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Povzetek 

 

Živimo v času globalizacije in cel svet postaja ena celota in se sooča s finančno in 

gospodarsko krizo. Tako smo prisiljeni sprejeti nekatere ukrepe in uvesti določene strukturne 

reforme. Tukaj kot pomembnejšo zadevo štejemo tudi pokojninsko reformo. Temeljna funkcija 

vseh pokojninskih sistemov v Evropi in po svetu je ta, da vsakemu posamezniku zagotovi  

finančno varnost v starosti in dostojno pokojnino. Naš Slovenski pokojninski sistem in vsi 

Evropski pokojninski sistemi temeljijo na načelu medgeneracijske vzajemnosti. Težava 

medgeneracijske vzajemnosti je v tem, da se je porušilo demografsko ravnotežje v svetu. Do 

demografskega neravnotežja je prišlo zaradi nizke rodnosti, poznega vstopa mladih na trg 

dela, večanja javnega dolga in nepreglednost nad našim pokojninskim sistemom. Nesporno 

dejstvo je, da se bo prebivalstvo staralo in temu primerno se bo treba pripraviti. Morali bomo 

začeti pravočasno varčevati, bodisi sami bodisi podjetja za dodatno pokojnino delavca. Novi 

zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je stopil v veljavo 1.1.2013. Novi zakon 

prinaša na področju novosti: zagotoviti dostojne pokojnine in zagotoviti finančno vzdržnost 

pokojninskega sistema. Vendar, kot kaže, ta ne bo dovolj in je na vidiku že nova reforma. 

Pokojninska reforma je moja glavna tema moje magistrske naloge, kamor poleg praktičnega 

dela spada tudi raziskovalni del. V raziskovalnem delu sem se posvetil primerjavi pokojninske 

reforme v Evropi in drugje po svetu. 

 

 

Ključne besede: pokojninski sistem, pokojninska reforma, finančna vzdržnost, demografske 

spremembe, medgeneracijska vzajemnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

 

We live in an era of globalization and the world is becoming one whole and is facing a 

financial and economic crisis, so we are forced to take certain measures and to introduce 

certain structural reforms. Here, as an important matter also includes pension reform. The 

basic function of pension systems in Europe and around the world is that every individual 

shall provide financial security in old age and a decent pension. Our Slovenian pension 

system and all European pension systems based on the principle of intergenerational 

reciprocity. The problem of intergenerational reciprocity that has upset the demographic 

balance in the world. Until the demographic imbalance was due to low fertility, late entry of 

young people into the labor market, increasing public debt and a lack of transparency over 

our pension system. It is an indisputable fact that the population will grow older and this will 

need to be prepared. We'll have to start on time to save themselves, or the company for a 

supplementary pension worker. The new Pension and Disability Insurance Act entered into 

force on 1 January 2013. The new law brings in the field of novelty: provide decent pensions 

and ensure the financial sustainability of the pension system. However, it seems that this will 

not be enough and a new reform is already in sight. The pension reform is my main topic of 

my master's thesis, in addition to the practical part of the research work. In the research 

work, I devoted myself to comparing the pension reform in Europe and elsewhere in the 

world. 

 

Keywords: pension system, pension reform, financial sustainability, demographic change, 

intergenerational reciprocity 
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1 UVOD 

 

1.1 Namen in cilji naloge 

 

Na samem začetku magistrske naloge bom predstavil naš aktualni pokojninski sistem v 

Sloveniji ZPIZ-2, ki je stopil v veljavo 1.1.2013. Predvsem se bom osredotočil na delovanje 

in kaj pravi sama zakonodaja, kakšen obseg pravic imamo. Osredotočil se bom na 

problematiko staranja prebivalstva v Sloveniji in Evropski uniji, opisal pa bom tudi vse tri 

pokojninske stebre in način varčevanja za dodatno pokojnino. 

 

Evropa se sooča z velikimi težavami, kot so demografske spremembe, prebivalstvo se stara, 

prav tako rodnost pada in življenjska doba se podaljšuje. V praktičnem delu bom obravnaval 

naš trenutni pokojninski sistem in pokojninsko reformo in reformo v državah članicah 

Evropske unije. 

 

Raziskovanja analize pokojninske reforme v Sloveniji in v osrednji, vzhodni in jugovzhodni 

Evropi sem se lotil iz razloga, da vidim, kako se druge države odzivajo na problematiko 

pokojninske reforme in kakšne rešitve iščejo pri tem. Raziskave se bom lotil na podlagi 

zakonodaje vsake posamezne države in le te primerjal med seboj iskal razlike oziroma 

podobnosti in katera je bolj ali manj uspešna pri izvajanju pokojninske reforme. Na koncu 

bom predstavil izhodišča za novo reformo pokojninskega zavarovanja. 

 

1.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Na zgoraj opisano problematiko sem si zastavil raziskovalno vprašanje oz. hipotezo. V svoji 

raziskovalni nalogi želim odgovoriti in pojasniti na naslednje vprašanje: Ali je obstoječi 

pokojninski sistem v Sloveniji dolgoročno vzdržljiv? 

 

1.3 Metodologija 

 

Pri svoji raziskovalni nalogi  bom uporabil  več znanstvenih metod proučevanja svoje 

raziskovalne naloge. Pri svojem delu bom proučil domačo in tujo strokovno literaturo, pri tem 
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bom uporabil metodo kompilacije, ki pomeni povzemanje določenih spoznanj o pokojninski 

problematiki različnih avtorjev moje splošne hipoteze ki sem si jo zastavil.  Z deskriptivno 

metodo bom opisal problematiko demografskega težave prebivalstva in našega obstoječega 

pokojninskega sistema. 

 

V empiričnem delu bom uporabil primerjalno metodo in sicer bom primerjal naš obstoječi 

pokojninski sistem z Evropskimi pokojninskimi sistemi. Tako bom ugotovil prednosti in 

pomanjkljivosti našega pokojninskega sistema in prav tako evropskih pokojninskih sistemov. 

Na koncu bom predstavil izhodišča za novo pokojninsko reformo, ki jo bomo sprejeli v 

Sloveniji. 

 

Uporabil bom tudi metodo deskripcije, s katero si bom pomagal pri opisovanju splošnih 

pojmov, pri opredelitvi določenih pojavov v sami raziskovalni nalogi. 

 

Pri praktičnem delu magistrske naloge bom uporabil tudi metodo sinteze. Z njo bom prišel do 

določenih spoznanj in prihodnosti našega pokojninskega sistema v Sloveniji ter kakšne 

ukrepe bomo morali sprejeti, da bomo imeli zdrave in trdne javne finance. 

 

1.4 Kriti čen pregled literature 

 

Poiskal sem vso potrebno literaturo, tujo in domačo za samo raziskovalno delo, treba bo 

preučiti strokovne članke, že do zdaj narejene analize na temo pokojninskega zavarovanja pri 

nas in v Evropi in spletne vire na omenjeno problematiko. Podrobno bom proučil našo 

sedanjo veljavno pokojninsko reformo in trenutne veljavne Evropske pokojninske reforme, 

naredil primerjavo med Evropskimi pokojninskimi reformami in zbrati vso razpoložljivo 

literaturo na to tematiko. 

 

1.5 Pričakovani rezultati 

 

V vsej Evropi in praktično v vsem svetu se spopadajo s podobnimi težavami, kar se tiče 

pokojninskih sistemov in samih reform. Vsi iščejo razumljivo in dobro rešitev za prihodnje 

generacije upokojencev, ki prihajajo za nami. Ko se bom lotil samega raziskovanja našega 
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pokojninskega sistema in pokojninske reforme, mislim da bom odkril začasne rešitve, ki smo 

jih sprejeli, ne pa dolgoročno vzdržne za prihodnost. 

  

Prav tako, ko se bom lotil primerjalne analize naše pokojninske reforme in pokojninske 

reforme drugih evropskih držav, ne bom naletel na kakšne bistvene spremembe med samimi 

pokojninskimi reformami. Za prihodnje reforme, ki nas čakajo, bo treba narediti še veliko 

analiz in izračunov, da bomo na koncu sprejeli ugodno rešitev za vse nas. 

2 IZZIVI POKOJNINSKE REFORME V SLOVENIJI 

 

V vseh razvitejših državah se kaže ena skupna problematika, to je staranje prebivalstva in 

podaljševanje življenjske dobe prebivalcev, ki je njihov velik socialni izziv, kako se spoprijeti 

z omenjeno problematiko. Slovenija pri tem vsekakor ni nikakršna izjema. Večina držav se na 

omenjeno problematiko odzove s pokojninskimi sistemi, ki delujejo po sistemu 

medgeneracijske solidarnosti, dvigu delovne aktivnosti, dvigu števila zavarovalnih let in 

dvigu upokojitvene starosti. 

 

Kako naj država oblikuje svoj pokojninski sistem, da bo pravičen do prihodnjih upokojencev 

in da bo država finančno stabilna pri tem izvajanju? 

 

1. Dvig upokojitvene starosti: skoraj vse države članice OECD-ja so postopoma začele z 

dvigovanjem upokojitvene starosti in zaostritvijo pogojev za upokojitev in s finančnimi 

spodbudami. Pri tem se kaže rešitev, da se uvede samodejna povezava med upokojitveno 

starostjo in podaljševanjem življenjske dobe zavarovanca. S to rešitvijo ohranimo višino 

prejemkov in zavedanje, da je za visoko pokojnino je treba dlje časa delati in prispevati v 

obstoječi pokojninski sistem. 

 

2. Prilagoditev višine pokojnin: v svoje pokojninske sisteme je sedem držav članic OECD-

ja pripojilo mehanizem samodejne povezave pričakovane življenjske dobe in višino 

pričakovane pokojnine.  Ta mehanizem naredi obratni učinek, ko se življenjska doba 

zavarovanca podaljšuje, se prejemki iz pokojninskega sistema zmanjšujejo. S tem dobimo 

finančno vzdržnost, dolgoročno v prihodnosti ogrozimo višino pokojnin. 
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3. Kombinacija dokladnih in kapitalskih sistemov: ena od možnosti je tudi ta, če 

zmanjšamo pokojninski prejemek iz pokojninskega sistema, spodbudimo ljudi, da 

varčujejo v drugih finančnih oblikah in si s tem povečajo pokojnino. Kar ne vemo, je, ali 

je to dovolj, da spodbujamo zavarovance k varčevanju. V državah OECD-ja se pokojnine 

gibljejo okoli 60 % starostnih prejemkov prebivalstva. Na dolgi rok bo pokojninska 

blagajna zelo oslabela in ključno vlogo pri tem bodo prevzeli drugi kapitalski sistemi. 

 

Država je odgovorna da aktivnim zavarovancem zagotovi finančno dolgoročen in vzdržen 

pokojninski sistem. In s tem tudi dostojno pokojnino starejši populaciji, da prepreči 

morebitno revščino. Slovenija mora obvezno svoj pokojninski sistem prilagoditi trenutni 

demografski sliki prebivalstva (Pogačar et al. 2013). 

 

2.1 Ocena stanja pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji 

 

Naš pokojninski sistem v Sloveniji ima dolgo zgodovino in tradicijo in je eden od stebrov 

socialne varnosti ter predstavlja za zavarovance varnejšo starost. Naš pokojninski in 

invalidski sistem ima temelje v zavarovalništvu. To pomeni, koliko je zavarovanec v svoji 

aktivni dobi s svojim delom vplačal v pokojninsko blagajno s prispevki, toliko ima pravic iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Naš pokojninski sistem ni čisto zavarovalniški, 

kot si nekateri mislimo, ampak je del skupnega socialnega zavarovanja in temelji na načelu 

vzajemnosti in medgeneracijske solidarnosti. 

 

Če pogledamo statistične podatke Statističnega urada Republike Slovenije, je leta 2012 bil 

delež upokojencev (28,5 %) v Republiki Sloveniji in za 2,1 % večji kot leta 2009, ko je znašal 

26,4 %. 

 

Če pogledamo kronološko po letih, kako se je razmerje aktivnih zavarovancev in upokojencev 

gibalo: 

- leta 1990 je bilo število povprečnih zavarovancev 782.222 in 384.094 upravičencev do 

pokojnin, 

- leta 2000 (smo sprejeli pokojninsko reformo) je bilo 839.381 aktivnih zavarovancev in 

482.240 upokojencev, 

- leta 2012 je bilo 855.542 aktivnih zavarovancev in 585.408 upokojencev. 
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Statistika nam pove, da je v letih 1990 do leta 2011 v primerjavi z upokojenci število aktivnih 

zavarovancev postopoma naraščalo, število upokojencev pa se je drastično povečevalo. Leta 

1990 sta dva aktivno zaposlena prispevala z svojimi prispevki eno pokojnino, leta 2012 pa je 

to razmerje znašalo samo 1,46.  

 

Tukaj se pojavijo druge težave, saj se v prihodnje pričakuje tudi upokojevanje t.i baby-boom 

generacije, katerih upokojitev je bila odložena zaradi strožjih pogojev upokojevanja in 

reforme, ki so bile uvedene leta 2000. Zaradi tega se bo tudi število upokojencev drastično 

povečalo. Mladi namreč podaljšujejo študij in tako pozno vstopijo na trg delovne sile. 

 

Leta 2000 je bila povprečna doba prejemanja pokojnine za ženske 17 let in 1 mesec, leta 2008 

je znašala 20 let in 10 mesecev in leta 2012 je znašala 22 let in 4 mesece. Leta 2000 je bila 

povprečna doba prejemanja pokojnine za moške 14 let in 9 mesecev, leta 2008 16 let in 4 

mesece in leta 2012 je znašala 16 let in 8 mesecev. 

 

To stanje nam pove, da ima Republika Slovenija eno izmed najnižjih stopenj zaposlenosti 

starejših oseb med 55 in 64 letom starosti. V letu 2011 je ta odstotek znašal 31,2, v primerjavi 

z EU-27 je ta odstotek znašal 47,4. Se pravi 16,2 odstotka manj, kar je zaskrbljujoče (Pogačar 

et al. 2013). 

 

2.2 Kakšni so cilji Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
 

Za določanje parametrov pokojninskega sistema mora država izhajati iz dveh temeljnih 

splošnih ciljev (Pogačar et al. 2013): 

1. Država mora državljanom zagotoviti dostojne pokojnine, s katero ima lahko dostojno 

starost in ohrani družbeni položaj pred upokojitvijo. 

2. Država mora zagotoviti in ohraniti finančno vzdržnost pokojninskega sistema (aktivno 

prebivalstvo mora zagotoviti s plačanimi prispevki in davki nemotena sredstva za 

pokojnine). 

Splošne cilje, ki smo jih navedli, zakon opredeljuje še specifične cilje, ki so: 

 

1. Pomembno je, da dvignemo upokojitveno starost in povečamo delež zaposlenih med 

55. in 65. letom starosti.  

2. Medsebojna odvisnost od vplačil in izplačil v pokojninski sistem. 
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3. Nujno je, da ohranimo medsebojno solidarnost v pokojninskem sistemu. 

4. Pokojninski in invalidski sistem mora biti pregleden in transparenten. 

3 SOCIALNA VARNOST 

 

Preden se lotimo obravnavanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki 

Sloveniji, moramo najprej opredeliti pojem socialne varnosti, ki je pomemben del 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Prav tako je pomembno, da opredelimo pojme, 

kot so: socialno varstvo, socialno zavarovanje, socialna zaščita. To so pojmi, ki jih največkrat 

najdemo in uporabljamo v sistemu socialna varnost. 

 

Z naštetimi pojmi se srečamo takrat, kadar se posameznik, njegovi bližnji ali kakšna druga 

skupina posameznikov znajde v položaju, ko se njihov ekonomski položaj zelo poslabša od 

sedanjega. Zaradi poslabšanja stanja pride zaradi raznovrstnih dogodkov na primer do: 

invalidnosti, smrti, brezposelnosti, revščine itd. Iz vsega skupaj lahko zaključimo, da nam 

socialna varnost omogoča preživetje oziroma neke vrste stabilnost. Zato pravimo, da so 

pravice iz socialne varnosti tudi osebne pravice in jih uvrščamo med človekove temeljne 

pravice (Cvetko et al. 2009). 

 

Ko govorimo o državljanskih in političnih pravicah, ki so bile izbojevane za boljše delovne 

pogoje, so se uveljavile tudi ekonomske in socialne pravice.  

 

K ekonomskim pravicam uvrščamo: 

• pravico do dela, 

• pravico do poštenega plačila za delo, 

• primerne delovne pogoje. 

 

K socialnim pravicam uvrščamo: 

• pravico do denarja, 

• pravico do storitev, 

• pravico do stvarnih dajatev, določenih z zakonom. 
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V določenem časovnem obdobju si določen del prebivalstva ni zmožen zagotoviti določene 

dohodkovne varnosti za preživetje (starost, bolezen, razne poškodbe, invalidnost in 

brezposelnost). V času aktivne dobe in v visoki starosti je zagotavljanje varnosti postala zelo 

resna družbena težava (Škoberne – Bubnov 1997). 

Zakonodaja je pravni temelj za delovanje sistemov socialne varnosti, s katero so točno 

določene posameznikove pravice, obenem pa določa obveznosti javnega. 

 

Pa poglejmo, kakšni so cilji socialne varnosti: 

• zdravstvena zaščita, 

• v primeru izgube prihodka se ponudi dodaten dohodek, še posebej tistim, ki imajo 

družinske obveznosti (Rupnik 1995, 69). 

 

Socialno varstvo je sistem, ki ne temelji na upravičenosti do dajatev tako kot socialno 

zavarovanje, temveč temelji na ideji pomoči. Govorimo o dodatnem sistemu, ki pride do 

izraza takrat, kadar je posameznik v hudi ekonomski stiski in je ni možno blažiti z 

dajatvami iz zavarovanja. Po navadi ga delimo na sistem socialnega skrbstva in na sistem 

splošnega varstva vseh prebivalcev, ki se soočajo z ekonomskimi in socialnimi težavami 

(Cvetko in Novak 2005). 

 

Vse socialne izdatke imenujemo javne izdatke, namenjamo jih za zdravstveno zaščito, 

izobraževanje, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, invalidnost ter druga 

dohodkovna nadomestila in socialne storitve v državi (Stanovnik 1998).  

 

3.1 Načela socialne varnosti 

 

Naš pravni sistem je sestavljen iz številnih pravnih podsistemov, katerih predmet so značilna 

posebna družbena razmerja, urejena z vsebinsko zaokroženimi skupinami pravnih norm 

(pravni instituti). To je velik pregleden sistem pravnih norm, kar pomeni, da so razmerja med 

posameznimi sestavinami sistema zelo nejasno opredeljena.  

 

Poznamo različne oblike raznovrstnih davščin, s katerimi se financirajo skladi socialnih 

zavarovanj. Največkrat so odvisni od prihodkov vsakega posameznika. Da bi uživali te 

pravice, s katerimi se zagotavljajo upravičencem koristne dobrine, pa ni čisto v celoti odvisno 
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od dohodkov posameznika. Prihodki so dejansko odvisni od njegovih dejanskih potreb, ki jih 

ugotavljamo po merilih, ki jih določajo določeni predpisi (Vodovnik 2009). 

 

Poglejmo kakšna načela socialne varnosti poznamo: 

3.1.1 Načelo enotnosti socialne varnosti 

Načelo enotnosti socialne varnosti je temeljno izhodišče razvijanja še boljšega celostnega 

sistema, ki skrbi za socialni položaj posameznika v državi. Vsi podsistemi sistema socialne 

varnosti, tukaj štejemo socialna zavarovanja in socialno varstvo, so, kar se le da, medsebojno 

usklajeni in organizacijsko enoviti in zagotavljajo največjo učinkovitost sistema. Pri socialni 

varnosti so različni subjekti nosilci in vsi imajo svoje zasebne interese, zato imamo napisano 

v Ustavi, da vsakemu izmed nas zagotovijo minimalne pravice in javno službo, da nadzira to 

zagotavljanje pravic (Vodovnik 2009) 

3.1.2 Načelo vzajemnosti in solidarnosti 

Ko govorimo o načelu vzajemnosti in solidarnosti v obstoječem sistemu socialne varnosti, to 

kategorizira naravo, opisuje razmerje vseh udeležencev v samem načelu vzajemnosti in kdo 

zagotavlja sredstva za uživalce teh socialnih pravic. Vzajemnost in solidarnost sta zapisana v 

2. členu Ustave Republike Slovenije in s tem zagotavlja, da je Slovenija socialna država. 

 

Pri vzajemnosti je pomembno, da vsak posameznik prispeva v blagajno s svojimi prispevki, ki 

so seveda odvisni od premoženjskega stanja oz. dohodka vsakega posameznika. Tako so 

upravičenci upravičeni do koristnih dobrih, ki jih sistem zagotavlja. Določeni so točni 

predpisi, kaj vse jim pripada in ni vse odvisno od njihovih prispevkov. Lahko rečemo, da ima 

načelo vzajemnosti različne razsežnosti, tako da je v nekaterih podsistemih socialne varnosti 

bolj poudarjena odvisnost posameznikove pravice od njegovih finančnih prispevkov. 

 

Tukaj prevladuje tako imenovano zavarovalno načelo in socialno načelo. Pri zavarovalnem 

načelu govorimo npr. o starostni pokojnini, na tem načelu temeljijo prostovoljna dodatna 

zavarovanja. Ko govorimo o socialnem načelu, je mišljeno, da uživanje pravic iz zavarovanja 

ni sorazmerno s posameznikovim prispevkom, ampak je sorazmeren od njegovih potreb. 

Tukaj predvsem mislimo o denarni pomoči v primeru brezposelnosti. 
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O solidarnosti govorimo takrat, kadar je vsakemu posamezniku priznana pravica, da se mu 

zagotovijo najnujnejše dobrine iz skupnih javnih sredstev (Vodovnik 2009). 

3.1.3 Načelo univerzalnosti  

Načelo univerzalnosti je mišljeno, da zajame vso populacijo, brez izjeme. V resnici je to težko 

doseči, ampak se borimo, da smo čim bližje tej ideji. Pri tem mislimo na zdravstveno 

zavarovanje (Cvetko et al. 2009). 

3.1.4 Načelo obveznosti  

Obveznost pomeni, da je tovrstno zavarovanje obvezno za vse državljane oziroma 

zavarovance in je predpisano z zakonom. 

3.1.5 Načelo delitve po delu 

Pri načelu delitve dela si razlagamo naslednje: tukaj se zavarovancu zagotovi izgubljeni 

dohodek. Težava nastopi, ker celotno zadevo lahko izpeljemo samo delno in ne v celoti. 

3.1.6 Načelo spoštovanja pridobljenih pravic 

Pri načelu spoštovanja pravic je pravica uživalca oz. zavarovalca, da mu ostanejo vse 

pridobljene pravice, tudi če se vmes spremeni zakonodaja na slabše ali boljše. 

 

3.2 Socialno zavarovanje 

 

Pojem socialno zavarovanje nam ponuja zelo veliko obrazložitev, kot prvo poglejmo, kje so 

njegovi začetki. Socialno zavarovanje je tradicionalna oblika preskrbe, to pomeni, ko pride 

obdobje pri vsakem človeku, ko si ne moremo pridobivati nujnih oz. osnovnih sredstev za 

preživetje. Tradicionalne oblike se delijo na naslednje 3 pojme: klasično oz. komercialno 

zavarovanje, osebno varčevanje, vzajemno varčevanje in varčevanje s strani delodajalca. 

 

Pa si podrobneje poglejmo omenjene pojme (Kalčič 1996, 18):  

 

• Osebno varčevanje ali individualno varčevanje posameznika je bilo priročno in 

preprosto. Posamezniku je uspelo nekaj privarčevati, kar mu je ostalo od plače, ampak 
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največkrat ni zadostovalo za preživetje ob daljši odsotnosti od dela (bolezen in 

brezposelnost). Pa tudi inflacija je rasla, tako da je denar izgubljal na vrednosti. 

 

• Vzajemno varčevanje so uporabljala razna društva v primerih, če se kakšnemu članu 

kaj zgodi (npr. delovna nesreča, dolgotrajna bolezen ali celo smrtni izid), da se delno 

pokrijejo stroški. Edina slabost tega varčevanja je v tem, če se zgodi nesreča več 

članom naenkrat in ne bi bilo zadosti sredstev za izplačilo vsem oškodovancem. 

 

• Klasično oz. komercialno zavarovanje: to zavarovanje so uporabljali delodajalci in 

delavci. Delodajalci so zavarovali delovno odgovornost, če se je delavcu kaj zgodilo 

na delovnem mestu. Delavci so sklenili življenjsko zavarovanje. 

 

Socialno zavarovanje v Sloveniji in drugod je predpisano z zakonom in nastane ne glede na 

voljo zavarovanca. Pri socialnem zavarovanju je najpomembnejše načelo sama obveza. Z 

njim dosežemo, da zavarujemo vse. Tudi tiste, ki se ne želijo oziroma mislijo, da jim bolezen 

ne more do živega. Temeljna funkcija socialnega zavarovanja je ta, da zavarovancu 

razložimo, zakaj se je treba zavezati varčevanju. Z varčevanjem dosežemo socialno 

brezskrbnost, v primeru da se zgodi kakšen socialen primer. 

 

Poglejmo, kakšne so denarne pravice, ki izhajajo iz socialnega zavarovanja. Vse denarne 

pravice so vezane na zavarovalčev sorazmerni prispevek. Te pravice so: nadomestilo za 

odsotnost pri delu, bolezen, starostna pokojnina itd. Socialno zavarovanje ima še eno 

pomembno funkcijo, in sicer distributivno funkcijo. To pomeni, da je prispevek socialnega 

zavarovanja enak deležu plače ali drugih prihodkov zavarovanca. Prihodki posameznika so 

različni, razlikuje pa se tudi višina prispevkov. Poznamo najnižje in najvišje odmere dajatve 

za zavarovalne primere. 

    

3.3 Krog uporabnikov ter dajatve iz socialne varnosti 

 

Ko govorimo o krogu uporabnikov in dajatvi iz socialne varnosti, je žalostno to, da nimamo 

idealnega stanja na tem področju. To je mišljeno, da bi bili vsi upravičeni dajatev, ampak žal, 

nismo. Dajatve bi bili deležni vsi v državi: tujci, tisti, ki imajo začasno bivanje, in tisti, ki se 

začasno zadržujejo v državi. Tudi v najbolj razvitih državah sveta nimajo vzpostavljenega 
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idealnega stanja. V večini držav v svetu in pri nas v Sloveniji je krog uporabnikov zelo 

različen, razlikujejo se v posameznem tveganju. Najširši krog uporabnikov je pri zdravstvenih 

tveganjih in ožji krog uporabnikov je pri invalidskih in pokojninskih tveganjih in v primeru 

brezposelnosti (Novak in Cvetko 2005). 

 

3.4 Sistem treh stebrov 

 

Pred približno 10 leti je bila v Republiki Sloveniji sprejeta pokojninska reforma, s katero smo 

tudi uvedli tri pokojninske stebre. Kaj to pomeni? To pomeni, da nam obstoječe pokojninsko 

zavarovanje ne bo omogočalo dostojne pokojnine. Zaradi tega mora vsak posameznik začeti 

sam varčevati za starost, da bo lahko dostojno živel v 3. obdobju življenja. 

 

Naš prejšnji pokojninski sistem je temeljil na enostebrnem dokladnem sistemu ali z drugim 

imenom prvi pokojninski steber. Prvi pokojninski steber je obvezen za vse zaposlene, 

samozaposlene in delodajalce. Izvajalec za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je Zavod za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Remšek 2010). 

 

Slika 3.1: Sistem treh stebrov pokojninskega zavarovanja 
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Vir: Modra-zavarovalnica.si (2013). 

 

Prvi pokojninski steber (obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 

 

Pri prvem stebru delodajalci skupaj z delavci oz. zaposleni prispevajo denarna sredstva za 

pokojnino. Ta denarna sredstva se nalagajo v blagajni pri Zavodu za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje – ZPIZ. Pri prvem stebru na podlagi plačanih prispevkov so točno 

določene pravice in obveznosti zavarovanca za primer smrti, starosti in navsezadnje 

invalidnosti. Takšen sistem, ki ga imamo deluje po načelu vzajemnosti in medgeneracijske 

solidarnosti (Modra-zavarovalnica.si 2013). 

  

Drugi pokojninski steber 

 

V drugem stebru je predvsem poudarek na varčevalnem delu. To je dodatno pokojninsko 

zavarovanje, namenjeno vsem, ki so že vključeni v prvi pokojninski steber. 

 

Delimo ga na: 

1. Individualno zavarovanje: pomeni, da se vsak posameznik lahko v to zavarovanje 

vključi samostojno in se tiče samo njega. 

2. Kolektivno zavarovanje: tukaj se posameznik zavaruje prek podjetja in podjetje mu po 

navadi financira večji del če ne celo premijo za pokojninski načrt. 

 

Cilj dodatnega pokojninskega zavarovanja je, da s pravim pokojninskim načrtom 

oplemenitimo denarna sredstva zavarovancem in da si ob upokojitvi zagotovijo še dodatno 

pokojnino. Prednost dodatnega pokojninskega zavarovanja je tudi ta, da je z davčnega vidika 

manj obdavčeno kot ostale oblike varčevanja. Ta oblika varčevanja ima davčno olajšavo 

(Modra-zavarovalnica.si 2013). 

 

Tretji pokojninski steber 

 

V tretji pokojninski steber spadajo razna prostovoljna zavarovanja, ki jih trenutno tržijo naše 

slovenske zavarovalnice. Na trgu so različni zavarovalni produkti, ki jih zavarovalnice tržijo, 

in vsak posameznik se po svojih finančnih zmožnostih odloči, kakšen produkt je idealen za 



Gabeljić, Edin, 2017. »Pokojninska reforma v Sloveniji in v svetu.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici 

13 

 

njega. Za takšen finančni produkt je idealno, da se vsak posameznik odloči že ob prvi 

zaposlitvi. Če se odloči v srednjih letih, mora za dosego svojega cilja odvajati bistveno več in 

tako zna trpeti življenjski standard posameznika.  

 

Omenjeni finančni produkti so razna življenjska zavarovanja, vezana na vzajemne sklade. 

Denarna sredstva se zbirajo na varčevalnem računu, za samega vlagatelja so ta tovrstna 

varčevanja tudi davčno ugodnejša za varčevalca. Ob koncu zavarovanja se varčevalec odloči, 

kako naj se mu izplača privarčevalni del. Lahko se mu izplača enkratno ali rentno 

(Pokojninabo.si 2012). 

 

3.5 Potrebni so nujni ukrepi v vseh treh stebrih pokojninskega sistema 

 

Z obstoječo pokojninsko reformo pri nas (ZPIZ-2) se v prvem stebru zelo zaostrujejo pogoji 

pokojninskega zavarovanja. Ko smo sprejeli, da imamo v naši pokojninski zakonodaji 

zasnovo 3 stebrov, je bila prava odločitev. Toda pokojnine iz prvega stebra so nižje, kot so 

bile v preteklosti. Zamisel je bila, da bi manjkajoči del nadoknadili iz drugega stebra. Ta 

zamisel se ni izkazala za produktivno. Treba si bo zagotoviti pokojnino tudi predvsem iz 

tretjega stebra. 

 

Preko medijev smo lahko spremljali različne razprave o prvem pokojninskem stebru in o 

novih strogih pogojih za upokojitev, ki so: podaljšana starost za upokojitev, delovna doba za 

upokojitev, malo manj o drugem pokojninskem stebru in skoraj nič o tretjem stebru. V 

procesu modernizacije pokojninskega sistema se bodo v vseh 3 stebrih zgodile zelo 

pomembne spremembe. Vse bolj je govora o tem, da je pokojninska kriza obstoječega sistema 

bolj nevarna kot finančna in gospodarska kriza. Če ne bomo pravočasno sprejeli ukrepov, da 

omilimo pokojninsko krizo, bo lahko kasneje samo še slabše (Remšek, 2010). 

4 SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

 

V Sloveniji sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji obsega: 

• Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske 

solidarnosti; 
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• Obvezna zavarovanja, kot so dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja za 

vse državljane Republike Slovenije; 

• Invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih 

varčevalnih računov. 

 

V Republiki Sloveniji pokojninski sistem temelji na podlagi medgeneracijske solidarnosti, ki 

zavzema več sklopov, kot so obvezno pokojninsko zavarovanje, ki se krije iz aktivno delavnih 

prebivalcev Republike Slovenije. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je zakonsko urejeno 

na področju Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (današnji ZPIZ-2), kjer je 

tudi urejeno področje dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja oseb, ki so 

vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vsi zavarovanci, ki imajo 

sklenjeno obvezno pokojninsko zavarovanje, imajo na podlagi dela, vplačanih prispevkov in 

po načelu (vzajemnosti in solidarnosti) določene pravice, ki jim pripadajo v primeru starosti, 

invalidnosti, telesnih okvar, smrti in določene potrebe po stalni pomoči. 

Temeljna naloga obveznega zavarovanja je: da je zanj odgovorna država in delodajalci in so 

odgovorni za njegovo delovanje. Osebe, ki ne izpolnjuje pogojev za vključitev v obvezno 

zavarovanje, se lahko po zakonskih določilih prostovoljno vključijo vanj. 

Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo:  

1. Pravica do pokojnine  

• starostna pokojnina 

• vdovska pokojnina 

• družinska pokojnina 

• delna pokojnina  

 

2. Pravica iz invalidskega zavarovanja  

• pravica do poklicne rehabilitacije 

• invalidska pokojnina 

• pravica do nadomestila za invalidnost 

• pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega 

• pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja 

• pravica do povrnitve potnih stroškov  
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3. Dodatne pravice  

• pravica do dodatka za pomoč in postrežbo 

• pravica do invalidnine 

• varstveni dodatek k pokojnini  

4.   Druge pravice 

• oskrbnina 

• pravica do letnega dodatka  

Zakon predvidoma ureja pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Vse pravice, ki 

nam pripadajo iz obveznega zavarovanja ne moremo prenesti na drugo osebo in jih prav tako 

ne moremo podedovati. Vsi denarni zneski, ki so zapadli ob smrti uživalca, se lahko 

podedujejo. Vseh pravic, ki smo jih deležni iz obveznega zavarovanja, nam ne more nobeden 

odvzeti, razen v točno določenih zakonskih aktih (Posrcumlad.si 2008). 

4.2  Odmera pravic in pogoji za njihovo pridobitev iz pokojninskega zavarovanja 

4.2.1 Delna pokojnina 

Delni pokojnini lahko rečemo tudi posebna vrsta pokojnine. Imenujemo jo zato, ker omogoča 

lažji prehod iz aktivnega statusa v status upokojenca oziroma uživalca pokojnine. Številnim 

udeležencem prehod povzroči ne malo težav, še posebej psihičnih. S tem uživalec delne 

pokojnine dobi dva statusa, in sicer: uživalca pokojnine in zavarovanca. Samo točno določeni 

zavarovanci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko koristijo 

delno pokojnino z določitvijo zakona. 

 

Do delne pokojnine so upravičeni tisti zavarovanci, če izpolnjujejo 2 temeljna pogoja in to 

sta: predčasna ali starostna pokojnina in da zavarovanci ostanejo vključeni v obveznem 

zavarovanju v tolikšnem obsegu, da ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega časa. 

Količinsko je to 2 uri na dan oziroma 10 ur na teden. Prejšnji pogoji so bili še strožji in sicer 4 

ure na dan in 20 ur na teden (Zpiz.si 2017). 
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4.2.2 Starostna pokojnina 

Da zaprosimo za starostno pokojnino, je odvisno od več pogojev:  

 

• dopolnitev določene starosti, 

• zavarovana doba in pokojninska doba oziroma pokojninska doba brez dokupa. 

 

Za pridobitev starostne pokojnine v letu 2017 moramo imeti istočasno izpolnjena oba pogoja, 

ki se v prehodnem obdobju razlikujeta glede na spol samega zavarovanca. "V obdobju od 

1. januarja 2013 do 31. decembra 2019 pridobi pravico do starostne pokojnine zavarovanec 

(moški in ženska), ki je dopolnil 20 let pokojninske dobe in naslednjo starost": 

 

Tabela 4.1: Pogoj za upokojitev za ženske in moške 

 

Vir: (Zpiz-2.si 2017). 

 

"V obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2018 starost zavarovanca (moški in 

ženska) in pokojninska doba zavarovanca (ženska) brez dokupa za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine": 
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Tabela 4.2: Pogoj za upokojitev za moške in ženske 

 

Vir: (Zpiz-2.si 2017). 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je prinesel novost, in sicer 

zvišanje pogojev za pridobitev starostne pokojnine. Sprememba je tudi v tem, da se podaljšuje 

zahtevana starost in pokojninska doba za pridobitev starostne pokojnine in da se bo podaljšalo 

obdobje, ki ga na zavodu upoštevajo za izračun pokojninske osnove za vsakega posameznika. 

Še v lanskem letu se je upoštevala osnova za pokojnino od leta 1970, in sicer so vzeli 21 

zaporednih najugodnejših let dela zavarovanca. Letos se bo številka dvignila na 22 let. 

Pričakuje se, da se bo številka v prihodnjih letih postopoma dvignila na 24 let (Data.si 2016). 

4.2.3 Predčasna pokojnina 

Do predčasne pokojnine smo upravičeni takrat, ko dopolnimo točno določeno starost in 

predvideno zakonsko določeno pokojninsko dobo. Da je zavarovanec upravičen do predčasne 

pokojnine, morata biti izpolnjena dva pogoja, ki se v tako imenovanem prehodnem obdobju 

razlikujeta glede na spol samega zavarovanca. 

 

 V novem zakonu je predvidena tudi predčasna upokojitev pred dopolnjenim starostnim 

pogojem 65 let. Zavarovanec oz. zavarovanka bosta tako lahko pridobila pravico do 

predčasne pokojnine pri starosti 60 let, če bosta dopolnila najmanj 40 let pokojninske dobe. 

Vendar pa je potrebno opozoriti, da bo zaradi prenovljenega sistema malusov, ki bodo trajni, 
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predčasen odhod v pokoj vplival na višino pokojnine. Za vsak mesec razlike do izpolnitve 

pogojev za starostno upokojitev, se bo pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno 

pokojninsko dobo, znižala za 0,3 odstotka (Zpiz-2.si 2017).  

 

Tabela 4.3:  Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine 

 

Vir: (Zpiz-2.si 2017). 

 

Kako odmerimo predčasno pokojnino? Odmerimo jo od pokojninske osnove in jo izračunamo 

na enak način kot starostno pokojnino in v enakem odstotnem deležu. Ko odmerimo 

pokojnino, se vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti zmanjša za 0,3 

odstotnega deleža. To pomeni za ženske 63 let in 6 mesecev in za moške 65 let (Zpiz.si 2017). 

4.2.4 Družinska pokojnina 

Da pridobimo pravico do družinske pokojnine je odvisna od same izpolnitve splošnih in 

posebnih pogojev, ki so zapisani v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Splošni pogoji morajo biti izpolnjeni na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih 

pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebni pogoji morajo biti izpolnjeni pri 

njegovih družinskih članov. 

Osnova za odmero družinske pokojnine je odvisna od statusa umrlega. Poglejmo kako 

odmero definira Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (citirano v 

Zpiz.si). V primeru, da je bil: 
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• pokojni zavarovanec, uživalec delne pokojnine ali uživalec pravic na podlagi 

invalidnosti iz obveznega zavarovanja, se odmeri od invalidske pokojnine, ki bi jo imel 

glede na vzrok smrti (poškodba pri delu ali poklicna bolezen oziroma bolezen ali 

poškodba zunaj dela); 

 

• pokojni uživalec pokojnine, se družinska pokojnina odmeri od pokojnine, do katere je 

bil upravičen ob smrti. Če je užival pokojnino ali sorazmerni del pokojnine po 

mednarodnih pogodbah, se družinska pokojnina odmeri od take pokojnine. 

Tudi pri izračunu osnove za odmero družinske pokojnine se upoštevajo določbe o najnižji in 

najvišji pokojninski osnovi. Višina družinske pokojnine je praviloma odvisna od števila in 

vrste družinskih članov, ki so upravičeni do pokojnine po umrlem zavarovancu ali uživalcu 

pravic. 

Če so do družinske pokojnine upravičeni samo otroci ali samo drugi družinski člani (pastorki, 

vnuki in drugi otroci brez staršev ter starši), se družinska pokojnina odmeri od osnove v 

naslednji višini: 

Tabela 4.4: Odmera družinske pokojnine 

Število družinskih članov Višina odstotka za odmero 

1 70 

2 80 

3 90 

4 ali več 100 

Vir: (Zpiz-2.si 2016). 
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3.2.5 Vdovska pokojnina in del vdovske pokojnine 

Po ZPIZ-2 dobi vdovec oziroma vdova pravico do vdovske pokojnine praviloma pri 5 let višji 

starosti kot po ZPIZ-1, pri starosti 58 let, ki pa se postopoma po 6 mesecev na leto dviguje s 

53 let in 6 mesecev na 58 let, kolikor bo zahtevana starost znašala od leta 2022.  

 

Pogačar et al. (2013, 65) pravijo, da je mogoče vdovsko pokojnino pridobiti pri 58 letih, če 

upravičenec ob nastanku zavarovalnega primera dopolni 53 let ali izpolni pogoje za 

pridobitev vdovske pokojnine po 53. letu (po ZPIZ-1 je bila ta starost določena 5 let nižje – 

pri 48. letih). ZPIZ-2 določa prehodno obdobje tudi za dvig te starostne meje za čas čakanja 

na vdovsko pokojnino (3. stolpec v tabeli 3.4).  

Predhodno obdobje, v katerem se bo za 6 mesecev na leto dvigovala starost na 53 let, se bo 

izteklo sočasno z dvigom na 58 let – leta 2021. 

 

Tabela 4.5: Dvig starostnih mej za pridobitev pravice do vdovske pokojnine v prehodnem 

obdobju 

 

Leto Starostna meja 

Splošna meja Posebna meja v čakalnem obdobju 

2013 53 let in 6 mesecev 48 let in 6 mesecev 

2014 54 let 49 let 

2015 54 let in 6 mesecev 49 let in 6 mesecev 

2016 55 let 50 let 

2017 55 let in 6 mesecev 50 let in 6 mesecev 

2018 56 let 51 let 

2019 56 let in 6 mesecev 51 let in 6 mesecev 

2020 57 let  52 let 

2021 57 let in 6 mesecev 52 let in 6 mesecev 

Vir: Pogačar in ostali (2013, 66) 
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Po ureditvi ZPIZ-1 ostajajo določbe, kot so nezmožnost in preživljanje, popolnoma enake, z 

eno samo razliko, po novem zakonu v ZPIZ-2 niso vključene posebne določbe glede nižanja 

starostne meje za vstop v čakalno obdobje za pridobitev vdovske pokojnine za vdovo/vdovca, 

ki ob smrti zavarovanca nima nikakršne lastnosti zavarovanca (peti odstavek 53 .člena ZPIZ-

2). 

 

Hkrati je v ZPIZ-2 je novost in sicer v 40. točki 7. člena določa, da je lahko upravičenec do 

vdovske pokojnine tudi partner, ki je v istospolni registrirani skupnosti. Novost je tudi ta, da 

vdovec oziroma vdova, ki prejema vdovsko pokojnino in izpolnjuje pogoje za starostno, 

predčasno ali invalidsko pokojnino, lahko po ZPIZ-2 prejema tudi slednjo poleg vdovske 

pokojnine, če je to zanj oziroma zanjo ugodnejše (Pogačar et al. 2013, 66). 

5 PROBLEMATIKA OBSTOJE ČEGA POKOJNINSKEGA SISTEMA 

 

Problematika pokojninskega in invalidskega zavarovanja se kaže po celem svetu, najbolj se je 

začela kazati v 70. letih. Pokojninski sistem, ki je razvit v večini evropskih držav, temelji na 

dokladnem sistemu financiranja oziroma če ga imenujemo s kratico PAYG – Pay as you go. 

To pomeni, da se denar za pokojnine zagotovi sproti iz prispevkov aktivno zaposlenih 

prebivalcev in se takoj nameni za upokojence. Bismarckov sistem pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja so razvile evropske kontinentalne države in so zelo razširile pravice 

zavarovancem ter so posledično tudi stroški v razmerju BDP-ja večji. Beveridgov sistem 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja so razvile anglosaksonske evropske države in 

tukaj so pravice zavarovancev manjše kot pri Bismarckovem sistemu. 

 

Vse države v Evropski uniji in v Sloveniji so sprejele določene ukrepe za ohranitev 

obstoječega pokojninskega sistema oz. za njegovo stabilnost in ohranitev. Vseeno so ti ukrepi 

po moji oceni samo začasni in še vedno temeljijo na medgeneracijski solidarnosti. Na 

problematiko pokojninskega sistema v Evropski uniji in drugje po svetu vplivata dva ključna 

dejavnika, in sicer: demografski dejavnik in gospodarski dejavnik. 
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5.1 Demografski dejavnik in vpliv na pokojninski sistem 

 

Javornik (et al. 2006, 105) pravi "Pokojninski izdatki so zaradi starostnega pogoja kot podlage 

za pridobitev pravic iz naslova pokojnin neposredno povezani s prebivalstveno starostno sliko 

in perspektivo".  

 

Globalna težava se najbolje kaže v staranju prebivalstva, staranje prebivalstva pa je takrat, ko 

se zniža rodnost in ko se podaljšuje življenje. To se kaže pri veliki razliki med starostnimi 

skupinami v državi. To najpogosteje vidimo v skupini starostnikov nad 65 letom in v 

razmerju z mlajšimi od 65 let. Kaj točno mislimo s pojmom, da se nam življenje podaljšuje? 

To pomeni, da bo čedalje več starejših nad 65 let in ne bodo več delovno aktivni. Posledica 

nizke rodnosti bo v tem, da bo manj delovno aktivnega prebivalstva in s tem tudi manj 

prispevkov za našo pokojninsko blagajno (Javornik et al. 2006). 

 

Po koncu 2. svetovne vojne v prejšnjem stoletju se je stopnja rodnosti zelo povečala, ampak 

se je v 70. letih prejšnjega stoletja spustila pod raven normalne reprodukcije prebivalstva. Da 

bi zagotovili čim boljšo rodnost, bi morale ženske v Sloveniji v povprečju roditi 2,1 otroka. V 

Republiki Sloveniji opažamo, da se je rodnost znižala že v 80. letih prejšnjega stoletja 

(Majcen et al. 2005). 

 

Majcen (et al. 2005, 57) pravi, "da je v Sloveniji že več kot stoletje prisoten trend zniževanja 

smrtnosti, ta trend je v prvi polovici devetdesetih let nekoliko zastal, v zadnjih letih pa se 

pospešeno nadaljuje". 

 

Strokovnjaka Ben J. Heijdra in Ward E. Romp sta naredila skupno analizo demografskih 

sprememb in tako imenovanih demografskih šokov, ki naj bi jih doživeli v bližajoči 

prihodnosti. Njihov poudarek je na teoriji, da je prezgodnje upokojevanje napaka vsakega 

človeka. Trdita, da se večina delavcev upokoji zelo zgodaj, kot bi se upokojili ob primerni 

starosti (Heijdra in Romp 2007). 

 

V njuni skupni raziskavi sta poudarila ključno ugotovitev: eden izmed temeljev socialnega 

varstva je, da ta deluje, kot mora. Ta temelj je zelo velika opora ljudem, ki niso sposobni več 

za delo zaradi takšnih in drugačnih težav. Pri tem obstajata 2 pomembni tveganji. Prvo je, da 
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se sistem socialnega varstva podraži iz razloga, da je v sam sistem vključenih preveč ljudi in 

tudi tisti, ki so še sposobni delati. Paradoks drugega tveganja je v tem, da so iz njega 

izključeni vsi tisti, ki niso več sposobni za delo (Heijdra in Romp 2007). 

 

5.2 Staranje prebivalstva 

 

Ko govorimo o staranju prebivalstva, mislimo predvsem na to, da je rojstev čedalje manj in se 

tudi podaljšuje življenjska doba. S tem se zelo spreminja starostna struktura v Sloveniji, kjer 

beležimo visoko stopnjo starega prebivalstva. Takšno stanje v državi ima precejšen vpliv na 

druga družbena področja in seveda velik vpliva na pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

(Kersnik, 2000). 

 

Slika 5.1 nam prikazuje starostno strukturo žensk in moških v časovnem obdobju 2010 do leta 

2060 v Republiki Sloveniji. Če dobro pogledamo sliko in jo analiziramo, vidimo, da se bo 

struktura prebivalstva v Sloveniji zelo spremenila. Starejše prebivalstvo močno narašča, 

rojstev je čedalje manj. Če se bo takšen trend nadaljeval, bomo morali korenito spremeniti 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje z reformo. Temu se bo prilagodil tudi trg dela (Lah, 

2014). 

 

Slika 5.1: Piramida prebivalstva v Sloveniji v letih 2010 in 2060 

 
Vir: Povzeto po Lah 2014, str. 9. 
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V Sloveniji se prebivalstvo stara zaradi nizke stopnje rodnosti in vse daljše življenjske dobe 

prebivalstva v Sloveniji. Zaradi tega se poslabšuje položaj glede razmerja med delovno 

aktivnim prebivalstvom in številom upokojencev, in sicer v letu 2009 smo imeli 1 upokojenca 

na 1,67 zaposlenega. V letu 2025 bo to razmerje še slabše, in sicer 1 upokojenec na 1,3 

delovno zaposlenega in še slabše bo leta 2040, kjer bomo prišli na razmerje 1:1. To pomeni, 

da bo en zaposleni delal za enega upokojenca. Po letu 2040 bo položaj še slabši in vir za 

pokojnine bomo morali poiskati nekje drugje oz. najti primerno rešitev (Vlada.si 2013). 

 

Graf 5.1: Število delovno aktivnih prebivalcev in število upokojencev 

 

 
Vir: Vlada.si (2013) 

 

5.3 Prezgodnje upokojevanje delovno aktivnih 

 

Pri nas je alarmantno stanje na področju zaposlenosti starejših oseb med 55. in 64. letom. 

Opažamo rast na tem področju, ampak je še zmeraj zelo nizka v primerjavi z državami 

Evropske unije in je eden izmed glavnih težav na našem trgu dela. Na področju zaposlenosti 

starejših oseb med 55. in 64. letom imamo eno izmed najnižjih stopenj. V letu 2008 smo imeli 

stopnjo 32,8 %, če se primerjamo z evropskim povprečjem (EU-27), ki znaša 45,6 %. Takšno 

slabo stanje je povzročilo predčasno upokojevanje, tipično značilno za naše tranzicijsko 

gospodarstvo. 
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V letu 2009 je znašala povprečna pokojninska doba za upokojenca v Sloveniji 32 let in 3 

mesece. V letu 2009 so se v povprečju ženske upokojile pri 57. letih, moški so se upokojevali 

pri 60. letih. Iz podatkov lahko razberemo, da se ženske in prav tako moški upokojijo takoj, 

ko izpolnijo pogoje oziroma minimalne pogoje za svojo upokojitev. 

Iz slike 5.2 vidimo, da je velika večina evropskih držav sprejela zakon za upokojitve za 

ženske in moške pri 65. letih. Pri nas smo to storili z zakonom iz leta 2013 (Vlada.si 2013). 

Slika 5.2: Upokojitvena starost moški in ženske 

 

Vir: Vlada.si (2013). 

 

5.4 Pozen vstop mladih na trg dela 

 

V naši pokojninski blagajni je čedalje manj plačanih prispevkov zaradi kasnejše zaposlitve 

mladih. Če pogledamo podatke v ZPIZ, se je število zavarovancev v obdobju od leta 2002 do 

leta 2008 zmanjšalo za 13 % do 24. leta starosti. Če pogledamo pokojninsko dobo v starostni 

skupini od 20. leta do 34. leta se je zmanjšalo nekje za več kot 2 leti povprečne pokojninske 

dobe (Vlada.si 2013). 

 

Tabela 5.1: Število zavarovancev 

 
Vir: Vlada.si (2013). 
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Graf 5.2 nam prikazuje primerjavo z evropskimi državami, kakšen je dohodek iz dela na 

prebivalca in kje je Slovenija. 

 

 
Vir: Vlada.si (2013). 

 
5.5 Slabitev pokojninske blagajne 

 

Pokojninska blagajna je iz leta v leto bolj prazna in država vse več prispeva iz svojega 

državnega proračuna za pokojnine, kar je zelo obremenjujoče za državo in visok strošek. Če 

pogledamo kot primerjavo leto 2010 je država prispevala 1,36 milijarde evrov za pokojnine iz 

svojega proračuna. Po narejenih analizah v letu 2020 se bo začela upokojevati t.i. baby-boom 

generacija in bo država iz svojega proračuna takrat namenila skoraj 2 milijardi evrov za 

pokojnine. 
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Graf 5.3: Analiza pokojnine pred in po krizi 

 
Vir: Vlada.si (2013). 

 

V letu 2020 se bo upokojevala t.i. baby-boom generacija. S tem bo zelo povečala število 

upokojencev in posledično se bo zmanjšal aktivni del prebivalstva. Baby-boom generaciji na 

žalost ne sledi dovolj velika generacija, da bi financirala njihove pokojnine in država bo 

primorana najti primerno rešitev za nastalo težavo. 

 

Graf 5.4: Kazalnik stopnje rasti upokojencev in rasti aktivnega prebivalstva 

 

 
Vir: Vlada.si (2013). 
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5.6 Zniževanje začetne pokojnine 

 

Iz leta v leto se veča razlika med povprečno pokojnino in povprečno plačo. Do danes znaša 

povprečna pokojnina 55 % povprečne izplačane neto plače delavca. Ko smo se leta 1991 

osamosvojili, je delež povprečne pokojnine znašal približno 70 %, leta 2015 pa je delež 

povprečne pokojnine znašal 561 evrov neto oziroma 55 % povprečne plače v letu 2015. 

Velika večina upokojencev ima nekje med 400 in 500 evri pokojnine, polovica vseh 

upokojencev pa manj kot 600 evrov nakazil. Malo več kot 10 % upokojencev dobi nakazilo 

na svoje bančne račune več kot 1000 evrov (Svet24.si 2017). 

5.6.1 Zakaj so pokojnine nižje 

Pokojninska reforma je glavni krivec za nižanje pokojnin, in sicer zaradi tega, ker postopoma 

podaljšujemo aktivno delovno dobo. Velik vpliv pri nižanju pokojnin je tudi podaljševanje 

obdobja za izračun pokojninske osnove. V letu 2000 se je upoštevalo 10 najugodnejših let 

potem smo to obdobje podaljšali na 18 let, zdaj, po ZPIZ-2  pa že moramo gledati 24 

najugodnejših let oz. prejetih plač (Svet24.si 2017). 

5.6.2 Treba bo poskrbeti sam za sebe 

Od osamosvojitve naprej smo priča postopnemu padanju pokojnin in nič ne kaže, da se bo ta 

trend padanja spremenil, in to smo sprejeli kot dejstvo. V zadnjem času velikokrat poslušamo, 

da bomo morali za dostojno starost storiti tudi nekaj zase in sicer dodatno varčevati. Na 

današnjem trgu imamo na voljo veliko varčevalnih produktov, a nobeden od njih ni donosen 

niti varen. Na voljo imamo: vzajemne sklade, delnice, pokojninske sklade itd. Vsi so vezani 

na tečaj borznih točk, kar je praktično nemogoče varčevanje ob takih krizah, ki jih imamo 

(Svet24.si 2017). 

 

5.7 Nepreglednost obstoječega sistema 

 

V Sloveniji imamo tudi takšne, ki niso nič vplačevali v pokojninsko blagajno oziroma so 

vplačali bore malo in tudi taki pri nas prejemajo pokojnino. S pokojninsko reformo bomo 

vzpostavili takšen sistem, ki bo dobro pregleden in pravičen za vse upokojence. Vzpostavili 

bomo sistem, kjer bo razvidno, koliko je kdo plačal prispevkov in kakšne pravice si je 

pridobil, glede na višino plačanih prispevkov. Vsak sleherni posameznik bo seznanjen, 
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kakšno pokojnino bo imel na podlagi vplačanih prispevkov, kar bo omogočal preglednejši 

sistem. V novem sistemu so odstranjeni vsi socialni transferji, ki niso del plačanih prispevkov 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (npr varstveni dodatek, državna pokojnina itd.) 

(Papež et al. 2013). 

 

5.8 Povečanje javnega dolga 

 

Ko govorimo o javnem dolgu govorimo o obveznosti javnega sektorja, s tem mislimo državo, 

javna podjetja in seveda zasebni sektor, za katerega tudi jamči država. Ko omenjamo jamstva, 

moramo vedeti, da niso prava jamstva ampak le potencialni dolg, vseeno jih vključujemo pod 

pojem javni dolg. Kot pravi Stanovnik (1998, str. 187), javni dolg po vseh pravilih nastane z 

akumulacijo fiskalnega deficita, ker se država mora zadolževati, da lahko vse skupaj 

financira. Da razložimo pojem fiskalni deficit. To je primanjkljaj, ki nastaja kot posledica 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Formula prikazuje javni dolg v nekem trenutku, ki ni 

posebej določen in je vsota preteklih proračunskih primanjkljajev.  

Dt = Dt_i + dt  

Dt = stanje dolga ob koncu obdobja t 

Dt_i = stanje dolga ob koncu obdobja t-1 

dt = proračunski primanjkljaj v obdobju t 

 

Za nastajanja javnega dolga v neki državi je več razlogov. Javni dolg lahko nastane na 

podlagi, če država prevzame obveznosti za poplačilo slabe banke, slabe terjatve od 

podjetij itd. Če ne bomo ničesar naredili glede javnega dolga, bo v letu 2021 že presegel 

60 % BDP-ja s tem pa bo zelo obremenjeval naslednje generacije Vlada.si (2013). 

 

 

 

 

 

 

 



Gabeljić, Edin, 2017. »Pokojninska reforma v Sloveniji in v svetu.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici 

30 

 

Graf 5.5: Večanje javnofinančnega dolga 

 
Vir: Vlada.si (2013). 

6 POKOJNINSKA REFORMA ZPIZ-2 V PRIMERJAVI ZPIZ-1 

 

V Državnem zboru Republike Slovenije smo 4. decembra 2012 sprejeli novi Zakon o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati s 1. 1. 2013. Pojasnil 

bom nekatere nove rešitve, ki jih prinaša novi zakon za vse zavarovance in prihodnje 

upokojence. 

 

6.1 Zakaj smo sprejeli novo pokojninsko reformo 

 

Po novi pokojninski reformi podaljšujemo dejansko upokojitveno starost, ker se v Sloveniji 

upokojujemo prekmalu. Decembra 2011 je povprečna starost ob starostni upokojitvi znašala 

58 let in 8 mesecev za ženske in 61 let in 9 mesecev za moške. To je pod začrtano ciljno 

starostjo, 63 let za moške in 61 let za ženske. Od leta 2000 se je zaradi pokojninske reforme 

upokojitvena starost postopoma zviševala, zadnja leta pa se je njena rast skoraj popolnoma 

ustavila. 

 

Spodbude so prenizke, da bi ostali aktivni, tudi ko zavarovanci dosežejo tisti minimum za 

starostno upokojitev. Ko bomo nadgradili pokojninsko zakonodajo, bomo oblikovali točno 
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določene pogoje za pridobitev pravic iz pokojninskega zavarovanja, s tem je mišljeno, da 

bomo dvignili prag upokojitvene starosti (Penzionist.info 2016). 

 

6.2 Čas prejemanja pokojnine 

 

Opaziti je, da je čas prejemanja pokojnin drastično višji kot prejšnja leta. Poglejmo, kako se je 

spremenila povprečna doba prejemanja pokojnin pri moških in ženskah. 

 

Tabela 6.1: Povprečna doba prejemanja pokojnin pri ženskah   

Leto Povprečna doba prejemanja pokojnine 

2000 17 let in 1 mesec 

2001 21 let in 8 mesecev 

Vir: (Penzionist.info 2016). 

 

Tabela 6.2: Povprečna doba prejemanja pokojnin pri moških   

Leto Povprečna doba prejemanja pokojnine 

2000 14 let in 9 mesecev 

2011 16 let in 4 mesecev 

Vir: (Penzionist.info 2016). 

 

Na podlagi podatkov v tabelah lahko sklepamo, da se je doba prejemanja pokojnin zvišala za 

moške in ženske. Če analiziramo podatke v tabelah, ugotovimo, da se je za moške za časovno 

obdobje od leta 2000 do leta 2011 prejemanje pokojnine podaljšalo za 1 leto in 7 mesecev, za 

starostno upokojitev pa se v letu 2011 v primerjavi z letom 2001 ni nič kaj bistveno znižala, le 

za 3 mesece. Pri ženskah se je za 2 leti in 6 mesecev dvignila upokojitvena starost.  Podaljšala 

pa se je tudi doba prejemanja pokojnine, in sicer za 4 leta in 7 mesecev (Penzionist.info 

2016). 

 

6.3 Razmerje med zavarovanci in upokojenci 

 

Po pregledu podatkov Statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 2011 število 

upokojencev 30,1 % to pomeni, kar za 4.1 % več kot leta 2009. Leta 2009 je bilo vseh 

upokojencev 26,4 %. Pisalo se je leto 2000, ko je Slovenija uvedla pokojninsko reformo. 
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Takrat je bilo 839.381 zavarovancev in 482.240 upokojencev. V letu 2011 je bilo 869.869 

zavarovancev ter 569.951 upokojencev. Kaj nam to pove? Da je v časovnem obdobju od leta 

2000 do leta 2011 število upokojencev hitro naraščalo, število zavarovancev pa postopoma 

naraščalo oz. manj kot upokojencev (Modernizacija pokojninskega sistema 2012, 1). 

 

Poglejmo podatke v tabeli: 

 

Tabela 6.3: Število zavarovancev in upokojencev po letih 

Leto Št. zavarovancev Št. upokojencev Razmerje 

2000 839.381 482.240 1,8 

2011 869.869 569.951 1,53 

 

Vir: Modernizacija pokojninskega sistema (ZPIZ-2).  

 
 

6.4 Razmerje med povprečno plačo in povprečno pokojnino 

 

Od začetka leta 2000 dalje so bile spremembe v usklajevanju pokojnin, kot so recimo nižje 

vrednotenje zavarovalne dobe pokojnin in druge dajatve. Omenjene spremembe so prinesle to, 

da se pokojnine nižajo glede na plače. Nižanje pokojnin pa bistveno spremeni dohodkovni 

položaj upokojenca. Z začetkom izvajanja pokojninske reforme se je v Sloveniji razmerje med 

povprečno neto plačo in poprečno starostno pokojnino znižalo iz 75,3 % v letu 2000 na 63,1 

% v letu 2011. V enakem časovnem obdobju so se tudi povprečne pokojnine znižale iz 68,1 % 

na 61,6 % povprečne mesečne plače.  

 

Če ne bi sprejeli ZPIZ-2 in bi se padajoči trend nadaljeval, bi po veljavni zakonodaji ZPIZ-1 

bila primerna pokojnina, do katere bi bili upravičeni upokojenci iz našega obveznega 

zavarovanja po 40. letih (moški) in 38. letih (ženske), konec leta 2024 le 56% plače, ki so jo 

prejemali v zadnjih letih svojega dela (Modernizacija pokojninskega sistema 2012, 2). 

 

6.5  Finančni učinki ZPIZ-2 
 

Ko smo sprejemali ZPIZ-2, smo na grobo ocenili, da bo na javne finance v Sloveniji imel 

kratkoročne pozitivne učinke, prav tako bo imel srednjeročne finančne učinke na vzdržnost 



Gabeljić, Edin, 2017. »Pokojninska reforma v Sloveniji in v svetu.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici 

33 

 

javnih financ v Sloveniji. Če pogledamo graf 6.1, vidimo, da bodo odhodki za pokojnine v 

prvih sedmih letih, če primerjamo z ZPIZ-1, občutno padali in z razliko, ki jo bomo dosegli v 

letih, bo spet začelo enakomerno naraščati. Moramo poudariti, da bodo skupni odhodki za 

pokojnine bistveno nižji. Če bi ostal sedanji zakon, ne bi bili bistveno nižji (Modernizacija 

pokojninskega sistema 2012, 3). 

 

Graf 6.1: Odhodki za pokojnine kot delež BDP-ja 

 
Vir: (Modernizacija pokojninskega sistema 2012, 3). 
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Iz grafa 6.2 vidimo razliko v masi pokojnin po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 po današnji veljavni 

zakonodaji in po novi zakonodaji ZPIZ-2. Slika nam prikazuje velik prihranek, ki ga bomo 

dosegli z novim zakonom ZPIZ-2. 

 

Graf 6.2: Razlika v masi pokojnin (ZPIZ-1–ZPIZ-2) 

 
Vir: (Modernizacija pokojninskega sistema 2012, 3). 

 

6.6 Višina pokojnine 

 

Obstoječa pokojninska zakonodaja ZPIZ-2 kaže prve pozitivne učinke in zaustavlja padec 

pokojnin po obstoječi zakonodaji in je posledica valorizacijskega količnika in padanja 

odmernega odstotka. Graf 6.3 nam prikazuje, kolikšna je višina pokojnine zavarovanca iz 5. 

decilnega razreda (povprečno plačilo) po posameznih letih. Iz grafa 6.3 vidimo tudi precejšen 

padec pokojnin, pri novem zakonu ZPIZ-2 pa vidimo, da se ta padec ustavlja pri obeh spolih 

(Modernizacija pokojninskega sistema 2012, 4). 
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Graf 6.3: Pokojnina po ZPIZ-1 in ZPIZ-2  

 
Vir: (Modernizacija pokojninskega sistema 2012, 4). 

 

6.7 Varstvo pričakovanih pravic 

 

Večina jih meni, da če se ne bodo upokojili po prej veljavni zakonodaji ZPIZ-1, da bodo 

delali do svojega 65. leta starosti. Mnenja so različna. Ne vidimo razloga, da bi se ljudje 

upokojevali prehitro. Ko bo še veljal ZPIZ-1, se bodo lahko vsi zavarovanci upokojevali ne 

glede na veljavno zakonodajo ne samo v letu 2013, ampak kadarkoli se bodo sami odločili 

upokojiti. Omenjeni zavarovanci bodo imeli vse pogoje upokojevanja po ZPIZ-1, vključena 

pa bo tudi osnova za odmero pokojnine 18 najugodnejših let in ne 24 let, kot je predvideno po 

novem zakonu. 
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V novem zakonu ZPIZ-2 so urejene tudi pravice preostalih kategorij zavarovancev. Po ZPIZ-

1, ki vsebuje določene določbe, se bodo lahko upokojevali naslednji zavarovanci: 

 

1. vsi delovni invalidi in invalidi 2. ali 3. kategorije invalidnosti, ki jim na dan 31.12. 

2012 manjka za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih do pet let 

starosti in pet let pokojninske dobe ali manj 

 

2. vse brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje na dan 31.12.2012 

in dobivajo denarno pomoč, imajo plačano prispevke za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, dobivajo denarno pomoč in tudi če prenehajo dobivati denarno pomoč, 

imajo pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

 

3. vsi zavarovanci, ki jim je bila odpovedana pogodba po lastni krivdi ali jim je bila 

odpovedana pogodba o delovnem razmerju in so bili upravičeni do denarne pomoči po 

obstoječem zakonu 

 

Zavarovanec se na koncu sam odloči, ali bo izkoristil pogoje po ZPIZ-1 ali ugodnejše pogoje 

po ZPIZ-2, čemur rečemo izbirna pravica. Ni pa mogoče, da bi se zavarovanec odločil 

kombinirati pogoje iz ZPIZ-1 in iz ZPIZ-2. Naj navedem primer: zavarovanec ima vse pogoje 

za upokojitev po ZPIZ-1 in recimo ni možno, da bi se po novem zakonu ZPIZ-2 upokojil in 

izgubil vse pravice, ki mu pripadajo po ZPIZ-1. Če se zavarovanec odloči, da se še ne bo 

upokojil in bo delo nadaljeval, in ko se odloči za upokojitev, se lahko še vedno upokoji po 

tedanji veljavni zakonodaji ZPIZ-1 (Modernizacija pokojninskega sistema 2012, 5). 

7 PRIMERJAVA POKOJNINSKE REFORME V NEKATERIH DELIH 

EVROPE 

 

7.1 Kratek pregled zadnjih reform pokojninskega zavarovanja po celem svetu 

 

Po celem svetu se vse bolj kažejo demografske spremembe, v katerih so se znašle zahodne 

države, ki imajo socialni model državne blaginje (Beveridgov, Bismarckov in skandinavski 

sistemi). Temeljna načela teh sistemov so: solidarnost in redistribucija. Svetovna banka želi s 
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svojimi pokojninskimi reformami vzpostaviti kapitalizirane sheme, kar bo prineslo večjo 

povezanost med vplačanimi prispevki zavarovancev in pravicami zavarovancev.  

 

V novejših pokojninskih sistemih definiramo prispevke v razmerju do prejemkov iz 

zaposlitve in prav tako je višina pravic odvisna od višine vplačanih prispevkov in obresti od 

vplačanih prispevkov. V državah Latinske Amerike zunaj držav članic Organizacije za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so v zadnjih letih bile najbolj radikalne spremembe 

pokojninskih sistemov. 

 

V Čilu je bila leta 1981 v postopku kar obsežna pokojninska reforma, kjer so delovanje  

obvezne sheme stebra preoblikovali v kapitaliziran sistem z vnaprej določenimi premijami 

(plačanimi prispevki). 

 

Pokojninske reforme so se lotile tudi druge države Latinske Amerike in sicer: Peru (1992), 

Kolumbija (1993), Argentina (1993), Urugvaj (1995), Mehika (1995/1996), Bolivija (1996) in 

El Salvador. 

 

Da so članice OECD-ja in države Evropske unije začele z reformo svojih pokojninskih 

reform, je bil kar precejšen pritisk s strani Svetovne banke. Pokojninski sistemi držav EU in 

OECD-ja so v večini obdržali dokladni sistem financiranja v I. stebru pokojninskega 

zavarovanja in jih dodatno okrepili z II. In III. stebrom pokojninskega zavarovanja. II. In III. 

pokojninski steber temeljita na sistemu polne kapitaliziranosti in obvezni ali prostovoljni 

udeležbi. 

 

Nizozemska je najbolj napredna od vseh evropskih državah, kar se tiče dodatnega 

pokojninskega zavarovanja in njenega samega razvoja. Za njihove prve javne uslužbence so 

leta 1836 uvedli posebne sheme pokojninskega zavarovanja. Po koncu 2. svetovne vojne so 

kot prvi uvedli pravi tristebrni sistem (Pogačar et al. 2013). 

 

Švica je leta 1985 v svojo pokojninsko zakonodajo uvedla II. steber in postopoma so s tem 

začele še preostale evropske države (Danska in Irska (1994), Madžarska (1998), Švedska in 

Poljska (1999) in leta 2002 Avstrija, Hrvaška in Estonija). Nekatere države so v svojih 

pokojninskih reformah uvedle v I. pokojninski sistem tudi večjo preglednost in povezanost 

med vplačanimi prispevki in pričakovanimi pravicami, kjer je še vedno v veljavi dokladni 
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pokojninski sistem. Posebej se vodi evidenca o vplačanih prispevkih, ki jih imenujemo 

točkovni sistem. Točkovni sistem imajo naslednje države: Nemčija, Hrvaška, Slovaška, 

Romunija in Bolgarija. Sistem navideznih računov imajo naslednje države (Švedska, Italija, 

Estonija, Poljska). 

 

V teoriji največkrat naletimo na tradicionalen model tristebrnega sistema pokojninskega 

zavarovanja. To sta največkrat modela Svetovne banke in Evropske komisije. Če opišemo 

kako se delijo naprej pokojninski stebri, prvi sistem stebra delimo na: pokojninska, poklicna 

in osebna zavarovanja (za starost). Svetovna banka ima ta sistem oblikovan v smeri 

zagotavljanja življenjskega minimuma (I. steber) in je financiran iz pobranih davkov, II. 

steber so obvezni prispevki v dodatno pokojninsko zavarovanje in III. steber  je prostovoljna 

vključitev vseh zavarovancev v pokojninska zavarovanja. 

 

Evropska komisija modele pokojninskega zavarovanja oz. stebre definira na podlagi, ali so 

del delovnega razmerja ali del javnega sistema pokojninskega zavarovanja. Uvajanje 

večstebrnega pokojninskega sistema lahko državam olajša delo s porazdelitvijo pravic, saj 

lahko vidijo, katere skupine zavarovancev bodo dobile več pravic in katere manj. 

 

Večstebrni pokojninski sistem z vidika kapitalskega trga omogoča večletno varčevanje, 

širjenje trga in seveda njegovo širitev s polno kapitaliziranostjo ter decentralizacijo v okviru 

II. pokojninskega stebra. 

 

V Evropskih državah v I. stebru prevladuje točkovni sistem in je kot prvi bil sprejet v Nemčiji 

leta 1992, kmalu so ga prevzele še druge Evropske države (Hrvaška, Romunija, Slovaška in 

Litva). Nekatere države, v manjšini seveda, so prevzele sistem navideznih računov (Švedska 

1994), v Italiji leta 1995 z Dinijevo reformo, nato še v Latviji in na koncu na Poljskem. 

 

V II. stebru se je v teoriji in praksi razvilo veliko sistemov: pravičnost določenih prispevkov 

in hibridni prispevki. II. steber temelji na prostovoljnem pristopu zavarovanca. Willmore 

(2000, 5) trdi, da država nima upravičenih razlogov za uvedbo obveznega II. stebra, saj naj ne 

bi imela pristojnosti zahtevati od posameznika, da varčuje sam sebi za pokojnino kot mu 

lahko zagotovi država. 
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Vsi zagovorniki modela Svetovne banke in razni analitiki zagovarjajo takojšnjo vključitev 

zavarovancev v II. steber, ker so mnenja, da si zavarovanci ne bi dovolj privarčevali za 

dostojno pokojnino brez II. stebra in bi tako bili v finančno breme državi (Pogačar et al. 

2013). 

 

7.2 Raziskovalni problem 

 

V vsaki socialni državi so vsake spremembe, kot je recimo pokojninska reforma, del 

dinamičnega procesa spreminjanja in oblikovanja socialne države. Pokojninske reforme po 

celem svetu in v Evropi so nujne zaradi več razlogov, eden od pomembnejših so demografske 

spremembe oziroma staranje prebivalstva. Priča smo tudi spremembam na trgu dela, kjer ni 

stalnih zaposlitev in moramo tudi tukaj ustrezno ukrepati zaradi splošne socialne varnosti. 

Raziskovanja analize pokojninske reforme v Sloveniji in v osrednji, vzhodni in jugovzhodni 

Evropi sem se lotil iz razloga, da vidim, kako se druge države odzivajo na problematiko 

pokojninske reforme in kakšne rešitve iščejo pri tem. Raziskave se bom lotil na podlagi 

zakonodaje vsake posamezne države in le te primerjal med seboj, iskal razlike oziroma 

podobnosti in katera je bolj ali manj uspešna pri izvajanju pokojninske reforme. 

 

S primerjalno analizo bom primerjal pokojninske reforme 8 držav Evrope, ki so v Evropski 

uniji. Predvsem gre za novejše članice Evropske unije iz osrednje, jugovzhodne in vzhodne 

Evrope. Pri primerjalni analizi sem se osredotočil na osnovne značilnosti in določene 

parametre prvega pokojninskega stebra. Pri drugem pokojninskem stebru sem se osredotočil 

na osnovi kapitalskega kritja pri povečani delovni aktivnosti starejših prebivalcev. 

 

7.3 Pokojninske reforme v Evropi 

 

V začetku 90. let so v vseh državah jugovzhodne Evrope v času tranzicije  pokojninski sistemi 

doživljali težke čase. Da je bilo tako, lahko pripišemo velikemu padcu proizvodnje, množični 

brezposelnosti in masovnemu predčasnemu upokojevanju. Ob kolapsu socialističnega sistema 

v jugovzhodni Evropi se je zgodil tudi institucionalni razpad v teh državah. Zaradi razpada 

socialnega sistema se je povečala plačilna nedisciplina in s tem tudi  neplačevanje prispevkov 

za delo, kar je pomenilo padec zmanjšanja socialnih pravic za delavce. To ni bilo enako v 

vseh državah jugovzhodne Evrope, ponekod je bilo celo slabše in posledice so bile 
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katastrofalne. Evropske države, kot so Češka, Poljska in Republika Slovenija, so v času 

tranzicije razvile urejen in transparenten sistem brez drastičnih sprememb kot nekatere druge 

države, kar pa ni vplivalo na socialne pravice v državi. Najslabše jo je odnesla Romunija, pri 

uvajanju sprememb so bile zelo okrnjene socialne pravice. 

 

Vse države, ki so preživljale spremembe, so morale doseči sprejemljivo stabilnost na 

ekonomskem, socialnem in političnem področju, preden so se lotili socialnih reform. V tabeli 

7.1 je razvidno, kdaj so posamezne države sprejele pokojninsko zakonodajo. Moramo vedeti, 

da je implementacija pokojninske reforme v povprečju trajala z enoletnim zamikom ali več. 

Od vseh jugovzhodnih evropskih držav sta se najbolj izkazali Madžarska in Poljska pri 

pripravi pokojninske reforme. Pri tem so imeli veliko pomoči od Svetovne banke in 

mednarodnih finančnih institucij s celega sveta z dobro finančno podporo. 

 

Vse evropske države so sledile temu razvoju, tako imenovanemu paradigmatskemu prelomu 

in seveda so se našle določene države, ki so svoje pokojninske spremembe zasnovale bolj 

optimistično kot recimo Slovenija in Češka. Obe državi sta bili najbolj gospodarsko razviti od 

vseh nekdanjih socialističnih držav. Slovenija je bila najbolj na udaru od mednarodne 

skupnosti, da naj ne bi bila zmožna izpeljati strukturne reforme, vendar ji je to zelo dobro 

uspelo. 

 

Iz tabele 7.1 so razvidne primarne karakteristike obravnavanih pokojninskih reform 8 držav, 

ki sem jih vzel za primerjavo. Kot vidimo, je pri 4 državah spremenjen pokojninski sistem, in 

sicer v točkovni sistem (prvi pokojninski steber). Slovenija in še 3 države so ohranile klasični 

sistem (Bismarckov), medtem ko je Poljska uvedla čisto novi pokojninski sistem, ki se mu 

pravi sistem pojmovno opredeljenih prispevkov.  

 

To pomeni, da bo pokojnina posameznika odvisna od višine vplačanih prispevkov. Drugi 

pokojninski steber je uvedlo 6 držav od 8 in temelji na kapitalskem kritju. V Sloveniji je drugi 

steber obvezen, ampak samo za aktivni del prebivalstva. Z drugimi besedami lahko rečemo, 

da je prostovoljni. Imamo različne pokojninske reforme, a vsi imajo eno skupno lastnost  to 

je, da so pri vseh reformah zaostrili vstopne pogoje za upokojitev in da se transparentno vidijo 

vsi vplačani prispevki in izplačila (pokojnina). Vsi ukrepi kažejo, da je pokojninski sistem 

vzdržen, če je seveda reforma dosledna. Če določene skupine izključimo iz javnega 
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osnovnega pokojninskega sistema (upokojitev po posebnih pogojih), nastanejo težave, ki na 

dolgi rok zamajejo pokojninski sistem. Marijana Badun pravi (2009, 64), da v Republiki 

Hrvaški prejema povprečno pokojnino 64 tisoč braniteljev domovinske vojne, kar znaša 270 

% povprečne neprivilegirane pokojnine. Na Poljskem so po sprejetju pokojninske reforme še 

zmeraj dopuščali nekaterim, da se predčasno upokojijo. Recimo na Madžarskem je veliko 

sovraštvo med levico in desnico in so začeli spreminjati že sprejete zakonske pokojninske 

reforme (Stanovnik, 2009). 

 

Tabela 7.1: Pokojninske reforme v devetdesetih letih in prvem desetletju novega tisočletja 

(leto sprejema zakonodaje) 

 
Bolgarija 2000 (prvi steber), 2002 (drugi steber) 

Hrvaška 1998 (prvi steber), 1999 (drugi steber) 

Češka republika 1995, 2004, 2008 

Madžarska 1997, 2006–2008 

Poljska 1999 

Romunija 2000 (prvi steber), 2006 (drugi steber) 

Slovaška 2003 (prvi steber), 2004 (drugi steber) 

Slovenija 1999 

Vir: Nacionalna poročila o strategijah socialne zaščite in socialne vključenosti, 2008–2010; 

Holzmann in Guven (2009). 

 

Tabela 7.2: Osnovne značilnosti pokojninskih reform 

 1. steber 2. steber 

Bolgarija Sprememba v točkovni sistem obvezni 

Hrvaška Sprememba v točkovni sistem obvezni 

Češka republika Parametrična reforma prostovoljni 

Madžarska Parametrična reforma obvezni 

Poljska Sprememba v NDC obvezni 

Romunija Sprememba v točkovni sistem obvezni 

Slovaška Sprememba v točkovni sistem obvezni 

Slovenija Parametrična reforma prostovoljni 
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Vir: Nacionalna poročila o strategijah socialne zaščite in socialne vključenosti, 2008–2010; 

Holzmann in Guven (2009). 

 

7.4 Vstopni pogoji in njihova sprememba 

 

Vse pokojninske reforme, ki jih je sprejelo 8 držav so v svojih reformah zaostrile vstopne 

pogoje za upokojitev. V tabeli 7.3 je razvidno, da so vse države v svojih pokojninskih 

reformah dvignile upokojitveno starost. Upokojitveno starost bodo države to dosegale 

postopoma in ne tako hitro (Stanovnik, 2009). 

 

Tabela 7.3: Zakonsko določena upokojitvena starost 

 Moški  Ženske 

Bolgarija 63 60 

Hrvaška 65 60 

Češka republika 65 65 

Madžarska 65 65 

Poljska 65 60 

Romunija 65 60 

Slovaška 62 62 

Slovenija 64  62 

Vir: Nacionalna poročila o strategijah socialne zaščite in socialne vključenosti, 2008–2010; 

Holzmann in Guven (2009). 

 

• Bolgarija:  leta 2005 so sprejeli zakonsko določeno starost za moško populacijo in leta 

2009 za ženske. 

• Češka republika: za moške in ženske so sprejeli zakonsko določeno starost 65 let in 

ta leta bodo dosežena med leti 2017 in 2030. Velja pa izjema, in sicer se bodo lahko 

ženske, ki bodo imele 2 otroka, upokojile pri svojih 64. letih, če bodo imele 3 otroke, 

pa se bodo upokojile pri 63. letih in če bodo imele 4 otroke, se bodo upokojile pri 62. 

letih. 

• Hrvaška: leta 2008 so za moške in ženske sprejeli zakonsko določeno starost, in sicer 

za moške 65 let in za ženske 60 let. 
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• Madžarska: leta 2009 so zakonsko sprejeli starost za upokojevanje za moške in 

ženske 62 let. Sprejeta zakonodaja bo leta 2009 postopoma zviševala upokojitveno 

starost do leta 2022. 

• Poljska: leta 2007 je bila zakonsko določena predvidena starost za moške 65 let in 

ženske 60 let. 

• Romunija: leta 2014 so sprejeli zakonsko določeno upokojitveno starost za moške 65 

let in za ženske 60 let. 

• Slovaška: za moške je zakonsko določena starost 62 let in je bila dosežena leta 2006 

in za ženske je zakonsko določena enako 62 let, in bo dosežena med leti 2014 in 2023. 

Odvisno je tudi od števila otrok, več otrok bo imela kasneje bo dosegla 62 let. 

• Slovenija: za moške je zakonsko določena starost za upokojevanje dosežena leta 2009 

in znaša 63 let in za ženske 61 let in bo dosežena predvidoma do leta 2023. Ženske z 

otroki imajo možnost upokojiti se pri nižji starosti. Po trenutno veljavni zakonodaji 

Zpiz-2. "V obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2019 pridobi pravico do 

starostne pokojnine zavarovanec (moški in ženska), ki je dopolnil 20 let pokojninske 

dobe in naslednjo starost": moški 64 let in ženske 62 let. (Zpiz-2.si 2017). 

 

 

Tabela 7.4: Možnosti za predčasno upokojitev v okviru splošne pokojninske sheme 

 Predčasna upokojitev 

možna 

Predčasna upokojitev 

možna brez odbitkov 

Bolgarija Ne Ne 

Hrvaška Da Ne 

Češka republika Da Ne 

Madžarska Da Da 

Poljska Da Ne 

Romunija Da Ne 

Slovaška Da Ne 

Slovenija Da Da 

Vir: Nacionalna poročila o strategijah socialne zaščite in socialne vključenosti, 2008–2010; 

Holzmann in Guven (2009). 
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Vse pokojninske reforme po državah so dokaj različne in prinašajo kar nekaj sprememb in 

novosti. Slovaki so ukinili olajšavo za nižjo upokojitveno starost za ženske, ki imajo več 

otrok, saj se starost dviguje za 9 mesecev vsako leto. Češka upokojitveno starost dviguje 

približno med 2 in 4 meseci na leto. Slovenija dviguje upokojitveno starost za ženske 4 

mesece na leto. 

 

Pomembno je, da ločimo pojme, kot sta zakonsko določena starost in dejanska upokojitvena 

starost. Ta dva pojma bom podrobno obrazložil. Začnimo z nizko dejansko upokojitveno 

starostjo. To si lahko razlagamo, da imamo na voljo veliko možnosti za predčasno upokojitev  

in ne velja samo za določene poklice, kot so: policisti, vojaki in drugi življenjsko tvegani 

poklici. 

 

Iz tabele 7.4 je razvidno, da imamo eno državo, ki ne dopušča izbire predčasne upokojitve; ta 

država je Bolgarija. Bolgarija ima možnost predčasne upokojitve, ampak samo v okviru 

posebnih pokojninskih shem. 

 

Na Poljskem je prišlo do političnih pritiskov, ki so celo ogrozili pokojninsko reformo. V letu 

2005 so na Poljskem sprejeli zakon, da iz pokojninskega sistema izključijo določeno 

kategorijo delavcev, kot so rudarji. Določeno kategorijo delavcev (kmetijske delavce in 

delavce v vojski) so izključili mnogo prej, preden so se sploh lotili pokojninske reforme. 

Poljski se je tako omogočilo predčasno upokojevanje ob koncu leta 2007. Poljsko ustavno 

skladišče je sprejelo in dalo navodilo, da morajo omogočiti predčasno upokojevanje za moški 

del prebivalstva in sicer pri pogojih: 60 let in z minimalno delovno dobo 35 let. To pokojnino 

bo financirala država in delodajalec in ne sklad socialnega zavarovanja države Poljske. 

 

Možnost predčasnega upokojevanja brez odbitkov omogočata samo dve evropski državi in 

sicer: Slovenija in Madžarska. Predčasno upokojevanje ima en pogoj in sicer, da ima 

zavarovanec določeno zakonsko zavarovalno dobo. Trenutna zakonodaja za predčasno 

upokojitev brez odbitkov v Sloveniji je, da ima zavarovanec 40 let delovne dobe in 60 let. 

 

Madžarska zakonodaja za upokojitev veleva, da mora imeti zavarovanec 40 let zavarovalne 

dobe in mora biti star 60 let, ženska populacija pa (59 let). Na Madžarskem se ni možno 

predčasno upokojiti, to je bilo možno samo do leta 2013. 



Gabeljić, Edin, 2017. »Pokojninska reforma v Sloveniji in v svetu.« Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici 

45 

 

Pa se posvetimo odbitkom za predčasno upokojitev. Sedem analiziranih držav ima v svoji 

zakonodaji možnost predčasne upokojitve. Odbitki se razlikujejo od države do države in 

imajo naslednje vrednosti: 1,2 %, 1,8 %, 3,6 % ali 6 %. Za vsako leto upokojitve pred 

zakonsko določeno upokojitveno starostjo v vsaki državi.  

 

Slovenija ima po trenutni veljavni zakonodaji degresivno strukturo, to pomeni višje odbitke. 

Če pogledamo Hrvaško, so velikokrat spreminjali višino odbitkov: pred reformo, ki so jo 

imeli, je znašala vrednost 1,33 %, potem je sledila vrednost 3,6 vse do leta 2008. Od leta 2008 

pa je v veljavi nižja vrednost in sicer 1,8 %. Tako nizko vrednost so iz pogajali močni in 

spretni hrvaški sindikalisti. Za upokojitveno starost veliko držav omogoča bonuse, se pravi za 

kasnejše upokojevanje. 

 

V Bolgariji je bonus za višjo pokojnino znašal 3 % za vsako leto od zakonske določene meje 

za upokojitveno starost; leta 2009 je ta bonus znašal 5 %. Od leta 2004 v državah Češka 

republika, Madžarska in Slovaška znaša bonus 6 % za vsako leto. 

 

V Sloveniji imamo degresivni sistem. Bonusi so v razponu med 3,6 % do 0 %. Višji, kot je 

bonus, pomeni, da je bližje zakonsko določeni upokojitveni starosti. 

 

V Romuniji je višina bonusa podobna kot v Sloveniji, in sicer je ta stopnja 3,6 %. Hrvaška ne 

pozna bonus sistema v svoji pokojninski zakonodaji. Na Poljskem je utečeni sistem NDC, kar 

pomeni sistem pojmovno opredeljenih prispevkov in sistem bonusa še ni uveden (Stanovnik, 

2009). 
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Tabela 7.5: Nekatere značilnosti javnih pokojninskih sistemov 

 
 

 

Minimalna 
zavarovalna 
doba 
(leta) 

Obdobje, relevantno za 
izračun 
pokojnine 

Način usklajevanja 
pokojnin  

Bolgarija 15 
Celotno delovno obdobje 
(postopoma) 

Švicarska formula 

Hrvaška 15 
Celotno delovno obdobje 
(postopoma) 

Švicarska formula 

Češka 

republika 
35 

Zadnjih 30 let delovne dobe Rast cen + 1/3 rasti plač 

Madžarska 15 
Celotno delovno obdobje 
(postopoma) 

Usklajevanje odvisno 
od rasti BDP-ja 

Poljska Ni zahtevane 
minimalne dobe 

Ni relevantno 80 % rast cen + 20 % 
rast plač 

Romunija 15 
Celotno delovno obdobje 
(postopoma) 

Ni natančno določeno 

Slovaška 15 
Celotno delovno obdobje 
(postopoma) 

Švicarska formula 

Slovenija 15 Najboljših zaporednih 24 let Rast plač 

Vir: Nacionalna poročila o strategijah socialne zaščite in socialne vključenosti, 2008–2010; 

Holzmann in Guven (2009). 

 

V pokojninskem sistemu predstavljajo odbitki pravičnejši sistem med prejetimi plačami in 

prejeto pokojnino za vsakega posameznika. Odbitki so bistveno prenizki in niso narejeni po 

aktuarskih izračunih in so večinoma prenizki, a so dober pokazatelj, da države sprejemajo 

odločitve v pravi smeri. V tabeli 7.5 vidimo, da se podaljšuje samo obdobje za izračun 

pokojninske osnove in se bo v prihodnje še podaljševalo in bo vanjo vključena celotna 

delovna doba. Od podaljševanja je najbolj radikalna Hrvaška, saj vsako leto podaljšajo 

obdobje za 3 leta (Stanovnik, 2009). 

 

7.5 Nekatere druge značilnosti pokojninskih sistemov 

 

V javnem pokojninskem sistemu imamo dva pomembna elementa za podrobnejšo analizo: 

 

1. Institut minimalne pokojnine 

2. Priznavanje neprispevanih obdobij. 
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Oba elementa, Institut minimalne pokojnine in priznavanje neprispevanih obdobij, sta 

elementa prerazdeljevanja in sta del javnega pokojninskega sistema, ki delujeta znotraj 

samega pokojninskega sistema.  

 

Poljska ima v svojem pokojninskem sistemu posebno shemo za določene poklice, kot so 

recimo kmeti. Kmeti se ukvarjajo s poljedelstvom in prejemajo subvencijo iz državnega 

proračuna za svoje delovanje. Določeni hrvaški upokojenci prejemajo pokojnine pod 

posebnimi pogoji in predpisi; temu lahko rečemo prerazdeljevanje in ne moremo reči, da gre 

za solidarnost, ker zavarovanci v bistvu financirajo privilegirane skupine. 

 

Prvi element, ki smo ga imenovali institut minimalne pokojnine, je zelo pomemben za starejše 

prebivalstvo, ker jim zagotavlja stalen prihodek. Vsak posamezni sistem ima svojo različico 

rešitve in te so zelo raznolike. Ena od možnih rešitev je, da v pokojninskem sistemu ni 

nikakršnih določil o višini minimalnih pokojnin, ampak to problematiko rešujemo na ravni 

shem socialnega varstva, ki so dostopne vsem državljanom. Imamo različne oblike dohodkov 

za starejše, ki jih najdemo v pokojninskem sistemu. Ena izmed njih je minimalna pokojnina, 

ki je namenjena samo upokojencem in jo lahko dobijo vsi, ki so kakor koli prispevali v 

pokojninski sistem in če dosegajo določeno starost (Stanovnik, 2009). 

7.5.1 Razlike minimalnih pokojnin po državah 

Bolgarija:  ima dve minimalni pokojnini, ena se imenuje socialna pokojnina, druga pa izhaja 

iz sistema socialnega zavarovanja. Oseba, ki hoče prejemati minimalno pokojnino, mora biti 

stara najmanj 70 let in je odvisna od dohodkovnega cenzusa. 

 

Hrvaška: minimalno pokojnino lahko dobijo samo tisti aktivni zavarovanci, ki so še v starem 

sistemu. Prispevki se plačujejo v prvi steber pokojninskega sistema. Višina minimalne 

pokojnine je odvisna od zavarovalne dobe. Vsi ostali aktivni zavarovanci, ki vplačujejo 

prispevke v drugi steber, niso upravičeni do minimalne pokojnine. Tako bodo zavarovanci, ki 

vplačujejo v drugi steber, dobili pokojnino iz splošne sheme socialnega varstva. 

 

Češka republika: v svojem pokojninskem sistemu nima minimalne pokojnine za starejše, 

ampak so starejši kot vsi ostali zavarovanci upravičeni do pokojnine v okviru splošne sheme 

socialnega varstva. 
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Madžarska: na Madžarskem so upravičeni do minimalne pokojnine tisti upravičenci, ki 

imajo najmanj 20 let delovne dobe. Tako imenovani denarni dodatek je namenjen vsem 

parom in osebam, starim najmanj 62 let, pri pogoju, da je njihov celotni dohodek manjši od 

zakonsko določenega odstotka minimalne pokojnine. 

 

Poljska: do minimalne pokojnine so upravičene osebe, ki so dosegle primerno upokojitveno 

starost in minimalno zavarovalno dobo 25 let za moške in 20 let za ženske. Tisti, ki ne 

izpolnjujejo pogojev, dobijo pomoč iz socialnega varstva. 

 

Romunija: od leta 2009 je v veljavi minimalna pokojnina in večina prejemnikov minimalne 

pokojnine bo kmetov. 

 

Slovaška: na Slovaškem ne poznajo minimalne pokojnine in prejemajo denarni dodatek do 

minimalnega dohodka. 

 

Slovenija: v Sloveniji imamo minimalno pokojnino iz sistema socialnega zavarovanja in 

varstveni dodatek oziroma pokojninski denarni dodatek. V Sloveniji je minimalna pokojnina 

v večini primerih namenjena samo kmetom. Pokojninski denarni dodatek (varstveni dodatek) 

pa dobijo osebe z minimalno pokojnino. V Sloveniji smo poznali tudi državno pokojnino, ki 

se je po dohodku zelo približala minimalni pokojnini in se je izplačevala samo tistim, ki so 

bili stari minimalno vsaj 65 let in so vsaj 30 let živeli v Sloveniji (Stanovnik, 2009). 

 

  "Glavna značilnost državne pokojnine je bila »spoštovanje človekove osebnosti in njegovega 

dostojanstva«, kot pravi 21. člen naše ustave, s tem da je bila to državljanska pravica in ne 

socialna pomoč, za katero bi bilo treba prositi in upravičenost preverjati. Financirala se je 

neposredno iz državnega proračuna in ni obremenjevala pokojninske blagajne. Novi 

pokojninski zakon Zpiz-2 je državno pokojnino ukinil in jo nadomešča s socialno pomočjo na 

prošnjo dosedanjega upravičenca s preverjanjem premoženjskega stanja na osnovi 

nepremičnin". (Jereb, 2014). 
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Tabela 7.6: Načini zagotavljanja minimalnega dohodka za starejše 

 
 Minimalna 

pokojnina 
Minimalna pokojnina iz sistema 

socialnega zavarovanja 
Pokojninski 

denarni dodatek 
Bolgarija Da Da Ne 

Hrvaška Ne Da Ne 

Češka 

republika 

Ne Ne Ne 

Madžarska Ne Da Da 

Poljska Ne Da Da 

Romunija Da Ne Ne 

Slovaška Ne Ne Da 

Slovenija Da Da Da 

Vir: Nacionalna poročila o strategijah socialne zaščite in socialne vključenosti, 2008–2010; 

Holzmann in Guven (2009). 

 
7.6 Splošne ugotovitve o pokojninskih reformah 

 

V tabeli 7.2 smo videli, da so nekatere države (štiri države) svoje pokojninske sisteme 

preoblikovale v točkovni sistem. Točkovni sistem ima svojo formulo:  

 

Pokojnina = AVGP x YS  x VPP 

 

Kjer je: 

AVGP = povprečno število pokojninskih točk na leto zavarovalne dobe, 

YS = zavarovalna doba, 

VPP = vrednosti pokojninske točke. 

 

Po točkovnem sistemu izračunamo pokojnino tako, da vzamemo povprečje pokojninskih točk 

v obdobju enega zavarovalnega leta. Ni pa nujno, da je izračun na osnovi celotnega 

zavarovalnega obdobja. V tabeli smo tudi videli, in sicer v 3. razdelku, da se v večini držav 

zavarovalno obdobje počasi premika v polno zavarovalno obdobje. Večina točk je omejena 
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navzgor, nekje so omejene tudi navzdol. Tako se zavarujemo, da točke ne morejo pasti pod 

vrednost 4. Tiste države, ki so uvedle točkovni sistem (4 države), so se zelo dobro znašle v 

točkovnem sistemu. Poglejmo na primeru Romunije, kjer vzamejo različne pokojninske 

vrednosti in so v odvisnosti od spola (moška in ženska vrednost), vrednosti za ženski spol so 

nekoliko višje.  

 

Vsaka država ima svojo vrednost pokojninske točke, ki se med seboj razlikujejo. Vrednost 

pokojninske točke predstavlja določen odstotek povprečne plače v točno določeni državi in se 

razlikuje. V Romuniji vrednost pokojninske točke določijo na podlagi polne zavarovalne dobe 

(34 let za moške in 29 let za ženske) in je vrednost točke enaka 42 % njihove povprečne 

plače.  

 

Hrvaška je vrednost pokojninske točke že določila ob samem začetku uvedbe točkovnega 

sistema in ne določa 1- krat letno, kot to mogoče delajo druge države. Vrednost pokojninskih 

točk se usklajuje v skladu s švicarsko formulo in tako si razlagamo, da vstopne pokojnine 

padajo. 

 

Pokojninske vrednostne točke so v državah, ki sem jih analiziral, v razponu med 1 % in 1,25 

% v povprečju mesečne plače v obravnavanih državah. Če razložimo malo obširneje, to 

pomeni, da mora imeti zavarovalec 40 let delovne dobe (zavarovalne dobe), da je upravičen 

do pokojnine, približno 45 % povprečne plače v obravnavani državi (Stanovnik, 2009). 

 

7.7 Kaj smo ugotovili za II. pokojninski steber 

 

Od obravnavanih 8 držav je samo 6 držav vpeljalo v svoj pokojninski sistem drugi 

pokojninski steber, njegova osnova je kapitalsko kritje. V to ne moremo vključiti Slovenije, ki 

sicer ima drugi pokojninski steber, ima pa tudi obvezne pokojninske sheme. 

 

Ko so države vpeljale drugi pokojninski steber, so se soočile z marsikatero neprijetno težavo, 

najbolje, da pogledamo na primerih: 

 

Poljska je za potrebo na novo sprejete pokojninske reforme vpeljala nov računalniški sistem. 

Tako pravi Chlon-Dominczak (2004), da bi procesiral vse, kar se tiče zavarovancev in 
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plačanih prispevkov za oba stebra. Novi računalniški program ni začel takoj brezhibno 

delovati, ampak šele po nekaj letih od sprejema pokojninske reforme. 

Madžarska je imela kar precej težav pri pokojninski reformi že zaradi politične krize v državi, 

sprejela pa je tudi kar nekaj napačnih odločitev v svoji pokojninski reformi. Ko so sprejemali 

pokojninsko reformo, niso točno vedeli, kako bodo plačane prispevke za drugi steber zbrali in 

kdo bo zadolžen zanje. Niso imeli točno določena pravila za zavarovance, kdo bo ostal še v 

starem pokojninskem sistemu, kdo bo v novem, kdo bo v mešanem itd.  

 

Na začetku pokojninske reforme je Madžarska določila pokojninskim skladom, da pobirajo 

neposredno od delodajalcev denar za prispevke, ki se nameni za drugi pokojninski steber. 

Druge državne institucije, kot je recimo davčna oziroma finančna uprava, niso smele pobirati 

niti niso smele imeti nadzora nad tem denarjem. S tem so se začele težave, zato so sklenili, da 

začne denar pobirati davčna uprava za drugi pokojninski steber, zbrani denar pa nakaže 

določenim pokojninskim skladom. 

 

Za mešani sistem jim je država dala možnost 20 mesecev, da se odločijo, ali ostanejo v starem 

sistemu (prvi steber) ali se pripojijo novemu sistemu (mešanem). Tisti, ki se zaposlijo prvič, 

so samodejno v novem sistemu in nimajo možnosti odločanja. Ko so spremljali včlanitev v 

novi pokojninski sistem, so bila pričakovanja presežena in strokovnjaki so ocenili, kot pravi 

(Augustinovitz et al, 2002), da je bilo takih, ki so se včlanili v nov pokojninski sistem 20 % in 

niso imeli nikakršnega razloga, da se včlanijo v nov mešani sistem zaradi pravic, ki so jih 

imeli v starem sistemu, in ne bi nič več pridobili, kvečjemu bi bili na slabšem (Stanovnik, 

2009). 

8 POKOJNINE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE 

 

V Združenih državah Amerike imajo delodajalci ključno vlogo pri pomoči delavcem pri 

varčevanju za njihovo upokojitev. Približno polovica vseh, ki so zaposleni v zasebnem 

sektorju, in večina državnih uslužbencev so zajeti v neko vrsto pokojninskega državnega 

načrta. Od delodajalcev se ne zahteva, da sponzorirajo pokojninske načrte svojim delavcem, 

vendar jih vlada spodbuja, da to storijo, in jim ponujajo ugodne davčne olajšave, če se 

odločijo plačevati v pokojninski načrt svojim zaposlenim. 
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Agencija zvezne vlade za pobiranje davkov Internal Revenue Service določa večino pravil, ki 

ureja pokojninski načrt delavcev. Oddelek za delo agencije pa ureja načrte za preprečevanje 

zlorab. Druga zvezna agencija, Pension Benefit Guaranty Corporation, zavaruje upokojenčeve 

ugodnosti v okviru tradicionalnih zasebnih pokojnin: niz sprejetih zakonov v letih 1980 in 

1990. V teh letih se je tudi povišal premijski znesek za tovrstno zavarovanje. Delodajalci so 

odgovorni za zdravo vodenje svojih finančnih načrtov za svoje zaposlene. 

 

Sponzorirane pokojnine s strani delodajalca se v zadnjih treh desetletjih 20. stoletja niso 

bistveno spremenila. Večina delodajalcev, še posebej mali delodajalci so prenehali ponujati 

tradicionalne koristi opredeljenih načrtov, ki zagotavljajo redna mesečna plačila za 

upokojence, ki temeljijo na delovni dobi in redni mesečni plači. Namesto tega delodajalci vse 

bolj ponujajo t. i. opredeljen prispevek pokojninskega načrta za upokojenca.  

 

Delodajalci v tem opredeljenem prispevku načrta niso odgovorni, kje se denar za pokojnino 

investira, in ne zagotavljajo nikakršne koristi za zaposlene. Zaposleni so odgovorni za svoje 

pokojninske prihranke (nekateri delodajalci prispevajo svoj delež za delavčevo pokojnino, 

čeprav niso dolžni). Delavci so upravičeni do teh prihrankov, tudi če zamenjajo službo. 

 

Količina denarja, ki je na voljo zaposlenim ob upokojitvi, je odvisna od tega, koliko je vsak 

posameznik privarčeval in kam je investiral svoja finančna sredstva. Število zasebnih 

pokojninskih načrtov se je v letu 1965 zmanjšalo iz 170.000  na 53.000  v letu 1997. Na drugi 

strani je slika števila zasebnih načrtov z določenimi zaslužki drugačna, in sicer: število 

pokojninskih načrtov z določenimi prispevki pa se je povečala iz 461.000 na 647.000. 

 

Zvezna vlada upravlja več vrst pokojninskih načrtov za svoje zaposlene, vključno s člani 

vojaške in civilne službe, kot tudi invalide in vojne veterane. Pri vsem tem je najbolj 

pomemben pokojninski sistem, ki ga vodi vlada in je na področju socialne varnosti, ki 

zagotavlja veliko prednosti za delovne ljudi, ki se upokojijo in zaprosijo za ugodnost pri 

starosti 65 let ali več. Lahko pa tudi zmanjšajo ugodnosti in koristi za tiste, ki se odločijo 

upokojiti v starosti od 62 do 65 let. 

 

Programi, ki jih vodijo zvezne vladne agencije in uprava za socialno varnost, se financirajo z 

davki na izplačane plače delodajalca in zaposlenega. Medtem ko je socialna varnost 

dragocena varnostna mreža za upokojence, jim zagotavlja le del svojih potreb, ko prenehajo z 
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delom. Politiki so zaskrbljeni s povojno generacijo, tako imenovano baby-boom generacijo, 

da ne bodo zmožni vsem priskrbeti socialne varnosti, ne da bi zmanjšali koristi ali dvignili 

davek na izplačane plače.  

 

Mnogi Američani menijo, da je finančna trdnost socialne varnosti čedalje bolj pomembno 

vprašanje, in jih zelo zanima, kakšne rešitve bo sprejel njihov kongres na ravni zveznih vlad. 

Večina ljudi v Ameriki, še posebej tisti, ki so samozaposleni, in tisti, ki jim delodajalci ne 

zagotavljajo pokojnine, ter tisti, ki menijo, da imajo pokojninski načrt neustrezen, lahko svoj 

del dohodka tudi privarčujejo v posebnih davčno ugodnih pokojninskih računih. Tem 

individualnim pokojninskim računom rečemo IRAS in Keogh načrti (Thoughtco.com 2014). 

 

8.1 Pokojninski načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne 

uslužbence v Združenih državah Amerike 

 

V Združenih državah Amerike imajo že več let kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 

oziroma pokojninske načrte na ravni vsake zvezne države za njihove javne uslužbence. V 

Združenih državah Amerike imajo zelo veliko različnih oblik pokojninskih načrtov za 

kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za njihove javne uslužbence na zvezni ravni. 
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Slika 8.1: Struktura pokojninskega sistema v Združenih državah Amerike za njihove javne 

uslužbence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Kuhar (2000, str. 50). 

 

V Združenih državah Amerike imajo oblikovane tri pokojninske načrte za svoje državljane in 

sicer kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za njihove javne uslužbence, kjer so 

prispevki že točno določeni vnaprej. 

8.1.1. Varčevalni načrti  

Varčevalni načrt (Saving plan): ameriška vlada je sprejela varčevalne načrte za javne 

uslužbence in za pokojnino vplačujejo tako delodajalci kot delojemalci. 

 

Poglejmo nekatere pomembne značilnosti varčevalnih načrtov (Allen et al. 1997): 

 

• Pokojninski načrt ni obvezen za javne uslužbence, sami se odločijo, če hočejo biti del 

njega. Če se odloči, da se vključi v pokojninski načrt, mora tudi sam prispevati vanj 

prav tako njegov delodajalec. 

1. steber 22. steber 

. steber 

3.2. steber 

 steber 

Državno pokojninsko 
zavarovanje 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 

Javni pokojninski 
načrti 

Pokojninski načrti 
delodajalcev 

Individualni pokojninski 
načrti 

Javni sektor 

(brez uslužbencev državne 
vlade in nekaterih lokalnih 

Javni sektor 

Varčevalni načrti – Saving plan 

Načrti 403 (B) 
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• Javni uslužbenec se tudi odloči, koliko bo prispeval v svoj pokojninski načrt, in določi 

raven. To se deli med odstotke. Od 1 odstotka do 3 odstotkov so odstotki njegovega 

tekočega zaslužka. Tukaj imamo tudi prispevno stopnjo, ki jo razvrščamo med 1 in 6 

odstotkov in je lahko katerikoli polni odstotek te lestvice. V pokojninskem načrtu 

mora biti točno določeno, za kakšne tekoče prihodke gre: plača, plača in stimulacija ali 

plača in nadure itd. 

• Po navadi delodajalci izenačijo svoj del vplačanih prispevkov z zneskom javnih 

uslužbencev ali je le ta izražen v odstotkih, po navadi znaša 25 odstotkov ali 50 

odstotkov. Temu rečemo tudi (employer matching contributions). Tudi člani 

pokojninskega načrta lahko povečajo svoj prispevek kadar koli v času varčevanja 

(supplemental employee contributions). 

• Prispevki člana pokojninskega načrta in delodajalca se skupaj investirajo v 

pokojninski sklad, ki je lahko investiran v različne naložbene sklade. Varčevalci imajo 

možnost, da se odločijo, v katere sklade se bodo investirala zbrana sredstva, prav tako 

se odločijo za delodajalčev prispevek. Po navadi so trije tipi skladov, od najmanj 

tveganega (obvezniški) do najbolj tveganega (delniški). 

• Vsa denarna sredstva, ki se zberejo na varčevalskem računu oz. osebnemu računu 

(individual account balance), se varčevalcu izplačajo v primeru prenehanja delovnega 

razmerja. V primeru, da je smrtni primer ali invalidni primer in je posledica 

prenehanja delovnega razmerja, se vsa zbrana denarna sredstva izplačajo enkratno na 

osebni račun varčevalca. 

• Njihova davčna zakonodaja dopušča varčevalcu, da si v času varčevanja lahko 

izplačajo del privarčevanega zneska, in sicer po preteku 5 let varčevanja. Ni jim treba 

plačati 10 % (penalty tax for early distribution) za predčasni dvig denarja z osebnega 

računa. Moramo poudariti, da niso vsi pokojninski skladi tako liberalni kot nekateri. 
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8.1.2 Pokojninski načrt 403 (B) 

Pokojninski načrt 403 (B) kot pravi »(Labhu, 1992), omogoča varčevalcem da si privarčujejo 

finančna sredstva iz neobdavčenega zaslužka. Tega ne more ustanoviti vsaka ustanova, takšen 

pokojninski načrt za svoje delavce lahko ustanovijo samo: 

 

• Javne izobraževalne institucije: javne univerze, javne knjižnice, javno šolstvo, državne 

in javne bolnišnice itd. 

• Neprofitne organizacije, ki delujejo na različnih projektih javnega značaja: verskega, 

znanstvenega, dobrodelnosti in izobraževalnega (različen tip izobraževalnih ustanov). 

 

Delodajalec vsakemu zaposlenemu v okviru pokojninskega načrta 403 (B) nakaže na njegov 

osebni varčevalni račun določen odstotek njegovega letnega zaslužka, a ne več kot 9.500$  

letno. Temu delodajalčevemu prispevku rečemo tudi izbirni prispevek. Varčevalcu po 

pokojninskem načrtu 403 (B) je omogočeno, da varčuje za svojo pokojnino iz neobdavčenega 

zaslužka.  

 

Na željo delodajalca lahko na osebni račun varčevalca za pokojnino nakaže tudi neizbirni 

prispevek v višini določenega odstotka letnega prihodka varčevalca za pokojninski načrt. 

Dobra stran tega pokojninskega načrta je v tem, da so varčevalci upravičeni 100 % vseh 

pokojninskih pravic. Varčevalci, če želijo, lahko tudi sami prispevajo na svoj varčevalni račun 

kot delodajalci. 

 

Vsa finančna sredstva, ki se zberejo na varčevalnem računu varčevalca so izplačljiva šele 

takrat, ko se varčevalec upokoji, če nastopi invalidnost, če se mu prekine delovno razmerje, če 

umre in mora biti star 59 let in 6 mesecev (Labhu, 1992). 

8.1.3 Pokojninski načrt 457 

Pokojninski načrt 457 lahko ustanovi javni sektor za svoje javne uslužbence (zvezne države, 

lokalne oblasti itd.). Pokojninski načrt 457 omogoča varčevanje iz neobdavčenega zaslužka, 

tako kot pri pokojninskem načrtu 403 (B) z  razliko, da prispevke vplačujejo le zaposleni v 

javnem sektorju. 
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Varčevalec pokojninskega načrta 457 si lahko letno nakaže 33,3 odstotka svojega letnega 

zaslužka. Vsota ne sme presegati 7500$ letno. Tisti varčevalci, ki v preteklih letih niso 

odvajali maksimalnega zneska, lahko v zadnjih 3 letih, preden se upokojijo, nakažejo na svoj 

varčevalni račun do 15.000 $. Pogoji za izplačilo zbranih finančnih sredstev za pokojninsko 

pravico so zelo podobni kot pri pokojninskem načrtu 403 (B). 

8.1.4 Pokojninski računi 401 (k) 

V Združenih državah Amerike imajo pokojninske načrte za delavce, ki se imenuje s 

popularnim imenom 401 (k). Pri pokojninskem načrtu je zanimivost to, da so nakazana 

sredstva dvojna, in sicer ena so delodajalčeva in ena od delavčeve bruto plače (pred 

obdavčitvijo). Zbrana finančna sredstva upravljajo različni finančni pokojninski skladi in 

ustrezne finančne institucije. Delavec ima pravico do zbranih finančnih sredstev šele, ko 

dopolni 59 let in pol in ko jih prejme, se tudi ta sredstva obdavčijo.  

 

Odkar se je pokojninsko varčevanje 401(k) uveljavilo v Združenih državah Amerike, je 

postalo zelo priljubljeno in najbolj razširjeno. 42 milijonov prebivalcev Združenih držav 

Amerike je imelo na svojih računih leta 2001 približno 1,8 milijarde dolarjev. Malo manj od 

100 % delodajalcev prispeva svoj delež k delavčevemu prispevku za pokojninski načrt. 

Nekatera podjetja gledajo na svoj poslovni izid in tako se odločijo, koliko bodo prispevali. 

Druga podjetja pa se skušajo približati delavčevemu prispevku. 

 

Ena od pomembnejših lastnosti pokojninskega načrta 401 (k) je v tem, da je prosta izbira 

samega upravljavca in same naložbene strukture pokojninskega načrta. 

 

V Združenih državah Amerike imajo pokojninski načrti kopico različnih oblik naložb 

finančnih sredstev, ki jih upravljajo zelo različni upravljavci finančnih institucij. Poglejmo 

katere so: 

 

• denarni sklad varne oblike (money-market), 

• 3 tipi vzajemnih skladov (obvezniški, uravnoteženi in delniški), 

• odprt osebni račun pri borzni hiši (self-directed brokerage account), kjer posameznik 

sam kupuje vrednostne papirje, za katere misli, da bodo dobičkonosni. 
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Vsak varčevalec v času varčevanja za svojo pokojnino ima možnost proste izbire med prehodi 

različnih skladov in naložbene politike le teh. Prednost pokojninskega načrta 401 (k) je tudi 

ta, da si varčevalec lahko izplača predujem s svojega pokojninskega računa, tako kot je to 

možno pri naših življenjskih zavarovanjih, vezanih na vzajemne sklade. Slabost tega 

izplačanega predujma je v tem, da moramo vrniti omenjeno vsoto z visokimi obrestmi in se 

izplačilo predujma ne splača iz finančnega vidika. 

 

Na koncu naj povemo, da je pokojninski načrt 401 (k) zelo prilagodljiv iz enega razloga, da 

nima zajamčenih donosov kakor naši pokojninski načrti. V bistvu vsa zbrana finančna 

sredstva zelo nihajo gor in dol zaradi tečajev delnic na borznem trgu (Periskop.si 2003). 

 

8.2  Razlike med Slovenijo in ZDA 

 

Slovenska pokojninska ureditev ima eno od glavnih pomanjkljivosti. To je omejena regulativa 

pri naložbenih strukturah zbranih sredstev. Poglejmo na primeru deležev delnic: delež delnic 

lahko znaša največ 30 odstotkov v posameznem pokojninskem načrtu. Tak predpis je narejen 

zaradi same varnosti vloženih finančnih sredstev. Tudi tisti zavarovanci, ki imajo do 

pokojnine še kar precej let, si ne morejo privoščiti bolj tveganega finančnega portfelja oz. 

čistega delniškega sklada. Pomembna razlika je tudi v tem, da velika večina ljudi v Sloveniji 

ima zagotovljeno pokojnino drugače kot na primer v Združenih državah Amerike, ker je v 

Sloveniji plačevanje socialnih prispevkov obvezno, v Združenih državah Amerike pa ni 

obvezno plačevanje (Periskop.si 2003). 

9 PREDLAGANI UKREPI ZA NOVO POKOJNINSKO REFORMO 

 

Graf nam prikazuje prihodnje projekcije in prihajajoče izzive, s katerimi se bomo morali 

soočiti v prihodnosti glede finančne dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema pri nas.  

Število starejših delovno aktivnih prebivalcev se bo do leta 2060, kakor je razvidno po grafu, 

podvojilo in s tem se bo tudi močno povečalo število najstarejših prebivalcev pri nas. Iz grafa 

je razvidno, da se bodo izdatki za staranje do leta 2060 povečali iz sedanjih 24,7 % na 31,5 % 

BDP-ja, izdatki za pokojnine se bodo povečali iz 11,8 % na 15,3 %. Po izdatkih smo vodilni v 

Evropski uniji. V samem vrhu bi bili tudi po višini izdatkov za BDP-ja do leta 2060. Največji 

izdatki so povezani s starostjo in pokojninskim sistemom. 
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 Graf 9.1: Demografska starostna projekcija vseh izdatkov v Sloveniji, izražena v % BDP-ja 

 

Vir: EK, AWG Poročilo o staranju 2015. 

 

Najbolj pomembno je, da zagotovimo javnofinančno vzdržnost, kar je primarni cilj naše 

fiskalne politike. Največji izziv nedvomno predstavlja dolg države, ki je neločljivo povezan s 

staranjem prebivalstva, in izdatki za pokojnine. 

 

Iz grafa je razvidno, da se bo od leta 2013 pa do leta 2060 delež starejših prebivalcev v 

Republiki Sloveniji od 65 leta povečal iz 17,3 % na 29,4 %. 
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Graf 9.2: Delež strukture prebivalstva 

 

  Vir: Eurostat, 2014, EUROPOP2013; lastni izračuni IER. 

 

Drastično povečanje prebivalstva je posledica daljšega življenja trenutnih prebivalcev in 

prihodnjih generacij. Iz grafa 9.2 je razvidno, da se bo pričakovano število let podaljšalo za 

nekaj let ob primerjavi z letom 2007 (Bela knjiga o pokojninah 2016, 2). 

 

9.1 Potrebni ukrepi v prihodnje za stabilnost pokojninskega sistema 

 

Vse narejene analize za izdatke za pokojnine so pokazale, da bo denarja dovolj do leta 2022 

2023. Sprejeta pokojninska reforma leta 2013 še vedno kaže svoje pozitivne učinke na javne 

finance, a še vedno moramo sprejeti nove zakonske ukrepe, da bomo lahko zagotavljali 

dolgoročen in vzdržen pokojninski sistem. 

 

V Beli knjigi je zelo natančno zapisano glavno načelo invalidskega in pokojninskega 

zavarovanja. Prav tako so zapisane razne analize in izračuni, kako bi lahko v prihodnosti 

zagotovili dostojne pokojnine po preteku prehodnega obdobja iz pokojninske reforme, ki je 

bila sprejeta leta 2013 (Mddsz.gov.si 2016). 
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9.2 Zavarovanci 

 

Kaj moramo vse urediti okoli zavarovancev in najbolj osnovne stvari za plačilo prispevkov v 

pokojninsko blagajno (Bela knjiga o pokojninah 2016, 5). 

 

• spremeniti ureditev glede vsake oblike dela in preučiti zavarovanje od vsakega 

dohodka od dela, 

• omejiti pavšalne zneske prispevkov, 

• vsa dela, ki so enako obremenilna, je treba izenačiti, 

• treba je dvigniti najnižjo zavarovalno osnovo, 

• najnižjo osnovo za zavarovance bi bilo treba izenačiti, 

• nujno je treba določiti razmerje med najvišjo in najnižjo osnovo za pokojnine, 

• najti nove vire za plačilo prispevkov za pokojnino izven okvirjev dohodka od dela. 

 

Predlog Ukrepa: nujno je treba spremeniti vrstni red prednostnega zavarovanja in razširiti 

sočasna zavarovanja na vsa obstoječa pravna razmerja. Prispevki se plačujejo iz zavarovalnih 

osnov in le te je treba razširiti in na kapital uvesti posebni namenski davek, ki bi financiral 

pokojninsko blagajno. Po trenutni zakonodaji si lahko posamezniki znižujejo osnovo za 

plačilo prispevkov. To posebno olajšavo je treba ukiniti. Na koncu pa je treba zvišati osnovo 

za obračun prispevkov za pokojnino. 

 

Predlog za razpravo: v novi pokojninski zakonodaji je treba uvesti novo načelo, in sicer za 

vsako delo je treba plačati prispevek v pokojninsko blagajno, ki se upošteva pri višini 

pokojnine. Treba je določiti nov znesek najnižje osnove za izračun prispevkov za pokojnino. 

Uvesti je treba pravično obravnavo vseh dohodkov iz dela. 

  

9.3 Neplačani prispevki 

 

V sedanjem sistemu je veliko primerov z neplačili prispevkov v pokojninsko blagajno in za 

tako stanje je veliko razlogov. Poglejmo, kateri so (Bela knjiga o pokojninah 2016, 6). 

 

• nepreglednost pravne ureditve zavarovalnih podlag in nepreglednost na oprostitev 

plačanih prispevkov, 
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• kršitelje neplačanih prispevkov je treba bolje nadzirati s strani FURS-a in s strani 

inšpektorjev za delo, 

• trenutna zakonodaja na področju odprtja in zaprtja podjetja v različnih oblikah, 

• delavčeve pravice so velikokrat kršene in morajo biti sankcioniranje. 

 

Predlog ukrepa: Država mora bolj učinkovito nadzirati plačilo prispevkov za pokojninsko 

blagajno in ustrezno sankcionirati morebitne kršitelje neplačnikov. 

 

9.4 Izenačitev posameznih oblik obdobij  

 

Pokojninska reforma ZPIZ-2, ki je bila nazadnje sprejeta leta 2012, je naredila popolno zmedo 

na področju uvedbe pokojninske dobe brez dokupa. Zavarovanci niso poznali svojih pravic, ki 

jim pripadajo, niso dobro poznali zakonskega področja dokupa pokojninske dobe in niso 

razlikovali od omenjene dobe in delovne dobe, ki je po starem sistemu ZPIZ-1. 

 

V pokojninski reformi ZPIZ-2 je veliko nejasnosti okoli pokojninskih dob in njenih 

obrazložitev in njenih različnosti v podrobnostih. Največkrat povzroča težave zavarovancem, 

ki tega ne razumejo dobro in posledično ne uveljavljajo svoje pravice. Obstoječi sistem je 

treba posodobiti in poenostaviti. Da bi bil prihodnji sistem bolj pregleden, je treba tudi 

poenotiti različne oblike obdobij in združiti posamezne oblike dob za določanje upokojitvenih 

pogojev. 

 

Ko bi zavarovanec uveljavljal svoje pravice, bi se pogoji pridobitve pravic vezali na 

zavarovalno dobo, za katero je zavarovanec plačal prispevke. Za to uveljavitev pravic bi se 

imenovalo načelo plačanih prispevkov. V celotni problematiki navedenih pokojninskih dob bi 

lahko vse združili v naslednje pojme: pokojninska doba, dokupljena doba, pokojninska doba 

brez dokupa, zavarovalna doba in posebna doba, kjer se upošteva tudi čas, ko prispevki niso 

bili plačani (Bela knjiga o pokojninah 2016, 7). 

 

9.5 Odmera pokojnine 

 

Po zdajšnjem ZPIZ-2 prihaja do nejasnosti in nepravičnosti pri odmeri pokojnine, zato 

moramo v prihodnje razjasniti nekaj pomembnih vprašanj za odmero pokojnine. Pa poglejmo, 
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katera vprašanja moramo razčistiti glede odmere pravic na izenačitev načina odmere 

pokojnine za moške in ženske. Ko naredimo odmero pokojnine, moramo najprej opredeliti tri 

pojme, ki so bistvenega pomena in sicer: 

 

• na kakšen način določimo pokojninsko osnovo za pokojnino, 

• način valorizacije preteklih dohodkov zavarovanca in nazadnje 

• kakšna bo višina te odmere. 

 

Na zgoraj našteta vprašanja moramo najti rešitev glede pokojninske sheme in njenih 

mehanizmov. Na kakšen način bomo določali osnove in odmere pokojnine, ali bomo ostali na 

starem sistemu ali bomo prešli na točkovni sistem, kar bi bilo bolje za nas. Točkovni sistem je 

bolj pregleden in transparentnejši. 

 

Če se bomo odločili za točkovni sistem, bomo dosegli trdno povezanost med vplačanimi 

prispevki in višino pokojnine. Treba bi bilo tudi določiti prehodno obdobje, s katerim bi se 

približali točkovnemu sistemu in s tem bolj natančen in zanesljiv prehod na boljši način 

sistema odmere pravic zavarovancem (Bela knjiga o pokojninah 2016, 9). 

 

9.6 Določitev pokojninske osnove 

 

Da bi v prihodnosti zagotovili večjo povezanost višine plačanih prispevkov in višine 

pokojnine zavarovancev, je treba na novo preoblikovati osnovo za izračun pokojnine. Večina 

zagovarja preoblikovanje, da bi se za osnovo izračuna pokojnine vzeli vsi prihodki 

zavarovanca. Od vseh zaslužkov morajo biti plačani prispevki in zavarovanje, da bi se to 

upoštevalo v izračunu za pokojninsko osnovo. Predlagano je tudi, da bi se za osnovo izračuna 

pokojnine upoštevalo 34 najugodnejših zaporednih let zavarovančevega prihodka, vendar bi 

bil zagotovljen prehod iz današnje veljavne zakonodaje 24 let na 34 let (obdobje bi se vsako 

leto podaljšalo za 1 leto). V prehodnem obdobju bi prilagodili odmerne odstotke in po 10 letih 

bi uvedli točkovni sistem, ki bi upošteval celoten prihodek, od katerega so bili plačani vsi 

prispevki (Bela knjiga o pokojninah 2016, 10). 
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9.7 Vpeljava točkovnega sistema ter način oziroma višina odmere 

 

Živimo v pravno urejeni državi in skladno s tem moramo upoštevati vse zakone v naši 

zakonodaji. To pomeni, da moramo v prihodnosti izenačiti odmero pokojnine za ženske in 

moške. Treba bo sprejeti takšne ukrepe, da bodo v skladu z enakopravnostjo in s smernicami 

Evropske unije. Cilj je, da dosežemo enako višino pokojnine za ženske in moške, z enako 

dopolnjeno pokojninsko dobo in upokojitveno starostjo (Bela knjiga o pokojninah 2016, 10). 

 

9.8 Starostna pokojnina in predčasna pokojnina 

 

Za vzdržnost našega pokojninskega sistema je potrebno postopno zviševanje upokojitvene 

starosti. To smo ugotovili s primerjavo tuje pokojninske zakonodaje. To pomeni, da bomo 

morali tudi podaljševati delovno aktivnost, in ta bo vplivala na višanje pravic iz naslova 

pokojninskega zavarovanja. Pri reformi pokojninskega zavarovanja bomo morali upoštevati 

dva nujna elementa sprememb, in sicer načeli medgeneracijske pravičnosti ter enakosti in 

načelo medgeneracijske  solidarnosti. 

 

Z analiziranjem demografskih trendov, ki jim bomo priča v prihodnosti in s ciljem, da 

dosežemo finančno vzdržnost sistema, smo pri simulacijah izračunov uporabili naslednje 

upokojitvene pogoje (citirano v Beli knjigi o pokojninah 2016, 7):  

 

Prva varianta (ABC) 

 

1. Upokojitvena starost 63 let in 42 let zavarovalne dobe – prehodno obdobje za starost 

iz 60 let na 63 let je 3 mesece na koledarsko leto, prehodno obdobje za zavarovalno 

dobo iz 40 let na 42 let je 2 meseca na koledarsko leto. 

2. Upokojitvena starost 65 let in 35 let zavarovalne dobe – prehodno obdobje za 

zavarovalno dobo iz 15 let na 35 let je 1 leto na koledarsko leto. 

3. Upokojitvena starost 67 let in 15 let zavarovalne dobe – prehodno obdobje za starost 

iz 65 let na 67 let je 2 meseca na koledarsko leto 
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Druga varianta (65_45_67_15_33) 

 

1. Upokojitvena starost 65 let in 45 let zavarovalne dobe – prehodno obdobje za starost 

iz 60 let na 65 let je 3 mesece na koledarsko leto, prehodno obdobje za zavarovalno 

dobo iz 40 let na 45 let je 3 mesece na koledarsko leto. 

2. Upokojitvena starost 67 let in 15 let zavarovalne dobe – prehodno obdobje za starost 

iz 65 let na 67 let je 3 mesece na koledarsko leto. 

 

Tretja varianta (65_45_67_15_34) 

 

1. Upokojitvena starost 65 let in 45 zavarovalne dobe – prehodno obdobje za starost iz 

60 let na 65 let je 3 mesece na koledarsko leto, prehodno obdobje za zavarovalno 

dobo iz 40 let na 45 let je 4 mesece na koledarsko leto. 

2. Upokojitvena starost 67 let in 15 let zavarovalne dobe – prehodno obdobje za starost 

iz 65 let na 67 let je 3 mesece na koledarsko leto 

 

Četrta varianta (63_45_65_40_67_15_44) 

 

1. Upokojitvena starost 63 let in 45 let zavarovalne dobe – prehodno obdobje za starost 

iz 60 let na 63 let je 4 mesece na koledarsko leto, prehodno obdobje za zavarovalno 

dobo iz 40 let na 45 let je 4 mesece na koledarsko leto. 

2. Upokojitvena starost 65 let in 40 let zavarovalne dobe -  prehodno obdobje za 

zavarovalno dobo iz 15 let na 40 je 1 leto na koledarsko leto. 

3. Upokojitvena starost 67 let in 15 let zavarovalne dobe – prehodno obdobje za starost 

iz 65 let na 67 let je 4 mesece na koledarsko leto. 

 

9.9 Letni dodatek 

 

V prihajajoči novi pokojninski reformi bomo primorani dobro razmisliti o ohranitvi letnega 

dodatka. Ideja je tudi, da bi letni dodatek namenili tistim upokojencem z nižjimi pokojninami, 

pri čemer bi določili najvišji znesek pokojnine. Potrebno bi bilo določiti najvišji znesek 

upravičene pokojnine, da bi bila oseba tudi upravičena do letnega dodatka (Bela knjiga o 

pokojninah 2016, 12). 
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9.10 Usklajevanje pokojnin 

 

Da, bi zavarovali višine pravice upokojencev in s tem tudi zagotavljanje socialne varnosti 

upokojencev, se poslužujemo varovalnega mehanizma usklajevanje pokojnin. Usklajevanje 

pokojnin je zmeraj problematičen proces, ker velikokrat prevladujejo interesi posameznih 

skupin, predvsem so to interesi starejše populacije. 

 

Usklajevanje pokojnin se izvede različno v treh različnih obdobjih. "Pokojnine  se  v 

prehodnem obdobju prvih deset let usklajujejo v višini 60% rasti povprečne plače v RS in 40 

% rasti cen življenjskih stroškov. V drugem desetletju po reformi se usklajujejo v višini 

30% rasti povprečne plače v RS in 70 % rasti cen življenjskih stroškov Po preteku 

prehodnega obdobja se pokojnine usklajujejo v višini rasti cen življenjskih stroškov" (Bela 

knjiga o pokojninah 2016, 2). 
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10 ZAKLJUČEK 

 

V Sloveniji in drugje po svetu se soočamo s pokojninsko problematiko, kako našim 

prihodnjim generacijam zagotoviti ustrezno pokojnino. Naše javne finance imajo iz leta v leto 

večje izdatke za pokojnine. Kmalu ne bomo več mogli financirati pokojnin kot pretekla leta. 

Razlogov za tako stanje je več, in sicer življenjska doba ljudi se povečuje, to pomeni, da bodo 

dlje časa prejemali pokojnino, na drugi strani pa je vse večja brezposelnost mladih. Treba bo 

reformirati naš pokojninski sistem in posledično bomo morali sprejeti ostrejše pogoje za 

upokojevanje.  

 

V Sloveniji imamo dokladni pokojninski sistem, kar pomeni, da aktivno zaposleni z 

vplačanimi prispevki in davki vzdržujejo današnje upokojence. In ti aktivni zaposleni 

pričakujejo, da bo v prihodnosti tudi zanje poskrbljeno. Ljudje se počasi zavedajo, da bodo 

morali sami poskrbeti za svoja starejša leta tako, da začnejo čim prej varčevati v finančnih 

produktih, ki so jim danes na voljo. Danes imamo na voljo drugi in tretji pokojninski steber, 

čeprav nista idealna rešitev za dodatno pokojnino, vendar se mora tudi na tem področju nekaj 

narediti. Zaradi vse večjih finančnih kriz v svetu in čedalje manjših pokojnin ljudje več ne 

verjamejo v dolgotrajno stabilnost dodatnega pokojninskega zavarovanja.  

 

Za stabilnost javnih financ bo potrebna nova uskladitev pokojninske reforme, in sicer bo treba 

nujno zagotoviti prihodnjim generacijam upokojencev stabilen dohodek za srednje življenjski 

standard. Da bomo zagotovili prihodnjim generacijam stabilen in ustrezen dohodek, bo 

morala nova pokojninska reforma temeljiti na postopnosti in upoštevati vse vire zaslužkov 

posameznika v starosti. 

 

V prihodnje mora obvezno pokojninsko zavarovanje ostati temeljno zavarovanje vseh 

posameznikov, vendar se mora vzpostaviti javna razprava o temeljnih načelih samega 

delovanja v prihodnosti in da bo ostal vzdržen in uspešen še naprej. 

 

V magistrski nalogi sem potrdil svojo raziskovalno hipotezo, da obstoječi pokojninski sistem 

v Sloveniji ni dolgoročno gledano vzdržljiv in da bo treba reformirati obstoječi pokojninski 

sistem, če hočemo zagotoviti zdrave javne finance za generacije, ki prihajajo za nami. 
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Priloga 1  

Primerjava najpomembnejših sprememb, ki jih prinaša nova zakonodaja 

Institut ZPIZ-1 ZPIZ-2 

Starostna 

pokojnina 

Vstopni pogoji 63 (ženske) oz. 65 

(moški) in najmanj 15 let zavarovalne 

dobe brez malusov. 

61 (ženske) oz. 63 (moški) in najmanj 

20 let pokojninske dobe brez malusov 

58 let (oba spola) in 38 let (ženske) in 

40 let (moški) pokojninske dobe z 

malusi ali 38 let (ženske) in 40 let 

(moški) delovne dobe, brez malusov 

Ženske so še vedno v prehodnem 

obdobju, tako da se bo pogoj 58 let 

zahteval šele od leta 2014 

65 let starosti in 15 let zavarovalne 

dobe (postopno, prehodno obdobje 

do leta 2020) 60 let in 40 let 

pokojninske dobe brez dokupa 

(izrecno določeno, katera obdobja se 

štejejo v pokojninsko dobo brez 

dokupa) – prehodno obdobje do leta 

2019 

Predčasna 

pokojnina 

Ne pozna 60 let in 40 let pokojninske dobe 

(prehodno obdobje) 

Znižanje 

starosti 

zaradi otrok 

Da (moški in ženske dogovorno) Da (praviloma ženske) 

Znižanje pogoja starosti (6 mesecev 

za 1 otroka, 16 mesecev za 2, 26 

mesecev za 3 otroke, 36 mesecev za 

4 in 48 mesecev za 5 ali več otrok) 

Za zavarovance (moški in ženske), 

ki so dopolnili 40 let pokojninske 

dobe brez dokupa: od 60 leta starosti 

največ do 56. Leta (ženske) oziroma 

58. leta (moški) 

Za zavarovance (moški in ženske) ki 

so dopolnili 38 let pokojninske dobe 

brez dokupa: od 65. Leta starosti do 

največ 61. Leta starosti 

 



 

 

 

 

Institut ZPIZ-1 ZPIZ-2 

Obvezno služenje 

vojaškega roka 

 Znižanje pogoja starosti za obdobje 2/3 

obveznega služenja vojaškega roka moškim, ki 

izpolnijo pogoj 40 let pokojninske dobe brez 

dokupa: od 60. leta največ do 58. leta. 

Znižanje pogoja starosti za obdobje 2/3 

obveznega služenja vojaškega roka moškim, ki 

izpolnijo pogoj 38 let pokojninske dobe brez 

dokupa: od 65. leta največ do 63. leta 

Znižanje starosti na 

račun vklju čitve v 

zavarovanje pred 18. 

letom 

Pozna. Vendar le 

za ženske 

Velja za moške in ženske. 

Znižanje starosti 60 let za zavarovance (moški 

in ženska), ki so dopolnili 40 let pokojninske 

dobe brez dokupa za ves čas dela pred 18. 

Letom, toda ne več kot do 57 let (ženske) do 

31.12.2018. Moški do 58 let. 

Pokojninska osnova 18 let 24 let 

Pokojninska doba 1. Zavarovalna 

doba (plačani 

prispevki) 

2. Dodana doba 

(prispevki niso 

plačani, gre za 

obdobje študija, 

vojaščine, 

brezposelnosti 

3. Dokupljena 

doba (plačani 

prispevki, 

različna cena 

1. Zavarovalna doba (plačani prispevki) 

2. Dokupljena doba (plačani prispevki brez 

dodatnih pogojev in enotna cena dokupa) 

3. Pokojninska doba 

4. Ni več dodane, namesto delovne dobe se 

uporablja termin pokojninska doba brez 

dokupa 

5. Novost uvedbe cenejšega dokupa za 2 leti 

študija 

6. Cenejši dokup v okviru poklicnega 

zavarovanja 



 

 

 

dokupa glede 

na obdobja, ki 

se lahko 

dokupijo 

4. Pokojninska 

doba 

Bonusi 1. Za daljšo 

delovno dobo od 

40 let (moški) 

oziroma 38 let 

(ženske) pred 

dopolnitvijo polne 

starosti, ki je 63 let 

(moški) in 61 let 

(ženske) – po 

regresivni lestvici 

Bonus 20% za tiste, ki izpolnijo pogoje za 

predčasno pokojnino  (60 let in 40 let 

pokojninske dobe). Poleg 20% bonusa se uvaja 

novi bonus: za vsake 3 mesece dela dlje po 

dopolnjenih starostnih pogojih, določenih v 

četrtem odstavku 27. člena (60 let starosti in 40 

let pokojninske dobe brez dokupa) oz. v petem 

odstavku 27. člena (prehod), v višini 1%. 

Maksimalni bonus za največ 3 leta dela dlje 

znaša 12% 

Odmerni odstotek V letu 2012 

(78,5%), vsako leto 

pada za 0,5%- do 

leta 2024, ko bo 

znašal 72,5%. 

Upoštevati je treba 

valorizacijski 

količnik, ki vsako 

leto pada. V letu 

2012 znaša 0,732 

tako da čisti neto 

odmerni odstotek 

znaša 57,46 

Določa se nova višina odmernega odstotka, v 

kateri je že upoštevana prilagoditev s 

količnikom, ki je zdaj v 35. Členu črtan. 

Odmera pokojnin se tako določa na čiste neto 

odmerne odstotke: moški za 40 let 57,25 % 

ženske pa 60,25 % (bruto odstotki bi znašali 

78,21% - moški oziroma 82,31% - ženske). 

V prehodnem obdobju je za zavarovanke 

določen nov način odmerne starostne 

pokojnine. Tako se tistim, ki bodo v letih 

2013-2022 dopolnile zahtevano pokojninsko 

dobo, omogoča ohranjanja vrednosti pokojnine 

v primerljivi višini kot po ZPIZ-1: 

1. Od 1.1.2013 do 31.12.2016 za 40 let 64,25% 

(bruto -87,77) 

2. od 1.1.2017 do 31.12.2019 za 40 let (63,5% 

bruto – 86,75%). 



 

 

 

3. od 1.1.2020 do 31.12.2022 za 40 let 61,5% 

(bruto – 84%) 

Valorizacijski 

količnik 

Vsako leto 

določeni na novo v 

letu 2012 je znašal 

0,732 

1 

Usklajevanje 

pokojnin 

Z rastjo plač, 

dvakrat na leto 

(februar, 

november) 

60-odstotna rast povprečna plača v RS, 40-

odstotna inflacija. V letu 2013 redna uskladitev 

pokojnin v višini rasti plač (0,1%). Možnost 

izredne uskladitve pokojnin. Odloči Svet 

ZPIZ-a, soglasje da Vlada RS pod pogoji, 

določenimi v ZPIZ-2 

Vštevnost 

nadomestil  v 

pokojninsko osnovo 

V višini plače Enako. V višini plače, ki jo je zavarovanec 

prejemal v koledarskem letu pred začetkom 

prejemanja nadomestila 

Informativni osebni 

račun 

Ne obstaja Uvede se informativna osebna evidenca z 

namenom jasnejše obveščenosti o višini 

vplačanih prispevkov (do leta 2016) 

Varstvo 

pri čakovanih pravic 

Za brezposelne in 

invalide 5 let 

Za brezposelnost, delovne invalide in 

presežene delavce (3 oziroma 5 let) 

Spodbude 

delodajalcem in 

samozaposlenim 

Ne pozna Stimulacija delodajalcev v obliki znižanih 

prispevkov delodajalcev za starejše zaposlene 

(30%(za delavce 60+)oziroma 50% (pod 60 

let)) in za prvo zaposlitev za mlade. 

Olajšava delodajalcem za matere, ki skrbijo za 

otroka do 3. leta starosti, ko se prvič zaposlijo 

za nedoločen čas in ostanejo pri istem 



 

 

 

delodajalcu v zaposlitvi nepretrgano najmanj 2 

leti. Delodajalci so oproščeni plačila 

prispevkov delodajalca za prvo leto 

zaposlenosti v višini 50%, drugo leto pa v 

višini 30% prispevkov. Olajšava za na 

novoustanovljene s.p. je. Oproščeni so 

prispevkov delodajalca in prispevkov 

zavarovanca v prvem letu v višini 50%, drugo 

leto pav višini 30% teh prispevkov. 

 

Institut ZPIZ-1 ZPIZ-2 

Obvezno 

pokojninsko 

zavarovanje 

  

Zavarovanje oseb, ki 

delajo na zahtevnih 

in zdravju škodljivih 

delovnih mestih 

Obvezno dodatno 

pokojninsko zavarovanje 

Poklicno pokojninsko zavarovanje 

Pravice na podlagi 

dela na zahtevnih in 

zdravju škodljivih 

delovnih mestih 

Dodana doba  

Poklicna pokojnina 

Znižana poklicna pokojnina 

Dodana doba, Poklicna pokojnina, 

Pravica do sofinanciranja poklicne 

pokojnine, Pravica do izplačila 

odkupne vrednosti v enkratnem 

znesku, Pravica do ugodnejše 

odmere v obveznem zavarovanju 

Dodana doba Četrtina obdobja vključenosti 

v obvezno dodatno 

pokojninsko zavarovanje 

Četrtina obdobja vključenosti v 

poklicno zavarovanje 

Poklicna pokojnina - 

pogoji 

1. 40 let (moški) oziroma 38 

let (ženske) pokojninske dobe 

2. Izpolnitev starostnega 

pogoja iz. 51. člena 

Pokojninskega načrta ON1 

3. Če sredstva, zbrana na 

1. 42 let in 6 mesecev pokojninske 

dobe, skupaj z dodano dobo in če 

sredstva zbrana na njegovem 

osebnem računu zadoščajo za 

izplačilo poklicne pokojnine 

2. 40 let pokojninske dobe skupaj z 



 

 

 

njegovem osebnem računu, 

zadoščajo za izplačilo 

poklicne pokojnine in znižane 

poklicne pokojnine 

dodano dobo in izpolnitev 

starostnega pogoja iz 204. člena 

ZPIZ-2 

Poklicna pokojnina 

obdobje prejemanja 

Od pridobitve pravice do 

pokojnine v obveznem 

zavarovanju  

Čas prejemanja je enak razliki med 

dejansko dopolnjeno pokojninsko 

dobo brez dodane dobe in 40 leti 

pok. dobe 

Znižana poklicna 

pokojnina  obdobje 

prejemanja 

Od uveljavitve pravice do 

pokojnine v obveznem 

zavarovanju do smrti 

Ne pozna 

Pravica do izplačila 

odkupne vrednosti v 

enkratnem znesku 

Če zavarovanec uveljavi 

pravico do pokojnine v 

obveznem zavarovanju 

Če zavarovanec uveljavi pravico do 

pokojnine v obveznem zavarovanju 

in ne uveljavi pravice do poklicne 

pokojnine, lahko zahteva izplačilo 

zneska odkupne vrednosti, če 

sredstva na osebnem ne presegajo 

5000 evrov 

Pravica do 

ugodnejše odmere v 

obveznem 

pokojninskem 

zavarovanju 

Ne pozna Zavarovancu, ki je bil najmanj 16 

let (moški) oziroma 15 let (ženske) 

vključen v poklicno zavarovanje, se 

predčasna pokojnina odmeri kot 

starostna pokojnina 

Prostovoljno 

dodatno 

pokojninsko 

zavarovanje 

 

  

Izvajalec 

pokojninskega 

načrta 

Štirje izvajalci: 

1. vzajemni pok. Skladi 

2. pokojninske družbe 

3. Zavarovalnice 

4. drugi izvajalci s sedežem v 

Pokojninski sklad se lahko oblikuje: 

1. kot vzajemni sklad 

2. kot  krovni pokojninski sklad 

3. kot kritni sklad 



 

 

 

eni od držav članic ES 

Upravljavec Upravljavci vzajemnega 

pokojninskega sklada: 

- banka 

- pokojninska družba 

- zavarovalnica 

Pokojninski sklad lahko upravljajo: 

-pokojninska družba 

- zavarovalnica 

- banka (samo vzajemni sklad ali 

krovni pokojninski sklad) 

Naložbena politika V okviru enega 

pokojninskega načrta je 

dopustna samo ena naložbena 

politika, enotna za vse člane. 

V zvezi z naložbeno politiko 

se ZPIZ-1 navezuje na 

določbe zakona, ki ureja 

zavarovalništvo 

Naložbena politika življenjskega 

cikla – struktura naložb se prilagaja 

starosti člana. V zvezi z naložbeno 

politiko se ZPIZ-2 navezuje na 

določbe zakona, ki ureja 

investicijske sklade in družbe za 

upravljanje. 

Minimalna 

zajamčena 

donosnost 

Najmanj 40% povprečne 

obrestne mere na državne 

vrednostne papirje z 

dospelostjo nad 1 letom 

Metodologijo za izračun in višino 

določi minister za finance, 

minimalna zajamčena donosnost je 

zagotovljena le pri enem od pod 

skladov  v okviru krovnega 

pokojninskega sklada. 

Stroški upravljanja Vstopni stroški; 6% 

(v prvih 3 letih do 9%) 

Izstopni stroški: 1% 

Letna provizija: 1,5% 

Prenos: izstopni in vstopni 

stroški 

Vstopni stroški: 3% 

Izstopni stroški: 1% 

Letna provizija: 1% 

Prenos: 15 EUR (ob prenosu med 

različnimi izvajalci ni stroškov 

prenosa, če gre za prenos med pod 

skladi  oz. kritnimi skladi, ki 

spadajo v skupino kritnih skladov). 

Upravljavec mora objaviti podatke 

o stroških poslovanja ki se izrazijo 



 

 

 

v odstotku od povprečne letne čiste 

vrednosti pokojninskega sklada. 

Dodatna starostna 

pokojnina - pogoji 

Starost najmanj 58 let (moški 

in ženske) Upokojitev v 

obveznem zavarovanju. 

Najmanj 10 let od vključitve 

v dodatno pokojninsko 

zavarovanje 

Če uveljavi pravico do predčasne ali 

starostne pokojnine po ZPIZ-2 ali 

če uveljavi pravico do poklicne 

pokojnine, invalidske pokojnine ali 

vdovske pokojnine. 

Predčasna dodatna 

starostna pokojnina 

– pogoji 

Starost najmanj 53 let (moški 

in ženske). Ni več vključen v 

obvezno zavarovanje. 

Najmanj 15 let od vključitve 

v dodatno pokojninsko 

zavarovanje 

Starost najmanj 53 let (moški in 

ženske) Ni več vključen v obvezno 

zavarovanje 

Izplačilo sredstev v 

enkratnem znesku iz 

kolektivnega 

zavarovanja 

Ob izstopu, če je bil 

zavarovanec v dodatno 

pokojninsko zavarovanje 

vključen 10 let 

Samo če je zavarovanec že uveljavil 

pravico do pokojnine v obveznem 

zavarovanju in sredstva na računu 

ne presegajo 5000 EUR 

Oblikovanje 

pokojninskega 

načrta kolektivnega 

zavarovanja 

Delodajalec oblikuje 

pokojninski načrt 

kolektivnega, da pristopi k 

pokojninskemu načrtu 

izvajalca dodatnega 

pokojninskega zavarovanja 

Delodajalec lahko oblikuje in 

financira tudi več pokojninskih 

načrtov ter zaposlenim omogoči 

izbiro med več ponudniki 

Vklju čitev v 

pokojninski načrt 

kolektivnega 

zavarovanja 

Zaposleni se vključi v 

pokojninski sklad načrt 

kolektivnega zavarovanja pri 

delodajalcu s posebno izjavo 

o vključitvi 

V pokojninski načrt kolektivnega 

zavarovanja pri delodajalcu se 

obvezno vključijo vsi zaposleni pri 

delodajalcu, vendar ima zaposleni 

možnost, da izrecno s pisno izjavo 

zahteva, da ga ne vključijo v 

pokojninski načrt 



 

 

 

Pogoj za pridobitev 

davčnih olajšav v 

okviru kolektivnega 

zavarovanju 

V obdobju koledarskega leta 

mora biti vključenih najmanj 

51% zaposlenih pri 

delodajalcu. 

Te omejitve ni več 

Pokojninski načrt za 

izplačevanje 

pokojninskih rent 

Ne pozna Izplačevalec pokojninskih rent bo 

moral prej oblikovati pokojninski 

načrt za izplačevanje pokojninskih 

rent. 

Pokojninska renta Doživljenjska mesečna 

pokojninska renta 

Pokojninska renta se lahko 

izplačuje v obliki mesečne, 

kvartalne, polletne ali letne rente 

Sankcije za 

omejevanje 

vklju čitve v 

kolektivno 

zavarovanje ali ne 

izvedbo vplačila v 

kolektivno 

zavarovanje 

Ne pozna Od 1500 do 5000 EUR se kaznuje 

delodajalec: 

1. ki ne omogoča vključitve vsem 

zaposlenim pod enakimi pogoji 

(razen pri enoletni čakalni dobi), 

2. ki ne poravna obveznosti iz 

naslova izvedbe vplačil v 

kolektivno zavarovanje, čeprav ni 

sklenil mirovanja 

Z globo od 500 do 100 EUR se 

kaznuje tudi odgovorna oseba pri 

delodajalcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


