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TRIJE POKOJNISKI STEBRI

PRVI STEBER

- Izvaja država (Javni zavod ZPIZ)

- Preko 600.000 upokojencev

- Okrog 850.000 zavarovancev

- Pravice se dejansko zmanjšujejo že 20 let



TRETJI POKOJNINSKI STEBER

Vsako dolgoročno varčevanje za namen uporabe 

sredstev ob upokojitvi

Ni davčnih spodbud s strani države

Najpogostejši primeri:

- Življenjsko zavarovanje z varčevanjem

- Bančno varčevanje

- Vzajemni skladi

- Naložbene nepremičnine, žlahtne kovine…



DRUGI POKOJNINSKI STEBER

Sestavni del zakona ZPIZ-1 iz leta 1999 in ZPIZ-

2  iz leta 2012 (polovica od 450. členov)

OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO 

ZAVAROVANJE Kapitalska družba (in njena 

hčerinska družba Modra zavarovalnica), SODPZ 

za ti. benificirane poklice (vojska, policija, 

rudarji ipd.) in ZVPSJU za javne uslužbence

PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO 

ZAVAROVANJE - PDPZ



PDPZ – stanje 31.12.2013

Cca. 250.000 zavarovancev

6.000 vključenih podjetij 

11 izvajalcev (Probanka bo prenehala)

Zaradi izrednih dvigov po 10-ih letih velika izplačila 

iz celotnega II. stebra v  letih 2011 do 2013

Obseg izrednih dvigov se zmanjšuje, v 2014 

pričakujemo konsolidacijo trga.

Skupno že cca. 10.000 upokojencev z rento PDPZ.



DAVČNE OLAJŠAVE PDPZ

Primer financiranja premije v višini 50 EUR 

bruto pri bruto plači 1.500 EUR

Davčne olajšave so omejene do 5,84% bruto 

plače

Prednost pri koriščenju olajšav ima podjetje.



SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA - primer

Oblikovanje 3 skladov, namenjenih različnim starostnim skupinam.

Avtomatičen prenos med skladi, glede na starost posameznika.

Bolj dinamična investicijska politika – PRIMER:

Posameznik si lahko izbere tudi manj tvegano naložbeno politiko.

Življenjski cikli omogočajo bolj optimalno investiranje sredstev z 

vidika zavarovanca.

Začetek v letu 2014.

Starostne skupine skladov* Sklad 1 Sklad 2 Sklad 3

Okvirna starost do 45 let med 45 in 57 let nad 57 let

Ciljna naložbena struktura* Sklad 1 Sklad 2 Sklad 3

Delnice 60% 30% 5%

Obveznice, depoziti 30% 60% 90%

Ostalo 10% 10% 5%

* V razvoju in še ne dokončno portjena



SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA - primer
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Delež tveganja v sredstvih v času do upokojitve

VIŠJE TVEGANJE NIŽJE TVEGANJE



Kdo je izvajalec PDPZ?

Zavarovalnice

Pokojninske družbe

Banke

Družbe za upravljanje kot upravljavci sredstev

Banke ne smejo izplačevati rent.



Prepletanje 

PDPZ

Vzajemni 
skladi

Življenjsko 
zavarovanje 

z 
varčevanjem



ZANČILNOSTI PDPZ

Zelo standardiziran in reguliran produkt

Nizke in zakonsko omejene provizije

Možnost prenosa med izvajalci oz. direktna 

konkurenca več izvajalcev

Ni več minimalne omejitve % zavarovancev (ni 

več pogoja 51%)

Ni več omejitve za vključitev lastnika d.o.o. ali 

s.p.



Izplačilo sredstev PDPZ

Ob upokojitvi v obliki pokojninske rente, v enkratnem 

znesku le, če je vsota sredstev manjša od 5.000 EUR. 

O obliki rente se posameznik odloča ob upokojitvi.

Od 1. 7. 2013 dalje je edini pogoj za pridobitev rente 

upokojitev.

Pravica do enkratnega dviga za kolektivna vplačila – za 

sredstva vplačana do 31. 12. 2012 še vedno velja pravica do 

1x dviga.

Pravica do enkratnega dviga za individualno zavarovanje - ni 

sprememb.

Predčasna dodatna pokojnina – če posameznik ni vključen v 

obvezno zavarovanje (brez službe); starost najmanj 53 let.

Davčna olajšava za izplačila v obliki rente.



Druge značilnosti PDPZ

Mirovanje je časovno neomejeno.

Možnost kritja za dodatno družinsko pokojnino.

Možnost kritja za dodatno invalidsko pokojnino.

Nadzor zavarovancev preko podrobnega 

obveznega poročanja in članstva v odboru 

pokojninskega načrta.

Izvršba na polico PDPZ v času varčevanja ni 

možna


