično zmanjša tudi tveganje.  
 
3.5.1. Naložbena politika Pokojninske družbe Ena 
 
Upravljavec sredstev Pokojninske družbe so banke, ki izvajajo naložbeno politiko 
dirigirano s strani Pokojninske družbe. 
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Naložbena politika prvenstveno vključuje elemente varnosti naložb in stabilnosti donosa 
sredstev. Pokojninske družba, na osnovi sklenjenih pogodb o upravljanju, tekoče oddaja 
čiste premije  v upravljanje bankam. Obvezna sestavina pogodbe o upravljanju je struktura 
naložb in jamčenje banke za garantirani donos upravljanih sredstev, ki ne more biti nižji od 
zajamčenega donosa povečanega za provizijo za upravljanje. Banke pokrivajo celotne 
stroške upravljanja iz naslova udeležbe na delu donosa nad garantiranim donosom. Pri 
upravljanju matematičnih rezervacij morajo banke upoštevati naslednjo zahtevano 
strukturo naložb: 
1. Vrednostni papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, država 

članica EU oziroma OECD oziroma mednarodna finančna organizacija, oziroma za 
katere jamči ena od teh oseb, brez omejitev. 

2. Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji istega izdatelja, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi članici 
EU oziroma OECD, največ 5% matematičnih rezervacij. 

3. Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem 
v Republiki Sloveniji, državi članici EU oziroma OECD, največ 5% matematičnih 
rezervacij in največ 1% istega izdajatelja. 

4. Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki 
Sloveniji, državi članici EU oziroma OECD, največ 15% matematičnih rezervacij. 

5. Delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je 
njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EU 
oziroma OECD in če so izdane kot vrednostni papir, največ 5% matematičnih 
rezervacij in največ 1% istega izdajatelja. 

6. Investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb, ki svoje 
premoženje nalagajo izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve 
tveganj, skupno z naložbami pod 4. in 5. točko ne morejo presegati 30% matematičnih 
rezervacij. 

7. Terjatev iz naslova posojil, največ 5% matematičnih rezervacij in največ 2% istega 
izdajatelja. 

8. Nepremičnine, največ 30% matematičnih rezervacij in največ 10% v eni naložbi. 
9. Naložbe v depozite pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EU 

oziroma OECD, največ 30% matematičnih rezervacij in največ 10% pri posamezni 
banki. 

10. Gotovino v blagajni oziroma na transakcijskem denarnem računu največ 3% 
matematičnih rezervacij. 

 
Skupno naložbe istega izdajatelja iz 2. do 5. točke in terjatve iz 7. točke ne smejo presegati 
5% matematičnih rezervacij. Skupno naložbe iz 3. do 5. točke ne smejo presegati 10% 
matematičnih rezervacij.       
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3.5.1.1. Struktura naložb Pokojninske družbe Ena 
 
Naložbe Pokojninske družbe Ena po posameznih vrstah prikazuje slika 5. Največji delež 
predstavljajo naložbe v obveznice Republike Slovenije (66%), sledijo bančni depoziti 
(30%), podjetniške obveznice (2%) in delnice (2%). Podjetniške obveznice vključujejo 
obveznice bank in obveznice podjetij. 
 
Slika 5: Vrste naložb Pokojninske družbe Ena na dan 31.12.2001 
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Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena 
 
 
3.5.1.2. Valutna sestava naložb Pokojninske družbe Ena  
 
Slika 6 prikazuje delež naložb v domači in tuji valuti. Na dan 31.12.2001 je bilo 74% 
naložb v domači valuti, 26% naložb pa v tuji valuti. 
 
Slika 6: Valutna struktura Pokojninske družbe Ena na dan 31.12.2001 
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Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena 
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3.5.1.3. Donos sredstev in zajamčen donos Pokojninske družbe Ena 
 
Donos sredstev je doseženi donos zbranih čistih premij, dosežen pri oddajanju sredstev v 
upravljanje bankam, v obračunskem obdobju, zmanjšan za upravljavsko provizijo družbe. 
Donos sredstev se ugotavlja mesečno. 
 
Zajamčeni donos Pokojninske družbe Ena je enak 50% poprečne letne obrestne mere na 
državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom in se izračuna na osnovi določil 
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
  
3.5.2. Naložbena politika Sklada Dve  
 
Naložbena politika Sklada Dve je usmerjena v varnost, likvidnost in razpršenost naložb ob 
sočasnem upoštevanju zakonskih omejitev glede naložb ter omejitev, ki izhajajo iz 
pokojninskega načrta. 
 
Upravljavec bo sredstva Sklada v največji možni meri nalagal v tržne dolžniške in 
lastniške vrednostne papirje, pri čemer bo strukturo naložb prilagajal starostni strukturi 
članov. Pri naložbah sredstev v dolžniške vrednostne papirje bo najmanj 20% vseh 
sredstev Sklada usmerjenih v obveznice, katerih izdajatelj je Republika Slovenija ali Banka 
Slovenije. Druge naložbe v dolžniške vrednostne papirje bodo usmerjene v obveznice 
podjetij s perspektivnimi razvojnimi programi. Največ 25% sredstev Sklada bo naloženih v 
investicijske kupone vzajemnih skladov, ki imajo po svojih pravilih več kot polovico 
naložb v vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčeni donos. Skupne naložbe v lastniške 
vrednostne papirje in investicijske kupone ne bodo presegale 30% sredstev Sklada. Prav 
tako pa skupne naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja ne bodo presegale 5% 
sredstev Sklada. 
 
Naložbe v obliki bančnih depozitov bodo znašale največ 30% vseh sredstev Sklada, pri 
čemer depoziti v posamezno banko ne smejo presegati 10% sredstev Sklada. Same naložbe 
sredstev Sklada ne bodo omejene v določen gospodarski sektor ali le na posamezno 
geografsko področje. Pri izvajanju naložbene politike bo upravljavec usmeril najmanj 80% 
sredstev Sklada v naložbe v Republiki Sloveniji in največ 20% sredstev Sklada v naložbe v 
tujino. Glede na noložbeno politiko Sklada je ocena tveganosti nizka. 
 
3.5.2.1. Struktura naložb Sklada Dve 
 
Naložbe Sklada Dve po posameznih vrstah prikazuje slika 7. Največji delež predstavljajo 
naložbe v obveznice Republike Slovenije (43%), sledijo bančni depoziti (27%), obveznice 
bank (13%), drugi dolžniški vrednostni papirji, kamor uvrščamo zakladne menice in 
potrdila o vlogi (13%) ter obveznice podjetij (3%). V letu 2001 so bile naložbe v celoti 
realizirane na finančnem trgu v Sloveniji. 
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Slika 7: Vrste naložb Sklada Dve na dan 31.12.2001 
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Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
 
3.5.2.2. Valutna sestava naložb Sklada Dve 
 
Pri oblikovanju portfelja je bila posebna pozornost namenjena valutni sestavi naložb. 
Sestava se prilagaja valutni sestavi košarice vrednostnih papirjev, ki se po pravilniku o 
izračunu poprečnega donosa na državne vrednostne papirje upoštevajo za izračun 
minimalne zajamčene donosnosti. S tem se zmanjšuje tveganje spremembe deviznega 
tečaja oziroma valutna izpostavljenost portfelja. 
 
Kot prikazuje slika 8 je delež naložb v tuji valuti na dan 31.12.2001 predstavljal 32%, 
delež naložb v domači valuti pa 68% vseh sredstev Sklada. 
 
Slika 8: Valutna struktura Sklada Dve na dan 31.12.2001 
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Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
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3.5.2.3. Donos sredstev in zajamčen donos Sklad Dve 
 
Donosnost Sklada se izračunava na podlagi vrednosti enot premoženja Sklada. Član Sklada 
vplačuje premije na račun Sklada Dve. Upravljavec vplačano čisto premijo konvertira v 
enote premoženja Sklada. Datum konverzije vplačane čiste premije v ustrezno število enot 
premoženja Sklada je zadnji delovni dan v mesecu. 
 
Vrednost enote premoženja Sklada (VEP) 
 
VEP se izračunava na dan konverzije t iz čiste vrednosti sredstev in števila enot 
premoženja v obtoku po naslednji formuli: 
 
VEPt  = čista vrednost sredstevt / število enot v obtokut 
          = max(sredstvat - obveznostit, ZVSt) / število enot v obtokut                                      (1) 
 
Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
 
Pomen oznak: 
sredstvat  …… sredstva Sklada na dan ugotavljanja VEP 
obveznostit  …… obveznosti Sklada na dam ugotavljanja VEP 
ZVSt  …… zajamčena vrednost sredstev Sklada  
število enot v obtokut  …… število vseh enot premoženja Sklada v obtoku na         
                                            dan ugotavljanja VEP 
 
Začetna vrednost enote premoženja je enaka 100,00 SIT. VEP in število enot premoženja 
se zaokrožita ne dve decimalki. 
 
Izračun donosnosti 
 
Donosnost se izračunava po naslednji enačbi: 
 
dt = ((VEPt - VEPt-12) / VEPt-12) x 100                                                                                 (2) 
 
Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
 
Pomen oznak: 
t …… zadnji selovni dan meseca, za katerega se računa donosnost 
dt …… donosnost (izražena v %) za zadnjih 12 mesecev 
VEPt …… VEP na zadnji delovni dan tekočega meseca 
VEPt-12 …… VEP na zadnji delovni dan pred 12 meseci   
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Zajamčeni donos znaša 50% poprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z 
dospelostjo nad enim letom. 
 
3.5.3. Primerjava naložbenih politik Pokojninske družbe Ena in Sklada Dve 
 
Če primerjamo naložbeno politiko Pokojninske družbe in Sklada vidimo, da gre pri obeh 
politikah za konzervativno naložbeno politiko, saj politiki temeljita na varnosti naložb. 
Strukturi naložb Pokojninske družbe in Sklada se pravzaprav skoraj ne razlikujeta. Iz 
primerjave slike 3 in slike 5 vidimo, da tako pri Pokojninski družbi kot pri Skladu največji 
delež naložb dosegajo naložbe v obveznice (obveznice Republike Slovenije, podjetniške 
obveznice). Pokojninska družba ima 66% naložb v obveznicah Republike Slovenije, Sklad 
pa 43% naložb. Sama struktura naložb je bolj pestra pri Skladu. Če primerjamo valutno 
sestavo naložb vidimo, da sta sestavi precej enaki, saj je delež naložb v domači valuti večji  
za pičlih 6% pri Pokojninski družbi. Delež v tuji valuti je zato simetrično večji pri Skladu. 
Omeniti še velja, da je imel Sklad 2% svojih naložb na dan 31.12.2001 v DEM in 30% v 
EUR (slika 4, slika 6). 
 
3.5.3.1. Primerjava donosnosti 
 
Kot sem že omenil pri naložbenih politikah, sta se tako Pokojninska družba kot Sklad 
odločila, da bo njun zajamčeni donos višji kot ga določa zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.  
 
Zajamčen donos mora biti izražen z letno stopnjo donosnosti, za katero jamči upravljavec 
pokojninskega sklada (tretji odstavek 298. člena ZPIZ). Letna stopnja donosnosti iz 
prejšnjega odstavka ne sme biti nižja od 40% povprečne letne obrestne mere na državne 
vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom - minimalna zajamčena donosnost (četrti 
odstavek 298. člena ZPIZ). Zajamčen donos Pokojninske družbe in Sklada znaša 50% 
poprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. 
 
Pri samem izračunu donosnosti se pri Pokojninski družbi upoštevajo samo realizirani 
dobički, ki so tudi izkazani. Donos delnic izkažejo šele ob njihovi prodaji, zato tudi nimajo 
nerealiziranih dobičkov. Sklad pa ima nerealizirane dobičke, saj donos delnic upoštevajo v 
skupnem donosu preden jih prodajo. 
 
Dejanski donosi pa so različni, kar je razvidno iz slike 9. Glede na podobno strukturo 
naložb in valutno sestavo naložb so razlike v dejanskih donosih majhne. Slika 9 prikazuje 
dejansko donosnost Pokojninske družbe in Sklada ter zajamčeni donos. Pri izračunu 
dejanske mesečne donosnosti iz dejanske letne donosnosti Pokojninske družbe sem 
uporabil proporcionalni izračun. Podano letno donosnost sem delil s številom mesecev v 
letu in dobil mesečno donosnost. Rezultat poslovanja s sredstvi članov Sklada se odraža v 
dejanskih donosnostih, ki so v celotnem obdobju večje od zajamčenih donosnosti. V letu 
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2001 ni bilo vplačil sredstev upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada zaradi 
nedoseganja zajamčene donosnosti. 
Rezultat dobrega poslovanja Pokojninske družbe je višja dejanska donosnost družbe v 
primerjavi z zajamčeno donosnostjo skozi celotno obdobje. 
 
Slika 9: Dejanske ter zajamčene donosnosti Pokojninske družbe Ena in Sklada Dve  
             (september-december 2001) 
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Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena in Sklada Dve 
 
3.6. Način plačevanja zavarovalne premije 
 
Premije so denarni zneski, ki jih plačujejo zavarovanci po pogodbi z izvajalci 
pokojninskega zavarovanja z namenom, da si pod dogovorjenimi pogoji privarčujejo 
sredstva za dodatno pokojnino. Višina premije ni omejena in jo posameznik lahko plačuje 
glede na svoje plačilne zmožnosti. Zakonsko so omejene le premije, ki jih zavarovanci 
lahko uveljavljajo kot olajšavo pri plačilu dohodnine, kar sem podrobneje že opisal v točki 
2.1.1.2.. 
 
Premije plačujejo zavarovanci mesečno, lahko pa se z izvajalci dodatnega pokojninskega 
zavarovanja dogovorijo tudi za polletna oziroma letna plačila, ko je tak način plačevanja 
predviden v pokojninskem načrtu izvajalca. V primeru skupinskega zavarovanja plačuje 
premije delno ali v celoti delodajalec zavarovanca. 
 
3.6.1. Način plačevanja zavarovalne premije pri Pokojninski družbi Ena 
 
Zavarovalna premija je denarni znesek, na podlagi katere zavarovanec pridobi pravice iz 
zavarovalne pogodbe. 
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Pri kolektivnem zavarovanju premijo plačuje podjetje oziroma lahko del premije plačuje 
tudi zavarovanec sam. 
 
Zavarovalna premija se praviloma določi in plačuje za koledarski mesec. V primeru 
dogovora se lahko premija plačuje tudi polletno ali letno. Premija se plačuje za tekoči 
mesec najkasneje do dvajsetega dne v mesecu. 
 
Če premija ni plačana v roku iz zgornjega odstavka, oziroma v roku po zavarovalni 
pogodbi, pošlje Pokojninska družba plačniku/plačnikom, dogovorjenim v pogodbi, pisni 
opomin. V primeru, da premija ni plačana za 12 zaporednih mesecev, Pokojninska družba 
sproži postopek odpovedi zavarovalne pogodbe. 
 
Pri kolektivnem zavarovanju se višina premije dogovori v odstotku od brute plače 
zavarovanca in sicer ločeno delež, ki ga plačuje delodajalec in delež, ki ga plačuje 
zavarovanec. Premija se lahko dogovori tudi v fiksnem znesku. V tem primeru se višina 
premije letno usklajuje z rastjo povprečnih plač v Republiki Sloveniji (tretji odstavek 301. 
člena ZPIZ). 
 
3.6.2. Način plačevanja zavarovalne premije pri Skladu Dve 
 
Član Sklada se z vključitvijo v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zaveže 
plačevati premije za dodatno starostno pokojnino. Premijo ali del premije lahko v korist 
člana Sklada plačuje delodajalec, pri katerem je član Sklada zaposlen. 
 
Po pokojninskem načrtu Sklada se premija lahko plačuje mesečno, polletno ali letno. 
Premija se plačuje za tekoči mesec najkasneje do 28. v mesecu. Polletna premija se plača 
do 28. v prvem mesecu zavarovalnega pol leta, letna premija pa do 28. v prvem mesecu 
zavarovalnega leta. 
V primeru, ko premija ni poravnana za zaporedne tri mesece, bo upravljavec zavezancu za 
plačilo poslal opomin in mu zaračunal stroške opomina v višini 1.000 SIT. Višina stroškov 
opomina se usklajuje enkrat letno z letnim koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v 
preteklem letu. Uskladitev se izvede po podatkih na dan 30. aprila in velja od 1. maja 
naprej. 
 
Premija za dodatno starostno pokojnino, ki je določena v nominalnem znesku, se usklajuje 
enkrat letno z letnim koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. 
Premija, ki je določena v odstotku od bruto plače, se ne usklajuje. 
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3.6.3. Primerjava načina plačevanja zavarovalnih premij Pokojninske družbe Ena in  
          Sklada Dve 
 
Oba izvajalca omogočata plačevanje premij mesečno, polletno ali letno. Višina premije, ki 
omogoča davčne olajšave, je določena v ZPIZ-u. Način določanja premije je pri obeh 
izvajalcih enak. Premija je lahko določena v nominalnem znesku (fiksnem) ali je določena 
kot odstotek od bruto plače.  
Razlika je v roku plačevanja premije, saj se pri Pokojninski družbi premija plačuje 
najkasneje do 20. v mesecu, pri Skladu pa do 28. v mesecu.  
 
Ob primeru neplačevanja premije oba izvajalca pošljeta opomin plačniku, ki je določen v 
zavarovalni pogodbi. 
 
3.7. Mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
 
Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja in izvajalec pokojninskega načrta se 
lahko dogovorita, da se začasno preneha plačevanje premije prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja po pokojninskem načrtu (mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja). 
Pogoji za vzpostavitev mirovanja in dolžina trajanja navedenega obdobja se določijo v 
pokojninskem načrtu (366. člen ZPIZ). Zavarovanec prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki je vključen v to zavarovanje najmanj tri leta, lahko začasno 
preneha plačevati dogovorjene premije in se odloči za mirovanje zavarovanja. Izjemno se 
lahko pri nekaterih izvajalcih zavarovanec, ki je izgubil zaposlitev, odloči za mirovanje 
tudi, če je bil v dodatno pokojninsko zavarovanje vključen manj kot tri leta. Za mirovanje 
se lahko zavarovanec odloči tudi iz drugih razlogov. 
 
V času mirovanja zavarovanec ne plačuje premij, ohrani pa vse pravice iz sklenjenega 
zavarovanja. Mirovanje lahko traja do pridobitve zavarovančevih pogojev za redno ali 
predčasno upokojitev ali do časa, ko so pri zavarovancu zopet nastali pogoji za 
nadaljevanje plačevanja premij. 
 
Zavarovančeva privarčevana sredstva se v času mirovanja še naprej plemenitijo. 
 
3.7.1. Mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja pri Pokojninski družbi Ena 
 
Če zavarovanec pridobi pravico do pokojnine po predpisih o obveznem pokojninskem 
zavarovanju pred izpolnitvijo pogojev za pridobitev dodatne starostne pokojnine, ima 
pravico zahtevati mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja od dneva pridobitve 
pravice do pokojnine po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju, do izpolnitve 
pogojev za pridobitev dodatne starostne pokojnine. Pokojninska družba zavarovancu v 
osmih dneh od prejema njegovega zahtevka posreduje ponudbo. Zavarovanec lahko tako 
ponudbo sprejme s pisno potrditvijo v 15 dneh od prejema obvestila. 
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V primeru, da bi prostovoljno dodatno zavarovanje prenehalo, zaradi izstopa ali zaradi 
odpovedi izvajalca pokojninskega načrta, Pokojninska družba v osmih dneh od prejema 
odstopne izjave obvesti zavarovanca o možnosti zadržanja pravic iz zbranih sredstev. 
Zavarovanec lahko tako ponudbo sprejme s pisno potrditvijo v 15 dneh od prejema 
obvestila. 
 
3.7.2. Mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja pri Skladu Dve 
 
Član Sklada lahko predlaga, da začasno preneha s plačevanjem premije prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja v naslednjih primerih: 
- pridobitev pravice v obveznem pokojninskem zavarovanju ali 
- na željo člana Sklada, če je vključen v zavarovanje vsaj 36 mesecev in so poravnane vse    
  obveznosti iz naslova sklenjenega prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
 
Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka se lahko mirovanje na željo člana 
Sklada vzpostavi pred izpolnitvijo roka 36 mesecev, če je član Sklada postal brez 
zaposlitve. Tudi v tem primeru morajo biti poravnane vse obveznosti iz naslova 
sklenjenega prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 
 
Mirovanje lahko traja najdalj do izpolnitve pogojev za pridobitev dodatne starostne 
pokojnine po pokojninskem načrtu Sklada Dve. 
 
3.7.3. Primerjava mirovanja prostovoljnega dodatnega zavarovanja med Pokojninsko  
          družbo Ena in Skladom Dve 
 
Pravica mirovanja je določena v 366. členu ZPIZ-a. Razlik med izvajalci pokojninskih 
načrtov, kar se tiče mirovanja prostovoljnega dodatnega zavarovanja skoraj ni oziroma so 
zanemarljive, ker ZPIZ izvajalcem ne omogoča velike svobode. Tako tudi ni posebnih 
razlik med Pokojninsko družbo Ena in Skladom Dve. 
 
3.8. Prehodi med izvajalci pokojninskih načrtov 
 
V času varčevanja se zavarovanci lahko odločijo, da bodo zaradi nizkih donosov in drugih 
razlogov prekinili zavarovanje pri enem izvajalcu in se odločili za zavarovanje pri drugem. 
Prehod iz enega pokojninskega načrta k drugemu pokojninskemu načrtu je dovoljen po 
ZPIZ-u le, če gre v obeh primerih za pokojninska načrta iz prvega odstavka 297. člena 
ZPIZ-a in če je premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja plačana za obdobje, ki ni 
krajše od 36 mesecev (prvi odstavek 360. člena ZPIZ). 
 
Zavarovanec lahko prenese na novega izvajalca vsa do tedaj privarčevana sredstva, 
prejšnjemu pa plača izstopne stroške. Lahko pa se odloči, da bo sredstva pustil pri prvem 
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izvajalcu in se tako izognil plačilu izstopnih stroškov. Privarčevana sredstva pri prvem 
izvajalcu se bodo še naprej plemenitila v skladu z zavarovalno pogodbo. 
 
V primeru menjave podjetja in ko za zavarovanca plačuje premije podjetje, lahko 
zavarovanec privarčevana sredstva podjetja prenese na novo podjetje in preko njega na 
novega izvajalca ali pa pusti sredstva pri izvajalcu s katerim je imelo sklenjeno 
zavarovanje prvo podjetje. Tudi v tem primeru se sredstva naprej plemenitijo. 
 
3.8.1. Pogoji in stroški prenosa pri Pokojninski družbi Ena 
 
Odkupna vrednost se lahko prenese le na izvajalca pokojninskega načrta, ki ga je odobril  
minister za delo, v primeru, če je bila premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
plačana za obdobje, ki ni krajše od 36 mesecev. Odkupna vrednost se prenese na podlagi 
pisne zahteve za prenos, kateri mora zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
priložiti soglasje izvajalca pokojninskega načrta, na katerega se prenaša odkupna vrednost. 
Odkupna vrednost se prenese v 30 dneh od vložitve zahteve. 
 
V primeru prenosa odkupna vrednost ni predmet obdavčitve. 
 
Stroški prenosa se obračunajo v višini 1% od odkupne vrednosti in se odštejejo od 
vrednosti sredstev za prenos. Stroški prenosa se ne obračunajo v primeru prenosa odkupne 
vrednosti zaradi prenehanja poslovanja Pokojninske družbe. 
 
3.8.2. Pogoji in stroški prenosa pri Skladu Dve 
 
Član Sklada lahko zahteva, da se njegova sredstva prenesejo k drugemu izvajalcu 
pokojninskega načrta, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
- da gre v obeh primerih za pokojninska načrta, ki ju je odobril minister za delo, 
- da je bila premija plačana najmanj za obdobje 36 mesecev, 
- da je zahtevi za prenos sredstev priloženo soglasje izvajalca pokojninskega načrta, h        
   kateremu se prenašajo sredstva. 
Prenos sredstev se opravi v roku 30 dni od prejema pisne zahteve. 
 
V primeru prenosa upravljavec obračuna stroške v višini 1% vrednosti prenesenih sredstev. 
Stroški prenosa se ne obračunajo v primeru, ko gre za prenos sredstev med skladi, katere 
upravlja upravljavec Sklada.  
 
3.8.3. Primerjava pogojev in stroškov prenosa med Pokojninsko družbo Ena in  
          Skladom Dve 
 
Pogoji in stroški prenosa so zakonsko omejeni, zato ni razlik med pogoji za prenos in 
stroški, ki jih za prenos zahtevata oziroma zaračunavata Pokojninska družba Ena in Sklad 
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Dve. Kot je razvidno iz točk 3.8.1. in 3.8.2. se za prenos sredstev zahteva plačilo premije 
vsaj za 36 mesecev ter soglasje izvajalca pokojninskega načrta. 
 
Oba izvajalca zaračunavata stroške prenosa v višini 1% vrednosti prenesenih sredstev. 
  
3.9. Način poročanja 
 
Vsak gospodarski subjekt mora poročati o svojem poslovanju. To velja tudi za vzajemne 
pokojninske sklade, čeprav niso pravne osebe. Načini poročanja so odvisni od tega komu 
poročamo. Poročila so različna za različne javnosti, katerim poročamo (delničarji, nadzorni 
svet, zavarovanci, člani sklada…). Samo poslovanje je razvidno iz računovodskih izkazov, 
ki so namenjeni tako notranjim kot tudi zunanjim uporabnikom.  
 
3.9.1. Nadzor 
 
377. člen ZPIZ 
1. Nadzor nad upravljanjem vzajemnih pokojninskih skladov opravlja agencija v 

sodelovanju z nadzornim organom po zakonu o zavarovalništvu. 
2. Nadzor nad poslovanjem pokojninskih družb opravlja nadzorni organ po zakonu o 

zavarovalništvu. 
3. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede pokojninskega načrta in pravic, ki se 

zagotavljajo zavarovancu z vključitvijo v prostovoljno dodatno zavarovanje po 
posameznem pokojninskem načrtu, opravlja minister pristojen za delo. 

4. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede pridobitve davčnih in drugih olajšav 
opravlja pristojni davčni urad v skladu s posebnim zakonom, ki ureja davčno službo in 
davčni postopek.  

 
3.9.2. Poročanje Pokojninske družbe Ena 
 
Pokojninska družba Ena je organizirana kot delniška družba, ustanovljena po zakonu o 
gospodarskih družbah, zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakonu o 
zavarovalništvu. Za pokojninsko družbo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
zavarovalništvo, o zavarovalni delniški družbi (drugi odstavek 338. člena ZPIZ). 
 
Nadzorni organi, ki nadzirajo poslovanje pokojninske družbe, so: 
- pooblaščeni aktuar (preverja ustreznost naložbene politike in stanja sredstev na osebnih 

varčevalnih računih), 
- Agencija za zavarovalni nadzor (pošiljati ji je treba letna, polletna, trimesečna 

poročila), 
- Agencija za trg vrednostnih papirjev, 
- zunanji revizor (opravi letno revizijo letnega poročila pokojninske družbe), 
- nadzorni svet družbe (spremlja poslovanje družbe in izvajanje poslovne politike), 
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- skupščina delničarjev (potrjuje letna poročila uprave in nadzornega sveta), 
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
- Davčna uprava Republike Slovenije (pregleduje ustreznost davčnih olajšav, ki jih 

uveljavljajo davčni zavezanci), 
- notranji revizor. 
 
3.9.3. Poročanje Sklada Dve 
 
Upravljavec Sklada Dve poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev mesečno in letno v 
obsegu, na način in v rokih, ki so določeni s predpisi, ki jih izda Agencija za trg 
vrednostnih papirjev. 
 
Upravljavec sestavi letno poročilo Sklada, ki vsebuje: 
- splošne informacije o Skladu, 
- splošne informacije o pokojninskem načrtu, ki ga izvaja, 
- pomembnejše podatke o Skladu, 
- pomembnejše podatke in informacije o upravljavcu Sklada, 
- poročilo upravljavca Sklada, 
- poročilo o poslovanju Sklada, 
- povzetek letnega poslovnega poročila. 
 
Poslovno poročilo mora upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada predložiti Agenciji 
za trg vrednostnih papirjev. V primeru, da premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja v 
korist člana Sklada delno ali v celoti plačuje delodajalec, mora upravljavec Sklada letno 
poslovno poročilo predložiti tudi delodajalcu. Letno poročilo je na vpogled članom Sklada 
na sedežu upravljavca Sklada. Prav tako pa bo upravljavec poslal vsem članom Sklada 
povzetek letnega poročila za preteklo poslovno leto. 
 
Upravljavec Sklada izda potrdilo vsakemu članu Sklada o številu enot premoženja, 
vpisanih na njegovem osebnem računu in obračun vplačanih premij v preteklem letu po 
stanju na dan 31. december. Potrdilo o številu enot premoženja, vpisanih na osebnem 
računu člana Sklada, in obračun vplačanih premij v tem letu Sklad pošlje tudi delodajalcu, 
ki v celoti ali delno vplačuje premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja, pri čemer 
delodajalec prejme podatek zgolj o številu enot premoženja in obračunu vplačanih premij, 
ki jih je sam vplačal. 
 
Sklad bo vse člane obveščal o spremembah davčne ureditve, ki vplivajo na davčne 
olajšave, ki jih v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko 
uveljavljajo plačniki premij dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Sklad bo redno mesečno obveščal javnost o čisti vrednosti sredstev, vrednosti enot 
premoženja in letni stopnji donosnosti Sklada. 
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Upravljavec bo Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor 
obveščal tudi o drugih zadevah, pomembnih za učinkovito opravljanje nadzora nad 
njegovim upravljanjem. 
 
Sklad v skladu s pozitivno zakonodajo in podzakonskimi akti obvešča tudi ostale organe 
nadzora: 
- o izvajanju določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pravic, ki se 

zagotavljajo članu Sklada z vključitvijo v prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje po pokojninskem načrtu: ministra, pristojnega za delo, 

- o izvajanju Zakona o pokojninskemin invalidskem zavarovanju glede pridobitve 
davčnih in drugih olajšav: pristojni davčni urad. 

 
3.9.4. Primerjava poročanja Pokojninske družbe Ena in Sklada Dve 
 
Pokojninska družba kot oblika pokojninskega sklada je pravna oseba, zato v računovodskih 
izkazih izkazuje tako premoženje ustanoviteljev kot premoženje zavarovancev.  
 
Premoženje vzajemnega pokojninskega sklada pa mora, v skladu z 324. členom zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, biti ločeno od premoženja ustanovitelja in 
upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada. Zato mora upravljavec izdelovati dvojne 
računovodske izkaze, posebej za vzajemni pokojninski sklad in posebej za upravljavca 
oziroma ustanovitelja. 
 
Zaradi te različnosti direktna primerjava računovodskih izkazov obeh oblik pokojninskih 
skladov ni mogoča. Za namen primerjave sem moral prirediti izkaz poslovnega izida 
Pokojninske družbe Ena in sicer tako, da sem iz posebnega izkaza tako imenovanega 
kritnega sklada izločil: 
- obračunane kosmate zavarovalne premije, 
- spremembo matematičnih rezervacij, 
- vstopne stroške. 
 
Tako sem v izkazu izida prikazal le prihodke in stroške čistih zavarovalnih premij. 
Poslovni izid čistih zavarovalnih premij izkazuje tudi vzajemni pokojninski sklad. S tem 
sem omogočil direktno primerjavo obeh računovodskih izkazov v letu 2001.  
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Tabele 8: Prirejen izid kritnega sklada Pokojninske družbe Ena 
 
Postavke prirejenega izida kritnega sklada Znesek v tisoč SIT 

 
A. PRIHODKI OD NALOŽB 8.130 
1.Prihodki od deležev v povezanih podjetjih  
2.Prihodki od drugih naložb 8.130 
3.Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb  
4.Dobiček pri odtujitvah naložb  
B. OBRAČUNANI STROŠKI IN PROVIZIJE 1.875 
1.Izstopni stroški  
2.Provizija za upravljanje 1.875 
C. ODHODKI NALOŽB 966 
1.Stroški naložb 471 
2.Odpis vrednosti naložb 474 
3.Popravki vrednosti naložb  
4.Izgube pri odtujitvah naložb 21 

 
D. IZID KRITNEGA SKLADA 5.289 
Vir: Interna gradiva Pokojninske družbe Ena 
 
 Tabela 9: Izkaz uspeha Sklada Dve za leto 2001 
 
Postavke izkaza uspeha Znesek v tisoč SIT 

 
1. Prihodki 36.643 
1.1.Prihodki od obresti 28.019 
1.2.Prihodki od dividend  
1.3.Prihodki od oddajanja nepremičnin v najem  
1.4.Realizirani kapitalski dobicki 497 
1.5.Prihodki od vplačil upravljavca za zajamčen donos  
1.6.Drugi prihodki 8.126 
2. Odhodki 9.342 
2.1.Odhodki za upravljavsko provizijo 5.929 
2.2.Odhodki v zvezi z upravljanjem premoženja VPS 103 
2.3.Drugi odhodki v zvezi z upravljanjem premoženja VPS  
2.4.Čiste nerealizirane kapitalske izgube  
2.5.Realizirane kapitalske izgube 132 
2.6.Odhodki za popravke vrednosti naložb  
2.7.Drugi odhodki 3.177 

 
3. Čisti dobiček 27.301 
Vir: Interna gradiva Sklada Dve 
 
Če primerjamo prirejen izid kritnega sklada Pokojninske družbe Ena in izkaz uspeha 
Sklada Dve vidimo, da je imel Sklad Dve v letu 2001 za 28.513.000 SIT več prihodkov kot 
Pokojninska družba Ena. Primerjava odhodkov nam pove, da je imel Sklad Dve tudi več 
odhodkov v letu 2001 in sicer za 6.501.000 SIT. Sklad Dve je v letu 2001 dosegel dobiček 
v višini 27.301.000 SIT. Izid kritnega sklada Pokojninske družbe Ena pa je 5.289.000 SIT. 
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Izida se razlikujeta, saj je pomembna časovna komponenta poslovanja. Sklad Dve je začel 
s poslovanjem 1.4.2001, Pokojninska družba Ena pa 1.8.2001. Če pretvorimo letni izid na 
mesečnega (izid delimo s številom mesecev poslovanja) potem vidimo, da je imel Sklad 
boljše rezultate poslovanja. Vendar je potrebno omeniti, da v Skladu izkazujejo tudi 
nerealizirane dobičke, v izkazih Pokojninske družbe Ena pa le teh ne izkazujejo.  
 
4. SKLEP 
 
Slovenija je nujno potrebovala reformo pokojninskega sistema, saj se je razmerje med 
delovno aktivnim prebivalstvom in delovno neaktivnim prebivalstvom iz leta v leto 
slabšalo. Prvi korak k reformi pokojninskega sistema je bilo sprejetje novega zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.  
 
Pokojniski sistem je v preteklosti deloval na principu medgeneracijske solidarnosti 
oziroma tako imenovanem pay-as-you-go sistemu, kar pomeni, da zaposlena, aktivna 
generacija plačuje s svojimi prispevki pokojnine upokojencem in pri tem pričakuje, da bo 
generacija njenih otrok po istem pravilu financirala pokojnine njim.  
 
Z novim zakonom pa se je odprla možnost, da podjetja svojim zaposlenim priskrbijo 
dodatno pokojnino s financiranjem pokojninskega načrta. Po ZPIZ-u je lahko izvajalec 
pokojninskega načrta organiziran kot pokojninska družba ali kot vzajemni pokojninski 
sklad. Vsak izvajalec pokojninskega načrta oblikuje svoj načrt, ki ga mora odobrti minister 
pristojen za delo, družino in socialne zadeve. Vsebina samega pokojninskega načrta je 
opredeljena z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
 
Če pogledam iz zornega kota zavarovancev in se vprašam, za kateri pokojninski načrt se 
naj odločim, moram razmisliti o nekaterih postavkah. Iz primerjave dveh različnih oblik 
izvajalcev pokojninskega načrta lahko vidimo, da so, oziroma bodo tudi v prihodnje eden 
najpomembnejših faktorjev o pristopu k določenemu pokojninskemu načrtu stroški, ki jih 
zaračunava izvajalec pokojninskega načrta. V omenjeni primerjavi lahko vidimo, da je 
struktura naložb obeh izvajalcev skoraj identična, enako lahko trdim tudi za samo valutno 
sestavo naložb. Zaradi konzervativne politike naložb obeh primerjanih izvajalcev so 
posledično naložbam enaki tudi donosi. Med obema primerjanima izvajalcema praktično ni 
razlik tudi pri kriterijih, kot so zavarovalna premija, mirovanje pravic in prenos sredstev, 
zaradi tega, ker so ti kriteriji oziroma pravice določene z ZPIZ-om. 
 
Zavarovanec se bo odločal za pristop k pokojninskemu načrtu na podlagi stroškov 
(vstopni, izstopni in upravljavski), ki jih zaračunava izvajalec, saj ravno tu nastajajo 
največje razlike med posameznimi izvajalci pokojninskih načrtov, in na podlagi velikosti 
oziroma tržnega deleža izvajalca. Sama oblika izvajalca pokojninskega načrta, naj gre za 
pokojninsko družbo ali vzajemni pokojninski sklad, pri odločanju ni pomembna. 
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V prihodnosti naj bi na slovenskem trgu dodatno pokojninsko zavarovanje izvajalo 
približno 5 pokojninskih družb in skladov, od katerih bi vsak izvajalec imel okoli 100.000 
zavarovancev. Takšna struktura trga bi omogočala izvajalcem dodatnih pokojninskih 
zavarovanj kvaliteten donos z optimalnimi stroški. 
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3.6.3.1. Bilanca stanja Pokojninske družbe Ena na dan 31.12.2001 
 
Postavke iz bilance stanja Znesek v tisoč SIT 

 
SREDSTVA SKUPAJ 2.357.625 
A  Nevplačani kapital  
B  Neopredmetena dolgoročna sredstva 15.187 
    1.Dolgoročno odloženi org. stroški in stroški razvijanja  
    2.Dobro ime  
    3.Materialne pravice  
    4.Druga neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo 15.187 
C  Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe 683.189 
    1.Zemljišča in zgradbe  
    2.Finančne naložbe in deleži v povezanih družbah  
    3.Druge finančne naložbe 683.189 
    4.Del zadržane premije pri cedentih  
D  Naložbe v korist življ. zavarovancev, ki prevzemajo  1.633.491 
    naložbeno tveganje  
E  Terjatve 3.701 
    1.Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov  
    2.Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja  
    3.Ostale terjatve 3.701 
F  Razna sredstva 22.057 
    1.Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb 17.752 
    2.Denarna sredstva 4.305 
    3.Odkupljene lastne delnice  
    4.Zaloge in druga sredstva  
G  Kratkoročne aktivna časovne razmejitve  

 
OBVEZNOSTI SKUPAJ 2.357.625 
A  Osnovni kapital in rezerve 693.725 
    1.Osnovni kapital 700.000 
    2.Vplačani presežek kapitala 12.500 
    3.Revalorizacijski popravek kapitala 11.450 
    4.Rezerve  
    5.Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let  
    6.Nerazporejen dobiček ali izguba obračunskega obdobja -30.225 
B  Podrejene obveznosti  
C  Čiste tehnične rezervacije 1.633.491 
    1.Čiste prenosne premije  
    2.Čiste matematične rezervacije 1.633.491 
    3.Čiste škodne rezervacije  
    4.Čiste rezervacije za bonuse in popuste  
    5.Izravnalne rezervacije  
    6.Čiste druge zavarovalno-tehnične rezervacije  
D  Tehnične rezervacije v korist življ. zavarovancev, ki  
    prevzemajo naložbeno tveganje  
E  Dolgoročne rezervacije za druge nevarnosti in stroške  
F  Obveznosti za del zadržane premije pozavarovateljev  
G  Ostale obveznosti 21.596 
H  Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 8.813 
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3.6.3.2. Izkaz uspeha Pokojninske družbe Ena za leto 2001 
 
Postavke izkaza uspeha Znesek v tisoč SIT 

B   Izkaz izida iz življenskih zavarovanj 
1.  Čisti prihodki od zavarovalnih premij 1.678.559
     1.Obračunane kosmate zavarovalne premije 1.678.559
2.  Prihodki od naložb in financiranja 34.427
     1.Prihodki od deležev 
     2.Prihodki od drugih naložb 32.759
     3.Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb 
     4.Revalorizacijski presežek 1.668
     5.Dobički pri odtujitvah družb 
3.  Nerealizirani kapitalski dobički 
4.  Drugi čisti prihodki iz zavarovanja 
5.  Čisti odhodki za škode 
6.  Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij 1.633.491
     1.Sprememba matematičnih rezervacij 1.633.491
     2.Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij 
7.  Čisti odhodki za bonuse in popuste 
8.  Čisti obratovalni stroški 108.208
     1.Stroški pridobivanja zavarovanj 
     2.Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj 
     3.Drugi obratovalni stroški 108.208
9.  Odhodki naložb in financiranja 1.512
     1.Stroški naložb 
     2.Popravki in odpisi vrednosti naložb 
     3.Revalorizacijski primanjkljaj 
     4.Izgube pri odtujitvah naložb 
10. Nerealizirane kapitalske izgube 
11. Ostali čisti zavarovalni odhodki 
12. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz red. delovanja 
13. Izid iz zavarovalnih poslov življenjskih zavarovanj -30.225
F   Dobiček ali izguba obračunske dobe -30.225
G   Davek od dobička 
H   Dobiček po obdavčitvi -30.225
I    Drugi davki 
J   Čisti dobiček ali čista izguba obračunske dobe -30.225
 
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom Pokojninske družbe Ena 
 
Postavke v računovodskih izkazih se vrednotijo skladno s slovenskimi računovodskimi 
standardi, še posebej s slovenskim računovodskim standardom 32 - Računovodske rešitve 
v zavarovalnicah. 
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I. Pojasnila k izkazu stanja 
 
1. Postavka Neopredmetena dolgoročna sredstva zajema programsko opremo, ki jo je 

razvila računalniška družba. 
2. Postavka Naložbe zajema sredstva družbe ter sredstva v obeh kritnih skladih. 

Dolgoročne finančne naložbe družbe zajemajo naložbe v depozite, obveznice in 
vzajemni sklad. 

      Kratkoročne finančne naložbe zajemajo kratkoročne depozite pri banki. 
3. Postavka Terjatve zajema terjatve iz poslovanja družbe. 
4. Postavka Razna sredstva zajema opremo in denarna sredstva na računih. 
5. Postavka Kapital zajema osnovni kapital družbe, vplačani presežek kapitala, ki izhaja 

iz dokapitalizacije družbe ter revalorizacijski popravek kapitalskih postavk. 
6. Čiste tehnične rezervacije kritnega sklada pokrivajo naložbe kritnega sklada. Nanašajo 

se na matematične rezervacije in tehnične rezervacije v korist življenjskih 
zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. 

7. Ostale obveznosti se nanašajo na kratkoročne obveznosti iz redne dejavnosti in pasivne 
časovne razmejitve. 

 
II. Pojasnila k izkazu uspeha 
 
1. Čisti prihodki od zavarovalnih premij vključujejo obračunane kosmate zavarovalne 

premije v višini 1.678.559.378 SIT, od tega 50.356.785 SIT prihodkov od vstopne 
provizije. 

2. Prihodki od financiranja se nanašajo na prihodke od naložb kapitala družbe ter 
prihodke od naložb kritnih skladov. Glede na davčno zakonodajo v letu 2001, se je 
večina družb odločila za plačilo letne premije v mesecu decembru, kar pomeni, da so 
bila sredstva naložena le kratek čas in še to konec leta, ko so naložbene možnosti 
omejene. 
Vsa zbrana sredstva je v letu 2001 upravljala Factor banka in dosegla 12% nominalni 
donos, ob upoštevanju zakonsko in v pokojninskem načrtu določeno naložbeno 
strukturo. 

      Odhodki naložb se nanašajo na popravke vrednosti naložb. 
3. Postavka Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij se nanaša na matemetične 

rezervacije, ki vključujejo 50% zajamčeni donos ter zavarovalno zehnične rezervacije, 
ki vključujejo tveganje nad zajamčenim donosom. 

4. Postavka Čisti obratovalni stroški zajemajo stroške dela, ustanovne stroške, stroške 
vzdrževanja, stroške intelektualnih storitev, stroške najemnin, strošek amortizacije in 
ostale stroške. 
Ostali stroški se nanašajo na stroške pisarniškega materiala, plačilnega prometa in 
bančnih storitev, zavarovalnih premij, reklame in reprezentance, stroške telefona in 
drugo. 
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5. V letu 2001 je bilo zbranih za 82% več premij od planiranih, kar je vplivalo tudi na 
rezultat poslovanja. Dejanska izguba je znatno manjša od planirane. 
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3.6.3.3. Bilanca stanja Sklada Dve na dan 31.12.2001 
 
Postavke bilance stanja Znesek v tisoč SIT 

 
SREDSTVA 1.035.543 
1. Denarna sredstva 3.234 
2. Kratkoročni VP 139.784 
2.1.VP domačih izdajateljev 139.784 
2.1.1.VP, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 139.784 
2.1.2.VP, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu VP  
2.2.VP tujih izdajateljev  
3. Dolgoročni VP 608.292 
3.1.VP domačih izdajateljev 608.292 
3.1.1.VP, s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 597.339 
3.1.2.VP, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu VP 10.953 
3.2.VP tujih izdajateljev  
3.3.Drugi VP  
4. Investicijski kuponi vzajemnih skladov in delnice ID  
5. Dana posojila  
6. Depoziti pri bankah 280.849 
6.1.Dani kratkoročni depoziti 106.200 
6.2.Dani dolgoročni depoziti 174.649 
7. Nepremičnine in druge stvarne pravice na neprem.  
8. Terjatve 3.384 
8.1.Terjatve za prodane vrednostne papirje  
8.2.Terjatve za prodane investicijske kupone VS in delnice ID  
8.3.Terjatve za obresti in dividende 2.581 
8.4.Terjatve za prodane nepremičnine  
8.5.Druge terjatve 803 
8.6.Terjatve do upravljavca za zajamčen donos VPS  
8.7.Zapadle neplačane terjatve  
9. Aktivne časovne razmejitve  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.035.543 
1. Kratkoročne obveznosti 12.783 
1.1.Kratkoročne obveznosti iz nakupa VP  
1.2.Kratkoročne obveznosti iz nakupa nepremičnin  
1.3.Kratkoročne obveznosti iz upravljanja s premoženjem VPS  
1.4.Kratkoročne obveznosti do upravljavca 7.938 
1.5.Kratkoročne obveznosti za izplačila odkupne vrednosti  
enot premoženja  
1.6.Kratkoročne obveznosti za plačilo davkov 53 
1.7.Kratkoročne obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic  
1.8.Druge kratkoročne obveznosti 4.792 
2. Prejeti predujmi in varščine  
3. Pasivne časovne razmejitve  
4. Dolgoročne obveznosti  
5. Čisti nerealizirani kapitalski dobiček 12.996 
6. Rezervacije VPS  
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7. Enote premoženja 1.009.764 
7.1.Vplačane enote premoženja 934.937 
7.2.Vplačani presežek enot premoženja 24.680 
7.3.Revalorizacijski popravek enot premoženja 22.846 
7.4.Zadržani dobički ali izgube  
7.5.Nerazporejeni čisti dobički ali čiste izgube 27.301 
 
3.6.3.4. Izkaz uspeha Sklada Dve za leto 2001 
 
Postavke izkaza uspeha Znesek v tisoč SIT 

 
1. Prihodki 36.643 
1.1.Prihodki od obresti 28.019 
1.2.Prihodki od dividend  
1.3.Prihodki od oddajanja nepremičnin v najem  
1.4.Realizirani kapitalski dobicki 497 
1.5.Prihodki od vplačil upravljavca za zajamčen donos  
1.6.Drugi prihodki 8.126 
2. Odhodki 9.342 
2.1.Odhodki za upravljavsko provizijo 5.929 
2.2.Odhodki v zvezi z upravljanjem premoženja VPS 103 
2.3.Drugi odhodki v zvezi z upravljanjem premoženja VPS  
2.4.Čiste nerealizirane kapitalske izgube  
2.5.Realizirane kapitalske izgube 132 
2.6.Odhodki za popravke vrednosti naložb  
2.7.Drugi odhodki 3.177 

 
3. Čisti dobiček 27.301 
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom Sklada Dve 
 
Postavke v računovodskih izkazih se vrednotijo skladno s slovenskimi računovodskimi 
standardi, še posebej s slovenskim računovodskim standardom 38 - Računovodske rešitve 
v vzajemnih skladih, in s Sklepom o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk 
vzajemnega pokojninskega sklada. Postavke, pri katerih prihaja do posebnostih pri 
vrednotenju, so spodaj še posebej opisane. 
 
1. Postavka sredstev Denarna sredstva zajema gotovino in druga denarna sredstva 

vzajemnega pokojninskega sklada. 
2. Postavka državni Kratkoročni vrednostni papirji zajema ločeno izkazovanje 

vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je Republika Slovenija oziroma Banka 
Slovenije od vrednostnih papirjev, za katere jamči ena od teh oseb. Državni kratkoročni 
vrednostni papirji tujih izdajateljev so tisti, katerih izdajatelj je država članica EU in 
OECD, oziroma tisti, za katere jamči ena od teh oseb. 
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Obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo z obrestmi vred v skladu s pogoji, ki jih 
določi izdajatelj pri izdaji vrednostnega papirja. Diskontirani kratkoročni vrednostni 
papirji se obravnavajo enako kot tisti, ki prinašajo obresti. 

3. Postavka sredstev Dolgoročni vrednostni papirji zajema vse naložbe v dolgoročne 
vrednostne papirje na dan, na katerega se sestavi bilanca stanja. 
Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se 
izkazujejo v neodplačani nominalni vrednosti, pomnoženi s tečajem organiziranega 
trga vrednostnih papirjev. Tako dobljeni vrednosti se prištejejo tudi obresti. 
Obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se 
vrednotijo po nominalni vrednosti oziroma po nakupni ceni, če je ta nižja. Prvi ali drugi 
vrednosti se prištejejo obresti. 
Drugi vrednostni papirji se izkazujejo po tečaju organiziranega trga vrednostnih 
papirjev oziroma po vnovčljivi vrednosti. 

4. Postavka sredstev Depoziti pri bankah zajema naložbe v depozite pri bankah. Naložbe 
v depozite pri bankah se razčlenijo na dolgoročne in kratkoročne po preostali 
zapadlosti v plačilo. Izkazujejo se z dnevno pripadajočimi obrestmi, ki se obračunavajo 
skladno s pogodbenimi določili. 

5. Terjatve se izkazujejo nepobotano z morebitnimi obveznostmi do istih pravnih ali 
fizičnih oseb, dokler se ne pobotajo. Izkazujejo se v izterljivi vrednosti do dneva, za 
katerega se sestavi bilanca stanja. 

6. Postavka Kratkoročne obveznosti do upravljavca predstavlja obveznosti za provizijo 
(vstopno, izstopno ali provizijo za upravljanje), ki do dneva na katerega se sestavi 
bilanca stanja, še niso bile poravnane. 

7. Postavka Kratkoročne obveznosti za nerazporejeno premijo (del drugih kratkoročnih 
obveznosti) predstavlja vplačano premijo, ki na dan, na katerega se setavi bilanca 
stanja, še ni bila preračunana v enote premoženja. 

8. Nerealizirani kapitalski dobiček je posledica povečanja tržne vrednosti ali povečanja 
vrednosti naložbe zaradi ocenitve (skupnega ovrednotenja) posamezne dolgoročne 
oziroma kratkoročne naložbe, ne pa obračunanih obresti ali drugih donosov, in še ni 
unovčen. 
Nerealizirana kapitalska izguba je posledica zmanjšanja tržne vrednosti posamezne 
dolgoročne oziroma kratkoročne naložbe. 
Presežek nerealiziranih izgub nad nerealiziranimi kapitalskimi dobički se izkazuje med 
odhodki v izkazu poslovnega izida kot čista nerealizirana kapitalska izguba. 
Presežek nerealiziranih kapitalskih dobičkov nad nerealiziranimi kapitalskimi izgubami 
se izkazuje v bilanci stanja kot čisti nerealizirani kapitalski dobiček.  

9. Postavka Prihodki od obresti zajema obračunane obresti od naložb do dneva, na 
katerega se sestavi izkaz poslovnega izida; ob nakupu naložbe, v katero vrednost so že 
vračunane obresti, se le te izkažejo kot prihodek in v isti velikosti tudi kot odhodek. 

10. Postavka Realizirani kapitalski dobički zajema vse pozitivne razlike med prodajno 
ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan 
obračunskega obdobja. 
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11. Postavka Odhodki za upravljavsko provizijo zajema provizijo obračunano upravljavcu 
za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada za obdobje od začetka obračunskega 
obdobja do dneva, na katerega se sestavi izkaz uspeha. 

12. Postavka Odhodki v zvezi z upravljanjem vzajemnega pokojninskega sklada zajema 
tiste odhodke, ki nastajajo pri upravljanju posameznih vrst naložb in so opredeljeni v 
pravilih vzajemnega pokojninskega sklada. Izkazujejo se ločeno po posameznih vrstah 
odhodkov. Predvsem so tu stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih 
papirjev, zmanjšani za strošek borzno posredniške provizije. 

13. Postavka Realizirane kapitalske izgube zajema vse negativne razlike med prodajno 
ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan 
prejšnjega obračunskega obdobja. 

14. Postavka Odhodki za popravke vrednosti naložb zajema razliko med knjigovodsko 
vrednostjo posamezne naložbe in njeno ocenjeno iztržljivo vrednostjo. Popravki 
vrednosti naložb se v letu 2001 niso oblikovali. 
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Poslovni izid kritnega sklada Pokojninske družbe Ena 
 
Postavke poslovnega izida Znesek v tisoč SIT 

 
A. OBRAČUNANE KOSMATE ZAVAROVALNE PREMIJE 1.678.559 
B. PRIHODKI OD NALOŽB 8.130 
1.Prihodki od deležev v povezanih podjetjih  
2.Prihodki od drugih naložb 8.130 
3.Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb  
4.Dobiček pri odtujitvah naložb  
C. ODHODKI IZ NASLOVA IZPLAČIL ZAVAROVALNIH   
VSOT oz. ODKUPNE VREDNOSTI  
1.Redno prenehanje  
2.Izredno prenehanje  
D. SPREMEMBA OSTALIH ČISTIH TEHNIČNIH REZERVACIJ 1.633.491 
1.Sprememba matematičnih rezervacij 1.633.491 
2.Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno teh. rezervacij  
E. OBRAČUNANI STROŠKI PROVIZIJE 52.232 
1.Obračunani vstopni stroški 50.357 
2.Izstopni stroški  
3.Provizija za upravljanje 1.875 
F. ODHODKI NALOŽB 966 
1.Stroški naložb 471 
2.Odpis vrednosti naložb 474 
3.Popravki vrednosti naložb  
4.Izgube pri odtujitvah naložb 21 

 
G. IZID KRITNEGA SKLADA 0 
 
Prirejen izid kritnega sklada Pokojninske družbe Ena 
 
Postavke prirejenega izida kritnega sklada Znesek v tisoč SIT 

 
A. PRIHODKI OD NALOŽB 8.130 
1.Prihodki od deležev v povezanih podjetjih  
2.Prihodki od drugih naložb 8.130 
3.Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb  
4.Dobiček pri odtujitvah naložb  
B. OBRAČUNANI STROŠKI IN PROVIZIJE 1.875 
1.Izstopni stroški  
2.Provizija za upravljanje 1.875 
C. ODHODKI NALOŽB 966 
1.Stroški naložb 471 
2.Odpis vrednosti naložb 474 
3.Popravki vrednosti naložb  
4.Izgube pri odtujitvah naložb 21 

 
D. IZID KRITNEGA SKLADA 5.289 
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