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Povzetek povzetka Bele knjige o reformi pokojninskega zavarovanja 

 

PROBLEM I.: V okviru ureditve zavarovancev in osnov za plačilo prispevkov je 

potrebno: 

· proučiti ureditev zavarovalnih podlag z vidika načela vsako delo šteje – npr. vključitev na 

podlagi kateregakoli dohodka od dela, 

• omejitev plačevanja pavšalnih prispevkov za posebne primere zavarovanja, 

• izenačitev različnih oblik dela z vidika obremenitve dela, 

• dvig najnižje zavarovalne osnove, 

• izenačitev najnižje predpisane osnove za vse zavarovance, 

• znižanje višine prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma  

določitev razmerja med najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo, 

• iskanje novih virov plačevanja prispevkov zunaj dohodkov iz dela. 

 

Predlog ukrepa: Spremembe sistema prednostnega vrstnega reda zavarovanja, predvsem 

razširitev možnosti sočasnih zavarovanj na podlagi vseh sočasno obstoječih pravnih 

razmerij. Razširitev zavarovalnih osnov, od katerih se plačujejo prispevki. Uvedba 

posebnega namenskega davka na kapital, ki bi se preusmeril v prispevek države k 

financiranju pokojninske blagajne. Ukinitev posebnih olajšav, s katerimi se posameznikom 

omogoča zniževanje osnove za plačilo prispevkov. Zvišanje najnižje osnove za obračun 

prispevkov. 

 

Predlog ukrepa: Ob zagotovitvi novih virov financiranja pokojninske blagajne preučiti 

možnost znižanja prispevne stopnje zavarovanca. Zvišanje razmerja med najnižjo in najvišjo 

pokojninsko osnovo (med vrednostjo najnižje in najvišje povprečne točke) na 1:5. 

 

Predlog za razpravo: Vpeljava načela »vsako delo šteje« v popolni meri – od vsakega 

dohodka se plačujejo prispevki in se upoštevajo pri izračunu višine pokojnine. Določitev 

novega zneska najnižje osnove za obračun prispevkov. Poenotiti zavarovalne podlage ter 

uvesti enako obravnavo dohodkov iz dela ne glede na pravno razmerje, ki je podlaga za 

prejete dohodke. 

 

PROBLEM II.: NEPLAČANI PRISPEVKI 

 

Predlog ukrepa: Država mora poskrbeti za učinkovito opravljanje nadzora nad plačevanjem 

prispevkov ter ustreznim sankcioniranjem kršiteljev. 

 

PROBLEM III.: DVOJNI STATUS 

 

Predlog ukrepa: Ureditev dvojnega statusa upokojencev na način, da se jim omogoči 

opravljanje dela po upokojitvi in hkratno prejemanje polne pokojnine, ko izpolnijo »polno« 

upokojitveno starost in ob pogoju, da plačujejo polne prispevke. 

 

Predlog za razpravo: Pravico do dvojnega statusa imajo tudi posamezniki, ki se upokojijo 

pred»polno upokojitveno starostjo«, vendar pa se jim pokojnina izplačuje v celoti le, če ne 

presežejo določenega mejnega zneska. 
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PROBLEM IV.: POENOTENJE POSAMEZNIH OBLIK OBDOBIJ (različne dobe v 

pokojninskem zavarovanju) 

 

Predlog ukrepa: Postopen dvig upokojitvenih pogojev, in sicer tako starosti kot tudi 

zavarovalne dobe. Starostno upokojitev se izjemoma omogoči pri nižji starosti ob pogoju 

višje dopolnjene zavarovalne dobe. 

 

Predlog za razpravo: Temeljni upokojitveni pogoj pri starosti 67 let z dopolnjenimi 15 leti 

zavarovalne dobe. Določitev zahtevane zavarovalne dobe ob nižjem starostnem pogoju (npr. 

dopolnitev 35 let, 42 let ali 45 let zavarovalne dobe). Črtanje pravice do predčasne 

pokojnine. Vpeljava posebnega mehanizma avtomatične prilagoditve zakonsko določene 

upokojitvene starosti bodočim demografskim trendom. 

 

PROBLEM V.: ODMERA POKOJNINE 

 

Predlog ukrepa: Izenačitev načina odmere za moške in ženske ter vpeljava točkovnega 

sistema. 

 

Predlog za razpravo: Določitev prehodnega obdobja za izenačitev pogojev in vpeljavo 

točkovnega sistema. 

 

PROBLEM VI.: Določitev pokojninske osnove 

 

Predlog ukrepa: Podaljšanje pokojninske osnove za izračun višine pokojnine na 34 

zaporednih najugodnejših let. Točkovni sistem upošteva celotno obdobje. 

 

Predlog za razpravo: Izvzem določenih neugodnih let (najnižjih točk) iz izračuna 

pokojninske osnove (povprečne točke) ter uvedba bruto/neto sistema pokojnin. 

 

PROBLEM VII.: Vpeljava točkovnega sistema ter način oziroma višina odmere 

 

Predlog ukrepa: Postopna vpeljava točkovnega sistema. Določitev najnižje vrednosti 

povprečne točke v višini 0,75 ter najvišje vrednosti povprečne točke v višini 3,75. Povečanje 

razmerja med najnižjo in najvišjo odmero na 1:5. Določitev minimalne pokojnine v 

nominalnem znesku. 

 

Predlog za razpravo: Določitev višine najnižje in najvišje povprečne točke ter razmerja med 

najnižjo in najvišjo odmero glede na vzpostavljena temeljna načela (solidarnosti, 

redistribucije). Določitev socialno varstvene kategorije (minimalna pokojnina). 

 

PROBLEM VIII.: Bonusi/malusi 

 

Predlog ukrepa: V predlaganem sistemu zaradi črtanja pravice do predčasnega 

upokojevanja tudi ni sistema malusov. Višina bonusov za delo po dopolnitvi 40 let 

zavarovalne dobe. Bonusi se določijo na aktuarsko nevtralen način. 



3 
 

Predlog za razpravo: V primeru, da sistem še naprej obdrži pravico do predčasne 

pokojnine, je potrebno določiti višino znižanja (malusi) pokojnine ob predčasni upokojitvi. Ob 

aktuarsko nevtralnih bonusih bi bilo smiselno premisliti tudi o aktuarsko nevtralnem znižanju. 

 

PROBLEM IX.: VDOVSKA IN DRUŽINSKA POKOJNINA 

 

Predlog ukrepa: Črta se pravica do dela vdovske pokojnine. Starostni pogoji za pridobitev 

vdovske pokojnine se na novo prilagodijo zvišanju upokojitvene starosti. 

 

PROBLEM X.: LETNI DODATEK 

 

Predlog ukrepa: Pravica do letnega dodatka se izloči iz sistema pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. 

 

Predlog za razpravo: Del sredstev, namenjenih za izplačilo letnega dodatka, se uporabi za 

varstvo posameznikov z najnižjimi pokojninami ali za dolgotrajno oskrbo. 

 

PROBLEM XI.: USKLAJEVANJE POKOJNIN 

 

Predlog ukrepa: Višina usklajevanj se določi različno v treh 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. 

 

Predlog za razpravo: Določitev prehodnega obdobja, v katerem se postopno prilagaja način 

usklajevanja pokojnin bodočih upokojencev. 

 

PROBLEM XII.: DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 

 

Predlog ukrepa: Dodatno pokojninsko zavarovanje se uredi v posebnem zakonu, vendar 

mora še vedno ostati del celotnega pokojninskega sistema in se obravnavati skupaj z 

obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem. 

 

Predlog ukrepa: Ločitev davčnih olajšav za kolektivno in individualno zavarovanje. Uvedba 

sistema »matching contribution« z dodatnim prispevkom države za najranljivejše kategorije 

zavarovancev. Aktivnejši pristop države k ozaveščanju pomena dodatnega pokojninskega 

zavarovanja. 

 

PROBLEM XII.: Uvedba obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

 

Predlog ukrepa: Uvedba sistema, po katerem bi zavarovanec in delodajalec obvezno 

sofinancirala dodatno pokojninsko zavarovanje. Obveznosti vključitve se določi na način: 

- da se morajo v dodatno pokojninsko zavarovanje vključiti vsi zaposleni v določeni panogi, 

če je vzpostavitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja dogovorjena med 

socialnimi partnerji, ki v panogi pokrivajo določen delež zaposlenih (npr. več kot 60% ali 
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70%) ali 

- da se morajo v dodatno pokojninsko zavarovanje vključiti vsi zaposleni, ki pa imajo 

možnost izstopa (opt out), če ne želijo sofinancirati dodatnega pokojninskega zavarovanja ali 

so starejši in dodatno pokojninsko zavarovanje zanje ni več smiselno. 

 

Povzetek pripravil M. Sedmak 

 

 

 

Glede spornosti kapitalskega zavarovanja glej priloženi članek iz Die Zeit,  

SVET BREZ OBRESTI 

KONEC SANJ 

Varčevalci so v strahu za svoje premoženje, mnogi za svoje pokojnine. Kdo je kriv? Kako 

preprečevati? 

Mark Schieritz 

 

Tako pač je, če sanje postanejo resničnost: od pamtiveka so ljudje sanjali o svetu brez 

obresti – zdaj je obresti konec, posledice pa je čutiti bolj kot moro. Varčevalci se boje za 

svoje premoženje in milijonom Nemcev grozi revščina v starosti, ker Riesterjeva pokojnina 

ne izplača več. 

V zvezni vladi so zato vse bolj ogorčeni zaradi domnevnega povzročitelja poplave denarja: 

Maria Draghija, predsednika Evropske centralne banke (ECB) – čisto tako, kot da bi bil 

njegov namen samo ta, da razlasti nemškega varčevalca, da bi denar prelil k Evropejcem z 

juga. 

 

Če bi le bilo tako preprosto. 

V resnici je tudi Draghi nekdo, ki je pod pritiskom. Pojemanje obresti nikakor ni nemški pojav, 

gre za pojav, ki je globalen. Tudi v sicer tako solidni Švici prihranjeni denar komaj še prinese 

kaj. To je povezano predvsem z dejstvom, da je veliko privarčevanega, malo pa se investira.  

In kot po navadi, se zniža cena, ko se visoka ponudba sooči z nizkim povpraševanjem. V 

tem primeru cena kapitala, se pravi obresti. 

 

Upokojitev se bo vsaj v nekaterih panogah prej ko slej začela s sedemdesetimi leti. 

Zakaj je to tako, še ni docela razjasnjeno. Povsem mogoče je, da ima to dejstvo opraviti z 

naraščajočo koncentracijo premoženja, s stagnacijo rasti prebivalstva v industrializiranih 

deželah ali s posledicami mednarodne finančne krize, za katero je ostala velikanska gora 

dolgov. Vsekakor je naivna predstava o Mariu Draghiju, ki naj bi v svojo pisarni le pritisnil na 

pravi gumb in že se bodo obresti spet vrnile. 

Človek bi še lahko razumel, če tako argumentira Alternativa za Nemčijo. Toda kaj preganja 

nemškega finančnega ministra, ko izjavlja, da se mora z Draghijem resno pogovoriti o 

denarni politiki – pri čemer si ne moremo kaj, da se ne bi spomnili, da je prav Wolfgang 

Schauble tisti, zaradi katerega je bilo takšno varčevanje in zaradi katerega niso nizke le 

obresti, marveč tudi inflacija, kar v seštevku nekoliko zmanjša izgube? 

Morda gre le za boleče spoznanje, da smo bili žrtev velike utvare. Pokojninska reforma naj bi 

določenem obsegu s podporo finančnega gospodarstva ublažila demografska gibanja: kar 

naj bi se krčilo na strani državne pokojnine, naj bi izravnale obresti ter obresti na obresti. 

Takšna je bila zamisel, vendar pa ima zdaj neoliberalna revolucija – in tu je Horst Seehofer s 

svojo grajo pokojnin enkrat le zadel v črno – mlade: privatizacija skrbi za starost je prispevala 
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k takšnem rušenju meja na finančnih trgih, ki je ustvarilo presežke kapitala. Realno 

gospodarstvo ga ne more več brez nadaljnjega vsrkati, to pa zmanjšuje donose obresti. 

Scenarij za to poglavje zgodovine pokojnin bi lahko napisal Marx. Ne Karl, marveč Groucho. 

Nauk iz tega se glasi: blaginjo v starosti si je treba pridelati z delom, ni je mogoče pričarati s 

finančnimi operacijami, tudi s takšnimi, ki se predstavijo v dostojni opravi Riesterjeve 

pogodbe. To pa konkretno pomeni: če je zaradi demografskih sprememb vse manj ljudi, ki se 

vključujejo v delo, potem morajo za izravnavo delati več tisto, ki so za to še sposobni. V 

nasprotnem primeru bo raven učinkovitosti padla. 

 

Zato je upokojitev s 63. letom  od predvčerajšnjim in zato bo upokojitev v prihodnosti  začela 

raje s 70. Letom – vsaj v tistih panogah, kjer je moč to pričakovati od ljudi. Takšnih pa je v 

sodobni storitveni družbi na srečo vedno več. 

Jasno pa je tudi: v primerih stiske mora biti zagotovljena spodobna minimalna pokojnina. 

Denar za to je na voljo, saj je obrestna oseka prinesla dve prijetni stranski posledici. Prvič, 

država porabi za plačevanje obresti manj denarja, tako da ima manevrski prostor za nove 

izdatke. In drugič vsaj za Nemčijo velja, da se kar na splošno z denarjem ne da zaslužiti 

nobenega denarja več. Na trgu vrednostnih papirjev in nepremičnin vlada trenutno zlata 

mrzlica. 

Od tega sicer nimajo nič tisti, ki si ne morejo privoščiti vrednostnih papirjev ali nepremičnin, 

bodisi zato, ker nimajo potrebnih finančnih sredstev ali pa se boje s tem povezanega 

tveganja. Pač pa zato pri tistih, ki sodijo med boljše zaslužkarje, v sedanjem času nastajajo 

velikanska premoženja, ki jih lahko država pritegne k financiranju svojih nalog In jih mora v 

interesu skupnosti tudi pritegniti. 

 

(Z obdavčenjem, op. pr.) 

 

Die Zeit 17/16 

 

 

 


