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Povzetek  

V diplomski nalogi sem pisala o primerjavi pokojninskega sistema v Sloveniji in na Švedskem. 

Podrobno sem preučila kako je sistem urejen v teh dveh državah.  

Čeprav so države članice EU med seboj povezane, uporabljajo različne pokojninske sisteme. 

Osnova njihovim sistemom so Bismarckov, Beveridgeov in Skandinavski model. Skozi 

diplomsko nalogo natančno pojasnim urejenost pokojninskega sistema v Sloveniji in na 

Švedskem, kako sta zasnovana in na katerem modelu temeljita. Slovenski sistem temelji na 

Bismarckovem modelu, medtem ko Švedski na Skandinavskem modelu. 

Namen moje diplomske naloge je, da poleg opisa pokojninskih sistemov dotičnih držav, 

naredim tudi primerjavo le-teh. Tako sem prišla do ugotovitev, da imata sistema nekaj 

podobnosti, npr. oba temeljita na 3. stebrnem modelu. Hkrati pa sem prišla tudi do nekaj 

zanimivih podatkov iz katerih se kaj hitro opazi, kateri sistem je bolj naklonjen državljanom in 

jim nudi večjo socialno varnost.  

Slovenski pokojninski sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti – PAYG sistem. Posebnost 

pokojninskega sistema na Švedskem pa je uvedba NDC računov, oziroma ti. sistem navideznih 

računov. Na kratko to pomeni, da ima vsak državljan moč videti, koliko prispevkov je bilo 

plačanih. Za Švedski pokojninski sistem pa je vredno izpostaviti dejstvo, da je to sistem, ki je 

odličen primer učinkovitega zagotavljanja socialne varnosti vsem generacijam. Predstavlja 

pravičen, pregleden, predvsem pa finančno dosledno urejen sistem varčevanja za starost.  

V empiričnem delu diplomske naloge sem anketirala delovno aktivno prebivalstvo in 

upokojence. S pomočjo katerih sem pridobila dva različna vidika na pokojninski sistem. 

 

Ključne besede: primerjava, pokojninski sistem, Bismarckov model, Skandinavski model, 

PAYG sistem, NDC računi, upokojenci 

 



 
 

Summary 

In my thesis I write about the comparisson between the Slovenian and Swedish pension 

systems. I took an in depth view into the pension systems of these two countries. 

Although the countries of the European Union share a connection, each of them uses a 

different pension system. The basis for their systems are the Bismarck model, the Beveridge 

model and the Scandinavian model. In my thesis I thoroughly explain how the pension systems 

work in Slovenia and in Sweden work, how they are devised and which system they are based 

on. The Slovenian system is based on the Bismarck model, while the Swedish system is based 

on the Scandinavian model. 

Apart from the description of the two systems, the aim of my thesis is to compare the two. I 

have come to the conclusion, that the two systems share some similarities. They are both, for 

example, based on the 3 pillar model. At the same time I have discovered some data, which 

plainly shows which of the two systems works more in favour of the citizens and offers them 

greater social security. 

The Slovenian pension system is based on intergenerational solidarity – the PAYG system. A 

special feature of the system in Sweden is the introduction of NDC accounts, a system of 

virtual accounts. In short, every citizen can see, how many contributions have been paid. 

Another noteworthy fact about the Swedish pension system, is that the system is a great 

example of efficient assurance of social security to all generations. It represents a just, 

transparent, and most of all financially consistent system of saving for old age. 

In the experiental part of my thesis I interviewed the economically active population and 

superannuated people. Through those I received two different views on the pension system. 

 

Key words: comparison, pension system, Bismarck model, Scandinavian model, PAYG 

system, NDC accounts, superannuated people 
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1. UVOD 

Pokojninski sistemi držav Evropske unije se med seboj razlikujejo glede na način financiranja,  

ter strukturo pravic. Namen diplomske naloge je prikazati podobnosti in razlike pokojninskega 

sistema v Sloveniji in na Švedskem. Na kratko bom opisala tri velike pokojninske sisteme; 

Bismarckov, Beveridgeov in Skandinavski model.  

 

V prvem delu diplomske naloge bom predstavila pokojninski sistem v Sloveniji, njegovo 

zasnovo, pravice in obveznosti, ki jih sistem določa upokojencem. Opisala bom zgodovino 

pokojninskega sistema in  pogoje za upokojitev. 

 

V drugem delu sledi opis pokojninskega sistema na Švedskem, predstavljena bo tudi zgodovina 

sistema. Na katerem modelu temelji njihov pokojninski sistem in kakšne pravice in obveznosti 

določa upokojencem.  

 

Sledila bo primerjava pokojninskih sistemov in sicer sistema v Sloveniji in na Švedskem. 

Skušala bom narediti čim bolj podrobno primerjavo sistemov. Cilj raziskave je ugotoviti, kako 

je pokojninski sistem urejen v Sloveniji in na Švedskem.  

Proučiti razlike in podobnosti slovenskemu pokojninskemu sistemu. 

 

V zadnjem delu se bom lotila še ankete. Anketirala bom delovno aktivno prebivalstvo in 

upokojence. Zanima me pogled na pokojninski sistem z vidika delovno aktivnega prebivalstva 

in upokojencev. Z anketo obeh starostnih skupin želim pridobiti mnenje, kakšen je pogled 

mladih na pokojnino in ali morda že varčujejo za starost, ter kakšno je mnenje upokojencev 

glede pokojnine, ali jim nudi ustrezno socialno varnost? Iz anket menim, da bom dobila sledeče 

odgovore; s strani mladih pričakujem pesimističen pogled na pokojnine (to sklepam že iz 

pogovorov med mladimi, v katerih sem udeležena tudi sama), s strani starejših torej tistih, ki so 

že prejemniki pokojnine, pa pričakujem pozitivno mnenje. 
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2. SPLOŠNO 

Evropska unija obsega 28 držav članic, ki v sled ekonomske razvitosti, politične usmerjenosti 

držav, njihovega pravnega sistema in socialne politike koristijo sistem socialne varnosti. 

Socialni sistem zajema varstvo starejših oseb in pridobiva vedno pomembnejšo vlogo, saj delež 

starejših oseb v razvitem svetu strmo narašča. Delitev sistemov socialne varnosti se v Evropi 

deli na; Bismarckov model, Beveridgeov model in Skandinavski model.  Razlike so v samem 

obsegu in kvaliteti socialnih pravic, ki jih sistem nudi prebivalcem (Bešter et al. 2016). 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je v predgovoru v Beli knjigi zapisala:  

» Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v razvitih socialnih državah predstavlja enega 

temeljnih družbenih podsistemov, ki ob nastopu starostnih in drugih dejavnikov (npr. 

invalidnost, izguba družinskega člana,…) državljanom zagotavlja socialno in ekonomsko 

varnost, hkrati pa predstavlja enega pomembnejših sistemov redistribucije znotraj družbe. 

V zadnjem desetletju so demografski, gospodarski in javnofinančni pritiski vprašanje 

temeljnih postulatov delovanja in zagotavljanja javnofinančne vzdržnosti pokojninskih 

sistemov postavili v osrčje strokovnih in političnih razprav v večini razvitih držav. Ne glede 

na smer ali rezultat teh razprav, pa je vsem skupno eno dejstvo – pokojninski sistemi se 

morajo nujno prilagoditi obstoječim in prihajajočim družbenim okoliščinam.« (Bela knjiga 

2016, str. 6). 

 

3. ZGODOVINA SLOVENSKEGA POKOJNINKEGA SISTEMA 

V Sloveniji je bilo pokojninsko in invalidsko zavarovanje urejeno s predpisi držav, katerih del 

je bila v posameznih obdobjih. Organizirani začetki segajo v začetek 19. stoletja. Tedaj je bil v 

avstrijskem cesarstvu sprejet služabniški red. Ta red je določal, da mora gospodar skrbeti za 

onemoglega hlapca. Na začetku je bilo organizirano le zavarovanje za primer bolezni. Solidarna 

in vzajemna medsebojna pomoč za primer starosti, bolezni in onemoglosti, pa je bila prvič 

urejena z rudarskim zakonom iz leta 1854.  V Avstro-Ogrski se je o obveznem državnem 

sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja govorilo tolika časa, da je le ta vmes že 

razpadla. V stari Jugoslaviji je bil zakon o socialnem zavarovanju delavcev sprejet leta 1922, 
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izvajati pa se je začel petnajst let pozneje, leta 1937. Izplačevanje mesečnih pokojnin se je 

izračunavalo iz vplačanih prispevkov, ki jih je zavarovanec plačeval v času zavarovanja. V 

obdobju 2. svetovne vojne so okupacijske oblasti pustile nosilce pokojninskega zavarovanja pri 

miru in so jim dovolile izplačevati pokojnine po njihovih zmožnostih (Štrovs 2000). 

Po koncu 2. svetovne vojne je začel veljati na območju takratne Jugoslavije zakon o izvajanju 

socialnega zavarovanja za primer bolezni, onemoglosti, starosti, smrti, delovne nesreče in 

brezposelnosti. Nosilec zakona je postal Osrednji zavod za socialno zavarovanje v Zagrebu.  V 

zavarovanje se je začela vmešavati politika, nekaterim upokojencem so pridobljene pravice 

vzeli, spet drugim pa so dajali pokojnine neodvisno od prejšnjega zavarovanja.  Moški so 

pridobili pravico do starostne pokojnine pri 65. letu, ženske pa pri 60. letu starosti. Leta 1950 

je bil sprejet zakon o socialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev in njihovih družin. Ta 

zakon je določil, da se je oseba lahko upokojila pri 55., 60. ali 65. letu starosti, odvisno od 

težavnosti dela, ki ga je opravljala (Bešter et al. 2016). 

V letu 1952 so sprejeli predpis o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, iz državne 

uprave je prešlo na zavode za socialno zavarovanje. Slednji so oblikovali razne sklade za 

posamezne veje zavarovanja. V zavarovanje se je še vedno vmešavala politika, zopet je 

določenim vzela pravico do pokojninskega zavarovanja, medtem ko so jo nekateri dobili  v 

višjih zneskih in pri nižji starosti.  Znižali so starostne meje, za moške je tedaj bila starostna 

meja 55. let, za ženske pa 50. let. Pokojnina je bila odmerjena glede na zavarovalne razrede  in 

kategorije delovnega mesta. Prišlo je do obdobja revizije celotnega zavarovanja. Leta 1958 je 

prišlo do reforme invalidskega zavarovanja (Bešter e tal. 2016). 

V zadnjih letih obstoja Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), so se tako kot še 

na katerem drugem področju, tudi v pokojninskem in invalidskem zavarovanju začela kazati 

napačna politična izhodišča. V letih 1982 in 1983 je bilo sprejeto predčasno upokojevanje  in 

dokupovanje manjkajoče pokojninske dobe za upokojitev. Povečal se je obseg pravic s strani 

pokojninskega zavarovanja, to je bilo še posebej občutno po leto 1987. Delodajalci so začeli z 

upokojevanjem razreševati problem prezaposlenosti in preseženo število delavcev.  Delavcem 

je bila to odlična rešitev, saj so bile izplačane pokojnine v primerjavi s plačo vse višje (Bešter 

e tal. 2016). 
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Skratka, pokojninska zavarovanja, ki omogočajo redna izplačila pokojnin starejšim 

prebivalcem, poznamo šele od prejšnjega stoletja. Pred tem pa so bili starejši odvisni od svojih 

otrok, da skrbijo za njih. Neformalni dogovor je bil, da mlajši člani družine sposobni za delo, 

skrbijo za starejše (Bešter e tal. 2016). 

Po koncu 2. svetovne vojne so v večini razvitih držav organizirali javno socialni pokojninski 

sistem, ki je zajel večino državljanov. Posledično je bila zaradi tega po koncu 2. svetovne vojne 

odpravljena revščina med starejšimi prebivalci (Bešter e tal. 2016). 

Ko se je Slovenija osamosvojila, je bil sprejet nov Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju. Sprejet je bil spomladi leta 1992, v veljavo je stopil 1. aprila 1992  (ZPIZ). Zakon 

je obsegal celotno ureditev sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S sprejetjem 

tega zakona je bila odpravljena hitra rast števila upokojencev. Pravico do predčasne upokojitve 

so omejili na delavce, ki so izgubili zaposlitev zaradi stečajev podjetij, trajno brezposelni 

delavci in delovne invalide.  Tudi tisti , ki so imeli polno pokojninsko dobo se niso mogli 

upokojiti, če niso dosegli določene starosti, ki pa se je postopno poviševala za tri leta (Bešter e 

tal. 2016). 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je veljal do 31.12.2012. Dne 

4.12.2012 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet nov Zakon o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju: ZPIZ-2, ki je stopil v veljavo 1.1.2013.  ZPIZ-2 predstavlja že tretjo 

spremembo pokojninske zakonodaje od leta 1992 (zpiz.si). 

Pravico do starostne pokojnine ima vsak državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje naslednje 

pogoje; dopolnitev določene starosti in zavarovalne dobe, pokojninske dobe oziroma 

pokojninske dobe brez dokupa. Za črpanje pravic do te pokojnine morata biti hkrati izpolnjena 

oba pogoja. Pogoja pa se razlikujeta glede na spol zavarovanca. 
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Slika 3.1: Prikaz pogojev za upokojitev - ženske 

 

Vir: zpiz.si, 2017. 

Slika 3.2: Prikaz pogojev za upokojitev - moški 

 

Vir: zpiz.si, 2017. 

V pokojninsko dobo brez dokupa se šteje obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje in obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, brez dokupa 

pokojninske dobe (zpiz.si). 

Prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 15,5 %, prispevek ki ga 

krije delavec znaša 8,85 % (racunovodja.com).  
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4. RAZVOJ POKOJNINSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI 

 

Po razpadu Jugoslavije v začetku devetdesetih let 20. stoletja, se je v Sloveniji začela tranzicija 

v sodobno tržno gospodarstvo, ki je zahtevala nastanek trgov in upoštevanje njihovih 

zakonitosti. Začetek pokojninskega sistema v Sloveniji sega v leto 1992, takrat je bil sprejet 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zakon je bil napisan tako, da za upokojitev 

ni bila več dovolj samo pokojninska doba, temveč je bila upoštevana tudi starost upokojenca. 

Za moške je znašala 55 let in 6 mesecev, za ženske pa 50 let in 6 mesecev. Višina pokojnine je 

znašala 85 % višine plače, prejete v času zaposlitve. proračuna (Posavec in Dolenc 2010). 

Sprememba in zaostritev upokojitvenih pogojev ni imela ravno pravega oziroma želenega 

učinka za samo zniževanje številčnosti upokojevanja, saj se sama starost ob upokojitvi ni 

bistveno povišala, tudi cena za dokup zavarovalne dobe je bila izredno nizka. Logično je, da si 

je zaradi takih pogojev veliko zavarovancev, ki jim je do upokojitve manjkalo nekaj let, le te 

dokupilo in si s tem zagotovilo predčasno upokojitev (Posavec in Dolenc 2010). 

  4.1.  Reforma leta 1996 
 

Leta 1996 je bila predlagana nova pokojninska reforma, vlada se je z namenom pospešitve 

gospodarske rasti odločila, da občutno zniža prispevane stopnje za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, kar je imelo za posledico strmo naraščanje zadolženosti pokojninske blagajne. 

Znižanje prispevane stopnje je ob nespremenjenem obsegu pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja zahtevalo dodatne transfere iz državnega proračuna (Posavec in 

Dolenc 2010). 
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4.2. Reforma leta 2000 
 

Prinesla III. stebrni pokojninski sistem, do takrat smo imeli v Republiki Sloveniji le enostebrni 

sistem. S 1.1.2000, ko je začel veljati nov zakon na področju pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja – ZPIZ-1, so se posledično tudi zaostrili pogoji upokojevanja (Papež 2008, str. 41). 

Upokojitvena starost se je tako zvišala na 58 let – delovna doba za moške je znašala 40 let, za 

ženske 38 let. Zmanjšala se je pokojninska osnova prejetih plač in sicer iz 85% na 72,5%. Za 

sam izračun višine pokojnine pa se je začelo upoštevati 18 zaporednih let (najboljših) in ne več 

10 let. proračuna (Papež 2008). 

Vzroki za reformo so bili:  

- povečanje števila upokojencev, razmerje je bilo 1 upokojenec na 1,5 delovno aktivnega 

prebivalstva 

- mlajši se šolajo do 30. leta 

- upad rodnosti 

- višanje življenjske dobe 

(Papež 2008, str. 41) 
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Slika 4.1: Prikaz razdelitve slovenskega pokojninskega sistema 

 

Vir: modra-zavarovalnica.si, 2017. 

 
 

4.3.  Reforma leta 2010 
 

Cilj reforme iz leta 2010 je bil, da se zviša število aktivnih zavarovancev na račun zvišanja 

dejanske upokojitvene starosti, da se izenačijo pogoji za upokojitev žensk z moškimi, črtali bi 

časovne bonuse in uvedli možnost delne zaposlitve in delne upokojitve. Specifičen cilj je bil 

vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili v pokojninsko blagajno (Novak 2012). 

Državni zbor Republike Slovenije je konec leta 2010 s številnimi dopolnitvami sprejel Zakon 

o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki je bil zaradi nasprotovanj sindikatov, javnosti 

in političnih stranki na referendumu zavrnjen. 
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Spodnji graf: Povprečna dejanska upokojitvena starost. Prikazuje, da je dejanska starost 

upokojencev v Sloveniji med najnižjimi med državami OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development). 

Slika 4.2: Prikaz povprečne upokojitvene starosti držav OECD 

 

Vir: finance.si, 2011. 

4.4. Reforma leta 2013 
 

4. decembra 2012 so v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeli nov Zakon o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju: ZPIZ-2, ki je stopil v veljavo 1.1.2013. Zakon 

predstavlja do sedaj že tretjo spremembo pokojninske zakonodaje od leta 1992. ZPIZ-2 je bil 

sprejet še v času, ko se niso iztekla vsa prehodna obdobja katera je določal ZPIZ-1. Običajno 

ni moč pričakovati občutnih rezultatov že  v prvem letu sprejetja oziroma dopolnitve zakona, 

ZPIZ-2 je dokazal ravno nasprotno, saj je že v prvem letu pokazala opazne učinke. Odražali so 
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se predvsem s finančnega vidika države, nadaljevali pa so se tudi v prihodnjih letih  (Bela knjiga 

2016). 

S sprejeto reformo se je upokojitvena doba zvišala za ženske in moške na 65 let. Starostno se 

bo možno upokojiti s 60 leti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa. Obdobje za izračun 

pokojnine se je zvišalo iz 18 let na 24 let.  Tako se ženskam zvišuje starost za šest mesecev v 

koledarskem letu. Pogoji do starostne pokojnine po novem zakonu ZPIZ-2 60 let starosti in 40 

let pokojninske dobe brez dokupa bodo veljali za moške od leta 2018 dalje in za ženske od leta 

2019. Poznamo več vrst pokojnin, to so: starostna in predčasna pokojnina, invalidska 

pokojnina, družinska pokojnina, vdovska pokojnina (Bela knjiga 2016).  

Iz spodnje tabele je razvidno, kako se bo v prehodnem obdboju zviševala starost in pokojninska 

doba za moške in ženske.  

Slika 4.3: Prikaz zviševanja starosti in pokojninske dobe v prehodnem obdobju 

 

Vir: vlada.si, 2017.  
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V spodnji tabeli so prikazani pogoji za pridobitev starostne pokojnine v letu 2017. 

Slika 4.4: Pogoji za pridobitev starostne pokojnine - ženske 

 

Vir: seniorji.info, 2017.  

Slika 4.5: Pogoji za pridobitev starostne pokojnine - moški 

 

Vir: seniorji.si, 2017. 

Seveda pa je možno v nekaterih primerih pridobiti pravico do starostne pokojnine tudi pri nižji 

starosti in jo je možno znižati iz sledečih razlogov: 

- skrb za vsakega rojenega ali posvojenega otroka 

- služenje obveznega vojaškega roka 

- zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. 

letom starosti (za čas do dopolnjenega 18. leta starosti) 

Ženski se lahko zaradi otrok (1 otrok 6 mesecev, 2 otroka 16 mesecev, 26 mesecev za tri otroke, 

36 mesecev za štiri otroke in 48 mesecev za pet ali več otrok), zniža starostna meja 65 let v 

primeru, če je dopolnila 38 let pokojninske dobe brez dokupa, največ do dopolnjenega 61. leta 

starosti. V primeru služenja vojaškega roka se moškemu, ki je dopolnil 38 let pokojninske dobe 
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brez dokupa, lahko zniža starostna meja 65 let največ do dopolnjenega 63. leta starosti 

(seniorji.info). 

 

Možna je pridobitev pravice do starostne pokojnine tudi iz naslednjega razloga: 

- osebnih okoliščin pogojenih z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. 

decembra 2000 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, nato pa do prištete 

dobe.  

Iz spodnje slike je razvidna višina pokojnine prejemnika pokojnine, ki je prejemal povprečno 

plačo. Iz grafa je razvidno, da je po ZPIZ-1 pričakovan strm padec pokojnin, z ZPIZ-2 pa se to 

naglo padanje tako pri ženskah, kot pri moških ustavlja (mddsz.gov.si).  

Slika 4.6: Pokojnina po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 

 

Vir: mddsz.gov.si, 2017.  
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Upokojiti se je moč že s 15 leti delovne dobe, seveda je višina pokojnine temu primerna. Za 

moške znaša 26 % za ženske pa 29 %. Za vsako nadaljno leto pokojninske dobe se k temu doda 

1,25 % pri moških in 1,38 % pri ženskah. (zpiz.si) 

Usklajevanje pokojnin 

ZPIZ-2 je na novo določil, da se pokojnine usklajujejo delno z rastjo povprečne plače v 

Republiki Sloveniji, delno pa na podlagi rasti cen življenski stroškov. Uskladitev pokojnin se 

opravi enkrat letno pri izplačilu pokojnin za mesec februar, 60 % višine rasti povprečne bruto 

plače in 40 % povprečne rasti cen življenjskih stroškov (Bela knjiga 2016, str. 137). 

4.5. Bonusi in malusi 
 

ZPIZ -2 je uvedel novi bonus in sicer za vsake 3 meseca dela dlje, ko si že izpolnil starostni 

pogoj za pokojnino v višini 1%. Maksimalni bonus bo tako znašal 12 % za največ 3 leta dela 

dlje (Bela knjiga 2016). 

Malus poznamo pri predčasni upokojitvi in sicer temelji na načelu, da v kolikor se upokojiš 

predčasno, potem mora biti tudi temu primerna pokojnina. Malus se povečuje vsak mesec za 

0,3 % in je trajen, povečuje se vse do takrat, dokler ne dosežeš pogojev za starostno upokojitev. 

Ob dosegu pogojev za starostno upokojitev preneha teči povečevanje malusov za 0,3 % ostane 

pa tisti % malusov, saj so trajni (Bela knjiga 2016). 

4.6. Dokup dobe in predčasna upokojitev 
 

V kolikor nam do upokojitve manjka nekaj let delovne dobe, lahko le to dokupimo. Dokupimo 

lahko največ pet let, dokup dobe pa je precej drag, stane cca 5.000 EUR – eno leto. Dokupljena 

doba vpliva na višino pokojnine (zpiz.si).   
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5. MODEL POKOJNISNKIH ZAVAROVANJ 

5.1. Bismarckov sistem 
 

Slovenski sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji na Bismarckovem modelu 

socialnega zavarovanja, ki ga je leta 1889 ustanovil nemški kancler Otto von Bismarck. To je 

pomenilo relativno visoko raven pokojnin (glede na plačo), ki se izplačujejo na podlagi plačanih 

prispevkov delodajalcev in delojemalcev. Torej za naš sistem je značilno, da prispevke 

plačujejo delodajalci in delojemalci, višina pokojnine pa je odvisna v veliki meri od zaslužka v 

določenem obdobju. Tako kot v večini razvitih držav so se tudi pri nas nakopičile številne 

pomanjkljivosti, ki so potisnile celoten pokojninski sistem v krizo in rdeče številke. Po letu 

1982 so se začele bistveno povečevati pravice, kar je povzročilo naraščanje stroškov in njihov 

vse večji delež v bruto domačem proizvodu (Prijatelj 1998). Gospodarska kriza, ki je dosegla 

svoj vrhunec v začetku devetdesetih z razpadom države in izgubo jugoslovanskih trgov, je 

povzročila pospešeno upokojevanje in tudi zelo visoko brezposelnost (Prijatelj 1998). 

 

5.2. Beveridgeov sistem 
 

Beveridgeov sistem prihaja iz Velike Britanije, imenuje pa se po Williamu Henryju Beveridgu, 

ki je leta 1942 objavil poročilo – Beveridge Report, v katerem je priporočil združitev vseh vrst 

javnih socialnih zavarovanj v enoten sistem, ki naj zagotavlja socialne pravice za pokrivanje 

minimalnih življenjskih potreb vsem, ki nimajo drugih virov dohodka. Na podlagi tega poročila 

je Velika Britanija po 2. svetovni vojni oblikovala javni pokojninski sistem, njegov vpliv pa je 

segel tudi v kontinentalno Evropo in pomembno vplival na razvoj javnih pokojninskih 

zavarovanj v mnogih državah. Za ta model je značilno, da država jamči določeno minimalno 

pokojnino vsem starejšim. Beveridgeov model se razlikuje od Bismarckovega modela v tem, 

da vir za izplačilo pokojnin niso vplačila delodajalcev in delojemalcev temveč so pokojnine 

financirane iz proračuna. Posledično so zaradi tega pokojnine bistveno nižje od plač. Prednost 

je v tem, da so prejemniki pokojnin vsi, tudi tisti, ki niso bili zaposleni. Dodatna zasebna 

pokojninska zavarovanja pa omogočajo posamezniku, da si na starost zagotovi višji standard 

(Bešter 1996). 
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 5.3. Skandinavski sistem 
 

Za Skandinavski sistem je značilno, da se financira iz davkov, prispevkov delodajalcev, 

delojemalcev, obseg pravic je razmeroma visok. Za ta model je značilen visok obseg državnega 

intervencionizma. Prispevki so v tem sistemu manj pomembni in tudi tvorijo manjši del 

prihodkov, obseg pravic je dokaj visok. Prednost skandinavskega sistema je predvsem v tem, 

da ima višji obseg pravic, ki so enake za vse državljane (Šmajdek 2004). 

Slika 5.1: Značilnosti treh pokojninskih modelov 

 

Vir: Van Voorhis, 2002. 

 

6. SISTEM POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI 

 

Pravica do socialne varnosti je v Republiki Sloveniji zagotovljena z Ustavo. Pravica se izvaja s 

transferji obveznih socialnih zavarovanj, med katerimi je eden izmed pomembnejših ravno 

sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

V Sloveniji se je pričakovano trajanje življenja v zadnjih 40 letih podaljšalo za 10 let (Dolenc 

et al. 2008). V Sloveniji smo do leta 2000 poznali le javni sistem invalidskega in pokojninskega 

zavarovanja, ki temelji na načelu medgeneracijske izmenjave pay-as-you-go oziroma 

medgeneracijske solidarnosti, t.i. dokladni sistem. Vse druge oblike so bile do 1. januarja 2000 

bolj ali manj poskusi, da bi razvili in ponudili tudi dodatne oblike prostovoljnih pokojninskih 

zavarovanj kapitalski podlagi. Od pokojninske reforme v letu 2000, sta sedaj v Sloveniji urejena 
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obvezno zavarovanje (I. steber) in dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  V 

obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju , katerega nosilec je Zavod za invalidsko 

in pokojninsko zavarovanje  Slovenije (ZPIZ), so zagotovljene pravice do pokojnine  (starostna, 

predčasna, invalidska, vdovska, družinske, delna), pravice na podlagi invalidnosti (pravica do 

poklicne rehabilitacije, nadomestila za invalidnost, premestitve in dela s krajšim delovnim 

časom od polnega, drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja in povrnitve potnih stroškov), 

nekatere dodatne pravice (pravica do dodatka za pomoč ter postrežbo) in pravica do letnega 

dodatka.  Zakon vključuje ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katerim se 

zagotavlja pravica do dodatne starostne pokojnine in pravica do predčasne dodatne pokojnine 

v obliki pokojninske rente (Dolenc et al. 2008). 

 Za uspešen razvoj kapitalskih dodatnih pokojninskih zavarovanj morata biti izpolnjen dva 

pogoja: 

- raven pokojnin iz socialnega pokojninskega zavarovanja mora biti tako nizka, da 

posameznikom po upokojitvi ne omogoča ohraniti enakega življenjskega standarda , kot 

so ga imeli prej, ko so bili zaposleni in 

- prostovoljno pokojninsko zavarovanje mora biti stimulirano z davčnimi olajšavami. 

V Republiki Sloveniji je zavarovanje enotno in obvezno. Za vse kategorije zavarovancev 

obstaja enoten sistem pokojninskega zavarovanja. Kar pomeni, da ne gre za prostovoljno 

odločitev posameznika, temveč je obveznost vključitve v javni sistem. V prvem odstavku 6.  

člena ZPIZ-2 so v obvezno zavarovanje vključene fizične osebe ob izpolnjevanju pogojev, ki 

jih določa ta zakon ali mednarodna pogodba. Zavarovalno razmerje nastane na podlagi zakona 

z nastankom pravnega razmerja. Pri obveznem zavarovanju, zavarovalno razmerje preneha 

takrat, ko preneha tudi pravno razmerje (Pogačar et al.).  

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati 1. januarja 2013 (ZPIZ-

2), je prinesel spremembe na tem področju: pravice iz javnega sistema pokojninskega 

zavarovanja se postopno znižujejo (hkrati se postopno zaostrujejo pogoji za upokojitev) in na 

področju dodatnih zavarovanj so uvedene stimulativne davčne olajšave (zpiz.si).   

Pokojninski sistem v Sloveniji je sestavljen iz treh stebrov, prvi steber zajema obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi steber vključuje dodatno pokojninsko 
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zavarovanje in je namenjen vsem, ki so že vključeni v 1. pokojninski steber, deli pa se na 

individualno zavarovanje in kolektivno zavarovanje. Zadnji, 3. pokojninski steber pa zajema 

razne oblike rentnih varčevanj/zavarovanj. Vsi trije stebri so namenjeni povečevanju socialne 

varnosti zavarovancev (Bela knjiga 2016).  

V Republiki Sloveniji je zavarovanje enotno in obvezno. Za vse kategorije zavarovancev 

obstaja enoten sistem pokojninskega zavarovanja. To pomeni, da ne gre za prostovoljno 

odločitev posameznika, temveč je obveznost vključitve v javni sistem (Bela knjiga 2016). 

Spodnji graf prikazuje število vrst pokojnin, katere so v Republiki Sloveniji mesečno izplačane, 

podatek je prikazan številčno in v procentih za mesec julij 2017 (zpiz.si) 

Slika 6.1: Prikaz vseh vrst izplačanih pokojnin v Republiki Sloveniji 

 

Vir: zpiz.si, 2017. 
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Slika 6.2: Grafični prikaz števila izplačanih pokojnin v Republiki Sloveniji 

 

Vir: zpiz.si, 2017. 

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je mesečno izplačanih vseh pokojnin 71,8% starostnih, 

sledijo ji invalidska pokojnina, vdovska pokojnina in družinska pokojnina. 

 

7. SISTEM TREH STEBROV 

V Sloveniji temelji pokojninsko in invalidsko zavarovanje na sistemu treh stebrov, ki se je 

uveljavil po koncu druge svetovne vojne.  

Slika 7.1: Sistem treh stebrov in njihove glavne značilnosti 
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7.1. I. steber  
 

Je zasnovan na načelu medgeneracijske izmenjave (PAYG). To pomeni, da se sredstva, ki jih 

prispevajo delodajalci in zaposleni v Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 

izplačujejo kot pokojnine sedanjim upokojencem. Značilnosti I. stebra so sledeče: 

- obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

- PAYG sistem; zaposleni plačujejo prispevke, ki jih zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje RS izplača upokojencem v obliki pokojnin 

- v davčnem sistemu imajo poseben položaj predpisani prispevki 

- vplačane prispevke si delita delodajalec in delojemalec 

- glavni upravljavec s sredstvi je država sama 

- nosilec je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

- najpomembnejše je načelo vzajemnosti in solidarnosti 

Pogoj, da se posameznik vključi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je zaposlitev 
(Bela knjiga 2016). 

 

7.2. II. steber  
 

Je dodatno pokojninsko zavarovanje na kapitalskem principu in z davčnimi olajšavami. Ta 

pokojninska zavarovanja se mora vpisati v register pokojninskih načrtov pri Davčni upravi 

Republike Slovenije, s tem vpisom pa lahko uveljavljajo davčne olajšave na vplačano premijo 

(sop.si). 

Torej v okviru II. stebra ločimo obvezno in prostovoljno dodatno zavarovanje.  

Obvezno dodatno zavarovanje plačujejo delodajalci. Plačujejo ga zgolj za tiste zaposlene, ki 

opravljajo težka in zdravju škodljiva dela. Namreč od leta 2001 je uvedba obveznega in 

pokojninskega zavarovanja nadomestilo beneficirano dobo (vzajemci.si). 

Pri prostovoljnem pokojninskem zavarovanju se sredstva dolgoročno nalagajo in ločimo: 
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- kolektivno dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje 

- individualno dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje 

V kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje se vključijo posamezniki, ki so 

zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja prek delodajalca, ki v 

celoti ali deloma financira pokojninski načrt. Torej kolektivno prostovoljno pokojninsko 

zavarovanje je zavarovanje v katerega se lahko vključijo zaposleni preko delodajalca, to 

zavarovanje delno ali v celoti financira delodajalec. Davčne olajšave so tu precej večje kot pa 

pri individualnem zavarovanju, saj je namen zakona ta, da bi bil večji poudarek na kolektivnem 

zavarovanju (pokojninabo.si). 

V individualno pokojninsko zavarovanje se lahko vključi vsak posameznik, ki je zavarovanec 

ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Že samo ime nam pove, da je to 

zavarovanje povsem individualno in se posameznik za njega odloči prostovoljno, v kolikor želi. 

Gre za dolgoročno varčevanje na osebnih računih z namenom, da se ob upokojitvi izplača 

privarčevani znesek. Običajno gre tu za obliko varčevanja z obročnimi plačili premije. Proti 

plačilu premije krije plačilo dodatne starostne pokojnine poleg pokojnine, do katere je 

zavarovanec oziroma uživalec pravic upravičen na podlagi obveznega pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja (pokojninabo.si).  

Tudi za sklenitev zavarovanj iz drugega stebra je nujna vključenost v obvezno pokojninsko 

zavarovanje, zato za vse, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, ostaja na voljo še tretji steber. 

Slika 7.2: Delitev dodatnega pokojninskega zavarovanja 

 

Vir: Vrečnak, 2007. 
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7.3. III. steber 
 

Zajema različne možnosti individualnega pokojninskega zavarovanja za starost. Zajema razna 

zavarovanja od bank do zavarovalnic. Namen III. stebra je, da bi mladi že v svoji delovni dobi 

varčevali za starost. Torej namen tretjega stebra so lastna vlaganja – poznamo različne vrste 

zavarovanj, ki omogočajo posamezniku, da se zavaruje pred raznimi nevarnostmi in tveganji, 

ki ga spremljajo v življenju in s tem že dodatno varčuje za starost v obliki življenjskih in rentnih 

zavarovanj. Tretji steber je povsem neodvisen od prvih dveh, saj se lahko v tretji steber vključijo 

tudi tisti, ki se v prva dva ne morejo (pokojninabo.si). 

Izplačilo privarčevanih sredstev je po dogovoru; v enkratnem znesku ali pa mesečno izplačilo 

– v obliki mesečne rente.  

 

8. POKOJNINSKI SISTEM NA ŠVEDSKEM 

 

 8.1. Splošno 
 

Švedska je ena izmed najrazvitejših držav sveta. Njeno učinkovito gospodarstvo jo po BDP 

uvršča med 10 vodilnih držav sveta (wikipedia.org). Znotraj kapitalističnega gospodarskega 

napredka pa se je na Švedskem razvil tudi njihov socialistični sistem in postal simbolen v 

svetovnem merilu. Švedska je država socialne varnosti in omogoča dostojno življenje vsem 

generacijam. Tudi Švedi se kot vse razvite države, srečujejo s problematiko staranja 

prebivalstva, kar je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja privedlo do aktualnega 

pokojninskega sistema, ki je zgled mnogim državam pri načrtovanju pokojninske politike 

(eurofond.europa.eu).  

Osnova vseh reform pokojninskih sistemov modernih družb je podaljševanje aktivnega obdobja 

prebivalstva. Tudi tu je Švedska zelo vzorna in aktivno spodbuja delovno mobilnost, ohranjanje 

zdravja in zaposljivost starejše aktivne generacije, glede na njihove spremenjene zahteve. 

Iniciativa  »Career transition agreement« aktivno pomaga presežnim delavcem pri iskanju 

novega dela. Zanimiv je tudi pristop »active Guarantee«, ki ljudi ohranja aktivne za polni 
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delovni čas v obliki raznih usposabljanj, rehabilitacij, itd.) dokler ne najdejo nove zaposlitve 

(mddsz.gov.si). Poleg vladnih organizacij so na tem področju aktivne tudi nevladne 

organizacije. Npr. »Forum 50+«, ki se ukvarja s projekti za brezposelne osebe nad 50 let in jim 

v sodelovanju z zavodi za zaposlovanje skuša omogočiti pogoje za ponovno stalno zaposlitev 

(eurofond.europa.eu). 

 

 

9. ZGODOVINA POKOJNINSKEGA SISTEMA NA ŠVEDSKEM 

 

Švedska je bila še proti koncu 19. stoletja revna, pretežno kmetijska država. V tem času se je 

mnogo delovno sposobnih ljudi izselilo, največ v severno Ameriko, ostali pa so starejši ljudje 

brez pomoči in podpore mlajših sorodnikov.  Občine niso zmogle bremena skrbi za te ljudi, 

zato je bilo leta 1913 uvedeno prvo pokojninsko zavarovanje, ki je pokrivalo celotno 

prebivalstvo. Za zavarovanje so se plačevali določeni zneski, katere je posameznik ob ustrezni 

starosti nato v obliki pokojnine prejemal nazaj, glede na predvideno preostalo življenjsko dobo. 

Problem tega sistema je bil, da je za razumno pokojnino potrebno plačevanje sredstev skozi 

celotno delovno dobo, kajti minimalna vsota pokojnine je bila neznatna. V 30-ih letih 20. 

stoletja so pokojnine znašale še manj kot 20% povprečne plače. 

Leta 1946 je bil sistem spremenjen v splošni sistem z enakimi pravicami (enako višino 

pokojnine) za vse po PAYG sistemu (Kruse 2010). 

 

V prihodnjih letih so se mnoge skupine delavcev (sindikati) z delodajalci dogovorile za dodatke 

k pokojnini v obliki poklicnih pokojninskih zavarovanj. To so bili večinoma pisarniški delavci 

(white-collar workers), medtem ko si proizvodni delavci (blue-collar workers) tega niso 

izpogajali, ter so tako dobivali le osnovno pokojnino (Kruse 2010). 

 

Leta 1960 je bila uvedena nova sprememba pokojninskega sistema (ti. ATP-sistem), ki bi 

omogočala ohranitev življenjskega standarda po upokojitvi. Sistem je slonel na PAYG sistemu, 

višina pokojnine pa je bila določena kot delež povprečne plače najboljših 15 let (pretvorjen v 

ekvivalentno izračunano vrednost ob nastopu pokojnine). 30-letna pokojninska doba je bila 

dovolj za polno pokojnino, primanjkljaj let pa se je upošteval v obliki 1/30 zmanjšanja 
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pokojnine za vsako manjkajoče leto. Dodatna leta niso povečala pokojnine. Reforma je tudi 

uvedla zgornjo in spodnjo mejo višine pokojnine, pokojnina pa se je usklajevala glede na indeks 

cen življenjskih potrebščin in ne glede na plače, kar je imelo za posledico časovni zamik pri 

spremembi pokojnin glede na spremembo plač. To je enkrat prineslo prednost delavcem, drugič 

pa prednost upokojencem. Višina pokojnin je bila točno določena, višina prispevkov pa ne, zato 

so prispevki variirali v odvisnosti od projekcij ekonomske situacije in demografskih sprememb. 

Ta ureditev ni bila vzdržna in poštena, ter je vodila h konfliktom znotraj in med generacijami. 

Npr. če je nek delavec z višjo plačo vplačeval prispevke le trideset let, drugi delavec z manjšo 

plačo pa 40 let, je imel prvi večjo pokojnino, pa čeprav je drugi skupaj vplačal večjo vrednost 

(Kruse 2010). 

 

Predčasne upokojitve, zmanjšana rodnost, daljša življenjska doba, nizka gospodarska rast in že 

zgoraj opisane anomalije so privedle do finančnega kolapsa, kar je vodilo v novo reformo 

pokojninskega sistema, ki je bil zasnovan leta 1994, leta 1999 pa z velikim političnim 

konsenzom sprejet v parlamentu. Ta pokojninski sistem je veljaven še danes 

 (Kruse 2010). 

 

 

Švedska pokojninska reforma je imela štiri glavne cilje: 

- večja pravičnost glede na vplačane prispevke 

- pregledna razporeditev sredstev iz proračuna (npr. za zagotavljanje minimalnih 

pokojnin)  

- večja finančna stabilnost sistema ob upoštevanju demografskih in gospodarskih 

sprememb 

- spodbujanje varčevanja v zasebnih finančnih inštitucijah.  

 

(Palmer 2000) 
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10. POKOJNINSKI SISTEM NA ŠVEDSKEM 

 

Švedski pokojninski sistem temelji na Skandinavskem modelu in modelu treh stebrov. Prvi 

steber (1) je obvezni državni steber, drugi steber predstavljajo poklicni pokojninski načrti (2), 

tretji steber pa je zasebno pokojninsko varčevanje (3) (Swedish pension agency). 

Slika 10.1: Švedski model treh stebrov 

 

Vir: Swedish pension agency, 2017. 

 

10.1.  I. steber  
Je sestavljen iz treh delov:  

- obvezno pokojninsko zavarovanje (NCD) (1a) 

- premijsko varčevanje (1b) 

- zajamčena dopolnilna pokojnina 

 

 

 

1a 1b 

2 

3 
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10.1.1. Obvezno pokojninsko zavarovanje  
 

Temelji na principu dokladnega sistema (PAYG), hkrati pa uvaja sistem navideznih določenih 

prispevkov (NDC - Notional defined contribution; sistem navideznih računov). To pomeni, da 

se za vsakega zavarovanca posebej vodi račun z vplačanimi prispevki, vendar je ta račun le 

navidezen, kajti sredstva se uporabljajo za izplačevanje trenutnih pokojnin. NCD je finančno 

stabilen, saj se izdatki (pokojnine) usklajujejo s prispevki skozi uravnoteženi mehanizem 

(balancing mechanism). Vsakoletno se na podlagi razmerja med zavarovanci in upokojenci ter 

pričakovane življenjske dobe slednjih izračuna indeks, na podlagi katerega se usklajujejo 

pokojnine.  Torej, če so razmere neugodne bo ta mehanizem upočasnil rast pokojnin v 

primerjavi s plačami oz. obratno. Za premostitev kratkotrajnih neravnovesij pa služijo varovalni 

(buffer) skladi. Vsa sredstva upravljajo v enakih deležih štirje nacionalni pokojninski skladi. 

NDC je zasnovan in prvič implementiran na Švedskem ter predstavlja bistveno novost 

pokojninske reforme (Bela knjiga 2016). 

Spodnji graf prikazuje učinek uravnalnega mehanizma v NDC računih na primeru projekcij 

sprememb višin plač in pokojnin iz leta 2009 (Scherman 2011). 

Slika 10.2: Učinek uravnalnega mehanizma v NDC računih, na primeru sprememb plač in 
pokojnin 

 

Vir: Scherman, 2011. 
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Vsak zavarovanec lahko spremlja stanje na svojem NDC računu, pokojnina pa je odvisna od 

vseh vplačanih sredstev. Ta preglednost poveča zavedanje posameznika glede individualne 

odgovornosti za pokojnino. Ob dopolnjenih pogojih se bo tako posameznik prej odločil za 

morebitno podaljšanje delovne dobe in s tem povečanje kasnejših pokojninskih sredstev 

(Scherman 2011). 

 

Spodnji graf prikazuje trend gibanja dejanske upokojitvene starosti na Švedskem v preteklih 

desetletjih.  

Slika 10.3: Prikaz upokojitvene starosti na Švedskem  

 

Vir: degruyter.com, 2017. 

10.1.2. Premijsko varčevanje  
 

Predstavlja obvezno varčevanje na osebnih računih, katerih sredstva se vlagajo na trg preko 

vzajemnih skladov. Račune vodi državna institucija Premium Pension Authority (PPM), s 

sredstvi pa upravljajo upravljalci vzajemnih skladov. Zavarovanec lahko prostovoljno izbira 

med več stotimi registriranimi vzajemnimi skladi. PPM tako samo vodi račune, zbira ter 

izplačuje sredstva, medtem ko nad upravljanjem sredstev nima vpliva (The Swedish National 

Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions 2005). 
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10.1.3. Zajamčena pokojnina 
 

Ali minimalna pokojnina je namenjena vsem, ki si iz katerihkoli razlogov niso uspeli zagotoviti 

dovolj sredstev za minimalno pokojnino v okviru obveznih shem, ter kot taka predstavlja 

socialni korektiv. Do pokojnine v višini zajamčene pokojnine so upravičeni vsi, ki izpolnjujejo 

upokojitveno starost in so vsaj tri leta prebivali na Švedskem. Polna zajamčena pokojnina se 

pridobi s 40. leti prebivanja na Švedskem, za krajša obdobja pa se sorazmerno zniža. 

Zagotovljena pokojnina za neporočene znaša 2,13-kratnik indeksa socialnega varstva, za 

poročene pa 1,9-kratnik (Bela knjiga 2016). 

Prispevki za obvezno pokojninsko zavarovanje so vnaprej določeni. Prispevana stopnja za 

posameznika znaša 18,5% osnove za izračun pokojnine oz. 17,21% bruto plače (za izračun 

osnove se od bruto plače odšteje delež prispevka, ki ga plača zaposleni). V ta znesek zaposleni 

prispeva cca. 7,5% osnove (7% bruto plače), delodajalec pa cca. 11% osnove (10,21% bruto 

plače). V primeru samozaposlitve plača celoten znesek zaposleni sam. Od 18,5% osnove se za 

sprotno financiranje pokojninskega sistema (NDC) nameni 16%, preostala 2,5% pa v premijsko 

varčevanje (Bela knjiga 2016). 

Za prispevke v pokojninsko zavarovanje sta določeni zgornja in spodnja letna meja plače. 

Spodnja meja znaša 42,3% indeksa za socialno varnost, zgornja pa 7,5 kratnik tega indeksa (kar 

znese trenutno približno 114% povprečne plače). Prispevki na delež plače nad zgornjo mejo se 

ne vplačujejo v pokojninski sistem, temveč v proračun kot običajni davek (Bela knjiga 2016). 
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10.2. II. steber 
 

10.2.1. Poklicni pokojninski načrti 
 

So na Švedskem zelo razširjeni. Vključujejo približno 90% vseh zaposlenih v javnem in 

zasebnem sektorju. Temeljijo na kolektivni pogodbi med sindikati in delodajalci na nacionalni 

ravni, financirani pa so s strani delodajalcev. Delodajalci, ki niso vključeni v kolektivne 

pogodbe običajno ponujajo zaposlenim pokojninske načrte prostovoljno, pogoji pa temeljijo na 

kolektivnih pogodbah v panogi. Prispevki v poklicne pokojninske načrte so neobdavčeni, 

obdavčeni pa so samo kapitalski donosi in pokojnine. Pokojninske pravice so prenosljive med 

različnimi pokojninskimi načrti (Bela knjiga 2016). 

Obstajajo štirje glavni pokojninski načrti, ki pokrivajo veliko večino vseh zaposlenih. 

Proizvodne delavce v zasebnem sektorju (ti. modre ovratnike) pokriva načrt SAF-LO, 

administrativne delavce v zasebnem sektorju (ti. bele ovratnike) načrt ITP, delavce v lokalni 

upravi načrt KAP-KL, ter delavce v državni upravi načrt PA 03. Shema SAF-LO že od začetka 

temelji na principu določenih prispevkov, medtem ko so ostale sheme temeljile na sistemu 

določenih pravic. Z zadnjih letih pa se načrti za nove udeležence posodobili in spremenili v 

načrte z določenimi prispevki (OECD and EU Country profiles 2015). 

Prispevki v načrte znašajo za plače do 7,5-kratnika indeksa socialne varnosti 4,5% bruto plače 

za višje plače pa je odvisno od posameznega načrta (glej tabelo spodaj). Predvsem za delavce 

v zasebnem sektorju, ki imajo visoke zaslužke predstavlja poklicni pokojninski načrt 

pomemben delež v celotni pokojnini, ker ima obvezno pokojninsko zavarovanje zgornjo mejo. 

Sredstva se lahko v celoti ali delno (odvisno od načrta), varčujejo v zavarovalnih naložbah s 

fiksno donosnostjo 3% ali pa v vzajemnih skladih. Izbira je prepuščena zaposlenemu (OECD 

and EU Country profiles 2015). 

Spodnja tabela prikazuje prispevke delodajalca za štiri najpogostejše pokojninske načrte in 

različne možnosti varčevanja. 
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Slika 10.4: Prikaz prispevkov delodajalca na Švedskem (v %) 

 

Vir: OECD and EU Country profiles, 2015. 

 

Simulacija deležev prvega in drugega pokojninskega stebra glede na višino plače v aktivnem 

obdobju. 

10.5: Prikaz deležev prvega in drugega pokojninskega stebra glede na višino plače 

 

Vir: Occupational Pensions in Sweden, 2017. 
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10.3. III. steber 
 

10.3.1. Zasebno pokojninsko varčevanje 
 

Predstavlja varčevanje posameznika na prostovoljni osnovi na banki, zavarovalnici ali v 

vzajemnih skladih. Švedska je leta 2016 ukinila davčne olajšave na to obliko pokojninskega 

varčevanja. Davčne olajšave v višini do 10,5-kratnika indeksa socialne varnosti (in največ 35% 

bruto plače) so ostale le za samozaposlene, ki niso vključeni v poklicne načrte (OECD and EU 

Country profiles 2015, stran 80). 

Spodnja tabela prikazuje padanje deleža pokojnin iz naslova prvega stebra ter rast deležev 

pokojnin iz drugega in tretjega stebra med leti 1996-2010. 

Slika 10.6: Prikaz padanja pokojnin I. stebra in rast pokojnin II. In III. stebra 

 

Vir: Jansson et al., 2016. 
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11. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠVEDSKE POKOJNINE 

 

Do pokojnine na Švedskem je upravičen vsak, ki je delal ali živel (vsaj 3 leta) na Švedskem. 

Ne obstaja fiksno določena upokojitvena starost, najnižja upokojitvena starost za pravice iz 

naslova obveznega pokojninskega zavarovanja in premijskega zavarovanja je 61 let. 

Posameznik lahko umik iz trga dela odloži vse do 67. leta starosti oz. še dlje, v dogovoru z 

delodajalcem. Pokojnina se izračuna tako, da se sredstva na NDC računih in premijskih računih 

delijo s pričakovano življenjsko dobo. Odlog upokojitve do 67. leta starosti lahko pomeni do 

60% večjo pokojnino v primerjavi z upokojitvijo pri 61 letih. To na posameznika deluje zelo 

stimulativno, kar potrjuje podatek o povprečni starosti ob upokojitvi za leto 2014, in sicer 65,8 

let za moške in 64,5 let za ženske. Možna je tudi delna upokojitev, torej prejemanje le dela 

pokojnine  in biti hkrati še zaposlen (Bela knjiga, 2016). 

Do zajamčene pokojnine, je poleg pogoja o dolžini bivanja na Švedskem, upravičen vsak, ki je 

starejši od 65 let (Bela knjiga 2016). 

Pokojnina iz naslova poklicnih načrtov se lahko prejme že po 55. letu starosti (zasebni sektor), 

oz. 61 let (javni sektor), vendar je začetek izplačevanja sredstev odločitev posameznika. 

Podobno kot pri pokojnini iz prvega stebra je tudi tukaj dana možnost delnega črpanja sredstev 

(Bela knjiga 2016). 

 Glede na trenutne razprave in predloge Švedskih oblasti je v prihodnjih letih pričakovati 

postopen dvig vseh starostnih pogojev za pokojninske pravice (Bela knjiga, str. 311). 

 

11.1. Prehodno obdobje 
 

Pri reformah pokojninskih sistemov je zelo pomemben prehod iz obstoječega v novi sistem. 

Praviloma imajo reforme strožje pogoje za upokojitev in bi nenadna sprememba bila nepravična 

do prvih zavarovancev, ki bi prišli pod novo shemo v primerjavi z zavarovanci, ki so se 

upokojili še pod prejšnjo. Prehodno obdobje nove Švedske reforme bo trajalo kar 15 let. Za 

osebe rojene pred 1938 bo veljal še stari sistem, osebe rojene po 1953 pa spadajo že povsem v 
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novi sistem. Tako bodo rojeni leta 1938 prejemali pokojnino v deležu 16/20 iz starega sistema 

in 4/20 iz novega sistema. Za vsako nadaljnje leto rojstva se poveča delež pravic iz novega 

pokojninskega sistema za 1/20, ter prav toliko zmanjša delež pravic iz starega pokojninskega 

sistema. Tako imajo rojeni v letu 1953 le še 1/20 pokojnine izračunane po starem sistemu, 19/20 

pa po novem. Zadnje generacije z deležem pravic po stari shem (t.i. dodatna pokojnina), se 

bodo tako upokojile šele leta 2020 (Bela knjiga, 2016). 

  

12. PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN ŠVEDSKEGA 

POKOJNINSKEGA SISTEMA 

12.1. Splošno stanje 
 

Staranje prebivalstva je fenomen, ki je že nekaj desetletij stalnica v vseh razvitih industrijskih 

in postindustrijskih državah in predstavlja največji izziv za njihove pokojninske sisteme. 

Slovenska demografska slika je trenutno v navidezni prednosti pred Švedsko demografsko 

sliko. V Sloveniji je bilo v letu 2015, 17,9 % ljudi starejših od 65 let v primerjavi z 20% na 

Švedskem (OECD Pension at Glance 2015). Toda na Švedskem je več kot 70% starih med 55 

in 64 let delovno aktivnih, v tej kategoriji je Švedska na vrhu EU, medtem ko je v Sloveniji 

delež komaj nad 30% in je s tem na repu EU. Tudi delež zaposlenosti mladih je višji kot pri 

nas, kar lahko pripišemo boljšemu stanju v gospodarstvu.  
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Spodnji graf prikazuje stopnjo delovne aktivnosti med prebivalci v starosti 55-64 let. 

Slika 12.1: Prikaz delovne aktivnosti med prebivalci od 55 do 64 let 

 

Vir: stat.si, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štepec, Anja. 2017. »Primerjava pokojninskega sistema v Sloveniji in na Švedskem.« Diplomska 
naloga visokošolskega študijskega programa prve stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 
 
 

34 
 

Spodnji graf prikazuje primerjavo stopenj zaposlenosti v Sloveniji z izbranimi državamu EU in 

Islandijo za leto 2013. 

Slika 12.2: Prikaz primerjave stopenj zaposlenosti v Sloveniji in državami EU ter Islandijo 

 

Vir: Bela knjiga, 2016. 

 

Dejanska upokojitveno starost je v letu 2014 v Sloveniji znašala 60,9 let za moške in 58,9 let 

za ženske (Ferk), medtem ko je bila ta na Švedskem 65,8 let za moške in 64,5 let za ženske. 

Torej gremo Slovenci približno 5 let hitreje v pokoj kot Švedi.  Iz vsega navedenega je razvidno, 

da je slovenski pokojninski sistem v precej slabšem položaju kot švedski. Reforma z dobro 

premišljenimi rešitvami ob koncu devedesetih let je Švedski prinesla finančno vzdržen 

pokojninski sistem. Slovenska reforma pokojninskega sistema sicer že kaže rezultate, vendar 

bo zaradi poznega sprejetja potrebna še mnogih sprememb (Ferk). 

Tudi projekcije za prihodnost ne gredo v prid Sloveniji. Predvideni trend staranja prebivalstva 

je za Slovenijo mnogo hitrejši kot pa za Švedsko. Že čez dobrih 20 let naj bi razmerje med 

aktivnim prebivalstvom in upokojenci znašalo 1:1 (Ferk). 
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Spodnja tabela prikazuje razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom (rdeča črta) in 

upokojencim (modra črta) (mddsz.gov.si). 

Slika 12.3: Prikaz razmerja med delovno aktivnim prebivalstvom in upokojenci 

 

Vir: mddsz.gov.si, 2017. 

Spodnja tabela prikazuje razmerje med aktivnim prebivalstvom in upokojenci za različne 

evropske države. V tabeli sem posebej izpostavila grafični podatek za Slovenijo in Švedsko.  

Slika 12.4: Prikaz razmerja med aktivnim prebivalstvom in upokojenci za države EU 

 

Vir: mddsz.gov.si, 2017. 
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13. PRIMERJAVA SISTEMOV 

Oba pokojninska sistema temeljita na 3-stebrnem modelu, vendar je med njima mnogo razlik. 

13.1. I. steber 
 

Švedsko obvezno pokojninsko zavarovanje temelji na navideznih individualnih NDC računih, 

kamor se pokojninski prispevki posameznega zavarovanca po principu vnaprej določenih 

prispevkov nakazujejo. Vsak zavarovanec ima možnost neposrednega vpogleda v stanje 

svojega računa. Hkrati pa gre le za navidezne individualne račune, za namene določanja stanja 

in obsega prispevkov posameznika, sredstva vseh zavarovancev pa se v bistvu zbirajo skupaj 

in se sproti po dokladnem principu izplačujejo za tekoče pokojnine. V primeru slovenskega 

obveznega pokojninskega zavarovanja so določene pokojninske pravice, ne pa tudi prispevki. 

Gre za klasičen princip z vplačevanjem sredstev na račun ZPIZ, ki se nato po dokladnem 

principu izplačujejo za tekoče pokojnine. Za posameznika se ne vodi individualna evidenca 

vplačanih prispevkov, prav tako le-ta nima možnosti neposrednega vpogleda v svoje prispevke.  

Del prispevkov za obvezno pokojninsko zavarovanje se na Švedskem nakazuje za premijsko 

varčevanje. To so individualni računi posameznih zavarovancev, na katerih se sredstva 

plemenitijo v vzajemnih skladih na kapitalskem trgu. Ta sredstva niso del NDC in niso del 

dokladnega financiranja tekočih pokojnin. Slovenski sistem ne pozna premijskih varčevalnih 

računov, prispevki pa gredo v celoti na račun ZPIZ. 

Prispevki za obvezno pokojninsko zavarovanje na Švedskem znašajo 17,21% bruto plače 

posamenika (~14,9% za NDC račune, ~2,3% za premijsko varčevanje), od tega plača 

zavarovanec (zaposleni) 7%, delodajalec pa 10,21%. V Sloveniji znaša prispevna stopnja 

24,35%, od tega prispeva zavarovanec (zaposleni) 15,5%, delodajalec pa 8,85%. V Sloveniji 

pokojninski prispevki nimajo zgornje meje, medtem ko je na Švedskem ta določena. Prispevki 

nad to mejo ne gredo za pokojninsko zavarovanje, temveč kot navadni davki v proračun. Na 

splošno lahko ugotovimo, da je v Sloveniji prispevna stopnja znatno višja (cca. 40% višja) kot 

na Švedskem. Tudi razdelitev prispevkov med zaposlenim in delodajalcem je pri nas manj 

ugodna za zaposlenega, ki v primerjavi z delodajalcem prispeva skoraj dvakrat več. Na 

Švedskem delodajalcu pripade levji delež bremena za pokojninske prispevke zaposlenih. 

Mnogo višji relativni prispevki slovenskih zavarovancev v primerjavi s švedskimi so odraz 
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neugodnega stanja vseh že opisanih dejavnikov, ki vplivajo na vzdržnost pokojninskega 

sistema. 

Oba sistema poznata inštrument najnižje zagotovljene pokojnine. Na Švedskem je pogoj za 

pridobitev le-te, poleg starosti 65 let, dolžina bivanja na Švedskem. Polno zagotovljeno 

pokojnino, cca. 30% neto plače (lastni izračun), dobi posameznik z najmanj 40 leti bivanja. S 

krajšim bivanjem je zagotovljena pokojnina sorazmerno nižja, vendar je minimalna potrebna 

doba bivanja za pravico do zagotovljene pokojnine tri leta. V Sloveniji doba bivanja ni vezana 

na pravico do pokojnine. Zagotovljena višina pokojnine za polno delovno dobo (40 let) je 500 

EUR (cca. 48% povprečne neto plače), oz. sorazmerno manjša za krajšo delovno dobo 

(mddsz.gov.si). 

 

13.2. II. steber 
 

Drugi steber pokojninskega zavarovanja (pokojninski načrti) je v osnovi v obeh državah 

podoben. Sredstva se po principu določenih prispevkov nalagajo na individualnih računih 

posameznika in na različne načine plemenitijo (vzajemni skladi, pokojninski skladi,...). Švedski 

poklicni pokojninski načrti so praktično obvezni, pogoji so urejeni glede na kolektivne 

dogovore med sindikati in delodajalci na nacionalni ravni za različne poklicne skupine. Gre za 

zelo standardizirane načrte, ki se jih praktično vsi delodajalci držijo. Prispevke, ki so vnaprej 

določeni, na račune zaposlenih plačujejo izključno delodajalci. Kot takšno je švedskim 

pokojninskim načrtom najbolj podobno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne 

uslužbence, medtem ko so ostala kolektivna dodatna pokojninska zavarovanja na prostovoljni 

osnovi, pogoji pokojninskih načrtov so odvisni od delodajalca, prispevke pa ni nujno, da plačuje 

le delodajalec, temveč delež prispeva tudi zaposleni sam. Torej gredo v Sloveniji mnogi 

kolektivni dodatni pokojninski načrti, vsaj v privatnem sektorju, delno na breme zaposlenih, 

medtem ko je na Švedskem to izključno breme delodajalca. Slovenski sistem pozna tudi 

individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Posebnost drugega stebra 

slovenskega pokojninskega sistema predstavlja obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki 

je namenjeno za zaposlene, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in kot takšno 

ni primerljivo s švedskim sistemom. Na Švedskem so pokojninski načrti bolj poenoteni na 
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nacionalni ravni kot v Sloveniji. Na Švedskem imajo daljšo tradicijo in je v njih vključeno več 

kot 90% vseh zaposlenih. V Sloveniji se ta oblika zavarovanja še razvija, v letu 2015 je bilo v 

njih vključenih cca. 59% vseh zavarovancev obveznega pokojninskega zavarovanja (Bela 

knjiga 2016, str. 190). 

 

13.3. III. steber 
 

Pomembna razlika za med individualnim varčevanjem v obliki naložbenih življenjskih 

zavarovanj ali varčevanjem v vzajemnih skladih je, da imajo posamezniki ob dolgoletnem 

varčevanju številne davčne ugodnosti, medtem ko je Švedska davčne ugodnosti za varčevanje 

v tretjem pokojninskem stebru povsem ukinila. 

 

14. UPOKOJITVENA STAROST 

Na Švedskem je odločitev posameznika o izstopu iz aktivnega življenja povsem individualna 

in prostovoljna. Najnižja starost za pridobitev pokojninskih pravic je 61 let, posameznik pa 

lahko dela vse do 67. leta. Višina pokojnine motivira posameznika k čim kasnejši upokojitvi. 

V Sloveniji je splošni pogoj za starostno pokojnino starost 65 let ali pa 60 let in 40 let delovne 

dobe (neupoštevajoč spreminjaje upokojitvene starostne meje v prehodnem obdobju). V 

vsakem primeru je vsaj 15 let delovne dobe obvezen pogoj. Oba sistema imata mehanizem, ki 

spodbuja posameznika k čim daljši aktivni dobi. Pri švedskem je to že zaradi same narave 

sistema samega, pri slovenskem sistemu pa to predstavljajo bonusi za vsako leto nad 40 let 

delovne dobe in sicer povečanje pokojnine v vrednosti 4% pokojninske osnove za vsako leto, 

do največ 3. dodatnih let.  
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15. IZRAČUN PRAVIC 

Na Švedskem se ob odločitvi za začetek koriščenja pokojninskih pravic stanje na 

posameznikovih individualnih računih (NDC, račun premijskega varčevanja, poklicno 

pokojninsko zavarovanje) deli s predvideno življenjsko dobo posameznika (v mesecih), ter se 

tako dobi višina mesečne pokojnine. Sredstva na individualnih računih se letno prevrednotijo 

na njihove realne trenutne vrednosti v odnosu na rast plač, hkrati z rastjo plač pa se upošteva še 

faktor iz ti. uravnalnega mehanizma, ki vzdržuje finančno stabilnost sistema, torej če so razmere 

slabe, ta faktor upočasni rast glede na rast plač. V Sloveniji se višina pokojnine iz naslova 

obveznega pokojninskega zavarovanja izračuna na osnovi bruto plač najugodnejših zaporednih 

24 let zaposlitve (to bo veljajo od leta 2018 naprej, v letu 2017 velja še kot del ureditve za 

prehodno obdobje povprečje najugodnejših 23 let), zmanjšanih za davke in prispevke od plače 

po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji za posamezno leto. Te davke in prispevke za vsako 

leto določi minister za finance. Te vrednosti se nato še pomnožijo z valorizacijskim količnikom 

(tega vsakoletno za posamezna pretekla leta objavi minister, pristojen za delo) in se tako dobi 

pokojninska osnova. Valorizacijski količnik upošteva gibanje povprečnih plač iz prejšnjih let 

in omogoča pretvorbo osnov iz prejšnjih let v današnjo realno vrednost. Dejanska višina plač 

se nato dobi tako, da se upošteva ustrezen odstotek od pokojninske osnove, ki je odvisen od 

dolžine delovne dobe. Za 40 let delovne dobe je ta odstotek 57,25% za moške, oz. 63,5% za 

žense. Za najnižji pogoj, tj. 15 let delovne dobe je odmerni odstotek 26% za moške, oz. 29% za 

ženske, za vsako nadalnje leto pa se sorazmerno poveča, torej za 1,25% na dodatno leto delovne 

dobe za moške, oz. 1,38% na dodatno leto za ženske (zpiz.si). 

Dobljene pokojnine se nato za časa prejemanja le-teh letno usklajujejo. Pri nas se po novem 

zakonu usklajujejo glede na rast cen življenjskih potrebščin (40%) in glede na rast povprečnih 

bruto plač (60%), medtem ko se na Švedskem plače usklajujejo glede na rast plač (Bela knjiga 

2016). 

Višina pokojnin iz naslova dodatnih pokojninskih zavarovanj in naložb oz. varčevanj v 3. 

pokojninskem stebru je odvisna od naložbene politike samih skladov ter načina izplačevanja. 

Na Švedskem je v splošnem mnogo večji delež pokojnine odvisen od tega, kako so se odrezale 

kapitalske naložbe v vzajemnih skladih. 
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Oba sistema poznata poleg najnižje zagotovljene pokojnine še instrument za zgornjo omejitev 

pokojninskih pravic iz vira dokladnih sistemov pokojninskih zavarovanj (na Švedskem so to 

NDC računi, v Sloveniji pa obvezno pokojninsko zavarovanje pri ZPIZ). Na Švedskem zgornjo 

mejo zagotavlja zgornja meja plače, do katere se sredstva v obliki prispevkov nakazujejo na 

NDC račune posameznikov, v Sloveniji pa je zgornja meja določena pri izračunu pokojnine in 

sicer je določena najvišja pokojninska osnova, ki je enaka 4-kratniku najnižje pokojninske 

osnove. Najnižja pokojninska osnova znaša 76,5% povprečne bruto plače predhodnega leta, 

zmanjšane za davke in prispevke od plače po povprečni stopnji (zpiz.si). 

16. EMPIRIČNI DEL: ANKETNI VPRAŠANLNIK IN ANALIZA 

MNENJ VPRAŠANIH 

V diplomskem delu sem izbrala kvantitativni pristop raziskovanja, s katerim sem želela 

pridobiti mnenje delovno aktivne populacije in upokojencev. Anketni vprašalnik sem 

posredovala 52 delovno aktivnemu prebivalstvu in 50 upokojencem. Anketni vprašalnik je 

vseboval zaprti tip vprašanj. Na ta način so bili anketirani vodeni skozi anketo.  

V prvem delu kvantitativne metode sem analizirala vsebino. Vse odgovore, ki so kvantitativni 

sem grafično obdelala in jih tako tudi prikazala.  

V zadnjih letih (1-2 leti), je bilo v medijih veliko govora o pokojninah in predvsem o tem ali 

bomo res delali do 65. leta. Ali bomo s pokojnino lahko preživeli, oziroma živeli dostojno? 

Mnenja javnosti so si bila različna, so tisti ki zagovarjajo novo pokojninsko reformo in so ostri 

nasprotniki. 

Mnenja vprašanih so si bila različna. Anketirala sem delovno aktivno prebivalstvo in 

upokojence. Med anketiranimi so bili znanci in naključni anketiranci. Anketo za delovno 

aktivno prebivalstvo sem objavila na spletu, nekaj sem jih anketirala tudi osebno. Medtem, ko 

ankete za upokojence nisem objavljala na spletu, temveč sem vse anketirala osebno. Izbrala 

sem naključne upokojence, torej sosede/sokrajane, prebivalce doma starejših občanov in 

starejše v zdravstvenem domu. Imela sem že predpostavke, kakšne odgovore pričakovati od 

delovno aktivnega prebivalstva in upokojencev. In sicer s strani delovno aktivnega prebivalstva 

sem pričakovala pesimističen pogled na pokojnine, to sem sklepala že iz pogovora z vrstniki 
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oz. ljudmi, ki še delajo, s strani starejših torej prejemnikov pokojnin, pa sem pričakovala malo 

bolj optimističen pogled, neko pozitivno mnenje. 

 

17. ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA DELOVNO 

AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 

 

V anketo delovno aktivnega prebivalstva sem vključila 52 anketiranih. S samo sestavo ankete 

sem se trudila, da anketa ne bo predolga in da zajamem le tista bistvena vprašanja, s katerimi 

bom lahko preverila ali moje predpostavke držijo. V anketo sem vključila znance in naključne 

ljudi, katerim je bila anketa posredovana. Anketiranim je bila pred samo izvedbo ankete 

predstavljena tematika – predstavljeno bistvo.  

Skupno število anketiranih je bilo 52, od tega je bilo 54 % anketiranih žensk in 46 % moških. 

Slika 17.1: Prikaz v % anketiranih žensk in moških 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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Iz spodnjega prikaza je razvidno, da je bilo 25 % anketiranih starih med 26 in 30 let, 21 % 

anketiranih je bilo starij od 31 do 40 let, 19 % je bilo starih več kot 51 let in z 17 % anketiranih 

sta starostni skupini 20 do 25 let in 40 do 50 let. 

Slika 17.2: Prikaz starosti anketirancev 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 

 

43 % anketiranih ima končano višjo ali visoko šolo, srednješolsko izobrazbo ima 35 % 

vprašanih, 10 % anketiranih ima končano poklicno šolo in magisterij ali doktorat, medtem ko 

je 2 % anketiranih s končano osnovnošolsko izobrazbo.  

Slika 17.3: Prikaz izobrazbe anketiranih  

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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Na vprašanje, koliko anketiranci poznajo slovenski pokojninski sistem, sem dobila naslednje 

rezultate. 67 % anketiranih delno pozna slovenski pokojninskih sistem, 23 % vprašanih pozna 

pokojninski sistem, medtem ko 10 % pokojninskega sistema sploh ne pozna. Zanimalo me je, 

kaj si anketiranci razlagajo pod delno poznavanje pokojninskega sistema, zato sem tiste, 

katerim sem anketo posredovala osebno, zastavila to vprašanje. Predvsem sem dobila odgovor, 

da poznajo slovenski pokojninski sistem, oziroma vedo o njem to, kar je predstavljeno v medijih 

iz pogovorov z znanci in prijatelji. 23 % vprašanih pa se dejansko poglobi v celotni pokojninski 

sistem in vedo o njem veliko, zadeve preverijo pri strokovnih sodelavcih Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, preučijo zakon (ZPIZ-2).  

Slika 17.4: Prikaz koliko anketirani poznajo slovenski pokojninski sistem 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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Na vprašanje, ali upate na solidno pokojnino, sem dobila naslednje odgovore. 56 % anketiranih 

ne upa na solidno pokojnino, medtem ko 44 % upa na solidno pokojnino. 

Slika 17.5: Prikaz ali anketiranci upajo na solidno pokojnino 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 

Zanimalo me je tudi ali delovno aktivni varčujejo za starost oziroma pokojnino? 53 % 

anketiranih jih za starost ne varčuje, predvsem zaradi tega, ker jim njihov mesečni prihodek 

tega ne dopušča. 47 % anketiranih za starost oziroma pokojnino varčuje. 

Slika 17.6: Prikaz rezultatov ali anketiranci varčujejo za starost 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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Glede na to, da sem iz prejšnjega vprašanja dobila odgovor, da 47 % anketiranih že varčuje za 

starost, me je seveda zanimalo na kakšen način varčujejo. Največ, torej 27 % tistih, ki varčujejo, 

varčuje na način sklenjenih življenjskih zavarovanj. Iz spletne strani finance.si, sem pridobila 

podatek, da povprečna premija, ki jo zavarovanci namenijo mesečno za življenjsko zavarovanje 

znaša 62 EUR, kar je okoli štiri odstotke bruto povprečne plače. 10% anketiranih jih varčuje na 

način, da hranijo denar na osebnih računih, 6 % ima sklenjeno rentno varčujejo, 2% anketiranih 

pa varčuje v vzajemnih skladih in naložbami v zlato. 

 

Vprašala sem se, kaj vpliva v Sloveniji na nizko zanimanje za varčevanje. Nizko zanimanje za 

varčevanje lahko tako pripišemo dejstvu, da so bile še nekaj let nazaj javne pokojnine še kar 

visoke in imajo ljudje še vedno v mislih to. To pa potrjuje tudi dejstvo kolikšen delež 

anketiranih dejansko pozna pokojninski sistem, predvidevam, da bi bil podatek podoben ne 

glede na še dodatno število anketiranih. 

Slika 17.7: Prikaz rezultatov načina varčevanja anketirancev 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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Glede na podatek, ki sem ga dobila pri prejšnjem vprašanju, torej da 45 % anketiranih ne 

varčuje, me je zanimalo zakaj je temu tako. 59%  teh anketiranih je mnenja, da nimajo dovolj 

dohodkov, da bi lahko še varčevali. 11 % jih meni, da so še premladi in ne zaupajo ponudbam 

bank in zavarovalnic, 7 % nimajo stalne zaposlitve oziroma so mnenja, da jim še ni potrebno 

pričeti z varčevanjem. 4 % pa jih je že sedaj mnenja, da bodo delali tudi po upokojitvi.  

Slika 17.8: Prikaz razlogov zakaj anketiranci ne varčujejo  

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 

Anketirane sem tudi vprašala ali menijo, da jim bo višina pokojnine zadoščala za normalno 

življenje? 94 % jih je mnenja, da jim pokojnina ne bo nudila normalnega življenja, 6 % je takih, 

ki so mnenja, da jim bo pokojnina zadoščala za normalno življenje. 

Slika 17.9: Prikaz rezultatov ali anketiranci menijo, da bo višina pokojnine zadoščala za 
normalno življenje 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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Večina anketiranih, kar 92 % je na vprašanje; ali se strinjajo s pokojninsko zakonodajo, da bi 

delali do 65. leta, odgovorilo z ne, medtem ko je le 8 %, takih ki se s tem strinjajo.  

Slika 17.10: Prikaz ali se anketiranci strinjajo z delom do 65. leta 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 

Predzadnje vprašanje, ki sem ga zastavila anketiranim je bilo; ali mislite, da boste delo, ki ga 

opravljate sedaj, opravljali do 65. leta? 51 % jih je mnenja da ne, 49 % anketiranih pa se z 

vprašanim strinja. Predvidevam, da je tako visok delež tistih, ki se s tem strinjajo to, da je bil 

43 % delež anketiranih z višjo ali visoko izobrazbo. Iz tega lahko sklepam, da nekdo, ki ne 

opravlja fizično zahtevnega dela in je npr. »pisarniški delavec«, bo lažje opravljal omenjeno 

delo do 65. leta, kot pa nekdo, ki dela fizično (gradbeni delavci, smetarji itd.). 

Slika 17.11: Prikaz rezultatov anketirancev na vprašanje ali bodo lahko trenutno delo 
opravljali do 65. leta 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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Zadnje vprašanje je bilo vezano na delovno dobo in sicer me ja zanimalo, koliko let jo imajo. 

27 % anketiranih ima do 10 let delovne dobe, 25 % ima delovne dobe manj kot 5 let, 18 % 

anketiranih ima delovne dobe do 20 let enak odstotek ima delovne dobe do 30 let in do 35 let 

delovne dobe ima 11 % anketiranih. 

Slika 17.12: Prikaz rezultatov koliko delovne dobe imajo anketiranci 

 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 

 

17.1. Interpretacija rezultatov – delovno aktivno prebivalstvo 
 

Iz ankete sem ugotovila, da anketirani malo poznajo slovenski pokojninski sistem, le majhen 

odstotek je bil takih, ki o pokojninskem sistemu ne vedo ničesar. O upanju na solidno pokojnino 

so si bila mnenja različna, za kar je tudi dovolj zgovorno dejstvo,da je podoben odstotek tistih, 

ki varčujejo za starost in tistih, ki upajo na solidno pokojnino. Dejstvo je, da se ljudje zavedamo, 

da bomo kot upokojenci čedalje bolj odvisni od svojih prihrankov, žal je pa le majhen delež 

tistih, ki se odloči ukrepati. Torej začeti varčevati. Več kot polovica anketiranih je mnenja, da 

ne varčujejo zaradi tega, ker nimajo dovolj prihrankov. 55 % anketiranih varčuje, bodisi na 

osebnem računu, vzajemnih skladih, življenjskim zavarovanjem, rentnim varčevanjem, z 

naložbami v zlato in drugo. Večina anketirancev si je enotnih glede tega, da višina pokojnine 

ne bo zadoščala za normalno življenje. Pa vendar ne glede na to, ne pričnejo z varčevanjem. 
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Pokojnine iz prvega stebra so vedno nižje in glavni problem izvajalcev pokojninskega sistema 

in celotne družbe je, da smo slabo osveščeni o nujnosti varčevanja za starost.  

Na vprašanje ali se strinjajo s pokojninsko zakonodajo, da bi delali do 65. leta , jih je večina 

odgovorila; ne. Predvidevam, da je temu tako, ker je bilo veliko anketiranih mladih. Splošno 

znano je, da ko se ljudje približujejo upokojitvi, se njihovo mnenje spremeni. Veliko jih je 

mnenja, da v kolikor jim zdravje to seveda dopušča, si želijo delati dlje. Želijo se še vedno 

počutiti koristne in soditi v krog ljudi, ki so delovno aktivni. Seveda, tukaj ni mišljeno delo po 

polnem delovnem času, ampak le kakšna občasna dela, oziroma skrajšani delovni čas.   

 

18. ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UPOKOJENCEV 

 

V anketo, kjer sem anketirala upokojence, sem vključila 50 prejemnikov pokojnine. Tudi tukaj 

sem se trudila, da je bila anketa čim krajša in da je zajemala le bistvena vprašanja s katerimi 

bom preverila ali moje predpostavke držijo. V anketo sem vključila nekaj znancev in naključne 

upokojence. Anketirala sem prebivalce doma starejših občanov, sosede/sokrajane in 

obiskovalce zdravstvenega doma v Ivančni Gorici. Anketiranim sem pred samo anketo na 

kratko predstavila obravnavano temo. 

Skupno število anketiranih je bilo 50, od tega je bilo 60 % anketiranih žensk in 40 % moških. 

Slika 18.1: Prikaz v % anketiranih žensk in moških 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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Upokojenci so na vprašanje ali so zadovoljni z višino pokojnine, ki jo prejemajo odgovorili; 30 

% anketiranih je zadovoljnih z višino pokojnine medtem, ko jih kar 70 % ni zadovoljnih. Ta 

podatek me niti ni presenetil, saj sem predvidevala, da je mnenje upokojencev takšno.  

Slika 18.2: Prikaz rezultatov ali so anketirani zadovoljni z višino pokojnine 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 

Na vprašanje ali so pred upokojitvijo varčevali za starost, so si bila mnenja deljena. In sicer 50 

% anketiranih jih je varčevalo za starost, 50 % jih ni varčevalo. Glede na podatek me je 

zanimalo, na kakšen način so varčevali in razlog zakaj nekateri niso varčevali. 

Slika 18.3: Prikaz rezultatov ali so anketirani varčevali za starost pred upokojitvijo 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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50 % anketiranih, ki so varčevali, so varčevali na slednji način: 32 % jih je varčevalo na osebnih 

računih, 10 % rentno varčevanje, 4 % je imelo sklenjeno življenjsko varčevanje, 2 % jih je 

varčevalo v vzajemnih skladih in 2 % drugo.  

Slika 18.4: Prikaz načina varčevanja anketirancev 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 

Razlog 50 % anketiranih, zakaj niso varčevali za starost, je naslednji; 76 % niso imeli dovolj 

dohodkov za varčevanje, 16 % jih je bilo mnenja, da so vedeli, da jim bo višina pokojnine 

zadoščala za normalno življenje, 4 % anketiranih je imelo namen delati tudi po upokojitvi in  4 

% so vedeli, da jim bodo finančno pomoč nudili sorodniki. 

Slika 18.5: Prikaz razlogov zakaj nekateri niso varčevali  

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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Kar 44 % upokojenim pomagajo do dostojnega življenja v pokoju sorodniki, medtem ko 46 % 

anketiranih pomoči sorodnikov ne prejema.  

Slika 18.6: Prikaz ali upokojencem finančno pomagajo sorodniki 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 

70 % vprašanih je že v času, ko so bili delovno aktivni, razmišljalo o tem, kako bodo lahko 

preživeli z pokojnino. 30 % anketiranih si tega vprašanja ni zastavljala.  

Slika 18.7: Prikaz odgovora ali so upokojenci v delovno aktivni dobi razmišljali o tem kako 
bodo preživeli s pokojnino 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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40 % vprašanih tudi v pokoju opravlja delo, da si zagotovijo dodatni vir dohodka poleg 

pokojnine, 60 % anketiranih ne opravlja dodatnih del.  

Slika 18.8: Prikaz odgovora upokojencev ali tudi sedaj opravlja kakšno delo, kot dodatni vir 
dohodka 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 

78 % anketiranih se je že pred upokojitvijo pozanimalo o višini pokojnine, ki jo bodo prejemali, 

22 % vprašanih se o tem ni pozanimalo. 

Slika 18.9: Prikaz odgovorov upokojencev ali so se pred upokojitvijo pozanimalo o višini 
pokojnine 

 

Vir: Štepec, anketa (2017) 
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18.1. Interpretacija rezultatov – upokojenci 
 

Število vseh anketiranih je bilo 50, od tega 30 žensk in 20 moških. Več kot polovica anketiranih, 

kar 35, jih z višino pokojnine ni zadovoljnih, medtem ko 15 vprašanim višina pokojnina ustreza 

za normalno življenje. Deljena mnenja sem dobila pri vprašanju ali so pred upokojitvijo že 

varčevali za starost, 25 jih je varčevalo in 25 ne. Izmed 50 % vprašanih, ki so varčevali, jih je 

največ varčevalo na osebnih računih. Tisti, ki za starost niso varčevali, pa niso iz razloga, ker 

niso imeli dovolj dohodkov za varčevanje. 70 % anketiranih se je že v času, ko so bili delovno 

aktivni spraševalo, kako bodo preživeli s pokojnino. 40 % anketiranih tudi v času pokoja 

opravlja razna dela.   

Upokojenec lahko v dogovoru z delodajalcem sklene Pogodbo o opravljanju začasnega ali 

občasnega dela, omejitve so slednje;  

- upokojenec lahko opravlja občasno/začasno delo v obsegu največ 60 ur na mesec, 

- v kolikor ur ne izkoristi, jih ni mogoče prenesti v naslednji mesec, 

- urna postavka ne sme biti nižja od 4,20 EUR bruto, 

- dohodek za opravljeno začasno delo ne sme preseči zneska 6.300 EUR, 

- upokojenec lahko delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar pa skupno ne sme 

preseči določeno število ur (60 ur) (mddsz.gov.si). 

78 % upokojencev, se je že pred upokojitvijo na Zavodu za invalidsko in pokojninsko 

zavarovanje pozanimalo o višini pokojnine, ki jo bodo prejemali.  
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19. ZAKLJUČEK 

 

Slovenija je s svojo zadnjo pokojninsko reformo leta 2013 (ZPIZ-2) naredila korak k finančni 

vzdržnosti pokojninske blagajne. Od predhodne spremembe sistema (ZPIZ-1) iz leta 2000 je 

minilo kar 13 let, v katerih se je razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in upokojenci 

z vidika pokojninske blagajne skokovito slabšalo, prav tako se je povečavala pričakovana 

preostala življenjska doba upokojencev. Vsekakor bi bila reforma zelo dobrodošla že mnogo 

prej, kajti glede na preostale države EU je imela Slovenija najnižje starostne pogoje za 

pridobitev pokojniskih pravic, neugodne razmere pa so počasi in vztrajno nižale višine novih 

pokojnin glede na plače.  

Za vsako korenito reformo pokojninskega sistema, ki praviloma pomeni zaostrovanje pogojev 

za upokojitev, je potreben politični pogum, kajti to ni ravno priljubljen ukrep pri ljudstvu. 

Ljudstvo, posamezniki pa se bodo morali zavesti novih razmer in pozabiti na „stare čase”.  

Oviranje reforme s strani sindikatov leta 2010 in nato še padec zakona na referendumu, je bilo 

zelo neodgovorno dejanje in je že tako zakasnelo reformo prestavilo še za dve leti. 

Švedska je pokojninsko reformo iz leta 1999 sprejela z velikim političnim konsenzov. Njene 

inovativne rešitve so hitro prinesle rezultate. Švedski sistem je zelo pravičen, saj so pokojninske 

pravice določene sorazmerno z vsemi pokojninskimi prispevki, ki jih je posameznik prispeval 

skozi svojo aktivno dobo. To na posameznika deluje zelo stimulativno v smislu podaljševanja 

aktivnega obdobja. 

Slovenska reforma s podaljšanjem obdobja za izračun pokojninske osnove (na 24 let) gre 

počasi, v smeri bolj poštene delitve pokojninske pogače. Torej, da so vsa leta vplačevanja, vsi 

prispevki enako pomembni. Seveda pa mora tudi vsak imeti možnost, da ta sredstva vplačuje, 

kar pomeni, da mora biti  na voljo dovolj delovnih mest. Tak sistem deluje samo, če ga spremlja 

močno in fleksibilno gospodarstvo. Posebej delovna mesta za mlade in starejšo populacijo so 

problematična točka. Slovenija mora na tem področju še veliko narediti, Švedska pa ji je lahko 

lep zgled. 

Demografske projekcije so za Slovenijo se posebej črnoglede, bolj kot za večino ostalih 

evropskih držav. Slovenija si ne more vec privoščiti, da z nekaj desetletno zamudo sprejema 
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reforme po zgledu drugih drzav, temveč mora prevzeti vodilo in biti za zgled. Z novimi 

rešitvami je potrebno vzpodbuditi ljudi, da bi ostanejo čim dlje zdravi in aktivni. Enkrat, ko bo 

več upokojencev kot zaposlenih (predvidoma že čez 20 let), potem je to konec ideje o tem, da 

naj mlajši vzdržujejo upokojence, kajti mlajši morajo vzdrževati tudi sebe. 

Treba bo spremeniti miselnost, da bo država poskrbela za nas, ko pridemo v pokoj. Glede na 

trend staranja prebivalstva je potrebno pričakovati, da bodo pokojnine vedno manjše, še posebej 

pokojnine iz naslova javnega dokladnega sistema. Vsak bo moral že zgodaj začeti varčevati 

sredstva na individualnih računih (zasebno varčevanje, kolektivna zavarovanja,...), saj bo le 

tako na „stara leta” dostojno živel. Medtem ko je delež pokojninskih sredstev izven prvega 

stebra v Sloveniji že neznaten, nam je Švedska tu lahko ponovno za zgled. Glede na projekcije 

bo na Švedskem delež pokojnin iz prvega stebra pri marsikaterem novem upokojencu nižji kot 

delež ostalih virov pokojnine. 

Slovenska pokojninska reforma je še vedno v prehodnem obdobju, njeni pozitivni učinki se že 

kažejo (npr. višanje dejanske upokojitvene starosti). Šele v prihodnjih letih se bo lahko v celoti 

videl rezultat te reforme. Vendar glede na projekcije menim, da lahko v kratkem pričakujemo 

nove spremembe zakonodaje na področju pokojninskega sistema. Švedska vlada jih je, čeprav 

je v neprimerno boljšem izhodiščnem položaju, že najavila. Pustimo se presenetiti. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK – delovno aktivno prebivalstvo 

Spoštovani, 

moje ime je Anja Štepec in sem študentka dodiplomskega študija na Fakulteti za uporabne 

družbene študije. Pri svojem diplomskem delu bi potrebovala vaše mnenje glede upokojitve, 

pokojninske zakonodaje in pokojnine na splošno. 

Vprašalnik je anonimen in je namenjen zgolj za raziskovalne namene mojega diplomskega 

dela. 

Za sodelovanje se vam zahvaljujem. 

 

1. Spol 

o Ženki 

o Moški 

 

2.  Starost 

o 20 – 25 let 

o 26 – 30 let 

o 31 – 40 let 

o 40 – 50 let 

o več kot 51 let 

3. Izobrazba 

o Osnovna šola 

o Poklicna šola 

o Srednja šola 

o Višja ali visoka šola 

o Magisterij ali doktorat 

 



 
 

 
 

4. Ali poznate slovenski pokojninski sistem? 

o DA 

o NE 

o delno 

 

5. Ali upate na solidno pokojnino? 

o DA 

o NE 

 

6. Ali varčujete za pokojnino/starost? 

o DA 

o NE 

 

7. Na kakšen način varčujete? 

o Na transakcijskem računu 

o Vzajemni skladi 

o Življenjsko zavarovanje 

o Rentno varčevanje 

o Naložbe v zlato 

o Drugo  

o Ne varčujem 

 

 

 

 



 
 

 
 

8. V kolikor ne varčujete, izberite enega izmed spodnjih razlogov zakaj ne. 

o Sem še premlad/a 

o Nimam dovolj dohodkov za varčevanje 

o Nimam stalne zaposlitve 

o Ne zaupam ponudbam bank in zavarovalnic 

o Ni mi potrebno že pričeti varčevati 

o Tudi po upokojitvi nameravam delati 

9. Ali se vam zdi, da bo višina pokojnine zadoščala za normalno življenje? 

o DA 

o NE 

 

10. Ali se strinjate z pokojninsko zakonodajo, da bi delali do 65. leta? 

o DA 

o NE 

 

11. Ali mislite, da boste lahko delo, ki ga opravljate sedaj, opravljali do 65. leta? 

o DA 

o NE 

 

12. Koliko imate delovne dobe? 

o do 5 let 

o do 10 let 

o do 20 let 

o do 30 let 

o do 35 let 

o delovne dobe imam manj kot pet let



 
 

 
 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK – upokojenci 

Spoštovani, 

moje ime je Anja Štepec in sem študentka dodiplomskega študija na Fakulteti za uporabne 

družbene študije. Pri svojem diplomskem delu bi potrebovala vaše mnenje glede upokojitve, 

pokojninske zakonodaje in pokojnine na splošno. 

Vprašalnik je anonimen in je namenjen zgolj za raziskovalne namene mojega diplomskega 

dela. 

Za sodelovanje se vam zahvaljujem. 

 

1.  Spol 

o Ženki 

o Moški 

 

2. Ali ste zadovoljni z višino pokojnine, ki jo prejemate? 

o DA 

o NE 

 

3. Ali ste že v času pred upokojitvijo varčevali za starost oz. pokojnino? 

o DA 

o NE 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. V kolikor ste varčevali, na kakšen način 

o Na transakcijskem računu 

o Vzajemni skladi 

o Življenjsko zavarovanje 

o Rentno varčevanje 

o Naložbe v zlato 

o Drugo 

o Nisem varčeval/a 

 

5. V kolikor niste varčevali, izberite enega izmed spodnjih razlogov zakaj niste 

o Nisem imel/a dovolj dohodkov za varčevanje 

o Nisem zaupal/a ponudbam bank in zavarovalnic 

o Tudi po upokojitvi sem imel/a namen delati 

o Vedel/a sem da mi bodo finančno pomagali sorodniki 

o Vedel/a sem, da mi bo višina pokojnina zadoščala za normalno življenje 

o Drugo 

 

6. Ali vam finančno pomagajo sorodniki? 

o DA 

o NE 

 

7.  Ali ste v času, ko ste bili delovno aktivni razmišljali o pokojnini in kako boste preživeli z 

njo? 

o DA 

o NE 

 



 
 

 
 

8. Ali tudi v času upokojitve opravljate še kakšno delo s katerim si prislužite dodatni vir 

dohodka? 

o DA 

o NE 

 

9. Ali ste se pred upokojitvijo pozanimali koliko bo znašala višina vaše pokojnine? 

o DA 

o NE 
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